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Anatol Rymaszewski przy choince w Workucie

Życzenia
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością, szczęściem i przede wszystkim zdrowiem.
Redakcja
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Jacek Kaczmarski – Wigilia na Syberii
Inspiracją utworu był obraz Jacka Malczewskiego Wigilia na Syberii, namalowany podczas pobytu w Paryżu w 1892 roku. Malarz opatrzył obraz
mottem zaczerpniętym z Cieni Syberyjskich Teofila Lenartowicza: „Syberia to piekło – w piekle nie może być gorzej”. Obraz przedstawia grupę
zesłańców postyczniowych, którzy w głębi Rosji spotkali się na uroczystości wigilijnej. Malczewski utrzymał go w mrocznym klimacie. Zamiast
tradycyjnych 12 potraw, widzimy puste talerze i kawałek ciemnego chleba. Boże Narodzenie utożsamiane jest z radością, ciepłem oraz spotkaniem z bliskimi. Natomiast twarze zesłańców wyrażają przygnębienie,
wspomnienie klęski i tęsknotę za ojczyzną. Nocne czuwanie w obliczu
nadchodzących narodzin Jezusa staje się dla nich symbolem cierpliwego
oczekiwania na zmartwychwstanie niepodległej Polski.

Jacek Malczewski, Fragment „Wigilii na Syberii”

Zasyczał w zimnej ciszy samowar
Ukrop nalewam do szklanki
Przy wigilijnym stole bez słowa
Świętują polscy zesłańcy.
4
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Na ścianach mroźny osad wilgoci
Obrus podszyty słomą
Płomieniem ciemnym świeca się kopci
Słowem – wszystko jak w domu.
„Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni
Sławią Boga, że nam się do stajenki mieści
Nie chce rozum pojąć tego chyba okiem dojrzy czego
Czy się mu to nie śni”…
Nie będzie tylko gwiazdy na niebie
Grzybów w świątecznym barszczu
Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie
Cukier dzielony na kartce.
Talerz podstawiam by nie uronić
Tego czym życie się słodzi
Inny w talerzu pustym twarz schronił
Bóg się nam jutro urodzi.
„Król wiecznej chwały już się nam narodził
Z kajdan niewoli lud swój wyswobodził
Brzmij wesoło świecie cały, oddaj ukłon Panu chwały
Bo to się spełniło, co nas nabawiło serca radością”…
Nie, nie jesteśmy biedni i smutni
Chustka przy twarzy to katar
Nie będzie klusek z makiem i kutii
Będzie chleb i herbata
Siedzę i sam się w sobie nie mieszczę
Patrząc na swoje życie
Jesteśmy razem – czegoż chcieć jeszcze
Jutro przyjdzie Zbawiciel.
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„Lulajże Jezuniu, moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj
A ty go Matulu w płaczu utulaj”…
Byleby świecy starczyło na noc
Długo się czeka na niego
By jak co roku sobie nad ranem
Życzyć tego samego.
Znów się urodzi, umrze w cierpieniu
Znowu dopali się świeca
Po ciemku wolność w Jego imieniu
Jeden drugiemu obieca…
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SŁOWO OD REDAKCJI
Nadchodzi koniec roku, a to czas szczególny. Oddalamy się od spraw doczesnych, zbliżając do wiecznych.
Minęły już dni listopadowe – krótkie, deszczowe, ponure. W nastrój zadumy wpisuje się święto zmarłych i zaduszki, czas poświęcony tym, którzy odeszli z tego świata. Jak co roku, dla środowiska kombatanckiego
to ważne daty. Przypominają, że w okresie od stycznia 1944 do końca lat
czterdziestych na ziemiach należących do II Rzeczypospolitej represjonowanych było 85-100 tysięcy osób polskiej narodowości. Według historyków, co najmniej 10 procent spośród nich zmarło w czasie konwojów,
w więzieniach i obozach1. Często pozostały po nich tylko niszczejące groby i niepewna ludzka pamięć. Bezimienni są zdani na modlitwę i światełko, które zapali im jakaś litościwa ręka.
Smutki jednak bywają różne. Z jednej strony boli nas kruchość ludzkich
losów, z drugiej – odejście bliskich czy osób znanych i lubianych, którzy
wydawałoby się zawsze pozostaną wśród nas. Niestety wielu z nich znalazło się w tym roku za „bramą wielkiej ciszy”. Wspominamy znanych artystów, którzy jeszcze niedawno uprzyjemniali nam życie: Z. Wodeckiego,
W. Młynarskiego, D. Szaflarską, A. Szałapak, K. Sienkiewicz, W. Pyrkosza,
W. Michnikowskiego, J. Kowalskiego, A. Janowską, inne wielkie postacie
polskiej kultury: G. Miecugowa, W. Chotomską, S. Sutkowskiego, M. Hartwig, J. Głowackiego, B. Chromego, M. Abakanowicz czy słynnych sportowców: M. Jankowskiego, A. Grześkowiaka, J. Grudnia. M. Gołębia.
Ze szczególnym smutkiem przypominamy nazwiska działaczy podziemia niepodległościowego i weteranów II wojny światowej, którzy odeszli na „wieczną wartę”: A. Maćkowiaka, S. Kłoska-Nawarskiego, J. Brochwicza-Lewińskiego, S. Mazura, J.A. Wiśniewskiego, J.M. Pastuszkę,
Z. Błażejewicza. E. Muszyńskiego. S. Toporowskiego. K. Szydło, H.E. Tuliszkę,
F. Opolskiego, F. Kosowicza, J. Lastowskiego, J. Fuśniaka, K. Ziajkę, Z. Lazarewicza, F. Dubę, H. Szczepanowską, S. Szelkę i innych.
Nasze Stowarzyszenie jak co roku wspominało i odwiedzało groby
zmarłych łagierników czy to w Polsce, czy na Kresach. Choć zmarli, zaznaczyli swoją obecność w walce o wolną ojczyznę. Dlatego oddajemy
1

Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, Warszawa 2000, s. 24

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 4 (83) 

7

im cześć nie tylko jako bohaterom ostatniej wojny, ale też jako orędownikom niepodległości podczas obchodów kolejnego doniosłego święta.
Na 11 Listopada zaplanowano w tym roku wiele uroczystości, imprez i wydarzeń. W obchodach centralnych udział wzięli członkowie Stowarzyszenia
Łagierników – weterani AK z Polski i Białorusi. Jak co roku nie mogło przy Grobie Nieznanego Żołnierza zabraknąć pocztu sztandarowego naszej organizacji. W Kwartalniku przypomnimy to święto, publikując ważny dokument „Depeszę iskrową notyfikującą powstanie Państwa Polskiego” z dnia 16 XI 1918
roku, podpisaną przez Józefa Piłsudskiego. Nie zapomnimy też o 150 rocznicy urodzin Marszałka. Rozpoczyna ona obchody stulecia odzyskania niepodległości, w które to uroczystości także aktywnie pragną włączyć się członkowie Stowarzyszenia, przypominając wkład Żołnierzy Niezłomnych Kresów
Wschodnich II RP w walkę o niepodległość Polski w czasie i po II wojnie światowej. Na łamach Kwartalnika uczcimy pamięć o Marszałku mało znanym,
emocjonalnym wierszem Mariana Hemara, wydanym w zbiorze „Dwie ziemie święte”, Londyn 1942 r. Książki co prawda nie udało mi się zdobyć, jednak
w domowym archiwum znalazłam pożółkły papier z maszynopisem utworu,
należący niegdyś do Tadeusza Walląga, zesłańca i żołnierza, który z 2 Korpusem nie wrócił już do Polski. Wiersz prawdopodobnie przepisywany był
w Anglii, o czym świadczy brak polskich liter w czcionkach maszyny.
Rok kończy wspaniała tajemnica narodzin Chrystusa. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka tekstów, relacjonujących wigilię przeżywaną na obcej ziemi.
Choć brali w niej udział różni ludzie – zesłańcy i katorżnicy przebywający na zesłaniu w Rosji europejskiej, Azji Środkowej czy na Syberii w XIX i XX wieku, we
wszystkich tekstach przebija smutek, spowodowany oddaleniem od rodziny
i Ojczyzny. Wśród nich polecamy Państwu Wilię w Usolu, głośną relację z 1865
roku, którą przywołuje wielu historyków oraz pisany sercem artykuł Rok 1941.
Tam także była wigilia, który przedrukowujemy z prawie nieznanego u nas pisma „Polak w Indiach”. Widzimy w nich, jak wielkie jest przywiązanie Polaków
do tradycji, jak bardzo ludzie są spragnieni dobra, wybaczenia i miłości.
Pomni marzeń dawnych wygnańców, życzymy Państwu, aby Wigilia
była już zawsze cudownym i pięknym świętem, które spędzicie wśród
bliskich. Naszym weteranom życzymy wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
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WIGILIE WYGNAŃCÓW

Stanisław Katerla, Polski kościół w Usolu;
kopia przechowywana w archiwum Felińskiego w Irkucku
W Usolu wygnańcy 1831 r. własnym kosztem wystawili bardzo piękną i obszerną kaplicę
z zakrystią i mieszkaniem nad zakrystią.

Edward z Sulgostowa
Wilia w Usolu na Syberyi 1865 roku2.
Może nigdy i nigdzie na świecie, nie odbyła się wilia tak liczna, tak
uroczysta i tak rzewna, jak na Syberyi w Usolu 1865 roku.
Już każda wilia w rodzinnem kółku, a na wilii przełamanie się opłatkiem,
ma w sobie coś uroczystego, co porusza głębię duszy i wydobywa z jej
najskrytszych zakątków jakieś wyższe, wznioślejsze, rzewniejsze uczucia,
z których nieraz i zdać sobie sprawy nie umiemy. Czasami weselej nam
bywa, milej, i, zda się, wracają dawniej doznawane, kochane, słodsze lat
dziecinnych wzruszenia – a czasem smutniej, jak kamień ciążył w sercu,
i same wydobywają się raz po raz westchnienia – pomimo woli. Mniej
2

Weterani 1863 r. w sześćdziesiątą rocznicę powstania. red. Julian Adolf Święcicki, Warszawa 1923., s. 63-66.
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myśli, więcej, najwięcej uczucia, i jeśli myśli się snują, to najczęściej jak
przypomnienia, w pomoc rozbudzonym tylko uczuciom przychodzą.
Odgadnąć więc łatwo, jakich uczuć doznawać musieli wygnańcy syberyjscy, kiedy obchodzili wilię. Samo miejsce, sam stan, w jakim zostawali, wystarczały, żeby przepełnić serca goryczą, czarnemi myślami, zatruć
życie. Cóż dopiero, gdy sama przez się myśl musiała przenieść do kraju,
a tam tyle biedy, takie znęcanie się barbarzyńskich wrogów, takie uciemiężenie Ojczyzny w torturach, a rady nie ma, znikąd ratunku! Vae victis!
bieda zwyciężonym!

•••
Usole – warzelnie soli, niedojeżdżając do Irkucka, na jakie 10 mil polskich, po lewej stronie, o pół mili od drogi położone, było miejscem
skazanych na ciężkie roboty, w kajdanach. Było tam r. 1865 przeszło
300 skazańców i nadto ze 40 mężczyzn z żonami i dziećmi. Na rzece
Angarze – szerokiej tak, jak np. od rynku krakowskiego do cmentarza, niezmiennie bystrej i osobliwej bystrości, z dołu zamarza, a kawały lodu gdzieś jakby z głębi na wierzch się wydobywają, wylew bywał
tylko przy zamarznięciu: napływająca woda, spotykając tamę zamarzłą, podnosiła się i rozlewała. Ale wylew bywał krótki, gdyż zaraz następowało zamarznięcie rozlanej wody i za kilka godzin już można było
chodzić po lodzie. Lód zaś z czasem dochodził do dwóch przeszło łokci grubości.
Otóż na tej rzece Angarze jest wyspa długa i wąska, a na niej kilka warzelni soli, tężnie przy nich, studnie i koszary, w których mieścili się wygnańcy. Koszary te, podobne do ujeżdżalni co to przy plantach, przedzielone kolumnami, albo raczej podpórkami, na trzy wzdłuż części.
W tych tedy koszarach r. 1865 urządziliśmy wspólną wilię. Koszary te w tym celu przyozdobiono odświętnie. Kolumny obwinięto spiralnie gałązkami świerkowymi: między kolumnami urządzono festony z świerkowych gałązek, w pośrodku tych festonów umieszczono
kinkiety z czterema świecami. Przez całą zaś długość średniej części
ustawiono jeden długi stół, a dwa inne stoły w głębi po obu stronach.
Jeden dla księży, a drugi dla pań, których było 40, między niemi: hr.
Bnińska, hr. Wielhorska, hr. Krasicka, Potocka, Łagowska (rodem Czerkieska z Kaukazu), Lipomanowa, Smoleńska, Dębińska, Symonowi10
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czowa, Kirkorowa (żona archeologa Adama) Siesicka, Tołoczko, Jarocka (z domu Sufczyńska), Strawińska, Skawińska, Rolke, Pozniakowa,
Zejfrydowa, Morzycka, Łozińska (córka J.I. Kraszewskiego3), Krauzowa, Konopacka, Gryzińska, Kisielewska, Jeleńska, Gruszecka. Więcej
nazwisk nie pamiętam.
Z wybitnych osobistości byli tam:
Oskierko Aleksander, stojący na czele wygnańców jako wybrany prezes. Pośredniczył między wygnańcami a rządem, który przez niego wydawał listy, przesyłki i pieniądze, przysyłane z kraju, płacił karmowe (dyety) i rubel 20 kop. Miesięcznie na wikt i ubranie, w dodatku dawał mąkę
na chleb. Oskierko był przedtem zamożnym obywatelem i członkiem rządu narodowego na Litwie. Roku 1866 przyjechała do niego z Litwy narzeczona panna Grabowska, z którą dał mu ślub ks. Szwernicki, proboszcz
z Irkucka przybyły.
Bniński Roman, hrabia, należał do powstania na Wołyniu, w jednej potyczce w szarży na Moskali, rąbiąc na prawo i lewo, a gdy spostrzegł, że
był sam jeden, zwrócił nazad i pędząc lotem błyskawicy na dzielnym koniu, powrócił do swoich. W Usolu, nie chcąc wyróżniać się od innych, razem ze wszystkimi chodził w kajdanach i na roboty, chociaż komendant,
tytułujący go zawsze Wasze sijatielstwo – Graf – zwalniał go od robót.
Żona jego, z domu Sobańska, towarzysząc mężowi na Sybir, kazała wypłacać pensye żonom oficyalistów, którzy poszli do powstania. Rząd moskiewski uważał to za zbrodnię i kazał panią Bnińską z Syberyi przywieźć
do kraju na śledztwo. A gdy chorobą się wymawiała, postawiono przy
niej na straży żołnierza, który dzień i noc w przedpokoju zostawał i każdym razem, gdy pani Bnińska wychodziła na miasto, szedł za nią z karabinem. W ten sposób jednak za jej dobry uczynek Pan Bóg ochronił ją
od mogącego bardzo łatwo zdarzyć się w tych stronach napadu rozbójników. Jakoż został zabity w Usolu Ilnicki (mąż znanej autorki), gdy się
dowiedziano, że otrzymał z kraju pieniądze.
Giejsztor Jakób, obecnie w Warszawie, właściciel antykwarni, przedtem posiadał znaczny majątek na Litwie, w czasie powstania, był tam
członkiem rządu narodowego. Wielkiej prawości i zacności człowiek. Wyrocznią był w Usolu dla wszystkich we wszystkich nieporozumieniach.
Łozińska po śmierci męża, powracając z dziećmi małemi do kraju, usadowiła ich w budzie, a sama siedziała
przed nimi na przedzie. Przed Kazaniem przez pijanego pocztyliona powóz się wywrócił i pani Łozińska wyciągniętemi rękoma trzymając dzieci, na wznak upadła: dzieci ocaliła, ale sama zaraz skonała [przyp. autora]

3
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Żadnemi nigdy względami i namawianiami nie dał się sprowadzić
z drogi słuszności, gorliwy katolik.
Kalinowski Józef, dziś przeor
Karmelitów w Czerny.
Przedtem kapitan inżynierów
fortecznych, był także członkiem
rządu narodowego i w czasie powstania pełnił na Litwie obowiązki
ministra wojny i jako taki był skazany na całe życie w kopalniach (rudnikach). Ze wszystkich najbardziej
był kochanym. Niewymownej słodyczy i uprzejmości, prawdziwie
anioł dobroci. Sami Moskale mówili o nim, że to święty Polak. Takie przekonania o Kalinowskim
ochroniło go od szubienicy. Murawiew chciał go koniecznie powieŚw. Rafał Kalinowski
sić, ale jeden generał tłumaczył
mu, że Polacy takie o Kalinowskim mają przekonanie, i nawet znający go
Moskale, że jeśli go powieszą, to go będą mieli za świętego męczennika.
Hrabia Krasicki Zygmunt wielkie miał dobra na Wołyniu w kowelskim
powiecie, które mu Moskale skonfiskowali. Razu jednego na karteczce,
już nie pamiętam do kogo, zamiast wtorek napisał Ftorek, przez „F” i już
go inaczej nie nazywano jako tylko hrabią Ftorkiem. Żona jego była wielkiej zacności i bardzo ją wszyscy poważali.
Kobylański Piotr, prezes Izby handlowej w Warszawie, mecenas. Był czas
jakiś członkiem rządu narodowego, kiedy ten miał nazwę trybunału […].
Lasocki Wacław z Wołynia, doktór medycyny, na poświęcenie się jego dla
chorych w czasie zarazy uwolniony został z katorgi. Później był w Petersburgu
i jako znakomity lekarz wielką miał wziętość u Moskali. Obecnie w Warszawie.
Olędzki Stanisław przed powstaniem był pułkownikiem sztabu generalnego na Kaukazie.
Rogiński Roman, dowódca oddziału, z którym z Królestwa przedostał
się był aż za Pińsk.
12
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Swida Jan, doktór medycyny. Leczył gen.-gubernatora irkuckiego Sienielnikowa. Sienielnikow, grając w karty, często unosił się gwałtownie,
ale kiedy do tej gry należał Swida – ledwo zaczynał był się gniewać, spojrzawszy na Swidę, hamował się.
Swida Bolesław, profesor matematyki w gimnazjum łuckim, wielkiej zacności.
Popowski Józef, obecnie poseł do Rady państwa w Wiedniu i poseł sejmowy. Po ukończeniu uniwersytetu kijowskiego był w szkole wojskowej
w St.-Cyr w Paryżu. W Usolu oddawał się ciągle pracy naukowej.
Rozmanith Antoni, obecnie w Krakowie.
Sztatler Sylwin, także z Krakowa.
Stefański Zygmunt z kijowskiego uniwersytetu. Później był w kopalniach złota i za sezon letni pobierał 1.000 rubli.
Wojsiatycz Józef, rządca dóbr w Grodzieńskim. W Irkucku na wystawie
otrzymał medal za ul wzorowy.
Zienkowicz Feliks. W czasie powstania należał do wyprawy morskiej
z Anglii na Żmudź. Wielkich zdolności i wyższego wykształcenia.
Downar Zapolski Edmund, nic wpierw nie mając, później po wyjściu
z Usola do Irkucka przez różne przedsiębiorstwa zebrał 25.000 rubli.
Obecnie ma skład obuwia w Warszawie i w Wilnie. Przedtem był oficerem
w wojsku moskiewskim. Wielkiej prawości i zacności weredyk.
W powyższym wspomnianym spisie wymieniono 40! osób. Oprócz
tych jeszcze do 100 nie doliczono, o niektórych możemy wspomnieć. Do
uzupełnienia tego spisu przytaczamy:
Łagowski Józef, lekarz z Żytomierza. Jeden z najzacniejszych ludzi,
a znakomity w swoim zawodzie. Moskale mówili, że lecząc, czyni cuda.
Tomkowicz, doktór medycyny z Litwy. Miewał w koszarach odczyty
o medycynie. Wszyscy słuchali go z największym zajęciem, ponieważ wykłady jego były niepospolite. Sam w ciągu wykładu był poważny, ale pod
koniec zmieniał wyraz twarzy na komiczny i zawsze coś tak pociesznego
powiedział, że nie było sposobu nie śmiać się do rozpuku.
Wiszniewski lekarz, Ks. Stulgiński.
Ks. Syrwid Onufry, proboszcz z dawnego uniwersytetu wileńskiego,
proboszcz z Wasiliszek na Litwie. Wyłącznie oddany pobożności, chociaż
miał przeszło 70 lat, razem z innymi pracował.
Ks. Kaczarowski Ignacy, ks. Dellert Andrzej, ks. Rogoziński Teodor, kanonik, dziś w Krakowie podkustoszem w katedrze. Ks. Jesiewicz Onufry.
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Wacław Nowakowski, kapucyn obecnie w Krakowie. W Usolu pod imieniem Waryńskiego Antoniego. Jankowski Narcyz, Dębiński. Umarł nagle.
Żona jego wyjechała po sprawunki do Irkucka. Powracając furę odesłała,
a sama po drodze wstąpiła do żony wygnańca. Dębiński, zobaczywszy
furę samą wracającą, myślał, że żonę jego w drodze zabito, bo tam ciągle
były wówczas rozboje, padł i niedługo skonał. Zaledwo miał czas ks. Dellert dać mu absolucyę.

