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„Fok”

…To prawda, Īe nieáatwo zmierzyü gáĊbokoĞü
sáów,
których znaczenie caáe On w nas
natchnąá…..
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ProĞba Jana
Jan Paweá II
Faliserca,
gdycichowzbierazaspojrzeniem,
nieobniǏajͲoMatkoͲaniodmieniajmiųoƑci,
alewdųoniachprzejrzystychtħsamČfalħprzenieƑna
mnie.
OnCiebieotoprosių.
JajestemrybakJan.
Takmaųojestwemniedokochania.
Jeszczeczujħ:ubrzegujezioraͲ
podstopamidrobniutkiǏwirinagleͲOn.
WemniejuǏtajemnicyJegonieobejmiesz,
chođwmyƑlachTwychsnuųsiħbħdħųagodniejakmirt.
AjednakskoroOnchciaų,abymmówiųdoCiebie
"Matko"Ͳ
proszħ,niechajwtymsųowienicsiħdlaCiebienie
zmniejsza.
Toprawda,
ǏenieųatwozmierzyđgųħbokoƑđsųów,
którychznaczeniecaųeOnwnasobojenatchnČų,
bywnichsiħutaiųacaųamiųoƑđdawniejsza.
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OdRedakcji

Szanowne KoleĪanki
Szanowni Koledzy
Z wielką tremą przekazujemy do PaĔstwa rąk
„Kwartalnik” nr 2/71, przygotowany przez zespóá osób, które
nabierają dopiero teraz doĞwiadczenia w pracy redakcyjnej,
bardzo staraliĞmy siĊ jednak, aby ten numer biuletynu byá dla
PaĔstwa interesujący.
W tych staraniach - na nasze dobro dziaáaá czas drugi kwartaá bieĪącego roku to dosáownie seria waĪnych
wydarzeĔ i waĪnych rocznic. Przede wszystkim w kwietniu
odbyáa
siĊ oczekiwana przez nas z radoĞcią w sercach
kanonizacja naszego Wielkiego Rodaka – báogosáawionego
Jana Pawáa II i papieĪa Jana XXIII, uroczystoĞü niezwykáa i
historyczna, uznana przez Ğwiat za kanonizacjĊ stulecia. Do
nauki Jana Pawáa II nawiązali kard. Stanisáaw Dziwisz i O. Jan
Andrzej Káoczowski OP w homiliach w czasie mszy Ğw.
dziĊkczynnej w Archikatedrze na Wawelu w 25. rocznicĊ wolnej
Polski.
O. Jan Andrzej
Káoczowski OP podkreĞliá w
znamiennych sáowach: „To co nam dane, jest zadane. Mamy
PolskĊ, ale ona jest nam ciągle zadana. Trzeba jeszcze raz
odkryü tĊ prawdĊ”.
W tymĪe
kwartale
obchodziliĞmy
wiele rocznic
wydarzeĔ, które miaáy wielkie znaczenie zarówno dla odlegáej
jak i wspóáczesnej historii Polski. O uroczystoĞciach z nimi
związanych piszemy w tym „Kwartalniku”.
A ponadto za nami
XXIX
Zjazd czáonków
Stowarzyszenia, w którym uczestniczyli takĪe nasi przyjaciele,
relacjĊ z przebiegu Zjazdu znajdą PaĔstwo w tym biuletynie.
ĩyczymy miáej lektury -

Redakcja
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Kanonizacja Jana Pawáa II i Jana XXIII1
Oprac. Redakcja

foto: http://www.vatican.va


UroczystoĞci kanonizacyjne wyznaczone na dzieĔ 27
kwietnia 2014 roku zostaáy okreĞlone przez media jako
kanonizacja stulecia. NiezwykáoĞü tego wydarzenia wiąĪe siĊ
z tym, Īe w uroczystoĞci tej uczestniczyáo dwóch Īyjących
papieĪy, a dwóch kolejnych zostaáo wyniesionych na oátarze.
Proces kanonizacyjny Jana Pawáa II byá najkrótszy w
historii koĞcioáa katolickiego. Trwaá zaledwie 9 lat.
Na Placu Ğw. Piotra i prowadzącej do niego via della
Conciliazione zgromadziáo siĊ okoáo póá miliona wiernych.
Szacuje siĊ, Īe do Rzymu przybyáo z tej okazji 800 tysiĊcy
osób. WĞród táumów dominowaáy
biaáo-czerwone
flagi.

