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                                                      „Fok” 

 

 

…To  prawda, e nie atwo zmierzy  g boko  
s ów,  których znaczenie ca e On w nas 
natchn ….. 
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Pro ba Jana 

Jan Pawe  II 

Fali serca,
gdy cicho wzbiera za spojrzeniem,
nie obni aj o Matko ani odmieniaj mi o ci,
ale w d oniach przejrzystych t sam fal przenie na
mnie.
On Ciebie o to prosi .
Ja jestem rybak Jan.
Tak ma o jest we mnie do kochania.
Jeszcze czuj : u brzegu jeziora
pod stopami drobniutki wir i nagle On.
We mnie ju tajemnicy Jego nie obejmiesz,
cho w my lach Twych snu si b d agodnie jak mirt.
A jednak skoro On chcia , abym mówi do Ciebie
"Matko"
prosz , niechaj w tym s owie nic si dla Ciebie nie
zmniejsza.
To prawda,
e nie atwo zmierzy g boko s ów,
których znaczenie ca e On w nas oboje natchn ,
by w nich si utai a ca a mi o dawniejsza.
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Od Redakcji

Szanowne Kole anki 
   Szanowni Koledzy 
 

Z  wielk   trem   przekazujemy  do  Pa stwa  r k 
„Kwartalnik” nr 2/71,  przygotowany  przez  zespó  osób,  które  
nabieraj    dopiero  teraz   do wiadczenia  w  pracy  redakcyjnej,  
bardzo  starali my  si  jednak,  aby ten numer biuletynu by  dla 
Pa stwa interesuj cy. 

W tych staraniach  -  na nasze  dobro   dzia a   czas  -  
drugi  kwarta   bie cego  roku  to  dos ownie  seria  wa nych  
wydarze   i  wa nych  rocznic.  Przede  wszystkim  w  kwietniu  
odby a  si  oczekiwana przez nas z rado ci  w sercach 
kanonizacja naszego  Wielkiego  Rodaka – b ogos awionego 
Jana Paw a II  i  papie a  Jana XXIII, uroczysto  niezwyk a  i  
historyczna,  uznana przez wiat za  kanonizacj   stulecia. Do  
nauki  Jana Paw a II  nawi zali kard. Stanis aw Dziwisz i O. Jan 
Andrzej  K oczowski OP w homiliach w czasie mszy w. 
dzi kczynnej w Archikatedrze na Wawelu w  25. rocznic   wolnej 
Polski.  O. Jan Andrzej  K oczowski OP podkre li  w 
znamiennych s owach:  „To co nam dane, jest zadane. Mamy 
Polsk , ale ona jest nam ci gle zadana. Trzeba jeszcze raz 
odkry  t  prawd ”.  

W tym e  kwartale  obchodzili my  wiele rocznic  
wydarze , które  mia y  wielkie znaczenie zarówno dla odleg ej  
jak  i wspó czesnej historii Polski. O uroczysto ciach z  nimi 
zwi zanych  piszemy   w  tym  „Kwartalniku”. 

A ponadto za nami  XXIX  Zjazd cz onków 
Stowarzyszenia,  w  którym uczestniczyli  tak e nasi przyjaciele,    
relacj    z  przebiegu  Zjazdu znajd  Pa stwo w tym biuletynie. 

yczymy mi ej  lektury   - 

Redakcja 
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Kanonizacja Jana Paw a II i Jana XXIII1  

Oprac. Redakcja  

     
                                                 foto: http://www.vatican.va 

Uroczysto ci kanonizacyjne  wyznaczone  na  dzie   27 
kwietnia 2014  roku  zosta y  okre lone  przez  media  jako  
kanonizacja  stulecia.  Niezwyk o   tego  wydarzenia  wi e  si   
z tym,  e  w  uroczysto ci  tej  uczestniczy o  dwóch  yj cych  
papie y,  a  dwóch  kolejnych  zosta o  wyniesionych  na  o tarze. 

Proces kanonizacyjny Jana Paw a II by  najkrótszy w 
historii ko cio a katolickiego. Trwa    zaledwie  9  lat. 

 
Na Placu w. Piotra i prowadz cej  do niego via  della  

Conciliazione  zgromadzi o si   oko o pó  miliona wiernych. 
Szacuje  si , e  do Rzymu przyby o z tej okazji 800 tysi cy 
osób.  W ród t umów dominowa y    bia o-czerwone   flagi.   

1 Opracowano na podstawie tekstów zamieszczonych w biuletynie
Ordynariatu Polowego Nasza S u ba nr 9/488, 1 15 maja 2014 r.
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Wielu pielgrzymów czeka o na wst p na Plac przez ca  noc, 
cz  nocowa a w najbli szym s siedztwie Watykanu. Niedzielny 
poranek poprzedzi y czuwania i nabo e stwa. 

 
Na pó  godziny przed rozpocz ciem uroczysto ci zacz y 

bi  dzwony bazyliki w. Piotra. Nad g owami widnia y 
transparenty, g ównie z nazwami miejscowo ci,  m. in. z 
Wadowic i innych polskich miejscowo ci. Powiewa y flagi,  
przede wszystkim polskie, ale mo na by o te  dostrzec np. 
francuskie,   meksyka skie,  ukrai skie,   liba skie,   
watyka skie,   kuba skie  i  chi skie.  

 
Wojsko Polskie zaakcentowa o swoj  obecno  

transparentem:  „Jeste my tu z rozkazu serca – Wojsko Polskie” 
i   zdj ciem Jana Paw a II, przyjmuj cego zbroj  husarsk  
podczas spotkania z wojskiem w 1991 roku w Zegrzu 
Pomorskim. 
 

„Przed Msz  w. wierni zebrani na placu w. Piotra 
odmówili po w osku Koronk  do Mi osierdzia  Bo ego. 
Poszczególne cz ci Koronki przeplatane by y fragmentami 
homilii  b .  Jana  Paw a  II   z kanonizacji s. Faustyny  
Kowalskiej, z których pierwszy odczytano po polsku, a tak e 
dwóch przemówie    b . Jana  XXIII   o   Mi osierdziu   Bo ym. 

Po Litanii do Wszystkich wi tych, prefekt Kongregacji 
ds. Kanonizacyjnych, kard. Angelo  Amato w towarzystwie 
postulatorów,  ks. Pra ata  S awomira   Odera, odpowiedzialnego 
za proces kanonizacyjny b . Jana Paw a II oraz o. 
Giovangiuseppe Califano OFM, odpowiedzialnego za proces 
kanonizacyjny Jana   XXIII, podeszli do papie a  i  poprosili,   
aby   przyst piono do kanonizacji  b ogos awionych. Pro by 
zosta y powtórzone trzykrotnie:  

Ojcze  wi ty, wi ta   Matka   Ko ció   usilnie  prosi, aby 
Wasza wi tobliwo  zaliczy a do  katalogu wi tych 
b ogos awionych   Jana  XXIII   i  Jana   Paw a   II   i   aby   jako 
tacy   mogli   by   czczeni   jako wi ci przez wszystkich 
wiernych – powiedzia  kard. Amato, prosz c   o   kanonizacj   po 
raz pierwszy. 
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Na te s owa papie  odpowiedzia : „Bracia  najmilsi, 
wznie my nasze modlitwy do Boga  Ojca Wszechmog cego 
przez Jezusa   Chrystusa,  aby za wstawiennictwem 
Naj wi tszej  Maryi   Panny  i wszystkich wi tych wspiera   
swoj  ask  to, co uroczy cie dokonujemy.  Wys uchaj Panie 
askawie   nasze pro by, aby  to, co czynimy przez nasz  
pos ug  Tobie si   podoba o i przyczyni o si  do rozwoju 
Ko cio a. Przez Chrystusa Pana naszego. 

 
Prosz c po raz drugi kard. Amato mówi : 

Ojcze wi ty, umocniony   jednomy ln  modlitw  Ko ció  wi ty   
usilniej   prosi,   aby Wasza  wi tobliwo  zaliczy a tych  swoich   
wybranych synów do katalogu wi tych.  

Na te  s owa Ojciec wi ty odpowiedzia : Przyzywajmy 
wi c Ducha O ywiciela, aby o wieci  nasz umys  i aby Chrystus 
Pan nie pozwoli   swojemu Ko cio owi b dzi  w tak wa nym 
dziele. 

Trzeci  z pró b poprzedzono piewem hymnu do Ducha 
wi tego – Veni   Creator Spiritus. Po   ostatniej   pro bie   

papie  wyg osi    formu    kanonizacyjn ,   brzmi c : 
 Na chwa  wi tej i Nierozdzielnej Trójcy, dla 

wywy szenia katolickiej  wiary   i wzrostu chrze cija skiego 
ycia, na mocy w adzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i 
wi tych Aposto ów Piotra i Paw a,  a tak e Naszej, po 

uprzednim   dojrza ym   namy le, po licznych modlitwach i za 
rad  wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy  i 
stwierdzamy, e b ogos awieni Jan XXIII  i Jan Pawe  II s  
wi tymi   i   wpisujemy   ich do  katalogu   wi tych,   polecaj c, 

aby   odbierali   oni   cze    jako   wi ci   w   ca ym   Ko ciele. 
 
Po tych s owach rozleg y si  rz siste brawa, tak e w 

sektorze   dziennikarskim na dachu kolumnady okalaj cej plac 
w. Piotra. 

Zaraz potem przy wtórze pie ni „Wychwalajcie Pana, 
piewajcie   Panu”  -  na o tarz wniesiono relikwie obydwu 
wi tych. 

Potem kard. Amato   w   imieniu   ca ego Ko cio a 
poprosi , aby Ojciec wi ty poleci  wyda  List Apostolski o 
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dokonanej kanonizacji. Tak zarz dzamy– odpowiedzia  krótko 
Franciszek. 

 
 Byli kap anami, biskupami i papie ami dwudziestego 

wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przyt oczeni. 
Silniejszy by   w nich Bóg – mówi    papie    Franciszek   o  Janie 
Pawle  II i Janie XXIII w homilii podczas Mszy w. 
kanonizacyjnej. Ojciec wi ty podkre li , e nowi wi ci dawali 
swoimi   pontyfikatami   wiadectwo   Bo ej dobroci i 
mi osierdzia.  

Jana Paw a II nazwa  Ojciec wi ty „papie em rodziny”,  
podkre laj c, e sam Wojty a chcia  by  tak w a nie 
zapami tany.  

 
Ojciec wi ty podzi kowa  za obecno   papie owi-

seniorowi   Benedyktowi XVI,   a   tak e   kardyna om,   
biskupom i kap anom za udzia  w koncelebrze. Wyrazi  
wdzi czno  oficjalnym delegacjom z ró nych krajów, 
„przyby ym, aby z o y  ho d dwóm papie om, którzy wnie li 
trwa y   wk ad do sprawy pokoju i rozwoju narodów”. 
Podzi kowa    te   w adzom w oskim „za cenn  wspó prac ”  
przy organizacji   tego wydarzenia. Zwracaj c si  do 
pielgrzymów z diecezji Bergamo i Krakowa, Franciszek 
zaznaczy , e  najlepszym   sposobem   uczczenia   obu 
wi tych   papie y b dzie   wierne   wype nianie  ich  nauczania. 

Na zako czenie pozdrowi  wszystkich pielgrzymów 
zgromadzonych   na  placu wi tego  Piotra i w innych 
miejscach Rzymu oraz tych, którzy wzi li udzia  w tych 
uroczysto ciach za po rednictwem radia i telewizji. Oddzielnie 
pozdrowi  chorych i osoby w podesz ym  wieku,  którzy – jak 
przypomnia  – byli szczególnie bliscy nowym wi tym. 

Uroczysto  zako czy a si  d ugim przejazdem  papie a 
pomi dzy sektorami wiernych, którzy wznosili na jego cze  
okrzyki: Viva il Papa! – Niech yje Papie !. 

 
Papie owi  przy o tarzu towarzyszyli kard. Agostino 

Vallini, wikariusz Ojca wi tego dla diecezji Rzymu, kard. 
Stanis aw Dziwisz, sekretarz Jana Paw a II i bp Francesco 
Beschi,   biskup   Bergamo – diecezji pochodzenia Jana XXIII 
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oraz   kardyna owie   Angelo   Sodano   i Giovanni  Battista Re. 
W koncelebrze uczestniczy o ok. 150 kardyna ów i 1000 
biskupów,   w ród nich   ok. 70   z   Polski,  oraz   6   tys. ksi y”. 

 
We  mszy w. kanonizacyjnej     uczestniczy y   93  

oficjalne delegacje pa stwowe,  Polsk   reprezentowali: 
prezydent Bronis aw Komorowski i premier Donald Tusk z 
ma onkami, marsza kowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i 
Bogdan  Borusewicz, byli   prezydenci  Lech Wa sa i 
Aleksander Kwa niewski,  Karolina Kaczorowska - wdowa po 
ostatnim prezydencie RP na uchod stwie Ryszardzie 
Kaczorowskim, a tak e delegacje partii  politycznych. 
Obecne  by y   tak e delegacje   innych wyzna  i religii: 
ko cio ów prawos awnych, anglika skiego, spo eczno ci 
islamskiej   i   religii   ydowskiej,    w ród nich Michael 
Schudrich,  naczelny rabin Polski. 
 

           

Jana XXIII i Jana  Paw a II   papie    Franciszek   nazwa    lud mi 
m nymi.    Z o yli Ko cio owi i wiatu wiadectwo dobroci Boga 
i Jego mi osierdzia.  Byli kap anami, biskupami i papie ami XX 
wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przyt oczeni. 
Silniejszy by  w nich Bóg; silniejsza by a w nich wiara w Jezusa 
Chrystusa, Odkupiciela   cz owieka   i Pana historii; silniejsze 
by o w   nich mi osierdzie Boga.  Obaj wi ci papie e  otrzymali 



9

w darze od  zmartwychwsta ego  Pana   nadziej  i rado , a 
nast pnie "przekazali je obficie Ludowi Bo emu, otrzymuj c za 
to nagrod  wieczn .   

T  nadziej  i t  rado ci  y a pierwsza wspólnota wierz cych w 
Jerozolimie, o której mówi  nam Dzieje Apostolskie. Jest to 
wspólnota, w której yje si  tym, co najistotniejsze z Ewangelii, 
to znaczy mi o ci , mi osierdziem, w prostocie i braterstwie.  Taki 
obraz Ko cio a mia  przed sob  Sobór Watyka ski. 

 

 
 
 
Jan XXIII   i Jan Pawe  II wspó pracowali z Duchem wi tym, 
aby odnowi  i dostosowa  Ko ció  do jego pierwotnego obrazu, 
który nadali mu wi ci w ci gu wieków. Nie  zapominajmy,  e  to  
w a nie  wi ci  prowadz   ko ció   naprzód  i  sprawiaj ,  e  si   
rozwija. Zwo uj c Sobór Watyka ski II, Jan XXIII   okaza  
taktowne pos usze stwo Duchowi wi temu, da  si  Jemu 
prowadzi  i by  dla Ko cio a pasterzem, przewodnikiem, który 
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sam by  prowadzony. To by a jego wielka pos uga dla Ko cio a.  
By   papie em  pos usze stwa Duchowi  wi temu. 

Homili  papie  zako czy  s owami:  

Niech ci obaj nowi wi ci pasterze Ludu Bo ego wstawiaj  si  za 
Ko cio em, aby w ci gu dwóch lat procesu synodalnego by  on 
pos uszny Duchowi wi temu w pos udze duszpasterskiej dla 
rodziny.  Niech nas obaj naucz , by my nie gorszyli si  ranami 
Chrystusa, aby my wnikali w tajemnic  Bo ego Mi osierdzia, 
które zawsze ywi nadziej , zawsze przebacza, bo zawsze 
mi uje - powiedzia  Franciszek. 

 

 

Uznanie wi to ci najwi kszego Polaka wszechczasów 
Karola Wojty y – papie a Jana Paw a II 

Andrzej Siedlecki 

          Na dzie  27 kwietnia 2014 r.  zapowiedziano w Rzymie 
kanonizacj    naszego wielkiego rodaka, który najwy ej 
ze wszystkich Polaków wyniós  do chwa y nasz  Ojczyzn  swoj  
osobowo ci , swoj  wielko ci , swoj  mi o ci  do Boga. 
To jemu Bóg powierzy  pasterzowanie Ko cio owi Rzymsko – 
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Katolickiemu przez d ugie lata. To dzi ki niemu zosta  obalony 
nieludzki totalitarny ustrój komunistyczny. To  On wyniós  
do s awy Armi  Krajow  – zbrojne rami  Polskiego Pa stwa 
Podziemnego nazywaj c j  per  w historii narodu polskiego. T  
najwi ksz  podziemn  armi  Europy walcz c  o wolno  Polski,  
mordowan  z zaciek o ci  przez 2 okupantów: niemieckiego 
i sowieckiego oraz zbrodniarzy z komunistycznego PRL. 

         Karol Wojty a przyszed  na wiat 18 maja 1920 r. 
w Wadowicach. Od najm odszych lat wyró nia  si  pilno ci  
w nauce, zdolno ciami j zykowymi, a tak e literackimi i talentem 
dramatycznym. W okresie m odo ci pasj  jego sta y si  górskie 
wycieczki i narciarstwo w ukochanych Tatrach oraz wyprawy 
kajakowe na Mazurach. W dzieci stwie nie omin y go równie  
osobiste tragedie, albowiem kiedy mia  dziewi  lat zmar a mu 
matka, a nast pnie ukochany brat Edmund. W 1938 roku Karol 
Wojty a wraz z ojcem przeniós  si  do Krakowa i rozpocz  studia 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello skiego. 
Podczas okupacji hitlerowskiej kontynuowa  nauk  na tajnym 
uniwersytecie anga uj c si  równie  w dzia alno  
konspiracyjn . Pomimo sukcesów scenicznych w Teatrze 
Rapsodycznym Karol Wojty a porzuci  karier  aktorsk  i wst pi  
do seminarium duchownego.  

wi cenia kap a skie otrzyma  1 listopada 1946 r. 
Po wojnie ws awi  si  dzia alno ci  w krakowskiej Nowej Hucie 
gdzie jako biskup zmaga  si  z w adzami komunistycznymi 
chc cymi uniemo liwi  budow  ko cio a w tej robotniczej 
dzielnicy. W tym czasie by  w ró noraki sposób prze ladowany 
i szykanowany przez zbrodniarzy PRL. Walcz c z ateistycznym, 
komunistycznym systemem zniewolenia cz owieka otrzymywa  
kolejne godno ci ko cielne. W 1958 roku mianowany zosta  
krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964 r. arcybiskupem 
ordynariuszem krakowskim. W 1964 roku wyniesiony zosta  
do godno ci kardynalskiej. Równocze nie Karol Wojty a da  si  
pozna  jako wielki my liciel i pedagog. Przez wiele lat by  
profesorem wyk adowc  etyki i teologii chrze cija skiej 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
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  Od 1962 roku w gronie najwi kszych teologów bra  udzia  
w pracach prze omowego dla Ko cio a Katolickiego II Soboru 
Watyka skiego. 16 pa dziernika 1978 roku nad Kaplic  
Syksty sk  Watykanu uniós  si  bia y dym zwiastuj cy wybór 
nowego papie a. Wkrótce z okna bazyliki W. Piotra kardyna  
Pericle Felici wypowiedzia  pami tne s owa: Habemus papam! 
(Mamy papie a). By  nim przybysz z kraju rodkowo wschodniej 
Europy ciemi onej przez sowieckiego okupanta – kardyna  
Karol Wojty a – nowy papie  Jan Pawe  II. Wybór Karola Wojty y 
na tron piotrowy w 1978 r. by  dla niego samego, a tak e dla 
ca ego wiata du ym zaskoczeniem, poniewa  od kilku wieków 
na tronie papieskim zasiada  jeden z biskupów w oskich, 
którzy posiadali liczebn  przewag  w gronie kardyna ów. Jak 
wida  czuwa a Opatrzno  Bo a a eby pojawi  si  wielki 
cz owiek, który obali barbarzy ski, totalitarny system niewoli. 
Wtedy rozpocz  si  najbardziej niezwyk y i jeden z najd u szych 
pontyfikatów w dziejach naszego Ko cio a. Papie  Polak 
w przeciwie stwie do wi kszo ci swoich poprzedników cz sto 
opuszcza  mury Watykanu,  by wyrusza  w trwaj ce przez wier  
wieku pielgrzymki do wiernych na ca ym wiecie.  Nie wpu ci a 
go jedynie Rosja, w której pogrobowcy komunizmu nadal byli 
w wi kszo ci. W ród licznych jego pielgrzymek w sposób 
szczególny zapisa o si  8 wizyt w Ojczy nie. Wyj tkowe by y 
zw aszcza trzy pierwsze jeszcze w czasach komunizmu, do  
którego obalenia  Jan Pawe  II  niew tpliwie   w   wydatny 
sposób si  przyczyni , g osz c rodakom przes anie nadziei i  
wolno ci. Ju  podczas pierwszej papieskiej wizyty w Warszawie 
w 1979 roku z ust Ojca wi tego pad y pami tne s owa 
wezwania do Boga: „Niech zst pi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi” 

  13 maja 1981 roku mia  miejsce najtragiczniejszy moment 
pontyfikatu Jana Paw a II. Podczas audiencji generalnej na Placu 
w. Piotra papie  zosta  postrzelony 3 kulami przez tureckiego 

zamachowca Ali Agc . Wszystkie okoliczno ci wskazuj , 
e mocodawcami zbrodniarza by y sowieckie s u by specjalne. 

Mocodawcy z Kremla nie mogli znie  skutecznej walki papie a 
Jana Paw a II z ustrojem komunistycznym i jego wp ywem 
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na ludzi pracy, na wspieranie polskiej konspiracji – NSZZ 
Solidarno . 

            

  Opatrzno  Bo a czuwa a nad wielkim Polakiem bo mia  
jeszcze wiele czynów dokona  dla dobra cz owieka. Ca y jego 
pontyfikat by  bowiem przepe niony mi o ci  dla bli nich, dla 
chorych, dla ubogich, dla cierpi cych, dla zniewolonych. Pochyla  
si  nad  ka dym biednym cz owiekiem. Na swojej drodze nie 
zapomina  o nikim, czyni c wiele cudów. 

  Pontyfikat i ycie Jana Paw a II pe ne dobra, warto ci 
humanitarnych dobieg o ko ca 2 kwietnia 2005 roku. Pogrzeb, 
który odby  si  6 dni pó niej przyci gn  niezliczone rzesze 
wiernych z ca ego wiata, w tym rzesze Polaków, którzy dali 
wiadectwo wi to ci zmar ego g o nym wo aniem „Sancto 

subito” ( wi ty natychmiast) kiedy na Placu w. Piotra sama 
zamkn a  si   ksi ga  ycia  wielkiego  Papie a. 

  Po mierci wyniesiony zosta  na o tarze jako 
b ogos awiony. Teraz po wszechstronnym zbadaniu jego 
cudownych czynów zosta  kanonizowany jako wi ty Ko cio a 
Rzymsko – Katolickiego. 
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  Teraz Ojciec wi ty jest obecnie na niebia skiej ce przy 
Bogu, którego kocha  i wielbi  przez ca e ycie i czuwa nad losem 
Polski, z której korzeni wyrós . 

 

Boja , która le y u pocz tku 

Jan Pawe  II 

O, jak e jeste zwi zane miejsce mojego mijania
z miejscem narodzin...
Zamys Boga spoczywa w twarzach przechodniów,
a g bia jego pod a za tokiem powszednich dni
Obsuwaj c si w mier , ods aniam oczekiwanie
i oczy utkwione w jedno miejsce
i w jedno zmartwychwstanie,
jednak e wieko cia a zamykam i pewnik jego
rozpadu
powierzam ziemi.
Ty wschodzisz nad ni powoli i zamys Twój
nadal zrównywasz z powierzchni ka dego dnia
oraz z cieniem przechodniów na ulicach
popo udniow por ... w ulicach naszego miasta
pod zmierzch...
Ty, Bo e!
Ty Jeden mo esz cia a nasze odebra ziemi z powrotem!
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   Jan  XXIII 

Dzi kuj  Bogu, e by em sier antem  i kapelanem 
wojskowym2 
 

                        
 
 

W yciu b . Jana XXIII by  w tek bliski czytelnikom 
naszego pisma: s u ba  wojskowa. Angelo Roncalli, przysz y 
papie , nigdy nie by  wikarym,  ani proboszczem, nie pozna  
zwyczajnej pracy duszpasterskiej. Jego  ycie kap a skie bieg o 
inn  drog : sekretarz biskupa diecezjalnego, profesor 
seminarium duchownego, animator ró nych dzia a  na szczeblu  
diecezjalnym – mia o to miejsce przed wybuchem Wielkiej Wojny  
1914–1918. A po jej zako czeniu: ojciec duchowny, pracownik 
rzymskiej  Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, dyplomata w 
s u bie Stolicy Apostolskiej  – arcybiskup tytularny, apostolski 
delegat w Bu garii, Grecji i Turcji,  nuncjusz apostolski w Pary u, 
wreszcie kardyna  – Patriarcha Wenecji,  a potem, od 

2 Nasza S u ba Nr 7/486 1 15 kwietnia 2014 r.
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pami tnego 28 pa dziernika 1958 r., „Dobry Pasterz” – papie   
Ko cio a Powszechnego. Natomiast czas s u by wojskowej da  
ks. Roncallemu mo liwo  oddania si  bez reszty pos udze 
duszpasterskiej.  I to w szczególnej „parafii”, w wojennym, 
wojskowym szpitalu, w ród  poranionych fizycznie i duchowo 
o nierzy. „Jak  znajomo  serca ludzkiego,  ile do wiadczenia i 

aski da y mi te lata, podczas których mog em z po ytkiem 
wiczy  si  w pobo no ci i w d eniu do ofiary oraz szerokiego  

rozeznaniu ycia i kap a skiego pos annictwa” – pisa  w pó nych  
latach swego ycia, ju  jako Patriarcha Wenecji. 
 

Pierwsze spotkanie Angela Roncallego z wojskiem mia o 
miejsce jeszcze w latach seminaryjnych. 
By o to w Bergamo, stolicy jego rodzinnej diecezji po o onej na 
terytorium  Lombardii. Przyby  tam w 1892 r. z Soto il  Monte, 
pobliskiej górskiej wioski. Tam si  urodzi  (15 listopada 1881) w 
osiad ej od wieków, wielodzietnej rodzinie ch opskiej. Jako 
dwunastolatek rozpocz  studia seminaryjne w Bergamo i 
Rzymie (jego diecezja posiada a tam swoje kolegium). Jeszcze 
przed wi ceniami kap a skimi, od listopada 1901 r. do listopada 
1902 r., pe ni  s u b  wojskow  w Bergamo, w 73. pu ku brygady 
lombardzkiej. Bowiem w oscy seminarzy ci – tak stanowi o 
prawo – byli zobowi zani do odbycia s u by wojskowej. 
Funkcjonowa a te  zasada: kto si  zg osi do jej odbycia jako 
ochotnik, b dzie s u y  jeden rok zamiast trzech lat. 
Seminarzysta Roncalli skorzysta  z tej szansy.  

W „Dzienniku duszy”, jaki prowadzi  od lat seminaryjnych 
do pó nej staro ci, pozytywnie oceni  okres dwunastu miesi cy 
wojskowej s u by; wi cej, zachowa  o niej jak najlepsze 
wspomnienia, gdy  „skorzysta  wiele, do wiadczy  czym jest 
twarda karno  wojskowa i pozna  psychik  m odych synów Italii 
oraz najskuteczniejsze metody dzia a   na nich, by przyci gn  
ich do dobra, do najwa niejszych idea ów ycia ludzkiego, 
prawdziwie chrze cija skiego”. W ci gu roku s u by awansowa . 
Rozpocz  j  jako szeregowy o nierz, zako czy  w stopniu 
sier anta.  

Potem  przysz y wi cenia kap a skie  (10 sierpnia 1904 
r. w Rzymie). Nast pnego dnia po ich otrzymaniu, kl cz c przed 
papie em Piusem X, przysz ym wi tym, który przyj  grup  
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neoprezbiterów, us ysza   znamienne, pami tane przez ca e 
ycie s owa: „ ycz , aby Twoje kap a stwo sta o si   

pocieszeniem dla Ko cio a Bo ego”. Przej   si  tym pi knym 
yczeniem Ojca wi tego.  Zanotowa  w „Dzienniku duszy”: 

„Chc   by   dobry,  zawsze, wobec   wszystkich”. 
Dobroci, zainteresowania, ojcowskiej  troski do wiadczy  

wkrótce od  biskupa Bergamo, Giacoma Marii Radiniego-
Tedeschi, którego zosta   osobistym sekretarzem. By a to  
wybitna,   promieniuj ca osobowo .  Pasterz wpatrzony we 
wzór   ycia wielkiego   biskupa mediola skiej diecezji, w. 
Karola  Boromeusza (diecezja Bergamo nale a a do  metropolii 
mediola skiej). Prawdziwy ojciec  kap anów, cz owiek 
ewangelicznej  prostoty,  a   przy   tym wielkiej  si y  ducha, 
arliwej   wiary, g bokiej pobo no ci. Bp Radini-Tedeschi 

potrafi    ama   w   niekonwencjonalny   sposób   utrwalone 
przez  lata bariery w relacjach  mi dzy biskupami a 
powierzonymi ich pieczy  kap anami. Zdarzy o si , e na skutek  
wydawa oby si  przekonuj cych oskar e ,  biskup podj  
decyzj  o ukaraniu sankcjami   kanonicznymi jednego z 
diecezjalnych kap anów.  Po pewnym czasie, kiedy okaza o si ,  
e oskar enie nie mia o podstaw,   w  obecno ci  grona 

kap anów biskup kl kn  przed  skrzywdzonym, prosi  o 
wybaczenie. Osobowo   biskupa wywar a wielki wp yw na  
postaw  jego sekretarza (tak e wyk adowc   w diecezjalnym 
seminarium).  To by    jego  mistrz duchowy.   

Ks. Roncalli g boko prze y   mier   biskupa   w   dniu   
22 sierpnia 1914 r. W opublikowanej w 1916 r. jego biografii  
wyznawa : „bardzo kocha em mojego biskupa  za czysto  i 
nadprzyrodzony poryw jego  duszy, za szlachetno  serca. 
Czci em  go za  jego  ludzko , której   nikt   lepiej   ode   mnie 
nie móg    pozna    i   oceni ”. 

Tymczasem zbli a  si  wielki prze om w dziejach Europy. 
Zabójstwo arcyksi cia austriackiego  Franciszka Ferdynanda, 
jakie mia o  miejsce 28  czerwca 1914 r. w  Sarajewie,  sta o si  
detonatorem zbrojnego konfliktu  o niespotykanej sile, który 
przyniós    mier   setkom tysi cy, niebywa e zniszczenia, 
zmieni   kszta t politycznej mapy Europy. Run   ostatecznie 
porz dek   ustalony   podczas   Kongresu    Wiede skiego 1815 
r.   (ju  skutecznie   podmywany w drugiej po owie XIX w. – 
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wojna  krymska (1853–1856),  wojna   francusko-pruska    
(1870),   za ama  si  system sojuszy. Kilka  dni po mierci 
ukochanego   przez  Roncallego  biskupa Radiniego-Tedeschi, 
28 sierpnia  1914 r. Austro-W gry   wypowiedzia y   wojn   
Serbii. W ci gu kilkunastu dni kolejne kraje  europejskie 
przyst pi y do wojny. Naprzeciw  siebie stan y tzw. pa stwa 
centralne  (Cesarstwo  Niemieckie, Monarchia Austro-
W gierska,  Cesarstwo Bu garii i imperium osma skie)  i 
pa stwa Entanty (Wielka Brytania,  Francja, Rosja). W ochy, 
które by y cz onkiem  Trójprzymierza, obronnego uk adu 
pomi dzy  Cesarstwem Niemieckim, Królestwem  W och i C.K. 
Austro-W grami, pocz tkowo  nie w czy y   si     do konfliktu. 
Ks. Roncalli  z  woli   nowego biskupa Bergamo, Luigi  
Marelliego, skoncentrowa  si  na pracy profesorskiej  w 
seminarium, sporadycznie anga owa   si  w prac  
duszpastersk , zbiera  materia y do ksi ek o w. Karolu 
Boromeuszu    i   biskupie   Radinim-Tedeschi. 

W maju 1915 r. wszystko  si  odmieni o. Najpierw  
W ochy  zerwa y (3 maja 1915)  uk ad  Trójprzymierza,  a 23 
maja   przyst pi y   do  wojny ze swym niedawnym sojusznikiem 
–  Austro-W grami.  Ks. Roncalli,   sier ant   armi  w oskiej,   
tego   samego dnia otrzyma  kart   mobilizacyjn , nakazuj c , 
aby   nast pnego  dnia stawi  si  w Mediolanie. „Jutro 
wyje d am  by   pe ni    s u b  wojskow  na odcinku 
sanitarnym.  Gdzie mnie po l ?   Mo e na   front? Czy powróc  
do Bergamo? Czy mo e  Pan przeznaczy  mi mier  na polu 
bitwy?   Nic nie  wiem, ale   pragn    zawsze   i  we  wszystkim  
woli   Bo ej,   Jego chwa y  przez   ca kowit     ofiar    samego 
siebie” – zanotowa    na   wyjezdnym  w „Dzienniku duszy”. 

Na placu mobilizacyjnym, w t umie rezerwistów,  jeden z 
powo anych do wojska kleryków  seminarium w Bergamo 
spostrzeg   ks.  Profesora   Roncallego,   siedz cego  w 
cywilnym   ubraniu   w   cieniu kasztanowca. Co wi cej,  us ysza  
jak  jaki    podoficer,   wspi wszy si   na murek, wo a : 
„Potrzebni s  o nierze do  Bergamo! Kto chce tam jecha ?”. 
Dos ownie   wypchn  swego profesora w stron  wo aj cego.  
Ks. Roncalli otrzyma  ekwipunek wojskowy,  skierowanie do 
szpitala  wojskowego  w Bergamo,  gdzie mia  podj  s u b  
sanitariusza,  tak e o d za jeden dzie  s u by wojskowej  w 



19

Mediolanie – 1,88 lira. Przekaza  go uprzejmemu klerykowi, 
zalecaj c, aby ten zafundowa   sobie i kolegom szklaneczk  
wina  i  wypi   za  pomy lno  profesora-sier anta. 

Powróci   do   Bergamo. Okaza o si , e s u b   
wojskow  ma pe ni  w  szpitalu, który zacz to  urz dza  w 
budynku  seminarium duchownego.  S u ba i praca w szpitalu 
stanowi y  nowe   do wiadczenie  i  wyzwanie. Ju  po  kilku 
dniach   pocz li nap ywa  ranni na froncie  o nierze. Ks. 
Roncalli opatrywa  rannych,  wspomaga  w ró ny sposób ich 
niedomagania  fizyczne. Chorzy szybko polubili tego  
korpulentnego sier anta-sanitariusza,   o którym  szybko 
roznios a si  wie , e jest ksi dzem,  e mo na przed nim 
otworzy   serce,  szuka  pociechy   i   umocnienia,  
wyspowiada   si , otrzyma  z jego r k Komunie w., tak e  
prosi  o jak  zwyk , ludzk  przys ug : napisanie  listu do 
rodziny, zrobienie drobnych  sprawunków.  Inaczej niekiedy 
bywa o z prze o onymi. 

W biografiach Jana XXIII opisana jest sytuacja,  kiedy 
jaki  podpu kownik, ateusz i antykleryka ,  bezceremonialnie 
na miewa   si   z „grubego   jegomo cia   sier anta”. Ks. Roncalli  
reagowa  wedle  zasad wpojonych przez  biskupa Radiniego-
Tedeschi:  spokojem, opanowaniem,  serdecznym stosunkiem 
do   prze miewcy.  Zrobi o to swoje, oficer   zreflektowa   si , e 
za du o sobie pozwala, zaprzesta  naigrawa ,  przeprosi  
ksi dza-sanitariusza. 
– Nie gniewaj si  na mnie – powiedzia  –  w rzeczywisto ci 
jestem biednym cz owiekiem,  który cieszy si , gdy mo e doda  
do daszka  kepi jeden z oty li  wi cej. A wy, sier ancie,  
jeste cie na najlepszej drodze do kariery. Zostaniecie pra atem, 
biskupem, kardyna em. 

W marcu 1916 r. powo ani do s u by wojskowej  kap ani 
zostali mianowani kapelanami  wojskowymi. Sier ant Roncalli 
otrzyma   awans   na stopie  porucznika.   Dalej   pe ni     s u b  
w szpitalu w Bergamo. Odprawia   msze w. polowe, udziela  
sakramentów, by    tak e duszpasterzem sióstr pracuj cych  w 
szpitalu   oraz cz onki    katolickiego   stowarzyszenia    kobiet. 
To   w a nie wtedy, w szpitalnej  kaplicy, zdarzy o mu si  
wyg osi  osobliw     konferencj  duchow . Jej s uchaczkami  
by y pracuj ce   w szpitalu siostry. Przysz y do  kaplicy po 
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szczególnie   ci kim,   wyczerpuj cym  dniu.   Po kilku  
minutach  ks. Roncalli  zauwa y , e spora cz  jego 
s uchaczek  smacznie pi, za kilka chwil by o jeszcze  gorzej, 
tylko nieliczne spogl da y na niego  w miar  przytomnym 
spojrzeniem.   Niezra ony  ci gn    dalej. Daleko jeszcze by o 
do   ko ca  duchowej   konferencji, kiedy spostrzeg ,  e 
wszystkie zakonnice usn y. Có  mia  czyni ?  Cicho, na 
palcach,   wyszed    z kaplicy, aby  nie zm ci    ich   zas u onego 
snu.  Kiedy o tym  zdarzeniu opowiada , nieodmiennie 
podkre la ,  e by a to   najlepsza   konferencja, jak   
kiedykolwiek   wyg osi .  Szpital   w   Bergamo   le a  dosy  
daleko od  górskich rejonów Tyrolu, gdzie toczy y si  za arte  
walki. W osi, le przygotowani do walki  i le dowodzeni, 
wykrwawiali si  w próbach  zdobycia nowych, dobrze 
ufortyfikowanych  przez   przeciwnika terenów. Trwa a tzw.  
wojna pozycyjna przynosz ca  ka dego dnia  nowe ofiary.  

W sierpniu   1916 r. W ochy wypowiedzia y  wojn  
Niemcom. W oskie wojska  bez  skutku   usi owa y prze ama  
front  nad rzek  Sozo.   Znów do   szpitala   w   Bergamo  
zacz y nadchodzi  du e transporty rannych.  Brakowa o 
miejsca,  rodków antyseptycznych  do przemywania ran. 
Zaduch gnij cych  cia , j ki rannych o nierzy. Szczególnie 
stresuj c     by a kap a ska pos uga przy najci ej  rannych, 
przy umieraj cych.  Wiosn  1917 r. ks. Angelo jaki    czas   
przebywa   na  froncie, na   „nasi kni tych   krwi    polach  nad 
Piaw ”,  rzek  na trwa e wpisan   w historyczn  pami  
W ochów   i   Austriaków,    stanowi c  symbol krwawych 
zmaga    tych  dwóch   narodów,  okupionych   krwi  i 
cierpieniem  dziesi tków tysi cy. Pobyt na froncie  uwa a  za 
najbardziej   wstrz saj cy   w swoim  yciu. Dzieli  los 
walcz cych o nierzy. W czasie  zaciek ych walk, w ród 
wybuchów pocisków  artyleryjskich i wistu kul niós  pomoc  i 
ulg  rannym, tak e „ostatni  przyjacielsk   pociech  
umieraj cym, jednaj c ich z Bogiem  oraz udzielaj c ostatniej 
absolucji”. 
Na jesieni 1917 r. przysz a straszliwa kl ska  pod Carporetto: 
oko o 13 tys. poleg ych, panika  ogarniaj ca szeregi – 260 
tysi cy w oskich  o nierzy zosta o zagarni tych do niewoli  
niemieckiej. Znowu szpital w Bergamo  wype ni  si  po brzegi 
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rannymi.  Powraca y pytania o sens tej wojny, o jej  straszn  
cen    mierzon    mierci , kalectwem,  cierpieniem 
niezliczonych   o nierskich   rzesz. 

To  wtedy u   ks. Roncallego   obudzi o  si  
postanowienie,  e   swe   kap a skie   i   ludzkie   ycie   
po wi ci dla   pokoju wiata, dla   budowania    braterstwa ludów 
i   narodów – dzieci  mi uj cego Boga.  

Swoistym zwie czeniem  tej drogi  sta a si  s ynna 
encyklika Jana XXIII    Pacem in terris  (Pokój na ziemi) „o 
pokoju  mi dzy  wszystkimi  narodami opartym na  prawdzie, 
sprawiedliwo ci,   mi o ci   i wolno ci”,  któr  uko czy  11 
kwietnia 1963 r., na  dwa miesi ce przed mierci . Wyzna , e  
gdy nad ni  pracowa , natarczywie powraca   do  jeden z 
obrazów tamtej  wojny: Austriak  z   klatk    piersiow    
rozerwan    przez   bagnety  i   jego   straszliwy   krzyk. 

Ko czy a si  wojna. W pa dzierniku 1918 r.  natarcie 
w osko-brytyjsko-francuskie pod  Vittorio przynios o d ugo 
oczekiwane zwyci stwo.  4 listopada W ochy podpisa y 
zawieszenie  broni z rozpadaj c  si  monarchi   austro-
w giersk . Terytorium kraju powi kszy o  si    niewiele, o   
Górn   Adyg    i   Wenecj     Julijsk .  Cena tego by a 
pora aj ca: 635 tysi cy  zabitych, pó  miliona kalek… 

Wojna ko czy a si  tak e dla ks. Roncallego. 
Przynios a traumatyczne prze ycia, duchowe  cierpienia, 

ale tak e nowe kap a skie  do wiadczenia, m.in. to, e praca 
kapelana  rozwija w ksi ach warto ci ludzkie i poczucie  
braterstwa. 

Angelo Roncalli,  przysz y   papie    Jan XXIII,  wiele   lat 
pó niej   wspominaj c sw  kapela sk   pos ug  napisa ; 
„Dzi kuj  Bogu, e  by em   sier antem   i kapelanem 
wojskowym  podczas I wojny wiatowej. Jak e dok adnie  
pozna em wówczas serca ludzkie, jak bogate  zdoby em 
do wiadczenie, jak wielk  otrzyma em  ask ”. 

  
 
  

* 
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WSPOMNIENIA 

Stanis aw Kia ka    -  o  sobie3    
(fragmenty  -  cz  druga) 
 

 
  (…)  Z  Rawicza  pojecha em  miejscowym  poci giem  do  
Wroc awia,  widzia em  tylko dworzec,  na  miasto  nie  wypu ci a  
mnie  andarmeria.  W  wojskowej  informacji  dowiedzia em  si ,  
e  do  Warszawy  mog   jecha   przez  Ole nic .  W  tym  

samym  czasie  móg bym  by   w Warszawie,  gdybym  jecha   
po piesznym  Wroc aw – Berlin  i  Berlin – Warszawa.  Niestety,  
na  przeszkodzie znowu  stan a  andarmeria,  mimo  
czarowania  ich  ciotk   w  Berlinie,  za  któr  si   bardzo  
st skni em.  Wsz dzie  czu o  si   dalekie  ty y  i  twardy  pruski  
porz dek,  ozdobiony  swastyk . 
 Do  Warszawy  przyby em  bez  przeszkód,  wysiad em  
na dworcu  g ównym  i  tu  zacz y  si   powa ne  komplikacje.  
Nie  chcieli  mnie  wypu ci   przez  cywilne  wyj cie,  zawsze  
kierowali w drewniane  korytarze  zrobione  specjalnie  dla  
wojskowych,  gdzie  przy  sto ach  siedzia o  sporo  wojskowych  
kontrolerów. T umaczy em  im,  e  urlop  otrzyma em,  by  
odwiedzi   ci ko  chor   matk ,  poniewa   matka  zmar a,  
nikogo  wi cej  nie  mam,  wi c  urlopu  nie  b d   sp dza   na  
grobie  matki,  chc   reszt   urlopu  sp dzi   u   ciotki  w  
Warszawie.  T umaczenia  nic  nie  pomog y  -  reszt   urlopu  
mog   sp dzi   albo  w  Rawiczu,  tak  jak  jest  napisane  w  
karcie  urlopowej,  albo  pod  Ryg   w  miejscu  postoju  
oddzia u.  Musia em  si   wycofa .  Kontrola  na  dworcu  by a  w  
ten  sposób  zorganizowana,  e  przy  d ugim  przej ciu  by a  
lada,  za  któr    siedzia y  urz dasy  poszczególnych  formacji  
wojskowych,  m.in.  przedstawiciel  organizacji  Todt.  Gdy  
wyj em  komplet  dokumentów,  akurat  tak  si   z o y o,  e  na  
wierzchu  znalaz   si   dokument  -  za wiadczenie  pracy  w  tej  

3 Zeszyty historyczne Wiano pod red. Jerzego Urbankiewicza, zeszyt
osiemnasty „ Stanis aw Kia ka. Bohater niedoceniony”, 1997 r. , cz II, str.
16 35.
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organizacji,  zrobiony  na  wzór  innych  zak adów  niemieckich.  
Od  razu  wzi   to  za wiadczenie  i  powiedzia :  „Du   bist  kein 
Todt!”.  Od  razu  podsun em  mu  kart   o du,  która  le a a  na  
wierzchu,  z  dziesi tkiem  podpisów  okresowego  pobierania  
pieni dzy,  popatrzy   i  uspokoi   si .  Dokument  ten  mia   by   
jednym  wi cej  wzmocnieniem,  przez  nieuwag   dosta   si   na  
wierzch  i  móg   po o y   wszystko.  W  takich  wypadkach  -  
przesoli   nie  jest  dobrze.  Od  razu  go  zlikwidowa em,  a  po  
powrocie  ostrzeg em  Piotra. 
 Z dworca g ównego  pojecha em na  Prag ,  na  dworzec  
Wile ski,  z  nadziej ,  e  tam  uda  mi  si   wyj   bez  trudu.  
Ta  sama  historia!  Mog em  wyjecha  pod  Warszaw   i  tam  
wysi   na  jakim   ma ym  przystanku,  potem  dosta   si   do  
Warszawy  jakim   innym  rodkiem  lokomocji.  By em  w  
mundurze  niemieckim,  andarmerii  kr ci o  si   wsz dzie  
pe no,  a  ja  chcia em  by   w  Warszawie  legalnie.  Czeka o  
mnie  szereg  zamówionych  spotka .  Zdecydowa em  si   
wróci   na  dworzec  g ówny.  Tutaj,  w  wietlicy  dla  o nierzy  
zjad em  gratisow   zup ,  do  swoich  wiktua ów  pobra em  
kaw .  By o  ju   po godz. 16.  Przy  kontrolnej  ladzie  urz dasy  
si   zmieni y,  zobaczy em,  e  na  miejscu  tego  z  Todt-u  
siedzi  jaka   pulchna  Niemka  -  od  razu  nabra em  otuchy.  
Z amanym  g osem  opowiadam  jej,  jak  dosta em  urlop  z  
powodu  ci ko  chorej  matki,  jakim  ciosem  by o  dla  mnie,  
gdy  zasta em  j   w  grobie  i  e  nikogo  ju   na  wiecie  nie  
mam  oprócz  starej  ciotki  w  Warszawie.  Opowie   
zako czy em  pro b   o  mo liwo   sp dzenia  reszty  urlopu  u  
tej  w a nie  ciotki.  Widzia em,  e  opowiadanie  moje  bardzo  
j   wzruszy o,  ze  wspó czuciem  wypytywa a  o  szczegó y  i  
zastanawia a  si ,  jak  mi  dopomóc.  Zawo a a  o nierza  i  
powiedzia a  mu,  by  mnie  zaprowadzi   do  komendantury  
miasta  Warszawy.  Mnie  za   poradzi a,  bym  tam  przedstawi   
swoj   spraw ,  a  na  pewno  mi  pozwol .  W  zasadzie  
dokumenty  mia em  w  porz dku,  nie  o  nie  zreszt   chodzi,  a  
o  pozwolenie.  Prywatnie  zreszt   przyrzek em  Piotrowi,  e  
dokumenty  sprawdz .  Na  wszelki  wypadek  konwojentowi  
powiedzia em,  e  zadzwoni   do  ciotki,  by  j   uprzedzi   o  
moim  przybyciu.  I  rzeczywi cie,  zaraz  po  wyj ciu  z  dworca 
w  Al. Jerozolimskie  zadzwoni em  z  kawiarni  do  pani  Mi osz  
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na ul. Glogera 4.  By a  to  moja  bardzo  dobra  znajoma  z  
pracy  jeszcze  w  Wilnie.  U  niej  obecnie  nocowa   Zygmunt. 
  