•••
Kiedy wszystko na wilię zostało przygotowane i wszyscy w około stołu
stanęli, a księża wśród ciszy odmówili jakimś dziwnie wzruszającym głosem słowa modlitwy po łacinie, zaczęto łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia. Nastał ruch ogromny i wrzawa gwarna – przeszło 300 osób.
Każdy mówił głośno, żeby być słyszany. Wołają jeden na drugiego, szukając
gdzie ten, z którym się pragnie przełamać opłatkiem, w myśli że to szczęście przyniesie. Kalinowski wykręca się na wszystkie strony, do każdego
słodko się uśmiecha, każdego całuje. A tu na wszystkie strony chwytają,
ściskają, aż go znowu panie proszą, żeby przyszedł do nich. Znowu księża
od pań go odbierają. On księży w ręce całuje, a księża ręce chowają, albo za
szyję go obejmują. I końca tego by nie było, gdyby Downar Zapolski, zarządzający kuchnią, nie wolał na całe gardło donośnym głosem, żeby wszyscy
siadali. Pomimo to jednak jeszcze niektórzy oczy wznosili, jakby chciał siłą
natężonego wzroku dosięgnąć kraju i swoich kochanych.
Lecz oto już wszyscy siedzą i żwawo jedzą, bo głodni. Nic nie mówią –
cicho – tylko posługujący uwijają się i słychać brzęk talerzy, dyrygującego posługującymi. Jakby jaki marszałek dworu, pokręcając wąsiki czarne,
chodzi około poważnie i pyta, czego komu potrzeba, ale najwięcej do
stołu pań się zwraca i każe sobie dziękować. A sam ślicznym był mężczyzną, więc mówią mu panie: muszą być potrawy dobre, kiedy taki piękny
kucharz je gotował.
Rychło sprawiliśmy się z jedzeniem. Po jedzeniu znowu cicho. Księża
głośno razem pacierze mówią, już nie tak rzewnie i czule, jak przedtem.
Kiedy ze stołów wszystko pozdejmowano, niektórzy zaczęli śpiewać kolędy, ale jakoś śpiew nie szedł. Dr Łagowski zaintonował: „Boże coś Polskę”, ale coś nie wtórują. Co zaczną śpiewać, to zaraz i ustają. Podzielili
się wszyscy na kółka i cicho rozmawiają, wszędzie rozmowa jakoś urywa
14
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się. Jakoż zdarzyło się z parę razy, że chociaż było razem zebranych przeszło 300 osób, były chwile, że naraz cisza zaległa i ani jeden głos się nie
odezwał. Jakoż prawie wszyscy byli jakby nie ci sami: każdy zamyślony,
twarze posępne – niektórych nawet ponure. Co innego mówią, a oczem
innem widocznie myślą. Ach! bo każdy myśli o swoich, o domku rodzinnym. Ciałem tam byliśmy w tych koszarach, a duszą daleko, daleko!
Kiedy tak ani śpiewać nikt nie chciał, ani rozmowa się nie kleiła (nie palono tytoniu ze względu na panie), zaczęto się żegnać i rozchodzić. Księża do Luwru (tak nazwane zostało inne więzienie w mieście, przerobione
z domu, które wobec koszar mogło za pałac uchodzić), a panie do dzieci
pospieszyły.
Taka była wigilia w 1865 roku w Usolu – chociaż przygotowania były
wielkie i kosztowne – ozdobione wcale pięknie koszary festonami, kinkietami itd., ale gdy jakiś ciężki smutek wszystkich był ogarnął, już później nie urządzano wspólnych wilij (urządzał Bardowski).[…]
Edward z Sulgostowa, sybirak4
/O. Wacław Nowakowski, kapucyn/

Ryszard Piotrowski
Deportowany z Nowogródka 13
kwietnia 1940 r. do obłasti Aktiubińskiej (Kazachstan). Powrócił szlakiem
Wojska Polskiego. Były Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie.

J. Hirsch, Boże Narodzenie,
Kazachstan 1940

Siedziałem na saniach z Cześkiem. Rozmawialiśmy o zbliżającej
się Wigilii, a przede wszystkim o potrawach jakie na ten dzień przygotowywały kiedyś nasze matki (…)

Ojciec Wacław to zakonne imię Edwarda Zygmunta Nowakowskiego, kapucyna, powstańca i Sybiraka,
a przede wszystkim bibliotekarza u Konstantego Świdzińskiego w Sulgostowie (ówczesna gubernia radomska, obecnie w Klwowie koło Radomia).

4
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Tak wspominając i marząc, co będziemy jedli wieczorem, dojechaliśmy do
Czortowskiej Bałki. Zabraliśmy się czym prędzej do ładowania pachnącego
siana. Szybko uporaliśmy się z pracą i zamocowawszy siano na saniach ruszyliśmy w drogę powrotną. Kolumnę prowadził nasz sąsiad, dziadek Łatysz.
Byliśmy pewni, że nic się nie wydarzy. Ułożyliśmy się zatem głęboko w sianie
i wpatrzeni w świecące nisko słońce, zasnęliśmy Obudziliśmy się, gdy wraz
z całym ładunkiem siana znaleźliśmy się w głębokiej zaspie.
Staszek i Heniek jechali na końcu kolumny. Widząc, co się stało, szybko pomogli nam wydobyć się z zaspy i ustawić sanie na drodze. Nie było innej rady,
jak zabrać się do ponownego ładowania siana. Ponieważ było nas czterech,
poszło nam to sprawnie i po kilku minutach byliśmy gotowi do dalszej drogi.
Ruszyliśmy. Zaniepokoiliśmy się nieco widząc, że śnieg zasypał ślady
sań dziadka Łatysza, a od strony Orska nadciąga czarna chmura. Nie mogło być gorzej – zaczynała się zawieja. Robiło się coraz mroźniej i ciemniej. Wiejący prosto w oczy wiatr ze śniegiem opóźniał jazdę. Żeby nie
zgubić ledwie widocznych śladów, Staszek szedł z wiązką siana przed saniami i znaczył trakt. W ten sposób poruszaliśmy się w żółwim tempie,
ale we właściwym kierunku. Wiatr się wzmagał. Wydawało się nam, że
ktoś nas woła, że widać już wieś w oddali. Ale nie było nic, prócz pustego
stepu. Brnęliśmy w śniegu, chroniąc sanie przed wywrotką i pomagając
zmęczonym koniom.
– Nie ma innego wyjścia, jak zdać się na instynkt koni. One doprowadzą nas do wsi. Musimy być gdzieś niedaleko – rzekł zrezygnowany Staszek i zaniechał szukania śladów.
Nie widać było konturów wsi ani żadnych znaków terenowych. Po prostu biała, śnieżna dal i nic więcej. Zbliżał się wieczór wigilijny.
– Wilki! - krzyknął nagle Heniek.
Natychmiast chwyciliśmy widły żeby się bronić, lecz o dziwo konie zaparskały jakoś weselej i raźniej zaczęły brnąć w śniegu. Pełni najwyższego
napięcia i strachu czekaliśmy na zbliżenie się drapieżników. Ku naszemu
radosnemu zdziwieniu przybiegł do nas pies dziadka Łatysza, nazwany
przez nas Ciapkiem. Później ukazał się dziadek z innymi uczestnikami pechowej dla nas wyprawy. Okazało się, że wrócili kilka godzin wcześniej
i nie pojmowali, co się z nami dzieje. Zaniepokojeni naszą długą nieobecnością postanowili zorganizować akcję ratunkową i wybrali się właśnie
do przewodniczącego.
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Trafiliśmy do wsi dzięki niezawodnemu instynktowi koni. Ale i tak spadł
na naszą czwórkę wielki splendor. Długo opowiadaliśmy tego wieczoru
nasze przeżycia. Rzecz jasna, skrzętnie pomijaliśmy momenty strachu
i zwątpienia.
Nowy rok powitaliśmy kawą zbożową i życzeniami lepszego jutra. Nic
jednak nie wskazywało na to, że będzie ono rzeczywiście lepsze. Wydawało się, że ta okrutna zima nigdy się nie skończy.

Janina Bogusz
– Boże
Narodzenie
w Kazachstanie,
Kanada, olej na
dykcie, 1989

Janina Bogusz-Grygar
Boże Narodzenie w Kazachstanie
Ur. w 1910 roku, przed wojną mieszkała w Stanisławowie. Jej męża, oficera policji, aresztowano 19.09.1939 r.; był więziony w Ostaszkowie, a następnie zamordowany w Miednoje. 13.04. 1940 r. Janina Bogusz z czwórką
dzieci została wywieziona do Kazachstanu (dwoje zmarło na zesłaniu). Od
23.12.1942 r. przebywała w Uzbekistanie, gdzie przez 8 miesięcy pracowała
w kołchozie. Obecnie mieszka w Kanadzie.
Opis na odwrocie obrazu: Kazachstan / 24 XII 1940 r.
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Przy tym ciężkim głodzie i chłodzie chcieliśmy jakimś sposobem uczcić
te najpiękniejsze Święta Bożego Narodzenia. Uradziliśmy, że ja pójdę
w step i wykopię spod śniegu krzak piołunu i ubierzemy go we wstążki i koraliki do krakowskich strojów i chociażby tym uradujemy 7-ro naszych dzieci. Przyniosłam i po kryjomu w sionce ubrałam, by na dany
znak tę choinkę (krzak piołunu) wnieść do izby. Kilkanaście pierogów
z grubej pszennej mąki nadziewane kartoflami i 3 lepioszki składało się
na tę wieczerzę wigilijną. Na hasło GOTOWE poszłam i przyniosłam tę
choinkę, lecz zamiast radości, to odezwały się protesty, my nie chcemy
takiej choinki (monstrum), my chcemy taką śliczną, zieloną. Wyrzućcie,
wyrzućcie, krzyczały, to ruska choinka. Zamiast więc radości nastał wielki smutek, bo choinka monstrum przypominała nam gdzie jesteśmy i co
nas czeka. Nawet kolęda zaintonowana przez staruszkę nie ożywiła nas
wcale. Przy bladym świetle jednej świeczki można było dostrzec łzy, które
obficie spływały nam po policzkach. Szloch słychać było do późnej nocy.


Janina Bogusz
/ Sybiraczka / Kanada, 1989.

Halina Łupinowiczowa
Skrzywdzeni5
Halina z Rudawców Łupinowiczowa, córka Michała i Anny z OkuszkoBoskich, ur. 7.08. 1925 r. w Sokółce.
W kwietniu 1940 r., po aresztowaniu ojca, nauczyciela, została zesłana wraz z matką i bratem do Krasnojarskiego Kraju. Do Polski wróciła
w maju 1946 r.
Kartka świąteczna z naklejonym
opłatkiem, którą otrzymał Mieczysław
Ostrowski, obw. irkucki po 1945
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Nadeszły święta Bożego Narodzenia. Pierwsze święta na wygnaniu.
Dostaliśmy paczkę z Grodna i od
Z nieludzkiej ziemi do Polski, Bydgoszcz 1991, s. 168-169.

5
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stryjenki Ireny z Łunny. W paczkach był opłatek – pozdrowienie z Grodna, z Polski. Był też piernik i jeszcze jakieś świąteczne smakołyki, ale dziś
już nie pamiętam.
Wieczór wigilijny wśród śniegów Syberii, tak nieskończenie daleko
od domu. Zgromadziliśmy na ten dzień trochę opału i w izdebce ciepło
rozchodziło się po kątach. Blask ognia rozjaśniał wilgotne, połyskujące
miejscami mrozem ściany. Kopciłka nawet świeciła tego wieczoru jaśniej,
może nafta była czystsza. Uboga była wigilia na wygnaniu. Przy łamaniu się opłatkiem łzy spadały na klepisko. Sieroca dola. Bez Ojczyzny, bez
domu, bez ojca.
Z mieszkania gospodarzy dochodził śpiew. Było już pewnie po wieczerzy. Śpiewano kolędę „Cicha noc, święta noc…” w języku niemieckim6.
Oni strzegli swego języka, Ścisnęło nam się serce. W oczach przesuwały
się wigilie w domu, wszyscy razem przy jarzącej się światłami świeczek
choince i suto zastawionym stole. Za drzwiami usłyszeliśmy ruch i w tej
samej chwili izdebka zaludniła się. Z życzeniami i prezentami w postaci
kiziaka7, weszli państwo Sawiccy, Panie Chomiczowe, panna Ala, panna
Kasia, pani Irena Redźkowa. Przynieśli ze sobą serca, ciepło i dobroć. Częstowaliśmy podpłomykiem i piernikami z Grodna. Dzieliliśmy się opłatkiem. I znowu wzruszenie i znowu płynęły łzy. Wspominaliśmy naszych
bliskich, z którymi zły los nas rozdzielił. A potem wszyscy ulokowaliśmy
się na naszym wyrku i śpiewaliśmy kolędy. Później płynęły pieśni powstańcze. Marzyliśmy głośno o Polsce. O powrocie, o wolności. Znowu
ktoś wiedział z pewnego źródła, że na Wielkanoc na pewno będziemy
w Polsce. I znowu uwierzyliśmy.

Autorce chodziło tu o Niemców przesiedlonych z Ukrainy w 1932 r.
Opał z krowiego nawozu i słomy używany do palenia w Kazachstanie.

6
7
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Karta
Świąteczna
wysyłana przez
polskich
żołnierzy,
przebywających
w czasie II
wojny światowej
na Środkowym
Wschodzie.

Tadeusz M. Czerkawski
Wigilia w sowieckim więzieniu8
Ur. w 1919 r. w Stanisławowie, zm. w 2012 r. w Warszawie. Po wybuchu
wojny zaangażował się w podziemną działalność niepodległościową. Skazany przez „osoboje sowieszczanie” na pięć lat pobytu w obozach pracy.
W grudniu 1941 r. przybył do Buzułuku. Ewakuowany w marcu 1942 r. na Bliski Wschód, zakończył wojnę w stopniu podporucznika. Uczestnik kampanii
włoskiej, kawaler Virtuti Militari. W sierpniu 1947 r. powrócił do kraju i został
pozbawiony stopnia, który mu przywrócono po kilku latach. Aktywny działacz środowisk kombatanckich 2 Korpusu.
Czas biegnie szybko. Jeden tydzień, drugi, potem trzeci. Zbliżają się
święta Bożego Narodzenia, drugie poza domem. Nikt mnie nie wzywa, mam spokój. Wigilia – młynarz kupił w sklepiku więziennym trochę cebuli. Chleba nie jemy od rana, zostawiamy go na wieczerzę.
Wieczorem nakrywamy ręcznikiem stolik, który się znajdował w tej
celi. Na nim kładziemy kawałki chleba, sól, cebulę. Stajemy w szóstkę wokół tego mebelka. Przedtem umiejętnie przełamaną szybą, poTytuł od redakcji; T.M. Czerkawski, W więzieniu i łagrze 1940-1941, Biblioteka „Tygodnika Demokratycznego”
1989, s. 33.

8
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zbieraną w czasie powrotu z łaźni, wygalamy nasze twarze. Jeszcze
jedna umiejętność nabyta w więzieniu. Nauczył nas tego Mahmud.
Z ogromnym wzruszeniem składamy sobie życzenia po wspólnej modlitwie, my katolicy, Ukrainiec – greko-katolik i młynarz Żyd, który nas
przeprasza, że nie zdejmie czapki i będzie modlił się na stojąco. Czy to
wreszcie ważne - jeden jest Bóg, który jest na niebie. Kiedy łamiemy
się chlebem, otwierają się nagle drzwi i wchodzi dyżurny oddziałowy,
aby dokonać rutynowego przeliczenia. Liczy nas szybko, spostrzega
nakrycie i mówi:
U was siewodnia prazdnik, żełaju wam sztoby wy skoro wozwratili na rodinu – Dzisiaj macie święto, życzę wam szybkiego powrotu do ojczyzny.
Wychodzi, a my rozmawiamy, wspominamy nasze domy, nasze przyjaźnie, próbujemy odcyfrować przyszłość, która nasz czeka. Później siadamy na łóżkach. Deklamuję im Mickiewicza, strofy Koncertu Jankiela. Ileż
to razy deklamowałem ten urywek w gimnazjum, w liceum, na obozach
Przysposobienia Wojskowego w Grandziczach nad Niemnem koło Grodna,
w Gliniskach i po wigilii w Tarnobrzegu. Kończę tę deklamację akordem:

„…I znów spojrzał z góry, okiem struny zmierzył
Złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył.
Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne
Że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne
I z trąb piosenka ku niebu wionęła
Marsz triumfalny Jeszcze Polska nie zginęła!”
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J.G.
Rok 1941. Tam także
była Wigilia9
Był straszny, trzaskający mróz.
Metalicznie skrzypiący śnieg
przewalał się między nogami.
Z nosa, z ust, nieostrożnie otwartych, buchały obłoki pary.
Sina przestrzeń była wprost skamieniała – 50 stopni Celsjusza.
Wielu z naszych ludzi w ogóle nie
Opłatek, którym dzielili się zesłańcy
wychodziło z domu.
w latach 50. XX w.
Okutana w mężowski płaszcz aż do
pięt, w pimach – z zadartymi nosami – drugą zimę już je w Kazachstanie nosiłam – w olbrzymiej czapie z lisem i rękawicach z jednym palcem (darze Janeczki) – ledwie mogłam się poruszać. Serce rwało się naprzód – z niecierpliwości.
Po nocnym dyżurze w szpitalu wracałam do domu, gdzie czekały „moje
dziewczęta”. Mała Zosia – „Pralinka”, „Różany Pączek”, „Figlarka” (wielka potem pracownica Ambasady R.P. w Chinach), w krótkim kubraczku,
w olbrzymich pimach. O! – Zosia. Co to dziecko nie wyprawiało z „towarzyszami z obispołkomu. Dziesiątki kart chlebowych wyflirtowała uroczo
co tydzień z oszołomionych jej pewnością siebie, pańskim, ale kuszącym
głosikiem, mużyków, których stale otaczały ciężkie, prostackie, własne
kobiety w czerwonych – zawsze – beretach.
Już potem, kiedy byłyśmy „wysokimi”, delegackimi władzami, Zosia,
bez najmniejszego drżenia strachu, z uroczym łobuzerskim uśmiechem
z początku – wreszcie poważnie i odważnie przedstawiała sowieckiej komisji sprawdzającej listy otrzymujące chleb przez polską placówkę dostarczany – listy, na których kładła już setki nazwisk.
Komisja zalewana szczebiotem uroczych słów, różowych – pralinowych
uśmiechów, pięknem ślicznie wykaligrafowanych kart, znikała, a nasi „łagiernicy” płynący strumieniem nieszczęścia z północy dostawali po kilogramie chleba.
Czasopismo „Polak w Indiach”, Bombaj, grudzień 1945 r., nr 23-24, s. 318,-319.
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Janeczka – wspaniały człowiek. Ta śliczna potem w Teheranie panna, była
stale szara z głodu. Na twarzy jarzyły się tylko duże błękitne oczy, a wspaniałe włosy sypały się wokół czapki złocistą chmurą. Janeczka – „polska królewna”, jak z kpinami mówił potem sledowatiel – Janka, najwierniejszy towarzysz
w celi – w której protokołach nie było ani cienia polskiej czy ludzkiej zdrady
– robiła w tym pierwszym, najpiękniejszym okresie całymi dniami spisy ludności w obłasti (wiedziałyśmy, że to będzie potrzebne).
Przypadkowo odkryłam, że Janka pracuje u mnie w domu od rana do
2. godziny popołudniu bez żadnego posiłku. Raczyła potem jeść ze mną
przygotowaną przez gospodynię na mój powrót zupę.
A potem Irena – spokojna, poważna, najinteligentniejsza kierowniczka
i opiekunka małych w dziecińcu. Dzielna Halinka, urocza Helenka, królewskiej urody żona wice-wojewody wołyńskiego, pani Stacha i – najbliższa sercu Inka. Inka – co potem jako świadek w moich dochodzeniach mówiła: „dumna jestem z tej wspólnej z nią pracy”. Mówił mi o tym
z wściekłością mój sledowatiel. W NKWD Inka aresztowana już wtedy, gdy
ja byłam na wolności – mówiła brutalom w więzieniu o Polsce „od morza
do morza” i o miłości głębokiej do Polski – głodzona i męczona w więzieniu, obywatelstwa sowieckiego nie przyjęła i poszła „w łagry”. Inka – maleńka – cicha – najdroższa!
W mieście nie było nas zbyt wiele. „Płatni” pracownicy przyszli później.
Ale moje dziewczęta nie ustępowały wszystkim tym cudownym kobietom w „terenie”, które przedstawiałam potem jako „mężów(!) zaufania”
w Ambasadzie R.P. w Kujbyszewie.
W ten dzień zebrały się u mnie Inka, Zosia i Janka
Rotmistrz oczekiwany przyjechał – wołały jedna przez drugą – babcia
pocałowała go w rękę na ulicy, tłumy czekają na niego w korytarzu hotelowym. Polska placówka wojskowa u nas w P. – na uboczu – z dala od
szlaków drogowych stała się faktem dokonanym – pomyślałam.
Janka, potrząsając plikiem niekończących się nigdy spisów, bo ruch ludzi w terenie zmieniał się wciąż ku jej rozpaczy, woła: nasze spisy, listy, wołania odniosły skutek. Wiwat !
Rotmistrz pyta : Kiedy można przyjść do pań ?. Mówiła praktyczna Zosia,
która już była u niego: Przybyło 10 nowych łagierników, dwóch z nich chorych na biegunkę leży na ziemi w Komitecie. (Jeden biedak skonał mi u nóg,
kiedy go o 1 w nocy ktoś w tłumoku z koca ułożył w szpitalnym korytarzu,
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drugi, już na łóżku). Schronisko pełne! Sześć nowych rodzin oferuję po dwa
miejsca na podłodze i to pp. X, Y, Z – raportowała potem rozsądnie.
– Słuchajcie!, Słuchajcie! – zastrzeliła nas najświeższą wieścią Janka – Pani
Stacha chce organizować wigilię w Schronisku.- Zbiórka już w toku.- Pani się
naturalnie zgadza i … Tak, i będę mówiła, dziewczynki drogie! Skończyłam.
Myślałam o Stasi – skamieniała twarz ciemnolicej Madonny o najsłodszych chyba na świecie oczach, co w chwili oburzenia umiały ciskać pioruny
– w krasną chustę zakutana. Stacha, w pyszne, dawne świetności wyrwane,
w futro otulana, przesuwała się jak we śnie. Dziś wiedziałam, że przekształci
norę schroniska w ludzki dom, ale że dusza jej będzie gdzie indziej. Wiedziałam gdzie! Nadeszła wieść, że z więzienia wypuścili jej Ignalka (o Stacho, nigdy ten twój ukochany mąż nie wrócił – to była tylko pomyłka).
Schronisko dla „łagierników”, półciemna lepianka kazachska, miała nary
i stół z prostych desek zbity i pełno, pełno ludzi – upiorów. Ogół był bez
płaszczów. Buty mieli z brezentu, zelówki z opon samochodowych (skąd
to się w łagrach brało?) – Niektórzy mieli tylko szmaty na nogach. Mało
kto wygląd miał ludzki. Przychodzili później jacyś dzielniejsi; pełni wiary
i siły psychicznej. Ten transport był wyjątkowo bolesny. Wydawał się być
przeznaczony na zgubę. Twarze mieli ci ludzie sine, brodate, chore – nogi,
wrzodów pełne. Jedno ich tylko gnało pragnienie: na południe! Stalin Kotowi10 republikę polską na południu obiecuje – nie otarli się o Kujbyszew, czy
Buzułuk, a już wiedzieli. Szło to jak zaraza. Fizyczny i psychiczny stan tych
ludzi był okropny. Nie mieliśmy jeszcze wagonów z amerykańską mąką,
tłuszczem i odzieżą. Nie miałam rubli przez Ambasadę hojnie potem przysyłanych. Miałam wiarę i miłość, tak jak miałyście ją Wy, moje dziewczęta,
jak miały ją te wszystkie wspaniałe polskie kobiety w „terenie”. Zmniejszenie każdego cierpienia było szczęściem osobistym każdej z nas.
Nadszedł dzień 24 grudnia. Radosny ranek zachmurzyła mi wieść, że
„nowy” ukradł buty – tutaj już zdobyte – temu co ma takie biedne nogi,
więc chodziłam głęboko rozżalona, pełna oporów. „Nie dam tego ostatniego kawałka opłatka Matki z Kraju zabranego, nie dam – jednak obcym. Może na drugi rok nie będę mogła przytulić ust do miejsca, które
dotykały palce Matuchny!”. Ale przełamałam się. Może przez jej najdroższą miłość spłynie na nich pociecha i wiara – myślałam.
Stanisław Kot - w latach 1941-1942 ambasador rządu RP w ZSRR, w l. 1942-1943 minister stanu na Bliskim
Wschodzie, w l. 1943-1944 minister informacji.
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Z bijącym sercem usiadłam po prawej ręce rotmistrza. Dziewczynki wybrały najsmutniejszych łagierników na twarzy. Stacha nie miała sił
przyjść. Obok mnie siedział ten, którego z zabranymi butami schwytano,
a którego jednak dobroć kobiecych serc karać w Boży, święty dzień nie
pozwoliła. Siedzieliśmy na narach. Krzeseł wystarczyło na trzy strony stołów. Na stołach siano przykryto obrusem (O! było jeszcze wiele rzeczy nie
sprzedanych). Dwie lampy wiszące na drutach niezbyt kopciły, choć ludzi
był tłum. Niektóre twarze „łagierników” stały się młodsze, bo ogoliło się
kilku za przykładem chłopca „z papierową twarzą”. Wiedziałyśmy, że co
dzień czekał na wykonanie wyroku śmierci - przez długie miesiące. Ostatnie dwa tygodnie siedział w Komitecie, w kąciku, patrząc bez drgnienia
jakiejkolwiek myśli na twarzy, na jasne włosy Janki i jej błękitne oczy. Potem gdy już mówił, dowiedziałyśmy się, że nie spodziewał się zobaczyć
już w życiu twarzy polskiej dziewczyny. Między ”łagiernikami” siedzieli
„zsylni”, pełni prawdziwej dobroci, cichej chęci dopomożenia. Ubrani byli
lepiej i jakieś więcej ludzkie mieli twarze, choć każdy miał swoje nędze
i rozpacze! Rotmistrz po żołniersku powiedział kilka słów. Wzięłam opłatek Matki do ręki. I pojęłam, że miłość Jej nie tylko moją jest własnością,
ale i tych nieszczęsnych, bo wielka jest i wspaniała bez granic. Zaczęłam
im mówić o tym, że i dziś w Bożą Noc otwierają się bramy więzień w krainie naszej wielowiekowej męki, że generał Sikorski dla nas zawarł umowę, że dziełem jego wielkości jest nasza wolność i rodzącą się w tej chwili
armia polska, którą uwielbiani generałowie budują cudem swego talentu z chorych, zmęczonych i dzieci. Że warto było tak cierpieć, skoro odrodzi się Polska wspaniała i wielka, sprawiedliwa dla nas wszystkich[…]
Było cicho jak podczas Komunii. Moja Matka była tam i ja byłam przy Jej
sercu. I nie byłam samotna, pomimo wszystko co kazał mi Bóg przeżyć.
Jedliśmy zupę i chleb i jakieś kluski i coś jeszcze. Łzy dławiły ludzi. Ktoś
coś szeptał, ktoś obejmował dziecko.
Zanuciłam: „Bóg się rodzi”. Z początku podjęli kolędę nieśmiało, a potem już pełnym głosem: „A słowo się ciałem stało, i mieszkało między
nami”. Słowa najpiękniejsze na świecie: miłość – Bóg – w sercach ludzi.
Po wigilii najmilszą dał mi Bóg gwiazdkę w podarunku. U nas – właśnie
tam – powracająca z „łagru” matka odnalazła swoją córeczkę.
						
Moim Dziewczętom – J.G.
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DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

Autor nieznany, Piłsudski w glorii, ok. 1935,
Muzeum Niepodległości

Plakat Józef Piłsudski

DEPESZA ISKROWA NOTYFIKUJĄCA POWSTANIE
PAŃSTWA POLSKIEGO
z dnia 16 XI 1918 r.
Do p. Prezydenta Stanów Zjednoczonych,
Do Królewskiego rządu Angielskiego,
Do Rządu Rzeczpospolitej Francuskiej,
Do Królewskiego Rządu Włoskiego,
Do Cesarskiego Rządu Japońskiego,
Do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej,
I do Rządów wszystkich Państw wojujących i neutralnych.
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Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie.
Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii
sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która
przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na armii polskiej pod
moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.
Wódz Naczelny
Piłsudski.
Za ministra Spraw Zewnętrznych
Filipowicz.
Warszawa, dn. 16-go listopada 1918 r.

Utworzenie Święta Niepodległości
Dzień 11 listopada 1918 r. został uznany za formalną datę odzyskania niepodległości – po raz pierwszy – dopiero w 1926 r. Autorem tej
daty był sam Marszałek Józef Piłsudski, który stwierdził wówczas, że
11.11.1926 będziemy święcić 8 Rocznicę Niepodległości.
Obchody były skromne. W mokry i zimny czwartek odbyły się uroczystości związane z ósmą rocznicą odzyskania niepodległości. Po nabożeństwie w katedrze, na którym Piłsudski nie był obecny, Marszałek
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na Kasztance odbył przegląd oddziałów wojsk na placu Saskim i przyjął defiladę. Na trybunach znajdował się korpus dyplomatyczny 11
Po maju 1926 r. decyzją Marszałka, ustalił się zwyczaj meldowania się oficerów garnizonu warszawskiego w ogrodzie belwederskim w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości, Dzień poprzedzający rocznicę nawiązywał do daty powrotu z Magdeburga.
Skromna uroczystość kończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśni
legionowych.

Wiersz Hemara 19 Marca 1940

Marian Hemar

Święto Niepodległości. Tradycja a współczesność, pod red. A. Stawarza, Warszawa 2003, s. 82.
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19 MARCA 1940.

Cisza była w kościele, przerywana jedno
Płaczem kobiet. Rycerze stali nieruchomo.
Tylko im wąsy drgały w szlochu. Na ambonę
Wstąpił ksiądz Kamiński, blady jak opłatek.
Przez ramię przewieszony miał bęben żołnierski,
W dłoniach pałeczki trzymał. Milczał długo. Nagle
Uderzył w bęben werblem żołnierskim – i urwał.
I znów zagrał na larum – na trwogę – aż cisnął
Pałeczki na kamienną podłogę kościoła
I na katafalk zwrócił oczy i zawołał:
Panie Wołodyjowski!
			
			
Wtedy z niewiastami
Zapłakali rycerze. A ksiądz wołał trupa –
Panie Wołodyjowski! – wróg w ojczyźnie stanął
A ty śpisz? A ty szabli nie dobywasz? Konia
Rycerzu. Nie dosiadasz?
			
O Panie Marszałku!
O Marszałku Piłsudski,
O daleki cieniu,
Błękitny, nieuchwytny,
Przeinaczony w wspomnieniu –
Szukało cię radio po nocach
Na odsiecz ginącej Warszawie
A tyś się nad mapą nie schylał
W tej najcięższej, najsroższej przeprawie
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Wołały cię krzyki werblów
Milknących już rozpaczliwych.
A tyś miecza nie dobył.
Konia nie dosiadł.
Nie było Cię pośród żywych.
W trumnie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów,
W kamiennym lochu leży on,
Co sam za życia był jak dzwon,
Gdy w serce swoje wziął z milionów
Serc – wszystka gorycz, wszystek żal
I wszystek hart samotnej mocy
I wszystką dumę głuchych nocy
I polskich marzeń wszystka dal.
I wszystko w sobie stopić umiał
W jednego spiżu trudny ton.
Ale nikt w Polsce nie rozumiał,
Dla kogo brzmi bezsenny dzwon,
Dlaczego lampa lśni co noc,
Do świtu, w oknie, w Belwederze
I skąd się bierze owa moc,
Że prężą się – jak młodzi porucznicy –
I bledną – najstarsi żołnierze,
Gdy w oczy patrząc, zmarszczy brwi.
O Panie Marszałku,
O Marszałku Piłsudski.
Stertami kwiaty kładli
Na belwederskim dziedzińcu –
Ziemię znosili – kopiec
Sypali Ci na Sowińcu.
Serce zanieśli na Rossę.
30
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A ciało, jak próżną zbroję
Złożyli w krypcie na Wawelu,
I wrócili w swój do swego, po swoje.
I robili wycieczki,
I biadali: Ojcze,
I stawiali pomniki,
I krzyczeli: puścizna:
I nagle ich było tak wielu
Przy puściźnie Twojego imienia.
Tę puściznę rozrywali w tłoku
Cały rok, dzień i noc, bez wytchnienia,
A dla Ciebie – tylko raz do roku –
Postawiali minutę milczenia.
I Tylko tej minuty – jeden raz do roku –
Można było usłyszeć – bez niczyjej komendy,
Jak w górze – coraz dalej – skrzydła biją w mroku.
To odleciał archanioł umarłej legendy.
Ale dzisiaj w przeraźliwym blasku
Nieszczęścia, wstydu i klęski,
Serca mając, trzepoczące w potrzasku
I szloch w gardle dławiąc niemęski –
Gdy wydaje się w myśli bezwładzie,
W beznadziejnej, nikczemnej obawie,
Że już prysły polskie sny o szpadzie,
Sny o mocy i sny o sławie –
Gdy już tylko szukamy – czyj błąd?
Kto był winien? Jakiej komu kary?
Kto oszukał i kogo pod sąd? –
Jakby dość było takiej ofiary –
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Kiedy tryumf przemocy diabelskiej,
Patrzeć każe twarzą w twarz –
Gdy u tej krypty wawelskiej
Niemcy trzymają straż!
Przez łzy nawisłe u rzęs
Pytają bezradne spojrzenia –
Jaki był w Polsce sens
Jego istnienia?
Odpowiedź surowa.
Ale brzmi najprościej.
Jego testament – dwa słowa :
Nakaz wielkości.
Wielkości – to znaczy:
Większe niż los – mieć serce.
I być wielkim w rozpaczy.
I w nędzy i w poniewierce.
Nauczyć się – poprzez zło
I gwałt dwugłowego czarta,
Co znaczy wolność, i co
Jest, co będzie warta.
Dzisiaj nie czas na kręte wysiłki.
Na sąd, kto winien – ci, tamci, czy inni?
Każdego błędu i każdej pomyłki
My wszyscy jesteśmy winni!
Winien jest kłamca i każdy co wierzył
Kłamcy, bo wierzyć było najwygodniej.
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I każdy, co Polskę swoją miarą mierzył
I mniej miał dla niej, a więcej chciał od niej.
Kto się dla siebie wymówki doprasza
Niech jedno spojrzy prawdzie w twarz:
Każde zwycięstwo jest nasze
I każda klęska jest nasza.
Nasz wspólny jest honor. I każdy
Grzech, każdy błąd – jest nasz.
Oto jest nakaz wielkości.
My już nie mamy wyboru.
My już musimy, po wieczność wieczności
Żyć według jednego wzoru.
Oto ślub nasz Panie Marszałku,
Dziś rozbitki, miotani przez fale –
Jutro będziemy wielcy –
Albo nie będzie nas wcale!
Albo stanie na gruzach Warszawy
Pomnik sławy, łuk zwycięstwa promienny,
Albo niech zatkną tam krzyż
Na grób.
Na krzyż bezimienny.
Ażeby się nie dowiedział
Do końca świata wzrok ludzki,
Że tu leży Naród, którego wodzem,
Na próżno –
Był Józef Piłsudski.
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POEZJA
Lidia Czerencowa
Gwiazda betlejemska
wiersz Lidii Czerencowej – działaczki Polskiej Autonomii Kulturalnej w Irkucku „Ogniwo”, której rodzice zostali wywiezieni z Kresów Wschodnich – terenów późniejszej Zachodniej Ukrainy.

Już wzeszła Gwiazda Betlejemska,
Lecz dla każdego – inna płonie:
Ktoś potrzebuje moc pieniędzy,
Ktoś inny – pola łan i konia.
Jeden się trudzi całe życie,
A drugi czerpie zeń obficie
I jak ten motyl całe lata
Z kwiatu na kwiat beztrosko lata.
Już wzeszła Gwiazda Betlejemska
I nam się nad drogami jarzy.
Wasza Wysokość Homo Sapiens!
byś nie stracił swojej twarzy!
Stworzonyś nie dla zła i strapień.
Nie w zabijaniu twój tkwi geniusz.
Wasza Wysokość Homo Sapiens!
Powinieneś sprawdzić się w tworzeniu!
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Już wzeszła Gwiazda Betlejemska
I twoją gwiazdą jest przewodnia.
Wasza Wysokość Homo Sapiens!
Nie padaj! Prostuj się! Idź godnie.

Karta świąteczna – „Chata”, rys. ks. Michał Woroniecki,
więzień łagru Dżezkazgan (Kazachska SSR)

Kolęda powstańcza12
Żołnierz drogą maszerował
słowa: autor nieznany, na melodię: Serce w plecaku

Żołnierz drogą maszerował
Poprzez góry, lasy, polem
Pastuszkowie go spotkali
Do Betlejem wiedli społem.
Tadeusza Szewer „Niech wiatr ją poniesie do miasta. Antologia pieśni z lat 1939 – 1945”, Wydawnictwo
Łódzkie, wyd. drugie poszerzone, 1975 r.