1

Opracowanonapodstawietekstówzamieszczonychwbiuletynie
OrdynariatuPolowegoNaszaSųuǏbanr9/488,1Ͳ15maja2014r.
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Wielu pielgrzymów czekaáo na wstĊp na Plac przez caáą noc,
czĊĞü nocowaáa w najbliĪszym sąsiedztwie Watykanu. Niedzielny
poranek poprzedziáy czuwania i naboĪeĔstwa.
Na póá godziny przed rozpoczĊciem uroczystoĞci zaczĊáy
biü dzwony bazyliki Ğw. Piotra. Nad gáowami widniaáy
transparenty, gáównie z nazwami miejscowoĞci,
m. in. z
Wadowic i innych polskich miejscowoĞci. Powiewaáy flagi,
przede wszystkim polskie, ale moĪna byáo teĪ dostrzec np.
francuskie,
meksykaĔskie,
ukraiĔskie,
libaĔskie,
watykaĔskie, kubaĔskie i chiĔskie.
Wojsko Polskie zaakcentowaáo swoją obecnoĞü
transparentem: „JesteĞmy tu z rozkazu serca – Wojsko Polskie”
i
zdjĊciem Jana Pawáa II, przyjmującego zbrojĊ husarską
podczas spotkania z wojskiem w 1991 roku w Zegrzu
Pomorskim.
„Przed Mszą Ğw. wierni zebrani na placu Ğw. Piotra
odmówili po wáosku KoronkĊ do Miáosierdzia
BoĪego.
Poszczególne czĊĞci Koronki przeplatane byáy fragmentami
homilii bá. Jana Pawáa II
z kanonizacji s. Faustyny
Kowalskiej, z których pierwszy odczytano po polsku, a takĪe
dwóch przemówieĔ bá. Jana XXIII o Miáosierdziu BoĪym.
Po Litanii do Wszystkich ĝwiĊtych, prefekt Kongregacji
ds. Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato w towarzystwie
postulatorów, ks. Praáata Sáawomira Odera, odpowiedzialnego
za proces kanonizacyjny bá. Jana Pawáa II oraz o.
Giovangiuseppe Califano OFM, odpowiedzialnego za proces
kanonizacyjny Jana XXIII, podeszli do papieĪa i poprosili,
aby
przystąpiono do kanonizacji báogosáawionych. ProĞby
zostaáy powtórzone trzykrotnie:
Ojcze ĝwiĊty, ĝwiĊta Matka KoĞcióá usilnie prosi, aby
Wasza ĝwiątobliwoĞü zaliczyáa do
katalogu ĞwiĊtych
báogosáawionych Jana XXIII i Jana Pawáa II i aby jako
tacy
mogli
byü czczeni
jako ĞwiĊci przez wszystkich
wiernych – powiedziaá kard. Amato, prosząc o kanonizacjĊ po
raz pierwszy.
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Na te sáowa papieĪ odpowiedziaá: „Bracia najmilsi,
wznieĞmy nasze modlitwy do Boga Ojca Wszechmogącego
przez Jezusa
Chrystusa,
aby za wstawiennictwem
NajĞwiĊtszej Maryi
Panny i wszystkich ĞwiĊtych wspieraá
swoją áaską to, co uroczyĞcie dokonujemy. Wysáuchaj Panie
áaskawie
nasze proĞby, aby to, co czynimy przez naszą
posáugĊ Tobie siĊ podobaáo i przyczyniáo siĊ do rozwoju
KoĞcioáa. Przez Chrystusa Pana naszego.
Prosząc po raz drugi kard. Amato mówiá:
Ojcze ĝwiĊty, umocniony jednomyĞlną modlitwą KoĞcióá ĝwiĊty
usilniej prosi, aby Wasza ĝwiątobliwoĞü zaliczyáa tych swoich
wybranych synów do katalogu ĞwiĊtych.
Na te sáowa Ojciec ĝwiĊty odpowiedziaá: Przyzywajmy
wiĊc Ducha OĪywiciela, aby oĞwieciá nasz umysá i aby Chrystus
Pan nie pozwoliá swojemu KoĞcioáowi báądziü w tak waĪnym
dziele.
Trzecią z próĞb poprzedzono Ğpiewem hymnu do Ducha
ĝwiĊtego – Veni
Creator Spiritus. Po
ostatniej
proĞbie
papieĪ wygáosiá formuáĊ kanonizacyjną, brzmiącą:
Na chwaáĊ ĝwiĊtej i Nierozdzielnej Trójcy, dla
wywyĪszenia katolickiej wiary
i wzrostu chrzeĞcijaĔskiego
Īycia, na mocy wáadzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i
ĞwiĊtych Apostoáów Piotra i Pawáa,
a takĪe Naszej, po
uprzednim dojrzaáym namyĞle, po licznych modlitwach i za