Powiedzia em  jej  jako cioci,  e  z  konwojentem  id   do  
komendy  niemieckiej w  Warszawie  po  pozwolenie  sp dzenia  
u  niej  urlopu,  uprzedzi em j ,  w  jakim  wyst puj   stosunku  
do  niej.  Ju   spokojny,  gdy   uprzedzi em  kogo  trzeba  o  swej  
sytuacji.  Komendantura  mie ci a  si   w  Al.  Jerozolimskich  
niedaleko  Marsza kowskiej.  Pami tam,  e  w  ogromnym  
gmachu  zaprowadzono  mnie  do  pokoju 103.  Powiedzia em  
im,  z  czym  przychodz    i  odda em  dokumenty.  Poszli  z  nimi  
do s siedniego  pokoju,  a  e  konwojent  od  razu  poszed ,  
zosta em  sam.  Dobrze  pami tam,  e  by em  spokojny,  
stuka em  rytmicznie  w  pod og   i  powtarza em:  „wpadn   -  
nie  wpadn ,   wpadn   -  nie  wpadn …”   Drzwi  si   otworzy y,  
dwóch  oficerów  powróci o  i  powiedzieli  mi,  e  jestem  
„Todzist ”.  Pokaza em  im  w ziutki  napis  na  ramieniu,  
którego  nie  zauwa yli.   Zapomnia em  doda ,  e  dokumenty  
wojskowe  nie  by y  stemplowane  piecz tkami  z  napisem  
formacji,  ale -  poza  god em  i  ogólnym  napisem  znajdowa   
si    numer  „Feldpostnummer”.  Po  tym  numerze  sprawdzili,  
e  nale   do  organizacji  Todt.  Centrala  Todta  znajdowa a  

si   na   Pradze  i  tam  zadzwonili,  e  przysy aj   im  takiego a 
takiego  klienta. 

Dali  mi  konwojenta,  który  mia   mnie  tam  dostarczy .  
Zdawa em  sobie  spraw ,  e  tam  doprowadzi   mnie  nie  
mog ,  w  centrali  dobrze  orientuj   si ,  gdzie  i  jakie  ich  
oddzia y  przebywaj .   Konwojent  robi   wra enie  bardzo  
przeci tnego,  uciec  mu  nie  b dzie  trudno,  broni  u  niego  
chyba  nie  by o.  Rozmawia em  z  nim,  powiedzia em,  e  na  
pewno  znam  Warszaw   lepiej  od  niego.  Zaproponowa em,  
eby  czasu  nie  traci   i  powiedzia   im,  e  mnie  doprowadzi ,  

tym  bardziej,  e  wyst powa   raczej  w  roli  przewodnika.  
Twierdzi , e  musi  mnie  doprowadzi ,  bo  jest  to  jego  
o nierski  obowi zek. 

Na  to  ja  parskn em  miechem:  „ o nierski  obowi zek  
(Soldatenpflicht)   -  po  czterech  latach  wojny!”  Chyba  ten  
ironiczny  miech  najbardziej  go  przekona .  Podzi kowa em  
mu  za  trud  i  po egna em  go.  Zameldowa em  si   u  Starego,  
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krótko  opowiedzia em o  swoich  przej ciach.  Na  Pradze  
czekali  na  pró no,  mogli  zameldowa   w  komendanturze,  nie  
wiem  jak  si   tam  wyt umaczy   konwojent.  W  ka dym  razie  z  
mundurem  i  nazwiskiem  Wiktor  Nowak  musz   zerwa .  W  
Warszawie  mia em  miejscowe  dokumenty  i  zameldowany  
by em  na  ul. Hipotecznej,  gdzie  mia em  wynaj ty  pokój. 

Przebrany  za  cywila  pod  nazwiskiem   Józefowicz  
kursowa em  po  Warszawie  wed ug  zamówionego  grafiku  
spotka .  Chodzi o  o  sprawy  kwatermistrzowskie,  jak  
rozliczenia,  zamówienia  materia ów  do  produkcji,  specjalnie  
granatów,  materia y  specjalne  dla  Ku ni w  Legalizacji,  
zamówienia  dla  BIP-u,  dla  czno ci  i  Kedywu. Wieczorem  -  
do  pó na  w  noc   we  trójk :  Stary,  Zygmunt  i  ja  
omawiali my  aktualne  sprawy,  snuli  nowe  plany,  dyskutowali   
nad  obecn   sytuacj ,  wszystko  w  przyjacielskiej  atmosferze  
i  pe nym  zaufaniu.  W  ci gu  kilkuletniej  pracy  by   czas  
pozna   si   i  zgra .  Zygmunt  omówi   Staremu  wyjazd  do  
Wilna  w  firmie  transportowej  „dr  Mett”.  Firma  ta  niby  
pracowa a  dla  wojska,  ale  z  wojskiem  ma o  mia a  do  
czynienia,  zajmowa a  si   spekulacj .  Kierowa   ni   p. R., mia   
do  pomocy  dwóch  ydów,  jeden  -  pracownik  banku  z  
Warszawy,  drugi  pochodzi   z  Rygi.  Ukrywali  si   w  centrali  
tej  firmy  i  prowadzili  panu  R.  ca   ksi gowo   i  stron   
handlow .  Dr  Mett  dawa   tylko  firm ,  za  co  otrzymywa   
(drobiazg)  20 tys. Marek  miesi cznie  i  chyba  drugie  tyle  w  
podarunkach.  Firma  mia a  fili   w  Warszawie,  w  Wilnie -  
poza  central ,  gara ami,  pi ciu  autami  ci arowymi  -  
magazyny  jawne  i  niejawne  i  sklep.  Granice  mieli  op acone  
apówkami.  „Wilk”  mia   jecha   z  kierowc   Hipolitem  
Piotrowskim,  chyba  w  charakterze  pomocnika.  Ja  zosta em  
bez  dokumentów  przyjazdowych,  gdy   na  stare  nie  bardzo  
mog em  jecha , a  warszawskich  nie  chcieli my  zamawia ,  
gdy   nie  mieli my  do  nich  zaufania.  Nigdy  nie  by o  
wiadomo,  ile ich jest  w  u yciu  i  czy  przypadkiem  gdzie   ju   
si   nie  zasypa y. 

Stary  zabra   wi c  ode  mnie  dok adne  dane  i  
przyrzek ,   e  pierwsz   rzecz ,  jaka  zrobi  w  Wilnie,  b dzie  
zamówienie  dla  mnie  dokumentów  u  Piotra  i  odes anie  ich  
kurierk   do  Warszawy.  Na  tym  po egnali my  si .  Mnie  si   
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wydawa o,  e  mo e  to  trwa   zbyt  d ugo,  pomijam  ju   
mo liwe  komplikacje,  jakie  mog   stan   na  przeszkodzie.  

W  nocy  z  Zygmuntem  obmy lili my  co  innego.  Mia   
on  dobre  dokumenty  organizacji  wojsk  lotniczych,  która  
zajmowa a  si   zaciemnianiem  lotnisk,  m.in.  w  Lidzie,  Mi sku  
i  innych.  Dokumenty  te  pozwala y  na  przejazd  granicy.  
Zdj em  z  jego  dokumentu  fotografi   i  przyklei em  swoj .  
Brakuj c   na  fotografii  cz   piecz tki  bez  trudu  dorobi em.  
Kilka  lat  pracy  w  Legalizacji  nauczy o  mnie  tej   sztuki.  Na  
drugi  dzie   Stary  jedzie  do  Wilna  ci arówk ,  a  ja  w  tym  
samym  czasie  poci giem  z  opask   na  ramieniu  „Im  Dienste  
der  deutsche Wehrmaht”.  Na  mundur  nie  by o  ju   czasu,  
opaska  dawa a  mi  te  same  prawa.  Granice  przejecha em  
bez   adnych  komplikacji. 

Od  Bia egostoku  jecha em  transportem  wojskowym.  
Do  Wilna  przyjecha em  wieczorem,  dowiedzia em  si ,  e  
wszystko  w  porz dku,  adnej  wsypy  nie  by o  i  praca  idzie  
normalnie  -  mo na  by o  g boko  odetchn . 

Mieszka em  wówczas  na  Chocimskiej 20  i  tam  
uda em  si   na  nocleg.  D ugo  w  nocy  zastanawia em  si ,  
gdzie  te   Stary  skieruje  swoje  pierwsze  kroki,  by  po  d ugiej  
nieobecno ci   po apa   kontakty.  Wykalkulowa em,  e  
najwi cej  szans  ma  lokal  na  Du ej  Pohulance,  u  pp. 
Czerników.  Centralny  lokal  czno ci  konspiracyjnej  i  
radiowej.  Do   wcze nie  tam  poszed em,  mo e  nawet  za  
wcze nie  jak  na  przedwojenne  konwenanse.  Zasta em  tylko  
gospodarzy,  zawsze  bardzo   mi ych  i  serdecznych.  Zaraz  po  
mnie   zjawi   si   Stefan  Czernik,  szef  czno ci  radiowej.  
Umówi em  si   z  gospodarzami,  e  drzwi  wej ciowe,  je li  
kto   zadzwoni,  b d   sam  otwiera . 

Do   wcze nie  zjawi a  si   „Jagienka”  (Zosia  D b-
Biernacka),  szef  czno ci  konspiracyjnej. 

Cieszyli  si   z  mojego  powrotu,  wypytywali  o  Starego.  
Mówi em  im,  e  wróci   i  spodziewam  si ,  e  tutaj  przyjdzie.  
Potem  jeszcze  kto   przyszed   i  d uga  cisza.  Zapewniali  
mnie,  gdy  ju   mia em  w tpliwo ci,  e   zawsze   po  d u szej  
nieobecno ci  zaczyna   od  tego  lokalu.  Nareszcie  dzwonek. 



27

Otwieram  drzwi,  tam  „Wilk”   i  zatka o  go.  Zaraz  
jednak  roze mia   si   i  powiedzia :  „A  niech  pana  diabli  
wezm !” 

Wyci gn   z  kieszeni  moj   fotografi   i  kartk   z  
danymi  na  dowód,  e  przyszed   za atwi   dla  mnie  
dokumenty. 

 
 
Ci arówk   z  Warszawy  do  Wilna 
 
W  1942  roku  dzia a a  na  terenie  Wilna  firma  

transportowa,  zorganizowana przez p. R.  pod  nazw   FIRMA 
Dr METT.  Dr Mett   by   Niemcem, który  dawa   nazwisko  za  
odpowiednio  wysokim  wynagrodzeniem,  jak  s ysza em, 20 ooo 
marek  miesi cznie,  nie  licz c  podarunków  za  drugie  tyle.   
W a ciwym  organizatorem  by  p. R.,  jak  równie   i  cichym  
w a cicielem.   Dr  Mett  podobno  by   antyhitlerowcem,  
oczywi cie  z  tym  si   nie  afiszowa .   W  biurze  pracowa o,  a  
zarazem  ukrywa o  si   dwóch  ydów,  jeden  z  Rygi,  drugi  -  
pracownik  banku  warszawskiego,  zajmowali  si   stron   
administracyjno-handlow   firmy.   Baz   transportow    
stanowi o  oko o  pi ciu  ci arowych  aut.  By y  to  zissy  i  
gaziki sowieckie,  które  zosta y  tu  po  przej ciu  frontu.  
Centrala  wraz  z  gara ami,  autami,  magazynami  i  sklepem  
mie ci a  si   przy  ulicy  Niemieckiej. 

W  Warszawie  by a  ekspozytura   -  filia,  która  
przygotowywa a  towar  dla  Wilna.  Oficjalnie  wozi o  si   
materia y  dla  firm  niemieckich,  pracuj cych  dla  firm  
pomocniczych  dla  wojska.  Prowadzi   transporty  jako  
„transportf hrer”  - volksdeutsch  Reszke.  Ca a  ta  oficjalna 
forma to  przykrywka  dla  przewo enia  spekulacji,  towarów  
deficytowych  w  Ostlandzie.  Do  takich  nale a a  soda  
kaustyczna,  na  której  mo na  by o  zarobi  od 300%  do  
500%. 

To  samo  na  hufnalach  i  zawsze  by   na  to  zbyt.  
Firma  wozi a  to  w  tonach,   a   ka dy  z  pracowników  ma  
swoj   dol    -    od   kilkudziesi ciu  do  kilkuset   kilogramów  -  
w  zale no ci  od   sprytu  i  zajmowanego  stanowiska.  Mog o  
to  znajdowa   si   w  specyfikacji  lub  nie,  obok  towarów  
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oficjalnych.  Mechanizm  przewo enia  polega   na  tym,  e  
granice  by y  przekupione,  stra   graniczna  równie   
otrzymywa a  przy  ka dym  przeje dzie  swoj   dol   i  czeka a  
na  zamówione  podarunki  przy  powrocie.  Granice  by y  dwie  -  
jedna  w  okolicy  Oran,  czy  innej  miejscowo ci,  w  zale no ci,  
jak  drog    si    jecha o  do  Reichu  (Grodno   i  Bia ystok  by y  
w czone  do  Wielkich  Niemiec),  druga    -  do  Generalnej  
Guberni  na  Bugu.  Kilka  razy  tym  transportem  jecha em  do  
Warszawy  i  nigdy  nie  widzia em,  by  stra   graniczna  zajrza a  
pod  plandeki  samochodów,  najwy ej  -  przelicza a  ilo   
przeje d aj cych  ludzi.  Transportf hrera  witali  zawsze  bardzo  
rado nie  i  serdecznie,  jako  dobrego  znajomego. 

Tak  przedstawia a  si   firma  przy  pe nej  obsadzie,  gdy  
by a  w  rozkwicie,  tj.  jesieni   1942  roku,  gdy  j   pozna em.  
„Wilk”,  Komendanta  Okr gu,  dowiedzia   si   przez  Macieja (dr  
Jerzy  Dobrza ski),  e  p. R.  oferuje  sw   pomoc  w  sprawach  

czno ci  i  przerzutu  z  Warszaw ,  praktycznie  z  Komend   
G ówn .  By a  to  bardzo  cenna  pomoc,  zw aszcza  dla  mnie,  
który  si   wówczas  tymi  sprawami,  tj.  przerzutem  materia ów  
z  Warszawy  zajmowa em.  Przy  rozmowie  z  p. R., „Wilkiem”  
w  obecno ci  „Macieja”  moja  kandydatura  zosta a  wysuni ta  
z  pozytywnym  wynikiem.  Zosta em  przyj ty  do  firmy  jako  
pomocnik  kierowcy  na  zisie - Romualda  Wróblewskiego.  
Swoj   rol   przej em  si   solidnie  i  chodzi em  nawet  
pomaga   Wróblewskiemu  przy  remoncie  samochodu  przed  
wyjazdem  do  Warszawy.  Wróblewski,  kierowca  
samochodowy  z  wojska,  robi   mimo  m odego  wieku  bardzo  
dobre  wra enie,  dowiedzia em  si ,  e   siedzi  w  siatce  
konspiracyjnej  pod  pseudonimem  „Czarny”.  W  krótkim  czasie  
przeszed   do  moich  komórek,  konkretnie  do  Przerzutu.  By   
to  jeden  z  najdzielniejszych  i  ofiarnych  pracowników  tej  
komórki. 

Pierwszy  wyjazd  do  Warszawy  mieli my  w  grudniu  
1942  r.,  na  tydzie   przed  wi tami  Bo ego  Narodzenia.  

ci lej  -  by   to  mój  pierwszy  z  nimi  wyjazd  do  Warszawy.  
Mia em  nieszcz cie  powiedzie ,  e  wi ta  b dziemy   mieli  
w  rowie,  zrobi em  to  przy  wyje dzie  z  gara u  na  ul. 
Objazdowej.  Wyprawa  wyj tkowo  si   nie  uda a  i  zabobonni  
kierowcy  mieli  do  mnie  pretensje,  e  ja  jestem  winien,  bo  
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to  przepowiedzia em.  Rzeczywi cie  wyprawa  si   nie  uda a.  
Ziss,  którym  jecha em,  mia   p kni ty  blok  i  trzeba  by o  
wy adowa   towar  pod  Wyszkowem  u  gospodarza.  Najlepiej  
id cy  ziss  z  gazogeneratorem  wpad   do  rowu  i  zapali   si   
niedaleko  Wilna,  ta  za oga  rzeczywi cie  mia a  wi ta,  ci lej  
-  wigili   w  rowie.  Ja  z  Wróblewskim  z  ogromnymi  
trudno ciami  dotar em  do  Wilna  oko o  10.   Wieczorem  
prosto  do  sto u  wigilijnego,  gdzie  jeszcze  czekano  na  mnie.  
Po  takiej  drodze  -  to  by o  co ,  o  czym  trudno  zapomnie . 

Po  przyje dzie  do  Warszawy  ca a  obs uga  
samochodowa,  je li  nie  mia a  jakiego   w asnego  lokum,  
zatrzymywa a  si   w  hoteliku  z  pokojami  do  wynaj cia  na 
ulicy  Widok.  Widocznie  firma  mia a  jakie   porozumienie  z  
w a cicielem,  gdy   przyjmowa   jej  pracowników  jak  swoich.  
W  interesie  firmy zreszt  le a o,  by  ludzi  mie   w  jednym  
miejscu,  gdy   to  u atwia o  kontakt  z  nimi. 

W  tym  hoteliku  urz dzi em  przy  pomocy  jednego  litra  
bimbru  i  jakiej    „zagrychy”  -  wkupne  do  grona  kierowców  -  
by em  przecie   pomocnikiem  kierowcy!    W  ci gu  dnia  nie  
mia em  czasu,  kursowa em  po  Warszawie  na  spotkania  z  
ró nymi  komórkami.  Po  godzinie  policyjnej  wszyscy  si   
zbierali  i  omawiali,  gdzie  i  jaki  interes  mo na  zrobi .  Jeden  
taki  wieczór  przeznaczy em  na  tak   zwyk   popijaw .  
Mia em  troch   tremy,  jako  stary  harcerz   i   instruktor  nie  
mia em  wprawy  w  piciu.  By em  zaskoczony  efektem.  Nigdy  
nie  przypuszcza em,  e  jedna  butelka  samogonu  tak  mo e  
ludzi  zbli y .  By   to  weso y  wieczór,  do  dzi   pami tam  
kawa y  -  tak  t uste  jak  zagrycha -  które  wówczas  
opowiadano.  Chyba  nigdy  po  tym  w  czasie  wojny   tak  si   
do  ez  nie  u mia em. 

Pami tam,  e  przy czy   si   do  tego  pija stwa  jaki   
granatowy  policjant,  krewny  czy  znajomy  jednego  z  
kompanów.  Ja  przede  wszystkim  zwraca em  uwag   na  jego  
visa  i  kombinowa em,  jak  po  pijanemu  wycygani   go  od  
niego.  Obiecywa   mi  to  za atwi   na  nast pny  dzie ,  
oczywi cie  nie  za  darmo.  Nic  z  tego  nie  wysz o,  gdy  
wytrze wia ,  bo  strach  go  oblecia .  

Pr dko  si   spostrzeg em,  e  pokoje  tego  hoteliku  
wynajmowano  w  ci gu  dnia  -  parami.  Nie  brak o  tego  i  w  
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nocy,  z  cz stymi  awanturami.  Wówczas  w a ciciel,  cz owiek  
bardzo  zrównowa ony,  spokojnie  interweniowa :  je eli  si   
pani  umówi a  i  zgodzi a  nocowa   tutaj,  to  nie  ma  sensu  
urz dza   awantury,  tylko  pani  siebie  o miesza.  Perswazja  
skutkowa a  i  babka  wraca a  do  pokoju.  M.in.  spotyka y  si   
tam  ca e  paczki  nastolatków,  tote   lokal  odwiedza a  policja  
obyczajowa  i  kryminalna.  Drzwi  wyj ciowe  by y  zamkni te.  
Na  dzwonek  w a ciciel  szed   otworzy ,  a  po  drodze  stuka   
w  odpowiednie  drzwi,  sobie  wiadome,  by  pensjonariusze  
mieli  czas  przenie   si   do  siebie.  Rumor  i  po piech  
wówczas  by   niesamowity.  Ta  policja  kryminalno-obyczajowa  
do   cz sto  nawiedza a  hotelik  równie   w  ci gu  dnia  i  to  
by o  niebezpieczne.  Drobne „rzeczy”,  które  otrzyma em  z  
magazynów  KG  dla  Wilna,  pakowa em  pod  ó ko  -  mi dzy  
innymi  5  kg   (wybuchowego)   plastyku  ze  zrzutu  (pierwsze  5  
kg,  jakie  Wilno  otrzyma o). 

Swój  ówczesny  dowód  odda em  z  jakiej   racji  
komórce  legalizacyjnej  warszawskiej  na  jeden  dzie .  I  w  
takim  to  momencie,  gdy  bardzo  by em  zaj ty  pisaniem  
raportu  do  komórki  finansowej  w  sprawie  powi kszenia  nam  
bud etu,  wesz a  policja  kryminalna  (wprawdzie  nie  Gestapo,  
ale  zawsze  jakie   tam  „syny”  na  s u bie  niemieckiej  -  
apownicy,  szanta y ci).  „Jeste my  z  policji  kryminalnej,  
prosimy  o  pokazanie  dokumentów”  -  s ysz   za  sob .  Sk d  
je  wzi ,  przecie   nie  b d   t umaczy   bubkom,  gdzie  posz y  
moje  dokumenty.   Nie  wiem,  co  mi  si   sta o,  ale  
momentalnie  podszed em  do  nich:  „Ile  mo na  przeszkadza ,  
kontrola  za  kontrol ,  pracowa   nie  pozwalacie!”    

Bardzo  przepraszamy  i  wycofali  si .  Kto  mi  powie,  
e  wysoko   tonu  w  odpowiedzi  nie  jest  argumentem?  -  

krzyczy,  a  wi c  ma  racj .  Pewnie  chodzili  i  wy udzali  
apówki.  Te  fakty  sk oni y  mnie  jednak  do  wynaj cia  pokoju  
na  ulicy  Hipotecznej.  Dokumenty  jakoby  „wyda ”  mi  Garwolin  
na  nazwisko  Józefowicza.  Wynaj cia  i  zameldowania  
dokona   ówczesny  kierownik  naszej  bazy  w  Warszawie,  pan 
G.  Pokój  ogromny,  w  eleganckim  mieszkaniu,  w ród  
pewnych  ludzi (rodzina  pu kownika  wojsk  polskich,  który  
siedzia   w  oflagu)  z  telefonem  do  dyspozycji.  Dwie  siostry  i  
syn  siedzia y  w  warszawskiej  konspiracji,  ich  mamusia,  
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przemi a  starsza  pani  prowadzi a  dom  i  patronowa a  tej  
podziemnej  robocie.  Wyj tkowo  dobrze  czu em  si   w  tej  
atmosferze  rodzinnej. 

Moja  wspó praca  z  firm   „Dr  Mett”  psu a  si .  Po 
prostu  kierownictwo,  które  zna o  moj   rol   i  zadania  w  
firmie  obawia o  si ,  e  z  za óg  obsady  ci arówek  jak  i  
innych  pracowników  zrobi   zmotoryzowany,  konspiracyjny  
oddzia   akowski.  Powci ga em  kierowców  do  pe nej  
wspó pracy,  wszyscy  na  to  ch tnie  poszli,  z  wyj tkiem  
kierowcy  Niekrasza.   Wiedzia ,  co  si   wokó   niego  dzieje,  
ale  wci gn    si   do  tej  pracy  nie  da ,  nie  chcia   
ryzykowa .  To  nie  wyklucza o  jego  pomocy  w  konkretnych  
przypadkach. 

Osobi cie  troch   si   go  ba em, gdy   by   wyj tkowym  
pijanic ,  jako  kierowca  -  wirtuozem,  jakich  ma o  spotka em  
w  yciu.  Spirytus  pi   szklankami  na  sposób  rosyjski   i  potem  
zataczaj c  si   szed   do  kierownicy,  im  bardziej  by   pijany,  
tym  bli ej  trzyma   si   auta,  które  przed  nim  jecha o,  by  si   
nie  zgubi .  Nie  pami tam,  by  mia   jaki   wypadek  
samochodowy.  Kiedy   po  godzinie  policyjnej  jecha em  z  nim  
na  Nowym  wiecie  w sk   uliczk   w  kr tym  w wozie,  
obowi zywa o  zaciemnienie,  wiat a  tyle  ile  dawa y  lampy  
samochodowe,   ale  od  czasu  do  czasu  gas y  -  kontakt  
gdzie   si   przerywa .  Auto  prowadzi   pewnie,  twierdzi ,  e  
zna  drog   na  pami . 

W  pewnym  momencie  widz   malutki  tunel  pod  torem  
kolejowym,  obliczony  na  ch opskie  wozy,  jego  ci arówka  
ledwie  mie ci a  si   na  wysoko   i  szeroko .  Kilkana cie  
metrów  przed  tunelem  wiat o  ga nie.  Zamkn em  oczy… 
Nie  tylko  trafi   do  tunelu,  ale  przejecha   bez  zatarcia.  
Takiego  majstersztyku  ani  przedtem, ani  po  tym  nie  
widzia em. 

Jak  ju   wspomnia em,  w  firmie  patrzono  ju   na  mnie  
nie yczliwie.  W  którym   z  rejsów  za adowa em  na  
samochody  w  firmie  transportowej  w  Alejach  Jerozolimskich  
swój  towar,  niedu o  go  stosunkowo  by o  i  pojecha em  od  
razu  poci giem  do  Wilna,  by  tam  zorganizowa   jego  odbiór.  
W  mi dzyczasie  przyszed   rozkaz  od  w adz  firmy  w  Wilnie,  
by  rzeczy  Ja kiewicza  roz adowa   i  zostawi   w  Warszawie.  
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Pod  takim  to  nazwiskiem  figurowa em  w  tej  transportowej  
instytucji.  Dla  usprawiedliwienia  powiedziano  mi  o  jakim   
zagro eniu.  Fakt  faktem,  e  na  wi kszy  przerzut  ju   na  tej  
drodze  liczy   nie  mog em,  a  potrzeby  gwa townie  ros y,  
mia em  awizo  z  ró nych  komórek,  by  odebra   materia y.  
Cz   z  tego  ju   znajdowa a  si   w  magazynach  naszej  
Bazy,  a  tam  zbyt  d ugo  le e   nie  mog y,  gdy   by y  to  
magazyny  tymczasowe.  D ugotrwa e  przechowywanie  
materia ów  tak  kompromituj cych  jak  szedyt  na  sidolki  
grozi o  wsyp .  To  zrodzi o  u  mnie  my l  skombinowania  
w asnej  ci arówki  do  przerzutu,  liczy em  na  to,  e  z  takim  
cz owiekiem  jak  kierownik  Reszke  dogadam  si ,  by  t   moj   
do czy   do  transportu  firmy,  trzeba  si   b dzie  tylko  
dogada   co do  wysoko ci  op aty.  Poniewa   problem  
przerzutu  nale a   do  zakresu  moich  zada ,  specjalnej  
aprobaty  moich  w adz  nie  musia em  szuka . 

W  marcu  1943  roku  zosta   zwolniony  mój  przyjaciel  i  
zast pca  „Kostek”  (Kazimierz  Augustowski),  po  10  
miesi cach  siedzenia  w  wi zieniu.  Powsta   problem,  do  
jakiej  dalszej  pracy  go  przeznaczy   -  pracownik  o  
wyj tkowych  zdolno ciach  organizacyjnych,  odwadze  i  
oddaniu  „sprawie”  -  jak  si   wówczas  mówi o. 

W  Wilnie  by   ca kowicie  spalony,  zna o  go  Gestapo  
jako  swego  klienta  wykupionego  od  rozstrza u  przez  matk ,  
dozór  wi zienny  jako  swego  pensjonariusza,  mieszka cy  -  
jako  syna  w a ciciela  najwi kszej  apteki  w  Wilnie.  Pozosta o  
przej cie  na  teren  warszawski,  konkretnie  do  kierownika  
wile skiej  bazy.  Dogada   si   z  firm ,  konkretnie  z  
volksdeutschem  Reszke,  e  za  ile   tam  rubli  w  z ocie  
przewiezie  go  do  Warszawy.  Tym  samym  transportem  
pojecha em  i  ja,  by  realizowa   swoje  plany,  które  
szczegó owo  omówi em  ze  spalonym  „Kostkiem”,  a  obecnie  
„Zygmuntem”.  „Zygmuntem”  zosta   a   do  Powstania  
Warszawskiego,  w  którym   wyst powa   ju   jako  „Prus”. 

Pod  dowództwem  wytrawnego  Reszke  wyjechali my  
w  trzy  ci arówki  -  dwa  gaziki  i  jeden  ziss.  Gaziki  
prowadzili  Niekrasz  i  Hipolit  Piotrowski, zissa  Romuald  
Wróblewski  „Czarny”. 
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Ziemia  by a  pokryta  topniej cym  niegiem,  ale  grunt  
by   zamarzni ty,  twardy  i  samochody  nie  grz z y. Jechali my  
szos   na  Lid ,  droga  przez  Ejszyszki  by a  zamkni ta,  gdy   
w  Puszczy  Rudnickiej  ulokowa a  si   sowiecka  partyzantka  i  
bardzo  niebezpiecznie  by o  ni   jecha ,  w  tym  czasie  
tamt dy si  nie je dzi o. Niezbyt  daleko od  Wilna  zobaczyli my 
tablic   z  ogromnym  wykrzyknikiem  -  znak  jakiej   du ej  
przeszkody  -  zerwany  most  na  rzece  Mereczance  i  
wskazówka  objazdu  polnymi  drogami,  10  km do  nast pnego  
mostu. Trudno ci wi kszych nie  by o,  gdy   ziemia  jak  ju   
wspomnia em,  by a  zamarzni ta. 

Granice  przejechali my  g adko,  jedynie  pod  Ostrowem  
Mazowieckim  stra   graniczna  policzy a  dok adnie  ludzi,  
szuka a ydów.  Przyczepili  si   do  jednego,  gdy   nie  
wygl da   na  aryjczyka.  Reszke  bez  trudu  go  obroni ,  
przewozi   go  za  konkretn   gotówk .  W  Warszawie  wzi em  
Zygmunta  na  pierwsz   noc  do  siebie,  na ul.  Hipoteczn , 
tylko  na  pierwsz   noc,  gdy   mo liwo ci  ulokowania  si  mia  
du o  wi cej  ode mnie -  studiowa   w  Warszawie.  Zapozna em  
go  z  p. G., dotychczasowym  kierownikiem  bazy  i  od  razu 
zabra  si  do pracy  z  du ym  rozmachem.  Przez  tego   p. G.  
zapozna em  si   z jednym  samochodziarzem,  by  mi  wyszuka   
i  dopomóg   kupi   ci arówk .  By   to  cz owiek  z  podziemia  
warszawskiego,  zajmowa   si   po rednictwem  w  kupnie  i  
sprzeda y  aut.   Powiedzia em   mu  dok adnie,  o  jakie  auto  
mi  chodzi  i  razem  poszli my  do pewnego  warsztatu  
samochodowego,  którego  w a ciciel  by   folksdojczem.  Mia   
tam  do  sprzedania  polskiego  fiata  ci arowego.  Od pó  roku  
sta   unieruchomiony.  Po  targach  doszli my  do  konkretnej  
ceny  z  warunkiem,  e  b dzie  przeprowadzony  kapitalny  
remont  i  to  w  ci gu trzech  dni.  W  kasie  KG  
zapotrzebowa em    odpowiedni   sum ,    któr     otrzyma em    
w  trybie  przyspieszonym,  do  tych  spraw  mia em  generalne  
upowa nienie.  Wr czy em  w obecno ci  tego  speca 
samochodowego  zaliczk   w a cicielowi,  majstrowi,  który  mia   
remontowa   -  1000 z   od  r ki,  by  to  zrobi   jak  najsolidniej. 

Maj c  ju   auto  prawie  w  r ku,  zaalarmowa em  
odpowiednie  komórki,  e  b d   móg   zabra   du o  
materia ów.  Zygmunt  i  p. G. zaj li  si   gromadzeniem  ich  w  
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bazie  transportowej  w Al. Jerozolimskich.  Do  zabrania  by o 
800  kg  szedytu  do  sidolek,  prasa  warszawska  z  ostatniego  
okresu,  zapakowana  w  pude eczka  szewskich  gwo dzi.  
Gwo dzi  tych  jako  opakowania  wzi li my kilka  skrzy .  Z  
niektórych pude ek  w  rodku  skrzyni wyrzuca o  si   gwo dzie i  
adowa o  nielegaln   bibu .  Sporo  wówczas wzi em  
materia ów  z  komórki  „N”  - bibu a  przeznaczona  dla  
Niemców.  Dla  czno ci  mia em  zabra  dwie radiostacje 
zrzutowe,  tak  ma e, e dwie mie ci y  si   w jednej teczce, 
robione specjalnie  dla  podziemia.  Tak  ma e  gabaryty  
radiostacji  by y  w  owym  czasie ogromnym  osi gni ciem  
techniki.  Z  odbiorem  tych  nadajników  wi e  si   u  mnie  
bardzo  przykre  prze ycie.  Zaraz  po  przyje dzie  Reszke  
zakomunikowa   nam,  e  bardzo  szybko b dziemy  wraca ,  
wi c czasu  na  przygotowanie,  odbiór i za atwienie  wszystkich  
formalno ci  by o  niewiele.  Poprosi em  wi c  „Czarnego”  
Romualda Wróblewskiego  i  Leszka  Skar y skiego,  by  o  
oznaczonej godzinie,  pod  danym  adresem, za  odpowiednim  
has em, odebrali  aparaty i zawie li na baz  transportow  w Al. 
Jerozolimskich w celu ukrycia ich w skrzynce samochodowej.  
Doda em  by  wie li  to  w  osobnej  paczce  i   w razie rewizji  
czy jakiej   apanki, zostawili   to  w  tramwaju lub jakiej  bramie. 
W  adnym  wypadku  nie  mieli si   da   zabra   z  tym  
materia em.  Umówi em  si ,  e  wieczorem  po godzinie 
policyjnej  b d  dzwoni   do  hoteliku  na ul.  Widok,  by  si   
dowiedzie ,  jak  sprawa  zosta a za atwiona.  Zapewnili  mnie, 
e nocowa  b d  w hoteliku, gdy  w Warszawie  nie maj  

znajomych. 
Wieczorem  zadzwoni em do hoteliku i poprosi em do 

telefonu Wróblewskiego – „Czarnego”.  Po  pewnym  czasie  
portier wraca i  mówi, e pana Wróblewskiego  nie ma  w pokoju,   
widocznie  nie  wróci  przed godzin  policyjn .  Poprosi em  wi c 
o pana Leszka Skar y skiego. Znowu portier  poszed  go  
szuka , czeka em ju  w pewnym nerwowym napi ciu, a 
us ysza em, e pan Skar y ski równie  nie wróci .  Zimny  pot  
mnie  obla ,  zapewnili, e nocowa  b d  tylko w hoteliku.  
Musia o im przeszkodzi  co  nieoczekiwanego,  mog o  by  
tysi c  przyczyn, najprawdopodobniejsza przyczyna  to  
aresztowanie.  Przecie   to  by a  wojna,  czas  okupacji, na  
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porz dku  dziennym ludzie  znikali  z ulicy czy to w apankach 
czy wprost zatrzymani.  Mieli odebra  radiostacje,  mo e  punkt  
by   obserwowany, mo e ludzie z czno ci  ledzeni,  zupe nie  
przypadkowo móg   uliczny  patrol  zrewidowa  teczk   -  
wszystko mo liwe.  Radiostacj   mieli  przenie  do  skrytki 
samochodowej  w godzinach  popo udniowych, wówczas,  gdy  
firma transportowa  by a  ju   nieczynna.  Po  prostu  stra nik,  
gdy  zauwa y   kr c cych  si   ludzi  ko o  samochodów,  móg   
zaalarmowa   jakie   tam  niemieckie   w adze  i   wysz o szyd o 
z worka. 

Je eli  tak  jest,  to  znaczy  -  wsypa (…).  Przed ósm   
zadzwoni em  do  hoteliku z ma ej  kawiarenki  i  znowu  
poprosi em  pana  Wróblewskiego  do  telefonu.  W  s uchawce  
s ysz    jego  przyjemny  g os:  przeprasza,  e  nie  nocowali  w  
hoteliku,  gdy   przypadkowo  spotkali  znajomego  na  ulicy  i  
zasiedzieli  si   u  niego  tak  d ugo,  e  nie  mogli  wróci   do  
hotelu  przed  godzin   policyjn . 

Mia em  ju   za atwiony  zakup  ci arówki,  jej  remont,  
zamówione  materia y,  pozosta a  jeszcze  sprawa dokumentów  
i  przeprowadzenie  jej  przez  granice.   By  t   spraw   omówi ,  
zaprosi em  kierownika  transportu  Reszke  na  obiad  do  
eleganckiej  restauracji.  Powiedzia em  mu,  e  kupi em  
samochód  i  chc   si   z  nim  dogada   na  temat  do czenia  
tego  samochodu  do  kolumny  firmy (…).   Za  pó   tony  sody  
kaustycznej  loco  Wilno  zgodzi   si   do czy   samochód  do  
transportu  firmy  i  za atwi   wszystkie  formalno ci  papierkowe.  
By   na  tyle  dyskretny,  e  nie  pyta   nawet,  jaki  towar  zabior   
poza  sod ,  w  specyfikacji  wpisa   pewno  materia y  
budowlane    potrzebne  firmom  wojskowym   i  paramilitarnym  
w  Wilnie (…). 

Dwa  jeszcze  incydenty  pami tam  z  tej  wyj tkowo  
burzliwej  przeprawy.  W  dni  poprzedzaj ce  wyjazd  prosi y  o  
spotkanie  ona  „Wilka”  Janina  i  Dziunia (nazwiska  nie 
pami tam), kurierki Warszawa-Wilno.  W  ma ej  kawiarence 
prosi y  o przewiezienie  im  walizeczki do Wilna,  gdy   
dowiedzia y  si ,  e  jad   ci arówk .  Nie  musz   dodawa ,  
e  walizeczka  ta  by a  ze  spekulacj .  Kurierki  dorabia y  

sobie  spekulacj ,  gdy   musia y  z  czego   y ,  a  od  
organizacji  otrzymywa y  grosze (…).  Walizeczka,  chyba  
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w asno   Dziuni,  okaza a  si   pot n   waliz , któr  Zygmunt  
sapi c  i  kln c   z  trudem  przytaska   do  mnie,  jeszcze  do  
niej  wróc .  Wspomnia em  o  Dziuni,  wi c  uzupe ni , e  
przyjecha a do  Wilna  ponad  20  razy,  wpad a i z  po amanymi 
ebrami i szcz k , po  straszliwym  torturowaniu  zosta a  

rozstrzelana.  Nikogo  i  niczego  nie  wyda a (…). 
Kierowca  ze  mnie  by   jak  z  marchwi  gwó d .  

Wprawdzie  zda em  przed  wojn   egzamin  na  tak  zwane  
zielone  prawo  jazdy  (wybitnie  amatorskie),  troch   je dzi em  
osobówk ,  raz  nawet  by em  karany  s downie za  
wykroczenie  -  kawalersk   jazd ,  ale  to  nie  jazda  
samochodem  ci arowym  i  to  w  Warszawie.  Byle  wyjecha   
z  miasta  -  powtarza em  sobie.  Kraksa  z  takim  towarem  
by aby  pe n   katastrof   dla  mnie.  Jako  pomocnik  przysiad   
si   do  mnie  Leszek  Skar y ski.  Jego  znajomo   rzemios a  
szoferskiego  nie  by a  wy sza  od  mojej,  a  raczej  mia   w  tym  
jeszcze  mniej  wprawy. Z  ogromnym  napi ciem  sun em  za  
innymi  autami  firmy  i  szcz liwie  wydosta em  si   na  
asfaltow   drog   do  Wyszkowa.  Tutaj  odda em  kierownic   
Leszkowi.  Granic   przejechali my  g adko,  yczliwie  
po egnani  przez  obdarowanych  stra ników  -  przekupi   ich  
nie  by o  trudno (…).  Ju   zrobi o  si   ciemno,  gdy  
doje d ali my  do  Bia egostoku.  Miasta  zawsze  s   
skupiskami  wszelkiego  rodzaju  w adz  i  atwo  trafi   pod  
kontrol   czy  rewizj , a  by oby  do  czego  przyczepi   si  (…). 

Poniewa   byli my  spó nieni,  jechali my  dalej  mimo  
zapadni cia  zmroku.  Moje  auto  jako  najs absze  jecha o  z  
przodu.  Zdawa em  sobie  spraw ,  e  je eli  b dzie  napad,  to  
w a nie  moje  dostanie  pierwsz   seri .  Nie  wiem,  czy  
Reszke  bra   i  to  pod  uwag .  Lojalnie  zaznaczam,  e  
niezale nie  od  tego, ile  k opotów  sprawi em  awariami  mojego  
auta,  ani  razu  nie  zrobi   mi  wymówki,  traktowa   jak  
rodzonego  cz onka  kolumny  transportowej.  Jecha em  wi c  
pierwszy.  Reflektorami  i  wzrokiem  stara em  si   przebi   
zagadkowe  ciemno ci.  Drog   otacza   wysoki,  ciemny  las,  w  
wietle  reflektorów  jaki   tajemniczy  i  zagadkowy.  Jak e  inne  

niebezpiecze stwa  kry   on  w  sobie  od  tych,  jakie  opisywa   
Adam  Mickiewicz. 
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W  szoferce  obok  mnie  siedzia   Leszek.  
Debatowali my  nad  tym,  e  trzeba  bardzo  uwa a ,  gdy   
niedaleko  powinien  ju   by   zerwany  most,  a  znaki  
ostrzegawcze  podobno  partyzanci  albo  przestawiaj ,  albo  
niszcz .  adna  perspektywa -  skoczy  do  rzeki  z  trzema  
tonami  adunku  za  sob .  Obydwaj  z  du ym  napi ciem  
ledzili my  drog .  W  pewnym  momencie  widzimy  drog   

wysadzon   roz o ystymi  wierzbami.  Sz a  w  gór ,  tak,  e  za  
grzbietem  wzniesienia  nic  nie  by o  wida .  Gdy  jechali my  w  
dó ,  obaj  jednocze nie  krzykn li my:  Most!  By   tu   za  
wzniesieniem  i  do  stromo  si   do  niego  zje d a o.  Zezem  
zobaczy em  znieruchomia   twarz  Leszka  z  otwartymi  
ustami.  Przyhamowa em  i   ju   byli my  na  mo cie.  Nie   ten!  
I  dwa  g bokie  westchnienia  ulgi  wyrwa y  si   z  piersi.  
Wkrótce  po tym  zobaczyli my  ogromny  wykrzyknik,  potem  
tablic   ze  strza k   objazdu.  Skr cili my  na  poln   drog ,  
objazd  10  km  do  nast pnego  mostu,  ale  to  ju   roztopy,  po  
50  metrach  od  szosy  utkn li my  w  ogromnej  ka u y.  
Zanocowali my  w  pobliskiej  cha upie,  przepraw   od o yli my  
do  rana. 