12 
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A choć był zmęczony bardzo,
Ale spieszył się on wielce,
Bo w plecaku niósł Dzieciątku
Z Warszawy żołnierskie serce.
Za wolnością zatęskniony
Idę walczyć w obce strony,
Ale daj bym przetrwał boje
I znów ujrzał miasto moje.
Żołnierz niósł z Warszawy serce –
Serce młode i gorące – Co walczyło w zapomnieniu
Przez słoneczne dwa miesiące.
Gdy w stajence się zebrali
Pany, króle, pastuszkowie,
Piękne dary poskładali
Aby Jezus wybrał sobie…
Tę kolędę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie Dziecino,
Daj bym przetrwał wszystkie boje
I znów ujrzał miasto moje…
A w stajence za wszystkimi,
Młody, ale pewien sławy
W mundurze bardzo zniszczonym
Stał polski żołnierz z Warszawy…
Dzieciąteczko go poznało,
Uśmiechnęło się do niego
I spośród darów wybrało
Serce żołnierza polskiego!
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 4 (83) 
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Tę kolędę tę jedyną
Śpiewam dla ciebie Dziecino,
Daj bym przetrwał wszystkie boje
I znów ujrzał miasto moje…
Jest to pierwsza wersja piosenki, która powstała po Powstaniu Warszawskim w grudniu 1944 roku. Słowa napisała zapomniana z nazwiska
i pseudonimu lekarka, pracująca w szpitalu zorganizowanym dla powstańców w Tworkach – Pruszkowie pod Warszawą. Po zakończeniu wojny autorka przebywała podobno w Krakowie. Przez szpital w Tworkach
przewinęło się do Powstania ponad 5 tysięcy osób, zarówno powstańców, jak i cywilnych mieszkańców Warszawy. Wśród rannych było bardzo
dużo dzieci i dla nich właśnie lekarka przygotowała bożonarodzeniową
szopkę. Wtedy narodziła się Kolęda powstańcza do znanej melodii Serce
w plecaku.
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Cykl: Kresowi bohaterowie zapomniani
dr Kazimierz Krajewski
Ppłk dypl. Maciej
Kalenkiewicz „Kotwicz”
Ppłk dypl. cc Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”, „Jan Kotwicz”, „Maciej”, „Bóbr”
urodził się 1 lipca 1906 r. w Pacewiczach
(pow. Wołkowysk), w rodzinie ziemiańskiej, od pokoleń związanej z Kresami
Północno-Wschodnimi. Uzyskał gruntowne wykształcenie, zarówno cywilne jak i wojskowe. Uczył się w Korpusie
Kadetów nr 2 w Chełmnie (1920-1924),
w Szkole Podchorążych Inżynierii (19241926), na kursie aplikacyjnym Szkoły
Podchorążych Inżynierii (1926-1927),
w Batalionie Szkolnym Saperów (1928ppłk Maciej Kalenkiewicz
1929), w Centrum Wyszkolenia Saperów
(ps. „Kotwicz”)
(1929-1930). W 1930 r. został przeniesiony służbowo na Politechnikę Warszawską, gdzie studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej, uzyskując w 1934 r. dyplom inżyniera. W latach 1938-1939
studiował w Wyższej Szkole Wojennej (XIX promocja w 1939 r.).
Uzyskiwał kolejne awanse oficerskie: na podporucznika w sierpniu
1926 r., na porucznika w sierpniu 1928 r. i na kapitana w marcu 1936 r.
W latach 1936-1937 służył w: Centrum Wyszkolenia Saperów, w 1 batalionie saperów (jako dowódca kompanii) i w Szkole Podchorążych Rezerwy
Saperów (jako wykładowca).
Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. – do 15 września w sztabie Suwalskiej Brygady Kawalerii, w dniach 15-18 września w grupie generała Przeździeckiego, od 18 do 28 września w 110 pułku ułanów (jako
oficer taktyczny). Jednostka ta na trasie swego przemarszu tłumiła wyKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 4 (83) 
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stąpienia dywersyjne podejmowane przez Białorusinów i Żydów prowadzonych przez sowieckich agentów. Wobec niemożności dotarcia do
Warszawy, po rozformowaniu pułku ścierającego się z pościgiem Armii
Sowieckiej, dołączył do majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który
wraz z grupą ułanów postanowił kontynuować walkę. W efekcie od 28
września do 4 grudnia 1939 r. służył w Oddziale Wydzielonym WP mjr
„Hubala”, pełniąc funkcję jego zastępcy. Brał udział we wszystkich działaniach tej jednostki.
W grudniu 1939 r., wysłany po łączność z Naczelnym Wodzem, przeszedł granicę z Węgrami i udał się do Francji. W okresie od stycznia
do czerwca 1940 r. służył w Wojsku Polskim we Francji. W maju 1940
r. został skierowany do dyspozycji Komendy Głównej ZWZ i w tym samym miesiącu zaprzysiężony. W czerwcu 1940 r. był ewakuowany do
Wielkiej Brytanii. Do grudnia 1941 r. służył tam w Oddziale III (operacyjnym) Sztabu Naczelnego Wodza. Należał do wąskiej grupy oficerów
współtworzących zorganizowanie lotniczej łączności z Krajem (idea cichociemnych) oraz polskie wojska spadochronowe. Był współautorem
podstawowych opracowań dotyczących tych zagadnień, a także memoriałów do władz wojskowych. Potem także współautorem stosownych instrukcji. 14 lutego 1941 r. wraz z kapitanem J. Górskim „Chomikiem” złożył memoriał o konieczności przerzutu do kraju oficerów PSZ
i zgłosił pierwszą, szesnastoosobową grupę kandydatów na skoczków
spadochronowych (cichociemnych). Do końca pobytu w Anglii uczestniczył w pracach nad tymi zagadnieniami. Brał także udział w tworzeniu 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Był m.in. referentem postanowień znaku spadochronowego.
Skakał do Polski nocą 27 na 28 grudnia 1941 r., w trzeciej ekipie zrzuconej do Kraju (kryptonim operacji – „Jacket”). Jego ekipa została omyłkowo
zrzucona na tereny włączone do III Rzeszy, co niezwykle skomplikowało
jej sytuację. Wraz z por. Alfredem Paczkowskim „Wanią” i dwoma kurierami MSZ stoczył l walkę z niemiecką strażą graniczną we wsi Wszeliwy.
W jej wyniku rozbity został posterunek Grenschutzu w tej miejscowości
(4 Niemców zabitych, 5 rannych). Maciej Kalenkiewicz został wówczas
ranny w lewe ramię. Natomiast dwaj uczestnicy ekipy – „Orawa” i „Amurat”, pozostawieni przy spadochronach w lesie pod Starym Brzozowem,
polegli w walce z niemieckimi Grenschutzami i celnikami. Grupa „Kotwi40
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cza” zdołała natomiast uratować przesyłkę dolarową. Za bohaterską postawę w czasie walki we Wszeliwach „Kotwicz” został odznaczony 19 marca 1942 r. Krzyżem Virtuti Militari V klasy.
Po dotarciu do Warszawy „Kotwicz” otrzymał przydział do Oddziału III
Komendy Głównej AK kierowanej przez gen. Stanisława Tatara „Erazma”.
Pełnił tam funkcję referenta operacyjnego szefa operacji. Był autorem
wielu instrukcji organizacyjnych AK, a także współtwórcą koncepcji planu akcji „Burza”. Jednocześnie uczestniczył w pracach Biura Badań Technicznych Wydziału Saperów KG AK. Był także czynny w wydawnictwach
podziemnych. Zainicjował ufundowanie w kraju sztandaru dla 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.
W lutym 1944 r. został skierowany na teren Nowogródzkiego Okręgu
AK jako instruktor z pełnomocnictwami w zakresie unormowania szeregu zagadnień na terenie tego okręgu. W szczególności chodziło tu
o sprawę rtm. Józefa Świdy „Lecha”, który zawarł lokalne zawieszenie broni z Niemcami, nie akceptowane przez Komendę Okręgu i KG AK. Przerzucony przez komórkę Centrali Zaopatrzenia Terenu „Start III” sprawnie
wykonał swą misję. W pierwszej dekadzie marca 1944 r. doprowadził do
zwołania posiedzenia Wojskowego Sądu Specjalnego, który osądził i skazał na śmierć rtm. „Lecha”. „Kotwicz” zawiesił wykonanie wyroku, dając
„Lechowi” prawo do rehabilitacji na innym terenie (oficer ten, skierowany
później do Krakowskiego Okręgu AK, dał się poznać jako świetny dowódca partyzancki w walkach na terenie powiatów bocheńskiego i myślenickiego). W ten sposób została „spacyfikowana” niebezpieczna sytuacja
konfliktowa pomiędzy komendantem Okręgu Nowogródek i dowódcą
najsilniejszej wówczas polskiej jednostki partyzanckiej operującej na terenach nadniemeńskich.
Następnie na własne życzenie „Kotwicz” pozostał na terenie Nowogródzkiego Okręgu AK. Ppłk Janusz Szlaski „Prawdzic” powierzył mu dowództwo
Zgrupowania Nadniemeńskiego składającego się z I, IV i VIII batalionów
77 pp AK, dwóch kompanii saperskich, kompanii lotniczej, szwadronu kawalerii (w szczytowym okresie rozwoju było to ponad 2 tys. partyzantów).
Podjął intensywne prace organizacyjne w zakresie rozbudowy i szkolenia
oddziałów, powołując m.in. ośrodek szkoleniowy w Hołdowie. Mimo, iż
jego przybycie na Nowogródczyznę wiązało się z sądem nad rtm „Lechem”,
okazał się dowódcą lubianym i szanowanym przez żołnierzy. Bardzo szybKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 4 (83) 
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ko zdołał porozumieć się z kadrą liniową i partyzantami Nowogródzkiego Okręgu AK, zyskując wśród nich uznanie i sympatię. Zapamiętano go
jako człowieka niezwykle ideowego, wymagającego wiele nie tylko od innych, ale także, a może przede wszystkim – od siebie. Cała jego działalność
w Nowogródzkim Okręgu AK podporządkowana była sprawie walki o Polskie Kresy Wschodnie, o całość Rzeczypospolitej. Podejmował ją według
swych możliwości i najszlachetniejszych pobudek.
Przystąpił do realizacji idei wspólnej operacji sił Okręgów Wilno i Nowogródek, mającej doprowadzić do wyzwolenia Wilna siłami polskimi. Idea
ta, po skonkretyzowaniu, znana była jako operacja „Ostra Brama”. W kwietniu 1944 r. „Kotwicz” wyjechał do Wilna, gdzie pozyskał dla swego pomysłu
komendanta okręgu – ppłk Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” i Okręgowego Delegata Rządu. Był też zwolennikiem koncepcji podporządkowania
Nowogródzkiego Okręgu AK wileńskiemu ośrodkowi decyzyjnemu.
Znajdujące się pod jego komendą oddziały Zgrupowania Nadniemeńskiego AK wykonały wiosną 1944 r. szereg akcji przeciwko niemieckim
siłom okupacyjnym, a także przeciwko wrogiej partyzantce sowieckiej.
W niektórych spośród tych akcji osobiście brał udział. 17/18 maja 1944
r. dowodził operacją IV batalionu 77 pp AK ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” przeciwko sowieckiej brygadzie im. Kirowa na lewym
brzegu Niemna (akcja „Rocznica”). Operacja ta, rozpoznana przez sowiecki wywiad, zakończyła się porażką. Atak na Krzywicze, zwane „małą Moskwą”, okazał się uderzeniem w próżnię. W tym samym czasie część sił
IV batalionu została zaatakowana przez przeważające siły sowieckie we
wsi Olchówka (poległo 23 żołnierzy AK, w tym 2 oficerów). Podczas walk
w rejonie Olchówki mjr „Kotwicz” został ranny w rękę.
Pod koniec czerwca 1944 r. „Kotwicz” postanowił wyruszyć do Puszczy
Nalibockiej, w celu wyprowadzenia z tego masywu leśnego Zgrupowania
Stołpeckiego por. Adolfa Pilcha „Góry”, „Doliny”. Zamierzał bowiem użyć
tę jednostkę w akcji na Wilno. Naprędce sformował improwizowany batalion o kryptonimie „Bagatelka”, w skład którego weszły dwie kompanie
I/77 pp AK, grupa kadry wydzielona z „Bohdanki” i kompania saperska –
łącznie ponad 400 ludzi. Na czele tej jednostki wyruszył z Dokudowa nad
Niemnem na wschód. Mimo, iż sztab Okręgu przygotował mu trasę eliminującą możliwość zbrojnej konfrontacji z siłami przeciwnika, wdał się
jednak w walki z Niemcami. 24 czerwca 1944 r. został zaatakowany pod
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Dyndyliszkami przez znaczne siły niemieckie z garnizonu w Iwiu. W czasie stoczonego wówczas boju dowodził w sposób brawurowy, z konia
– stanowiąc łatwy cel. Został poważnie ranny w prawe ramię – to samo,
w które zraniono go kilka tygodni wcześniej. Gdy dwa dni później zaatakował niemiecką kolumnę ewakuacyjną pod Kwiatkowcami, rana została
zanieczyszczona podczas forsowania przeszkody wodnej, niewielkiej bagnistej rzeczki. Stan zdrowia „Kotwicza” pogorszył się, wdała się bowiem
gangrena i rękę trzeba było amputować. Operację przeprowadzono
w polowym szpitaliku Okręgu Wileńskiego w Onżadowie. W efekcie „Kotwicz” nie mógł zrealizować swego zamiaru i nie dotarł do Zgrupowania
Stołpeckiego, którego losy potoczyły się inaczej niż reszty oddziałów nowogródzkich i wileńskich (poszło nie na Wilno, lecz na Warszawę i wzięło
udział w powstańczych walkach w sierpniu i wrześniu 1944 r.).
Ze względu na stan zdrowia po amputacji ręki „Kotwicz” nie uczestniczył w Operacji „Ostra Brama”, z jak najfatalniejszym skutkiem dla jej
przebiegu. 7 lub 8 lipca 1944 r. zameldował się w sztabie „Wilka” w Wołkorabiszkach i uczestniczył w pracach sztabowych związanych z reorganizacją wileńskich i nowogródzkich oddziałów AK.
Nie brał udziału w Boguszach i dzięki temu bezpośrednio po rozpoczęciu przez Rosjan rozbrajania oddziałów AK – zdołał z częścią sił nowogródzkich wycofać się do Puszczy Rudnickiej. Podczas dramatycznych
narad kadry toczących się w dniach 18-20 lipca 1944 r. zdecydowanie
opowiedział się za pozostaniem na „Ziemiach Utraconych” i trwania tam
z bronią w ręku, by dawać świadectwo polskości tych terenów. Był przekonany, iż o losach Kresów zadecyduje referendum po konferencji pokojowej. Nie wiedział, że nasi sojusznicy zachodni oddali Stalinowi pół Polski, nie pytając o zadanie ani rządu RP, ani mieszkańców Kresów.
„Kotwicz” przeżył rozbrojenie oddziałów AK niezwykle boleśnie. Uważał je za hańbę dla kresowych żołnierzy, miał pretensję do oficerów, że
nie stawili oporu bolszewikom. Wiedział, że opór taki nie miał żadnych
szans powodzenia, ale dostrzegał jego symboliczny wymiar. Został mianowany p.o. komendanta Nowogródzkiego Okręgu AK. Utrzymał jego
podległość wobec komendy wileńskiej. Przystąpił do intensywnej pracy
organizacyjnej w skrajnie trudnych warunkach nowej okupacji sowieckiej. Odtworzył Komendę Okręgu, nawiązał kontakt z większością struktur terenowych Okręgu Nowogródzkiego, zorganizował pracę pionu inKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 4 (83) 
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formacyjno-propagandowego (rozpoczął wydawanie ulotek i odezw
adresowanych do ludności niezorganizowanej i żołnierzy AK).
Przebywał stale przy jednym z oddziałów partyzanckich sformowanym
z żołnierzy Okręgu Nowogródzkiego, dowodzonym przez kpt. Bolesława
Wasilewskiego „Zoję”, „Bustromiaka”. Na jego czele jeszcze w końcu lipca
1944 r. stoczył bój z obławą NKWD w lasach nad jeziorem Kiernowo, odpierając ją i zadając jej straty.
Stale tropiony i ścigany przez Wojska Wewnętrzne NKWD, został w dniu
21 sierpnia 1944 r., gdy zakwaterował w wiosce Surkonty, zaatakowany
przez sowiecką grupę operacyjną III batalionu 32 zmotoryzowanego pułku NKWD i rejonowego Oddziału NKWD z Radunia. Odparł pierwszy atak
sowiecki, zadając mu spore straty. Później jednak, zamiast natychmiast
odskoczyć z zagrożonego terenu, pozostał jeszcze w Surkontach w celu
pozbierania własnych rannych. Po krótkiej przerwie w walce został ponownie zaatakowany przez przeważające siły rosyjskie, gdyż sowieci zdążyli ściągnąć posiłki. W niezwykle zaciętej walce jego oddział został rozbity. Poległo 36 żołnierzy AK, w tym 6 oficerów z „Kotwiczem” na czele.
Spoczywają na cmentarzu polowym w Surkontach, urządzonym w latach dziewięćdziesiątych przez Fundację Ochrony Zabytków kierowaną
przez ś.p. Stanisława Karolkiewicza „Szczęsnego”, ongiś podkomendnego
„Kotwicza”.
Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” w sierpniu 1944 r. został awansowany do
stopnia podpułkownika. Był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Jego śmierć ma wymiar symboliczny. Surkonty niemal od razu zostały
określone jako polskie kresowe Termopile. W dramatyczny sposób pokazały, że Polacy nie zgadzają się na przepołowienie swej ojczyzny sztucznym jałtańskim kordonem.
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„SURKONTY – PAMIĘĆ O BOHATERACH”
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej od początku
swojego założenia ponad 30 lat temu dba i upowszechnia pamięć o żołnierzach AK Kresów Wschodnich II RP, walczących w czasie i po II wojnie
światowej o niepodległość Polski, którzy następnie byli więźniami najcięższych sowieckich łagrów.
Szczególną troską członkowie Stowarzyszenia od lat otaczają zapomniane groby polskich żołnierzy na dawnych Kresach, a w szczególności
na Białorusi. Wiele z nich ocalało tylko dzięki trosce miejscowej ludności
i ich towarzyszy broni, którym nie dane było repatriować się do Polski. To
oni potajemnie dbali o te miejsca pamięci i to dzięki nim po latach wiele
z nich mogło być oznaczonych i odnowionych.
Wspominając w bieżącym numerze „Kwartalnika” postać ppłk Macieja
Kalenkiewicza „Kotwicza”, pragniemy przypomnieć czytelnikom historię
Surkont – wyjątkowego miejsca na bitewnej mapie Nowogródzkiego AK.
HOMILIA KS. ANDRZEJA RODZIEWICZA Z UROCZYSTOŚCI W SURKONTACH
21.08.2012 r., w 68 rocznicę bitwy pod Surkontami
„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha”. Łk 23, 46
Dzisiaj, gdy tu w Surkontach stajemy nad grobami poległych żołnierzy,
czytamy ewangelię o śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Śmierć Jezusa
Chrystusa na krzyżu, wbrew założeniu tych, którzy na śmierć Go skazali, nie
była klęską, ale zwycięstwem. Krew Chrystusa przelana na krzyżu stała się
źródłem zbawienia, stała się zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią i szatanem. Jego śmierć otworzyła ludzkości powrót do Domu Ojca w Królestwie
Niebieskim. Królestwie prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Naród Polski, od ponad tysiąca lat zjednoczony z Jezusem Chrystusem
i Jego nauką zawsze był wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. W ciągu
wieków hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” było nierozdzielnym elementem
dziejów naszego narodu. Zawsze potrafił polski lud ofiarę swego życia
i cierpienia łączyć z Ofiarą Jezusa Chrystusa, aby dzięki temu zjednoczeniu nic nie zginęło, ale by stawało się życiem dla przyszłych pokoleń.
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Wielkie były cierpienia polskiego narodu, przelano wiele krwi w jego
dziejach. Zwłaszcza w czasie zaborów i powstań narodowych. Wielkie
były cierpienia Narodu w czasie drugiej wojny światowej. Świadczą o tym
liczne groby synów i córek naszej Ojczyzny rozsianych po polach, łąkach,
lasach, w wielu miejscach całej ziemi.
Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wyrazić wdzięczną pamięć
tym, którzy nie tylko żyli i pracowali dla swojej ojczyzny, ale nade wszystko oddali za nią to, co mieli najcenniejsze – swoje życie. Gdzie twoje groby,
Polsko, gdzie ich nie ma ? – wołał Jan Paweł II w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.
Gdzie ich nie ma. Są one rozsiane po całym świecie. My dzisiaj w duchu
zadumy, wdzięczności, ale i wielkiej dumy stajemy przy jednym z takich
grobów, w którym spoczywają bohaterscy synowie tej ziemi, którzy złożyli ofiarę swojego życia na ołtarzu Ojczyzny.
68 lat temu, w poniedziałek 21 sierpnia 1944 r., we wsi Surkonty, podczas przygotowań do kolejnej odprawy Komendanta Nowogródzkiego
Okręgu Armii Krajowej ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” oddział
polski liczący 72 żołnierzy został zaatakowany przez wojska NKWD.
Na skutek donosu naczelnik raduńskiego rejonowego Oddziału NKWD
kapitan bezpieczeństwa państwowego Czikin skierował w okolice wsi
Surkonty, celem likwidacji „zgrupowania bandyckiego”, Grupę Wywiadowczo-Poszukiwawczą 3. batalionu 32. Zmotoryzowanego Pułku Strzelców Wojsk Wewnętrznych NKWD.
W Surkontach atakował, według ocen ocalałych oficerów AK, sowiecki batalion dowieziony na 30 ciężarówkach. Stosunek sił wynosił
10:1 na niekorzyść Polaków. Oddział „Kotwicza” stanął do walki z sowietami. W pewnym momencie oddziały sowieckie zaatakowały lewe
skrzydło obrony, starając się przełamać opór polskich stanowisk, wedrzeć się na tyły obrońców i odciąć drogę odwrotu. Na prawym skrzydle rozpoczęły natarcie świeżo przybyłe oddziały NKWD. W tej fazie
Sowieci zdobyli wzgórze, na którym ustawili cekaem. W tym czasie
nastąpił nalot kilku sowieckich samolotów, które ostrzelały pozycję
Polaków z broni pokładowej.
Sowiecki cekaem swoim ogniem ze wzgórza zniszczył polski punkt
dowodzenia, zabijając ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, rotmistrza Jana Skrochowskiego „Ostrogę” i adiutanta pchor. Henryka Niki46
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cicza „Orwida”. Ten fakt spowodował wycofanie się pozostałych partyzantów. Straty sowieckie wyniosły 132 zabitych. Po stronie AK poległo
36 żołnierzy.
Nie wszyscy zginęli w walce. Jedna z ocalałych sanitariuszek tak wspomina ostatnią fazę walk: Ale najgorsze było to, że oni razem ze mną robili obchód placu boju i wszystkich nieżyjących, ciężko rannych i lekko rannych, wszystkich dobijali bagnetami. Wszystkich! Pamiętam twarz kapitana
„Hatraka” [kpt. Franciszek Cieplik]. On miał taką złotą szczękę i patrzył na
mnie przytomnie, patrzył na mnie tak, jakby jemu było mnie żal. Ja to widziałam po jego oczach. Sołdat podszedł i pchnął go bagnetem w bok. Ja
tylko widzę jego zęby wyszczerzone, bo on jego walił w brzuch, w klatkę piersiową, ile tylko chciał. I tak po kolei, każdego.
Byli młodzi, chcieli kochać, bawić się, zdobywać wykształcenie, zakładać rodziny. Tak jak my chcieli podbijać świat. Nie mogli. W czasie II wojny
światowej walczyli o niepodległą Polskę i nie godzili się na niewolę po jej
zakończeniu. Za to komunistyczna władza przyznawała kulę w tył głowy.
Walczyli do ostatniej kropli krwi.
Czy tego chcieli? Nie, po prostu chcieli żyć. I żyli w ciągłej walce, daleko
od rodzin, przyjaciół, miłości swojego życia. Ale nie mogli inaczej.
Żołnierze Wyklęci, walczyli z militarnego punktu widzenia bez szans,
ale składali swoje życie w sprawie im drogiej i świętej – Ojczyźnie wolnej
od obcego najeźdźcy czy okupanta, który choćby nie wiem jak przebiegle łgał, że przyniósł wolność, w samej rzeczy przyniósł zniewolenie.
Oni wiedzieli, że są wartości, które na końcu zawsze odnoszą zwycięstwo
- to: prawda, miłość, wolność i sprawiedliwość i każdy kto pod tymi sztandarami walczy, przyczynia się do postępu ludów i narodów. A ponieważ
samą Prawdą, samą Miłością, samą Sprawiedliwością i dawcą prawdziwej
wolności jest Bóg, dlatego całą swoją nadzieję pokładali w Nim.
Kim byli Żołnierze Wyklęci? To wielcy polscy patrioci, którzy wywodzili
się przede wszystkim z tej najwspanialszej armii polskiej, Armii Krajowej.
Którzy rozpoczęli walkę z okupantem niemieckim i sowieckim we wrześniu 1939 roku i nie przerwali w 1944, 1945, bo przerwać jej nie mogli.
My często pytamy: Czym jest dziś patriotyzm, czym jest dziś dla nas
służba, czym jest dziś dla nas to piękne hasło towarzyszące pokoleniom
Polaków: Bóg, Honor i Ojczyzna? Czym dla nas jest to zawołanie? Mamy
to wielkie szczęście, że dziś, kiedy stajemy nad grobem tych bohaterów,
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możemy znaleźć odpowiedź. Tą odpowiedzią są biografie wybitnych,
wspaniałych Polaków, Żołnierzy Wyklętych. To oni swoją postawą, swoim
wyborem dali nam dzisiaj szansę, byśmy dalej mogli być Polakami. Wspominajmy ich wszystkich i to żywe wspomnienie przeżywane przez nasze
serce i rozum odpowie nam, że jesteśmy Polakami, jesteśmy patriotami
i nimi na pewno pozostaniemy.
Zachowanie pamięci o ludziach, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, jest nie tylko naszym obowiązkiem, przede wszystkim jest dla nas
zaszczytem. Dzisiejsze spotkanie jest wyrazem naszej wdzięczności tym
ludziom, tym żołnierzom.
Dziś powierzamy miłosierdziu Bożemu tych wszystkich – Bóg zna ich
imiona – których dotknął czas wojny. Modlić się będziemy za ofiary ludobójstwa, które dotknęło jakże wielu synów i córek naszej Ojczyzny. Za
tych wszystkich: wiernych aż do końca Bogu, Ojczyźnie, braciom i siostrom swojego kraju. To oni mogą powiedzieć o sobie słowami św. Pawła: Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa
objawiło się w naszym ciele (2 Kor 4, 11). Modlimy się także za tych, którzy musieli opuścić ukochane strony i nieść bagaż wspomnień, przeżyć,
tęsknoty, daleko od tej ziemi, gdzie wzrastali, gdzie stawali się dziećmi
Ojczyzny… Modlimy się także za nas, którzy pozostaliśmy po tej stronie
granicy, i tu trwamy, wierni tradycjom ojczystym i wierze ojców.
To nasze dzisiejsze spotkanie, przy grobach polskich patriotów – to nie
tylko przypominanie przeszłości, rozrzewnianie się nad męczeństwem
Rodaków, ale to przede wszystkim czerpanie natchnień do budowania
innej przyszłości, lepszego jutra naszego kraju. Tych ofiar nie wolno nam
zmarnować, nie wolno o nich zapomnieć, ani o nich milczeć. Trzeba wsłuchiwać się w ich głos, w ich mowę. Należy naśladować ich ofiarną, religijną i patriotyczną postawę męczenników za wiarę i Ojczyznę. Ale przede
wszystkim mamy obowiązek modlitwy za poległych w obronie wolności
Ojczyzny. Bowiem ich prochy są dla nas święte, bo na nich jak na żyznej
ziemi rośnie bohaterska historia Narodu.
Pamiętajmy więc, że dla nas chrześcijan, grób nie jest miejscem klęski
i końcem wszelkiego życia, ale jest progiem w drodze do życia wiecznego. Pamiętajmy też, że groby męczenników za Ojczyznę nie są tylko
miejscem tragedii patriotów polskich, ale są źródłem natchnień i siły dla
kolejnych pokoleń naszego Narodu.
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Takie właśnie przekonanie wyraziła poetka Maria Konopnicka;
Groby wy nasze, ojczyste groby,
Wy życia pełne mogiły,
Wy nie ołtarzem próżnej żałoby,
Lecz twierdzą siły.
Amen