radą wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy
i
stwierdzamy, Īe báogosáawieni Jan XXIII i Jan Paweá II są
ĞwiĊtymi i wpisujemy ich do katalogu ĞwiĊtych, polecając,
aby odbierali oni czeĞü jako ĞwiĊci w caáym KoĞciele.
Po tych sáowach rozlegáy siĊ rzĊsiste brawa, takĪe w
sektorze dziennikarskim na dachu kolumnady okalającej plac
Ğw. Piotra.
Zaraz potem przy wtórze pieĞni „Wychwalajcie Pana,
Ğpiewajcie
Panu” - na oátarz wniesiono relikwie obydwu
ĞwiĊtych.
Potem kard. Amato
w
imieniu
caáego KoĞcioáa
poprosiá, aby Ojciec ĝwiĊty poleciá wydaü List Apostolski o
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dokonanej kanonizacji. Tak zarządzamy– odpowiedziaá krótko
Franciszek.
Byli kapáanami, biskupami i papieĪami dwudziestego
wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytáoczeni.
Silniejszy byá w nich Bóg – mówiá papieĪ Franciszek o Janie
Pawle
II i Janie XXIII w homilii podczas Mszy Ğw.
kanonizacyjnej. Ojciec ĝwiĊty podkreĞliá, Īe nowi ĞwiĊci dawali
swoimi
pontyfikatami
Ğwiadectwo
BoĪej dobroci i
miáosierdzia.
Jana Pawáa II nazwaá Ojciec ĝwiĊty „papieĪem rodziny”,
podkreĞlając, Īe sam Wojtyáa chciaá byü tak wáaĞnie
zapamiĊtany.
Ojciec ĝwiĊty podziĊkowaá za obecnoĞü papieĪowiseniorowi
Benedyktowi XVI,
a
takĪe
kardynaáom,
biskupom i kapáanom za udziaá w koncelebrze. Wyraziá
wdziĊcznoĞü oficjalnym delegacjom z róĪnych krajów,
„przybyáym, aby záoĪyü hoád dwóm papieĪom, którzy wnieĞli
trwaáy
wkáad do sprawy pokoju i rozwoju narodów”.
PodziĊkowaá
teĪ wáadzom wáoskim „za cenną wspóápracĊ”
przy organizacji
tego wydarzenia. Zwracając siĊ do
pielgrzymów z diecezji Bergamo i Krakowa, Franciszek
zaznaczyá, Īe najlepszym
sposobem
uczczenia
obu
ĞwiĊtych papieĪy bĊdzie wierne wypeánianie ich nauczania.
Na zakoĔczenie pozdrowiá wszystkich pielgrzymów
zgromadzonych
na placu ĝwiĊtego Piotra i w innych
miejscach Rzymu oraz tych, którzy wziĊli udziaá w tych
uroczystoĞciach za poĞrednictwem radia i telewizji. Oddzielnie
pozdrowiá chorych i osoby w podeszáym wieku, którzy – jak
przypomniaá – byli szczególnie bliscy nowym ĞwiĊtym.
UroczystoĞü zakoĔczyáa siĊ dáugim przejazdem papieĪa
pomiĊdzy sektorami wiernych, którzy wznosili na jego czeĞü
okrzyki: Viva il Papa! – Niech Īyje PapieĪ!.
PapieĪowi
przy oátarzu towarzyszyli kard. Agostino
Vallini, wikariusz Ojca ĝwiĊtego dla diecezji Rzymu, kard.
Stanisáaw Dziwisz, sekretarz Jana Pawáa II i bp Francesco
Beschi, biskup Bergamo – diecezji pochodzenia Jana XXIII
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oraz kardynaáowie Angelo Sodano i Giovanni Battista Re.
W koncelebrze uczestniczyáo ok. 150 kardynaáów i 1000
biskupów, wĞród nich ok. 70 z Polski, oraz 6 tys. ksiĊĪy”.
We mszy Ğw. kanonizacyjnej
uczestniczyáy
93
oficjalne delegacje paĔstwowe,
PolskĊ
reprezentowali:
prezydent Bronisáaw Komorowski i premier Donald Tusk z
maáĪonkami, marszaákowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i
Bogdan
Borusewicz, byli
prezydenci
Lech WaáĊsa i
Aleksander KwaĞniewski, Karolina Kaczorowska - wdowa po
ostatnim prezydencie RP na uchodĨstwie Ryszardzie
Kaczorowskim, a takĪe delegacje partii politycznych.
Obecne byáy
takĪe delegacje
innych wyznaĔ i religii:
koĞcioáów
prawosáawnych,
anglikaĔskiego,
spoáecznoĞci
islamskiej
i
religii
Īydowskiej,
wĞród nich Michael
Schudrich, naczelny rabin Polski.