Za  nocleg  i  wy ywienie  p aci o  si   wówczas  tward   i  
cenion   walut   -  towarem,  którego  brakowa o,  najcz ciej  
hufnalami,  a  na  wsi  ceniona  by a  te  soda  kaustyczna,  tak  
bardzo  potrzebna  do  robienia  myd a,  kompletnie  
deficytowego  podczas  wojny  w  wiejskich  zagrodach.  
Ludno   tamtejsza  by a  wyj tkowo  go cinna,  tym  bardziej  
wi c,  wobec  perspektywy  pozyskania  tak  cennego  towaru,  
gospodarze  wawo  zakrz tn li  si .  Do  ciep ej  izby,  w  której  
z  przyjemno ci   rozsiedli my  si ,  wnie li  du   patelni ,  
widocznie  tak   obliczon   na  wyj tkowo  du   rodzin ,  na  
niej  skwarki  -  raczej  plastry  s oniny  jak  d o ,  pokryte  
sadzonymi  jajami.  Obok  miska  taka  jak do  mycia  pe na  
ziemniaków  obranych  i  zalanych  równie   t uszczem  ze  
skwarkami.  Do  tego  litr  samogonu  z  jedn   szklank ,  która  
kolejno  kr y a  jak  w  b dnym  kole.  Zrozumia e,  e  do  
takiej  zagrychy  litr  gospodarza  to  pestka,  szoferska  bra   
przysz a  z  wybitn   pomoc   ze  swoich  zapasów.  W  cha upie  
ciep o,  w  o dku  niepusto,  w  g owie  szumek,  rajska  
atmosfera.  Z  takim  rozrzewnieniem   wspominali  wówczas  
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dobre  przedwojenne  czasy  i  ten  wie niak  i  kierowcy  i  
transportf hrer,  zapominaj c,  e  jest  folksdojczem.  W  
dobrym  nastroju  i  dufni  w  lepsz   przysz o ,  k adli my  si   
spa   na  s omie  rozes anej  na  pod odze.  Rano,  gdy  
stwierdzili my,  e  samochody  grz z y  na  pierwszych  
dziesi tkach  metrów  rozmarz ej  i  rozmok ej   drogi,  na  
ogólnej  naradzie  przeszed   projekt  kierowcy  Niekrasza,  który  
podj   si   na  swoim  gaziku  przewie   towar  cz ciami  
przez  to  nieszcz sne  trz sawisko,  a  potem  ju   prawie  puste  
auta  przeprowadzi   do  suchej  i  twardej  drogi,  praktycznie  -  
znowu  na  lidzk   szos . 

Ca y  dzie   trwa a  ta  mordownia  prze adowywania,  
przewo enia  towaru,  przeprowadzania  aut  na  drugi,  suchy  
brzeg.  Tym  razem  moje  auto  by o  ostatnie,  w a nie  w  tych  
b otach  nast pi a  nowa  awaria.  Urwa   si   przewód  
benzynowy  z  baku  do  ga nika.  Wszelkie  klajstrowania 
chlebem,  myd em  i  leukoplastem  dawa y  s aby  wynik,  
benzyna  si   la a.  W  dodatku  okaza o  si ,  e  bak  jest  silnie  
zanieczyszczony  i  od  czasu  do  czasu  przewód  si   zatyka .  
Kto   z o liwie  twierdzi ,  e  w  baku  hodowa y  si   króliki.  Po  
usilnych  próbach  nie  uda o  si   tego  naprawi   na  miejscu,  
zrobi o  si   ciemno i  rzecz  trzeba  by o  od o y   do  
nast pnego  dnia. 

Ja  z  autem  zosta em  w  lesie  w  b ocie  le nej  drogi.  
Gdzie   daleko  s ycha   by o  wrzaw ,  pojedyncze  strza y,  
ujadanie  psa.  Zapas  si   fizycznych  i  nerwowych  by   
wyczerpany.  Skulony  w  szoferce  widzia em  w ród  drzew  
migaj c   latark   -  pewnie  id   do  mnie  bandziory.  By o  mi  
ju   tak  to  wszystko  oboj tne,  e  nie  czeka em  a   dojd   i  
zasn em.  Pó no  w  noc  zbudzi o  mnie  walenie  w  drzwi  
szoferki,  to  koledzy  przynie li  mi  jedzenie. 

Rano  na  tyle  przewód  naprawiono,  e  mog em  
dojecha   do  suchego  brzegu.  Na  suchej  czce   przed  
cha up   zobaczy em  stert   towarów,  które  przewozi   
Niekrasz  i  ci arówki.  Prze adowano  wi c  ka demu  swoj   
dol   tego  dobra  w  zale no ci  od  no no ci  auta  i  -  jazda  w  
drog .  I  tutaj  nowa  trudno .  czk   od  szosy  dzieli  g boki  
rów  zaopatrzony  w  drewniany  mostek  prowadz cy  na  szos .  
Pierwszy  za adowanym  zisem  pojecha   Wróblewski.  Pod  jego  
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4-tonowym  wozem  za ama a  si   jedna  belka,  ale  samochód  
przeby   rów  i  znalaz   si   na  szosie.  Co  teraz  robi ?  
Niekrasz  wszed   na  mostek,  obstuka   zdrow   belk   i  wsiad   
do  swego  gazika.  Bior c  zdrow , ca   belk   mi dzy  ko a,  
okrakiem  wjecha   na  szos .  To  samo  zrobi   z  gazikiem  
Piotrowskiego.  Nie  wiedzia em,  co  zrobi   z  moim  fiatem,  
który  by   du o  wi kszy  i  ci szy.  Nie  chcia em  ryzykowa   
wywalenia  si   do  g bokiego  rowu.  Widzia em  jak  przy  tym  
cyrkowym  przeje dzie  poprzeczne  dyle  k apa y  jak  klawisze,  
a  auto  musia o  i   samym  ich  brzegiem,  by  ta  nie  
uszkodzona  belka  znalaz a  si   po rodku.  W   toku  tych  
moich   waha   Niekrasz  wskoczy   do  szoferki  i  ostro  ruszy   
przez  mostek.  Z apa em  si   tylko  za  g ow .  Rozp d  mia   
du y  i  mimo  za amania si   drugiej  belki,  tym  rozp dem  
wydosta   si   na  szos .  Teraz  ju   prujemy  w  stron   Wilna.  
Po  przejechaniu  20  km  widzimy  stoj cego  zisa,  zabrak o  
benzyny,  po  tych  drogowych  tarapatach  nikt  jej  nie  mia   w  
nadmiarze,  a  zis  po era   jej  niema o,  co   oko o  40  litrów  na  
100 km.  U  mnie  równie ,  dzi ki  tym  dziurawym  przewodom  
benzyna  by a  na  wyko czeniu  i  na  24  kilometrze  przed  
Wilnem  wyczerpa a  si .  Reszke  poradzi   mi  spokojnie  
czeka   do  nast pnego  dnia,  przyrzek   podwie   benzyny  
mnie  i  Wróblewskiemu. 

Zosta em  wi c  sam  na  szosie  niedaleko  Wilna.  W  
pobliskiej  cha upie  napi em  si   kwasu  chlebowego  i  zjad em  
pajd   smacznego  razowego  chleba,  jaki  mo na  znale   
tylko  na  wsi.  Nocowa em  w  szoferce,  nie  mog em  przecie   
zostawi   auta  samego  na  drodze.  Rano  u  wyj tkowo  
yczliwych  gospodarzy  wypi em  gor cego  mleka,  a  razem  z  

tym  razowcem  stanowi o  ono  wy mienite  niadanie,  po  
poprzednim  t ustym.  Dla  wykorzystania  czasu  zmontowa em  
z  zapasowego  ogumienia  ko o.  Na  wszelki  wypadek  
chcia em  je  mie   w  zapasie,   a  przy  okazji  -  nabra   w  tym  
troch   wprawy  i  nauczy   si   robienia  tego  samodzielnie.  
Nie  jest  to  lekka  praca,  zw aszcza  przy  wi kszych  ko ach.  
D ugo  si   z  tym  m czy em,  kombinowa em,  chyba  z  godzin   
trwa o  pompowanie,  bo  pomp   mia em  bardzo  s ab ,   w  
ko cu  jednak  ko o  by o  gotowe.  W  mi dzyczasie  od  strony  
Lidy  przejecha y  szybko  trzy  po ówki  z  andarmeri   
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niemieck ,  pewno  zaalarmowani  polecieli  na   jak   akcj .  A  
po  tym  ukaza o  si   auto  Piotrowskiego.  Przyjecha   razem  z  
Reszke  i  przywióz   mi  benzyn .  Postanowi   od  razu  zabra   
pó   tony   sody  kaustycznej  -  umówion   zap at   za  
przeprowadzenie  mego  auta  w  transporcie.  Dla  u atwienia  
prze adunku  gazik  Piotrowskiego  stan   obok  fiata  bokiem,  
oba  z  opuszczonymi  bocznymi  burtami.  Teraz  wystarczy o  
tylko  beczki  poprzetacza .  Waliz    Dziuni  postawi em,  by  nie  
przeszkadza a,  na  kabinie  szoferki.  W  trakcie  tej  pracy  
powraca y  po ówki  niemieckie.  Zainteresowa   ich  ten  
prze adunek  za  miastem,  zatrzymali  si   i  zapytali,  co  tu  
robimy.  Reszke  wyci gn   od  razu  plik  papierów,  gdzie  
szczegó owo  by a  wyliczona  specyfikacja  materia ów  
wiezionych  dla  instytucji  wojskowych.  Nie  bardzo  te  wygi  
tym  si   przejmowa y,  rzuca a  si   w  oczy  ogromna  waliza.  
Jakie  mog a  zawiera   materia y  wojskowe?  Kazali  j   sobie  
pokaza ,  to  znaczy  otworzy .  I  tu  nast pi a  konsternacja.  
Waliza  by a  wy adowana  towarem  wysokiej  jako ci  prosto  z  
Pary a,  a  przewo eniem  takich  rzeczy  do  Warszawy  
zajmowali  si   niemieccy  spekulanci.  By y  tam  damskie  
po czochy  zwane  „paj czynkami”,  jedwabne  majtki,  
biustonosze,  francuskie  perfumy  i  damska  garderoba.  Oficer  
wzi   to  apy,  pokazywa   i  pyta   z  ironi ,  dla  jakiego  wojska  
te  materia y.  Przy  tym  ju   widocznie  z  profesjonalnego  
przyzwyczajenia  grzmotn   mnie  kilka  razy  pa k   gumow .  
Potem  jeszcze  jakie   pytania  i  zach caj cy  doping  gumowej  
pa ki,  w  pewnym  momencie  troch   to  mnie  og uszy o  i  
upad em  na  ziemi .  Sytuacja  by a  beznadziejna.  Ich  by o  
chyba  z  o miu,  w  pewnym  momencie  wszyscy  oni  na  
wszelki wypadek  odpi li  kabury.  Widocznie  co   musia em  
takiego  zrobi ,  e  tak  zareagowali.  Pó niej  opowiada   mi  
Leszek,  który  przyjecha   równie   z  Piotrowskim,  e  sam  si   
spodziewa ,  e  wyci gn   pistolet  czy  granat  i  zaczn   
pra y .  Niczego  takiego  pod  r k   nie  mia em  i  sensu  nie  
by o.  Naoko o  mnie  puste  pola.  Niemcy  otoczyli  mnie  z  
gotowymi  pistoletami.  W  pewnym  momencie  zapyta   co  
jeszcze  wioz   i  pokaza   na  najbli szy  pakunek,  by  go  
rozpakowa .  By a  to,  licho  nada o,   paczka  zrzutowego  
plastyku,  napis „Desinfektzionsmittel”  na  samym  dnie,  
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niewidoczny.  Reszke  powiedzia ,  e  to  gwo dzie,  inny  
andarm  wzi   do  r ki8,  zwa y   i  powiedzia :  „Ci kie,  chyba  

gwo dzie”.  Kazali  mi  i   z  waliz   do  ich  auta,  by  mnie  
zabra   do  Lidy  (podoba a  im  si   zawarto   walizy,  ile  
podarunków  do  domu  i  nie  do  domu  mo na  z  tego  zrobi ,  
ze  mn   problemu  by  nie  by o:  schwytany  na  gor cym  
uczynku.  wietnie  orientowa   si   w  tym  Reszke  i  uratowa   
sytuacj .  Prosi ,  by  mu  nie  zabiera   cennego  kierowcy,  
który  musi  dostarczy   towar  do  wojska,  natomiast  walizk   
kaza   zabra ,  bym  si   oduczy   spekulowa .  Ch tnie  si   na  
to  zgodzili,  walizk   warto ci  oko o  10 tys.  marek  zabrali.  
Spokojnie,  bez  adnej  wymówki i  wspominania  o  walizce  
Reszke  doko czy   prze adunku,  podzi kowa   za  sod ,  a  ja  
za  przeprowadzenie  i  po egnali my  si .  Wi cej  go  nie  
spotka em,  pewnie  pojecha   razem  z  Niemcami. 

Troch   tym  wszystkim  oszo omiony,  zatrzymuj c  si   
wiele  razy,  dobrn em  do  Wilna.  Auto  zostawi em  na  ul. w.  
Ignacego  w  jakich   podwórzach  by ego  klasztoru  e skiego.  
Nie  pami tam,  z  jakiego  powodu  zjawi   si   tam  Niekrasz  ze  
swoim  gazikiem.  By o  ju   po  godzinie  policyjnej.  Gdy  
przechodzili my  do  jego  gazika  zaczepi   nas  jaki   oficer  
litewski,  kompletnie  pijany.  Pyta   o  co ,  potem  wyci gn   
pistolet  i  krzycza :  „Lanku  rapuzia suszaut!”  -  zastrzeli   
polskie  ropuchy.  Dopadli my  samochodu  i  w  gaz.  Niekrasz  
by   blady  jak  p ótno,  ja  nie  wiem,  jak  wygl da em,  bo  nie  
mia em  przy  sobie  lusterka.  Ten  pechowy,  a  mimo  to  
szcz liwy  przewóz  zako czy   si   noclegiem  u  Niekrasza.  
By   to  w  dodatku  du y  i  wa ny  transport.  „Wilk”  bardzo  
niepokoi   si   tym  opó nionym  powrotem,  ucieszy   si   z  
przybycia  takiej  ilo ci  materia u. 

 
Zako czy   nale y  relacj ,  e  Leszek  zgin   nied ugo,  

ostrzeliwuj c  si   szpiclom  w  sklepie  firmy  na  ul.  
Niemieckiej,  w  obecno ci  innego  pracownika  tej  firmy  i  
cz onka  podziemia,  Stanis awa  Czerwi skiego. 
 

 

* 
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Drohobycz – najukocha sze miasto w sercu 
i pami ci pana Krzysztofa Wernera 

 
Od Redakcji:   
 
Przedstawione  poni ej  wspomnienie   .P.   

Krzysztofa Wernera,  o nierza  Armii Krajowej,  agiernika, 
(nekrolog zamie cili my w Kwartalniku Nr 2/67 kwiecie -
maj-czerwiec 2013 r.)  pochodzi    ze  zbioru opracowa  
autorstwa Dominika Kowalskiego   i Patrycji Kowalskiej  pt. 
„Obrazy ma ej ojczyzny   jako sny we wspó czesno ci”.    

Praca  ta,   zatytu owana   „Drohobycz – 
najukocha sze miasto w sercu  i pami ci pana Krzysztofa 
Wernera”    zosta a  zg oszona  w  roku  szkolnym   
2007/2008  w   XII  edycji konkursu  „Historia  Bliska”  
organizowanego przez  O rodek  KARTA.  Praca   uzyska a 
I nagrod  zespo ow   w tym  konkursie. Autorzy  byli  
wówczas uczniami  II Liceum  Ogólnokszta c cego w 
Opolu,  opiekunem  by   dr Arkadiusz  Baron.  

 

„Ma a ojczyzna to do  szerokie poj cie, ale ja 
powiem tak: w odniesieniu do tej ojczyzny w a ciwej, do tej 
mnogiej, do tej naszej wspólnej ojczyzny, ma  ojczyzn  jest 
ziemia i groby naszych przodków.” 

 
Krzysztof Werner, lat 81, pochodzi z Drohobycza na Ukrainie, 
obecnie zamieszka y w Opolu, woj. opolskie, o nierz Armii 
Krajowej i aktywny dzia acz wiatowego zwi zku o nierzy Armii 
Krajowej w Opolu. 

 
Zaznaczamy, e relacja pana Krzysztofa znacznie ró ni 

si  od przekazu innych rozmówców. 
Pan Krzysztof w swojej opowie ci operuje w asnym 

stylem. Nie nale y do respondentów, którzy zwyczajnie 
odpowiadaj  na pytania. On snuje w asn  opowie ,  stwarza 



43

w asny styl. Dlatego  postanowili my  zamiast opracowania  
wywiadu   przedstawi    bezpo redni   relacj   pana Krzysztofa. 
Mimo,   i  fragmenty wierszy i opisów Drohobycza znanych 
twórców nie powinny si  znale  w tej  pracy,   s dzimy, e nie 
mo emy  ich pomin   ze wzgl du   w a nie   na   ca o    
opowie ci. Pan  Krzysztof niczego nie odczytuje, wszystkie 
utwory na  temat   Drohobycza   cytuje z   pami ci. Jest to jeden 
z  jego sposobów na opis Drohobycza. Wykre lenie tych 
fragmentów by oby równoznaczne  z  pozbawieniem   go   jego 
w asnego   sposobu przedstawiania wspomnie .  
 

Pan Krzysztof poruszaj co  rozpoczyna swój monolog 
wierszem Kazimierza Wierzy skiego - „ KSI YC”: 
 

Za czem ja kr ? 
Za ksi ycem, 
czem on mnie wabi? 
Drohobyczem. (...) 
Widz , poznaj  
tamte strony. 
Kto mnie tam wo a? 
Kto  zagubiony 
Po co mnie wzywa 
Tak niewcze nie? 
By  wróci  tam, gdzie 
B dzisz we nie. 
A poza snem tym 
co si  chowa? 
Ach, ziemia, ziemia 
ksi ycowa. 
 
Kazimierz Wierzy ski, kiedy osiad   na zachodzie, z   

t sknoty  za   Drohobyczem napisa  ten w a nie wiersz  o 
mie cie, które jest miejscem  tak e mojego urodzenia.  

Bruno Schulz,   w   jakim  sensie  ikona  Drohobycza, 
który   tak e   by    bardzo   z   nim   zwi zany   pisze   tak: 
 

Tam, gdzie mapa staje si  ju  bardzo po udniowa, 
p owa od s o ca, pociemnia a i spalona od pogód lata, 
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jak gruszka dojrza a – tam le y ona jak kot na s o cu, ta 
wybrana kraina, ta prowincja osobliwa, 
to miasto jedyne  na  wiecie – Drohobycz. 

 
Ma a ojczyzna to do  szerokie poj cie, ale ja powiem 

tak: w  odniesieniu do tej ojczyzny  w a ciwej,   do tej mnogiej,   
do tej naszej wspólnej   ojczyzny, ma  ojczyzn    jest ziemia i 
groby  przodków.   Dlatego  jeste my   zwi zani   z  ni ,  mimo, 
e losy nas ró nie kszta towa y i rzuci y daleko  od ukochanych 

kresów. My ci gle yjemy kresami, ci gle yjemy miejscem 
naszego urodzenia. Bo  tam przyszli my na wiat, tam snem 
wiecznym pi   nasi  dziadowie  i  pradziadowie. Tam 
sp dzili my pi kne, sielskie, anielskie dzieci stwo. W a nie tam 
musieli my przekszta ci  si   w postacie  doros ych ludzi 
podczas okupacji. Nie mieli my takiego okresu m odo ci jak wy, 
dlatego  ci gle tkwimy  tam.   Mo na   zapyta , dlaczego my tak 
ci gle ci ymy do tego miejsca. Otó    to wci    bardzo le y 
nam na sercu. Mo na mieszka ,   op ywa  w dostatki gdzie 
indziej, ale  wraca   si   ci gle tam.  Mój   starszy   kolega 
Andrzej   K ciuk,   pisarz, który po  wojnie  znalaz   si   w  
Australii, napisa    dwie przepi kne ksi ki,   bardzo 
nostalgiczne.  Pierwsza z  nich  to „Ziemia Ksi ycowa”,  druga 
to „Atlantyda” (czyli l d zaginiony).   Pierwotnie Marian Hemar 
napisa   przepi kn   recenzj   na  temat  tej  ksi ki. Pisze tak: 
 
Jest takie dziwne miasto w Polsce, miasto jak gdyby nie na serio. 
Jednocze nie najbardziej swojskie i najbardziej rodzime. 
Miasto ekstrawersji   i   operetki, miasto -  przedmiot  kpin i 
kawa ów. 
Miasto nag ych fortun i nag ych krachów. 
Miasto  a  w a ciwie  pó torej miasta: pó  polskie, pó  ukrai skie 
pó  ydowskie. 
Miasto Drohobycz. 
 

Tak pisa   Hemar, posta  nietuzinkowa. To jest ta warto    
tych ma ych ojczyzn. Do ma ej  ojczyzny  mojej cz sto wracam. 
By em organizatorem trzech pielgrzymek w a nie tam. 
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Jedna z nich, w 1992 r., by a zwi zana z 600-leciem 
ko cio a (fary drohobyckiej). Organizowa em j  z moimi 
znajomymi z lat szkolnych, towarzyszami okupacji. Jechali my 
po to, by w ramach uroczysto ci  600-lecia w ko ciele, gdzie 
byli my chrzczeni   i   przyjmowali my   pierwsz    komuni    
wi t , zamontowa    tablic    zwi zan  z 50. rocznic  

powo ania Armii Krajowej. Ja projektowa em tablic ,  któr  
wykonali  tamtejsi rzemie lnicy w kamieniu. Napis g osi : 
„Pami ci walki i m cze stwa  o nierzy Armii Krajowej 
inspektoratu po udniowo zachodniego  Drohobycz  w   50. 
rocznic   powo ania   Armii Krajowej  -  Polacy ziemi 
drohobyckiej   i  towarzysze broni z kraju.”   Taka tablica  wisi 
tam do dzi . Jest   to  jedyna tablica po wi cona   o nierzom  
AK na  naszych  dawnych  kresach. 
W  adnych ko cio ach na kresach nie ma podobnej. Jestem 
organizatorem  corocznych zjazdów  kole e skich, mi dzy 
innymi w tamtym roku odby  si  taki zjazd w Turawie, ju  17. 
Zje d amy si   z ca ej  Polski  i   trzy  dni  sp dzamy razem.  
 

W tym  roku  organizuj   taki   po egnalny  wyjazd   na   
kresy  w sierpniu,   mo e   ju  ostatni. Ze   wzgl du   na   wiek 
nie uda  nam   si  prawdopodobnie   jeszcze  raz    przyjecha  
na kresy. Wyjazd jest zwi zany z odpustem w. Bart omieja, 
(poza tym fara drohobycka  ma jeszcze dwa wezwania: Trójcy 
Przenaj wi tszej   i   Naj wi tszej   Marii   Panny).   wi tynia 
jest  wiekowa,       erygowana   przez  W adys awa Jagie  
16.12.1392 roku.   Budowali   j    ci   sami   budowniczowie,    co   
katedr  aci sk    we   Lwowie. Z t  katedr  wi e si  
przepi kna historia. Sienkiewicz, opisuj c  bitw  pod 
Grunwaldem, pisze o krzy akach. którzy chcieli   upokorzy    
Polaków,   przysy aj c   im  dwa  nagie miecze. Otó    te   dwa   
nagie   miecze   odbiera  z   r k   krzy aków  dworzanin  
królewski   i  jego  wspó towarzysz rycerz Jan M yk z D browy 
herbu Wadwic. Pó niej W adys aw Jagie o  nagradza go 
starostwem   drohobyckim. Nast pnie   Jan   wystawia 
przepi kny   alabastrowy gotycki   ko ció , którego  bry a do 
dzisiaj   pozostaje   niezmieniona. Jest to jeden z 
najwa niejszych zabytków na kresach. U góry widniej  dwa 
kartusze, jeden z autentycznym pi tnastowiecznym or em  
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jagiello skim.   Drugi by  z herbem M yka, ale wraz z 
pierwszym   rozbiorem   Polski Austriacy go   zmienili   i teraz   
ma on herb Drohobycza (dziewi  topek soli). Wej cie jest   
nazywane   „bram    M yka”,  który ufundowa  dwa kamienne 
miecze   d ugo ci ok. 3m. By  to pierwszy pomnik  grunwaldzki 
na   ziemiach   polskich.  

 
W ród innych drohobyckich zabytków odznacza si  

synagoga    ydowska, pochodz ca z dziewi tnastego wieku. 
Jest ona bodaj e najwi ksz  co do rozmiarów  synagog  
ydowsk    w   Europie.  

 
Drohobycz  ma swoj  w asn , malowan  histori . 

Malowa  j  Feliks  Lachowicz. Jest to zbiór 94 rysunków 
malowanych na kartonie akwarel . Przedstawia histori   
Drohobycza   od   czasów   najdawniejszych do 1939r. W tej 
chwili   znajduj    si  w Ossolineum, gdzie  przekaza a je, 
zgodnie z wol    ojca, córka artysty.  Takiej   namalowanej 
historii   nie ma adne  inne  miasto w Europie. Owszem,  
Kraków ma  Kodeks  Bohema   i   na  tym si   ko czy. 
Drohobycz ma ca   galeri . 
 

Drohobycz by  jednym z najbogatszych miast 
powiatowych   w okresie mi dzywojnia. Trzeba  pami ta ,   e 
by  stolic  zag bia naftowego, które obejmowa o Drohobycz, 
rafinerie, których by o sze  w jednym miejscu. Borys aw, 
Rybnik, ca e   Pogórze   Karpackie,  to ogromne skupiska 
szybów  naftowych. W latach dwudziestych zbudowano w 
Drohobyczu jedn  z najnowocze niejszych  i najwi kszych 
rafinerii. To by a   rafineria   pa stwowa   o   nazwie   Polmin.   
By  to zak ad, w którym uruchomiono pierwszy w Polsce 
akcjonariat pracowniczy. Rafineria by a budowana przez 
konsorcja  ameryka skie  z wykorzystaniem najnowocze niejszej 
aparatury.   W 1944 r. nalot   ameryka ski  obróci  niestety 
Polmin w gruzy.  Polmin   produkowa    najwy szej   jako ci   
oleje silnikowe, które  w wi kszo ci  sz y na eksport. Zag bie 
naftowe to   ogromne   fortuny. Drohobycz   to by o jedyne  
miasto w   Polsce, gdzie   w   s dzie grodzkim by o 
zatrudnionych ponad 30 s dziów.  
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W adnym s dzie  w Polsce mi dzywojennej  nie by o 
zatrudnionych tylu s dziów naraz. Takie zapotrzebowanie  
zwi zane   by o   z   funkcjonowaniem potencja u 
ekonomicznego, jakim by o zag bie naftowe. Ci g e  umowy, 
ci g e   transfery. Potrzeba  by o  ogromnej  ilo ci  s dziów   i   
notariuszy.  

 
Bogactwo  Drohobycza   bierze si    te    z soli.   Sól to 

by  skarb tej ziemi. Do dnia dzisiejszego istnieje Salina,  zak ad 
wydobywaj cy   solank . Sól  by a   sprzedawana   na   obszarze 
ca ej Rusi. Mi dzy innymi  za sól  kupiono  cerkiew, któr  
z o ono i postawiono w Drohobyczu. Cerkiew w. Jura to 
zabytek,  bodaj e  klasy zero. 
 

W asnego domu nie posiadali my, gdy  mój ojciec by  
wy szym   urz dnikiem   kolejowym    i mieszkali my w 
kamienicy,  która   by a  pod  zarz dem   kolei pa stwowych. 
Tam przyszed em na  wiat.  W 2006 r., poniewa  jestem 
cz onkiem honorowym Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi  
Lwowskiej, by em zaproszony na niezwyk  uroczysto , 
zwi zan    z   ponownym  odrestaurowaniem  Grobu 
Nieznanego o nierza, w którym mi dzy innymi spoczywaj   
prochy   mojego   dziada    i pradziada. Uroczysto  niebywa a, 
bo zwi zana z przyjazdem przedstawicieli  miast,   które maj   
zwi zki   kulturalne,  cznie z  delegacj  wojskow . Poszed em 
do   mieszkania, w którym si   urodzi em, zamieszka ym w   tej   
chwili   przez Ukrai ca. Ukrai cy s    bardzo   nieufni   w 
stosunku do  obcych. Poniewa  ja p ynnie mówi  i pisz  po 
ukrai sku oraz rosyjsku, mogli my nawi za   kontakt. Moja 
daleka kuzynka, która   by a   ze  mn  powiedzia a,  e 
chcieli my  zwiedzi   to  mieszkanie, bo   ten   pan   si  tu 
urodzi . Oczy  Ukrai cowi  zrobi y si  ogromne jak talarki ze  
zdziwienia. Zapyta , czy si  tu urodzi em, ja odpowiedzia em: 
„Tak ja si  tu urodzi em”. Dalej nie  wierzy , to ja mu 
powiedzia em: „Widzisz ch opie t  dziurk  od klucza”, a on 
powiedzia , e   owszem   i   e  tam jest zamek.  Ja mówi : 
„Tak, tam   jest   zamek, a  klucz od   zamka jest   u   mnie   w   
domu w  Opolu”. (Z tym, e   jeszcze   mia  dwa inne zamki). 
M czyzna nie   móg  w to uwierzy . Wtedy  poprosi  mnie, 
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ebym   mu   przywióz    ten klucz. Ten zamek nie   dzia a , 
odk d   tam   mieszka ,  bo nikt   nie mia   klucza do niego. Tak, 
to  by    specjalny   zamek bertheimowski.   Nie móg  si  
nadziwi , e ja  78 lat temu urodzi em si  tam i mam klucz do 
mieszkania,   w którym on mieszka. Z  tym, e  mieszkanie 
ch opu   zredukowano, kiedy   by y   tam   trzy   pokoje  z 
kuchni ,   teraz   ma   tylko   jeden  pokój. To s  w a nie zwi zki 
z ma  ojczyzn , nas ju  tam nie ma, a klucz od mieszkania  
przechowuje   si    w   kasetce   pancernej. 
 

Stosunki mi dzy  nacjami by y zupe nie poprawne, to 
wspó ycie   by o   datowane   od  wieków. 

ydzi te tereny zamieszkuj  od bardzo dawnych czasów, 
si gaj cych bodaj e szesnastego wieku.  Królowie polscy 
przywilejami królewskimi zobowi zali magistrat miasta 
Drohobycz   do  wydzielenia ydom takiego niewielkiego 
terytorium pod dzielnic  ydowsk , która istnia a do czasów 
getta.   Na  tym   anie  pozwolono im mieszka  i kupczy .  
 

Stosunki   z Ukrai cami   tak e by y  do    dobre do 
1939 roku. Dopiero   powstanie   UPA   zaostrzy o sytuacj , 
której   nie   mo na jednak  porównywa   do tego, co si  dzia o 
na   Wo yniu. W 1556r., na dworze króla w obecno ci  starosty 
Jana Starzychowskiego, spisano ugod  pomi dzy mieszczanami 
rzymsko-katolickimi  i greko-katolickimi, i  w adnych sporach 
mi dzy sob  nie b d  wyst powa   do jego wysoko ci  króla, a 
jako   ludzie   jednego   Boga   i   Pana   wzajemnie   mi owa    
si  maj . To jest  wiadectwo tego  wiekowego wspó ycia, jest 
to   odnotowane   w   ksi gach   radzieckich   miasta.  

 
Niestety wojna zmieni a  wszystko. O czasie okupacji 

mo na by by o napisa  epopej .  Okupacja to by  ogólnie 
istniej cy,  wszechw adny terror, wywózki, aresztowania. 
Nie atwo   by o   y , gdy w adza d y a do izolacji  inteligencji. 
To by a martyrologia. Nam si  tak szcz liwie uda o, e nie 
zostali my   wywiezieni. 

apanki, wywózki   do Niemiec na roboty to by a codzienno . 
Obaj okupanci byli równie okrutni. 
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Tylko  m odzie y ucz cej   si    nie wywo ono. Ci g e   k opoty   
z zaopatrzeniem, trzeba by o zmienia   metryki na m odsze. 
Zdar em buty do   imentu.   Mama dosta a przydzia  na drewniaki 
i chodzi em   w nich   kilka   lat, przywie li   je   potem   do  
Opola.  W okresie  Niemców   by y   kartki, chleba  nie 
by o za  du o, ok. 40  dag  dziennego  przydzia u.   Trzeba   by o 
kombinowa ,   je dzi o   si    na wsie   na   wymiany  do 
Polaków. W okolicach Drohobycza rolnictwo  by o  szcz tkowe.  
Je dzili my wi c do okolic  Lwowa.   My   mieli my   zamiennik   
w postaci   soli   i nafty, i   mogli my   wymienia .   W poci gach 
by y  apanki, musieli my wyskakiwa  z poci gu. Od 1942r. 
ucz szcza em   na   tajne komplety.  Tak  sko czy em pierwsz    
i   drug    klas    gimnazjum. 
Musz    powiedzie ,   e my my si  wychowali w zupe nie 
innych warunkach, gdy    jeste my  w a ciwie pokoleniem 
rocznika   Kolumbów. Czyli   lata   dwudzieste. Wychowali my 
si   w   specyficznej atmosferze, w której nadrz dn  rol  
spe nia o niesamowite   wydarzenie,   to jest  odzyskanie   
niepodleg o ci w   1918 roku.   Musz    powiedzie , e czyta em 
„Krzy aków”,   kiedy ko czy em  szóst  klas  szko y 
powszechnej.   Wychowywali my si  wtedy przede   wszystkim 
na Sienkiewiczu. 
To jest takie pi kne przes anie, bo Sienkiewicz jest dla mnie 
takim   piewc   kresów,   dlatego jest dla  mnie autorytetem. 
Ró nie  traktuj  powie ci Sienkiewicza, mimo to uwa am, e 
jego twórczo   zawa y a na naszym wychowaniu, tak jak 
szko a. Szko a   przekaza a   nam   ogromny   szacunek  dla  
nauczycieli,  którzy te  w wi kszo ci s u yli w legionach, 
oddawali si  spo ecznej pracy  w organizacji oddzia ów 
paramilitarnych.  

 
W szkole zwracano uwag  na wielk  estym  dla or a 

bia ego. Odczuwali my   wobec nauczycieli szacunek i podziw. 
W przeciwie stwie do dnia  dzisiejszego, wychowano nas w 
takim ogromnym  szacunku dla  bia o - czerwonych, dla  tych 
barw gin y przecie  setki  tysi cy Polaków. O mielam si  
twierdzi , e  dzisiaj  my  t    bia o-czerwon    to  nawet   
ha bimy,  byle  jaki strajk, a od razu wystawiaj  flag . Pal  
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opon  razem z bia o – czerwon   flag   –  to powinno by  
karane. Nie mog  na to wszystko   patrze .  

 
Trzeba   pami ta ,   e   nasi   rodzice brali udzia  w 

odzyskiwaniu niepodleg o ci. Mój ojciec w 1917 roku  zosta  
zmobilizowany   jeszcze  do  armii   austriackiej.    Bra    udzia    
w   walkach   we   W oszech. Potem wst pi  do Wojska 
Polskiego, w którym s u y  od 1918 do 1922 roku.   Bra   udzia    
w   obronie   Lwowa,   podczas   nawa y bolszewickiej,  która 
zala a kresy wschodnie. Ojciec s u y  w stopniu starszego 
sier anta  w  6.  baonie   zapasowym    cytadeli lwowskiej. To 
by y wojska obrony Lwowa. Do mobilizacji austriackiej by  
pracownikiem  kolei.   Dziadek   by   kierownikiem parowozowni 
w  Drohobyczu.   Mama  pracowa a  te    jako kasjerka  na kolei. 
Moja  rodzina to by a taka rodzina starych kolejarzy 
drohobyckich.   Mój ojciec po obj ciu  funkcji   kierownika 
rachuby  pracowa   na tym stanowisku do momentu 
aresztowania (5.10. 1939r.). 

Poza tym sprawowa  wiele rozmaitych funkcji. By  
kierownikiem  klubu pi karskiego kolejarzy,  zast pc  
komendanta   Zwi zku   Strzeleckiego   w Drohobyczu, w stopniu 
podporucznika   rezerwy. 

 
St d u   mnie   to umi owanie wojska,   ten   szacunek   

dla wojska, dla barw bia o czerwonych, dla  bia ych or ów. To 
wszystko   wynios em   z   domu. Tego   nauczy em si  od ojca. 
W   mojej rodzinie  tradycje wojskowe by y obecne od dawna. 
Mój najstarszy  stryj   by    porucznikiem   145   Pu ku  7 Dywizji, 
zgin    pod Warszaw  20 sierpnia, z ran z ran zadanych 
podczas   „cudu nad Wis ”. Kolejny  stryj by  podoficerem 
zawodowym, pó niej   przeszed   szlak bojowy poprzez 
sowieckie   agry,  Monte Cassino, Boloni , Ankon , potem 
powrót do kraju. Najm odszy mój stryj by  zawodowym 
podoficerem,   a   pó niej oficerem. S u y  w marynarce 
wojennej, wchodzi  mi dzy innymi w sk ad  komisji   odbioru   
„B yskawicy” w 1938 roku. W czasie wojny s u y  na 
„B yskawicy”, nast pnie by   dowódc  kutra torpedowego.  
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Ojciec zawsze uwa a , ze wzgl du  na  wychowanie  
patriotyczne,   e   ja  po uko czeniu 6. klasy, powinienem 
zosta    elewem   w   1   korpusie kadetów we Lwowie. Gdyby 
nie  39 rok -  w   1940  roku   zosta bym elewem. Mój ojciec, 
który by  dla mnie przede wszystkim ogromnym autorytetem, 
marzy  o tym zw aszcza ze wzgl du na t  rodzinn  tradycj . 
Pami tam  moment,    kiedy  NKWD aresztowa o ojca, i 
widzia em go po raz ostatni. Po rewizji, kiedy odprowadza go 
NKWD,  wychodz c z naszego mieszkania, odwraca si  na 
progu  i  powiada   tak:   „Pami taj  synu, eby  by   zawsze 
dobry dla   o nierzy.”  Zauwa am teraz w tych s owach 
ogromn ,   jak    tak   przewidywalno . Widz  ojca,  który 
mimo   NKWD,   okupacji sowieckiej,  ci gle wierzy, e  
b dziemy   kiedy    niepodlegli   i   e jego  syn  kiedy   na 
pewno zrobi jak  karier  wojskow . 

 
Kariery  w a ciwie adnej nie zrobi em, ale z wojskiem 

by em zwi zany. Podczas okupacji niemieckiej  zosta em 
zaprzysi onym   o nierzem   Armii Krajowej 02.02.1944 roku. 
W  efekcie prowadzenia  dzia alno ci okupacyjnej   - po 
powtórnym wkroczeniu sowietów do Drohobycza 26.10, po 
pi ciu    miesi cach   brutalnego ledztwa byli my w liczbie 
o miu cz onków  z  plutonu,   s dzeni  jako  pierwsza   grupa 
Polaków w Drohobyczu przez wojenny trybuna  NKWD. Posypa y 
si  wyroki . 
Dowódca plutonu - 15 lat katorgi, dowódca 1 dru yny – 15 lat 
katorgi, pozosta a   nasza szóstka  dosta a 10 lat  ci kich 
agrów, za  przynale no  i dzia alno  w Armii Krajowej. 
 

Wolno    odzyskali my dopiero po 10 latach. Wróci em 
do kraju 16.11 1955r., czyli  po  jedenastu latach. Ju  nie 
wróci em do  Drohobycza, tylko   do   kraju.   Obecnie zmieni o 
si  sporo  w   Drohobyczu, ale   w  okresie, kiedy Ukraina 
og osi a   niepodleg o ,   zmienia  si     na  lepsze. Nadal s   
tam trudno ci ekonomiczne. Dlaczego w dalszym ci gle tak 
zaniedbane s    kamienice  secesyjne  w   Drohobyczu? Otó  
ludzie tam twierdz , e Polska od kilku lat rozbudowuje 
kapitalizm, natomiast  Ukraina nie potrafi sobie poradzi  ze 
spadkiem ZSRR. Zachowa y  si   przepi kne,  secesyjne witra e  
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i klatki schodowe. eby sobie u wiadomi  jak wygl da  
Drohobycz, trzeba pojecha  do Jaros awia,  który jest te  
miastem typowo galicyjskim. Ci gle   w    nas   tkwi   ta   
t sknota,   to  umi owanie  rodzinnego miasta.   

 
W   2006 roku na mszy wi tej powiedzia em,   e  

jeste my   takimi   przelotnymi    ptakami, które staraj  si  
znowu    przylecie  i przylecimy w tym roku. Prawdopodobnie   
ta ma a  ojczyzna zostanie w naszych sercach, w naszym 
dzia aniu, w naszym przekazywaniu dzieciom,  wnukom, 
prawdopodobnie   zostanie   na   zawsze, tak d ugo, póki  
yjemy. Oczywi cie  m odzie   ma  zupe nie   inne   podej cie   

do tego, by  mo e za bardzo konsumpcyjne, za bardzo   
podyktowane    nowinkami technicznymi. Wy  nie macie  za   
czym   t skni ,   bo  jeste cie   na   miejscu. My to tak w a nie,   
jak   te przelotne   ptaki: odlecia y,   przylatuj , popatrz , 
pop acz    i   wracaj .   Docenia   si    ma    ojczyzn   kiedy si  
j   utraci. Ma a ojczyzna to niewielka cz  tej du ej ojczyzny. 
My uwa amy   ci gle,   e   to  jest nasze miasto, tam si  
urodzili my, nie chc  by my byli uwa ani za jakich  
rewizjonistów. 
 

Stamt d si  wywodzi nasz ród. Ci gle wracamy tam 
my lami, a   przede   wszystkim   dzia aniem.  Dlatego dzia am 
na   rzecz Stowarzyszenia Ziemi Drohobyckiej, dla 
upami tnienia, poniewa   uwa am, e naszym dzia aniem 
dajemy wiadectwo prawdzie.  Nie mo na tego zapomnie . 
Zabytki  kultury   przecie  wiadcz  o kulturze polskiej na 
tamtych   terenach. Cho    historycy   ukrai scy    interpretuj    to 
na   ró ne   sposoby.  

 
Na szcz cie na Ukrainie jest jeszcze wielu Polaków, 

którzy  pami taj  o polsko ci na tych terenach. Polscy 
drohobyczanie wznie li statu  Jana Paw a II.  W czasie tej 
uroczysto ci  w adze  ukrai skie zgodzi y si  na odtworzenie 
pomnika grunwaldzkiego. 
 

Kiedy  tego typu wydarzenia by y wa ne. Wa na by a 
twórczo  Matejki, znaczenie powsta . Kto dzi  mówi o 



53

powstaniu   listopadowym,   czy   nawet o warszawskim? 
Ostatnio,   14  lutego   ca y   dzie   czeka em,   a    kto    powie 
w   telewizji,   e   to  jest  rocznica   przemianowania ZWZ   na   
Armi    Krajow ,  ale  niestety,  nikt  nie powiedzia  o tym s owa. 
Mowa   by a   jedynie   o   walentynkach. 

Uwa am,   e  mo na  mie    tylko   jedn    ma  
ojczyzn ,   która   si    zawiera w a nie w tej  mnogiej.   Nie 
kocha   si   w   niej    jakiego     jednego drzewa, jednego 
miejsca – kocha si  wszystko.  Ma    ojczyzn    trzeba 
postrzega  ca o ciowo, nie mo na jej traktowa  wybiórczo. 
Trzeba   j   zachowa    w   swojej   pami ci i   w  sercu. To  
przecie  by a ziemia naszych ojców.  Nie   mo emy   si    jej    
ani   wyrzec,   ani   zapomnie    o   niej.   Mo emy   tylko   mi o 
wspomina .   Moj    ma  ojczyzn    jest ziemia  drohobycka,   
niestety   ju    niepolska. Nie istnieje dla mnie takie s owo jak 
repatriacja, to by a  ekspatriacja. Ludzie zostali stamt d 
wyp dzeni, na mocy postanowie  tehera skich, ja ta skich  i 
poczdamskich. Wiedzieli my, e nie wrócimy do tej naszej ma ej 
ojczyzny.   Wierzyli my, e   je li  Bóg   pozwoli,   to   wrócimy   
do kraju i Bóg   pozwoli ,   ale   ju    nie   do Drohobycza. 
Zastali my  jedynie  nieznan  rzeczywisto , jak  by  PRL. 
Nagle znale li my si  w innym wiecie. Powrót do  Drohobycza   
by   nierealny.  Nie mieli my do czego wraca . Tam   mieszkaj    
ju  inni   ludzie,   tak e    drohobyczanie, którzy, tak   jak   my,   
tam si  urodzili. My mo emy jedynie t skni  za  tym „utraconym  
rajem”. Zosta o nam tylko zwiedzanie   starych   k tów   i   
ogl danie, co si  zmieni o. 
 

Pan Krzysztof w swojej z o onej relacji zestawia 
wspomnienia w asne z przekazem  twórców z kresów i 
przekazem historycznym. Dopiero takie zestawienie daje pe ny 
obraz jego  opowie ci i wspomnie . Ka dy fragment jest 
cytowany  z  pami ci,   podobnie   jak wszystkie daty  
historyczne. Z jego opowie ci mo na wysnu  par  
interesuj cych wniosków.  