Cmentarz w Surkontach, obecnie niewielkiej wsi na Białorusi, powstał
staraniem Polaków w 1993 r. – miejscu pochówku żołnierzy AK w czasie
wojny przez miejscową ludność. Od tego momentu stał się miejscem corocznych uroczystości patriotycznych, które w sierpniu organizowane są
co roku przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK we współpracy
ze Stowarzyszeniem Żołnierzy AK na Białorusi. Członkowie naszej organizacji zamieszkali na Białorusi dbają na co dzień o to ważne miejsce narodowej pamięci.
Nie jest to jednak jedyne miejsce otoczone naszą opieką, gdyż dbałość
o miejsca pochówku jest także ważną częścią naszej narodowej tożsamości.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału co
roku w sierpniu w obchodach rocznicy bitwy pod Surkontami i odwiedzania innych miejsc polskiej martyrologii na obecnej Białorusi.
Zarząd Stowarzyszenia
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
Zaduszki Łagierników 2017
Po raz kolejny nadszedł Dzień Zaduszny. Myślami wybiegamy wówczas do naszych zmarłych – członków rodziny, przyjaciół. Nie inaczej jest
w przypadku Łagierników i ich rodzin.
Obejmując myślą wszystkich poległych żołnierzy AK, zmarłych w więzieniach i łagrach sowieckich, a także już po powrocie z zesłania - w Polsce i na dawnych Kresach Wschodnich 31.10.2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK zapalili w tym roku znicze pamięci
na grobach łagierników, członków naszej organizacji, pochowanych na
warszawskim Cmentarzu Północnym.
Pragniemy przypomnieć ich sylwetki :
Marian Dąbrowski (1928-2013) – żołnierz Okręgu Białostockiego AK, Inspektoratu Grodno, więzień łagrów sowieckich w latach 1948-1956.
Jan Dobrenko (1927-2004) – żołnierz Okręgu Białostockiego AK, Obwodu Grodno Lewy Niemen, a następnie 5 Wileńskiej Brygady AK mjr „Łupaszki”. Łagiernik (1945-1955).
Florian Bołtryk (1929-1994) – żołnierz Okręgu Białostockiego AK, Obwodu Wołkowysk; więzień łagrów sowieckich w latach 1945-1954.
Tadeusz Władysław Bobrowski (1924-2011) – żołnierz Okręgu Warszawskiego AK, VI Rejonu Pruszków; uczestnik Powstania Warszawskiego; łagiernik (1945-1947).
W ten symboliczny sposób – modlitwą w Ich intencji i zniczem pamięci postawionym na ich grobach pragnęliśmy zaznaczyć naszą nieustającą pamięć o Nich, a także wszystkich Żołnierzach Niezłomnych AK Kresów Wschodnich zmarłych na „nieludzkiej ziemi”, na dawnych Kresach
Wschodnich i na terenie Polski.
Cześć Ich pamięci.
Zarząd Stowarzyszenia
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Wszystkich czytelników „Kwartalnika” zachęcamy do przesyłania do redakcji informacji o miejscach pochówku żołnierzy AK – łagierników. Pozwoli to nam i kolejnym pokoleniom dbać o pamięć o nich i odwiedzać
Ich groby. Z serca dziękujemy.

Grób Mariana Dąbrowskiego na Cmentarzu Północnym w Warszawie

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Warszawa-Kuklówka 2017
Narodowe Święto Niepodległości, najważniejsze polskie święto, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK obchodziło jak zawsze w sposób
szczególny. W centralnych uroczystościach o godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie uczestniczyli niezawodni żołnierze-łagiernicy z Białorusi i Polski. Kilkoro z nich dostało także indywidualne zaproszenie na
spotkanie z Prezydentem RP, panem Andrzejem Dudą.
Po południu, weterani uczestniczyli w uroczystej mszy świętej ku czci
poległych i zmarłych żołnierzy AK w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce. Następnie w ramach akcji „Zapalmy Ogniska Pamięci”
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odbyło się w Kuklówce Radziejowickiej spotkanie kombatantów z młodzieżą klas mundurowych z I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 111 Eskadry Myśliwskiej z Wołomina.
Było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i piosenek legionowych
z udziałem Damiana Dymka, który zajął I miejsce na Międzynarodowym
Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” (organizowanym
m.in. przez nasze Stowarzyszenie).
Dla młodzieży przygotowano również dwudniowe warsztaty historyczne pod tytułem „Poznajemy, Pamiętamy, Naśladujemy”, poprowadzone
przez historyka, panią Anetę Hoffmann. Uczniowie otrzymali biogramy
Żołnierzy Wyklętych, Łagierników, aby następnego dnia przygotować
prezentacje o wybranych bohaterach. Po śniadaniu w niedzielę, podzieleni na grupy, ochoczo zabrali się do wykonywania zadań. Zastosowali
różnorodne środki wyrazu: plakat, wiersz, wywiad telewizyjny i radiowy,
pokaz multimedialny, komiks. Poszczególne prezentacje zachwyciły zebranych kombatantów, którzy nie szczędzili braw i pochwał.
Młodzież zwiedziła ponadto Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, prowadzone przez Państwa Biniszewskich, gdzie piękny
wykład na temat „orląt lwowskich” poprowadził pan Krzysztof Jabłonka.
Były też opowieści naszych kochanych kombatantów. Gospodarze poczęstowali młodzież i wszystkich gości pysznym ciastem miodowym oraz
herbatą. Zrobiono kilka wspólnych pamiątkowych zdjęć.
W niedzielę 12.11 kombatanci uczestniczyli w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterowi walk o niepodległość - Gen. Józefowi Hallerowi na Pl. Gen. Józefa Hallera w Warszawie. Inicjatorem powstania tablicy oraz uroczystości jej odsłonięcia była Solidarność Walcząca.
Na zakończenie obchodów i warsztatów młodzież w towarzystwie
kombatantów w ośrodku w Kuklówce zaśpiewała znów kilka piosenek
patriotycznych. Dla wszystkich zebranych były to wyjątkowe dni, obfitujące w nowe znajomości i możliwość dialogu międzypokoleniowego.
Zdaniem wszystkich na pewno nie był to czas stracony.
W planach kolejne warsztaty i obchody już setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Lilia Dmoch
Zarząd Stowarzyszenia
52

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 4 (83)

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK wraz z Fundacją Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” bardzo dziękują za wsparcie finansowe na rzecz
udziału kombatantów w obchodach Dnia Niepodległości Ministerstwu
Obrony Narodowej i Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
/loga MON, Wojska Polskiego, UDSKiOR/

Główne uroczystości państwowe Święta Odzyskania Niepodległości w 2017 r.
przed Grobem Nieznanego Żołnierza – płk Weronika Sebastianowicz,
mjr Michał Bauer, mjr Stanisława Kociełowicz, mjr Antoni Łapiński
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▲

Przed Grobem
Nieznanego Żołnierza
– mjr Lech Rudziński,
kpt Jan Lisowski

Przemówienie
Prezydenta
Andrzeja Dudy,
11 listopada 2017 r.
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Wojsko Polskie
na placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
11 listopada 2017 r.

Święto Odzyskania Niepodległości 2017 – Kombatanci z Zarządem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej po złożeniu wieńca pod Grobem
Nieznanego Żołnierza na czele z Prezesem Arturem Kondratem.
Od prawej : kpt Jan Bieleninik, Skarbnik Stowarzyszenia Barbara Pieniek, mjr Antoni
Łapiński, Monika Roguska, mjr Lech Rudziński, Prezes Artur Kondrat, mjr Michał Bauer,
kpt Alfred Szota, Piotr Rzewuski „Solidarność Walcząca”, płk Weronika Sebastianowicz,
kpt Jan Lisowski, mjr Stanisława Kociełowicz, Urszula Lisowska, kpt Franciszek Szamrej,
Dyrektor ds. Pomocy Polakom na Wschodzie Monika Brzezińska, Piotr Rzewuski „SolidarKwartalnik
Łagierników
Żołnierzy
AKSavastiuk,

ność Walcząca”, Stowarzyszenia
Piotr Grzegorzewski,
Lilia Dmoch,
Dzmitry
Zvonik. 55
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I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
PIEŚNI PAMIĘCI „WALCZĄCYM
O NIEPODLEGŁOŚĆ”
WARSZAWA I OKOLICE, 28-29.10.2017
Pamięć o tych, którzy walczyli,
pamięć, o tych którzy polegli,
pamięć, która nie pozwala zapomnieć…
To cel I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni „Walczącym o Niepodległość”, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i Fundacji Pamięci AK „Kresy RP” we współpracy z „Solidarnością
Walczącą”, PGE Narodowy i Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.
Pierwsza edycja Festiwalu połączyła w sobie kilka wydarzeń kulturalnych: konkurs solistów pieśni patriotycznej, koncerty oraz pokazy taneczne zespołów i chórów z byłych Kresów Wschodnich II RP, a także występy polskich Bardów. PGE Narodowy w dniach 28-29.10 stał się częścią
„Hołdu i Pamięci”.
Program Festiwalu był następujący :
28.10.2017 r.
– przesłuchania uczestników konkursu wokalnego, wyłonienie
finalistów do Gali Finałowej
– koncerty chórów kresowych w Warszawie i okolicach
29.10.2017 r.
– rodzinny festyn historyczny w godz. 11.00-16.00 na PGE Narodowym
– dalsze koncerty chórów kresowych w Warszawie i okolicach
– Gala Finałowa Festiwalu na PGE Narodowym w godz. 17.00-22.30

56

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 4 (83)

Koncerty chórów kresowych w podwarszawskich gminach
(28-29.10.2017 r.)
Dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Senatu RP, w ramach opieki
nad Polonią i Polakami za granicą 2017, Instytutu Muzyki i Tańca oraz
Fundacji PZU Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK mogło zaprosić do udziału w konkursie następujące, posiadające duży dorobek artystyczny i pielęgnujące polskość na dawnych Kresach Wschodnich
polskie zespoły i chóry (wymienione poniżej w porządku alfabetycznym) :

Białoruś :
1.

Polski Zespół Ludowy „Kresowiacy”

	Zespół działa od 1991 r., obecnie przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w Lidzie na Białorusi. Repertuar obejmuje:
utwory klasyczne takich kompozytorów jak m.in. Beethoven,
Mozart, Schubert, pieśni ludowe i regionalne w opracowaniu
własnym, pieśni polskich autorów jak Moniuszko, Lutosławski,
Matlakiewicz, pieśni patriotyczne, w tym chóralne utwory z opery „Krakowiacy i górale” Bogusławskiego, pieśni religijne, m.in. liturgiczne i kolędy, a także utwory estradowe. Członkami zespołu
są Polacy, a kierownikiem jest Pan Czesław Januszkiewicz.
2.

Zespół wokalny „Nuty Życia”

3.

Chór „Polonez”

	Polonijny, amatorski chór istniejący od 2002 r. przy Mińskim Oddziale Miejskim Związku Polaków na Białorusi. Chór bierze czynny udział w wielu uroczystościach o charakterze religijnym, patriotycznym i okolicznościowym. W swoim repertuarze posiada
ponad sto utworów o bardzo różnorodnej tematyce: religijnej,
patriotycznej i ludowej, a muzyka polska zajmuje w nim szczególne miejsce.
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4.

Młodzieżowy zespół „Przyjaciele”

	Zespół skupiający młodzież polską z Białorusi posiada w swym
repertuarze szereg pieśni patriotycznych i kresowych.
5.

Chór „Społem”

	Polonijny chór z Mińska na Białorusi, założony w 2004 r., a który wykonuje utwory religijne, ludowe, biesiadne, a także piosenki białoruskie. W repertuarze chóru znajdują się również utwory o charakterze patriotycznym i świeckim. Chór bierze czynny
udział w życiu Związku Polaków na Białorusi i uczestniczy we
wszystkich uroczystościach o charakterze patriotycznym.
6.

Chór „Tęcza”

	Młodzieżowy chór „Tęcza” pod dyrekcją Tatiany Wołoszyny działa przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Mińsku. Ma
w swoim repertuarze polskie piosenki patriotyczne, religijne, ludowe i inne. W Polsce po raz pierwszy chór zaprezentował się
w 2008 roku na 14. Festiwalu Kultury Kresowej i od razu zdobył
uznanie i porwał widownię do wspólnego śpiewu. W kolejnych
latach reprezentował polskie środowiska na Białorusi w następnych Festiwalach Kultury Kresowej.

Litwa :
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Ojcowizna z Wileńszczyzny”
Zespół został założony wiosną 2017 roku. Pomysł utworzenia zespołu zrodził
się po śmierci Gabriela Jana Mincewicza (1938-2016), kierownika i dyrygenta
Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. W skład
zespołu wchodzą członkowie chóru, grupy tanecznej i orkiestry. Reprezentują
oni dwa pokolenia miłośników folkloru ogólnopolskiego i wileńskiego, utworów patriotycznych i religijnych. Zespół wykonuje również utwory autorskie
oraz pieśni w opracowaniu śp. Gabriela Jana Mincewicza. Głównym kierownikiem i dyrygentem zespołu „Ojcowizna” jest Wioletta Leonowicz, choreografem – Teresa Andruszkiewicz, kierownikiem orkiestry – Krzysztof Stankiewicz.
58

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 4 (83)

Ukraina :
1.

Zespół „Borysławiacy” z Borysławia

	Zespół działa w Borysławiu na Ukrainie pod kierownictwem
Pani Eleonory Popowicz, Prezes Towarzystwa Polsko – Kulturalno – Oświatowego ZGODA w Borysławiu. Zespół istnieje od 20
lat. W swoim programie taneczno – muzycznym nawiązuje do atmosfery i tradycji lat międzywojnia.
2.

Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy”

	Zespół istnieje od 1989 r. we Lwowie. Założony został przez Stanisława Durysa, posiadającego odznakę „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. Zespół od momentu założenia brał czynny udział w różnych festiwalach w Polsce i na Ukrainie.
W pierwszym i drugim dniu Festiwalu podwarszawskie gminy gościły
naszych przyjaciół w Wołominie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim,
Ząbkach, Halinowie, Zagościńcu, Brwinowie, Komorowie, podziwiając
dorobek artystyczny chórów i zespołów z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Parafie i domy kultury były wypełnione po brzegi, a Nasi Artyści nagradzani gromkimi brawami. Koordynatorem koncertów w gminach podwarszawskich był pan Ryszard Madziar.
W dniach 28-29.10.2017 r. odbyły się następujące koncerty w ramach
Festiwalu :
Sobota 28.10.2017
Grodzisk Mazowiecki
■ Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego, Grodzisk Mazowiecki ul. E. Orzeszkowej 10, godz.19.00 ( po mszy św. o godzinie 18:00)
Koncert Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Lwowiacy” ze Lwowa oraz zespołu „Borysławiacy” z Borysławia
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Wołomin
■ Centrum Dziedzictwa i Twórczości, ul. Orwida 20, godz. 17.00
Koncert Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Ojcowizna
z Wileńszczyzny”
Ząbki

■ Miejski Ośrodek Kultury Ząbki ul. Słowackiego 21 (budynek trybuny
głównej), godz. 17.00
 oncert Chórów: „Tęcza”, „Społem” i „Polonez” oraz zespołu „KresowiaK
cy” działających przy Oddziale Związku Polaków na Białorusi w Mińsku,
a także zespołu wokalnego „Nuty życia”.
Niedziela 29.10.2017
Halinów
■ Kościół NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie, godz.10.45 (po mszy św.
o godzinie 10:00)
Koncert Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Lwowiacy” ze Lwowa oraz zespołu „Borysławiacy” z Borysławia.
Wołomin

■
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Wołomin ul. Kościelna 10,
godz.13.15 (po mszy św. o godzinie 12:30)
 oncert Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Ojcowizna
K
z Wileńszczyzny”

Zagościniec (Wołomin)
■ Parafia Św. Ojca Pio Lipinki , Zagościniec ul. 100-lecia 99, godz. 10.45 (
po mszy św. o godzinie 10:00)
Koncert Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Ojcowizna
z Wileńszczyzny”
Brwinów
■ Kaplica Sióstr Klarysek Kapucynek ul. Kępińska 57 w Brwinowie godz.
11:00 (po mszy św. o godzinie 10:00)
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 oncert Chóru „Tęcza” działającego przy Oddziale Związku Polaków na
K
Białorusi w Mińsku .
Pruszków

■ Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie, pl. Stefana Kar-

dynała Wyszyńskiego godz. 13:00 ( po mszy św. o godzinie 12:00)
 oncert Chóru „Kresowiacy” działającego przy Oddziale Związku PolaK
ków na Białorusi w Mińsku oraz Zespołu wokalnego „Nuty życia”.