Jana XXIII i Jana Pawáa II papieĪ Franciszek nazwaá ludĨmi
mĊĪnymi. ZáoĪyli KoĞcioáowi i Ğwiatu Ğwiadectwo dobroci Boga
i Jego miáosierdzia. Byli kapáanami, biskupami i papieĪami XX
wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytáoczeni.
Silniejszy byá w nich Bóg; silniejsza byáa w nich wiara w Jezusa
Chrystusa, Odkupiciela czáowieka i Pana historii; silniejsze
byáo w nich miáosierdzie Boga. Obaj ĞwiĊci papieĪe otrzymali
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w darze od zmartwychwstaáego Pana nadziejĊ i radoĞü, a
nastĊpnie "przekazali je obficie Ludowi BoĪemu, otrzymując za
to nagrodĊ wieczną.
Tą nadzieją i tą radoĞcią Īyáa pierwsza wspólnota wierzących w
Jerozolimie, o której mówią nam Dzieje Apostolskie. Jest to
wspólnota, w której Īyje siĊ tym, co najistotniejsze z Ewangelii,
to znaczy miáoĞcią, miáosierdziem, w prostocie i braterstwie. Taki
obraz KoĞcioáa miaá przed sobą Sobór WatykaĔski.

Jan XXIII i Jan Paweá II wspóápracowali z Duchem ĝwiĊtym,
aby odnowiü i dostosowaü KoĞcióá do jego pierwotnego obrazu,
który nadali mu ĞwiĊci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, Īe to
wáaĞnie ĞwiĊci prowadzą koĞcióá naprzód i sprawiają, Īe siĊ
rozwija. Zwoáując Sobór WatykaĔski II, Jan XXIII
okazaá
taktowne posáuszeĔstwo Duchowi ĝwiĊtemu, daá siĊ Jemu
prowadziü i byá dla KoĞcioáa pasterzem, przewodnikiem, który
9


sam byá prowadzony. To byáa jego wielka posáuga dla KoĞcioáa.
Byá papieĪem posáuszeĔstwa Duchowi ĝwiĊtemu.
HomiliĊ papieĪ zakoĔczyá sáowami:
Niech ci obaj nowi ĞwiĊci pasterze Ludu BoĪego wstawiają siĊ za
KoĞcioáem, aby w ciągu dwóch lat procesu synodalnego byá on
posáuszny Duchowi ĝwiĊtemu w posáudze duszpasterskiej dla
rodziny. Niech nas obaj nauczą, byĞmy nie gorszyli siĊ ranami
Chrystusa, abyĞmy wnikali w tajemnicĊ BoĪego Miáosierdzia,
które zawsze Īywi nadziejĊ, zawsze przebacza, bo zawsze
miáuje - powiedziaá Franciszek.