 
Po  pierwsze -  opowiadaj c  o czym ,   mówi  nie  w  

imieniu jedynie swoim, ale niemal zawsze w formie „my”. 
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Wskazuje   to na niezwyk  za y o  z lud mi ze swojego miasta, 
którzy byli nie tylko znajomymi ze  szko y lub uczestnikami 
zabaw, ale tak e towarzyszami okupacji, dzia aczami AK, 
osobami  niezast pionymi, przyjació mi w czasie niedoli. Wida  
jakie   wi zi   cz    tych   ludzi   tu  w  Polsce.  Ludzi, których 

czy wiele, a przede wszystkim jedno – t sknota za ich ma , 
utracon  ojczyzn ,  jak  jest Drohobycz.   Wida ,  e   te wi zi 
s    mocno   podtrzymywane   przez   samego   pana  
Krzysztofa,  który  jest inicjatorem wielu wyjazdów i dzia a w 
wielu organizacjach, mi dzy innymi  w wiatowym Zwi zku 
o nierzy Armii Krajowej w Opolu, spotyka si  nadal z 

Kresowiakami,  towarzyszami broni. W relacji pana Krzysztofa 
wida   ogromn   dum   ze swojego rodzinnego  miasta. Wiedza 
z zakresu historii na temat Drohobycza jest imponuj ca,   pan 
Krzysztof nadal si   interesuje dziejami i rozwojem miasta. By  
mo e historia   jest   mu   tematem   tak  bliskim, gdy    jest jej 
niejako wspó twórc , za co zap aci  wysok  cen , sp dzaj c 
dziesi   lat  w  agrze.   Pan Krzysztof  jest znakomitym 
przyk adem mi o ci zarówno do Polski, jak i do ma ej ojczyzny. 
Drohobycz   by   niezwyk ym miastem. By  miejscem krzy owania 
si    tradycji   lokalnych (zwi zanych z zabytkami  miasta, 
osi gni ciami przemys u naftowego) z opozycj  w czasie 
okupacji, jak  by a Armia  Krajowa. (Pan Krzysztof, co ciekawe 
nigdy  nie  u ywa   skrótu   AK. Zawsze go rozwija.). Armia  
Krajowa wiele dla niego znaczy. Do dzi  uczestniczy w wielu 
zjazdach, które tak e sam organizuje. 

 
Dzia alno  w AK wi e si  tak e z szacunkiem do ojca i 

wojskowych tradycji rodzinnych. 
 
W relacji wida  ogromn  mi o  do kresów, a co si  z tym 

wi e szacunek do Sienkiewicza, jako  ich piewcy. Jego 
opowie  odbiega od historii  pozosta ych respondentów, dlatego 
postanowili my  j  zamie ci  na samym ko cu naszej pracy.  

 
a ujemy, e relacja, cho  spisana, nie oddaje do ko ca 

charakteru opowie ci pana Krzysztofa. Bowiem dumy w jego 
g osie, gdy opowiada  o Drohobyczu  nie  opisze  aden  tekst.  
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.P O E Z J E 
 

Modlitwa
Marian Hemar

 
Nie sprowadzaj nas cudem na Ojczyzny ono, 
Ni przyja ni  angielsk , ni ask  anielsk . 
Je li chcesz nam przywróci  ziemi  rodzicielsk , 
Nie wracaj darowanej. Przywró  zas u on . 
 
Nasza to wielka wina, e my z Twoich cudów 
Nic si  nie nauczyli. Na aski bezbrze ne 
Liczyli my, tak pewni, jakby nam nale ne, 
Aby nas wyr cza y z Jej nale nych trudów. 
 
Za bardzo my Ojczyzn  kochali wi tami. 
Za bardzo my wierzyli, e zawsze nad Wis  
Cud b dzie czeka  na nas i gromy wytrysn  
Z niebieskiej maginockiej linii ponad nami. 
 
I co dzie  szli my w pobok Niej - tak jak przechodzie  
Mija drzewo, a Boga w drzewie nie pami ta. 
A Ojczyzna codziennie przecie  by a wi ta, 
A Ona w a nie by a tym cudem na co dzie . 
 
Spraw, by wsta a o w asny wielki trud oparta, 
Bia a z naszego aru, z naszej krwi czerwona, 
By drogo kosztowa a, drogo zap acona, 

eby my ju  wiedzieli, jak wiele jest warta. 
By ju  na zawsze by a w ka dej naszej trosce 
I ju  w ka dej czu o ci, w l ku i rozpaczy, 
By wnuk,  zrodzon w wolno ci, wiedzia , co to znaczy 
By  wolnym, by  u siebie - By  Polakiem w Polsce! 
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LESOPOWA 4 
Jerzy Woszczynin 

 
 
Stuk  potyka   si  z  echem zamarzni tym witem, 

Zwielokrotnia    po tajdze i  w  poszumie  gasn , 

elazo   razi  drzewo.  Lec  drzazgi    jasne, 

nieg   apciami opada  z  rozedrganych  szczytów. 

Ostrza  pi   za piewa y  w  rytmie  szybkim,  suchym, 

Jak  sójki  rozkrzyczane  jesieni   w ród  li ci. 

Zachwia   si   wierk  podci ty  i  wierzcho kiem   
wiszcz c, 

Gruchn   o  ziemi   w  nie nej  kurzawy  wybuchu. 

Dymy  z  ognisk   ku   niebu  pn   si   oci ale, 

Ci gn c   weso y  p omie   z  ga zi  s katych, 

Przy  którym grzej   plecy w dziurawych  busz atach 

 Ludzie,  zaj ci  prac   na  lesopowale. 

  

Z  boku  stra nik  z  bagnetem,  ostro ny  jak  uraw 

 Kurzy  machork ,  liczy  brygad   i  czuwa. 

4 Gu ag polskich poetów.Wybór wierszy i przedmowa Nina Taylor Terlecka,
wyd. MOST 2011
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Pie   o  o nierzu5 
Franciszek Tadeusz Krasucki 

 
o nierska   piosenka 
o nierz   w   piosence 

Jak   maszerowa    lasem pod   nog  
piewa  do ciebie  przyj  dzi   nie  mog  

Jak  na  wojence  spa e   kolego 
W  lesie  lubelskim 
Wsz dzie  piosenk   nasz   s yszano 
Jak  Europa  kula  szeroka 
Wsz dzie  z  honorem  w  grobie  sk adano 
Syna  polskiego 
Polskiego  ducha 
Potem  do  domu  list  czarny  s ano 
Matce 
By mod y wznios a  za  mi o . 

 
Sz y   lata 
Ros y   kopców   mogi y 
A    z   Or em nasz    wolno   zjednan  
Do   Polski   wolnej   wróci y   syny 
Na  matki  zagon  i  na  ruiny. 

 
I  pie   o y a 
Sw    z   mogi    teraz  podnios a  g ow  
Chwyci a m odo  si    radosn  
I  ycie  g osi  zapala  Nowe 
I  maszeruje  jak  wojsko  wiosn  
I  duma  wie czy  o niersk    s aw  
Zadania  nowe  jak  bro   na  rami  
Nowe  przed  nami 
Przyjed   wi c  mamo 
Dzi   na  przysi g  
Z  rado ci  otrzyj  z   co  nie  boli 
We   swoje  ycie  Syna  pod  r k  
Dzi   koniec  alom  smutkom  niedoli 
Niechaj  codzienny  budzi  nas  ranek 
Pracy  rozkazem  bez 
Niespodzianek.   

5 Ptaki z szuflady Franciszek Tadeusz Krasuski , wyd. Sarnaki Serpelice 2010
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15. rocznica wst pienia  Polski do NATO 

Konferencja: 15 lat cz onkostwa Polski w NATO6 

27 marca  br. podczas konferencji naukowej pt. 
„Polityczno-wojskowe implikacje cz onkostwa Polski w NATO z 
perspektywy 15-lecia obecno ci w strukturach Sojuszu” w 
imieniu ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka 
prelekcj  wyg osi  wiceminister Maciej Jankowski.  

Celem konferencji by o okre lenie wyzwa , szans i 
zagro e  dla Polski, wynikaj cych z jej przynale no ci do NATO 
i aktywnego udzia u w tworzeniu polityczno-militarnych 
uwarunkowa  euroatlantyckiego wymiaru bezpiecze stwa. 
 Przyst pienie do Sojuszu Pó nocnoatlantyckiego by o 
pocz tkiem drogi prowadz cej do zbudowania nowoczesnej 
armii. Polskie Si y Zbrojne s  dzi  nowocze niejsze i bardziej 
sprawne. Sta e utrzymywanie i ci g e rozwijanie sojuszniczych 
indywidualnych zdolno ci obronnych jest niezb dnym sposobem 
zachowania mo liwo ci skutecznego reagowania na nowe 
wyzwania i zagro enia. Ci g y rozwój armii powinien zapewnia  
wype nienie zobowi za  sojuszniczych oraz umo liwia  ich 
samodzielne dzia anie – powiedzia  w swoim wyst pieniu 
podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski (…). 

W ród prelegentów czwartkowej konferencji byli m.in. 
wiceminister Robert Kupiecki, zast pca szefa Biura 
Bezpiecze stwa Narodowego,  minister Zbigniew W osowicz 
oraz by y prezydent RP Aleksander Kwa niewski. 

Uroczysto ci  przed Grobem Nieznanego o nierza7 
 

W rod , 12 marca, przed Grobem Nieznanego o nierza 
w Warszawie odby y si  uroczysto ci zwi zane z 15. rocznic  
wst pienia Polski do NATO. 

6 Strona internetowa Biura Bezpiecze stwa Narodowego 27.03.2014 r.
7 Strona internetowa Ministerstwa Obrony Narodowej
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„Musimy pami ta , e na nasze polskie bezpiecze stwo 
sk ada si  nie tylko przynale no  do najpot niejszego sojuszu 
wiata (…) To tak e nasza polska armia, nasze zobowi zania 

sojusznicze, nasz w asny wysi ek.” - powiedzia  prezydent 
Bronis aw Komorowski podczas uroczysto ci zwi zanych z 15. 
rocznic  wst pienia Polski do NATO, które odby y si  przed 
Grobem Nieznanego o nierza w Warszawie. 

 
 

 
Ceremonia, w której uczestniczy  minister obrony 

narodowej Tomasz Siemoniak,  rozpocz a si  o godz. 19 czasu 
polskiego, czyli o tej samej porze, kiedy 15 lat temu Bronis aw 
Geremek, jako ówczesny minister spraw zagranicznych, z o y  
dokumenty ratyfikacyjne Paktu Pó nocnoatlantyckiego. 12 marca 
1999 w Independence w ameryka skim stanie Missouri Polska, 
Czechy i W gry zosta y oficjalnie przyj te do NATO. 

W wyst pieniu prezydent Bronis aw Komorowski 
zaznaczy , e dzi  trudno sobie wyobrazi  mocniejsze gwarancje 
bezpiecze stwa ni  przynale no  do NATO i UE. „To nie 
przypadek, e wolna Polska najpierw zabiega a o uczestnictwo w 
NATO. (…) Pragn li my bowiem uzyska  poczucie 
bezpiecze stwa tak konieczne dla kraju w trakcie g bokiej 
przebudowy. Liczyli my wtedy, e jako cz onek Sojuszu atwiej 
uzyskamy te  cz onkostwo w Unii Europejskiej. Ta strategia 
przynios a nam sukces - jeste my i w NATO, i w Unii 
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Europejskiej. Trudno wyobrazi  sobie mocniejsze gwarancje 
naszego polskiego bezpiecze stwa” – powiedzia  prezydent 
Bronis aw Komorowski (…). 

 

 
 
 
Na zako czenie prezydent Bronis aw Komorowski 

podzi kowa  wszystkim, którzy przyczynili si  do uzyskania 
przez Polsk  cz onkostwa w NATO.  

Podczas odprawy wart przed Grobem Nieznanego 
o nierza podniesiona zosta a na maszt flaga Rzeczypospolitej 

Polskiej i NATO, odegrane zosta y hymny Polski i NATO oraz 
nast pi a uroczysta zmiana posterunku honorowego. Z o ono 
tak e wie ce na p ycie Grobu Nieznanego o nierza oraz odby a 
si  projekcja okoliczno ciowego filmu. 

         Uroczysto ci na pl. Marsza ka Józefa Pi sudskiego 
zako czy  pokaz musztry paradnej w wykonaniu o nierzy 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W 
uroczysto ciach z okazji 15. rocznicy wst pienia Polski do 
NATO uczestniczy a kadra dowódcza Si  Zbrojnych RP. Obecni 
byli tak e przedstawiciele rz du, w adz samorz dowych oraz 
delegacje kombatantów i harcerzy.  
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10 lat w Unii Europejskiej 

Dobrze wykorzystana szansa8 
Wysi ek si  op aca 

Rados aw  Sikorski 

Podpisuj c w imieniu Polski traktat o wej ciu do Unii 
Europejskiej ówczesny premier i szef dyplomacji wiedzieli, e 
podejmuj  s uszn  decyzje. Nie mogli jednak wiedzie , e 
sukces – zarówno dla Polski jak dla Unii - b dzie tak du y. 

 
Dekad  temu Polska wraz z dziewi cioma innymi krajami 

sta a si  cz onkiem Unii Europejskiej. By o to mo liwe dzi ki 
naszej tytanicznej pracy nad spe nieniem kryteriów. 
Przeprowadzili my g bokie reformy i zmiany w naszym kraju, 
wr cz urz dzili my go od nowa. W ci gu zaledwie kilkunastu lat 
zbudowali my demokracj  i wolny rynek – dwa filary na których 
opiera si  zjednoczona Europa. 

 Post p by  mo liwy dzi ki wej ciu przez Polsk  w  1989 r. 
na drog  transformacji. 4 czerwca uczcimy 25 lat od pierwszych 
– pluralistycznych, ale jeszcze nie w pe ni wolnych wyborów w 
naszym kraju. By y to pierwsze wybory w tej cz ci Europy z 
udzia em antykomunistycznej opozycji po dziesi cioleciach 
ograniczonej suwerenno ci.   

 
Na integracji zyskali tak e nasi partnerzy. Nieprawdziwa jest 

teza, e jedn  z przyczyn kryzysu gospodarczego w Europie by o 
poszerzenie UE. Analiza danych makroekonomicznych pokazuje 
pozytywny wp yw rozszerzenia z 2004 r. na gospodarki 
wi kszo ci pa stw UE-15. Najwi ksz  premi  za rozszerzenie 
odebra y pa stwa prowadz ce intensywne kontakty handlowe z 
krajami naszego regionu oraz te, które zdecydowa y si  
zliberalizowa  dost p do rynku pracy dla nowych cz onków.   

8 Gazeta Wyborcza 20 kwietnia 2014 r.
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G ównym ród em korzy ci dla wszystkich pa stw 

(przyst puj cych i przyjmuj cych) jest wykorzystywanie 
potencja u rynku wewn trznego, w tym przypadku zw aszcza 
swoboda przep ywu towarów i swoboda przep ywu osób. Warto 
przypomina  t  prawd  w obliczu zalewu tanim 
eurosceptycznym populizmem, który nie liczy si  z faktami.  

Dziesi  lat to w historii tyle co u amek sekundy. wier  
wieku to zaledwie jedno pokolenie. W tak krótkim czasie uda o 
si  nam zmieni  t  cz  Europy. Ciesz c si  z naszego 
sukcesu, yczymy, by uda o si  go powtórzy  tym, którzy 
podejmuj  trud reform w naszym s siedztwie dopiero dzi . I 
którzy za sam  mo liwo  rozpocz cia reform zap acili cen  
krwi, jak bohaterowie kijowskiego Majdanu.  

Niech nasz przyk ad b dzie dla nich natchnieniem i 
ród em nadziei, e wysi ek naprawd  si  op aca.

 
   

        

Rado  Polaków z przyst pienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. fot. Robert 
Stachnik/reporter/eastnews 
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  Dzie  Flagi – 2 Maja 2014 r. 

Uroczysto ci przed Pa acem Prezydenckim9 

Z okazji Dnia Flagi RP na dziedzi cu Pa acu 
Prezydenckiego odby o si  uroczyste wci gni cie flagi 
pa stwowej na maszt oraz wr czenie flag jednostkom 
wojskowym, organizacjom pozarz dowym, szko om, 
organizacjom polonijnym, laureatom konkursu „Patriotycznie 
Zakr ceni”, a tak e przedstawicielom lotnictwa. 

„To szczególny moment -  Dzie  Flagi RP  -   w ramach 
25-lecia naszego cieszenia si  wolno ci .   To tak e szczególny 
moment obchodzi  Dzie  Flagi, naszej bia o-czerwonej, w 10-
lecie cz onkostwa Polski w UE i 15-lecie cz onkostwa w NATO.  
My l , e wielu z nas patrz c na polsk  flag  bia o-czerwon  
ulega wzruszeniu, wielu z nas szuka w niej potwierdzenia 

9 Opracowano na podstawie tekstu na stronie internetowej Prezydenta RP
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niezwyk o ci polskiej drogi poprzez nie atw  histori , ale równie  
szuka w niej ród a rado ci i optymizmu w my leniu o Polsce, o 
Ojczy nie, o nas wszystkich, w my leniu na przysz o ” – 
powiedzia  prezydent.    
  Bronis aw Komorowski dzi kowa  wszystkim, którzy 
dbaj , aby flaga nie tylko dumnie opota a ponad nami, ale 
równie  by a stale ród em dobrego, m drego patriotyzmu, aby 
ta flaga cieszy a nas swoj  pi kn  tradycj , ale tak e 
codzienno ci , wspó czesno ci .  Oceni , e jest wiele takich 
narodów, które patrz  na swoje symbole, na flagi, ale czuj  
gorycz lub l k przed wspó czesno ci  albo l k o przysz o . 

„My w Polsce mo emy cieszy  si  bia o-czerwon  flag  
rado nie, spokojnie spogl daj c w przysz o , bo przezywamy 
razem dobry czas dla Polski. Te 25 lat naszej wolno ci to dobry 
czas dla bia o-czerwonej – podkre li  Prezydent RP. Dzi kowa  
wszystkim, którzy chc  rado nie obchodzi  tegoroczne rocznice i 
budowa  radosne prze ycie zwi zane z flag  bia o-czerwon . 

Okoliczno ciowa iluminacja, tym razem specjalnie 
przygotowana z okazji wi ta Flagi oraz wi ta Narodowego 3 
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Maja, rozb ys a na fasadzie Pa acu Prezydenckiego.   Na 
zmieniaj cym si  bia ym i czerwonym tle wy wietlany jest orze  w 
koronie. Iluminacj  b dzie mo na ogl da  od zmierzchu 2 maja 
do witu 5 maja. 
  

Na czas trwania „Majówki z Polsk ” fasada Pa acu by a 
ponadto udekorowana wielkoformatowymi, bia o-czerwonymi 
flagami.  Pomniki na Trakcie Królewskim by y w tych dniach 
przystrojone kokardami narodowymi.  

 
Przed Pa acem Prezydenckim zosta a otwarta wystawa  

prezentuj ca niezwyk y wk ad Polaków w histori  wiatowego 
lotnictwa i wspó czesne osi gni cia rodzimej awiacji.  

 
W  tym  dniu  Prezydent Bronis aw Komorowski spotka   

si  z przedstawicielami Polonii z okazji Dnia Polonii i Polaków za 
Granic . 
 
Wieczorem na dziedzi cu Pa acu Prezydenckiego odby  si  
Koncert orkiestr wojskowych: koncertowa a Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz G ówna Orkiestra 
W gierskich Si  Zbrojnych. Koncert by  otwarty dla publiczno ci.  

 
 

Pie  o fladze 

Konstanty Ildefons Ga czy ski, 1944 
 

Jedna   by a - gdzie?    Pod Tobrukiem. 
Druga   by a - gdzie?    Pod Narvikiem. 
Trzecia    by a   pod   Monte   Cassino. 
 
A   ka da    jak    zorza   szalona, 
bia o-czerwona,   bia o-czerwona, 
czerwona   jak   puchar    wina, 
bia a   jak   nie na    lawina, 
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bia o-czerwona. 
 
Zebra y    si    noc     flagi. 
Flaga   fladze    dodaje   odwagi: 
- No, no, nie   b d     taka    zmartwiona. 
Nie   pomog     i   moce    piek a: 
jam    ciebie, ty     mnie   urzek a, 
nie   zmog   ci    bomb     ni   z otem 
i   na   zawsze   zachowasz   sw    cnot . 
I   nigdy   nie   b dziesz    bia a, 
i   nigdy   nie   b dziesz   czerwona, 
zostaniesz   bia o-czerwona 
jak   wielka   zorza    szalona, 
czerwona    jak    puchar   wina, 
bia a    jak    nie na    lawina, 
najukocha sza,    najmilsza, 
bia o-czerwona. 
 
Tak  mówi y    do    siebie   flagi 
i   raz   po   raz   strzeli    karabin, 
zrobi     dziur     w   czerwieni   i    w bieli. 
Lecz    wo a y   flagi:    - Nie   p aczcie! 
Cho by    jeden    strz pek   na   maszcie, 
nikt   si    zmieni    barw   nie   o mieli. 
Zostaniemy    bia o-czerwone, 
flagi    wi te,   flagi    szalone. 
Spod    Tobruku   czy   spod   Murma ska, 
niech   nas   p dzi   dola  cyga ska, 
zostaniemy   bia o-czerwone, 
czerwone   jak   puchar   wina, 
bia e   jak   nie na   lawina, 
bia o-czerwone. 
 
O   pó nocy   przy   zielonych   stolikach 
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modli y   si    diab y   do   cyfr. 
By y   szarfy   i   ordery,   i muzyka 
i   stuka    tajny   szyfr. 
Diab y   w   sercu   swoim   g upim,   bo   niedobrym 
rozwi zywa y   bia o-czerwony   problem. 
 

ka a   flaga:   - Czym   powinna 
zgin ,   bo   jestem   inna? 
Bo   nie   taka   dyplomatyczna, 
bo    tragiczna,    bo   nostalgiczna, 
ta   od   mgie    i   od   tkliwej   rozpaczy, 
i   od   serca,   które   nic   nie   znaczy, 
flaga   jak   ballada   Szopenowska, 
co   j    tka a   sama   Matka   Boska. 
 
Ale   wtedy   przysz a   dziewczyna 
i   unios a   flag    wysoko, 
hej,   wysoko,   ku    samym   ob okom! 
Jeszcze   wy ej,  gdzie   si    wszystko   zapomina, 
jeszcze    wy ej,   gdzie   jest   tylko    s awa 
i    Warszawa,    moja   Warszawa, 
Warszawa   jak   piosnka    natchniona, 
Warszawa    bia o-czerwona, 
bia a    jak   nie na   lawina, 
czerwona   jak   puchar   wina, 
bia o-czerwona,    bia o-czerwona, 
hej,    bia o - czerwona. 

 

* 
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Rocznica Konstytucji 3 Maja 
Z okazji przypadaj cej  223. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja Prezydent RP Bronis aw Komorowski z 
Ma onk  wzi li udzia  w uroczystej mszy wi tej w intencji 
Ojczyzny w warszawskiej archikatedrze w. Jana Chrzciciela. 

Mszy przewodniczy  metropolita warszawski kard. 
Kazimierz Nycz.  - Dzi kujemy, e mieli my tak m drych 
przodków, i  potrafili ustanowi  Konstytucj  3 maja - mówi  kard. 
Nycz. W homilii podkre li , e 3 maja to zarazem wi to maryjne 
oraz pa stwowe. Nawi za  te  do niedawnej kanonizacji Jana 
Paw a II oraz obchodzonych w tym roku rocznic: 25-lecia 
odzyskania wolno ci oraz wst pienia Polski do UE. - Bez niego 
wielu rocznic by nie by o - doda  metropolita warszawski. 
  

We mszy uczestniczyli przedstawiciele najwy szych 
w adz pa stwowych, a tak e liczni genera owie oraz dowódcy 
rodzajów Si  Zbrojnych, kombatanci, o nierze AK, harcerze i 
mieszka cy stolicy. 

Przed archikatedr , odby a si  inscenizacja ywego 
obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” w 
wykonaniu aktorów i statystów w historycznych strojach. 

Fot. ukasz Kami ski 
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Fot

Wyst pienie Prezydenta z okazji wi ta  3 Maja10 

fot. Lukasz Kaminski 
  
… W preambule Konstytucji 3 Maja znajduje si  zapis, e 
uchwalono  j  “chc c na wdzi czno  wspó czesnych i 
przysz ych pokole  zas u y ”.  Dzisiaj my okazujemy t  
wdzi czno  twórcom pierwszej w Europie, nowoczesnej 
konstytucji z roku 1791. 
  

Wiemy jednak, e Konstytucja Trzeciomajowa nie by a 
wtedy zwie czeniem dzie a modernizacji Polski, ale raczej 
postulatem g bokiej reformy. By a zapowiedzi  dzia a  
zmierzaj cych do prze amania s abo ci ustrojowej, militarnej, 
politycznej i gospodarczej. Mia a by  drog  do nowoczesno ci 
pa stwa i do wolno ci narodu. Drog  do zerwania wtedy jak e 
silnych zale no ci od Rosji. Sposobem na zaczerpni cie ze 
róde  zachodnioeuropejskich, o ywczych idei o wieceniowych. 

  

10 Strona internetowa Prezydenta RP.
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Wtedy nie uda o si  nam wyzwoli  z zale no ci od 
Wschodu. Nast pi a rosyjska interwencja, wsparta przez rodzimy 
obóz narodowej g upoty, zdrady i anachroniczno ci, zwany 
Targowic . Wielki zamys  g bokiej modernizacji Polski leg  
wtedy w gruzach. Obalona Konstytucja 3 Maja zosta a na 
pokolenia przestrog  i wskazówk . Do dzi  przypomina, e nie 
ma wolno ci bez nowoczesno ci! 
  

W tym roku wi tujemy 25-lecie ponownego odzyskania 
wolno ci. wi tujemy jednocze nie 25 lat trudnego, ale 
owocnego procesu modernizacji kraju. 
  

Rozpocz li my ten proces w 1989 roku od skutecznego 
zerwania  poja ta skich uzale nie  od Wschodu i od 
wyznaczenia strategii d enia przez Polsk  do wiata Zachodu, 
do wiata Europy. Ta strategia doprowadzi a nas 15 lat temu do 
cz onkostwa w NATO, a 10 lat temu do Unii Europejskiej. Dzie o 
naprawy Rzeczypospolitej rozpocz li my od wielkiej reformy 
politycznej, spo ecznej i gospodarczej. Konstytucja z roku 1997 
by a ukoronowaniem tego procesu. 
  

Doceniaj c dzisiaj wielko  my li twórców Konstytucji 
sprzed 223 lat, doce my i w asne dzie o: bezpieczn , europejsk  
i rozwijaj c  si  III Rzeczpospolit . Szanujmy nasz  
wspó czesn  konstytucj . 
  

Doce my efekty naszej walki, naszych wyrzecze  i 
po wi ce , efekt naszej pracy i wysi ku, m dro ci twórców 
odrodzonej,  demokratycznej   i  niepodleg ej Ojczyzny.  
Doce my i oka my nasz  wdzi czno , nie mniejsz  ni  ta, 
któr   obdarzamy prapradziadów, którzy dobrze rozpocz li 
dzie o, ale nie  zdo ali  go   wtedy   ani   obroni ,  ani 
doprowadzi  do szcz liwego ko ca. 
  

Oka my wdzi czno  za dobry los, który jest naszym 
udzia em od 25 lat! 
  

Pami tajmy te  lekcj  p yn c  z historii. I z tej odleg ej z 
ko ca XVIII wieku i z   tej, której jeste my wiadkami, tej która 
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dzieje si  na naszych oczach, która dokonuje si  naszymi r kami 
i naszymi sercami. Pami tajmy, e w naszym miejscu wiata, w 
naszym miejscu w Europie nie ma wolno ci bez nowoczesno ci! 
  

Bo kto stoi w miejscu, kto trwa w samozadowoleniu, kto 
trwa w przekonaniu, e nie trzeba si  ci gle doskonali , 
unowocze nia  - ten skazuje siebie i kraj na przegran  w 
trwaj cej od zawsze i na zawsze konkurencji ludzi, narodów i 
pa stw. 
  

Ten, kto chce zagwarantowa  rozwój, bezpiecze stwo i 
wolno  Ojczyzny musi by  gotów do jej ci g ej modernizacji, 
ci g ej pracy na rzecz nowoczesno ci, ci g ego wysi ku na rzecz 
pojawiaj cych si  nowych wyzwa , nowych zagro e  i nowych 
szans. 
  

Nie ma wolno ci bez nowoczesno ci! 

Uroczysto ci na Placu Zamkowym z okazji wi ta Narodowego 3 Maja 

fot. Piotr Molecki 
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70. rocznica bitwy o Monte Cassino

CZERWONE  MAKI11 
Piotr Su ek 

G ówne uroczysto ci    upami tniaj ce   70. rocznic  
bitwy odby y  si    na   Polskim Cmentarzu Wojennym, u 
podnó a   opactwa oo. Benedyktynów.   Przed   wprowadzonym 
z honorami historycznym sztandarem 5. Wile skiej Brygady 
Piechoty oddano ho d spoczywaj cym na wzgórzu Monte 
Cassino   bohaterom. 

W patriotycznej uroczysto ci oraz Mszy w. odprawionej 
przez kard. Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolit  
warszawskiego, Szczepana Weso ego, arcybiskupa seniora 
archidiecezji gnie nie skiej, oraz Józefa Guzdka, biskupa 
polowego   Wojska   Polskiego, uczestniczy o: 53 weteranów 
walk  o Monte Cassino;  prezes Rady Ministrów RP   Donald 
Tusk z ma onk , ksi  Henryk z Walii, reprezentuj cy 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej; 
generalny gubernator Nowej Zelandii gen. broni Jerry 
Mateparae; przedstawiciele korpusu dyplomatycznego 
akredytowani   przy  Kwirynale. Republik  W osk  
reprezentowali: podsekretarz  stanu w Ministerstwie Obrony 
Gioacchino   Alfano,    prefekt  prowincji  Frosinone Emilia  Zarrilli   
i  burmistrz Cassino  Giuseppe Golini Petrarcone. 

W sk ad licznej polskiej delegacji wchodzili: 
wicemarsza ek  Sejmu  Cezary Grabarczyk; wicemarsza ek 
Senatu Jan Wyrowi ski; ministrowie:  Jacek Cichocki, Pawe  
Gra ,  Igor Ostachowicz, Tomasz Siemoniak i Bart omiej 
Sienkiewicz,   reprezentuj cy    prezydenta   podsekretarz  stanu 
w   jego Kancelarii   Maciej  Klimczak, pos owie: Jan 
Dziedziczak,  Rafa  Grupi ski,  Ligia Krajewska,  Stefan 
Niesio owski,   Ireneusz Ra ,  szef Urz du do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan   Stanis aw   
Ciechanowski,    ambasador  RP w Republice W oskiej   
Wojciech   Ponikiewski,  podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Pracy   i   Polityki  Spo ecznej  Marek Bucior; dowódca 

11 Kombatant Nr 5/281 Maj 2014
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Garnizonu   Warszawa  gen.  Wies aw  Grudzi ski; sekretarz 
Rady  Ochrony  Pami ci  Walk  i  M cze stwa   Andrzej 
Krzysztof Kunert; wdowa po  prezydencie Ryszardzie 
Kaczorowskim -   Karolina   Kaczorowska   oraz  córka   
dowódcy 2. Korpusu, Anna   Maria   Anders. By o tak e ponad 
1800  harcerzy   z kraju   i   zagranicy.   

Po   odegraniu   hymnów   Polski  i W och przyby ych   
go ci  powita   szef   Urz du  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób   
Represjonowanych  Jan  Stanis aw Ciechanowski. Zwracaj c  
si  do   weteranów   podkre li ,   e   to  dzi ki   ich   m stwu i 
daninie   krwi   yjemy  dzi    w   wolnym   kraju: – Zebrali my 
si ,   by   odda    ho d   zdobywcom  tego  wzgórza, którzy 
doprowadzili  do   jednego   z   najwi kszych   w   historii 
zwyci stw   or a   polskiego. Walczyli cie o   to,   by Polska 
by a  wolna    i   demokratyczna,  i   dzi    taka   ona   jest. 
Zdobyli cie to, co podobno by o  nie do zdobycia. Byli cie 
o nierzami  wolno ci,   zwyci y    Orze    Bia y.   

Rozpoczynaj c nabo e stwo,   metropolita   warszawski 
kard. Kazimierz Nycz powiedzia : – Gromadzimy   si ,    by   
uczy    si    mi o ci do  Ojczyzny,   która   zawsze   wymaga   
po wi cenia,  ofiary, trudu, i równocze nie   uczy    si    
odpowiedzialno ci  za   Ojczyzn ,   a   tak e   odpowiedzialno ci   
za   kraje   bratnie   Europy i wiata  wtedy, kiedy trzeba 
pomaga . 

Biskup polowy Wojska Polskiego, Józef Guzdek, 
przypomnia    w   homilii  losy   polskich   uchod ców z 
„nieludzkiej  ziemi”: – Przeszed szy   d ug  drog ,  przez Iran, 
Irak   i   Palestyn , o nierze  2. Korpusu Polskiego pod 
dowództwem  gen. W adys awa   Andersa w maju 1944 r. 
stoczyli   pod   tym  wzgórzem niezwyk    bitw .   Zwyci sk  
bitw ,   ale   zap acili   cen    za  zdobycie   tego  wzgórza. 
Ponad   tysi c  o nierzy   poleg o   na   polu   walki,  ponad 3 tys.   
by o   rannych.   Niektórzy   konaj c,   mówili   „za Polsk  i dla  
Polski”. Bia o-czerwona flaga, zatkni ta  na gruzach 
benedykty skiego  klasztoru,   by a   znakiem,   e „jeszcze 
Polska   nie zgin a”.    Dzi ki    ofiarnej  walce za „wolno  
wasz    i nasz ”  brama   na   Rzym   zosta a   otwarta.  Mo liwy 
by    dalszy   zwyci ski   marsz,  przynosz cy   wolno   
Europie(...).  
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Prezes   Rady   Ministrów   Donald  Tusk  mówi    w   wyst pieniu 
o bohaterstwie   o nierzy 2. Korpusu:  – W j zyku polskim 
nazwa   „Monte  Cassino” zros a   si    ze s owem „bohaterowie”. 
Dumny   mo e   by    naród  i   jest   dumny,   kiedy   ma   takich 
bohaterów   –  powiedzia    premier, przypominaj c  s owa   
wyryte   na   miejscu   wiecznego   spoczynku   zdobywców 
klasztoru:   „Przechodniu   powiedz  Polsce,   e my polegli 
wierni   w   jej  s u bie”.   – Bitwa o Monte Cassino  by a tak 
naprawd    bitw    o   nasz   przysz  wolno . Wszystkie 
nast pne   pokolenia   dobrze   to   czu y – doda ,  podkre laj c 
znaczenie   bitwy   dla   kolejnych   pokole .   – Skoro oni mogli 
ca emu  wiatu   udowodni ,   e   nie  ma   takiego wzgórza, 
które   nie   by oby  do zdobycia,   je li wierzy si   w swoj  wi t  
spraw ,  to   i   my   –   ich   nast pcy   w   Polsce  – musieli my 
w   to  samo   uwierzy ,   e   nie   ma   tak   beznadziejnej 
opresji,  z   której    naród  nie   znajdzie   wyj cia,   je li  wierzy  
w  swoje   wi te   prawa   do   niepodleg o ci  w asnego 
pa stwa   i prawa   do  wolno ci. 
 

Premier Donald   Tusk   w   asy cie  harcerzy i 
weteranów   bitwy   z o y   wieniec, oddaj c ho d poleg ym 
o nierzom(..). 

 
Znicz  na   grobie   gen. W adys awa Andersa  i jego 

ma onki,   kpt. Ireny   Anders,   zapali a  ich  córka,  Anna    
Maria   Anders.    

Harcerze   z   kolei   zapalili   znicze  na grobach abp. 
Józefa   Gawliny   oraz  gen. Bronis awa Ducha.  

 
Na  wszystkich  mogi ach 
z o ono czerwone  maki, 
przy ka dej z nich stan a  
harcerska warta.  
Weterani 2. Korpusu 
Polskiego,  uczestnicy walk 
o  Monte Cassino, przekazali 
m odzie y z Polski zadanie 
kontynuowania dzie a swych 
kole anek i kolegów   ze 
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Zwi zku Harcerstwa Polskiego  dzia aj cego poza granicami  
kraju podtrzymania tradycji i etosu  ich formacji. Kombatanci 
wr czyli   harcerzom    z   ZHP, ZHR oraz Stowarzyszeniu 
Klubów Szkó  i Organizacji Przyjació   Monte Cassino  bia o-
czerwone flagi. 

G os   w   imieniu weteranów  walk  o Monte Cassino 
zabra  prof. Wojciech Nar bski.   – W imieniu nielicznych  
yj cych   i   wielu   pe ni cych  wieczn   wart   w  za wiatach 

uczestników  zwyci skiej   bitwy   o   Monte  Cassino pragn  
przede   wszystkim  z o y    ho d   pami ci   spoczywaj cych  na 
tym   cmentarzu   naszych   towarzyszy  broni, którzy na tych  
skrwawionych   przez   o nierzy   wielu  narodów  wapiennych 
wzgórzach,  oddali Bogu –  ducha,   bratniej   ziemi  w oskiej – 
cia o,   a serca   –   Polsce. 

W   samo   po udnie,   dok adnie  po 70   latach, znowu  
zabrzmia    hejna    mariacki.  W ruinach klasztoru Monte  
Cassino   18   maja   1944 r.   o   godz. 12,  na   znak  polskiego 
zwyci stwa,   odegra   go   plutonowy   Emil Czech  z 3. 
Batalionu   Saperów   3. Dywizji  Strzelców Karpackich.  

W   uroczystej  i   podnios ej   atmosferze chór 
Reprezentacyjnego   Zespo u   Artystycznego  Wojska  Polskiego  
od piewa   skomponowan    po   zako czeniu   bitwy   pie  
„Czerwone   Maki   na   Monte   Cassino”,   do   której s owa 
u o y   Feliks Konarski,  a   muzyk    skomponowa   Alfred 
Schütz(...) 

 
Pomnik gen. Andersa 

Wcze niej   w  centrum Cassino, na placu obok Muzeum 
Historycznego,  ods oni to  popiersie gen. W adys awa  Andersa, 
b d ce darem  Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w 
Ameryce (SWAP) dla  miasta  oraz uczestników walk.  
W  ceremonii  obok weteranów 2. Korpusu Polskiego wzi li 
udzia  m.in.: Anna  Maria  Anders,  Karolina Kaczorowska,   szef 
Kancelarii   Prezesa Rady Ministrów  Jacek Cichocki; szef 
Urz du do  Spraw   Kombatantów   i   Osób  Represjonowanych, 
Jan  Stanis aw  Ciechanowski,  ambasador Wojciech Ponikiewski 
oraz burmistrz Cassino  Giuseppe Golini Petrarcone . W   imieniu   
fundatorów  pomnika  przemówi  prezes SWAP   Antoni  
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Chro cielewski, o nierz spod Monte Cassino, który  odniós    si    
do   idei  upami tnienia  swojego dowódcy. 
– By   nie  tylko   zdolnym   wojskowym,  ale by  dla nas ojcem i 
opiekunem –  mówi    wzruszony   weteran. Jan Stanis aw 
Ciechanowski   podzi kowa   burmistrzowi Cassino oraz Stowa - 
rzyszeniu   Weteranów   Armii   Polskiej  za podj cie inicjatywy 
uczczenia dowódcy  2. Korpusu Polskiego: – To  wspania y 
pomnik   genera a   polskich   nadziei. Cz owieka, który ca e 
ycie   po wi ci    wolnej   Polsce. Zwracaj c  si  do harcerzy, 

szef   UdSKiOR   wezwa   ich do przechowania pami ci  o tym 
wielkim polskim bohaterze. 

Uczestnicy ceremonii wys uchali  równie  archiwalnego 
nagrania   z   wyst pieniem gen. W adys awa  Andersa,   który   
w   pe nych   emocji   s owach    mówi    o   ofierze   ycia  swoich 

o nierzy   i   o   historycznym   znaczeniu  tej bitwy. Przed 
ods oni tym  pomnikiem   z o one   zosta y   wie ce   i  wi zanki 
kwiatów. 
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Bez ostatniego rozdzia u12

Anna Zechenter – IPN Kraków

Ufa   gwarancjom  Zachodu  i  mia    nadziej ,  e  alianckie 
obietnice wskrzeszenia Polski zostan  wype nione. Trzeba by o 
dopiero brytyjskich nacisków, by nie wyprowadza  polskich 
tu aczy- agierników z Sowietów, decyzji ja ta skich i pod ych s ów 
Churchilla, rzuconych mu w twarz w 1945 roku: „Waszej pomocy 
nie potrzebujemy!”, by genera  W adys aw Anders poj  to, co i 
dzi  ma dla nas wag  pierwszorz dn : Europa nigdy nie stanie 
w obronie polskiej suwerenno ci, je eli napastnikiem b dzie 
Rosja. 

W adys aw Anders, potomek niemieckiej rodziny osiad ej 
w Polsce  w  czasach saskich, walczy  podczas I wojny 
wiatowej jako oficer w armii carskiej, a po powrocie do 

odrodzonej Rzeczypospolitej wst pi  do Wojska Polskiego. 
Wspomnienia  jego córki, Anny Anders-Nowakowskiej, daj  
obraz ycia typowy dla rodzin oficerskich: dba  o t yzn  
fizyczn  dzieci  („Mi dzy dwoma pokojami w naszych domach 
by y zawsze wmontowane ró ne przyrz dy gimnastyczne i 
gimnastykowali my si  solidnie”)   i uczy  je prawo ci. Tam, 
gdzie wys ano go na s u b ,  w Równem na Wo yniu, 
Bia okrynicy  ko o  Krzemie ca,  Brodach  pod  Lwowem, w 
ko cu w  Baranowiczach, Andersowie  prowadzili dom otwarty 
dla  rodzin  innych oficerów oraz ziemia stwa. Anna, nazywana 
w rodzinie Hani , pami ta  sielankow   atmosfer :  „Nadchodzi o 
Bo e Narodzenie, na które zje d ali si  zwykle moi stryjowie. 
Ka dego roku w przyleg ym do jadalni pokoju sta a si gaj ca 
sufitu choinka, któr  w tajemnicy przed nami rodzice dekorowali 
sami”. Której   Wigilii czeka a j  niespodzianka: „Pod choink  
sta  ywy ko  – kucyk bu anej ma ci, udekorowany ró nymi 
wiecide kami”. Zacz y si  wspólne jazdy z ojcem, skoki przez 

niewielkie przeszkody. „Konie ros y wraz ze mn , a spacery z 

12 Nasz Dziennik, Magazyn 17 18 maja 2014 r.
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Ojcem, które uwielbia am, stawa y si  coraz cz stsze” – 
wspomina a. 

Anders, urodzony kawalerzysta, przewodzi  w 1925 roku 
polskiej ekipie, która zdoby a na zawodach w Nicei zespo owy 
Puchar Narodów. Jego ona, Irena z Jordan-Kr kowskich, 
skupi a swoje ycie na W adys awie. „To by  nie tylko jej 
m czyzna,  du o  wi cej, to by  jej cz owiek […], kocha a go i, 
co chyba jeszcze wa niejsze, wierzy a w niego bez reszty” – 
pisa a córka. Irenie Andersowej starcza o czasu równie  na 
prac  spo eczn . 

Zdeptany medalik na ubiance 

Spokojne ycie przerwa  rozkaz mobilizacyjny w marcu 
1939 roku. W powietrzu  pachnia o  wojn .   Dzieci Andersów 
by y ju  doros e, córka wysz a za m . Epopeja wrze niowa 
zawiod a Hanisi  w przebraniu u a skim u boku m a na 
wschód, ojciec, przedzieraj c si  ku granicy w gierskiej, zosta  
ci ko  ranny   w  okolicach Sambora. Swoich   o nierzy wys a  
w dalsz  drog . Nie chcia  opó nia  marszu. Zosta o z nim 
dwóch ludzi, wokó  roi o si  od sowieckich oddzia ów i band 
ukrai skich.   Nie zdo a  uj  – pojmany 29 wrze nia, 
przewo ony ze szpitala do szpitala, nie zgodzi  si  na 
wspó prac  z okupantem. 

Rodzina Andersów odnalaz a si  dopiero we Lwowie, 
przy strze onym   przez NKWD ó ku szpitalnym genera a. 
Wtedy namówi  dzieci oraz zi cia, by uciekali pod okupacj  
niemieck , ale ona zdecydowa a, e zostaje. We dwójk  
przeszli   drog    nadziei  na wydostanie si  z sowieckiego 
piek a, gdy pojawi a si  szansa na przekazanie rannych 
Niemcom. Za adowani do przemyskiego poci gu, gdzie mieli 
przej  granic  pod niemieck  okupacj , zostali zawróceni do 
Lwowa. W  siedzibie NKWD Irenie powiedziano, e „m  musi 
na razie pozosta ”. „Wpuszczono mnie do du ego gabinetu, w 
którym za biurkiem siedzia  oficer NKWD, a na wprost niego 
blady, wyczerpany, z podkr onymi oczyma i ruszaj cymi si  
szcz kami z hamowanej pasji  W adek. Zobaczy am  go  dopiero 
jesieni   1945 roku, kiedy przyjecha am do Ankony we 
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W oszech” – zapisa a w notatkach opublikowanych przez córk . 
Rozpocz a   w drówki po wi zieniach. „Kiedy podawa am moj  
paczk  i s ysza am twardo wypowiedziane s owa ’Takowo niet’, 
robi o mi si  s abo,  z   trudem   wraca am do domu”.  
Tymczasem wi ziony w Brygidkach Anders prze ywa  gehenn . 
„Kiedy szed em z trudem po schodach, zosta em umy lnie 
potr cony. Nie mog c si  utrzyma  na kulach, spad em w dó  – 
pisa  we wspomnieniach „Bez ostatniego rozdzia u”. – 
Powtarza o si  to na ka dym pi trze. Cudem nie po ama em r k i 
nóg. Wreszcie wepchni to mnie do ma ego pokoiku z 
zakratowanym  oknem,  bez szyb.   Mia em   na sobie tylko 
cienki drelich. Mróz przekracza  30 st. C. Wstawiono mi   jeden  
kube  z wod , która natychmiast zamarz a. Po sze ciu 
tygodniach zjawi  si  oficer ledczy. Pokaza em odmro one, 
zaropia e policzki, r ce, nogi”. Znów chcieli,   by wst pi  do  Armii  
Czerwonej,  i znów odmówi . 

Gdy wywieziono go na ubiank  w lutym 1940 roku, 
onie nie pozwolono jecha  za nim – przesz a wi c lini  

graniczn  z Generalnym  Gubernatorstwem.  Pobyt genera a na 
ubiance zacz  si  od rewizji. „W pewnej  chwili   znajduj    

medalik  z   Matk   Bosk  – wspomina . – Zbieraj   si   w  
kilkunastu nad medalikiem. miech grubia ski i ’no, zobaczymy, 
czy ci ta k… pomo e w sowieckim  wi zieniu’. Medalik rzucony 
na ziemi  zdeptany nog . Pó niej w wi zieniu cz sto ni  mi si  
ten medalik. Im wi cej   s ysza em wokó  siebie miechu 
bezbo ników, tym g biej utrwala a si  wiara w Boga. (…)   Z   
wi niami  nie mo na si  by o w ogóle porozumie . Niektórzy z 
m odego pokolenia  nigdy  w  yciu  nie  s yszeli  s owa Jezus  
Chrystus”. 