Komorów
■ Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie, ul. 3 Maja 9,
godz. 13:15 ( po mszy św. o godzinie 12:30)
Koncert Chórów: „Społem” i „Polonez” działających przy Oddziale

Związku Polaków na Białorusi w Mińsku.
Organizatorzy Festiwalu pragną w tym miejscu podziękowań wszystkim gminom, instytucjom kultury i parafiom, które gościły chóry kresowe, za pomoc w organizacji koncertów i gorące przyjęcie naszych Gości.
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Koncert chóru
„Ojcowizna”
z Wileńszczyzny,
Wołomin,
28.10.2017 r.

Członkinie chóru
„Ojcowizna”

Organizatorzy koncertu w ramach
Festiwalu „Walczącym o Niepodległość”, Wołomin, 28.10.2017 r. – od
lewej : Ryszard Madziar – koordynator koncertów w gminach
podwarszawskich, główny pomysłodawca Festiwalu – Prezes Stowarzyszenia Łagierników Artur Kondrat, Janusz Powolny – Dyrektor
Artystyczny Festiwalu. Przemawia
Senator RP prof. Jan Żaryn.

62

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 4 (83)

Konkurs wokalny pieśni patriotycznych
dla młodych artystów amatorów
Dzień 28 października, był także dniem przesłuchań Laureatów konkursu pieśni ku czci „Walczących o Niepodległość”, które odbyły się w studiu telewizyjnym PGE Narodowy. Soliści – amatorzy zostali wyłonieni z nadesłanych wcześniej zgłoszeń. Jury w składzie: przewodniczący – Janusz Powolny,
Magdalena Idzik, Adam Zdunikowski oceniali poziom i sposób interpretacji
patriotycznego repertuaru młodych wokalistów. Do finału zakwalifikowały
się 3 osoby: Weronika Zdzieborska, Damian Dymek, Aleksandra Kieliszek.
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK podjęło się organizacji konkursu, aby zaprosić do niego wszystkie chętne osoby z Polski i środowisk
polonijnych w wieku 18-40 lat. Dla weteranów – żołnierzy AK walczących
i pochodzących w większości z Kresów Wschodnich II RP, a następnie
więźniów sowieckich łagrów niezwykle ważne jest bowiem krzewienie
w polskich sercach patriotyzmu. Wierzymy, że poprzez piosenki i pieśni
można otworzyć serca ludzi na miłość do Ojczyzny, umocnić dumę narodową. Stąd też weterani zachęcali i zachęcają wszystkich uzdolnionych
młodych ludzi do udziału w konkursie w 2017 i kolejnych latach.

Przewodniczący Jury konkursu wokalnego I Międzynarodowego Festiwalu
Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” – maestro Janusz Powolny
i prowadzący Galę Finałową Festiwalu – Jacek Barczak (z lewej).
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Gala Finałowa I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci

„Walczącym o Niepodległość”

29.10.2017 r., Biznes Klub PGE Narodowy, Warszawa
Zwieńczeniem Festiwalu był wyjątkowy wieczór 29.10 w Biznes Klubie
PGE Narodowy, miejscu z panoramicznym widokiem na Stadion. Galę
zaszczyciły swoją obecnością ważne osobistości naszego kraju, a artystyczny program wieczoru był także oddaniem wielkiego szacunku Kombatantom – Łagiernikom Żołnierzy AK, którzy zasiedli w pierwszych honorowych rzędach.
Publiczność miała przyjemność zobaczyć i posłuchać finalistów konkursu Pieśni Patriotycznej, z których wyłoniono zwycięzcę: I miejsce przyznano dla Damiana Dymka, II miejsce zajęła Weronika Zdzieborska,
natomiast III nagroda powędrowała do Aleksandry Kieliszek. Nagrodę
specjalną dla najmłodszego uczestnika otrzymała Weronika Zdzieborska.

Laureaci konkursu wokalnego Festiwalu – od lewej : Weronika Zdzieborska (II miejsce),
mjr Stanisława Kociełowicz, Damian Dymek (I miejsce), płk Weronika Sebastianowicz, Aleksandra Kieliszek (III miejsce), Piotr Rzewuski – współorganizator Festiwalu,
Prezes Stowarzyszenia Łagierników – Artur Kondrat, pomysłodawca i główny organizator Festiwalu.
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Uroczystość miała wiele odsłon, na scenie pojawili się także znani Bardowie:
Lech Makowiecki
Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk
Maciej Wróblewski
oraz polskie Chóry i Zespoły Kresowe :
– z Ukrainy : zespoły „Lwowiacy” i „Borysławiacy”;
– z Białorusi : chóry „Tęcza”, „Polonez”, „Społem” oraz zespoły: „Kresowiacy”, ”Przyjaciele”, „Nuty Życia”;
– z Litwy – chór „Ojcowizna z Wileńszczyzny”.
Śpiew, taniec, piękne ludowe kostiumy prezentowały się znakomicie i cieszyły równie dużym uznaniem publiczności w czasie ponad 5-godzinnej Gali
Festiwalu. Na zakończenie występu każdy chór i zespół otrzymał z rąk honorowych gości okolicznościowe statuetki za udział w Festiwalu.

Znani bardowie pieśni
patriotycznych
– Leszek Czajkowski
i Paweł Piekarczyk
na scenie Gali Głównej Festiwalu,
29.10.2017 r., PGE Narodowy

Zespoły Lwowiacy i Borysławiacy
wraz z mjr
Stanisławą
Kociełowicz
i Marszałkiem
Seniorem
Kornelem
Morawieckim
Chóry kresowe
w trakcie występów na Gali
Festiwalu
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Chóry i zespoły kresowe
w trakcie występu na Gali
Głównej Festiwalu

Płk Weronika Sebastianowicz
z młodzieżowym zespołem wokalnym „Przyjaciele” z Białorusi
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Klimat i charakter imprezy oddała również unikalna wystawa plenerowa zatytułowana „Kresy Nieutracone” Fundacji Pamięci AK „Kresy RP” (autor : Krzysztof Hoffmann), którą można było podziwiać podczas Gali. Niepublikowane dotąd fotografie i archiwalne dokumenty z Wielkiej Brytanii
odzwierciedliły w pełni świat Kresów Wschodnich II RP, który pozostaje
po dziś dzień w sercach wielu…
Nieznany epizod w polskiej historii prezentowany był także uczestnikom
Gali w ramach wystawy o kolejarzach II RP – łagiernikach, a następnie żołnierzach 2 Korpusu gen. Andersa. Wystawa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK jest zaczątkiem szerszych badań, jakie na ten niezwykle ciekawy
i zapomniany temat pragnie podjąć w nadchodzącym czasie Stowarzyszenie.
I Międzynarodowy Festiwal Pamięci „Walczącym o Niepodległość”
był i jest wspólną drogą w krzewieniu kultury pamięci, pielęgnowania historii i tradycji walk o niepodległość Polskiego Narodu. Był nie tylko wydarzeniem kulturalnym prezentującym dorobek zespołów kresowych,
polskich muzyków promujących historię Polski poprzez piosenki patriotyczne, ale także szansą na nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestnikami, promocję rodzinnego poznawania historii i kultury polskiej, pokazanie
dumy z bycia Polakiem. Już teraz zapraszamy Wszystkich Państwa za rok.
Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami fotograficznymi i filmowymi z Festiwalu prezentowanymi na stronie Stowarzyszenia oraz dedykowanej stronie wydarzenia – www.festiwalniepodległosc.pl.
W skład zespołu organizacyjnego Festiwalu weszli :
Organizator Festiwalu – Artur Kondrat, Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Janusz Powolny
Dyrektor ds. Administracyjnych Festiwalu – Piotr Rzewuski, „Solidarność Walcząca”
Koordynator ds. Organizacyjnych – Magdalena Barczak
Mistrz Ceremonii – Jacek Barczak
Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe I edycji Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” Senatowi
RP, Ministerstwu Obrony Narodowej, Urzędowi do Spraw Kombatantów
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i Osób Represjonowanych, Instytutowi Muzyki i Tańca, partnerowi strategicznemu – Fundacji PKO BP, Fundacji PZU oraz Fundacji PKP.
Dziękujemy także wszystkim partnerom, w tym gminom podwarszawskim i Ochotniczemu Hufcowi Pracy, a także patronom medialnym za pomoc w organizacji Festiwalu.
Magdalena Barczak, Zarząd Stowarzyszenia
Współorganizatorzy:

Patronat Honorowy:

Sponsorzy:

Patronat medialny:
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Ogólnopolski rodzinny festyn historyczny Pamięci
„Walczącym o Niepodległość”
29.10.2017, PGE Narodowy
Poranek 29.10.2017 – rozpoczął się żywą lekcją historii. Na zewnętrznym terenie PGE Narodowego w Warszawie (przy Bramie nr 2 i Rondzie
Waszyngtona) odbył się rodzinny Festyn Historyczno – Muzyczny Pamięci „Walczącym o Niepodległość”. Tematyka tego wydarzenia pozwoliła upamiętnić tych którzy walczyli, polegli i tych którzy przetrwali, stojąc na straży naszego Państwa. Festyn powstał z inspiracji kombatantów
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i został zorganizowany przez
Fundację Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” we współpracy ze Stowarzyszeniem oraz „Solidarnością Walczącą” i PGE Narodowym.
Całość wydarzenia otworzył uroczysty przemarsz Orkiestry Wojskowej
Dowództwa Garnizonu Warszawskiego – Wojska Polskiego, która poprowadziła szpaler prezentujących się kolejno grup rekonstrukcyjnych: 11
Grupę Operacyjną NSZ, Stowarzyszenie Historyczne „Pułk 37”, „Strzelców Rzeczypospolitej”, Oddział Światowego Związku Żołnierzy AK „Ostra
Brama”, Grupę Historyczno-Edukacyjną „Szare Szeregi”, Grupę Strzelecką
„1313” , Fundację „Orla Straż” oraz Grupę Historyczną „Niepodległość”.
Na scenie rozbrzmiewała patriotyczna nuta w wielu odsłonach, od klasycznego Barda, po występ w stylu rap. Usłyszeliśmy: Lecha Makowieckiego,
Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego, Macieja Wróblewskiego, Grupę
Karat Napalm, zespół MAT, Tadeusza Polkowskiego, Jacka Kowalskiego, Arkadiusza Haszlera oraz zespół „Warszawskie Dzieci” p. Katarzyny Kownackiej.
Poza sceną natomiast, można było zwiedzić obozowiska Grup Rekonstrukcyjnych, które pozwoliły odwiedzającym poznać czasy od roku 1920, po II
wojnę światową oraz współczesne możliwości obronne naszego kraju. Wystawa Policji Państwowej o „Cichociemnych Żołnierzach AK” znalazła także
swoje miejsce podczas festynu i pozwoliła poznać historię upamiętniającą
dziewięciu byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej, żołnierzy AK.
Zainteresowanie wielu przykuły pojazdy wojskowe prezentowane
przez Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej – replika tankietki TK-S (w skali 1:1), a także gąsienicowy nośnik
ładunku wybuchowego Sd.Kfz.303Goliath.
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Dla smakoszy nie zabrakło także prawdziwej, wojskowej grochówki.
Za sprawą muzyki, warsztatów, pokazów i prezentacji, przy błoniach
PGE Narodowy powstało symboliczne miasteczko „Pamięci”, dzięki któremu postawy patriotyczne mogą przetrwać w sercach wielu młodych…
Wśród uczestników festynu było wiele rodzin, młodzieży, żywo zainteresowanych historią Polski prezentowaną na naszej imprezie.
Inicjatywa organizatorów za sprawą tego przedsięwzięcia oddała hołd
„Walczącym o Niepodległość”. Była także wyjątkową okazją do integracji środowisk grup rekonstrukcyjnych, artystów o tematyce patriotycznej
i młodzieży szkolnej z klas mundurowych oraz publiczności wokół idei
patriotyzmu i zainteresowania najnowszą historią Polski.
Miało to szczególne znaczenie przed nadchodzącą kilka dni po festynie
99 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Organizatorzy dziękują bardzo Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Ministerstwu Obrony Narodowej za wsparcie finansowe przy organizacji tego wydarzenia

oraz wolontariuszom z Ochotniczego Hufca Pracy oraz szkół : I Liceum
Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej z Wołomina, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Zielonki, LI
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy oraz IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
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Ogólnopolski festyn historyczny „Walczącym o Niepodległość”, PGE Narodowy, 29.10.17 r.

„POZNAJEMY, PAMIĘTAMY, NAŚLADUJEMY”
DWUDNIOWE WARSZTATY HISTORYCZNE DLA MŁODZIEŻY
Z POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
KUKLÓWKA, 11-12.11.2017 r.
W tym roku udziałowi kombatantów – łagierników żołnierzy AK w obchodach 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości towarzyszyły zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie warsztaty historyczne
dla młodzieży z powiatu wołomińskiego pod tytułem „Poznajemy, Pamiętamy, Naśladujemy”.
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Warsztaty zainspirowane losami łagierników, członków naszej organizacji miały na celu przybliżenie młodzieży licealnej walki zbrojnej żołnierzy Armii Krajowej z okręgów położonych na Kresach Wschodnich II RP
w czasie i po II wojnie światowej, specyfiki ich niezwykle trudnej służby
podziemnej dla swej Ojczyzny, represji sowieckich, jakim zostali poddani
w latach 1944-1957, a także przybliżenie ich losów po zwolnieniu z łagrów i zesłań w ZSRR.
Młodzież w trakcie warsztatów miała okazję nie tylko uczestniczyć
w wykładach historyka, ale przede wszystkim poznać osobiście żyjących kombatantów AK – łagierników, a także zapoznać się szczegółowo
z losami kilkunastu, w większości nieżyjących, już weteranów. Sylwetki
zostały dobrane przez organizatorów z elektronicznej „Bazy Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej” Stowarzyszenia tak, aby obrazowały różnorodne losy żołnierzy AK – tych z Kresów Wschodnich, ale także tych,
którzy represjonowani byli przez Sowietów po swym udziale w Powstaniu Warszawskim.
Kolejnym etapem warsztatów był wybór przez młodzież jednego z weteranów i następnie zaprezentowanie jego/jej losów w dowolnej formie
artystycznej w drugim dniu warsztatów. Zebrani kombatanci i goście byli
pod wrażeniem inwencji twórczej młodych osób – uczniów klas mundurowych I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Wołominie. Wykorzystując różnorodne formy plastyczne (komiks,
portret, prezentacja multimedialna), literackie (wiersze) czy aktorskie
(wywiad telewizyjny i radiowy) przypomnieli w bardzo ciekawy sposób
cichych bohaterów – łagierników żołnierzy AK, których w większości nie
ma już pośród nas.
W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczyli ponadto w wieczorze
międzypokoleniowym z kombatantami, a także zwiedzili Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, biorąc udział w wykładzie o Orlętach Lwowskich.
Całość połączona z uczestnictwem w obchodach rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości, wspomnieniach obecnych weteranów z ich
walk w szeregach AK i represjach sowieckich, a także jeszcze niedawne
Zaduszki, sprawiły, że atmosfera przesiąknięta była Poznaniem, Pamięcią
i chęcią Naśladowania. Cieszy to tym bardziej organizatorów, iż taka właśnie była idea tych warsztatów.
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Mamy nadzieję, że podobne działania edukacyjne Stowarzyszenia
będą organizowane z młodzieżą polską i z dawnych Kresów Wschodnich
II RP także w kolejnych latach.
Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować kadrze i uczniom I LO PUL
w Wołominie za pomoc i udział w warsztatach. Dziękujemy także za
wsparcie finansowe przy organizacji warsztatów Samorządowi województwa mazowieckiego oraz Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Aneta Hoffmann

Warsztaty „Poznajemy, Pamiętamy, Naśladujemy” – wieczór wspomnień
– Kuklówka, 11.11.2017 r., weterani AK i młodzież z klas mundurowych
I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Wołominie
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Młodzież z I LO PUL
w Wołominie
w trakcie warsztatów
edukacyjnych

Podsumowanie
warsztatów
– prezentacje
sylwetek żołnierzy AK
– łagierników
przez młodzież

Młodzież
zasłuchana
w opowieściach
pana mjr
Lecha Rudzińskiego
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Uczestnicy warsztatów przy Kapliczce Łagierników Muzeum Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich w Kuklówce. Od prawej : Krzysztof Jabłonka – prowadzący wykład o Orlętach Lwowskich w Muzeum dla młodzieży, Jacek Brzuszczyński –
nauczyciel I LO PUL w Wołominie, Aneta Hoffmann – historyk, prowadząca warsztaty,
Lilia Dmoch, Monika Brzezińska

Zdjęcie zbiorowe uczestników warsztatów „Poznajemy, Pamiętamy, Naśladujemy”
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UNIKALNA WYSTAWA
„KRESY NIEUTRACONE”
W 2017 r. z inicjatywy Krzysztofa Hoffmanna, współpracującego ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK, i Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” działającej przy Stowarzyszeniu, a zrzeszającej młodsze pokolenia rodzin weteranów AK, wszystkich tych, którym bliskie
jest upamiętnianie losów polskich mieszkańców i żołnierzy z Kresów
Wschodnich, powstała wystawa plenerowa „Kresy Nieutracone” i tematyczny portal internetowy o tej samej nazwie.
Wystawa, która miała swą inaugurację w II połowie 2017 r. i była m.in.
prezentowana na Gali Finałowej I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni
Pamięci „Walczącym o Niepodległość” w Warszawie, prezentuje w interesującej graficznie formie archiwalne dokumenty i zdjęcia zebrane od
Kresowiaków, którzy po II wojnie światowej pozostali w Wielkiej Bryta-

Gala Finałowa I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” – w tle plansze wystawy „Kresy Nieutracone” , Warszawa, PGE Narodowy, 29.10.17 r.
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Prezentacja wystawy
„Kresy Nieutracone”
w Polskim Ośrodku
Społeczno-Kulturalnym
w Londynie