Uznanie ĞwiĊtoĞci najwiĊkszego Polaka wszechczasów
Karola Wojtyáy – papieĪa Jana Pawáa II
Andrzej Siedlecki
Na dzieĔ 27 kwietnia 2014 r. zapowiedziano w Rzymie
kanonizacjĊ
naszego wielkiego rodaka, który najwyĪej
ze wszystkich Polaków wyniósá do chwaáy naszą OjczyznĊ swoją
osobowoĞcią, swoją wielkoĞcią, swoją miáoĞcią do Boga.
To jemu Bóg powierzyá pasterzowanie KoĞcioáowi Rzymsko –
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Katolickiemu przez dáugie lata. To dziĊki niemu zostaá obalony
nieludzki totalitarny ustrój komunistyczny. To On wyniósá
do sáawy ArmiĊ Krajową – zbrojne ramiĊ Polskiego PaĔstwa
Podziemnego nazywając ją peráą w historii narodu polskiego. TĊ
najwiĊkszą podziemną armiĊ Europy walczącą o wolnoĞü Polski,
mordowaną z zaciekáoĞcią przez 2 okupantów: niemieckiego
i sowieckiego oraz zbrodniarzy z komunistycznego PRL.
Karol Wojtyáa przyszedá na Ğwiat 18 maja 1920 r.
w Wadowicach. Od najmáodszych lat wyróĪniaá siĊ pilnoĞcią
w nauce, zdolnoĞciami jĊzykowymi, a takĪe literackimi i talentem
dramatycznym. W okresie máodoĞci pasją jego staáy siĊ górskie
wycieczki i narciarstwo w ukochanych Tatrach oraz wyprawy
kajakowe na Mazurach. W dzieciĔstwie nie ominĊáy go równieĪ
osobiste tragedie, albowiem kiedy miaá dziewiĊü lat zmaráa mu
matka, a nastĊpnie ukochany brat Edmund. W 1938 roku Karol
Wojtyáa wraz z ojcem przeniósá siĊ do Krakowa i rozpocząá studia
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu JagielloĔskiego.
Podczas okupacji hitlerowskiej kontynuowaá naukĊ na tajnym
uniwersytecie
angaĪując
siĊ
równieĪ
w dziaáalnoĞü
konspiracyjną. Pomimo sukcesów scenicznych w Teatrze
Rapsodycznym Karol Wojtyáa porzuciá karierĊ aktorską i wstąpiá
do seminarium duchownego.
ĝwiĊcenia kapáaĔskie otrzymaá 1 listopada 1946 r.
Po wojnie wsáawiá siĊ dziaáalnoĞcią w krakowskiej Nowej Hucie
gdzie jako biskup zmagaá siĊ z wáadzami komunistycznymi
chcącymi uniemoĪliwiü budowĊ koĞcioáa w tej robotniczej
dzielnicy. W tym czasie byá w róĪnoraki sposób przeĞladowany
i szykanowany przez zbrodniarzy PRL. Walcząc z ateistycznym,
komunistycznym systemem zniewolenia czáowieka otrzymywaá
kolejne godnoĞci koĞcielne. W 1958 roku mianowany zostaá
krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964 r. arcybiskupem
ordynariuszem krakowskim. W 1964 roku wyniesiony zostaá
do godnoĞci kardynalskiej. RównoczeĞnie Karol Wojtyáa daá siĊ
poznaü jako wielki myĞliciel i pedagog. Przez wiele lat byá
profesorem wykáadowcą etyki i teologii chrzeĞcijaĔskiej
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
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Od 1962 roku w gronie najwiĊkszych teologów braá udziaá
w pracach przeáomowego dla KoĞcioáa Katolickiego II Soboru
WatykaĔskiego. 16 paĨdziernika 1978 roku nad Kaplicą
SykstyĔską Watykanu uniósá siĊ biaáy dym zwiastujący wybór
nowego papieĪa. Wkrótce z okna bazyliki ĝW. Piotra kardynaá
Pericle Felici wypowiedziaá pamiĊtne sáowa: Habemus papam!
(Mamy papieĪa). Byá nim przybysz z kraju Ğrodkowo wschodniej
Europy ciemiĊĪonej przez sowieckiego okupanta – kardynaá
Karol Wojtyáa – nowy papieĪ Jan Paweá II. Wybór Karola Wojtyáy
na tron piotrowy w 1978 r. byá dla niego samego, a takĪe dla
caáego Ğwiata duĪym zaskoczeniem, poniewaĪ od kilku wieków
na tronie papieskim zasiadaá jeden z biskupów wáoskich,
którzy posiadali liczebną przewagĊ w gronie kardynaáów. Jak
widaü czuwaáa OpatrznoĞü BoĪa aĪeby pojawiá siĊ wielki
czáowiek, który obali barbarzyĔski, totalitarny system niewoli.
Wtedy rozpocząá siĊ najbardziej niezwykáy i jeden z najdáuĪszych
pontyfikatów w dziejach naszego KoĞcioáa. PapieĪ Polak
w przeciwieĔstwie do wiĊkszoĞci swoich poprzedników czĊsto
opuszczaá mury Watykanu, by wyruszaü w trwające przez üwierü
wieku pielgrzymki do wiernych na caáym Ğwiecie. Nie wpuĞciáa
go jedynie Rosja, w której pogrobowcy komunizmu nadal byli
w wiĊkszoĞci. WĞród licznych jego pielgrzymek w sposób
szczególny zapisaáo siĊ 8 wizyt w OjczyĨnie. Wyjątkowe byáy
zwáaszcza trzy pierwsze jeszcze w czasach komunizmu, do
którego obalenia Jan Paweá II niewątpliwie
w wydatny
sposób siĊ przyczyniá, gáosząc rodakom przesáanie nadziei i
wolnoĞci. JuĪ podczas pierwszej papieskiej wizyty w Warszawie
w 1979 roku z ust Ojca ĝwiĊtego padáy pamiĊtne sáowa
wezwania do Boga: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi. Tej ziemi”
13 maja 1981 roku miaá miejsce najtragiczniejszy moment
pontyfikatu Jana Pawáa II. Podczas audiencji generalnej na Placu
Ğw. Piotra papieĪ zostaá postrzelony 3 kulami przez tureckiego
zamachowca Ali AgcĊ. Wszystkie okolicznoĞci wskazują,
Īe mocodawcami zbrodniarza byáy sowieckie sáuĪby specjalne.
Mocodawcy z Kremla nie mogli znieĞü skutecznej walki papieĪa
Jana Pawáa II z ustrojem komunistycznym i jego wpáywem
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na ludzi pracy, na wspieranie polskiej konspiracji – NSZZ
SolidarnoĞü.