Defilada agierników 

Uwolniony w sierpniu 1941 roku po wybuchu wojny sowiecko-
niemieckiej i po podpisaniu uk adu Sikorski-Majski 
przewiduj cego „amnesti ” dla wi zionych Polaków oraz 
utworzenie z nich  wojska  w ZSRS,   zosta   4 sierpnia 1941 
roku zwierzchnikiem tych si . „Na razie by em sam jeden, 
dowódca bez armii, stopniowo jednak zacz li wychodzi  z 
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wi zie    koledzy – wspomina . – Chodzi o mi przede wszystkim 
o to, by jak najszybciej   rozpocz    tworzenie  wojska i 
wydosta  jak najwi cej ludzi z wi zie  i obozów”. Otrzyma  
wówczas od brata Tadeusza z Anglii pierwsz  wiadomo  o 
onie. „(…) moja  sercem  i dusz  najbli sza mi istota Rena, 

moja  Rena,   jest  z  dzie mi – odpisa  we wrze niu. – Rena jest 
dla   mnie  kim  niezmiernie drogim, jak nie mo e by  nawet 
ona i najlepszy przyjaciel”. 

 
Sta  si  wodzem tysi cy wyg odzonych i wyn dznia ych 

ludzi, którzy z ca ych Sowietów ci gn li do formowanego 
przeze  wojska, do Buzu uku  w rejonie oranienburskim na 
po udniu Rosji.  W Tockoje, gdzie powstawa a 6. Dywizja 
Piechoty, spotka  swoich   przysz ych o nierzy: „Ogromna cz  
bez butów   i   bez   koszul.   Wszyscy   w achmanach,  
cz ciowo   w  strz pach  starych mundurów polskich, wychudli 
jak szkielety – wspomina . – Wi kszo  pokryta wrzodami 
wskutek awitaminozy.   Ale, ku zdumieniu towarzysz cych mi 
bolszewików   wszyscy byli ogoleni. I có  za wspania a 
o nierska  postawa. Serce mi si  cisn o, gdy patrzy em na 

tych n dzarzy, i zapytywa em si  w duchu, czy uda si  z nich 
jeszcze zrobi  wojsko (…). Odpowied  zjawi a si  natychmiast; 
do  by o popatrze  w te b yszcz ce oczy, z których wyziera a 
wola i wiara. (…) Pierwszy i daj Bo e ostatni raz w yciu 
przyj em defilad  o nierzy bez butów. Uparli si , e chc  
maszerowa . Chc  pokaza  bolszewikom, e bosymi, 
poranionymi   nogami   potrafi    na   piasku wybi  takt 
wojskowy, jako pocz tek swego marszu do Polski”. 

 
Za atwia  setki spraw. Wci  brakowa o oficerów, 

przedstawia  wi c sowieckim oficjelom listy zaginionych z 
Ostaszkowa,   Kozielska   i  Starobielska – na darmo. W 
punktach zbiorczych panowa y ci kie warunki: „Ludzie nieraz 
zamarzali w namiotach, brakowa o najbardziej prymitywnych 
urz dze ” – wspomina . Stara  si  o przeniesienie armii w 
cieplejsze   strony, na po udnie. Poniewa  wci  nap ywali 
ludzie, sk pe  o nierskie   racje   ywno ciowe trzeba by o 
dzieli  mi dzy wszystkich. Sowieci nie chcieli ich zwi kszy , a 
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przecie    pochodzi y   z   zachodnich dostaw.  Kiedy w lutym 
1942 roku Stalin za da  od Andersa, by skierowa  na  front   
niegotow    jeszcze do walki dywizj  piechoty, spotka  si  ze 
stanowcz  odmow . Genera  przekonywa , e wojsko  w takiej 
kondycji nie nadaje si  do wys ania na front. Nie godzi  si  na 
u ycie pojedynczych jednostek przeciw Niemcom – chcia , by do 
boju poszli wszyscy razem, pod polskim sztandarem, a nie 
rozp yn li si  w sowieckiej masie. 

Otrzymawszy po wielu zabiegach zgod  Stalina na 
ewakuacj  cz ci ludzi przez Morze Kaspijskie do Iranu, 
okupowanego przez Brytyjczyków i Sowietów, rozpocz  j  w 
marcu 1942 roku. Wtedy odezwali si  Brytyjczycy, daj c 
„bezwzgl dnego  wstrzymania”   wysy ania   rodzin wojskowych. 
A przecie  Andersowi z trudem uda o si  przekona  w adze 
sowieckie, by do transportów  do cza   cywilów,   w  tym kobiety 
i dzieci. „By o to jakie  potworne nieporozumienie, wynik e z 
zupe nego niezrozumienia rzeczywisto ci sowieckiej – 
wspomina . – Transporty  odchodz  z regularno ci  co do 
minuty. Ewakuacja  ma  by   dokonana   w ci gu tygodnia. Kto 
nie wyjedzie w tym czasie, traci bezpowrotnie nadziej  na 
wydostanie si  z Rosji   sowieckiej.   Mam  czeka  na 
ewentualne uzyskanie zgody w adz brytyjskich! Albo ratuj  
ludno  cywiln , albo pozostawiam j  swojemu losowi. Bior  
ca kowit  odpowiedzialno . Nie cofam wydanych rozkazów”. 
Usz o oko o 40 tys. ludzi. 

 
Latem 1942 roku, kiedy uwag  Sowietów zaprz ta a 

dramatyczna  sytuacja pod Stalingradem, Anders dosta  
wreszcie  zgod   generalissimusa  na  wyprowadzenie pozosta ej 
cz ci armii.   Nie   zwa aj c   na   uchwa  rz du RP w 
Londynie  mówi c , e „Wojsko Polskie w Rosji winno tam 
zosta  i bi  si  razem z Armi  Sowieck ”,   da   rozkaz 
ewakuacji.   Uwa a , e z Moskw  mo na rozmawia  tylko si  i 
tworzy  fakty dokonane „Nieludzk  ziemi ” opu ci o w marcu i 
sierpniu   1942 roku  ponad 116 tys. Polaków,   w   tym  ponad 
78 tys. o nierzy. 
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Do Polski coraz dalej 

Potem by a ci ka praca nad sformowaniem w 1943 roku 
2. Korpusu Polskiego w pó nocnym Iraku; przegrupowanie do 
Palestyny; wymarsz  do   Egiptu, gdzie o nierze zostali 
nale ycie  uzbrojeni. Tam  us yszeli o odkryciu grobów w 
Katyniu. A  wreszcie nadszed  grudzie  1943 roku i transport 
wojska przez Morze ródziemne na po udnie W och, do Tarentu. 

Zacz a si  kampania w oska. W lutym 1944 roku spad  
nowy cios. Churchill  w   parlamencie   podkre li ,  e alianci 
nigdy  nie  gwarantowali wschodniej granicy Polski. A 
tymczasem  o nierze   polscy  krwawili u boku aliantów… 
Anders mia  nadziej , e polityka Wielkiej Brytanii z czasem 
ulegnie zmianie. Nie zna  ustale  z Teheranu z grudnia 1943 
roku, podczas których Roosevelt i Churchill dali Stalinowi zgod  
na zagarni cie po owy kraju. 

W maju 1944 roku, przed bitw   o Monte Cassino, 
genera    rozwa a  sens wys ania do tego piek a swoich 
o nierzy. Zdecydowa  si , bo wierzy , e otwieraj c drog  na 

Rzym, zdob dzie kolejny atut w nadci gaj cej rozgrywce o 
podzia  powojennej Europy. Potem poprowadzi  o nierzy na 
Ankon  i dalej na pó noc, w Apeniny. 

Kiedy w lutym 1945 roku do Polaków dotar a wie  o 
zdradzie ja ta skiej,  wielu   o nierzy  chcia o rzuci  bro . 
Anders poprosi  wtedy brytyjskich prze o onych o wycofanie 
Korpusu z walk.   „Nie  mam  sumienia da  w obecnej chwili 
od o nierza ofiary krwi” – napisa . Pami ta , jak pó  roku 
wcze niej Churchill zapewnia  go: „Musicie mie  do nas 
zaufanie, nie opu cimy was i Polska b dzie szcz liwa”. 
Pojecha  wi c do niego 21 lutego 1945 roku i powiedzia : „Na 
takie za atwienie sprawy naród polski nie zas u y ”. I wtedy 
us ysza : „Sami jeste cie sobie winni.   Od   dawna   namawia em 
was   do   za atwienia   sprawy  granic z Rosj  sowieck  i 
oddania  jej ziem na wschód od   linii   Curzona.   Mamy dzisiaj 
dosy  wojska i waszej pomocy nie potrzebujemy!   Mo e pan 
swoje dywizje zabra !  Obejdziemy si  bez nich!”. Brytyjskie 
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dowództwo   potrzebowa o  jednak 2. Korpusu w ci kich 
walkach na froncie w oskim. 

Ciosy spada y jeden po drugim. Ju  po kapitulacji 
Niemiec, 5 lipca 1945 roku, Brytyjczycy i Amerykanie wycofali 
poparcie dla  Rz du RP na Uchod stwie, uznaj c komunistyczny 
Tymczasowy Rz d Jedno ci Narodowej. 

Jesieni  1945 roku dotar a przez zielon  granic  do 
W och rodzina genera a Andersa z Polski. „Wielokrotnie 
zastanawia am si , jak odb dzie si  spotkanie rodziców po tak 
d ugiej przerwie – wspomina a córka Anna. – Czy b dzie tak, jak 
dawniej, blisko, ciep o i serdecznie? Niestety, wkrótce 
przekonali my  si , e nie jest tak dobrze, bo w yciu Ojca 
zjawi a si  inna m odsza kobieta”. Z niezwyk ym taktem 
potraktowa a  w  swoich zapiskach drugi zwi zek ojca. 

2. Korpus we W oszech roztoczy  opiek  nad ca ym 
wychod stwem. Armia powoli przekszta ca a si  w polskie 
pa stwo na wygnaniu,   które   trwa o   jeszcze  przez pó  wieku 
w Londynie. Genera  odszed  w rocznic  bitwy o Monte Cassino, 
w 1970 roku,  i   zosta   pochowany  na  tamtejszym   cmentarzu. 

Anders oburza  si  na Ja t ; jak policzek odebra  
pomini cie   jego   o nierzy  w   paradzie zwyci stwa w 
Londynie. Jakkolwiek le to zabrzmi, napisa  jednak trzeba: 
tamten Zachód pope nia  grzechy wielkie, ale nie nowe. 
Zdradzano wszak sprzymierze ców i wcze niej, amano 
przymierza, mordowano bezbronnych. Przyzwoici ludzie 
wiedzieli   jednak, e   dzieje   si   z o. Od mierci Andersa 
min y dopiero 44 lata – niewiele, ale w historii wspó czesnej to 
ca a   epoka,   czas  obalania podstawowych warto ci. Dzi  
miar  „europejsko ci” nie jest ani honor, ani prawo , ani 
odwaga. A nad Polsk  znów zbieraj  si  chmury. Czy b dzie 
komu   dopisa  „ostatni rozdzia ”, którego Anders nie doczeka ? 

* 
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Obchody 25-lecia wolnej Polski 
 
Redakcja :  4 czerwca obchodzimy Dzie  Wolno ci i 

Praw Obywatelskich. wi to to ustanowi  w  ubieg ym  roku  
Sejm na pami tk  zwyci stwa Solidarno ci w wyborach 
czerwcowych 1989 roku. Uchwa a  ustanawiaj ca to wi to w 
uzasadnieniu podkre la, e 4 czerwca jest szczególn  dat  dla 
Polski jako „suwerennego i demokratycznego pa stwa wolnych i 
wiadomych swoich praw obywateli”. 

Wybory 4 czerwca 1989 r. zako czy y si  zwyci stwem 
Solidarno ci, a ich konsekwencj  by  upadek rz dów 
komunistycznych w Polsce. Solidarno  w Sejmie kontraktowym  
obj a 161 mandatów, pozosta e mandaty  przypad y  Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej i innym, mniejszym  liczebnie 
ugrupowaniom. W Senacie Solidarno ci przypad o 99 mandatów, 
jeden senator by  niezale ny.  

W tym roku mija 25 lat od tamtych wydarze .  25-lecie 
wyborów wi tuje si  w ca ej Polsce. 3  czerwca odby o si  
uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Pos owie, 
senatorowie, cz onkowie rz du oraz zaproszeni go cie 
wys uchali or dzia prezydenta Bronis awa Komorowskiego. 
 
  25-lecie wyborów wi tuje si  w ca ej Polsce.  
Organizowane s  koncerty, gry uliczne, debaty, konkursy, 
wystawy i imprezy sportowe.  Centralne obchody wi ta 
Wolno ci z udzia em polskich w adz pa stwowych odby y  si   na 
warszawskim placu Zamkowym.  
W uroczysto ci  uczestniczy y delegacje niemal 50 pa stw, m.in. 
prezydenci:  Stanów Zjednoczonych Barack Obama,  Francji – 
François Hollande, Niemiec – Joachim Gauck, S owacji – Ivan 
Gaszparovicz,  W gier – Janos Ader oraz Czech – Miloš Zeman, 
Litwy  -Dalia Grybauskaite oraz  prezydent elekt Ukrainy  -  Petro 
Poroszenko. 

W uroczysto ciach na pl. Zamkowym uczestniczyli: 
premier Donald Tusk, ministrowie, marsza kowie Sejmu i Senatu 
Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz, du a grupa pos ów i 
senatorów, rektorzy uczelni wy szych, przedstawiciele 
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duchowie stwa oraz b. prezydenci Lech Wa sa i Aleksander 
Kwa niewski. 
 

W programie przewidziano przemówienia prezydentów 
Polski i USA -  Bronis awa Komorowskiego i  Baracka Obamy. 
Go ci uroczysto ci powita a prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. Aktor Andrzej Seweryn odczyta  
Warszawsk  Deklaracj  Wolno ci.  

 
 

Wyst pienie Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego13 

 
Stoimy przed Zamkiem Królewskim w Warszawie – symbolem 
polskiej  pa stwowo ci.  Symbolem tak e trudnej historii 
naszego  kraju. 1 wrze nia ‘39 roku wybuch a II Wojna 

wiatowa. Zamek sp on   zbombardowany   przez   Luftwaffe  
17 wrze nia,  a wi c w dniu, gdy w nast pstwie paktu Hitler-
Stalin   na broni c  si  Polsk  uderzy a równie  Armia 
Czerwona. 
 
 Polska utraci a niepodleg o . Polacy brali udzia  w wojnie od jej 
pierwszego dnia do dnia ostatniego. Bili si  nieomal na 
wszystkich frontach. A jednak nie by o nam dane cieszy  si  
wolno ci  po alianckim zwyci stwie nad hitlerowsk  III Rzesz . 
  
Tej szansy pozbawi y nas ustalenia w Ja cie. Zwyci skie 
mocarstwa  dokona y  tam  podzia u Europy na strefy wp ywów. 
Polska, podobnie jak wiele innych krajów naszego regionu, 
znalaz a si  w obszarze dominacji Zwi zku Sowieckiego,  w 
wiecie rz dzonym przez Stalina. Na kilkadziesi t d ugich, 

ciemnych lat Europ  przegrodzi a elazna kurtyna! 
 
Ale nasze marzenia i nasze d enia do wolno ci przetrwa y. 

ród em   naszej si y by a tradycja narodowa, w tym ywa 
pami  o   „Cudzie   nad  Wis ” –  odzyskaniu   niepodleg o ci  
w 1918 roku i zwyci stwie nad bolszewikami w 1920 roku. 

13 Strona internetowa Prezydenta RP, zdj cie ze strony gazeta.pl
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ród em si y by a polska rodzina – jedna z ostatnich enklaw 
niezale no ci i trwania ycia narodowego. ród em si y by  
Ko ció  katolicki – opoka niezale no ci duchowej, wyra ny znak 
naszej przynale no ci do wiata Zachodu. Przetrwa y te  
enklawy   normalno ci   ekonomicznej – indywidualne rolnictwo, 

 

 
prywatny handel i drobna przedsi biorczo .  Zmienia y si  
okoliczno ci, zmienia y si  formy walki o wolno . 
  
Po dramacie powojennego zbrojnego podziemia przysz y 
nast pne dramaty. Krwawo t umione bunty robotnicze z czerwca 
‘56 i z grudnia ‘70 roku(…).  
 
W ‘80 roku, po zwyci skich strajkach zainicjowanych przez 
stoczniowców, by o nas 10 milionów. 10 milionów ludzi 
„Solidarno ci” w granicach sowieckiego imperium! Do tych 
milionów przemawia  – trafiaj c do ich serc – papie  Polak, 
dzisiaj   wi ty   Jan   Pawe  II,   który   wo a    „Niech  zst pi 
Duch Twój  i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Na czele tych 
milionów sta  Lech Wa sa. 
 
Dzi ki temu, e   by o  nas tak wielu, ruch „Solidarno ci” 
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przetrwa    stan   wojenny, przetrwa  krwawe pacyfikacje 
zak adów pracy, przetrwa  wi zienia i obozy internowania. 
Przetrwa  do czasu, gdy ujawni y si  oznaki g bokiego, 
wewn trznego rozk adu Zwi zku Sowieckiego. Wtedy 
poczuli my wszyscy, e nadchodzi czas decyduj cej walki o 
wolno . 
 
System komunistyczny, propaganda i dyktatura bankrutowa y 
pod wzgl dem politycznym, moralnym i ekonomicznym. ..)  
To dlatego w adza komunistyczna musia a i  na ust pstwa. To 
dlatego w 1989 roku dosz o do kompromisu politycznego 
zawartego   przy  Okr g ym Stole. Ustalono wtedy m.in. 
ponown   legalizacj  „Solidarno ci” i przeprowadzenie 
cz ciowo  wolnych  wyborów  do parlamentu.  Ale 4 czerwca 
‘89 roku   w   tych cz ciowo   tylko wolnych wyborach 
zwyci y y si y wolno ci. Si y starego porz dku zosta y 
pokonane. By o to zwyci stwo przez polityczny nokaut, 
wywalczone mimo nierównych szans, mimo korzystniejszych 
warunków i gwarancji dla rz dz cej partii komunistycznej. 
 
O losie Polski zadecydowa  ca y Naród! Wygra  kart  wyborcz . 
Bez u ycia przemocy. Bez przelewu cho by jednej kropli krwi. 
25 lat temu, 4 czerwca 1989 roku sko czy  si  w Polsce 
komunizm. Zerwali my elazn  kurtyn  propagandy i 
zak amania,  po   to,  by móc y  w prawdzie. Zerwali my 
elazn  kurtyn , za  któr    chowali   si    rz dz cy  PRL-em, 

aby zbudowa    demokracj ,   system   odpowiedzialno ci 
w adzy przed obywatelami. Po raz pierwszy w tym dniu wybory 
nie by y ju  fikcj  propagandow , ale wyborami naprawd . 
  
Wybrali my wtedy ycie w  wolno ci!  Nasz sukces uruchomi  
lawin  wydarze . Sta  si  pierwszym klockiem domina, który 
poruszy  nast pne. Re imy pada y jeden za drugim. A  do 
rozpadu sowieckiego imperium z a. Wolno , gdy jest 
marzeniem, daje ogromn  si . Pragnienie wolno ci jest 
zara liwe. Dlatego tak boj  si  go wszyscy tyrani. Wolno  
widziana z bliska inspiruje ludzkie d enia. Jej tryumfalny 
pochód  zacz  si   w Polsce. Potem wolno  wywalczyli 
W grzy, Niemcy z NRD, Czesi i S owacy.  
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 W  Berlinie  run   mur,   który  dziel c niemieckie pa stwo, 
dzieli  tak e naród niemiecki i dzieli   ca  Europ . 
 
Uruchomiona fala wolno ci sz a dalej(…)  
  
Dla Polski by  to czas odwa nych, pionierskich reform 
politycznych,   spo ecznych   i ekonomicznych. Realizowali my je 
w duchu kompromisu, w maksymalnie szerokim uk adzie 
politycznym, ponad podzia ami z czasów bolesnej przesz o ci. 
Patronem takiego dzia ania by  pierwszy niekomunistyczny 
premier w tej cz ci Europy – Tadeusz Mazowiecki. 25 lat 
polskiej wolno ci to czas ogromnie trudnych decyzji, to czas 
trudnej pracy, wielu wyrzecze , ale tak e i wielkich osi gni . 
Jeste my przecie  nie tylko o wiele bardziej do wiadczeni, ale 
tak e kilkukrotnie zamo niejsi ni  w ’89 roku, a tak si  sta o, bo 
potrafili my podj  wysi ek przemian gospodarczych, ud wign  
odpowiedzialno  za wolno . 
  
Odnie li my sukces nie tylko w rozwoju gospodarki, ale i w 
budowie demokratycznego pa stwa prawa (…)  
 
25-lecie odzyskania wolno ci to najlepsza okazja, by 
podzi kowa  ca emu narodowi. Dzi kuj  wszystkim Polkom i 
Polakom za to, e przetrwali my z y czas, e skutecznie 
wybili my si  na niepodleg o . Dzi kuj  za odwag  i za 
rozwag .  Za akceptacj  dla trudnych i cz stych, ale 
koniecznych reform. 
 
To  okazja do podzi kowania  wszystkim,   którzy   mieli   
odwag    przeciwstawi   si   z u w   czasach   komunistycznego 
totalitaryzmu,   i   tym, którzy mieli  wol    zmienia    nasz   kraj 
ci k    prac    i   wysi kiem  przez ca e 25 lat Wolno ci. 
Dzi kuj   wi c   wszystkim  przywódcom i wszystkim 
uczestnikom  walki o wolno . A szczególne wyrazy 
wdzi czno ci kieruj  ku Lechowi Wa sie (…)  
  
Dzi kuj  tak e sojusznikom i przyjacio om z wolnego wiata, 
którzy okazywali wtedy zrozumienie i wsparcie dla naszej walki. 
Ciesz  si , e b d  mia  dzisiaj okazj  razem z prezydentem 
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Republiki Francuskiej Francois Hollande’em ods oni  wystaw  
przypominaj c  pomoc wolnego wiata udzielon  podziemnej 
„Solidarno ci”. 
 
Na r ce prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Baracka 
Obamy pragn  z o y  szczególne podzi kowania wszystkim 
obywatelom Ameryki za podniesienie wysoko w gór  dumnych 
sztandarów praw cz owieka i obywatela. Pod tymi sztandarami 
szli my do walki o wolno . One umacnia y nasz  ufno  i wiar  
w sens naszych d e  i wiar  w skuteczno  naszych dzia a . 
  
Dzi kuj  równie  tym, którzy pomogli nam m drze nasz  
wolno  wykorzysta  i umocni . Dzi kuj  tym, którzy w wolnym 
wiecie wierzyli w nas i którzy wspierali nasze d enia do 

sta ego zakotwiczenia Polski w wiecie Zachodu poprzez 
cz onkostwo w NATO i w Unii Europejskiej. 
 
Dzi kuj  wszystkim ludziom wolnym, którzy okazuj  zrozumienie 
dzisiaj dla innych walcz cych o wolno  i suwerenno . Dzi kuj  
za wspieranie tych, którzy pragn  i  t  sam  co nasza drog , 
ku Zachodowi, ku wolno ci.„Nie ma wolno ci bez solidarno ci!” – 
wo ali my w czasach najtrudniejszych tak e tu, na tym placu (…) 
 
Dzi kuj  wi c przyby ym dzisiaj do Warszawy tak licznym 
przywódcom Wolnego wiata. Pa stwa obecno  dla Polaków 
jest ród em dumy i rado ci. Pa stwa obecno  tutaj, przed 
Zamkiem odbudowanym z gruzów na nowo, to tak e 
potwierdzenie naszej wiary, e obrona wolno ci nadal porusza 
nasze serca i umys y. 
 
To  potwierdzenie   przekonania,   e   obrona wolno ci nadal 
jest ród em naszej solidarno ci i naszej si y! 
  

 

* 
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Przemówienie prezydenta Baracka Obamy  -  Polska nigdy 
nie b dzie ju  samotna14 

(fragmenty) 
Witaj, Warszawo! Witaj, Polsko! 

Panie prezydencie, panie premierze, pani prezydent miasta, 
prezydenci pa stw, szefowie rz dów. Wszyscy pa stwo, byli 
prezydenci, obecni, cznie z cz owiekiem, który przeskoczy  
przez p ot stoczni, aby poprowadzi  ten naród ku wolno ci. 
Dzi kuj  Lechowi Wa sie za jego cudowne przywództwo. 
Szanowni go cie, ludzie narodu Polski, dzi kuj  za wasze 
niesamowicie ciep e powitanie i mo liwo  bycia z wami tutaj. 
 

   

Przywo  ze sob  pozdrowienia i przyja  narodu Ameryki i z 
mojego miasta, rodzinnego Chicago, które go ci tak wielu 
dumnych Amerykanów polskiego pochodzenia. W Chicago 
my limy o sobie jako o ma ym kawa ku Polski. W niektórych 
osiedlach  s yszy si  tylko polski. Wierni zbieraj  si  w 
ko cio ach takich jak pod wezwaniem np. w. Stanis awa 
Kostki.(…).  

14 Gazeta Wyborcza 5 czerwca 2014 r.
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25 lat temu, w ten dzie , do wiadczyli my czego , co kiedy  
zdawa o si  niemo liwe, wyborów, w których po raz pierwszy 
ludzie  tego   narodu   mieli wybór. Re im komunistyczny my la , 
e te wybory potwierdz  ich dalsze rz dy, a os abi  opozycj . 

Zamiast tego Polacy stawili si  do g osowania   milionami i gdy  
g osy podliczono, by o to mia d ce zwyci stwo wolno ci. Jedna 
z kobiet, która wtedy zag osowa a, powiedzia a, e "jest 
poczucie, e co  zaczyna si  dzia  w Polsce, czujemy znowu 
smak Polski". I mia a racj . To by  pocz tek ko ca komunizmu.  

Nie tylko   w   tym kraju, ale  w   ca ej   Europie.  I   wizje   z tego 
roku s  wypalone w naszej kolektywnej pami ci. Obywatele 
wychodz cy na ulice Budapesztu, Bukaresztu, W grzy,   
Austriacy,  przecinaj cy   granice, protestuj cy, cz cy miasta   
we  wszystkich republikach nadba tyckich, Czesi, S owacy w ich 
aksamitnej rewolucji, mieszka cy wschodniego Berlina 
wchodz cy   na  mur - widzieli my ogromny post p, który 
dokona  si  od tamtej pory. Zwyci stwo wyborów '89 by o 
ukoronowaniem stuleci walki Polaków (…).  
Historia dokonywa a si  tutaj. Zwyci stwo wyborów '89 nie by o 
rzecz  pewn . By o ukoronowaniem stuleci walki Polaków. 
Bardzo   cz sto  na tym w a nie placu. Pokolenia Polaków, 
którzy powstawali, walcz c o niepodleg o , o nierzy, którzy 
odpierali  inwazj   ze Wschodu  i   z   Zachodu,  prawowici 
po ród narodów wiata, m.in. Jan Karski, który zaryzykowa  
wszystko, aby uratowa  niewinnych z Holocaustu, bohaterowie 
getta  warszawskiego, którzy nie poddali si    bez   walki,   
Polacy walcz cy w Normandii i Armii Krajowej, nawet gdy 
Warszawa zosta a zredukowana do ruin, mimo wszystko nadal 
walcz cy. Pami tamy, jak to by o, gdy zapad a elazna kurtyna, 
wy   nigdy   nie przyj li cie swego losu. Gdy syn narodu 
polskiego zasiad  na Tronie Piotrowym, wróci  tutaj i w 
Warszawie mówi , e nie b dzie sprawiedliwej Europy bez 
niepodleg ej Polski. I dzisiaj chc  podzi kowa  za odwag  
Ko cio a katolickiego i za ducha w. Jana Paw a II.  
 
Pami tamy te  to, jak 25 lat temu odnie li cie sukces. Bici, 
ostrzeliwani, nigdy nie odst pili cie, nie zeszli cie ze swojego 
kursu  nieu ywania  przemocy. Poprzez   mrok   stanu 
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wojennego Polacy zapalali wiece w oknach. Gdy w adza w 
ko cu   zgodzi a si  porozmawia , przyj li cie ofert  dialogu. 
Gdy urz dzili wybory, mimo e nie by y   one   w   pe ni   wolne, 
to   i   tak   wzi li cie w nich udzia . Jeden z liderów 
"Solidarno ci" powiedzia  wtedy: "zdecydowali my si  przyj  to, 
co by o mo liwe". A wi c Polska przypomina nam, e czasami 
najmniejszy   nawet krok, jakkolwiek niedoskona y, mo e w 
ko cu  obali  najwi kszy mur i przemieni  ca y wiat. I 
oczywi cie wasze zwyci stwo by o zaledwie pocz tkiem(...) 
 
Mamy teraz 15. rocznic  cz onkostwa Polski w NATO. Jeste my 
bardzo wdzi czni o nierzom w Iraku, w Afganistanie, w 
republikach nadba tyckich i z ch ci  nazwiemy Polsk  
najmocniejszym i najbli szym z naszych sojuszników(.. ) 

Wiem, e  przez  ca e  wasze dzieje Polacy byli porzucani przez 
przyjació   w godzinie prób. Wi c przyby em do Warszawy 
dzisiaj, w imieniu Stanów   Zjednoczonych Ameryki,   w   imieniu 
Sojuszu Pó nocnoatlantyckiego, aby potwierdzi  nasze ci g e 
zaanga owanie w bezpiecze stwo Polski. Artyku  5. jest jasny - 
atak na jednego jest atakiem na wszystkich, jako sojusznicy 
mamy wi ty obowi zek bronienia waszej integralno ci 
terytorialnej,   co zrobimy;   stoimy  rami  w rami , teraz i 
zawsze,   za   wolno    wasz    i  nasz . Polska nigdy nie 
b dzie ju  samotna (...) 

Dzi kuj , Polsko. Dzi kuj  za Twoj  odwag , dzi kuj  za 
przypomnienie   wiatu,   e  niezale nie od   tego,   jak   brutalny 
jest rozpad, jak d uga jest noc, ch  wolno ci i godno ci nie 
blaknie   i   nigdy nie zniknie. Dzi kuj  ci, Polsko, za twoj  
elazn    wytrwa o , za pokazanie, e tak zwyk y obywatel 

mo e zmieni    kurs   historii,   a   wolno   zatriumfuje, 
poniewa    w   ko cu   czo gi i o nierze s  niczym wobec 
naszych idea ów.  Dzi kuj  ci, Polsko, za   twój   triumf. Nie 
triumf zbrojny, ale triumf w duchu cz owiecze stwa. Prawda, 
która daje nam si , jest taka, e nie ma zmiany bez ryzyka, nie 
ma post pu bez ofiar i nie ma wolno ci bez solidarno ci. 
Dzi kuj , Polsko. Niech Bóg b ogos awi Polsk  i Ameryk . Niech 
Bóg b ogos awi nasz Sojusz. Dzi kuj  wam bardzo. 
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XXIX Zjazd agierników o nierzy Armii 
Krajowej 

 
XXIX Zjazd odby   si    w  Krakowie  w  dniach  5-9 czerwca  

2014.   
 
Na wniosek Andrzeja Siedleckiego – Prezesa 

Stowarzyszenia - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Bronis aw  
Komorowski  obj   XXIX Zjazd Stowarzyszenia agierników 

o nierzy Armii Krajowej patronatem honorowym.  
 
Wspó organizatorem  Zjazdu by   Urz d do Spraw 

Kombatantów   i Osób  Represjonowanych,  który udzieli  na ten 
cel wsparcia finansowego  a drugim wspó organizatorem by o 
Muzeum  Armii  Krajowej  im. Gen. Emila  Fieldorfa  „Nila”,  które  
zapewni o pomoc logistyczn , w tym m.in.  udzieli o go cinnych 
pomieszcze , w których odby o si  uroczyste rozpocz cie 
Zjazdu. 

Pomocy finansowej  na organizacj  Zjazdu udzieli o   
Ministerstwo Spraw Zagranicznych   i  Stowarzyszenie  
Wspólnota  Polska. 

  W  sk ad  Komitetu  Honorowego  weszli: 

 dr Jan Stanis aw Ciechanowski – Kierownik Urz du do 
Spraw Kombatantów, 

 prof. Dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – Sekretarz Rady 
Ochrony Pami ci  Walk i M cze stwa 

 Longin  Komo owski – Prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. 
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Relacja ze Zjazdu

1. dzie  I Zjazdu – pi tek, 6 czerwca 2014 roku 

Rozpocz cie uroczysto ci  odby o  si   w  murach 
Muzeum  Armii Krajowej  w  Krakowie.  Muzeum  prowadzone  
jest  na  najwy szym  poziomie  europejskim.  W  gmachu  tego  
Muzeum  o nierze  Armii  Krajowej  -  kresowi  strace cy  czuli  
si   jak  u  siebie  w  domu. 

 

 

Na komend  prezesa Stowarzyszenia  wprowadzone  
zosta y  poczty  sztandarowe:  Stowarzyszenia agierników  

o nierzy  Armii Krajowej,  27.Dywizji  Wo y skiej  AK,  
wiatowego  Zwi zku  o nierzy  AK  Okr g  Krakowski  i  Ko a  

AK  w  Nowej  Hucie,  a  tak e  patriotycznych  szkó   z  
Krakowa,  Sejn,  gminy  Augustów. 

Hymn  agierników  rozpocz   donios   uroczysto .  Znicz     
pami ci  poleg ych  i  zmar ych  o nierzy  Armii Krajowej  
zapali   p k Tadeusz  Bie kowicz,  zas u ony  o nierz  Oddzia u  
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por. Jana Borysewicza  z  Okr gu  Nowogródzkiego  AK,  
ws awiony  zdobyciem  wi zienia w Lidzie,  sk d  uwolni   80  
aresztowanych o nierzy  AK. 
 

 

Minut  ciszy uczczono pami  tych wspania ych 
o nierzy AK, którzy odeszli na wieczn  wart . 
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Prezes  Stowarzyszenia  Andrzej  Siedlecki  powita   
przedstawicieli  w adz  pa stwowych,  w adz  lokalnych  z  
Ma opolski,  poczty  sztandarowe,  wszystkich  uczestników  
Zjazdu,  przedstawicieli  mediów, licznie  przyby   m odzie . 

Prezes  Stowarzyszenia  podkre li ,  e  celem  
corocznych  Zjazdów  jest  oddanie  ho du  i  szacunku  zarówno  
poleg ym  o nierzom  z  szeregów  Armii Krajowej,  jak  i  tym,  
którzy  yj .   

Pe ny tekst  przemówienia prezesa Andrzeja Siedleckiego  
prezentujemy  poni ej: 

Witam wszystkich uczestników XXIX Zjazdu.

        
 

Z wielk  atencj  witam o nierzy Armii Krajowej, którzy 
przybyli nie bacz c  na stan zdrowia i trudy podró y. Celem 
ka dego corocznego Zjazdu jest oddanie ho du,  szacunku 
o nierzom polskim, którzy oddali ycie w walce o woln  

Ojczyzn  i tym, którzy prze yli straszliwe wi zienia i agry i s  
tutaj obecni. 

 
  



97

  agiernicy - o nierze AK to nasi bohaterowie narodowi, 
kresowi strace cy, o nierze niez omni z Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej, którzy bronili wschodnich przyczó ków 
polskiej ziemi na której wyro li, gdzie mieli swoje korzenie 
rodzinne. Walczyli z dwoma okupantami: niemieckim i 
sowieckim. Dla nich wojna nie zako czy a si  kiedy okupant 
niemiecki wycofywa  si  z obszarów wschodnich 
Rzeczypospolitej. Podj li  walk  z okupantem sowieckim, który 
d y  do zaw aszczenia polskich ziem na wschodzie do zabrania 
po owy ziem Polski, który d y   do eksterminacji elity narodu 
polskiego, zniewolenia pod szyldem sierpa i m ota naszego 
narodu. 
   Ka dy Zjazd agierników o nierzy AK to wielkie wi to 
narodowe, to wydarzenie historyczne. Chwa a Wam, ze 
stawili cie si  na ten apel narodowy, pomimo, e nie posiadacie 
ju  pe ni si y i zdrowia.  Stawili cie si , aby przypomnie  swoj  
walk  o niepodleg o  Ojczyzny, aby z o y  przes anie dla 
nast pnych pokole  narodu, aby spotka  si  w tej wspólnej 
rodzinie agierniczej, gdzie dominuje ta wyj tkowa szczególna 
wi , od okresu okrutnej niewoli i nieustannego zagro enia ycia 
w agrach syberyjskich.  
    o nierze AK – agiernicy jeste cie yw  histori  Polski 
walcz cej, nie bacz c na mo liwo  utraty ycia lub pozbawienia 
wolno ci sk adali cie swoje ycie, swoj  krew na o tarzu 
Ojczyzny. 
   Dla mnie i wielu Polaków  jeste cie lud mi wyj tkowymi, 
nieskazitelnymi. Ka dy z Was, który nie zgodzi  si  na 
wspó prac  z okupantem sowieckim,   lecz trafi  do agru na  
dziesi tki lat skazany wyrokiem Trybuna u Wojennego NKGB to 
posta  kryszta owo czysta. 
    Tacy ludzie ju  si  nie powtórz  i dlatego przebywanie z 
Wami i sp dzanie tych uroczystych chwil to wielkie szcz cie i 
szczególny afrodyzjak.  
    Ka dy Zjazd nosi  przes anie dla nast pnych pokole . 

Przes aniem XXIX Zjazdu jest XXV rocznica cz ciowo 
wolnych wyborów parlamentarnych, które sta y si  podstaw  
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uzyskania wolno ci przez Naród Polski. Warto  tych wyborów, 
w  których zwyci y a opozycja niepodleg o ciowa – Komitet 
Obywatelski   NSZZ  Solidarno   by a  nadzwyczajna,  
poniewa  w wyniku tych wyborów sko czy  si  w Polsce 
totalitarny system komunistyczny – system zniewolenia ludzi i 
podporz dkowania Narodu Polskiego okupantowi sowieckiemu. 
    Wi kszo  o nierzy AK pomimo pó nego wieku stawa a 
w szeregach solidarno ci walcz c o wolno  i suwerenno  dla 
Polski. 
    Nigdy nie zapomn  dzia a  niezwykle odwa nego 
za o yciela tego Stowarzyszenia Olgierda Zarzyckiego ps. 
„ORKAN”, który otwarcie na Zjazdach w ko ciele w Boles awcu 
gromi   komunizm, pokazywa  jego zbrodnie na narodzie polskim 
i ujawnia  stale skrywan  przez komunistów zbrodni  katy sk . 
    W okresie komunistycznym skazani byli cie na niewol , 
cierpienia i zapomnienie. O dzia alno ci niepodleg o ciowej 
okr gów wile skiego, nowogródzkiego, lwowskiego, 
wo y skiego, stanis awowskiego nie by o w ogóle mowy ani na 
lekcjach historii w szko ach, ani w mediach. Na wszystkich 
uroczysto ciach w ko cio ach i  na   Wykusie,  gdzie by a 
kwatera  s ynnego majora Jana Piwnika – „PONUREGO” 
Olgierd Zarzycki nosi  na r kawie opask  bia o-czerwon  z 
napisem Okr g Nowogródzki AK i kotwic  Polski Walcz cej. 
Kiedy organizowa   brygady m odzie y  na  budowie  trasy  
Armii  Krajowej i budowie mostu Stefana Roweckiego 
„GROTA”  -   on  i   jego m odzi  podkomendni nosili   takie 
opaski,  a przy ognisku na Wykusie zawsze wisia y ma e 
sztandary z  napisem Okr g Wile ski i   Okr g  Nowogródzki 
AK. Mam tu przy sobie taka opask  Olgierda Zarzyckiego i 
pozostawi    j    tu w Muzeum. Pozostawiam te  opask  
o nierza z Powstania Warszawskiego,   wydobyt  z 

odmurowanej ciany budynku na ul. wi tokrzyskiej, gdzie 
poleg  brat mojej matki Henryk Szepietowski ps. „SZARY”. 
Olgierd Zarzycki nie za ama  si  wyrokiem Trybuna u 
Wojennego  NKGB,  skazuj cym go  na   kar   mierci. Mówi , 
e za Polsk  jest lekko umiera , a tym którzy s u  Ojczy nie 
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droga do nieba jest bli sza. Przypominam sylwetk  za o yciela 
Stowarzyszenia,  poniewa  by   dla  mnie  bardzo  blisk    osob    
i   drogowskazem   od  1975 roku,  kiedy spotkali my si  na 
kontrakcie w Libii -  on jako szef s u by BHP,   a   ja  jako 
kierownik  organizacyjny   i   prawny.  
    

Serce cieszy fakt, e na tej sali s  wspaniali kawalerowie 
orderu wojennego Virtuti Militari:  p k Tadeusz Bie kowicz -  
s ynny o nierz, który pod dowództwem Jana Borysewicza 
„KRYSI” zdoby  wi zienie w Lidzie, uwalniaj c 80 o nierzy 
AK, likwidowa  posterunki niemieckie w Ejszyszkach, walczy  
skutecznie z oddzia ami NKWD,  morduj cymi  polskie kobiety, 
dzieci o nierzy AK, który zlikwidowa  kata Bia orusi lejtnanta 
Kamarczuka i jego 30 bojców  w Werenowie, a w PRL zosta  
skazany na do ywocie za walk  o wolno  Polski, a razem z nim 
Pan major Czerniawski, który  bra   udzia   w  tych  s ynnych  
akcjach. 
    S   te  na tej sali  czniczki, zarówno z podziemia 
wile skiego – Pani Stefania Szantyr-Powolna, Pani Wanda 
Kia ka, Pani  Stanis awa  Kocie owicz,  a  tak e czniczka z 
oddzia u Reduta – Weronika Sebastianowicz, Pani Natalia 
Zarzycka z Szarych Szeregów AK, a nast pnie Zwi zku 
Obro ców Wolno ci w  Brze ciu . 

S  te  na sali s ynni „KRYSIACY” por. Alfons 
Rodziewicz,   por. Franciszek Szamrej,   por. Józef  Nowik,  

Jest te  o nierz Oddzia u Czes awa Zaj czkowskiego 
„RAGNERA” – por. Edward Akuszewicz.  

Nie sposób wymieni  wszystkich wspania ych o nierzy 
Wykl tych z Kresów,  siedz cych na tej sali, bo nie starczy oby 
czasu dla innych osób.  

Chc  powiedzie ,  e Stowarzyszenie  -  kiedy 
organizowa    je Olgierd Zarzycki -  mia o dotyczy  wy cznie 
osób, by y agiernikami . 
   Przez ca e lata Stowarzyszenie ponosi o bolesne straty 
tych,  którzy odchodzili   na  wieczn    wart .   Pozosta a ju  
tylko garstka   tych wspania ych Kresowych Strace ców. Dlatego 



100

te    od 2 lat Zarz d Stowarzyszenia dokona  diametralnego 
zwrotu  (po eglarsku  mówi si   przez sztag),   ukierunkowuj c 
je   na   m odzie .  
   Musimy przekaza  to Stowarzyszenie w r ce m odych 
ludzi, którzy b d  kultywowali etos i tradycj  Armii Krajowej, 
dla których warto ci Bóg, Honor, Ojczyzna s  najwa niejsze i 
wi te.  

To jest   konieczno ,   aby Stowarzyszenie  trwa o   nadal 
i  aby  pami   o  niezwyk ych ludziach, którzy cierpieli w 
agrach syberyjskich za walk  o woln  Polsk  nie zagas a. 

Przekazujemy pa eczk  organizacji nowemu pokoleniu, bo taka 
jest konieczno .  
Jak mówi  Marsza ek Józef  Pi sudski „kto nie szanuje 
przesz o ci,   nie  jest  godzien   tera niejszo ci   i   przysz o ci. 
 

Kolejnym  punktem  programu  by o  wr czenie  medali  
„Pro Patria”.  W imieniu Kierownika Urz du do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych  - pan   dyrektor Jacek  
Pola czyk  wr czy    medale    osobom  szczególnie  zas u onym 
w kultywowaniu  tradycji  i  etosu  Armii Krajowej.  Medalami  
zostali   udekorowani : 

-  pani  Wanda  Kia ka, 
-  pani Janina Ka ahur 
-  pan Eugeniusz Szymkowiak 
-  pan Marian Hryniewiecki 
-  pani Joanna Aleksandra  Biniszewska 
-  Roman  Darowski 
-  Janusz  Ciba 
-  Dymitr  Sawa ciuk 
-  Lech  Rudzi ski 
-  Kazimierz  Krajewski. 
 
Nieobecnym na Zje dzie  -  panu  Jerzemu  

Dumnickiemu,  Stanis awie  Pietkiewicz  i  Danucie  Pielak  
przedstawiciel Urz du Kombatantów i Osób represjonowanych 
wr czy    medale  w  Warszawie. 
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W  dalszej  cz ci  programu  pierwszego  dnia  Zjazdu 
mia y  miejsce  wyst pienia  go ci  -  uczestników  Zjazdu.  

W  imieniu  Prezydenta  Miasta  Krakowa  g os  zabra a 
pani  Anna  Oko ska,  witaj c  serdecznie  i  dzi kuj c  
kombatantom  za  ich  walk   o  niepodleg o   Polski  i  
pó niejsze  dokonania. 