„Kresy Nieutracone”
w Wołominie
– przemawia prof. Jan Żaryn

Ogólny widok prezentacji wystawy w Wołominie
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nii. Ich domy i rodzinna ziemia stały się częścią Związku Sowieckiego.
Nie mieli gdzie powrócić, stąd zdecydowali się na rozpoczęcie życia na
nowo, na obczyźnie.
Kresy Wschodnie – ziemia od wieków należąca do ich przodków, ziemia
ich dzieciństwa pozostała jednak na stałe w ich sercach i umysłach. Stąd
też tytuł wystawy – Kresy Nieutracone. Mimo, iż celem okupantów było fizyczne oderwanie tych historycznych ziem od Polski, to w sensie duchowym nigdy nie zostały one wykreślone z ludzkiej pamięci. Pozostały nie
tylko na kartach historii i klasyki literatury polskiej, ale także wśród rodzin
pochodzących z Kresów, a zamieszkałych w Polsce, Wielkiej Brytanii i szeregu innych państw na świecie. Ludzka pamięć o nich nie zapomniała,
nie pozwoliła na ich wymazanie z serc Rodaków.
Krzysztof Hoffmann postanowił ten świat przybliżyć młodemu pokoleniu Polaków poza granicami Kraju, w szczególności w Wielkiej Brytanii, aby dzieci i młodzież mogły zrozumieć za czym tęsknią starsi ludzie
i ich rodziny, z którymi mogą się oni zetknąć na obczyźnie. Zdaniem odwiedzających wystawę ludzi w różnym wieku, niezależnie gdzie była ona
prezentowana - w Polsce czy w Wielkiej Brytanii cel został przez autora w pełni osiągnięty. Niepublikowane nigdy dotąd zdjęcia i dokumenty
archiwalne swoim charakterem, jakością i siłą przekazu „zarażają” widza
specyficzną atmosferą przedwojennych Kresów. Zachęcają do zgłębiania
historii tych ziem i losów poszczególnych rodzin, których pamiątki prezentowane są na wystawie.
Stanowi ona ponadto ważne i ciekawe dla młodego pokolenia narzędzie edukacyjne, wykorzystywane przez autora i Fundację przy okazji
organizowanych w ramach projektu warsztatów z młodzieżą polskich
i polonijnych szkół. Miejmy nadzieję, że przyczyni się ona do lepszego
zrozumienia się Polaków zamieszkałych na Wyspach Brytyjskich – „starej”
i „nowej” emigracji, a także przez lata stanowić będzie promocję polskiego dorobku Kresów Wschodnich.
W 2017 r. projekt został zaplanowany do realizacji na terenie Wielkiej
Brytanii. W kolejnych latach Fundacja pragnie rozwijać go na dalsze środowiska polonijne.
Dużym walorem edukacyjnym projektu jest fakt powstania obok wystawy także dużego, nowoczesnego w swej formie portalu internetowego www.nieutracone.pl który prezentuje całość zdigitalizowanych
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w jego ramach dokumentów i zdjęć archiwalnych. Jedynie niewielka
ich część mogła zostać bowiem zaprezentowana w formie i tak dużej –
30-planszowej wystawy plenerowej.
Zachęcamy Państwa serdecznie do odwiedzania portalu wystawy, strony Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” www.akfundacjakresy.pl i do
zapraszania naszej wystawy do Państwa szkół, bibliotek, uczelni i środowisk lokalnych w Polsce i poza jej granicami.
Krzysztof Hoffmann i Fundacja Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” bardzo dziękują za udostępnienie rodzinnych materiałów archiwalnych następującym osobom: Helen Bitner (Londyn); Maria Bieńkowska (Glasgow); Jerzy Bockenheim (Manchester); Adam Gazur (Halifax); Danuta
Gradosielska (Londyn); Edmund Jagielski (Bradford); Adam Jasiński (Eastbourne); Krystyna Kosiba (Penhros); Leszek Kot (Londyn); Taras Kulyk
(Eastbourne); Renata Łopatowska (Kirkcaldy); Anna i Wacław Mańkowscy (Huddersfield); Władysław Miłkowski (Londyn); Władysław Niezgoda
(Manchester); Maria Pilch (Huddersfield); Romana Pizoń (Bradford); Aleksandra Rymaszewska (Manchester); Teresa Somkowicz (Penhros); Martin
Stepek (Hamilton); Bogdan Trybuchowski (Manchester); Józef Wojciechowski (Bradford); Irena Wolicka (Penhros).
Projekt został wsparty przez Senat RP ze środków na rzecz opieki nad
Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.
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KOMUNIKATY
Konferencja Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy
Syberii oraz Azji Środkowej (XIX – początek XX wieku)
W dniach 15 -17 listopada 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja w Pułtusku poświęcona wkładowi Polaków w poznanie, badanie i zagospodarowanie Syberii. Patronował jej Senat Rzeczypospolitej
Polskiej i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Bogaty program konferencji podzielono na sesje tematyczne: Polacy w historii Syberii, Kościół katolicki na Syberii, Polacy w życiu naukowym, Działalność gospodarcza,
Polacy na Syberii w wizualnych ujęciach, Uczeni, Język i piśmiennictwo.
Streszczenia tych referatów zamieszczono w specjalnej broszurze. Zapowiadana jest też książka z pełnymi opracowaniami, ponieważ czas wystąpień ograniczony został do 20 minut.
Zainteresowanie problematyką konferencji było duże, gdyż do Pułtuska przybyło 30 prelegentów, w tym 11 z Rosji. Reprezentowali oni
środowiska akademickie i muzea ze Swierdłowska, Nowosybirska, Tomska oraz z Ułan-Ude. Wzięli w niej udział historycy, etnologowie, kulturoznawcy i inni specjaliści, zajmujący się różnymi aspektami działania
Polaków za Uralem. Niestety zabrakło na konferencji w Pułtusku znanych badaczy Syberii, takich jak Wiktoria Śliwowska, Wiesław Caban,
Jan Trynkowski, Antoni Kuczyński czy nieoceniony Bolesław Szostakowicz z Irkucka, który zmarł przedwcześnie. Doświadczonych, uznanych
badaczy z dużym dorobkiem naukowym reprezentował prof. Zbigniew
Wójcik i Maria Magdalena Blombergowa. Pozostali prelegenci to ludzie
młodszego pokolenia, interesujący się mniej znanymi polskimi uczonymi na Syberii.
Konferencja w Pułtusku jest kolejnym spotkaniem naukowców, specjalizujących się w jakiejś dziedzinie aktywności Polaków na Syberii.
Przygotowano ich do tej pory kilka: „Polacy w Kazachstanie. Historia
i współczesność” – 1994, „Syberia w historii i kulturze narodu polskie80
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go” – 1997, „Kościół katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość”
– 2001, „Kultura i świadomość etniczna
Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność” - 2002, „Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej”
– 2007. Wcześniejsze konferencje organizował znany etnolog i historyk prof.
Antoni Kuczyński, a obecną antropolog
kultury prof. Grzegorz Pełczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego. I właśnie ten ostatni, wygłosił referat, który może bliżej zainteresować kombatantów. Nosił on tytuł
Jakutka o polskim rodowodzie
Odkrywanie śladów. Refleksje na temat cyPaulina Kopestyńska przy
klu filmów dokumentalnych Jadwigi Nowaplakacie z konferencji
kowskiej. Celem tej znanej dokumentalistki
było odnalezienie Polaków na obszarze współczesnej Syberii. Okazało
się, że takich ludzi jest jeszcze sporo. Mimo dziesiątków lat zacierania
przez władze rosyjskie ich rodowodów, żyje tam jeszcze wiele osób mających polskie korzenie. Pamięć o nich jest nadal żywa na terenie Syberii,
czego dowodem był chociażby referat Jewgienija Semenova z Wschodniosyberyjskiego Państwowego Instytutu Kultury w Ułan Ude, opisujący m.in. współczesny
stan obiektów związanych
z badaczami Nadbajkala –
B. Dybowskim, J. Czerskim
i J. Talko-Hryncewiczem.
Podczas gdy poprzedni referent zajmował się materialnymi śladami upamiętniającymi pobyt słynnych
Polaków, Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz opisała pielęgnowanie pamięci
Siostra Teresa Antonietta Frącek
o jej pradziadku Wacławie
i
prof.
Grzegorz Pełczyński w czasie obrad
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snych ludów Syberii. On to właśnie jest autorem słynnej książki „2 lat
w kraju Jakutów”, stanowiącym zapis ich tradycyjnej kultury.
Cezura czasowa konferencji ograniczała jej ramy do początku XX wieku. Można przypuszczać, że deportowani i łagiernicy z czasów stalinowskich zajmowali się w bardzo małym stopniu lub w ogóle nie podejmowali działalności badawczej. Zasadniczą przyczyną wydaje się ciężka
praca i głód, skupiający działania wygnańców na staraniu się o pożywienie. Trudno jednak wysnuwać jednoznacznie wnioski w tej kwestii, gdyż
podobnych badań nie robiono. Może po prostu w XIX wieku świat był
jeszcze mało poznany i dlatego tak bardzo pociągał badaczy. Swoją drogą warto byłoby, aby ktoś przeanalizował działalność intelektualną stalinowskich wygnańców, która co prawda nie dotyczyła prac naukowych,
ale zaowocowała ogromną ilością pamiętników czy wierszy z pisanych
w czasach niewoli.
Anna Milewska
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TABLICE, POMNIKI, CMENTARZE
Regina Madej-Janiszek
Sandarmoch – ostatni etap więźniów Sołowieckiego
Więzienia Specjalnego Przeznaczenia
Początek listopada to zgodnie z polską tradycją okres wzmożonej pamięci
o zmarłych i ich miejscach pochówku. Niestety duża część ofiar totalitaryzmu sowieckiego pochowana została w miejscach nam nieznanych. Rosyjskie Stowarzyszenie „Memoriał” wielokrotnie podejmowało działania zmierzające do ustalenia ich miejsc spoczynku. Jednym z efektów tych działań
było odnalezienie w lipcu 1997 roku na terenie Republiki Karelii w Rosji masowych grobów ofiar Wielkiego Terroru z lat 1937 – 1938. Poszukiwania tych
miejsc pochówków w Karelii są wynikiem badań losów więźniów Sołowieckiego Więzienia Specjalnego Przeznaczenia13, po których ślad zaginął po
wywiezieniu ich pod koniec października 1937 roku z Wysp Sołowieckich
w nieznane, niedługo przed likwidacją obozu. W grupie wywiezionych byli
przedstawiciele elity kulturalnej, naukowej, partyjnej i państwowej różnych
obwodów, republik związkowych i autonomicznych ZSRR, a także wielu narodów, w tym Polacy, m.in. patriotyczna i greko-katolicka działaczka w Moskwie Kamila Kruszelnicka oraz 19 księży katolickich.14
W latach 90. XX wieku wyjaśnieniem losów więźniów sołowieckiego
obozu zajmowali się historycy „Memoriału” : W. Ioffe, I. Flige, S. Kriwienko, A. Soszina, I. Czuchin, J. Dmitrijew; a także krewni i bliscy rozstrzelanych: R. Połoz, Z. Marczenko, E. Wiengiengiejm, T. Kruszelnicka i inni. Od
początku przypuszczano, że wywiezieni więźniowie zostali potajemnie
rozstrzelani. W 1994 roku przypuszczenie to zostało potwierdzone dokuSołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia (SŁON) (ros.СЛОН-Соловéцкий лáгерь осóбого
назначéния) usytuowany na Wyspach Sołowieckich położonych w Zatoce Onega na Morzu Białym
(obw. archangielski) pierwszy i największy obóz koncentracyjny OGPU działający w latach 1923-1937.
14 
Wg wykazów [w]: R. Dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939. Martyrologium. Lublin1998,s.664; mogli to być m.in. następujący księża : Baranowski Piotr, Budziński Franciszek,
Ejzenktajn Piotr (Eisenkrein Peter), Erk Ludwik, Gaszyński Leonard, Karpiński Józef, Kobeć Antoni, Kowalski
Józef, Łukasz Jan, Madera Piotr, Mioduszewski Józef, Opolski Ignacy, Sawicki Aleksander, Simon Emanuel,
Szymański Wacław, Turowski Maksymilian, Wolf Michał.
13 
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mentami znalezionymi w archangielskim UFSB wśród których znajdują
się protokoły Specjalnej Trójki NKWD Obwodu Leningradzkiego15 zawierające imienne spisy skazanych sołowieckich więźniów – 1825 osób.
Z dokumentów tych wynikało, że rozstrzeliwania sołowieckich więźniów były prowadzone w trzech etapach, przy czy pierwszy i największy
z nich, liczący 1111 osób, był wysłany z Sołowek w połowie października 1937 r. W dokumentach figuruje też nazwisko głównego wykonawcy
egzekucji kpt. NKWD Matwiejewa, później również skazanego na 10 lat
łagrów. W zeznaniach zachowanych w aktach śledztwa Wydziału III BBK
NKWD opisał on drobiazgowo technikę i okoliczności rozstrzeliwań. Skazanych przetransportowano w celu wykonania wyroku na ląd stały, przewieziono koleją do Kiemu i umieszczono w izolatorze śledczym Zarządu
Biełtbałtłagu w Miedwieżnej Gorze (od 1939 r. miasto Miedwieżjegorsk).
27 października kpt. Matwiejew, razem z przywiezioną przez siebie z Leningradu brygadą, przystąpił do rozstrzeliwań.
Kaźń „sołowieckiego etapu” trwała pięć dni: 27 października i od 1 do
4 listopada 1937 r. Przerwa od 27 października do 1 listopada spowodowana była próbą ucieczki skazanych w pierwszy dzień egzekucji. Związanych więźniów przewożono ciężarówkami i pojedynczo zrzucano ich
do dołu, gdzie Matwiejew strzelał im w potylicę16. Na podstawie zeznań
Matwiejewa oraz dokumentów mówiących o wykonaniu wyroków w rejonie Miedwieżej Gory zlokalizowano miejsce kaźni. Na 19. kilometrze
drogi Miedwieżjegorsk-Powieniec, w odległości 5 km od wsi Pinduszi,
niedaleko dawnego piaskowego wyrobiska znajduje się uroczysko w sosnowym lesie, w pobliżu którego pod koniec XIX wieku znajdował się
karelski chutor Sandor (Aleksander) – stąd nazwa Sandarmoch. To właśnie tutaj grupa poszukiwawcza złożona z członków organizacji „Memoriał” z Petersburga i Pietrozawodska (pod przewodnictwem W.W. Ioffe)
i pracowników administracji rejonowej (pod przew. W.A. Kasztanowa)
przystąpiła 30 czerwca 1997 r. do poszukiwań miejsc pochówków. 1 lipca
zlokalizowano 150 dołów grobowych o wymiarach 4×4 m o regularnym
Archiwum UFSB w Archangielsku, protokoły Specjalnej Trójki Obwodu Leningradzkiego n 81-85, 134,
198, 199, 303 , zob. : http://gulagmuseum.org/showObject.do?object=105111&language=1 (dostęp
1.12.2017)
16 
Е. Лукин, На палачах крови нет: типы и нравы Ленинградского НКВД [Kaci nie mają krwi : typy i zwyczaje NKWD w Leningradzie],”Библиополис”, 1996, s.96, zob. http://avometer.ru/na-palachah-krovi-net-e-lukin-kniga/ (dostep 1.12.2017)
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czworokątnym kształcie z niewielkim wklęśnięciem gruntu. Na głębokości dwóch metrów znajdowały się szczątki kostne, przy czym wszystkie
czaszki miały otwory w części potylicznej. 2 doły rozkopano w obecności
przedstawiciela prokuratury rejonowej. Według oceny wzrokowej oszacowano liczbę pochowanych na 4-4,5 tys. osób, co później potwierdziły
dane zawarte w dokumentach archiwalnych.
Rozstrzelanie więźniów obozu sołowieckiego było tzw. „sołowieckim
etapem” Wielkiego Terroru, którego elementem była „operacja polska
NKWD” przeprowadzona w latach 1937–1938 na terytorium ZSRR, a skierowana przeciwko polskim środowiskom żyjącym na terenie ZSRR, na
podstawie Rozkazu Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR
nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 r., wydanego przez ówczesnego Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa17. Na uroczysku w Sandarmoch
w przeprowadzonych w okresie do 11 sierpnia 1937 do 27 listopada
1938 roku 50 egzekucjach rozstrzelano 9500 osób 58 narodowości. Byli
to więźniowie obozu sołowieckiego, więźniowie Biełtbałtłag-u pracujący
przy budowie Kanału Białomorsko-Bałtyckiego oraz mieszkańcy okolicznych wsi karelskich. Obszar ten zajmuje 10 hektarów, gdzie odnaleziono
ogółem 236 jam, w których pogrzebano rozstrzelanych.
27 października 1997 w 60. rocznicę rozstrzelania „sołowieckiego
etapu”, Stowarzyszenie „Memoriał”, z udziałem i przy wsparciu rządu
Republiki Karelia oraz administracji rejonowej w Miedwieżjegorsku,
uroczyście otworzyło na odkrytym miejscu pochowków Cmentarz
Memorialny „Sandarmoch”. W uroczystościach tych uczestniczyło ponad 900 osób – mieszkańców Karelii, których bliscy zginęli w okresie
Wielkiego Terroru: krewni rozstrzelanych tu więźniów Sołowieckiego
Więzienia; delegacje z Ukrainy, Udmutrii, Tatarstanu, Polski, Białorusi.
Udział w otwarciu wzięli też członkowie kierownictwa Stowarzyszenia
„Memoriał”, wicepremier Karelii oraz kierownictwo Rejonu Miedwieżjegorskiego. Po uroczystości pojawiły się tu pierwsze indywidualne znaki
pamięci: krzyże, tabliczki z nazwiskami, napisy na znakach nagrobnych,
tabliczki na drzewach. Corocznie od 1998 roku 5 sierpnia – dzień wejścia w życie w 1937 roku „rozkazu operacyjnego nr 00447” będącego
http://operacja-polska.pl/nkw/o-operacji-polskiej-nkw/dokumenty/584,11-sierpnia-1937-Moskwa-Rozkaz-operacyjny-nr-00485-ludowego-komisarza-spraw-wewn.html ( dostęp : 1.12.2017); Pełny tekst rozkazu przetłumaczony na język polski w piśmie: „Karta”. 11, s. 27–29, 1993. Warszawa.
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początkiem okresu Wielkiego Terroru – obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci. W organizowanych tego dnia w Sandarmochu i na Wyspach Sołowieckich uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy rejonu i republiki Karelia, przedstawiciele różnych narodowości,
organizacji społecznych oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem cmentarza w Sandarmochu ufundowano tu drewnianą kaplicę p.w. św. Jerzego (św. Gieorgij Pobiedonosiec)
według projektu E.W. Woskriesienskiego, w której przechowywana jest
kopia listy rozstrzelanych. Corocznie przybywa w tym miejscu znaków
pamięci o rozstrzelanych. Są to pomniki, m.in.: „Rozstrzelanie z Aniołem
Stróżem” aut. G.B. Sałtun, N.N. Owczinnikow z granitowego głazu na
którym umieszczono płaskorzeźbę z brązu i napis w języku rosyjskim:
„Ludzie nie zabijajcie się nawzajem” oraz pomnik więźniów sołowieckich
z napisem w języku rosyjskim: „Tu w okresie 27 października do 4 listopada 1937 roku rozstrzelano 1111 osadzonych z sołowieckiego więzienia”;
krzyże prawosławne i katolickie, tablice oraz inne znaki poświęcone
poszczególnym narodom, których obywatele byli tu rozstrzelani: Rosjanom, Ukraińcom, Estończykom, Litwinom, Żydom.
Polakom poświęcony jest katolicki krzyż z granitową płytą z napisem
w językach polskim i rosyjskim: „W 60. rocznicę Sołowieckim Więźniom
– Polakom i Kapłanom, którzy znaleźli odpoczynek na tej ziemi. Rodacy”.
W lipcu 2007 roku grupa polskich studentów ustawiła krzyż z tabliczką i napisem w języku polskim: „Pamięci Polaków – ofiar systemu komunistycznego – którzy tutaj zginęli, jak i we wszystkich zakątkach Rosji Sowieckiej. Studenci z Polski Lipiec 2007”. Jesienią 2007 roku z inicjatywy i ze
środków Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu ufundowano
marmurowy pomnik z napisami w językach polskim i rosyjskim: „Pamięci
Polaków niewinnych ofiar stalinowskich represji”, którego uroczyste odsłonięcie odbyło się 5 sierpnia 2008 r.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci w bieżącym
2017 roku polska delegacja w składzie: Andrzej Chodkiewicz – konsul
generalny RP w Sankt Petersburgu, Natalia Bryżko-Zapór, dyrektor Instytutu Polskiego w tym mieście oraz przedstawiciel IPN Adam Hlebowicz
5 sierpnia uczestniczyła w wydarzeniach upamiętniających Wielki Terror w ZSRS na Cmentarzu Memorialnym „Sandarmoch”, a 6 sierpnia odwiedziła prawosławny monaster na Wyspach Sołowieckich, gdzie w la86
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tach 1923–1939, po wygnaniu stąd zakonników, mieścił się największy
i najsłynniejszy łagier okresu międzywojennego. Pod tablicą upamiętniającą polskie ofiary represji złożono wieńce oraz na zaproszenie Stowarzyszenia ‘Memoriał’ z Sankt Petersburga, odbyło się oprowadzanie
po miejscach dawnego GUŁAG-u. Według miejscowego badacza Jurija
Brodskiego Polacy byli pod względem ilości represjonowanych trzecią grupą narodowościową, po Rosjanach i Żydach. W latach 1937–1938 zamordowano tutaj m.in.
33 polskich duchownych. Łącznie w okresie międzywojennym przebywało w SŁON
około 110 tysięcy więźniów. Wielu z nich
zostało rozstrzelanych w okresie 1937–38
w Sandarmochu i na terenie obwodu leningradzkiego.18
Oby akty pamięci i hołdu oddawanego
ofiarom Wielkiego Terroru rozpropagowały jak najdalej motto z kamienia – pomnika
„Rozstrzelanie z Aniołem Stróżem : „LUDZIE
Kamień Anioła Stróża
NIE ZABIJAJCIE SIĘ NAWZAJEM”.