 
 

         
 
 

Przewodnicz cy  Sejmiku Województwa Ma opolskiego 
Kazimierz  Barczyk  odkre li , e  powitanie  kombatantów  to  
dla  niego  zaszczyt  i  honor. Odda   ho d  yj cym  i  tym,  
którzy  polegli  w  walce  lub  nie  doczekali  dnia  Zjazdu. 
Podkre li   znaczenie Muzeum  AK  jako  stra nika  pami ci. 
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Dyrektor Muzeum Armii Krajowej dr hab. Janusz 

Mierzwa stwierdzi , e  goszczenie  bohaterów narodowych w 
murach  Muzeum  to  zaszczyt.   
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Podkre li   rang   i  warto  zbiorów  Muzeum dla 
nast pnych  pokole   Polaków.  Zebrani kombatanci  i  go cie  
spoza  ich  kr gu  mogli  zapozna   si   z  programem  
merytorycznym  Muzeum  na  rok  bie cy.  Dyrektor  Janusz  
Mierzwa  podkre li   wag   przypadaj cych  w  2014  roku   
rocznic wa nych  wydarze   historycznych.  Zwróci   uwag   na   
100.  rocznic   wymarszu  Pierwszej  Kompanii  Kadrowej  i  
podkre li ,  e  nierzadko  by   to  pocz tek  drogi  dla  tych,  
którzy  pó niej  walczyli  w  szeregach  Armii  Krajowej. 
         
 

Honorowa  Prezes  Stowarzyszenia  dr  Stefania  Szantyr-
Powolna  jak  zawsze  w  ciep ych  s owach  przywita a  
kole anki  i  kolegów  z  szeregów Armii Krajowej,  z  którymi  
 d ugie  lata  wspó pracowa a  w  Stowarzyszeniu.  Przyzna a, e  
spotkanie  to  jest  wielk   rado ci .  Ka dy  Zjazd  daje  
mo liwo   przypomnienia  zarówno  trudów  walki  i  strasznych  
cierpie  w  agrach  syberyjskich,  ale  te   udzielanej sobie  
nawzajem  pomocy  kole e skiej.  
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Wi kszo   kombatantów  czeka  ca y  rok  na  to  spotkanie,  aby  
nacieszy   si   wspóln   obecno ci .  Wi   rodziny  agierniczej  
ma  charakter  wyj tkowy.  Podkre li a, e  agiernicy  ciesz   si   
z  wyboru Krakowa  na  miejsce  ich  spotkania  -  ka dy  Polak  
ma  w  sercu  mi o   do  Krakowa. 
 

P k Zbigniew  Zieli ski -  o nierz  konspiracyjnego  
Wojska  Polskiego  pod dowództwem  Stanis awa  Sojczy skiego  
„Warszyca”,  organizator  i  pierwszy  minister  Urz du  do 
Spraw  Kombatantów  i Osób Represjonowanych  podkre li   
wag   uroczysto ci  kombatanckich.  Przedstawi   blisko  30  
swoich  publikacji  naukowych  na  temat  wydarze   
historycznych  II wojny  wiatowej,  heroicznej  walki  Polaków  
z  dwoma  okupantami  niemieckim  i  sowieckim o  wolno   
Ojczyzny,  a  tak e  swój  udzia   od  m odzie czych  lat  w  
Armii  Krajowej  i  konspiracyjnym  wojsku  polskim.  Podkre li   
rol   Urz du  do Spraw  Kombatantów  i  Osób  
Represjonowanych w  przygotowaniu  bazy  weteranów  z  
organizacji  niepodleg o ciowych  i  weryfikacj   osób,  które 
prowadzi y  dzia alno  niepodleg o ciow . 
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Kpt. Weronika  Sebastianowicz  -  prezes  Stowarzyszenia  
o nierzy  Armii Krajowej  na  Bia orusi  ukaza a  trudn   

sytuacj   kombatantów  za  wschodni   granic   Polski.  
Stwierdzi a,  e zjazd  cz onków  Stowarzyszenia  i  uroczysto ci  
narodowe w  Polsce  to  dla  nich  ca e  ycie.  Kombatanci czuj ,  
e  mieszkaj   na  ziemi  polskiej, bo   tam  si   urodzili,  tam  s   

ich  korzenie,  bo  walczyli  o  polsko   ziem  kresowych  od  17  
wrze nia  1939  roku.  Stowarzyszenie  o nierzy AK   dba  o 
cmentarze  poleg ych  o nierzy  polskich   na Bia orusi.  
Kwatery o nierskie  s   remontowane  i  zadbane  na  bie co.  
Za  swoj   dzia alno   patriotyczn    do wiadczaj   wielu  
problemów,  inwigilacji i  szykan ze  strony  w adz  bia oruskich. 
Pomaganie  kresowym  strace com  te   napotyka  na  szereg  
utrudnie   ze  strony w adz  bia oruskich,  czego  dowodem  jest  
ostatnia  sprawa  karna  przeciwko  niej  za  przekazanie  paczek   
 

 

wi tecznych z  Polski  dla  kombatantów  mieszkaj cych  na  
Bia orusi,   polskich  szkó   i  polskich  rodzin,  oczekuj cych  
pomocy. 
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P k. Tadeusz Bie kowicz  -  prezes  Polskiego  Zwi zku 
Wi niów  Komunizmu,  o nierz  Armii Krajowej  podkre li , e  
w ród  cz onków  Stowarzyszenia agierników  s    jego  
koledzy,  z  którymi  razem  walczy  podczas  wojny,  jak  te   po  
jej  zako czeniu. 

 

     
 

Jan  Cytowski -  prezes  Rady  Polonii wiata wyeksponowa  
warto ci  dziejowe  polskich  o nierzy  z  szeregów  Armii 
Krajowej  i  innych  organizacji  niepodleg o ciowych,   opisa   
dzia ania  Polonii  na  wiecie,  a  w  szczególno ci  w  USA  i  
Kanadzie w  celu  dokonania   zapisów  historycznych,  
wywiadów  z  o nierzami  AK,  o nierzami  Wykl tymi,  
utrwalanie  dokumentacyjne  spotka   i  uroczysto ci  dla  
nast pnych  pokole . Stwierdzi ,  e  celem  jego  organizacji  jest  
walka  o  dobre  imi   Polski. 

 



108

          
 
 

           
 

Uczestnikiem  Zjazdu by  równie  Krzysztof Alwast, 
który  na r ce Dyrektora Muzeum AK   przekaza    przywiezion  
z Kanady sztabow  maszyn  do pisania brytyjskiej firmy 
Imperial. Jest ona wojenn  pami tk  po ks. Janie Chwi cie – 
kapelanie  oddzia ów  pancernych  gen.  Stanis awa   Maczka.   
Po demobilizacji przechowywa a j  rodzina Alicji Laskowskiej-
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Popielaty, która podarowa a j  Muzeum AK wraz ze zbiorem  
fotografii ks. Chwista. Ze swoich zbiorów Krzysztof Alwast 
przekaza    zbiór dokumentów agrowych. 

Kazimierz  Krajewski – prezes Okr gu  Nowogródzkiego 
wiatowego  Zwi zku o nierzy  Armii Krajowej,  pracownik 

naukowy   Instytutu    Pami ci    Narodowej    przedstawi  
histori  -  obraz  dzia a  zbrojnych o nierzy  AK  Okr gu  
Nowogródzkiego.   

Przedstawi   sylwetki  legendarnych  komendantów, 
dowódców  oddzia ów AK  na  Nowogródczy nie.  Podkre li   
heroizm  ich  walk, najpierw  z  okupantem  niemieckim  a  
potem  sowieckim    i    miejsca   najwa niejszych    bitew. 

 

      

Aleksandra Biniszewska – prezes  fundacji  Lwów  i Kresy w  
Kuklówce Radziejowickiej,  dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów 
Po udniowo-Wschodnich  przypomnia a zebranym o daninie 
krwi, jak  z o y a ludno  Kresów. Zaprasza a  do  odwiedzin  
Muzeum,  do  brania  udzia u  w  koncertach  i ogl dania  
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eksponowanych   zbiorów  pami tek. Muzeum  jest o rodkiem  
pami ci  historycznej o  wspania ych o nierzach  kresowych. 

Uroczysto  u wietni  chór m odzie owy pod dyr. Ewy 
Kieres z V LO w Krakowie. W murach Muzeum AK zabrzmia a 
wi zanka pie ni patriotycznych. 

Po  zako czeniu uroczysto ci  uczestnicy  Zjazdu  
zapoznali si  ze  zbiorami Muzeum  Armii Krajowej.  Muzeum  
prowadzone  jest  na  najwy szym  poziomie  europejskim.  W  
zbiorach  znajduj   si   sztandary  wielu  pu ków  AK,  
umundurowanie,  bogate  zbiory  broni  o nierzy  AK,  zdj cia,  
filmy. 
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Po  obiedzie w  Muzeum  -   uczestnicy udali  si   na  
Kopiec   Ko ciuszki.  

 Kopiec Ko ciuszki w Krakowie jest  pomnikiem 
wystawionym przez mieszka ców Krakowa Tadeuszowi 
Ko ciuszce. Znajduje si  on na szczycie Wzgórza w. 
Bronis awy, w zachodniej cz ci Krakowa. Pomys  usypania 
kopca pojawi  si  ju  kilka lat po mierci Ko ciuszki  i  zosta    
szybko   zaakceptowany przez Senat   Wolnego Miasta Krakowa, 
który uzna , e b dzie to doskona y  pomnik  pami ci. Prace nad 
wznoszeniem obiektu trwa y trzy lata,  rozpocz to je 16 
pa dziernika 1820 roku, a zako czono 25 pa dziernika  1823 
roku. Wysoko  kopca to 34 metry, rednica – 80 metrów. 
Wewn trz kopca umieszczono ziemi   z pól bitewnych, na 
których toczy o si  powstanie ko ciuszkowskie – Rac awic,  
Maciejowic  i  Dubienki  oraz miejsc,  w  których Tadeusz 
Ko ciuszko walczy  o niepodleg o  Stanów Zjednoczonych. Na 
szczycie kopca umieszczono g az z tatrza skiego granitu.  
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Kopiec przetrwa  do dzisiaj, ale kilka razy grozi o mu 
ca kowite zniszczenie. Pierwszy raz w 1853 roku, kiedy to 
zaborcy austriaccy otoczyli kopiec pier cieniem fortyfikacji, 
który obecnie jest poro ni ty zieleni .  Nast pnie w 1941 roku 
gubernator Hans Frank nie chcia  w stolicy Generalnej Guberni 
widocznych z daleka pomników kultury i silnego symbolu 
polsko ci.  

Ostatni raz kopiec zosta  powa nie uszkodzony przez 
pot ne ulewy w 1997 roku.  Gruntownie wyremontowany, a  
w a ciwie odbudowany po powodzi,  doskonale o wietlony w 
nocy, robi niezapomniane wra enie na tych, którzy widz  go po 
raz pierwszy. 

Uczestnicy Zjazdu podziwiali dzie o  r k  osób 
zaanga owanych spo ecznie  w  budow  Kopca.  Zachwycili si  
tak e  pi knem    panoramy  Krakowa. Ci, którzy  nie  mogli  by   
na  Kopcu - ogl dali  zorganizowane  ekspozycje  zorganizowane 
w  salach  usytuowanego  w  dawnym  forcie  Muzeum,  m.in. 
wystaw   prac  o nierzy. 
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W  porze  popo udniowej  uczestnicy  Zjazdu  ucztowali  i  
wymieniali  wra enia  w  restauracji  „Zbójcy”  w  Krakowie. 

 
2.  dzie   Zjazdu – sobota, 7 czerwca 2014   
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Na  zaproszenie  Rektora  Uniwersytetu  Jagiello skiego 
uczestnicy  Zjazdu  odwiedzili  najstarszy  polski  Uniwersytet,  
w  którym  studiowali   najs ynniejsi   polscy  pisarze,  poeci,  
naukowcy,  m.in .Jan  Kochanowski  -  poeta   z  Czarnolasu,  
wi ty papie   Jan  Pawe   II. 
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Spotkanie  odby o  si   w  Instytucie  Historii  UJ,  w  Auli 
ks. prof. Józefa  Tischnera.  Go ci  przywita   w  imieniu  
Instytutu  prof. dr hab. Tomasz  G sowski.  Profesor  przedstawi   
dorobek  naukowy i dydaktyczny  rodowiska Instytutu zwi zany  
z  dzia alno ci   niepodleg o ciow   i  represjami  oraz 
zaprezentowa  dokonania  Fundacji  Centrum  Dokumentacji  
Czynu  Niepodleg o ciowego.  Przedstawiono  tak e  kierunki 
podejmowanych  bada   naukowych  i  formy  aktywno ci  
studentów. 
 

 
 
 

Dzieje  Stowarzyszenia  agierników  o nierzy  Armii  
Krajowej,  tragedie  o nierzy  AK   w  agrach  sowieckich,  ich  
ból  i  cierpienia  przedstawili  agiernicy:  Czes aw  Sawicz,  
Stefania  Szantyr-Powolna,  Tadeusz  Bie kowicz.  Prezes  
Stowarzyszenia  przedstawi   rys  historyczny  i  wydarzenia,  
które  spowodowa y  tragiczny  los  Polaków  w  szeregach  AK. 
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Po  spotkaniu  w  Auli  uczestnicy  Zjazdu  udali  si    -   
w  towarzystwie  prof. Krzysztofa  Stopki  i  studentów  -  do  
Collegium  Maius,  siedziby  Muzeum  Uniwersytetu,  gdzie   
podziwiali zgromadzone  tu  bogate  zbiory  -  dzie a  sztuki  i  
pami tki. 
 

       
 
Collegium Maius15 

usytuowane u zbiegu ulic w. Anny i Jagiello skiej jest 
najstarszym budynkiem uniwersyteckim w Polsce. 

W 1400 r. król W adys aw Jagie o przekaza  
Uniwersytetowi   kamienic    zakupion   od awnika 
krakowskiego Piotra Gerhardsdorfa (Gersdorfa).   Jej   lady   
zachowa y   si  w fundamentach  i   w   naro niku   budynku   (od 
strony  ul. Jagiello skiej i dziedzi ca)   w   postaci   typowego   
dla XIV wieku tzw. „dzikiego muru" z kamienia wapiennego. 
Kamienica nie by a du a i nie mog a zapewni  prawid owego 
funkcjonowania   szybko   rozwijaj cego    si    uniwersytetu.    
W   ci gu ca ego  XV wieku kolegium   rozrasta o   si    poprzez 

15 Strona internetowa Collegium Maius
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zakup s siednich domów i dobudow  kilku dalszych. Po 
po arach w latach 1462 i 1492 po czono je w harmonijn  
ca o , tworz c równocze nie arkadowy dziedziniec otoczony 
kru gankami  ze  sklepieniem   kryszta owym   nale cym do 
tzw. stylu pó nogotyckiego. Rytm kru ganków przerywaj  
schody  zwane „profesorskimi" prowadz ce na ganek 
pierwszego pi tra. Na   parterze znajdowa y si  lektoria, czyli 
sale wyk adowe. By y to d ugie, nisko sklepione pomieszczenia, 
ciemne i cz sto wilgotne. Biblioteka (Libraria), Izba Wspólna 
profesorów  (Stuba Communis), skarbiec oraz lektorium 
teologów (dzisiejsza Aula) mie ci y  si   na   I  pi trze. 
Mieszkania profesorów, czyli rezydencje, mie ci y si  na 
parterze,  na   I   i  II  pi trze 

A  do mniej wi cej po owy XIX wieku wygl d i uk ad 
wewn trzny Kolegium nie uleg  wi kszym zmianom. 
Przeprowadzona w latach 1840-1870 przebudowa Collegium 
Maius  w   stylu   neogotyckim   wraz  z przeznaczeniem 
budynku  na siedzib  Biblioteki Jagiello skiej, ca kowicie 
zmieni y   jego  wygl d   i   charakter. 

Opuszczenie Kolegium przez Bibliotek  w 1940 roku 
umo liwi o  przeprowadzenie  w  latach 1949-1964,   z inicjatywy 
prof. Karola Estreichera, kompleksowego odnowienia, 
po czonego  ze zrzuceniem neogotyckiej szaty. Collegium 
Maius odzyska o swój oryginalny wygl d sprzed 1840 roku. 
Wówczas te  zosta o przeznaczone na siedzib  Muzeum 
Uniwersytetu Jagiello skiego, w którym znalaz y schronienie 
dawne zbiory uniwersyteckie (dzie a sztuki i pami tki) oraz 
bogata   kolekcja   instrumentów  naukowych. 
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Po  powrocie  z   Collegium  Maius  zebrali my  si  w  Sali 
Konferencyjnej Muzeum  Armii Krajowej na  przewidziane  w  
programie w  tym  dniu  obrady, które zaszczyci  swoj  
obecno ci   prof. Jacek Majchrowski, prezydent  Krakowa. 
Powita   zebranych, yczy  udanego pobytu  i  zaprosi  
uczestników do  Krakowa  w  przysz ym roku 
 

      
 

     



122

Przed  sprawozdaniem  prezesa  wr czono z udzia em  
prof.  Jacka  Majchrowskiego  -  Prezydenta Miasta  
Krakowa   -  medale  „Skazanym  na  cierpienie  i  
zapomnienie  w  agrach  syberyjskich  za  dzia alno   
na  rzecz  etosu  i  tradycji  Armii Krajowej”,  przyznane  
przez  Muzeum Armii Krajowej przy Szkole 
Podstawowej  w  Janówce (dyrektora Karola 
Czarnieckiego  i  b. Wójta Gminy  Augustów – 
Eugeniusza Simsona  -  organizatora  8  patriotycznych  
szkó   wokó  Augustowa).  Medale  otrzymali: 

 pani Natalia Zarzycka, 
 pani  Wanda  Kia ka, 
 pani  Janina  Macutkiewicz, 
 pani Anna  Surowicz, 
 pan Antoni  Marcinkiewicz. 
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Sprawozdanie  Prezesa Zarz du G ównego Stowarzyszenia  
agierników o nierzy Armii Krajowej z dzia alno ci na 

przestrzeni czasowej od XXVIII Zjazdu w Juracie. 
 

Rok 2014 jest rokiem wielkich wydarze  narodowych i 
jubileuszy wielkich rocznic narodowych. 

    Najwi kszym wydarzeniem dla Polski by a kanonizacja 
najwi kszego Polaka wszechczasów Papie a Jana Paw a II, 
który wraz z Papie em Janem XXIII zosta  uznany wi tym  
Ko cio a Rzymsko – Katolickiego. Z tej okazji tego wydarzenia 
znaczna cz  „Kwartalnika” nr 2/71 po wi cona zosta a opisom 
dzia alno ci o wolno  narodu naszego wi tego, który otacza  
szczególnym b ogos awie stwem o nierzy Armii Krajowej i 
innych polskich  organizacji niepodleg o ciowych, sam walcz c o 
wolno  Polski i innych zniewolonych przez komunizm narodów 
przez niemal e ca e swoje ycie. 

    Ostatni rok tak jak i kilka poprzednich lat by  bardzo 
bolesny dla Stowarzyszenia, poniewa  na wieczn  wart  przy 
Bogu odesz o wielu wspania ych, zas u onych o nierzy AK – 
agierników. 

   Nie zobaczymy ju  w ród nas kpt. Wiktora Kocie owicza, 
który zapala  znicz pami ci na XXVIII Zje dzie agierników w 
Juracie ani innych wspania ych Kresowych Strace ców Karoliny 
Malinowskiej, Franciszka Szota, Leonarda Stankiewicza, 
Mieczys awa Jaroszewskiego, W adys awa Luteckiego, Ireny 
Ko odziejskiej,  Janiny Durlik  i  innych   którzy odeszli na 
zawsze.  

A eby Stowarzyszenie nasze nie umar o tak jak 
kilkana cie innych ju  Stowarzysze  i Fundacji -  do naszej 
organizacji wprowadzamy nowych cz onków, m odych 
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zaanga owanych w dzia alno  patriotyczn   kreuj cych etos i 
tradycj  Armii Krajowej. 

Chodzi o zachowanie pami ci historycznej o tych 
wspania ych, nadzwyczajnych o nierzach, o przekazanie wiedzy 
o ich akcjach  i walkach w obronie wolno ci Ojczyzny. 

Uroczysto ci  narodowe 

  Zarz d Stowarzyszenia bra  udzia  w wielu 
uroczysto ciach narodowych, przy czym w niektórych by  
organizatorem a w innych wspó organizatorem a w innych 
wyst powa  na zaproszenie Urz du do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych b d  Fundacji i Stowarzysze  o 
charakterze niepodleg o ciowym. 

I tak: 

1. W   69  rocznic   Powstania  Wile skiego – „Operacja 
Ostra Brama” wraz z kombatantami  z Wilna wzi li my 
udzia   na   cmentarzu   „Na Rossie” w pi knej 
uroczysto ci po wi conej pami ci o nierzy Armii 
Krajowej   walcz cych  i  poleg ych  w walce o 
wyzwolenie  Wilna.  

2. W 69 rocznic  Powstania Warszawskiego 
wyst powali my z pocztem sztandarowym 
Stowarzyszenia w uroczysto ci na Placu Powsta ców 
Warszawy, w której wzi  udzia  Prezydent Pa stwa 
Bronis aw Komorowski, Prezydent Warszawy Hanna  
Gronkiewicz Walc i biskup polowy Wojska Polskiego a w 
dniu 01 sierpnia 2013 roku wyst powali my z pocztem 
sztandarowym i wi zank  kwiatów na Cmentarzu 
Wojskowym Pow zki pod pomnikiem „GLORIA VICTIS”. 

3. W dniu 21 sierpnia 2013 roku w wieczornej ciszy, 
wzi li my  udzia    w  uroczysto ciach   kierowanych 
przez  Pani  kpt. Weronik  Sebastianowicz w 
Surkontach,  które s   polskimi Termopilami z 1944 roku. 
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4. W dniu 17 wrze nia 2013 roku  w rocznic  napa ci 
Zwi zku Sowieckiego na Polsk  pod pomnikiem 
Poleg ych  i Pomordowanych  na Wschodzie w 
Warszawie  wyst pili  z pocztem sztandarowym i 
wi zank  kwiatów Wiceprezesi Stowarzyszenia kpt. 
Weronika  Sebastianowicz   i Artur Kondrat wraz z 
kilkoma   o nierzami    cz onkami   Stowarzyszenia. 

5. W  dniu 11 listopada 2014r Stowarzyszenie 
reprezentowa  poczet sztandarowy z dowódc  Piotrem 
Bia kiem na uroczysto ci pod Grobem Nieznanego 

o nierza. Poczet  przemaszerowa   z  ca  kolumn  pod 
Belweder  i do ko ca uroczysto ci wyst powa  pod 
pomnikiem Marsza ka Józefa Pi sudskiego.    

6. W dniu 26 stycznia 2014r Oddzia  Stowarzyszenia w 
Sejnach kierowany przez Pani  Barbar  Kuklewicz 
zorganizowa   uroczysto ci  w  Bazylice  i  w Domu 
Kultury w Sejnach po wi cone rocznicy straszliwej 
tragedii  deportacji  Polaków na Sybir.   W uroczysto ci 
tej brali udzia , licznie zgromadzeni kombatanci z 
naszego Stowarzyszenia mieszkaj cy na Bia orusi oraz 
24 poczty sztandarowe. Liczne poczty sztandarowe z 
patriotycznych szkó  z gminy Augustów przyprowadzi  
wójt senior   Gminy Augustów Eugeniusz  Simson. 

7. W dniu 23.01.2014r w Kowalkach na Litwie 
przedstawiciele Zarz du Stowarzyszenia wraz 
kombatantami  mieszkaj cymi  na   Litwie i Bia orusi 
wzi li udzia  w organizowanej przez Rad  Ochrony 
Pami ci Walk i M cze stwa oraz Fundacj  „Wolno  i 
Demokracja”   uroczysto ci ods oni cia pomnika por. 
Jana   Borusewicza   „Krysi” – s ynnego dowódcy 
oddzia u  ze  Zgrupowania Nowogródzkiego AK.  

8. Stowarzyszenie  wraz ze Stowarzyszeniem „Wolno  i 
Niezawis o ”   by o  wspó organizatorem uroczysto ci   
w Dniu Pami ci o nierzy Wykl tych w Warszawie. 
Zaanga owali my oprócz kombatantów 2 autokary 
m odzie y  z 4 liceów Ogólnokszta c cych z 
Bia egostoku, szkó  gminy Augustów, Sejn, Suwa k, 
Ku nicy Bia ostockiej,   harcerzy   z  Sokó ki. 
Uroczysto ci odby y si  pod Grobem Nieznanego 
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o nierza, na ul. Rakowieckiej pod murem Wi zienia 
Mokotowskiego, gdzie wi ziono, torturowano i 
mordowano najlepszych polskich patriotów, na „ czce” 
Cmentarza Wojskowego Pow zki, gdzie grzebano 
pomordowanych, a w dniu nast pnym uroczysto ci 
odby y si  pod pomnikiem „ o nierzy Wykl tych” na 
Bemowie i w ko ciele OO. Michalitów.  W 
uroczysto ciach  licznie   wzi li udzia  kombatanci z 
Polski i Bia orusi. 
Przed Muzeum Lwowa i Kresów Po udniowo – 
Wschodnich wita a nas   pod Kaplic  agierników a 
potem  przy kominku pani Aleksandra Biniszewska 
prezes Fundacji i dyrektor Muzeum. 

9. Prezes  Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki na 
zaproszenie Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari 
p k Tadeusza Bie kowicza  wzi  udzia  w Zlocie 
Kawalerów  Virtuti   Militarii w Rac awicach w 220 
rocznic  zwyci skiej bitwy nad wojskami rosyjskimi w 
czasie Powstania Narodowego – Insurekcji 
Ko ciuszkowskiej 1794r. Uroczysto  niezwykle pi kna z 
udzia em m odzie y i kompanii wojska z Dywizji 
Powietrzno-Desantowej. 

10. Bacznie obserwowali my na ekranach TV uroczysto ci 
upami tniaj ce 70-rocznic  bitwy o Monte Cassino na 
tamtejszym polskim cmentarzu wojskowym z udzia em 
premiera Donalda Tuska i 1500 harcerzy z Polski. 
 

Przed nami kolejne jubileusze: 

1. 70 rocznica Powstania Wile skiego – „Operacja Ostra 
Brama” 06 – 08.2014r, 

2. 70 rocznica Powstania Warszawskiego – 01.08.2014r 
3. 70 rocznica bitwy w Surkontach – polskie Termopile, gdzie 

zgin li wspaniali o nierze oraz z 3 cichociemnych i swoim 
dowódc  p k. Maciejem Kalenkiewiczem „KOTWICZEM”. 
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Akcje budowy pomników poleg ym o nierzom AK na 
Bia orusi 

1. Stowarzyszenie   zrealizowa o od podstaw budow  
dwóch  pomników poleg ych o nierzy AK na obecnej 
Bia orusi: w Olchówce,  gdzie zgin o 23 o nierzy z 
oddzia u por. Czes awa Zaj czkowskiego „RAGNERA” 
oraz w   Starzynkach   k/ Iwie ca , gdzie okupant 
sowiecki wymordowa  oko o 40 o nierzy por. Adolfa 
Pilcha „GÓRY”  „DOLINY”. 
Pomniki stan y dzi ki dotacji Rady Ochrony Pami ci 
Walk i M cze stwa   i wielkiej   pomocy  m odych 
Polaków z Lidy kierowanych przez Dymitra Sawa ciuka. 
Chwa a tym m odym ludziom z Lidy, którzy ryzykuj c 
pozbawieniem   wolno ci aktywnie w czyli si  w t  
pi kn  akcj  zachowania pami ci o rodakach, którzy na 
o tarzu Ojczyzny z o yli swoje m ode ycie. 

2. Stowarzyszenie wzi o udzia   dwukrotnie w akcjach 
zbiórki darów wi tecznych i przekazanie ich dla 
kombatantów polskich mieszkaj cych na Bia orusi i na 
Litwie:  

 pierwszy raz przed wi tami Bo ego Narodzenia,  a drugi  
raz przed wi tami Wielkanocnymi. Paczki wi teczne 
zbierali pracownicy Domu Kultury w Wo ominie – 
najbardziej aktywna Monika Brzezi ska, L.O. w 
Bia ymstoku gdzie akcj  kierowa y panie Gra yna Z ocka 
– Korzeniewska i Barbara wi to ska, Barbara 
Kuklewicz z Sejn, M. Bielang z gminy Augustów, parafie z 
Sejn, Suwa k na czele z        gimnazjum z Ku nicy 
Bia ostockiej, Stra  Graniczna, kibice Legii-Warszawa i 
wielu innych ofiarodawców i organizatorów.  Pomocy w 
przewiezieniu paczek wi tecznych  udzielili - Konsul RP 
w Grodnie a nast pnie Konsul w Brze ciu, 
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 udan  akcj  przekazania znacznej ilo ci strojów 
sportowych dla zawodników Polskiego Klubu Sportowego 
z Grodna przeprowadzi  kol. Artur Kondrat. 

Podkre lenia wymaga to, ze Zarz d Stowarzyszenia 
pracowa  spo ecznie „pro bono” cz sto anga uj c w 
przeprowadzane akcje w asne rodki finansowe. 

Podkre lenia wymaga  te   wyj tkowa aktywno  prezesa  
honorowego – Pani dr  Stefani Szantyr-Powolnej, która pomimo 
trudno ci ze zdrowiem a w szczególno ci ze wzrokiem 
redagowa a  jak e pi kny „KWARTALNIK”, przekaz wspomnie  
agierników i pami ci historycznej dla  nast pnych pokole  
Polaków. 

Aktywn    dzia alno    jak   zawsze przejawia drugi 
wiceprezes Stowarzyszenia - Weronika  Sebastianowicz, która  
jest  jednocze nie prezesem Stowarzyszenia o nierzy AK na 
Bia orusi. Ryzykuj c wolno ci  bra a udzia   niemal e we 
wszystkich uroczysto ciach narodowych w Polsce i na Bia orusi, 
we wszystkich akcjach przekazywania darów wi tecznych 

Wielk  szkod  dla Stowarzyszenia stanowi fakt 
rezygnacji z cz onkowstwa w Zarz dzie Pani Danuty Pielak – 
Skarbnika  Stowarzyszenia,   która  wykonywa a niezwykle 
trudne   i    pracoch onne   oferty w konkursach o dotacje na 
rzecz Stowarzyszenia oraz pó niej po realizacji programów 
prowadzi a   rozliczenia   finansowe   przyznanych   dotacji. 

Wiceprezes Artur Kondrat by  koordynatorem wi kszo ci 
uroczysto ci i akcji w których Stowarzyszenie bra o udzia . 

Podkre lenia wymaga pracowito  i dzielno  
wiceprezesa Stanis awy Kocie owicz, która organizowa a 
uroczysto ci patriotyczne w Szczecinie i bra a udzia  w 
wi kszo ci   uroczysto ci   w   Warszawie. 
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Pani Bo ena Bargie , która pe ni funkcj  Sekretarza 
Zarz du w trudnej sytuacji  podj a   si    odpowiedzialnej   
funkcji   Skarbnika Stowarzyszenia tymczasowo, na czas od 
marca 2014  do  Zjazdu agierników w Krakowie, za co jej 
bardzo dzi kujemy. 

  Aktywnie dzia ali te  dyrektorzy Oddzia ów  
Stowarzyszenia w Sejnach – Pani Barbara Kuklewicz wraz z 
Pani    Beat  Kuczy sk  oraz dyrektorzy Oddzia u w 
Bia ymstoku  Pani Gra yna  Z ocka-Korzeniewska i  Pani 
Barbara wi to ska,  a tak e Pan Eugeniusz Simson – wójt 
senior gminy Augustów i  Pan Karol  Czarniecki  -  dyrektor 
Szko y  Podstawowej  i  Muzeum AK w Janówce.  

Podkre lenia  wymaga  te  dzia alno  naszego 
Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militarii – p k. Tadeusza 
Bie kowicza – organizatora i uczestnika wielu uroczysto ci 
patriotycznych. 

  Z wielkim uczuciem i zaanga owaniem w wielu akcjach 
Stowarzyszenia bra a udzia  Pani Monika Brzezi ska z Domu 
Kultury w Wo ominie.  

Lista dzia a  pro bono dla Stowarzyszenia przez 
dzielnych ludzi jest bardzo du a, ale trudno nie wspomnie   o 
wspania ej postawie i nadzwyczaj aktywnych dzia aniach 
m odego patrioty polskiego z Lidy Dymitra Sawa ciuka i jego 
przyjació  przy budowie pomników  w Olchówce i Starzynkach. 

 Zwracam uwag   na  konieczno   zaj cia si  opiek  
nad tymi wszystkimi kombatantami, którzy s  osobami 
samotnymi,  a   z   uwagi   na wiek  i   schorzenia   wymagaj    
tej opieki nieustannie.  

Zako czy a si  moja 3-letnia kadencja na stanowisku 
Prezesa Stowarzyszenia. 
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Z uwagi na bardzo z y stan zdrowia nie ubiegam si  o 
stanowisko   prezesa i rezygnuj  ze wszystkich funkcji w 
organach Stowarzyszenia. 

ycz  mojemu nast pcy owocnej pracy w krzewieniu 
etosu i tradycji Armii Krajowej w ród nowego pokolenia. Taki 
musi  by  kierunek naszego Stowarzyszenia, a eby istnia o 
nadal w sercach i umys ach m odych Polaków. 

Po dyskusji -  Zjazd  podj  uchwa y dotycz ce  m.in.  
zmian  w  statucie  i  sk adzie  zarz du  Stowarzyszenia. Obecnie 
zarz d pracuje  w  sk adzie: 

 Artur  Kondrat                    -   prezes, 

 Stanis awa Kocie owicz         -   wiceprezes, 

 Weronika  Sebastianowicz    -   wiceprezes, 

 Barbara Pieniek                     -   wiceprezes, 

 Bo ena  Bargie              -   sekretarz, 

 Joanna Gasiul                        -   skarbnik. 
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3. dzie  Zjazdu –  niedziela  8 czerwca 2014 r. 

O  godzinie 10  uczestnicy  wzi li  udzia    w   uroczystej 
mszy w., dzi kczynnej z okazji 25-lecia wolnej Polski  
Archikatedrze na Wawelu. 
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„Dokona o si  to przez podj cie pokojowej walki, która, jak 
pisa  Jan Pawe  II, pos uguje si  jedynie drog  prawdy i 
sprawiedliwo ci” – powiedzia  na pocz tku Mszy w. do 
zgromadzonych kardyna  Stanis aw Dziwisz, metropolita 
krakowski. 
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„Dzisiaj zbieramy si  w Królewskiej Katedrze na Wawelu, aby 
podczas sprawowania Eucharystii podzi kowa  Bogu za dar 
pokoju i wolnej Polski, jaki otrzymali my 25 lat temu Dokona o 
si  to dzi ki wysi kom ludzi, którzy nie uciekali si  do przemocy. 
Za  odmawiaj c konsekwentnie ust pienia przed pot g  si y, 
zawsze umieli znale  skuteczne formy wiadczenia o prawdzie”  
-  powiedzia  kardyna  Dziwisz. 
 

„Nie by oby  4  czerwca 1989   roku,   gdyby   nie  by o  
wcze niej 2 czerwca 1979 roku,   kiedy  to w. Jan Pawe  II   
powiedzia    na Placu Zwyci stwa  najwa niejsze s owa w ca ych 
dziejach Polski:   Niech  zst pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 
tej ziemi” – rozpocz  homili  o.  Jan  Andrzej  K oczowski  OP. 
Przywo ywa    niezwyk y  charakter tamtych dni – pe nych 
ufno ci, promiennych twarzy oraz o ywiaj cej nadziei. 
Wspomina  tak e czas próby, ciemnej nocy, wielu ofiar, 
uwi zionych i internowanych.  
 
„Kiedy nadszed  czas zwyci stwa odkryli my, e wolno  jest 
trudniejsza od niewoli” – stwierdzi . „Ale gdy stajesz si  wolny i 
bierzesz na siebie odpowiedzialno , bardzo trudno zachowa  
niewinno  i dotyczy to ka dego aspektu ludzkiego ycia. 
Miejmy   odwag    powiedzie  sobie, e   mamy prawo by  
dumni z tego, co zasz o – wiele nam si  uda o” – stwierdzi . W 
dalszej  tre ci  homilii  wskaza   nam, e wolno  jest polem 
pracy  i ci g ej odpowiedzialno ci: „To, co   nam   dane, jest 
zadane. Mamy Polsk , ale  ona   jest  nam ci gle zadana. 
Trzeba jeszcze raz odkry  t  prawd ” – zaapelowa  do 
zebranych wiernych. 
 

Po mszy wi tej  cz   osób uda a si  do krypt 
wawelskich,  odwiedzili my groby Marsza ka Józefa Pi sudskiego  
i  pary  prezydenckiej Lecha i Marii Kaczy skich, a  cz   
zwiedzi a  podziemie  wawelskie z grobowcami  królów  polskich. 
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Nast pnie by  czas na  spacer po Krakowie   i  podziwianie 
pi knie odnowionych Sukiennic  oraz  Muzeum Rynku  
G ównego  - filii Muzeum Historycznego Miasta  Krakowa  pod  
Sukiennicami  i  p yt   Rynku  G ównego. 
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Ostatnim punktem   programu   by a  kolacja  po egnalna  - 
wieczór   przy  wiecach  w  Domu  Polonii  w Krakowie.  
Towarzyszy   nam  sympatyczny  nastrój,  odbywa y  si   
serdeczne  rozmowy, cz onkom  zarz du i  wspó organizatorom   
Zjazdu   uczestnicy z o yli  serdeczne  podzi kowanie  za 
wysi ek  zorganizowania tak  atrakcyjnej,  wspania ej  
uroczysto ci. 

   

T  mi  atmosfer   dodatkowo  jeszcze  uprzyjemni      nam  
koncert  m odej,   wspania ej   piosenkarki  z  Sejn  -  Anny  
Fidrych. 
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Na  po egnanie  yczyli my  sobie   nawzajem  spotkania  w    
dobrej  kondycji  na  Zje dzie  w nast pnym  roku. 

 

Do zobaczenia ! 

 

Autorem  dokumentacji  fotograficznej Zjazdu  jest  Pan  
Stanis aw  Dudek 
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Nades ane yczenia i pozdrowienia 
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Napisali o nas 

Kraków. Rozpocz  si  XXIX Zjazd agierników o nierzy 
AK 16 

Oko o 60 by ych o nierzy Armii Krajowej, którzy po 
wojnie trafili do sowieckich agrów, przyjecha o do Krakowa, 
aby wzi  udzia  w XXIX Zje dzie agierników o nierzy AK. 
Spotkanie kombatantów rozpocz o si  w czwartek i potrwa do 
poniedzia ku.  
"Tegoroczny  zjazd  ma wyj tkowe znaczenie,   jest historyczny, 
bo odbywa si  w 25. rocznic  cz ciowo wolnych wyborów 
parlamentarnych, które przyczyni y si  do powstania wolnej, 
suwerennej  Polski"   - powiedzia  PAP przed inauguracj  
Andrzej Siedlecki,   prezes Stowarzyszenia agierników 

o nierzy AK, które jest g ównym organizatorem wydarzenia.  
Podkre li , e jest to zjazd   "najwspanialszych   Polaków,   
którzy   walczyli o wolno  ojczyzny, dla których koniec 
okupacji niemieckiej by  pocz tkiem walki z okupantem 
sowieckim;   oznacza    mier    lub   wieloletni pobyt w agrach".  

Obecnie w Polsce yje ponad stu agierników. "Wielu odesz o ju  
na wieczn  wart .   Stowarzyszenie   za o yli my jako   
nielegalne w 1985 roku. Pocz tkowo liczy o ono 3 tys. osób, 
pó niej, 2 tys., potem 600. W tej chwili zosta o nas niewielu,   
ponad   stu w ca ej Polsce" – mówi   PAP prezes. "Teraz staramy   
si    wprowadzi   jak najwi cej ludzi m odych do naszego   
stowarzyszenia.   Chcemy przekaza  im warto ci Polski 
walcz cej, aby krzewili je, by piel gnowali tradycj " - doda . 
 
W   krakowskim zje dzie uczestniczy ok. 40 agierników z 
Polski,   16  z   Bia orusi   i   trzech   z Litwy. Walczyli   oni   
m.in. w oddzia ach   kpt. Weroniki   Sebastianowicz   
"Ró yczki", por. Edwarda Klonowskiego "Klon", Jana 

16 Portal wyborcza.pl 6 czerwca 2014 r.
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Borysewicza "Krysi", Czes awa Zaj czkowskiego "Ragnera".  
 
 agiernikom towarzysz  zaprzyja nieni pedagodzy i 
m odzie  ze szkó  w Sejnach, Suwa kach, Augustowie, 
Bia ymstoku, Warszawie, Wo ominie i Krakowie. W programie 
zjazdu jest   m.in.   zwiedzanie   nowego   budynku Muzeum 
Armii   Krajowej   i cennych   zabytków miasta, z o enie 
kwiatów i zapalenie zniczy w  Alei   Zas u onych   na   
Cmentarzu  Rakowickim,    spotkanie z  kadr   naukow   i   ze 
studentami Uniwersytetu Jagiello skiego, a tak e niedzielna 
modlitwa w katedrze wawelskiej, w której udzia  we mie 
równie  udzia  prezydent Bronis aw Komorowski - patron 
tegorocznego Zjazdu agierników o nierzy AK.  
 
Stowarzyszenie agierników o nierzy Armii Krajowej istnieje 
od 1985 roku. Pierwotnie zrzesza o wy cznie o nierzy AK 
skazanych, wyrokami trybuna ów  wojennych   ZSRR  oraz 
s dów wojskowych w PRL-u, na sowieckie wi zienia i agry.  
Obecnie, z uwagi na malej c  liczb  cz onków spowodowan  
wysok  miertelno ci  osób powy ej 80 roku ycia, zosta  
zmieniony statut - prawo do cz onkowstwa maj  wszyscy 
o nierze AK,  ich rodziny oraz osoby, którym bliski jest etos 

AK.  
 
Celem stowarzyszenia jest utrzymanie wi zi braterskiej mi dzy 
o nierzami AK - agiernikami yj cymi na ca ym wiecie, 

udzielanie ró norodnej pomocy o nierzom AK i ich rodzinom, 
przekazywanie  wiedzy  historycznej potomnym w 
publikowanym "Kwartalniku", a tak e opieka nad miejscami 
pami ci narodowej, uczestnictwo w uroczysto ciach 
patriotycznych.  
 
Organizacja ci le wspó pracuje ze Stowarzyszeniem o nierzy 
AK na Bia orusi.  
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XXIX Zjazd agierników o nierzy AK 17 

o nierze Armii Krajowej z Polski, Bia orusi i Litwy bior  
udzia  w XXIX Zje dzie agierników o nierzy AK, który w dniach 
5-9 czerwca odbywa si  w Krakowie. Dzi  (6 czerwca, pi tek) 
uczestnicy zjazdu spotkali si  na uroczysto ci w Muzeum Armii 
Krajowej im. Genera a Emila Fieldorfa „Nila". 

W Zje dzie bior  udzia  kombatanci – o nierze Armii 
Krajowej z Polski, Bia orusi i Litwy oraz zaprzyja nieni 
pedagodzy wraz z m odzie  z patriotycznych szkó  w Sejnach, 
Suwa kach, Augustowie, Bia ymstoku, Warszawie, Wo ominie i 
Krakowie.  W programie zjazdu znalaz y si  m.in. spotkania z 
przedstawicielami w adz Miasta, dyrektorem Muzeum Armii 
Krajowej, Rektorem Uniwersytetu Jagiello skiego. Uczestnicy 
zjazdu wezm  tak e udzia  w Mszy w. w Katedrze na Wawelu z 
okazji 25 rocznicy wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. (8 
czerwca). 

Spotkanie przy Kamieniu W gielnym Pomnika Armii Krajowej 
w Krakowie18 

Tekst i zdj cie  -  Piotr W. Kurek
 

8 czerwca 2014 r.  po Mszy wi tej za  Ojczyzn  w Katedrze na 
Wawelu, w której wzi li udzia   mi dzy  innymi uczestnicy 29. 
Zjazdu agierników o nierzy AK , reprezentanci Zjazdu spotkali 
si  z m odzie  szkó  krakowskich.  Spotkanie mia o miejsce obok 
Kamienia  W gielnego Pomnika AK zlokalizowanego u stóp
Wawelu. 

 
W spotkaniu uczestniczy a wiceprezes Stowarzyszenia agierników
i jednocze nie prezes Okr gu Szczecin Z  AK Stanis awa 
Kocie owicz oraz Wies aw Pi tek z Wilna.  

17 Strona internetowa Magiczny Kraków 6 czerwca 2014 r.
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Oboje przedstawili m odzie y swoje prze ycia zwi zane z
represjami ze strony wkraczaj cego na Ziemi  Wile sk  okupanta
sowieckiego. Aleksander Smaga, autor skierowanego do realizacji
projektu Pomnika, przedstawi  natomiast g ówne za o enia 
projektu. 
 
M odzie  krakowsk  wraz ze Sztandarami szkolnymi reprezentowa
 Zespó  Szkó  Mechanicznych   im. gen. Augusta Fieldorfa z 
nauczycielk  Agat  Legler oraz  ZS Zawodowych im. Kard. Adama 
Sapiehy z Barbar  Gawin i Wojciechem Zgudem. 

 
 
Warto wspomnie , e w 
niszy Kamienia W gielnego 
Pomnika AK z o one 
zosta y Ziemie równie  z 
Kresów: z Brze an, Huty 
Starej k. Kostopola, Kolonii 
Wile skiej, z Sukurcz k. 
Lidy, Twierdzy Brzeskiej i 
Wo czy skiej Góry. 

 
Zwie czeniem spotkania 
by o z o enie na p ycie 
Kamienia W gielnego przez 
przedstawicieli wiatowego 

o nierzy AK wraz z Panem 
Wies awem Pi tkiem 
kwiatów. 

 
 

 
 

Wspó organizatorem  uroczysto ci by  Zarz d Okr gu Ma opolska 
Z  AK, a spotkanie prowadzi  Piotr W. Kurek Przewodnicz cy

Komisji ds. M odzie y ZG Z  AK (...) 
 

18 Strona internetowa wiatowego Zwi zku o nierzy Armii Krajowej
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Artyku  na stronie  internetowej  Zespo u Szkó  
Ogólnokszta c cych  w  Sejnach 
 
 
W dniach 5-9 czerwca m odzie  naszej szko y , pod opiek   Pani 
Barbary Kuklewicz i Pani Lucyny Fidrych  oraz z  zaproszonymi 
osobami z naszego miasta i kombatantami z Litwy uda a si  
autokarem z Jednostki Wojskowej z Lipowca do Krakowa na XXIX
zjazd agierników o nierzy AK. 
 
Po przyje dzie do Krakowa zostali my zakwaterowani w dwu-
gwiazdkowym hotelu. Uczestnikami Zjazdu byli mi dzy innymi 
kombatanci z Polski, Bia orusi , oraz m odzie  ze szkó  Augustowa,
Warszawy, Bia egostoku, Krakowa, Wo omina. Celem corocznych 
spotka  jest oddanie ho du polskim o nierzom, bohaterom, którzy
polegli i tym którzy yj . Ka dy zjazd to wielkie wi to narodowe i 
niezwyk e wydarzenie historyczne. Tegoroczne has o nawi zywa o
do 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. 



148

mmPocz tkowo cz onkami stowarzyszenia byli tylko kombatanci,
jednak obecnie skupia ono tak e m odych ludzi dla których pami  
o polskich bohaterach nadaje ton post powania. Historia odgrywa
bardzo wa n  rol  w yciu ka dego z nas..,, Kto nie szanuje
przesz o ci nie jest godzien tera niejszo ci i przysz o ci”
powiedzia  prezes Stowarzyszenia agierników o nierzy AK Pan 
Andrzej Siedlecki. Oprócz spotka  z kombatantami mieli my
przyjemno  spotka  si  i rozmawia  z Ministrem Obrony
Narodowej i Prezydentem Krakowa. 
mmW Krakowie zwiedzili my nowy budynek Muzeum Armii
Krajowej im. Genera a Emila Fieldorfa „ Nila”, Kopiec Ko ciuszki z 
którego podziwiali my panoram  Krakowa oraz cmentarz
Rakowicki gdzie w Alej Zas u onych z o yli my kwiaty i zapalili my 
znicze. Bardzo wa nym punktem naszego wyjazdu  by o 
zwiedzanie Uniwersytetu Jagielo skiego a przede wszystkim
spotkanie z w adzami oraz studentami tej uczelni, mi ym akcentem
by  dla nas moment gdy witaj cy nas Pan Profesor wspomnia
Sejny i powita  m odzie  i nauczycieli ze wspania ego,
patriotycznego liceum z Sejn. 
mmW niedziel  8 czerwca wzi li my udzia  we mszy wi tej w 
Katedrze na Wawelu pod przewodnictwem kardyna a Stanis awa
Dziwisza. Zwiedzali my krypty, pok onili my si  Marsza kowi
Pi sudskiemu i Parze Prezydenckiej którzy s  tam pochowani.
Zwiedzili my równie  Rynek G ówny Starego Miasta gdzie w 
sukiennicach mieli my okazj  zrobi  zakupy nie zapominaj c o
krakowskich obwarzankach. Na zako czenie naszej wycieczki 
mi li my  spotkanie i uroczyst  po egnaln  kolacj  w Domu
Polskim na Rynku G ównym.  Nale y jeszcze doda  e znale li my 
czas aby odwiedzi  Park Wodny w Krakowie , gdzie mi li my
okazj  za y  wielu wodnych atrakcji przez nich oferowanych. 
mmNa zako czenie chcieliby my podzi kowa  Stowarzyszeniu

agierników o nierzy Armii Krajowej za umo liwienie wyjazdu oraz
wsparcie finansowe. 
Uczniowie klasy  IIG, IAE, IBG 
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KOMUNIKATY 

1. Rocznica wyboru papie a Franciszka19 

W drugim dniu konklawe,  13  marca 2013  roku, w 
pi tym g osowaniu,  kardyna  Jorge Mario Bergoglio zosta  
wybrany 266. papie em i   przybra   imi   Franciszek. Po 
og oszeniu wyboru  pojawi  si  na  balkonie  bazyliki w. 
Piotra  i  widz c  kilkadziesi t tysi cy wiernych 
zgromadzonych na Placu w. Piotra,  flagi papieskie i 
narodowe z ró nych krajów -  powita  oczekuj cych 
s owami: „Bracia i siostry, dobry wieczór. Dobrze wiecie, 
e zadaniem konklawe by o wybranie biskupa dla 

Rzymu. Wydaje  si , e moi bracia kardyna owie 
znale li go  prawie na   ko cu wiata. Dzi kuj  wam za 
przyj cie. Wspólnoto diecezjalna Rzymu, dzi kuj  wam.  
Przede  wszystkim chcia bym pomodli  si   za  
naszego emerytowanego biskupa  Benedykta XV(…).    
Zaczynamy razem  nasz   wspóln    drog : biskup i 
lud. Jest to w drówka Ko cio a w Rzymie, który 
przewodzi w mi o ci  w ród  wszystkich  Ko cio ów.  
To  droga  braterstwa,  mi o ci  i  wzajemnego  
zaufania(…)   ycz   wam, aby  ta  droga Ko cio a, 
któr   dzi   zaczynamy,  na  której  b dzie  mi  pomaga   
kardyna   wikariusz tu  obecny,  by a  owocna  dla  
ewangelizacji  tego  zawsze  pi knego  miasta.”  

Na zako czenie Ojciec wi ty prosi   
zgromadzonych na placu w. Piotra:  „Zanim biskup 
pob ogos awi  lud,  prosz   was,  by cie pomodlili  si   

19 Opracowano na podstawie stron internetowych TVN24.pl, radiomaryja.pl i
episkopat.pl
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do  Pana  o  b ogos awie stwo dla  swego  biskupa. 
Odmówmy  w  ciszy t   wasz   modlitw   za  mnie. 

Teraz  udziel  b ogos awie stwa wam i  ca emu  
wiatu, wszystkim  m czyznom  i  kobietom  dobrej  

woli”. 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski, w  rozmowie z Radiem  
Maryja  podkre li , e na ten pontyfikat nale y patrze  przez 
pryzmat dwóch poprzedników – Jana Paw a II i Benedykta XVI. 
Jest to bez w tpienia pontyfikat odznaczaj cy si  na tle innych. 
Franciszek da  si  pozna  jako Papie  czynu i gestu. Odznacza 
si  on obecno ci  w ród ludzi biednych i potrzebuj cych. 

Pontyfikat papie a Franciszka z pewno ci  jest inny. 
Przenosi akcent ze s ów na czyny, ze s ów na gesty. Tamci dwaj 
papie e, Jan Pawe  II i Benedykt XVI, a tak e papie e 
wcze niejsi, przyk adali ogromn  wag  do s ów, do nauczania. 
Mieli my wi c to nauczanie osadzone w perspektywie 
dwutysi cletniej historii Ko cio a i chrze cija skiego nauczania. 
W przypadku papie a Franciszka, bardziej ni  na to co mówi – 
aczkolwiek to te  jest wa ne – patrzymy na to co robi. Gesty 
Papie a bywaj  wzruszaj ce, bywaj  potrzebne, bardzo wa ne i 
wymowne - powiedzia  ks. prof. Waldemar Chrostowski. 

  W pierwsz  rocznic  wyboru papie a Franciszka biskupi 
zgromadzeni na 364. Zebraniu Plenarnym odprawili Msz  w. 
w bazylice w. Krzy a. Liturgii przewodniczy  nuncjusz apostolski 
abp Celestino Migliore, a homili  wyg osi  nowy zast pca 
przewodnicz cego KEP abp Marek J draszewski.  W s owie 
skierowanym do wiernych hierarcha przypomnia  pierwsze 
przemówienie Ojca wi tego, w którym nakre lona zosta a 
droga nowego pontyfikatu. Jak zaznaczy , jest to droga 
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ewangelizacji, rado ci i modlitwy, którym papie  „pragn  nada  
niejako now  wie o ”. 

2. Uroczysto ci na Polskim Cmentarzu Wojennym w 
Katyniu. 10 kwietnia 2014, Katy , Rosja20 
 
Delegacja Rady Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa na 

czele z Sekretarzem dr hab. Andrzejem Krzysztofem Kunertem 
wzi a udzia  w uroczysto ciach na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Katyniu. 

W rosyjskiej cz ci memoria u, w której le y ok. 10 tys. 
ofiar stalinizmu z obwodu smole skiego, odprawiono 
nabo e stwo prawos awne. Modlitwom w rosyjskiej cz ci 
Memoria u Katy skiego przewodniczy  biskup smole ski i 
wiaziemski metropolita Izydor. 

Uroczysto ci na Polskim Cmentarzu Wojennym w 
Katyniu, b d ce ho dem polskim oficerom zamordowanym w 
Katyniu w 1940 roku przez NKWD rozpocz a uroczysta msza 
wi ta, której przewodniczy  proboszcz smole skiej parafii 

katolickiej o. Ptolemeusz Kuczmik. Ojciec Ptolemeusz w homilii 
do zebranych, powiedzia  mi dzy innymi: 

(…)Nie mo emy zg bi  tak do ko ca, jaki jest ból bliskich, on, 
dzieci, które oczekiwa y powrotu swojego ojca z niewoli. Nie 
jeste my sobie w stanie wyobrazi , co czu y cztery lata temu i 
czuj  do dzi  rodziny ofiar katastrofy samolotu. Pozostaje 
modlitwa.(…)   Wa na jest te  prawda. Chcieliby my pozna  
pe n  prawd . Wci  wielu rzeczy nie wiemy o zbrodni katy skiej, 
ci gle trwa ledztwo w sprawie katastrofy. Tylko na prawdzie 
mo na budowa  relacje mi dzy lud mi i mi dzy narodami. 
Niczego nie zbuduje si  na k amstwie i pó prawdzie. Min o tyle 
lat od zbrodni katy skiej, min y cztery lata od katastrofy. Mo na 

20 Strona internetowa Rady Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa –
10.04.2014 r.
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zapyta , w którym miejscu teraz jeste my, w którym miejscu jest 
Polska.(…) 

                 

       Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. Archiwum Ikonograficzne ROPWiM.  

Nast pnie g os zabra  Sekretarz Rady Ochrony Pami ci 
Walk i M cze stwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert. 
Przemówienie Sekretarza, prezentujemy poni ej: 

Siedemdziesi t pi  lat temu Polska utraci a 
niepodleg o  w wyniku podwójnej agresji – nazistowskiej 
Trzeciej Rzeszy i stalinowskiego Zwi zku Sowieckiego – i 
podpisanego przez obie totalitarne pot gi 28 wrze nia 1939 roku 
w Moskwie niemiecko-sowieckiego uk adu o przyja ni i granicy, 
b d cego faktycznie aktem kolejnego, czwartego, rozbioru Polski, 
dziel cego nasz kraj na pó . Siedemdziesi t cztery lata temu, 3 
kwietnia 1940 r., z sowieckiego obozu jenieckiego w Kozielsku 
wyruszy  pierwszy transport mierci do Katynia... 

I tak jak symbolem wymierzonych w Polsk  zbrodni 
totalitaryzmu nazistowskiego by  i jest Auschwitz, tak symbolem 
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zbrodni totalitaryzmu stalinowskiego pozostaje Katy . Obie te 
nazwy wpisa y si  krwawymi zg oskami na karty historii Polski w 
tym samym   czasie, wiosn   1940 r. By a jednak   mi dzy   nimi   
jedna ró nica - o zbrodni  katy skiej  a   do   upadku   w adzy 
komunistycznej   w   Polsce (1989)   nie mo na by o mówi  
g o no. A przecie  ofiarami sowieckiej zbrodni katy skiej, 
najwi kszej   zbrodni   na   je cach   wojennych   w czasie II 
wojny   wiatowej,   pad o ponad 10 000 oficerów polskich, 
wi cej ni  poleg o ich w zaci tych walkach z Niemcami w 
kampanii wrze niowej 1939 r.  (..). 

O znaczeniu tej zbrodni i znaczeniu jej ofiar dla Polski 
najprawdziwiej   i   najpi kniej mówi    Ojciec   wi ty   Jan 
Pawe  II:  Tragiczne wydarzenia, które mia y miejsce na wiosn  
1940 r. [...], s    rozdzia em   w martyrologium   polskim,   który   
nie mo e by  zapomniany.   Ta   ywa pami  powinna by  
zachowana   jako   przestroga   dla przysz ych pokole . [...] 
Trzeba   jednak   mie    wiadomo , e   równie    ta   mier ,   a 
raczej   to   wielkie   niwo  mierci,   jest    jako    wpisana w 
Bo e   plany   i   nabiera nowego znaczenia w perspektywie 
mierci   i   zmartwychwstania   Chrystusa.   Nade   wszystko 

staje si  ona ofiar , której owocem jest dobro. W wymiarze 
narodowym przybra o ono kszta t wolno ci. 

Wolna i suwerenna Rzeczpospolita zbudowa a ju  cztery 
Cmentarze   Katy skie: w Katyniu i Miednoje w Rosji, 
Charkowie-Piatichatkach i Kijowie-Bykowni na Ukrainie 
(pozostaje   do   odnalezienia   jeszcze pi te miejsce na 
Bia orusi). Ogromna wi kszo  ofiar zbrodni katy skiej, 
rzucanych do bezimiennych i skazanych na zapomnienie do ów 
mierci, znalaz a ju  swoje godne miejsce spoczynku, a ich 

rodziny i my wszyscy - miejsce do modlitwy, sk adania kwiatów i 
zapalania zniczy. Cmentarze Katy skie ucz  nas, e zbrodnie 
ami ce   wszelkie prawa ludzkie i boskie zostan  - czasem 

dopiero po   dziesi tkach lat, ale   jednak - ujawnione, a ich 
ofiary nie b d  zapomniane. Zwracam si  do   attaches    
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wojskowych   jedenastu pa stw NATO – naszych   najbli szych 
sojuszników,   którzy przybyli  tu po   raz pierwszy w 
czternastoletniej historii Polskiego Cmentarza   Wojennego w   
Katyniu.   Panów   tu dzisiaj obecno  jest zarówno po miertnym  
oddaniem sprawiedliwo ci ofiarom sowieckiej zbrodni katy skiej, 
jak i bardzo pi knym gestem i znakiem, zaprzeczaj cym   
tamtemu    czasowi, gdy wolny wiat o nich zapomnia . Prosz  mi 
pozwoli  wyrazi  wdzi czno    i    jednocze nie nadziej ,   i    
jest   to dopiero pierwsza z wizyt Panów   w wi tym dla Polski i 
Polaków miejscu. 

Delegacji polskiej towarzyszy y delegacje korpusu wojskowego 
Sojuszu   Pó nocnoatlantyckiego NATO, przedstawiciele 
attachatu wojskowego mi dzy innymi: USA, Francji, Niemiec, 
W och,  Holandii,   Belgii, W gier, S owacji i   Estonii. 

Wojciech Zaj czkowski Ambasador RP w Moskwie, w 
swoim wyst pieniu powiedzia  mi dzy innymi: (…) Jeste my 
niezwykle   wdzi czni   za   wasz    obecno    dzi  w Lesie 
Katy skim.   W ten sposób podkre lamy i demonstrujemy nasz    
jedno , wspólne rozumienie historii, wojennej powinno ci   i   
podzielanych warto ci.(…) Mamy   do   czynienia z sytuacj  
absolutnie bezprecedensow . W uroczysto ci na Polskim 
Cmentarzu Wojennym w Katyniu uczestniczy o kilkunastu attache 
wojskowych naszych sojuszników z NATO.(…)-podkre li  
Sekretarz Rady Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa dr hab. 
Andrzej Krzysztof Kunert. 

3. Dzie  Pami ci Ofiar Zbrodni Katy skiej w 
Budapeszcie21. 

Sekretarz Rady Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa dr 
hab. Andrzej Krzysztof Kunert wzi  udzia  w uroczysto ci 

21 Strona internetowa Rady Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa –
12.04.2014
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zwi zanej z Dniem Pami ci Ofiar Zbrodni Katy skiej w 
Budapeszcie. 

Uroczysto  mia a miejsce pod Pomnikiem M czenników 
Katynia w III dzielnicy w Budapeszcie. Pomnik M czenników 
Katynia zosta  ods oni ty 3 lata temu.   Uroczystego ods oni cia 
dokonali   Prezydenci   Polski i W gier:   Bronis aw Komorowski 
oraz   Pál   Schmitt.   
(Red.:  O  historii powstania i  ods oni ciu  tego pomnika  
pisali my  w kwartalniku nr  4/69 – pa dziernik-listopad-
grudzie  2013 roku).    

W czasie uroczysto ci g os zabrali : Nadburmistrz 
Budapesztu István Tarlós oraz Sekretarz Rady Ochrony Pami ci 
Walk i M cze stwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert. 
Poni ej prezentujemy przemówienie Sekretarza ROPWiM: 
Stoj c w Budapeszcie przy Pomniku M czenników Katynia, 
wspólnym dziele W grów i Polaków, ods oni tym uroczy cie 8 
kwietnia 2011 r. przez Prezydentów W gier i Polski, Pála 
Schmitta i Bronis awa Komorowskiego, warto zawsze pami ta  o 
dwóch ofiarach zbrodni katy skiej, kolejnych postaciach w 
historii obu krajów, cz cych nasze zaprzyja nione narody. 
To dwaj oficerowie polscy narodowo ci w gierskiej, kpt. 
Emanuel Aladar Korompay i kpt. Oskar Rudolf Kuehnel, którym 
po wi cone zosta y posadzone w pobli u pomnika w czasie jego 
uroczystego ods oni cia dwa D by Katy skie. Pierwszy d b 
posadzili obaj Prezydenci, a ja mia em wówczas honor - wraz z 
Panem Istvánem Tarlósem, pomys odawc  Pomnika Katy skiego, 
obecnym nadburmistrzem Budapesztu - posadzi  d b drugi, ku 
czci kpt. Kuehnela. (…) 
 Ju  po napisaniu tego przemówienia by em 10 kwietnia na 
uroczysto ciach katy skich w Rosji. Na Polski Cmentarz Wojenny 
w Katyniu wesz o wówczas razem z polsk  delegacj  jedenastu 
attaches wojskowych pa stw NATO, naszych najbli szych 
sojuszników (pierwszy taki wypadek w czternastoletniej historii 
tego cmentarza). By  w ród nich attaché wojskowy W gier, gen. 
bryg. Laszlo Varga, i za to tak e winni my wdzi czno  naszym 
w gierskim przyjacio om. 
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Uroczysto ci zwie czy o z o enie wie ców przez przyby e 
delegacje (...) 
 

4. Czwarta rocznica katastrofy pod Smole skiem22 

 
Pami  o biskupie Tadeuszu P oskim, jego sekretarzu ks. 

p k. Janie  Osi skim oraz pozosta ych ofiarach katastrofy 
smole skiej  uczczono wieczorem 9 kwietnia Msz  w. w 
Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Eucharystii przewodniczy  
biskup polowy Józef  Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy 
porówna  sytuacj   rodzin ofiar katastrofy do aposto ów 
zd aj cych do Emaus. 
Zach ca  do ufno ci w Bo e Mi osierdzie oraz wdzi czno ci za 
owoc ycia duchownych, pe ni cych pos ug  w ordynariacie 
polowym, którzy zgin li  w katastrofie samolotu. 
Msz  w. koncelebrowali najbli si wspó pracownicy biskupa 
P oskiego i jego sekretarza  – kapelani Ordynariatu Polowego 
oraz kap ani, którzy znali obydwu tragicznie zmar ych (…) 
 

Równie  10 kwietnia w katedrze polowej sprawowane 
by y Eucharystie w intencji ofiar katastrofy samolotu rz dowego 
pod Smole skiem (...) 

Bp Jozef  Guzdek przewodniczy  Mszy w., podczas 
której przestrzega  przed wykorzystywaniem wi ty  do 
pog biania podzia ów w spo ecze stwie.  

– Dzie  10 kwietnia ju  od czterech lat wzbudza 
niezwykle silne emocje.  Najpierw by o to zjednoczenie wokó  
rodzin ofiar prze ywaj cych wielk  tragedi  utraty bliskich(…), 
niestety potem przyszed   czas  sporów,  podzia ów wzajemnych 
oskar e  i nienawi ci. Nierzadko jeste my te  wiadkami tego, 
e polityka miesza  si   z modlitw .  To do nas Chrystus mówi: 

„Nie czy cie z Domu mojego  Ojca targowiska”. Chrystus tak e 
do  nas kieruje te s owa – powiedzia .  

Jednocze nie podkre li , e prawda o przyczynie 
katastrofy powinna zosta  ujawniona,  bo tylko ona mo e pomoc 

22 Nasza S u ba 15 30 kwietnia 2014 r.



157

nam „przep dzi  demony wzajemnych  oskar e ,   podejrze   i  
pomówie ”. 
Eucharysti  koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego. 
 

Uroczysto ci na Cmentarzu Wojskowym 
 

Przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Lotniczej pod 
Smole skiem na Cmentarzu Wojskowym na Pow zkach w 
Warszawie modlono si  w intencji 96 pasa erów tragicznego lotu 
z 10 kwietnia 2010 r. Lekarstwem na ból i cierpienie jest 
modlitwa  i milczenie. Czasem ludzkie s owa nie wystarczaj ,  
dlatego wspominaj c tych wszystkich, których nazwiska zosta y 
odczytane, odmówmy modlitw  – powiedzia  bp. Jozef Guzdek, 
który przewodniczy  modlitwie. 

Wraz z Ksi dzem Biskupem modlili si bp Jerzy Pa kowski, prawos awny ordynariusz
wojskowy i bp Miros aw Wola, ewangelicki naczelny kapelan wojskowy.

Nast pnie delegacje z o y y kwiaty i zapali y znicze pod 
pomnikiem. Ich pami  uczczono kilkuminutow   cisz  i 
skupieniem. 

Uroczysto  zako czy o odegranie utworu „Cisza” 
dok adnie w godzinie katastrofy,  o 8:41. 
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W uroczysto ci uczestniczyli m.in. cz onkowie  rodzin 

ofiar katastrofy, Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, Jerzy 
Wenderlich, wicemarsza ek Sejmu, Tomasz Siemoniak, minister 
obrony narodowej, kierownik Urz du do spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych,  Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
Warszawy (…). 
 

      
 
 

Uroczysto  zako czy o odegranie utworu „Cisza” 
dok adnie w godzinie katastrofy,  o 8:41. 

 
W uroczysto ci uczestniczyli m.in. cz onkowie  rodzin 

ofiar katastrofy, Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, Jerzy 
Wenderlich, wicemarsza ek Sejmu, Tomasz Siemoniak, minister 
obrony narodowej, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
Warszawy (…). 

Red.:  W  dniu  rocznicy katastrofy smole skiej uroczysto ci 
upami tniaj ce ofiary tej tragedii odby y  si    w ko cio ach w  
wielu miastach w kraju, w  tym  tak e w parafiach  wojskowych i 
garnizonach. 
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5. 100. rocznica urodzin Jana Karskiego23  
Jan Karski to posta  niezwyk a; niezwyk a tak e na tle 

niezwyk ych, dramatycznych czasów, okoliczno ci, 
dramatycznego zjawiska Holokaustu - powiedzia  w czwartek  
(red.: 24 kwietnia b.r.)  w odzi prezydent Bronis aw 
Komorowski. 

Prezydent wzi  udzia  w obchodach zwi zanych z 100. 
rocznic  urodzin Karskiego - kuriera Polskiego Pa stwa 
Podziemnego, który jako pierwszy przekaza  przywódcom 
pa stw alianckich informacj  o zag adzie ydów. 

Zdaniem Bronis awa Komorowskiego warto wykorzysta  
t  niezwyk  posta  i jej dokonania dla refleksji, jaki by  wiat i 
ogrom zbrodni. Mówi , e zawsze my la  o Karskim jako o 
postaci, która symbolizuje "dramat niemo no ci bycia 
skutecznym w momencie, kiedy si  staje przed tak olbrzymim 
obszarem nieszcz  i zbrodni". Jak mówi  prezydent, Karski z 
jednej strony w asnym zachowaniem dawa  przyk ad innym, a z 
drugiej strony swoim przyk adem "oskar a  ca y wiat o 
nieumiej tno  reagowania na ogrom zbrodni i nieszcz  
tamtego czasu". 

Prezydent zwróci  uwag , e Karski by  ukszta towany 
przez woln  Polsk  i by  wychowywany w wolnej Polsce. - 
Dzia a  tak, jak podpowiada o mu jego zrozumienie wolno ci - 
jako odpowiedzialno ci za siebie i za innych - mówi . Podkre la , 
e Karski by  odwa nym cz owiekiem i odwa nym emisariuszem 

Polskiego Pa stwa Podziemnego, które musia o boryka  si  z 
"walk  o morale, z dramatami i demoralizacj  w okresie wojny". 

Bronis aw Komorowski przypomnia , e Karski mia  
odwag  by  w getcie - cho  nie musia  - bo chcia  by  naocznym 
wiadkiem nieszcz , do jakich tam dochodzi o. Podziemne 

pa stwo polskie wys a o go do wolnego wiata, aby 

23 Strona internetowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 24 kwietnia 2014
roku
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poinformowa  o Holokau cie. - My limy dzi , czy mo na by o 
zrobi  co  wi cej. Na pewno mo na by o zrobi  wi cej i w 
Polsce, i w ka dym innym kraju europejskim, i w diasporze 
ydowskiej np. w Nowym Jorku - mówi  prezydent. 

Jego zdaniem wa na jest jednak odpowied  na pytanie, 
na ile dzi  korzystamy z do wiadcze  i odwagi Karskiego. 
Dlatego wed ug prezydenta dzisiejszy dzie  to dobra okoliczno  
do rozwa ania na ile my dzi , wychowywani w innym wiecie, 
jeste my zdolni do tego, by podejmowa  trudne wyzwania. 

- Chyl c g ow  przed Janem Karskim, jego niezwyk ym 
yciem i dzie em, chyl  jednocze nie g ow  przed wszystkimi, 

którzy w wymiarze indywidualnym albo w wymiarze 
zorganizowanym tak e w formule Polskiego Pa stwa 
Podziemnego, mieli wtedy odwag  zachowywa  si  w sposób 
szlachetny, pe en zrozumienia, e wolno  w asna, to tak e 
odpowiedzialno  za innych – powiedzia  prezydent (…) 
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Zdj. ukasz Kami ski 
Prezydent Komorowski z o y  wieniec przed pomnikiem Polaków 

Ratuj cych ydów w Parku Ocala ych i  przed obeliskiem 
upami tniaj cym " egot " - organizacj  podziemn , zajmuj c  

si  ratowaniem ydów.  

W czwartkowych uroczysto ciach udzia  te  wzi li bliscy 
Karskiego - bratanica Wies awa Kozielewska-Trzaska, kuzynka 
Edwarda Natka ska oraz siostra stryjeczna Jadwiga Lenoch-
Bukowska (…)  Jan Karski (Jan Kozielewski) w czasie II wojny 
wiatowej zas yn  jako kurier Polskiego Pa stwa Podziemnego. 

Po wojnie Karski uzyska  obywatelstwo ameryka skie, a w 1994 
r. honorowe obywatelstwo Izraela. W 1998 r. izraelski Instytut 
Pami ci Yad Vashem, który uzna  Karskiego za Sprawiedliwego 
W ród Narodów wiata, zg osi  jego kandydatur  do Pokojowej 
Nagrody Nobla. 

Karski  zmar  13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie w wieku 
86 lat. W maju 2012 roku prezydent USA Barack Obama 
odznaczy  go po miertnie Prezydenckim Medalem Wolno ci. 
Karski  jest  równie    Honorowym  Obywatelem  Miasta  odzi. 
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6. Rocznica powstania w getcie warszawskim24  

Przedstawiciele Sejmu, Senatu, prezydenta, rz du, w adz 
stolicy z o yli w sobot  wie ce przed Pomnikiem Bohaterów 
Getta Warszawskiego upami tniaj c ydowskich powsta ców z 
1943 roku.  
 

              
 
 

Ho d ydowskim powsta com, którzy od 19 kwietnia do 
16 maja 1943 r. stawili zbrojny opór niemieckim okupantom, 
oddali te  reprezentanci Muzeum Historii ydów Polskich, 

ydowskiego Instytutu Historycznego, Towarzystwa Spo eczno-
Kulturalnego ydów w Polsce, Stowarzyszenia Dzieci 
Holokaustu. By y tak e kwiaty od mieszka ców stolicy 
przyby ych na uroczysto . Uroczysto ci odby y si  w asy cie 
o nierzy kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.  

Rabin Stas Wojciechowicz odmówi  kadisz.  

Kwiaty z o ono równie  przed pomnikiem ku czci 
" egoty"   przy MH P   oraz   na   Trakcie   Pami ci i 
M cze stwa   ydów:   przy   pomniku   ku   czci    Szmula   

24 Strona internetowa wyborcza.pl 19.04.2014
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Zygielbojma,   w miejscu, gdzie znajdowa  si  bunkier 
Mordechaja Anielewicza oraz przy pomniku Umschlagplatz. 

Powstanie wybuch o 19 kwietnia 1943 roku, w ostatniej fazie 
likwidacji getta warszawskiego. Powsta cy z ydowskiej 
Organizacji   Bojowej   i ydowskiego Zwi zku Zbrojnego 
walczyli do 16 maja 1943 roku. Tego dnia gen. SS Juergen 
Stroop og osi    koniec   akcji   pacyfikacyjnej   i rozkaza  
wysadzi  w powietrze Wielk  Synagog  na T omackiem.  
Wed ug raportów Stroopa w getcie znajdowa o si  podczas 
powstania   ponad 56 tys. ydów. Oko o 6 tys. zgin o na 
miejscu w walce,   na skutek po arów i zaczadzenia. 7 tys. 

ydów   Niemcy zamordowali   na   terenie getta, tyle samo 
wys ali do obozu zag ady w Treblince. Pozosta a grupa ok. 36 
tys. zosta a wys ana do innych obozów, przede wszystkim do 
Auschwitz i Majdanka. 

  

7. Powstanie Korpus Weteranów 

W  Dzienniku  Ustaw z  dnia  17 kwietnia 2014 roku pod poz. 
496  zosta a  og oszona ustawa z dnia 14 marca 2014 roku  o  
zmianie  ustawy o  kombatantach  oraz niektórych  osobach 
b d cych ofiarami represji wojennych i okresu  powojennego 
oraz niektórych innych  ustaw.    

 
Nowelizacja  ta  m.in.  ustanowi a  dzie  1 wrze nia  -  Dniem  

Weterana Walk o  Niepodleg o   Rzeczypospolitej Polskiej,  
przewiduje  te   utworzenie  Korpusu  Weteranów  Walk o 
Niepodleg o   Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  zwi kszenie  
pomocy  medycznej   dla   kombatantów   i  ofiar  represji, a  
tak e  przyznanie  51%  (dotychczas by o to 37%)   ulgi   na 
przejazdy w komunikacji krajowej rodkami publicznego  
transportu zbiorowego.   W  powy szym  zakresie  przepisy  
ustawy  wesz y w ycie  18  maja 2014  roku. 
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8. Relacja  z przeprowadzonej ogólnopolskiej Akcji 

Wielkanocnej „Polacy Kresowym Strace com” 

„Cz owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si  
z innymi.” ( w. Jan Pawe  II) 
   

Ju  po raz kolejny  odby a si  zbiórka paczek dla 
Naszych o nierzy AK i ich rodzin, zamieszka ych   na Bia orusi 
oraz w Wilnie. Mieszka cy Krakowa, Wo omina, Bia egostoku 
wraz z mieszka cami Radzymina, którzy po raz pierwszy 
w czyli si  w  Akcj  Paczka dla Polskiego Kombatanta  
zebrali ogó em 118 paczek wi tecznych wype nionych 
ywno ci  i  kartkami wi tecznymi przygotowanymi 

w asnor cznie przez przedszkolaków oraz uczniów. Dary 
w postaci paczek na wi ta Wielkanocy dotar y tuz przed 

wi tami Wielkanocnymi do polskich kombatantów 
mieszkaj cych na Kresach Wschodnich. 

 
Ogromn  rado  sprawia fakt, e tak wiele szkó , parafii, 

prywatnych firm, a przede wszystkim m odzie y w czy o si  
w zbiórk .  Zbiórka po raz kolejny okaza a si  wielkim sukcesem 
nie tylko przez to, e uczestnikom wspólnie uda o si  zebra  tak 
du o paczek i przekaza  je naszym Kombatantom, których kartki 
historii bezlito nie oddzieli y od Polski, ale równie  przez to, 
e uczestnicy akcji mieli wietn  lekcj  patriotyzmu i wzajemnej 

wspó pracy. 
 
Organizatorzy akcji chcieliby serdecznie podzi kowa  

Muzeum Armii Krajowej im. Gen Emila Fieldorfa w Krakowie na  
czele z   Panem dyr.   Januszem   Mierzw    oraz  
 koordynatorom Marcinowi Bie kowiczowi i  Tomaszowi 
Rzepeckiemu, mieszka com Krakowa,  Sejn  na  czele z  mgr 
Barbar   Kuklewicz  oraz  Beat  Kuczy sk    ze   szko y 
Centrum   Kszta cenia Rolniczego w  Sejnach, a   tak e 
Augustowa   na  czele z   Danut  Kaszlej i  Klubem   im.   AK, 
Ku nicy  Bia ostockiej oraz uczniom za  zebrane rodki 
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finansowe ze   szkó    w Bia ymstoku I   LO im. Adama 
Mickiewicza na czele z Pani  dyrektor Gra yn  Z ock -
Korzeniewsk    i  mgr Barbar    wi to sk ,   II LO   im   
ksi nej Anny z   Sapiehów Jab onowskiej  -   na   czele z 
 Panem   dyrektorem Dariuszem Bossowskim, IV LO 
im. Cypriana Kamila  Norwida  - na czele z Pani  dyrektor 
Bo en  Karpowicz i  VI LO -  na czele z  dyr. Tadeuszem 
Mosiekiem  oraz   wszystkim Szko om, a   za   dodatkowe   
paczki uczniom, Przedszkolu Jasia i   Ma gosi   w   Wo ominie, 
Pracownikom   Orange  Polska, Firmie   Mig   Biuroservice,   
ZEC Wo omin, wszystkim darczy com za  dary i pami  o  
Naszych Bohaterach. 

 
Szczególne podzi kowania kierowane s  Pani Dyrektor 

Marzeny Ma ek  i pracowników   Domu Kultury w Wo ominie 
za wspó prac  i go cinno . 

Bardzo cieszy wiadomo , e akcja dotar a tak e do  
 Anglii – serdeczne  „Bóg zap a ”   Rodze stwu   Pani   Izabelli i  
Panu    Arkadiuszowi   Sapalskim za rodki pieni ne 
przekazane   na   op acenie transportu paczek. Dzi kujemy 
równie  Fundacji   Wolno    i   Demokracja,   za   
sfinansowanie cz ci kosztów transportu i osobisty przewóz 
paczek   na   Bia oru . 

Poni ej zamieszczamy list z podzi kowaniami, jaki 
otrzymali my ze rodowiska Domu Polskiego w Baranowiczach 
     

                                                          Baranowicze  23.05.2014 r.                    

 
W imieniu Seniorów Domu Polskiego w Baranowiczach, 

rodziców i uczniów Spo ecznej Szko y Polskiej im. T. Reytana  
pragniemy z o y  na Pana r ce najszczersze s owa 
wdzi czno ci dla wszystkich naszych PRZYJACIÓ . 
Wielokrotnie przekonali my si , e  mo emy liczy  na pomoc 
RODAKÓW, a dla nas jest to bardzo wa ne. Spotkali my si  z 
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wielkim zrozumieniem i dobroci , t  Dobroci  (z du ej litery). 
Wszystkie Dary zosta y przekazane osobom starszym i 
samotnym, rodzinom Sybiraków i o nierzy AK, polskim 
rodzinom, potrzebuj cym pomocy i wsparcia.

            Spo eczna Szko a Polska im. T. Reytana w 
Baranowiczach funkcjonuje 27 lat i staramy si , eby szko a by a 
atrakcyjna, zach ca a do nauki j zyka polskiego, kultury i 
tradycji. W tym roku mamy 650 uczniów, to dla nas ogromne 
wyzwanie. Dzi ki Waszej pomocy Dom Polski w Baranowiczach 
nadal funkcjonuje i czy polskie rodziny. 

      yczymy Wszystkim pogody ducha i rodzinnego ciep a. 

 Z powa aniem  -  Cz onkowie Domu Polskiego w 
Baranowiczach, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie SSP. 

9. Urz d Celny Grodna zarekwirowa  paczki dla 
kombatantów25 

  Grodzie ski S d Rejonowy zwróci  Urz dowi Celnemu  
spraw  Weroniki Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia 

o nierzy  Armii Krajowej  przy  ZPB,   oskar onej o wspó udzia  
w  rzekomym   przemycie  ywno ci  z Polski   na   Bia oru .  

Oko o 70  paczek  wi tecznych,  przeznaczonych  dla  
mieszkaj cych  na  Bia orusi  polskich kombatantów, zosta a 
zarekwirowana z domu  pani  Weroniki  przez funkcjonariuszy 
Urz du  Celnego  w  Grodnie w  dniu  2 kwietnia  bie cego  
roku.   

Weronika  Sebastianowicz  mia a  z udzenia,  e  pomoc  
zebrana  przez  organizacje  w  Polsce,  wspieraj ce  
mieszkaj cych  na  Bia orusi  o nierzy  Ak  zostanie  jej  
zwrócona.  Niestety,  sformu owano   zarzut  utraty  przydatno ci  
do  spo ycia i  ywno   zosta a „zutylizowana”. 

Kpt. Sebastianowicz, pseud. Ró yczka  by a o nierzem 
Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolno  i Niezawis o . Zosta a 
oskar ona przez  bia oruski  Urz d Celny o „wspó udzia  w 

25 Opracowano na podstawie tekstów z portali znadniemna.pl i niezale na.pl
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organizacji kana u   przemytu   ywno ci   z  Polski   na  
Bia oru ”.  

10 czerwca w Grodzie skim S dzie Rejonowym 
rozpocz   si   jej   proces. Dat  pierwszej rozprawy 
przeniesiono  na  17 czerwca   –   wtedy przes uchano    
kierowc   konsulatu,  który   przewozi   ywno . Z relacji 
Andrzeja Pisalnika  z portalu nadniemnem.pl   wynika,   e 
„s dzia   pogubi   si  jednak w materia ach sprawy, gdy  ró ne 
dokumenty, dostarczone do s du przez Urz d Celny, 
po wiadczaj ce rzekome przewo enie transportem konsularnym 
paczek z ywno ci  przez granic , wskazywa y na ró ne daty”.  
Z braku dowodów -  na kolejnej rozprawie s d odes a  spraw  z 
powrotem do Urz du Celnego, gdy   dostarczone dowody nie 
wystarczaj  na sformu owanie oskar enia przeciwko Pani 
Weronice. 
 
- W tym kraju jestem ci gle za co  s dzona i to pod 
absurdalnymi zarzutami. W ubieg ym roku s dzili mnie za 
postawienie krzy a ku czci Anatola Radziwonika „Olecha”, teraz 
oskar aj  o przemyt paczek z ywno ci  dla kombatantów, co  
nie mniej absurdalnego pewnie wymy l  tak e za rok - mówi a 
pani Weronika. 

 
10. Narodowy Dzie  Pami ci Ofiar Nazistowskich Obozów 

Koncentracyjnych 

W dniu 12 czerwca 2014 r. Szef Urz du do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jan Stanis aw Ciechanowski wzi  
udzia  w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pami ci 
Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. W uroczysto ci, 
która odby a si  w Muzeum Wi zienia Pawiak w Warszawie 
uczestniczyli m.in.: Prezes   Instytutu  Pami ci Narodowej 

ukasz  Kami ski, Prezes Zarz du G ównego Polskiego Zwi zku 
By ych Wi niów Politycznych Hitlerowskich Wi zie  i Obozów 
Koncentracyjnych Stanis aw Zalewski, ks. kmdr Janusz B k, 
Kierownik   Muzeum   Wi zienia Pawiak Joanna Gierczy ska, 
byli wi niowie i ich rodziny oraz m odzie . 
To bardzo wa ny dzie , dzie  pami ci o tym, co jest elementem 
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naszej to samo ci narodowej. Pami ci o ludziach, którzy byli 
wi zieni i mordowani, tylko dlatego, e byli Polakami – mówi  
podczas uroczysto ci Jan Stanis aw Ciechanowski. O tamtych 
wydarzeniach trzeba nieustaj co przypomina , szczególnie 
m odym Polakom, którzy t  pami  b d  przekazywa  dalej – 
doda  Szef Urz du do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. 

Podczas uroczysto ci pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz 
przed Tablicami Pami ci z o one zosta y wie ce i zapalono 
znicze. 

Narodowy Dzie  Pami ci Ofiar Nazistowskich Obozów 
Koncentracyjnych zosta  uchwalony 8 czerwca 2006 r. przez 
Sejm RP w 66. rocznic  przybycia pierwszego transportu 728 
wi niów z Tarnowa do Auschwitz 14 czerwca 1940 r. 
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Tablice Pomniki

Ods oni cie pomnika Marsza ka Pi sudskiego w Gdyni 26 
 

W Gdyni mia o miejsce historyczne wydarzenie, zosta
ods oni ty pomnik za o yciela i pierwszego Komendanta
przedwojennego „Strzelca” Józefa Pi sudskiego.

Pomnik ma wysoko 3,5 m. Rze b wykona Stanis aw
Szwechowicz, autor m.in. gdy skiego pomnika Antoniego
Abrahama i popiersia Eugeniusza Kwiatkowskiego.

  

Posta Marsza ka Józefa Pi sudskiego jest bardzo wa na
dla samej historii Gdyni, jednego z najm odszych miast w Polsce.
Uwa any jest za jednego z jej twórców, wyrazem uznania

26 opracowano na podstawie strony internetowej Zwi zku Strzeleckiego
„Strzelec” zs strzelec.mil.pl
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przedwojennej Gdyni dla jej twórcy by o nadanie, Józefowi
Pi sudskiemu pierwszego honorowego obywatelstwa. Mia o to
miejsce w 1928 roku, zaledwie w dwa lata po uzyskaniu przez
Gdyni praw miejskich. 12 marca 1928 roku, odby o si
posiedzenie kolegium magistrackiego, które uczyni o „pana
Marsza ka Ministra Wojska Józefa Pi sudskiego” honorowym
obywatelem miasta Gdyni. Wraz z Marsza kiem Polski, honorowe
obywatelstwo otrzymali: Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy
Mo cicki i Minister Przemys u i Handlu Eugeniusz Kwiatkowski.

Ods oni ty w dniu 10.11.2013 roku pomnik jest drugim
pomnikiem postawionym Marsza kowi w Gdyni, pierwszy
powsta na placu Grunwaldzkim jeszcze przed wybuchem II
wojny wiatowej (zosta ods oni ty w dniu 6 sierpnia 1933 roku)
z inicjatywy Zwi zku Legionistów (...) Pomnik niestety nie
przetrwa próby czasu i wraz z pozosta ymi przejawami
„Polsko ci” zosta zniszczony przez hitlerowskiego okupanta.

G ównym inicjatorem „odbudowy” pomnika Marsza ka zosta

Zwi zek Pi sudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okr g Pomorski
w Gdyni Towarzystwo Pami ci Józefa Pi sudskiego, którego
jednym z g ównych celów by o ponowne zbudowanie pomnika
Marsza ka Polski. W dniu 6 listopada 2009 roku, jednog o nie
przyj to uchwa dotycz c budowy pomnika Marsza ka Józefa
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Pi sudskiego w Gdyni. Przewodnictwo Komitetu Honorowego
Budowy Pomnika Marsza ka Józefa Pi sudskiego obj Prezydent
Miasta Gdyni Pan dr Wojciech Szczurek. Do inicjatywy w cza y
si kolejne osoby i organizacje które rozpocz y wspieranie
projektu budowy pomnika.

Uroczysto ci ceremonii ods oni cia pomnika rozpocz y
si 10 listopada 2013 roku o godz. 13.00 od Mszy w. w
kolegiacie pw. NMP w Gdyni. Msz poprowadzi Arcybiskup
Metropolita Gda ski S awoj Leszek G ód , wzi li w niej
przedstawiciele w adz samorz dowych, dowództwa Marynarki
Wojennej, poczet sztandarowy Marynarki Wojennej, Komendant
G ówny Zwi zku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Spo eczno
Wychowawczej, Kompania Honorowa JS 4018 Gda sk, poczty
sztandarowe szkó , organizacji pozarz dowych, zaproszeni
go cie.

O godzinie 15.00 rozpocz y si uroczysto ci przy
pomniku w obecno ci asysty wojskowej, warta honorowej
marynarzy i strzelców, Kompanii Honorowej Marynarki
Wojennej, Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej,
Strzeleckiej Kompanii Honorowej, w adz samorz dowych,
pocztów sztandarowych, zaproszonych go ci, obecny by
Wojciech Szczurek – prezydent miasta Gdyni, kontradmira
Stanis aw Kania, p.o. Dowódcy Marynarki Wojennej RP,
metropolita gda ski abp S awoj Leszek G ód .

* 
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Tablica pami tkowa przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.27 

Delegacja Rady Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa na
czele z Sekretarzem dr hab. Andrzejem Krzysztofem Kunertem
wzi a udzia w uroczysto ci ods oni cia tablicy pami tkowej
przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie. W budynku przy ul.
Strzeleckiej 8 w latach 1944–1945 mie ci a si Kwatera G ówna
NKWD w Polsce. Od roku 1945 do 1948 w kamienicy przy
Strzeleckiej mie ci si areszt Wojewódzkiego Urz du
Bezpiecze stwa Publicznego. W piwnicach budynku torturowano
i mordowano o nierzy polskiego podziemia
niepodleg o ciowego.

W czasie uroczysto ci g os zabrali: Prezes Instytutu
Pami ci Narodowej ukasz Kami ski, Sekretarz Rady Ochrony
Pami ci Walk i M cze stwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert
oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko Praskiej ks. Marek
Solarczyk oraz Witalis Skorupka "Orze " urodzony w 1923 roku,
o nierz kompanii "Kedywu" w 22 Pu ku Siedleckim Armii
Krajowej, ranny, aresztowany, przeszed pierwsze ledztwo i

tortury w a nie w tym
budynku przy ulicy
Strzeleckiej 8. Dosta
wyrok mierci
odst piono od
wykonania wyroku bez

powiadomienia
skazanego. Pó niej
siedzia w celi mierci w

wi zieniu "Toledo" na ulicy Namys owskiej.