Uroczysko Sandarmoch

Upamiętnienie 80 rocznicy
rozstrzelania Polaków

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/41242.Upamietnienie-ifiar-represji-komunistycznych-na-Wyspach-Solowieckich-z-udzialem-html (dostęp 1.12.2017)
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Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
William C. Fuller, Prawdziwy koniec carskiej Rosji.
Szpiegomania i zmierzch imperium, tłum. Maja Kittel,
Warszawa 2008, Wydawnictwo Bellona, ss. 360
Praca Williama C. Fullera, amerykańskiego specjalisty od historii carskiej Rosji, profesora U.S. Naval War College w Newport, jest jedną
z pozycji, w których próbuje się dociekać przyczyn upadku Imperium
Romanowów. Jej polskie wydanie ukazało się dwa lata po amerykańskim.Autor wziął sobie za cel ukazanie postępującego zepsucia polityki rosyjskiej na początku ubiegłego stulecia, zakończonego krwawymi wydarzeniami lutego i października 1917 roku. Czyni to przez
pryzmat jednej, ale za to wyjątkowego kalibru sprawy, która w swoim czasie rozpalała umysły tysięcy ludzi tak w Rosji, jak też w krajach
dla niej ościennych – oskarżenia o zdradę na rzecz Niemiec podpułkownika rosyjskiej armii Sergiusza Mikołajewicza Miasojedowa. Człowiek ten wyrasta na głównego bohatera opracowania Fullera i choć
był tylko jednym z wielu graczy na politycznej szachownicy okresu Wielkiej Wojny warto przypomnieć pokrótce ścieżkę jego kariery, zakończonej jakże spektakularnym krachem w marcu 1915 roku.
Sergiusz Miasojedow przyszedł na świat w rodzinie zubożałego właściciela ziemskiego. Rodzice od najmłodszych lat planowali dla syna
karierę w armii. Zarówno dlatego, że dla dzieci pochodzenia szlacheckiego nauka w państwowych carskich szkołach wojskowych była praktycznie darmowa, jak i z uwagi na żołd, który mógł zacząć pobierać tuż
po jej ukończeniu i który, stopniowo rosnąc, zapewniłby mu utrzymanie19. Po zakończeniu pobierania nauk Miasojedow znalazł dla siebie
miejsce w 105. Pułku Piechoty Orenburskiej, z którym związany był
praktycznie przez cały okres służby wojskowej. Cechowała go umiejętność nawiązywania szerokich kontaktów towarzyskich, co skrzętnie wykorzystywał do wstępowania na coraz wyższe szczeble wojskoWilliam C. F u l l e r, Prawdziwy koniec carskiej Rosji. Szpiegomania i zmierzch imperium, Warszawa 2008,
ss. 25-26.
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wo-urzędniczej hierarchii. Doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, iż
hierarchia w Rosji carów była wszystkim. Konsekwentne trzymanie się
raz obranego kursu zaowocowało w końcu poznaniem ministra wojny Włodzimierza Aleksandrowicza Suchomlinowa. Znajomość z nim,
początkowo przynosząca Miasojedowowi wyłącznie korzyści, stała się
jedną z ważnych przyczyn jego klęski. Oprócz pracy w armii przez pewien czas zajmował się prowadzeniem interesów Północno - Zachodniego Rosyjskiego Towarzystwa Okrętowego.
Ambitny, niemający skrupułów, znający biegle język niemiecki młody oficer szybko zaczął być posądzany o kontakty z wilhelmińskim
wywiadem. Czy może zatem dziwić, iż w sprzyjających warunkach stał
się kozłem ofiarnym dla poszukujących przyczyn porażek? Wydaje się,
że nie. Lecz stracenie Miasojedowa 18 marca 1915 roku nie zadowoliło opinii publicznej. Wydarzenia wojenne były przyczyną wybuchu
„szpiegomanii”. Późną wiosną 1915 roku niemieckie i austro-węgierskie
siły przełamały rosyjskie pozycje między Gorlicami a Tarnowem, po czym
odepchnęły rosyjską armię o jakieś trzysta mil. Zanim ukształtowała się
nowa linia frontu, zginęło sto pięćdziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy,
a ponad trzysta tysięcy zostało rannych (…) Praktycznie cały obszar Polski będący pod rosyjskim zaborem oraz praktycznie cała Litwa znalazły
się teraz pod niemiecką okupacją. Nawoływania, by wreszcie zrobić coś
ze zdrajcami odpowiedzialnymi za wielki odwrót, uruchomiły (…) lawinę aresztowań w związku z procesem Miasojedowa, która trwała od końca 1915 do początków 1916 roku. Tym razem reperkusje sprawy pułkownika sięgnęły najwyższych kręgów politycznych rosyjskiego imperium20.
Miasojedowa sądzono i stracono w Cytadeli Aleksandrowskiej. Dla
czytelnika polskiego powinien być to fakt doniosłej treści. Górująca nad Warszawą od 1834 roku potężna twierdza dla trzech pokoleń Polaków była widomym znakiem rosyjskiej dominacji. Stanowiła
zamkniętą dla społeczeństwa polskiego enklawę znienawidzonego
caratu, nieustannie przypominającą wymierzonymi w stronę miasta
lufami pięciuset pięćdziesięciu pięciu armat, kto jest panem, a kto wyłącznie poddanym. Na terenie Cytadeli praktycznie od początku jej
istnienia znalazło miejsce centralne więzienie śledcze mieszczące się
T a m ż e, ss. 15-16.
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w otoczonym szczególnie złą sławą X Pawilonie. Wilgotne mury tej
posępnej budowli były tym miejscem, gdzie pokolenia Polaków pokutowały za niespełnione marzenia o odzyskaniu niepodległości21. I oto do
Cytadeli – tam, dokąd trafiać i skąd wyprowadzani być mieli w kajdanach na zesłanie Polacy – trafia Rosjanin; do tego wysoki rangą oficer
oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Mało tego, zostaje w trybie błyskawicznym osądzony i wzięty na szubienicę. Rzecz bez precedensu w dziejach Warszawskiej Bastylii. Dotychczas swych opolaczonych krajan karała carska Rosja rozstrzeliwując ich pod murami
Twierdzy Nowogeorgiewskiej (Modlińskiej), zaś stoki Cytadeli Aleksandrowskiej rezerwowano dla Polaków. Jak miało się wkrótce okazać, egzekucja Miasojedowa, była jednym z ostatnich akordów wykonywania carskiej sprawiedliwości nad Wisłą. 5 sierpnia 1915 roku
Warszawa została poddana Niemcom bez oddania jednego strzału.
Rosjanie nigdy więcej nie mieli już do niej wrócić.
Fuller bez wątpienia nakreślił interesujący obraz „szpiegomanii”
oplatającej mackami Imperium Romanowów w ostatnich latach istnienia. Autor stawia tezę o zapoczątkowaniu końca starej Rosji właśnie w związku ze sprawą Miasojedowa. Nie wyrokuje przy tym jednoznacznie o winie pułkownika, dodając zawsze, ilekroć pisze na temat
procesu „prawdopodobnie niewinny”.
Książkę czyta się szybko. Autor posługuje się zwrotami w pełni zrozumiałymi dla odbiorcy niebędącego zawodowym historykiem. Niestety przyjemność lektury burzą niedociągnięcia w tłumaczeniu. Nie
powodują one, rzecz jasna, u czytelnika odrazy, ale sprawiają wrażenie, jakby wydawnictwo nie do końca rzetelnie przeprowadziło korektę. W rozdziale ostatnim odnajdujemy jednakże bardzo poważny
błąd merytoryczny: Rewolucja październikowa przyspieszyła uwolnienie Klary Miasojedowej [małżonki Sergiusza Miasojedowa – przyp.
M. C]. Z relacji wynika, ze zdołała dotrzeć do Wilna, które stało się stolicą
niezależnego państwa litewskiego22. Czyżby autor miał na myśli epizod z 1920 roku, kiedy to w ogniu zmagań polsko – bolszewickich
czerwona Rosja wspaniałomyślnie przekazała zajęte przez siebie miaT a m ż e, s. 187.
Ta m ż e, s. 334.
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sto Litwie ? Jeśli tak, powinien zostać umieszczony stosowny przypis
informujący o faktycznej przynależności miasta od 19 kwietnia 1919
roku; gdy nie uczynił tego autor, winno w stosowny sposób zareagować wydawnictwo, bowiem zapis o Wilnie, jako stolicy niepodległej
Litwy w omawianym okresie rzuca się w oczy najpewniej każdemu,
kto weźmie Prawdziwy koniec carskiej Rosji do ręki.
Sprawa (…) Miasojedowa jest kluczowa w politycznej i wojskowej historii Rosji (…), zbadanie owej sprawy mogłoby przyczynić się do rozwoju badań nad historią społeczną i kulturalną, ponieważ może ona
służyć, jako okno. Widać przez nie rosyjskie społeczeństwo targane już
wstrząsami, które doprowadziły do jego upadku23. I o tym właśnie jest
książka Williama C. Fullera. Sprawa Miasojedowa była iskrą, która
w odpowiednim czasie padła na przysłowiową beczkę prochu, lecz
to niedomniemana zdrada wyższego oficera armii doprowadziła Romanowów na skraj przepaści, do której zostali wepchnięci przez bolszewików. Rosję ostatnich lat fin de siècle’u toczył nowotwór złośliwy
dekadencji oraz rozkładu społeczeństwa i niemalże powszechnej nienawiści do najwyższej władzy państwowej. Casus Sergiusza Miasojedowa tylko ów stan rzeczy ujawnił.
Michał Cieślak

Ta m ż e, s. 21.
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MAŁE KALENDARIUM
Październik
1.X.1938

Niemcy zajęli Sudety na mocy układu monachijskiego.

2.X.1939

Kapitulacja Helu, koniec obrony polskiego wybrzeża.

4.X.1918

Gen. Haller objął dowództwo Armii Polskiej we Francji.

5.X.1939	Koniec ostatniej bitwy wojny obronnej pod Kockiem stoczonej przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie”
dowodzoną przez gen. Franciszka Kleeberga.
6.X.1788	Rozpoczął obrady Sejm Czteroletni zw. Wielkim, który uchwalił Konstytucję 3 Maja.
7.X.1571	Zwycięstwo floty hiszpańsko-weneckiej pod Lepanto –
Turcy stracili 117 okrętów. Papież Pius V ustanowił święto
M.B. Różańcowej.
9.X.1920

Zajęcie Wilna przez oddziały gen. Lucjana Żeligowskiego.

10.X.1794	Klęska pod Maciejowicami, do niewoli rosyjskiej dostał
się Naczelnik Tadeusz Kościuszko.
11.X.1953	W Białymstoku komuniści zamordowali jednego z najsłynniejszych partyzantów kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”.
12.X.1943	1. Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki pod dowództwem
gen. Zygmunta Berlinga, podporządkowana sowietom
stoczyła bitwę pod Lenino – poległo 1.162 żołnierzy, rannych zostało 1.776.
13.X.1923	Komunistyczni agenci w polskiej armii spowodowali wybuch amunicji na warszawskiej Cytadeli, zginęło 28 osób
40 zostało rannych.
14.X.1992	Rosjanie przekazali dokumenty potwierdzające zamordowanie przez NKWD ponad 21 tys. polskich jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.
92
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15.X.1861	Wojsko rosyjskie wtargnęło do katedry św. Jana i kościoła św. Anny w Warszawie aresztując 1,5 tys. osób, modlących się w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.
16.X.1978	Wybór kard. Karola Wojtyły na Papieża – przyjął imię
Jan Paweł II.
17.X.1849

W Paryżu w wieku 39 lat zmarł Fryderyk Chopin.

18.X.1920	W myśl układu o zawieszeniu broni zakończyła się wojna
polsko-bolszewicka.
19.X.1813	Klęska Francuzów pod Lipskiem. W nurtach Elstery zginął
gen. książę Józef Poniatowski, marszałek Francji, głównodowodzący wojsk polskich.
20.X.1655	
Zdrada księcia Janusza II Radziwiłła i jego brata stryjecznego Bogusława – uznali króla szwedzkiego Karola Gustawa za króla Polski.
21.X.1963	
We wsi Majdan (20 km od Lublina) w obławie UB i ZOMO
zginął ostatni partyzant, żołnierz II RP Józef Franczak „Lalek”.
22.X.1946	UB aresztowało tzw. drugą komendę WiN-u, na której
czele stał płk Franciszek Niepokólczycki.
Wybuchło powstanie na Węgrzech przeciwko reżimowi ko23.X.1956	
munistycznemu, krwawo stłumione przez wojska sowieckie.
24.X.1918	Utworzenie 4. Dywizji Strzelców Polskich na Kubaniu.
Jako jedyna polska formacja zorganizowana na wschodzie, wróciła w całości do kraju.
25.X.1945	Z internowania w Szwecji wróciły do Gdyni okręty wojenne „Ryś”, „Żbik” i „Sęp” oraz fregata „Dar Pomorza”.
26.X.1939	Niemcy aresztowali Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy.
27.X.1918	Wiec w Cieszynie, na którym ok. 50 tys. Polaków zażądało
zjednoczenia Śląska z Polską.
28.X.1925	Ojciec Święty Pius XI wydał bullę regulującą podział terytorialny kościoła w Polsce. Powstało 5 metropolii z 20
diecezjami i biskupstwo polowe Wojska Polskiego.
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29.X.1611	Car Wasyl Szujski i jego bracia złożyli w Warszawie hołd
na kolanach przed Zygmuntem III Wazą prosząc o miłosierdzie. Polska załoga zajmowała Kreml od 9.X.1610 r.,
po zwycięstwie hetmana Żółkiewskiego pod Kłuszynem.
30.X.1944	1. Dywizja Pancerna gen. Maczka wyzwoliła Bredę (Holandia).
31.X.1916	
Odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach
Królewskich w Warszawie, zaprojektowany przez Wacława Szymanowskiego.

Listopad
1.XI.1918

Od 1 do 22 listopada obrona i oswobodzenie Lwowa.

2.XI.1939

W Forcie VII w Toruniu Niemcy rozstrzelali 200 Polaków.

3.XI.1924	Korpus Ochrony Pogranicza obsadził wschodnią granicę
Polski.
4.XI.1794	Podczas rzezi ludności na Pradze w Warszawie, zajętej
przez Suworowa, poległ gen. Jakub Jasiński.
6.XI.1863	We wsi Krępa k. Lipska poległ szef sztabu Mariana Langiewicza – płk Dionizy Czachowski, dowódca 3 batalionu, naczelnik województwa sandomierskiego, dowódca
w Kieleckim i Lubelskim.
7.XI.1917	
Bolszewicy obalili Rząd Tymczasowy Aleksandra Kiereńskiego i przejęli władzę w całej Rosji.
8.XI.1944	
Pierwszy transport żołnierzy AK z Polski Lubelskiej
w głąb ZSRR.
9.XI.1939	Niemcy masowo aresztowali nauczycieli prowadzących
tajne nauczanie w powiecie łódzkim.
10.XI.1936	Generał brygady Edward Śmigły-Rydz, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, otrzymał buławę marszałkowską.
11.XI.1918

Odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

13.XI.1939

Utworzenie ZWZ w miejsce Służby Zwycięstwu Polski.
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14.XI.1308	Wezwani na pomoc przez Władysława Łokietka Krzyżacy
zajęli Gdańsk i dokonali masakry mieszkańców.
15.XI.1948	Sąd na Rakowieckiej skazał na kilkakrotne kary śmierci
„Cichociemnego” Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, bohatera partyzantki antysowieckiej na Lubelszczyźnie oraz 7 innych „zaporczyków”.
16.XI.1846

Austria za zgodą Rosji anektowała Wolne Miasto Kraków.

17.XI.1913

Pierwszy statek przepłynął Kanał Panamski.

18.XI.1939	Rząd RP na Uchodźstwie podpisał umowę o utworzeniu
Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii.
19.XI.1765	Z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
w Warszawie otwarto Teatr Narodowy pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego.
20.XI.1943	Gen. Tadeusz Bór-Komorowski wydał rozkaz o przygotowaniu do powstania powszechnego – akcji „Burza”.
22.XI.1944	PKWN podpisał z sowiecką Litwą umowę o wymianie ludności. Do Polski przyjechało 180 tys. Polaków, na Litwę wyjechało 1 tys. Litwinów.
23.XI.1914

I Brygada Legionów stoczyła walki z wojskami rosyjskimi w obronie Krakowa – do niewoli wzięła szwadron kawalerii rosyjskiej.

24.XI.1918	Józef Piłsudski utworzył jednolite dowództwo do walki
z Ukraińcami w Galicji Wschodniej.
26.XI.1932	Ratyfikacja paktu o nieagresji między Polską a Związkiem
Sowieckim.
28.XI.1947	
UB aresztowało w Zabrzu prezesa IV Zarządu Głównego
WiN ppłk Łukasza Cieplińskiego.
29.XI.1944

 sfingowanym procesie Wojskowy Sąd Garnizonowy
W
w Lublinie skazał na karę śmierci „Cichociemnego” kpt.
Aleksandra Kułakowskiego „Rywala”, szefa Kedywu okręgu
Tarnopol AK. Stracony w podziemiach Zamku Lubelskiego.

30.XI.1849	
W Poznaniu powstało Towarzystwo Przemysłowe, skupiające polskich przedsiębiorców.
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Grudzień
1.XII.1916	II Brygada Legionów pod dowództwem gen. Stanisława
Szeptyckiego wkroczyła, uroczyście witana, do Warszawy.
4.XII.1941	Podczas rozmów Władysława Sikorskiego ze Stalinem
podpisano układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy.
Stalin zapytany o polskich oficerów skłamał, mówiąc,
że zostali zwolnieni i jest możliwe, że uciekli do Mandżurii – wiedząc, że zostali zamordowani przez NKWD
w 1940 roku.
5.XII.1812	Napoleon opuścił resztki swojej Wielkiej Armii i wrócił do
Paryża pod eskortą 7. kompanii szwoleżerów Stanisława
Dunin-Wąsowicza.
6.XII.1945	Funkcjonariusze UB zamordowali działacza PSL Bolesława Ściborka.
7.XII.1941	Atak Japonii na Pearl Harbour (Hawaje), początek wojny
na Oceanie Spokojnym.
8.XII.1991	
Rozwiązanie ZSRR. Część byłych republik utworzyło
Wspólnotę Niepodległych Państw.
9.XII.1918	
W Lublinie otwarto katolicki Uniwersytet Lubelski. W 1928
roku przyjął nazwę Katolicki Uniwersytet Lubelski.
10.XII.1911	Ponowna Nagroda Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie
i jej męża Piotra Curie za odkrycie polonu i radu.
11.XII.1936	Rząd Polski zakazał eksportu broni i wyjazdu ochotników
do Hiszpanii.
13.XII.1981	Władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny
w Polsce.
14.XII.1915	Porozumienie Niemiec i Austro-Węgier w sprawie podziału Królestwa Polskiego na strefy okupacyjne.
15.XII.1970	Masakra bezbronnej ludności Wybrzeża – na rozkaz W.
Gomułki, wojsko dowodzone przez W. Jaruzelskiego
krwawo stłumiło zryw antykomunistyczny.
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16.XII.1922	
Prezydent Gabriel Narutowicz został zastrzelony podczas
otwarcia wystawy w Zachęcie.
17.XII.1920	Polski Sejm uchwalił ustawę o przejęciu na własność państwa byłych rosyjskich dóbr państwowych oraz majątków carskiej rodziny w województwach wschodnich.
18.XII.1939	
Szef NKWD Ławrentij Beria podpisał rozporządzenie
dotyczące deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR.
19.XII.1914	
Władze austriackie powołały I Brygadę Legionów, dowództwo objął Józef Piłsudski.
20.XII.1990	Prezydent RP Ryszard Kaczorowski wydał w Londynie
dekret w sprawie zakończenia działalności prezydenta
i rządu na uchodźstwie.
21.XII.1944	Dowódcą AK został mianowany gen. Leopold Okulicki
„Niedźwiadek”.
22.XII.1922

Powstała Liga Obrony Powietrznej Państwa.

23.XII.1939	Z Pawiaka został wywieziony Stefan Starzyński, zamordowany później przez Niemców w obozie koncentracyjnym.
24.XII.1946	W więzieniu na Butyrkach zmarł gen. brygady Leopold
Okulicki „Niedźwiadek”, sądzony w procesie „Szesnastu”, przywódca Polskiego Państwa Podziemnego.
25.XII.1916	W Krakowie zmarł brat Albert św. Adam Chmielowski,
opiekun najbiedniejszych.
27.XII.1918

Wybuch Powstania Wielkopolskiego.

28.XII.1905	
Wybuch strajku powszechnego w Królestwie Polskim
przeciwko wprowadzeniu przez władze rosyjskie stanu
wojennego.
29.XII.1989	Sejm zmienił nazwę państwa z PRL na Rzeczpospolitą
Polską.
31.XII.1944	Komunistyczny PKWN przekształcił się w Rząd Tymczasowy, premierem został Edward Osóbka-Morawski.
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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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