27 Strona internetowa Rady Ochrony Pomników Walk i M cze stwa,
aktualno ci 8 kwietnia 2014 r.
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Ods oni cia tablicy dokonali dr ukasz Kami ski Prezes IPN u
oraz dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert Sekretarz ROPWiM.

Tablic po wi cili
Biskup Marek Solarczyk
wraz z Biskupem
Polowym Wojska
Polskiego Józefem
Guzdkiem.

Nast pnie pod tablic z o ono wie ce od Prezydenta RP, IPN u,
ROPWiM, MON u, UDSKiOR, Urz du m. st. Warszawy, Dzielnicy
Praga Pó noc, ZHP, ZHR oraz szkó i organizacji kombatanckich.

Ogród Sprawiedliwych w Warszawie 
Opracowano na podstawie tekstów: GW – 6 czerwca 2014 r. i strony
internetowej Komitetu Organizacyjnego Sprawiedliwi.pl

W  Warszawie  powsta o  nowe  miejsce  pami ci   -   5  
czerwca  2014  roku  otwarto  Ogród  Sprawiedliwych.  Jest  
zlokalizowany  w  dzielnicy  Wola,  na  skwerze  im. gen. Jana 
Jura  Gorzechowskiego,   pomi dzy  ulicami    Dzieln    i   Pawi ,  
na  terenie  dawnego  wi zienia  Pawiak,  w  miejscu, gdzie  by y  
usytuowane  zabudowania  wi zienia  kobiecego  „Serbia”. 

Ogród Sprawiedliwych   ma upami tnia   osoby,  które  
sprzeciwia y  si   systemom  totalitarnym,  masowym  
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zbrodniom,   podejmowa y  walk   o  ludzk   godno   i  prawa 
cz owieka.   

Otwarcie  Ogrodu  towarzyszy o  obchodom  wi ta 
Wolno ci  w 25. rocznic   wyborów 4 czerwca 1989 roku. 

"Nasza tutaj obecno  to wyraz niezgody na 
antysemityzm, rasizm, ksenofobi  w ka dej ich postaci. To 
niezgoda na pogard , jak kolwiek ods oni aby twarz. Ale tak e 
nasza tutaj obecno  to przede wszystkim ho d sk adany 
wszystkim sprawiedliwym, szlachetnym, nieugi tym - zarówno w 
obliczu zag ady jak i innych przejawów z a i okrucie stwa tego 
najlepszego ze wiatów" – powiedzia   wiceprezydent   
Warszawy   W odzimierz   Paszy ski  podczas  otwarcia  
Ogrodu. 

         W   Ogrodzie  zasadzono  drzewa  -  rajskie  jab onie  i  
po o ono  kamienne   p yty,  na  których  wyryte  s   nazwiska  i  
zas ugi  wyró nionych,   tablice  po wi cono: 

 Markowi Edelmanowi – jednemu z przywódców 
powstania w getcie warszawskim,  lekarzowi, dzia aczowi 
spo ecznemu, opozycjoni cie,
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 Magdalenie Grodzkiej-Gu kowskiej – pisarce, o nierzowi 
Armii Krajowej,  Sprawiedliwej W ród Narodów wiata, 
prekursorce terapii dzieci  autystycznych,

 Janowi Karskiemu – dzia aczowi   polskiego   pa stwa   
podziemnego,   który poinformowa    wiatowych   
polityków   o  zag adzie  narodu ydowskiego i  wzywa  
do  jej powstrzymania,

 Antonii Locatelli – w oskiej zakonnicy,  misjonarce,  
zaanga owanej w dzia alno  humanitarn    w   Afryce, 
zamordowanej   w czasie   wojny  domowej   na tle  
etnicznym     w Rwandzie, 

 Tadeuszowi Mazowieckiemu – politykowi,  który  jako   
wys annik  ONZ  na  Ba kany   w czasie  dokonywanych  
tam czystek  etnicznych  -  z o y   mandat  w prote cie  
przeciwko    biernej   postawie  wiata  wobec   
dokonywanych  tam  zbrodni  ludobójstwa, 

 Annie Politkowskiej – rosyjskiej dziennikarce, 
zamordowanej w Moskwie w 2006 r.

Wzorcem  dla  Ogrodu  w  Warszawie  jest  Ogród 
Sprawiedliwych  w Mediolanie. 
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Ma e  Kalendarium 
przyg. Bo enna Bargie

2.IV.2014 Dziewi ta rocznica mierci wi tego Jana Paw a II.

3.IV.1940 W Katyniu NKWD zamordowa o strza em w ty g owy
pierwszy transport wi niów z Kozielska.

4.IV.1794 Zwyci ska bitwa pod Rac awicami.

6.IV.1922 Sejm uchwali obj cie w adzy nad Wile szczyzn .

8.IV.1940 ORP „Orze ” storpedowa niemiecki statek transportowy
„Rio de Janeiro” wioz cy 400 o nierzy Wermachtu do
inwazji na Norwegi .

9.IV.1944 W akcji „Burza” w rejonie Kowla walki rozpocz a 27.
wo y ska Dywizja AK.

10.IV.2014 Czwarta rocznica mierci Prezydenta Lecha Kaczy skiego
wraz z Ma onk Mari i 94 osobami, w wi kszo ci elit
polityczn III RP, w katastrofie samolotu pod Smole skiem.

13.IV.1940 Druga masowa deportacja ludno ci polskiej z ziem
wschodnich RP w g b ZSRR.

15.IV.1919 Pocz tek ofensywy wojsk polskich na zaj te przez
bolszewikówWilno.

16.IV.1922 Niemcy i Rosja Sowiecka podpisa y w Rapallo traktat o
wspó pracy skierowany przeciwko Polsce, m.in. o tajnej
wspó pracy wojskowej.

18.IV.1919 Armia B kitna gen. Józefa Hallera przyby a z Francji
przekroczy a zachodni granice Polski.

19.IV.1919 Zdobycie Wilna przez oddzia y polskie.
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20.IV.1773 Pose nowogrodzki Tadeusz Rejtan z o y weto przeciw
uchwale Sejmu zatwierdzaj cej I rozbiór Polski.

22.IV1920 Józef Pi sudski powo a dekretem Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie „ wi tyni s awy or a polskiego i skarbnicy
nie miertelnego ducha rycerskiego”.

23.IV.1937 Sejm ustanowi dzie 11 listopada wi tem Niepodleg o ci.

24.IV.1926 Niemcy i Rosja sowiecka podpisa y w Berlinie uk ad o
nieagresji, nast pi o dalsze zbli enie w duchu traktatu z
Rapallo.

25.IV.1333 Koronacja Kazimierza Wielkiego w Gnie nie na króla Polski.

26.IV.1920 Wojsko Polskie walcz ce z bolszewikami na Ukrainie zaj y
ytomierz, Koroste i Radomy l.

27.IV.1940 Stan Polskich Sil Zbrojnych we Francji, Wielkiej Brytanii i Syrii
osi ga liczb 68 tys. 423 o nierzy.

28.IV.1939 Hitler wypowiedzia Polsce uk ad o nieagresji z 1934 roku.

29.IV.1919 Sejm RP uchwali ustaw o wi cie narodowym dnia 3 maja
„Po wsze czasy”.

2.V.1945 Zdobycie Berlina przez wojska sowieckie i 1. Dywizj
Piechoty im. Tadeusza Ko ciuszki.

3.V.1921 Wybuch III Powstania l skiego na Górnym l sku.

4.V.1940 W bitwie o Narwik zaton nowoczesny kontrtorpedowiec
ORP „Grom”.

5.V.1934 W Moskwie podpisany zosta protokó polsko sowiecki
przed u aj cy pakt o nieagresji do 1945 roku, z amany przez
ZSRR w 1939 roku.
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7.V.1945 W kwaterze g ównej Alianckich Si Ekspedycyjnych gen.
Eisenhowera w Reims gen. Alfred Jodl podpisa akt
bezwarunkowej kapitulacji armii niemieckiej.

8.V.1794 S d dora ny w Warszawie skaza na mier targowiczan za
zdrad Polski.

12.V.1935 W Belwederze w Warszawie zmar Józef Pi sudski.

13.V.1981 Zamach na Ojca wi tego Jana Paw a II wi tego, podczas
audiencji na Placu w. Piotra w Rzymie.

16.V.1657 mierci m cze sk z r k Kozaków zgin Andrzej Bobola,
jezuita, kaznodzieja. Kanonizowany w 1938 roku.

18.V.1944 2. Korpus gen. Andersa, po ci kiej kilkudniowej bitwie
zdoby Monte Cassino. Feliks Konarski pisze „Czerwone
maki”.

22.V.1867 W ramach represji popowstaniowych car Aleksander II
wyda ukaz podporz dkowuj cy Ko ció katolicki w
Królestwie Polskim kolegium Duchownemu w Petersburgu,
jednocze nie zakazuj c duchowie stwu polskiemu
komunikowania si z Kuri Rzymsk .

25.V.1948 Stracenie rtm. Witolda Pileckiego w wi zieniu UB na
Rakowieckiej w Warszawie, strza em w ty g owy.

26.V.1940 Naczelny Wódz gen. W adys aw Sikorski podpisa pierwsze
nominacje generalskie: p k Stefana Roweckiego i p k
Tadeusza Komorowskiego.

28.V.1981 Zmar Prymas Tysi clecia ks. Kard. Stefan Wyszy ski.

4.VI. 1989 Odby y si cz ciowo wolne wybory do polskiego Sejmu.
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6.VI.1944 Najwi ksza operacja morsko desantowa; l dowanie wojsk
alianckich w Normandii, dzi ki której utworzono front
zachodni.

7.VI.1492 W Grodnie zmar Kazimierz Jagiello czyk, król Polski i wielki
ksi litewski.

12.VI.1942 W Palmirach Niemcy rozstrzelali 29 Polaków, wi niów
Pawiaka.

13.VI.1940 Niemcy zdobyli Pary .

14.VI.1940 Pierwszy transport je ców do KL Auschwitz: 700 Polaków z
Tarnowa.

14.VI.1941 Pocz tek czwartej masowej deportacji Polaków z Kresów w
g b ZSRR.

18.VI.1945 W Moskwie rozpocz si proces szesnastu przywódców
Polskiego Pa stwa Podziemnego, podst pnie uwi zionych
przez sowietów.

20.VI.1940 Trzecia masowa deportacja ludno ci polskiej w ziem
wschodnich w g b ZSRR.

23.VI.1941 Pierwszy sowiecki nalot na Warszaw .

25.VI.1976 W Radomiu, Ursusie i P ocku wybuch y strajki robotników,
brutalnie spacyfikowane przez komunistyczne w adze.

28.VI.1940 Pierwsza udana ucieczka oficerów polskich z niemieckiego
Oflagu II C. Woldenberg (Dobiegniew).

29.VI.1930 W Krakowie odby si kongres stronnictw antysanacyjnych,
który da pocz tek bloku opozycyjnemu „Centrolew”.

*
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Na  Wieczn    Wart
opr.S.Szantyr-Powolna 

„Nie umiera ten, 
                                 kto trwa w sercach i pami ci naszej” 

 
Po egnanie    -  . P. Stanis aw uk 
 

 
 
 
 
 
Z wielkim smutkiem 
przyj li my wiadomo  o 
odej ciu  na Wieczn  Wart  
w dniu 3 kwietnia 2014 roku 
 

 
 
 
 
 

. P.  Stanis awa  uka 
ps.  „D b” 

ur. 6 wrze nia 1927 roku w Polipnicy pow. Lida 
wi nia sowieckich agrów na dalekiej Syberii – Ko ymie. 

 
By  zas u onym o nierzem Armii Krajowej w 

konspiracyjnej placówce w Hermaniszkach. Przydzielony 
do 6. Samodzielnej Brygady Armii Krajowej  Okr gu 
Wile sko-Nowogródzkiego w I Kompanii por. Henryka 
Meszczy skiego ps.”Dziewic”, bra  udzia  w bitwie pod 
Kole nikami,  w  walce z posi kami  andarmerii niemieckiej 
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zd aj cej z Ejszyszek  do  Oran  oraz w  akcji 
likwidowania stra nicy  granicznej w Kaszetach.  
Wykonywa  równie   niebezpieczne zadania  jako  cznik 
AK, a tak e jako bior cy  udzia  w obronie ludno ci  przed  
milicja  bia orusk , litewsk  i band  ukrai sk . 

Aresztowany  w grudniu 1948  roku, w  okresie  
d ugiego i ci kiego ledztwa  przebywa   w  podziemiach  
wi zienia  NKWD w Grodnie,  gdzie  by   bity  i  
torturowany.  Wyrokiem  s du  zosta   skazany na kar   
mierci,  któr   pó niej  zamieniono na 25 lat ci kich  robót  

w sowieckich agrach.  Kator nicz   prac   wykonywa   w  
jednym  z  najci szych  obozów  na  Ko ymie. Wydobywa   
z oto w kopalniach  Jubilejnyj,  Cho odnyj, pracowa   przy  
budowie  elektrowni, obs ugiwa  „Drag ”  -  p ywaj c   
kopalnie, która wyp ukiwa a z oto z  dna rzeki  Ko ymy.   

W  potwornych  warunkach  ci kiej  pracy o  g odzie  
i  ch odzie  prze ywa   te gehenn   8 lat.  Wierny  zawsze  
idea om  Bóg – Honor – Ojczyzna  nie  poddawa   si , 
przetrwa . 

Zwolniony 6 sierpnia 1956  roku  wróci   do  domu  w  
rodzinne  strony.  Po  trzech  latach  starania si   o  
pozwolenie  wyjazdu  do  Polski, w 1959  roku  wyjecha   do  
Szczecina,  a  nast pnie w  1975 roku  zamieszka  wraz z 
rodzin   w  Warszawie. 

By  wieloletnim cz onkiem i dzia aczem 
Stowarzyszenia agierników o nierzy Armii Krajowej.  
Dopóki si y pozwala y,  bardzo  aktywnie w cza   si  w 
organizowanie zjazdów cz onków Stowarzyszenia.  Zawsze  
uczynny,  wspania y  cz owiek, serdeczny  kolega,  gor cy  
patriota,  do  ko ca  wierny  idea om i  tradycjom dawnej 
Polski.  By   tak e cz onkiem  Zwi zku  Sybiraków. 

Za  swoj    dzia alno  by   wyró niony  wieloma  
odznaczeniami, m.in. Krzy em Zes a ców Sybiru. 
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Uroczysto ci pogrzebowe odby y si  w dniu 8 

kwietnia 2014 roku na cmentarzu Bródnowskim w 
Warszawie po mszy w. w ko ciele parafialnym pod 
wezwaniem wi tej Rodziny przy ul. Rozwadowskiej na 
Zaciszu. 

Podczas ostatniej drogi na miejsce spoczynku  
towarzyszyli i egnali Go:  bliska  i dalsza rodzina  z kraju i 
z  zagranicy, dla których „odszed  kochaj cy m , ojciec, 
dziadek i  przyjaciel,  który do  ostatnich  chwil troszczy   si   
o  swoich  bliskich”. Stanis awa  egnali z alem przyjaciele, 
znajomi, s siedzi. 

Ostatnie honory odda y  poczty sztandarowe i  
asysta wojskowa. 

 
Cze  Jego pami ci ! 

 



183

 
 
 
 

 



184

 

 
 

 
 

 
 



185

Po egnanie    -  . P.  Janina   Durlik 
 

 
 
 
 
Z  wielkim alem i smutkiem 

przyj li my wiadomo    o  

odej ciu na wieczn  Wart   

w dniu  9 maja 2014 roku 

 

 
 
 

 
 

. P. ppor. Janiny z Przesmyckich  Durlik 
ps. „Kama”,  „Jasia” 

ur. w 1922 r. w  Solecznikach woj. Wile skie. 
 

Harcerka, a od 1941 r. zaprzysi ona w  ZWZ, a 
nast pnie czniczka 77 PP AK Okr gu Nowogródzkiego  
„Nów”. Aresztowana w lipcu 1944 roku, wyrokiem  S du 
NKWD skazana na 10 lat ci kiej pracy w obozach  Orszy, 
w Chocieniczach  i  na  Ko ymie  w Magadanie.  Zwolniona 
z obozu  w  styczniu 1953 r. 
 By a  aktywnym  cz onkiem  Stowarzyszenia 
agierników o nierzy Armii Krajowej,  je eli  kondycja  

pozwala a -  uczestniczy a  zawsze w zjazdach 
Stowarzyszenia. 
 Wspania a  kole anka, gor ca patriotka, uczynna,  
yczliwa  dla  wszystkich. 
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 Za swoj  dzia alno   zosta a  wyró niona  wieloma  
odznaczeniami,  m.in. Krzy em Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia  Polski,  Krzy em  Armii Krajowej,  Krzy em  
Partyzanckim. 
  
 W dniu  pogrzebu  13  maja 2014  roku  egnana  z  
serdecznym  alem  przez  Rodzin ,  harcerzy  i  Przyjació   
spocz a  na  Cmentarzu  Firlej  w  Radomiu. 
 

Cze   Jej  Pami ci ! 
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Poni ej  przekazujemy  wspomnienia: 
 

 nades ane z Toronto przez córk  – Pani   Iwon  
Durlik-Kmiec  -  „Wspomnienie  o  Mamie”, 

 
 przygotowane przez Pani   Ma gorzat   Gi ejewsk   

„Wspomnienie o Janinie  Durlikowej”    - 
 
za   które  serdecznie  dzi kujemy. 
 
 
„Wspomnienie o Mamie 
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Iwona Durlik-Kmiec Toronto, 28 maja 2014 
 
 
Janina z domu Przesmycka, Durlik 
Odesz a  9  maja 2014 roku.  Mia a 92  lata. 
Zabra a  ze  sob   wszystko,  co  mia a.  Pami   o  ludziach  i  
czasie. 

Gor ca  patriotka,  niezwyk a  kobieta,  ciekawa  ycia, z 
ogromnym  potencja em.  Wojna  wyrwa a Jej m odo  i 
marzenia o studiach na handlu  zagranicznym,  pracy  
zawodowej,  marzenia  o  podró ach  i  poznawaniu  wiata.  
By a  osob   bardzo  towarzysk   i  praw ,  kochaj c   ludzi. 
G boko  wierz c ,  zawdzi czaj c   Panu  Bogu  Zycie  i  
przetrwanie  sowieckiego  agru. 

Córka  Eustachego Przesmyckiego i Anastazji z domu 
Ko cienicz.  Urodzi a si  16 kwietnia 1922 roku w Pogirach w 
maj tku Biel, który nale a  do rodziny Wagnera, przyjaciela Ojca. 
W dzieci stwie  cz sto  spotyka a  si  w Wilnie z przyjació mi 
ojca,  znanymi artystami, literatami,  mi dzy  innymi z 
Ruszczycem.  By a  zdoln  i bystr   dziewczynk .  Ucz szcza a 
do gimnazjum OO. Pijarów  w  Lidzie.  Dzia a a w kó ku  
teatralnym,  lubi a  sporty i  harcerstwo.  By a  dru ynow  III 
Dru yny  im. Królowej  Jadwigi.  Ch on a  czas  rodz cej  si   
nowej  Rzeczypospolitej.  W  patriotycznej  atmosferze  
dwudziestolecia  mi dzywojennego  uczy a  si   y . 

14  wrze nia 1940  roku po raz pierwszy  aresztowana 
(za  przynale no  do  antysocjalistycznej  organizacji).  Kto  j   
wyda ,  nie  wiedzia , e ju  by a zaprzysi ona do Zwi zku Walki 
Zbrojnej (a mo e wiedzia ?...)   Siedzia a  w  wi zieniu  na ul. 
Syrokomli  w  Lidzie,  które  na  szcz cie  zosta o  odbite  przez  
ludzi  z  miasta.  Sta o si  to 22 czerwca 1941  roku,  dzie  po  
rozpocz ciu  wojny  sowiecko-polskiej. 

W 1942 roku zosta a zaprzysi ona w Armii Krajowej. 
Przybra a pseudonim „Kama”  i  „Jasia”.  Zosta a przydzielona  
do  sekcji  organizacyjnej, której  szefem  by  kapitan W adys aw  
Stawowski  „Sawa”. 

6 lutego 1944 roku wysz a za m  za Jana Leona Durlika  
-  jedyn   mi o , której  nie  zdradzi a i której by a wierna. 
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W czerwcu 1944  roku po przeniesieniu do  oddzia u  II 
batalionu  77 pp., gdzie  dowódc  by  por. Jan Borysewicz, 
PS.”Krysia”,  pracowa a jako czniczka. Bra a udzia  w akcji  
„Ostra Brama”. 

31 lipca 1944 roku w Lidzie (…) zosta a ponownie 
aresztowana. (…) skazana na podstawie art. 63/1 Bia oruskiego 
Kodeksu Karnego na 10 lat pozbawienia wolno ci, 5 lat 
pozbawienia praw cz owieka i konfiskat  maj tku.  Od  tej pory  
wyst powa a w ewidencji jako numer 481F.  Wywieziona na 
Ko ym   odbywa a wyrok przez 9 lat.  Przesz a przez wiele 
obozów,  mi dzy in. agier o bardzo surowym re imie - 
Bieregowoj agier,  zanim dotar a do Magadanu. Po mierci 
Stalina w 1953 roku wyrok skrócono. Przebywa a dwa lata na 
zsy ce i w grudniu 1955 roku powróci a do kraju. Na  przej ciu 
granicznym w urawicy  czeka  na Ni  m  Jan Leon (…) 

Po powrocie z Magadanu z Ko ymy  w 1955 roku, po  11  
latach  wi zienia na dalekiej Syberii,  musia a dokona  wyboru: 
studia i praca lub rodzina. Mama po wi ci a si  rodzinie i 
dzieciom oraz pami ci tego, co  przesz a Ona  i jej ukochani 

agiernicy (…). 
Prze y a tu aczk  i niedol , nigdy  nie zapomnia a tych, 

którzy zgin li po wi caj c ycie za Ojczyzn .  Nie  chcia a,  aby  
czas i  ludzie,  którzy odeszli,  pozostali  zapomniani.  Ca e ycie 
mówi a o tym,  jak  by o  i  kim  byli  ONI,  bohaterowie wojny  
przegranej. Nigdy  nie  brakowa o  jej energii na szerzenie 
prawdy (...). 

Mama by a osob  niezwyk , my l c , zdoln  
autentycznie prawdziw .  By a odwa na i honorowa z wysoko 
podniesion  g ow . By a godna podziwu za nie wahaj c  si  
postaw .  Dla Niej nie by o rodków zast pczych. By  Bóg, Honor 
i Ojczyzna.  Tak  J  zapami ta am i tak  b d  kocha . 
Wspania , tward  i wiern . 

Cze  Jej pami ci! 
 
Oto wiersz, który Mama lubi a. Po mierci M a napisa a 

na odwrocie swojej fotografii: 
My la a, e zosta  ju  tylko na fotografii 
z twarz  bez oddechu 
Tymczasem w ka dej chwili… 
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T umaczy , 
e wierno  jest  tylko jedna, 
e ju  s  razem chocia  si  nie widz (…) 

przecie  tylko nieobecni s  najbli ej 
    Jan Twardowski ” 
 
Wspomnienie o Janinie Durlikowej 

Janina Durlikowa  urodzi a si   w 1922r. w maj tku 
So eczniki w woj. wile skim. pow. mohylewski w rodzinie 
inteligenckiej (ojciec by  in ynierem rolnikiem. Janina sko czy a 
szko  podstawow  w Wilnie, a gimnazjum w Lidzie. Nale a a do 
harcerstwa, by a dru ynow . 

Aresztowana przez NKWD we wrze niu 1940r. Wi ziona 
w Lidzie do 23 czerwca 1941r. (do  inwazji niemieckiej na 
Zwi zek radziecki). Tego dnia miejscowa ludno  (m odzie  i 
rodzice aresztowanych) rozbi a wi zienie i wypu ci a wi niów.  

 
W ko cu 1941 r. zosta a zaprzysi ona w ZWZ, dosta a 

przydzia  do oddzia u „Sawy” (Bogus awa Stawowskiego), w 
którym by a czniczk . 

W lutym 1944r. po lubi a Jana Durlika - równie  o nierza 
AK, walcz cego  wówczas w oddziale „Krysi”.  

Aresztowana na ulicy w lipcu 1944r. przez NKWD, 
przes uchiwana przez tego samego naczelnika co w 1940r. Za 
tzw. niepos usze stwo  w  ledztwie, czyli milczenie lub 
mówienie  bzdur  (jak to sama Janina okre li a)   dwa razy 
dosta a karcer : raz  7 dni, raz 17 dni (spanie i siedzenie na 
cementowej pod odze, cela pojedyncza).   W wi zieniu siedzia a 
z wieloma znanymi sobie osobami, aresztowanymi po akcji 
„Burza”, zw aszcza po bitwie pod Surkontami.  

 
S d odby  si  w rocznic  lubu Janiny: zosta a skazana z 

art. 63, par.1a bia oruskiego k.k.   na 10 lat IT  (obozów pracy), 5 
lat zsy ki i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Wi ziona 
kolejno: w twierdzy w Mi sku, w obozie przej ciowym w Orszy, w 
obozie pracy w Chocieniczach (Litwa), w którym – jak 
opowiada a – pracowa a z innymi  wi niarkami jako zwierz  
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poci gowe – nosz c snopy zbo a, k ody drewna, kopi c 
sztuczne jezioro itp. 

W czasie ponownego  pobytu w obozie w Orszy spotka a 
tam „ch opców” aresztowanych za udzia   w Powstaniu 
Warszawskim. Przywieziono ich jeszcze w mundurach, butach 
wojskowych, z których natychmiast obrabowali ich wi niowie 
kryminalni zamkni ci w tej samej celi. 

W kwietniu 1946r. organizowano nast pny etap na Daleki 
Wschód. Janina nie by a zapisana, ale – jak  mówi a – pojecha a 
z w asnej woli, gdy  wszystkie znajome dziewczyny by y na 
li cie.  Mo na wi c powiedzie , e na Ko ymie znalaz a si  do 
pewnego stopnia z w asnej woli.   Po miesi cznym transporcie 
kolej  i 6 dniach podró y statkiem wi niarki znalaz y si   w 
Magadanie – „stolicy” Kraju Ko ymskiego, 
 

Dzi ki wrodzonej sobie waleczno ci, szybkiej orientacji i 
sprytowi – Janina ze swoj  przyjació k  Zdzis aw  Paczosi sk  – 
zg osi y si  do pracy jako cholewkarki i dzi ki temu dosta y 
przydzia  do obozu na tzw. „Czwartym kilometrze” - od 
Magadanu i pracy w  kombinacie w pracowni obuwia i ubra  dla 
wojska, a wi c nie w g bi kraju i pod dachem. Nie zetkn y si  
wi c z 70-cio stopniowym mrozem, straszliwym g odem i 
poczuciem osamotnienia, którego do wiadczyli  polscy 
wi niowie w obozach  w g bi Ko ymy lub na Czukotce.  

Pomaga y jednak, w miar  wszystkich si  i mo liwo ci 
swoim wspó towarzyszkom (ró nej narodowo ci) w obozie i na 
zes aniu.  Na pytanie, co im pomaga o utrzyma  si  ducha 
Janina mówi a, e przede wszystkim wiara w powrót do Polski, 
do bliskich, dyscyplina psychiczna, która nie pozwala a na 
poddanie si  rozpaczy, g odowi (nie wolno by o je  odpadów ze 
mietników), zaniedbaniu w higienie osobistej, w ubraniu itp. 

 
„W obozie by o takie nie pisane prawo, ze nie 

wolno okazywa  s abo ci, za amania. By y oczywi cie 
takie chwile, zy, ale tego nikt nie widzia . Si a ducha 
by a tam mo e wa niejsza ni  si a fizyczna... Trzyma a 
nas biologiczna ch  prze ycia. Patriotyzm przejawia  
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si  w tamtych warunkach tylko w godnym 
post powaniu. Nie wolno by o pozwoli , by nami 
pomiatano, np. eby zwracano si  do nas” „Ty, 
Polaczka” - to by o ubli aj ce okre lenie... 
Wiedzia y my, e nawet w takich warunkach trzeba si  
godnie zachowywa  (nie kra , nie donosi ,), bo opinia 
o nas przeniesie si  na wszystkich Polaków ” [ze 
wspomnie  nagranych dla Archiwum Wschodniego]. 
      

Janinie skrócono wyrok i zwolniono z obozu w styczniu 
1953r. 
 
 

  
 
 
 Na  tzw. wiecznej zsy ce znalaz a mieszkanie i prac  w 
Magadanie i pomaga a odnale  si  w tym trudnym okresie 
innym polskim wi niom przywo onym z odleg ych obozów do 
Magadanu. 
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Janina z przyjació mi-
wi niami zosta a odes ana 
na tzw. matierik w 
pa dzierniku 1955r.- najpierw 
statkiem „Feliks Dzier y ski”, 
potem poci giem do 
Chabarowska, wreszcie do 
granicy polsko-rosyjskiej w 

urawicy. W tym transporcie 
wraca o podobno ok. 600 
Polaków.  

 

Mia am zaszczyt pozna  Oboje Pa stwa Durlików – 
Janin  i Jana. Wspomnienia Pani Janiny nagra am i spisa am dla 
Archiwum Wschodniego (O rodek „Karta”). W Pani Janinie 
podziwia am Jej nies ychan  ywotno , waleczno ,  
umiej tno  odró niania rzeczy wa nych od za miecaj cych 
ycie drobiazgów, a przede wszystkim otwarty i yczliwy 

stosunek do ludzi  - zarówno bliskich, jak i zupe nie obcych. 
Pan Jan Durlik (zmar  w 1998r.) ujmowa  prostot , 

ciep em i aktywnym stosunkiem do ycia. Na szczególn  uwag  
zas uguje Jego – ca kowicie spo eczna- dzia alno  w sprawie 
rozpowszechniania w ród m odzie y  wiedzy o najnowszej 
historii Polski. Matka Jana i Jego dwie siostry zgin y w 
Powstaniu Warszawskim. Swoj  traum  wykorzysta  do swoistej 
opowie ci o Powstaniu, rze bi c w glinie sceny powsta cze. 
Rze by te zosta y eksponowane w muzeach w Radomiu i w 
Krakowie. Nagra  te  wspomnienia z okresu swojej dzia alno ci 
w partyzantce  na Wile szczy nie (batalion „Krysi”), pobycie w 
obozach (Miedniki, Ka uga). 

Ma gorzata Gi ejewska 
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  Po egnanie    -  . P. Julian Le kiewicz 

 

 

 

Z wielkim smutkiem przyj li my 
wiadomo  o  odej ciu na  
Wieczn   Wart  w  dniu 10  
czerwca 2014 roku 

 

 

 

. P. Juliana   Le kiewicza 

Ps. Jastrz b 

ur. 1.12.1928 r. w  miejscowo ci  Remzy w Ziemi Lidzkiej, 

o nierz Armii Krajowej Okr gu Nowogródzkiego, aresztowany
1 marca 1948 roku przez Trybuna Wojskowy w Grodnie
na 25 lat ci kich prac w obozach i 5 lat pozbawienia praw
obywatelskich. Wi zie obozów w Karagandzie, Omsku i
Workucie, zwolniony 23 sierpnia 1956 roku, przebywa
nast pnie na zes aniu. Do Polski wróci 22 lutego 1957
roku, osiedli si w Gorzowie Wielkopolskim.

Wspania y czowiek, wielki patriota, zawszewierny ideaom Bóg,
Honor, Ojczyzna. W latach osiemdziesi tych ubiegego stulecia aktywny
dziaacz NSZZ „Solidarno ”, zaanga owany w niesienie pomocy
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internowanym i uwi zionym dziaaczom Zwi zku, a tak e rodzinom
represjonowanych dzia aczy.

Msza aobna w intencji zmarego odprawiona zostaa w ko ciele
p.w. Naj wi tszego Zbawiciela przy ul. Niemcewicza. Uroczysto
pogrzebowa odbya si na Cmentarzu Komunalnymprzy ul. wirowej
w Gorzowie Wielkopolskim. Po egnaa Go rodzina, przyjaciele oraz
poczty sztandarowe Zwi zku Sybiraków i zakadów pracy z terenu
Gorzowa NSZZ Solidarno ZMUrsus, ZR Gorzów NSZZ Solidarno ,
NSZZSolidarno EneaGorzówWlkp.

         Cze  Jego pami ci ! 
 

Poni ej przedstawiamy fragmenty wywiadu
przeprowadzonego z Panem Julianem Le kiewiczem w marcu
2013 roku przez pani Ma gorzat Tracz, opublikowanego w
biuletynie parafii Naj wi tszego Zbawiciela w Gorzowie Wlkp.,
udost pnionym nam przez on – Pani Mari (serdecznie
dzi kujemy) :

„Wywiad rozpoczynamy od powtórki z geografii, ale nie
tej wspó czesnej. Pan Julian rozk ada przed nami map
przedwojennej Polski. Wymienia po kolei miejscowo ci i
bezb dnie wskazuje je na mapie. Widz c nasze zaskoczenie,
z u miechem na ustach i b yskiem w oku mówi: Ze szko y
pami tam. mia o mo na twierdzi , e pan Julian ma
rewelacyjn pami lub w szkole by prymusem, a mo e
kiedy inaczej nauczano… A tu moje rodzinne strony…
Województwo nowogródzkie, miejscowo Zab o bli ej
litewskiej granicy. Obecnie cz familijnych stron jest pod
Litw , a cz pod Bia orusi . Jak si dowiadujemy, do
naszych czasów z rodowych zabudowa pozosta jedynie
dom, w którym po wojnie mie ci a si szko a. Spogl damy
na naszego rozmówc i widzimy lekkie wzruszenie. Po
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krótkiej pauzie kontynuuje: Moj patronk jest Matka Boska
Ostrobramska.

Podró
sentymentalna
trwa.
Po mapie przyszed
czas na zdj cia.
L duje nam w
d oniach plik
czarno bia ych i
kolorowych odbitek
(…).

Dom rodzinny Juliana Le kiewicza w Remzy

Ogl damy w ciszy kolejne fotografie i tylko nasz bohater co
jaki czas przerywa milczenie, by powiedzie nam kiedy i
gdzie uj to kadr: Tu tundra i kopalnia…

Pami tam te dni, gdy wybuch a wojna. 17 wrze nia
1939 roku wkroczy a tzw. Sowiecko niemiecka szara cza.
Przerwana zosta a szko a. Znale li my si pod sowieck
okupacj . Ci co pami taj pierwsz wojn wiatow sami
mówili, e takiego ludobójstwa nie by o. Zamykali ko cio y,
rabowali dwory. Tego roku by a bardzo sroga zima, mrozy
takie, a strzela y drzewa, ptaki pada y. 22 czerwca 1041
roku uderzyli Niemcy. Troch by o odpr enia jak oni
wkroczyli. Krótko trwa ten spokój. Moj miejscowo
w czyli do III Rzeszy (…). W czasie okupacji niemieckiej
wst pi em do partyzantki. Za przynale no do Armii
Krajowej wiadomo, co w tamtym czasie grozi o. Cz sto
wtedy powtarzano jedno zdanie: Co Niemiec nie zrobi , to
Rosjanie doko czyli.

Wkroczenie wojsk radzieckich na polskie Kresy
Wschodnie w 1944 roku, a wraz z nimi oddzia ów NKWD
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oznacza o masowe aresztowania ludno ci polskiej, a w
szczególno ci oddzia ów partyzanckich.

Zosta em pojmany wychodz c z domu, nad ranem
oko o godziny czwartej. Nie mia em mo liwo ci ucieczki,
by em podst pnie osaczony. Nie by o mo liwo ci otrzymania
ratunku, poniewa miejscowa ludno by a zastraszana i
terroryzowana (…). Mnie po aresztowaniu przewieziono do
wi zienia w Grodnie (…). Na przes uchania wzywano nas
przewa nie noc . Wywo ywano nas nie po nazwisku, ale po
pierwszej literze nazwiska. Dlaczego noc ? Stanowi o to
dodatkow tortur . Po zako czeniu ledztwa, które w moim
przypadku trwa o trzy miesi ce, wydano na mnie akt
oskar enia i skierowano spraw do s du. Zosta em skazany z
art.58 kodeksu karnego (…) mówi cego o przynale no ci do
organizacji , której celem by o obalenie w adzy radzieckiej.  
Po wyroku by em jeszcze przetrzymywany w Grodnie. Dzi ki
Bogu cudem unikn em kary mierci i skazano mnie na 25
lat obozu karnego. Osadzonego wsadzono do poci gu
(…).Jechali my najpierw do stacji przej ciowych, a pó niej do
konkretnych zespo ów obozowych. Nas skierowano do Orszy,
a potem do Moskwy. W Moskwie przesiedzia em prawie
miesi c. Ostatecznie trafi em do Workuty (…). Zosta em
przydzielony do pracy w kopalni w gla. Nale y nadmieni , e
wi niów wykorzystywano równie do budowy linii kolejowej
i wyr bu drzew. Do pracy szli my wiele kilometrów pod
konwojem (…). 5 marca 1953 roku zmar Stalin. Zawsze
powtarzam, e gdyby Stalin y , nigdy nie ogl da bym Polski.
Moj kar zmniejszono do 10 lat.

Jak nas informuje pan Julian, po uzyskaniu wolno ci
nie mia prawa wróci w rodzinne strony, co w praktyce
oznacza o do ywotnie zes anie. Zdecydowa si , e
pozostanie w Workucie. Wróci em do tej samej pracy w
kopalni. Koledzy, którzy zostali wcze niej zwolnieni, wzi li
moje dane i zawie li do ambasady w Moskwie. Na szcz cie
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uda o im si przekaza moje personalia i po nied ugim
czasie dosta em list gwarancyjny (…). Z ca ej drogi powrotnej
zapami ta em ambasad w Moskwie. Prosz sobie wyobrazi
to by barak. Kolejka chyba ze czterdzie ci osób. Ludzie

elegancko poubierani, a my ch opaczki w mundurkach. B d c
w Moskwie postanowi em cho na chwil odwiedzi rodzinne
strony, ale przypominam, e mia em absolutny zakaz tam
wraca . Zaryzykowa em. Pojecha em poci giem do Lidy, a
stamt d autobusem do Zab oci…

S yszymy, jak ami cym g osem pan Julian mówi:
Sp dzi em tam mo e godzin , a mo e wi cej… Zapada cisza.
Patrzymy na naszego rozmówc , jak ociera zy.

B d c ju w Bia ej Podlaskiej dowiedzia em si , gdzie

zostali skierowani tata i siostra. Trafili na ziemie odzyskane.
Szlak prowadzi do Czerwie ska pod Zielon Gór . Po drodze
zahaczy em jeszcze o Warszaw . Do ko ca ycia nie
zapomn okropnego widoku stolicy. Prosz mi wierzy , same
gruzy, a by to rok 1957.

Ostatecznie zamieszka em w Karninie pod Gorzowem.
Mia em du o szcz cia. Odnalaz em tam ojca i siostr .
Przyjechali nieca y rok przede mn ” (..)…
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Po egnanie    -  . P.   Ryszard  S gaj o 
 

 
 
 
Serdecznymi  my lami 
egnamy  zmar ego 25  

czerwca 2014  roku 
 
 
 
 
 

. P.   Ryszard  S gaj o 
Ur.14.06.1927 r. Wilnie 

o nierza  3. Wile skiej  Brygady   „Szczerbca” Okr gu  
Wile skiego  Armii Krajowej. 

 
Aresztowany przez NKGB we wrze niu 1944  roku  z 

broni   w  r ku  w  Wilnie  -  za  wyst powanie  przeciwko  
w adzy  radzieckiej  zosta   os dzony   na  10  lat  obozów  i  
5  lat  pozbawienia  praw  obywatelskich.  Wi zie  obozów 
Uchta, Wiet osian,  Workuta.  Do  kraju  wróci  w  grudniu  
1955  roku,  uko czy   studia,  przez  wiele  lat pracowa   
jako  nauczyciel  matematyki.  

Aktywny  cz onek Stowarzyszenia agierników  
o nierzy  Armii Krajowej,  wspania y,  lubiany  kolega, 

obdarzony niebywa ym  poczuciem humoru.  Bardzo  
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zwi zany z naszym  Stowarzyszeniem, dopóki  pozwala o  
zdrowie -  by   obecny  na  corocznych  Zjazdach, w 
ostatnich latach – jak mówi  – przyje d a  „z obstaw ”,  z  
sympatycznymi  cz onkami  Rodziny.  Mamy  przed  oczami  
ostatnie  nasze  spotkanie  i  nasze  rozmowy  podczas 
Zjazdu w  Warszawie w  2012  roku.  

Odznaczony  wieloma  odznaczeniami, m.in. 
Krzy em  Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski, 
Krzy em  Armii Krajowej,  Krzy em  Zes a ców  Sybiru,  
Odznak   „Akcji  Burza”,  Medalem  „Pro Memoria”. 

Pogrzeb odby   si  30 czerwca 2014 roku na 
cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim, 
poprzedzony  msz  w. w miejscowo ci Czechów.   
Ryszard  by   po egnany  przez Rodzin ,  Przyjació , poczty  
sztandarowe Zwi zku  o nierzy  Armii Krajowej  i  Zespo u  
Szkó   Ogólnokszta c cych Nr II, gdzie  sam  zdoby   
matur , a  potem  przez wiele lat  by   nauczycielem 
matematyki. 
 

Cze  Jego pami ci ! 
 
 Poni ej przedstawiamy udost pnione nam  przez  
Córk  Ryszarda - Pani   Teres   S gaj o-Abramek 
(dzi kujemy serdecznie)  po egnanie,  wyg oszone  przez 
Prezesa  Okr gu Lubuskiego wiatowego Zwi zku  

o nierzy  Armii Krajowej  w Gorzowie Wielkopolskim: 
 
„W dniu 25 czerwca 2014 r. odszed od nas na Wieczn Wart
nasz Kolega por. Ryszard S gaj o pseud. „MUSTAFA”, „S K”,
„KLAWY”, o nierz Armii Krajowej Okr gu Wile skiego.
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W imieniu Zarz du Okr gu Lubuskiego wiatowego Zwi zku
o nierzy Armii Krajowej w Gorzowie Wlkp. sk adam Rodzinie
Zmar ego i Bliskim wyrazy g bokiego wspó czucia.

Mgr matematyki Ryszard Zbigniew S gaj o, syn Stanis awa i
Marianny, ur. 14 maja 1927 r. w Wilnie. Od 1933 r. ucz szcza do
szko y powszechnej, a w 1939 r. rozpocz nauk w Gimnazjum
Adama Mickiewicza. Jak sam wspomina , okres szcz liwego
dzieci stwa i m odo ci sko czy si we wrze niu 1939 r.
Kontynuuje nauk za czasów litewskich i sowieckich do czerwca
1941 r. Po wkroczeniu Niemców szko y polskie zosta y zamkni te.

W grudniu 1943 r. wst puje do Oddzia u AK jako cznik, po
zaprzysi eniu przyjmuje pseud. „Mustafa”, „S k”, „Klawy”
(zale nie od miejsca dzia alno ci). Przydzielony do III Brygady
„Szczerbca” Okr gu Wilno. Zaraz zostaje ranny w nog , „leczony
w lesie”. Do oddzia u wraca, z ma ymi przerwami zdrowotnymi,
do zdobycia Wilna. Wojska Armii Czerwonej rozbrajaj o nierzy
AK. Przez przypadek unika internowania, nadal dzia a zbrojnie
w oddziale „Samoobrony” do wrze nia 1944 r. – do chwili
aresztowania za walk przeciw w adzy sowieckiej z chwil zaj cia
tych terenów przez Armi Czerwon . Rozpocz si czas krwawej
bezpardonowej walki znaczonej masowymi zbrodniami
sowieckiego naje d cy. Ale ju w poja ta skim kszta cie – bez
kochanych kresów wschodnich, bez Wilna

W lutym 1945 r. zostaje os dzony przez Wojskowy Trybuna
Litewskiej SRR na 10 lat agrów – to wyrok powolnej i prawie
nieodwracalnej mierci. To, e wiele osób prze y o, mo na
zaliczy do cudu. Wywieziony zostaje do Komi ASSR (do Uchty,
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potem Workuty), pracowa w kopalniach (nafty i w gla
kamiennego). W lipcu 1954 r. powraca z nieludzkiej ziemi do
Wilna. W grudniu 1955 r. – nie z w asnej ch ci – wyje d a do
Polski. Osiedla si na sta e w Gorzowie Wlkp. Tu uzupe nia
edukacj z zakresu szko y redniej, a w 1968 r., po studiach na
UAM w Poznaniu, uzyskuje tytu magistra matematyki. W
mi dzyczasie pracuje jako robotnik fizyczny oraz nauczyciel
matematyki. W szkolnictwie pracuje do 1987 r., w którym
przechodzi na emerytur .

Zawsze bezpartyjny. Uprawnienia kombatanckie naby przez
ZBOWiD Zarz d Wojewódzki Gorzów nr 0764236, a po powstaniu
w 1989 r. Z AK zaraz przenosi si do zwi zku zrzeszaj cego
o nierzy AK. Zosta zweryfikowany przez Okr g Wielkopolska
w Poznaniu pod numerem ew.. 311. Zaliczono równie agier w
ZSRR – 10 lat.

W uznaniu zas ug w walce z okupantami, pracy zawodowej
zosta odznaczony: Krzy em Armii Krajowej, Krzy em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy em Zes a ców
Sybiru, Odznak „AKCJI BURZA”, Medalem „PRO MEMORIA”
Otrzyma stopie oficerski – porucznika Wojska Polskiego.

Zegnamy dzisiaj naszego Koleg i towarzysza broni z wielkim
alem i smutkiem. By e zawsze skromny, prawy i wiele nie
wymaga e od ycia. Twoja dewiza to „BÓG, HONOR,
OJCZYZNA”. Teraz z woli Pana spoczniesz w tej Ziemi
Gorzowskiej. Niech i lekk b dzie.

Cze Jego pami ci!”        
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