OpatrznoĞü BoĪa czuwaáa nad wielkim Polakiem bo miaá
jeszcze wiele czynów dokonaü dla dobra czáowieka. Caáy jego
pontyfikat byá bowiem przepeániony miáoĞcią dla bliĨnich, dla
chorych, dla ubogich, dla cierpiących, dla zniewolonych. Pochylaá
siĊ nad kaĪdym biednym czáowiekiem. Na swojej drodze nie
zapominaá o nikim, czyniąc wiele cudów.
Pontyfikat i Īycie Jana Pawáa II peáne dobra, wartoĞci
humanitarnych dobiegáo koĔca 2 kwietnia 2005 roku. Pogrzeb,
który odbyá siĊ 6 dni póĨniej przyciągnąá niezliczone rzesze
wiernych z caáego Ğwiata, w tym rzesze Polaków, którzy dali
Ğwiadectwo ĞwiĊtoĞci zmaráego gáoĞnym woáaniem „Sancto
subito” (ĞwiĊty natychmiast) kiedy na Placu Ğw. Piotra sama
zamknĊáa siĊ ksiĊga Īycia wielkiego PapieĪa.
Po Ğmierci
wyniesiony
zostaá
na oátarze
jako
báogosáawiony. Teraz po wszechstronnym zbadaniu jego
cudownych czynów zostaá kanonizowany jako ĞwiĊty KoĞcioáa
Rzymsko – Katolickiego.
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Teraz Ojciec ĝwiĊty jest obecnie na niebiaĔskiej áące przy
Bogu, którego kochaá i wielbiá przez caáe Īycie i czuwa nad losem
Polski, z której korzeni wyrósá.

BojaĨĔ, która leĪy u początku
Jan Paweá II


O,jakǏejesteƑzwiČzanemiejscemojegomijania
zmiejscemnarodzin...
ZamysųBogaspoczywawtwarzachprzechodniów,
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rozpadu
powierzamziemi.
TywschodzisznadniČpowoliizamysųTwój
nadalzrównywaszzpowierzchniČkaǏdegodnia
orazzcieniemprzechodniównaulicach
popoųudniowČporČ...wulicachnaszegomiasta
podzmierzch...
Ty,BoǏe!
TyJedenmoǏeszciaųanaszeodebrađziemizpowrotem!
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Jan XXIII
DziĊkujĊ Bogu, Īe byáem sierĪantem i kapelanem
wojskowym2

W Īyciu bá. Jana XXIII byá wątek bliski czytelnikom
naszego pisma: sáuĪba wojskowa. Angelo Roncalli, przyszáy
papieĪ, nigdy nie byá wikarym, ani proboszczem, nie poznaá
zwyczajnej pracy duszpasterskiej. Jego Īycie kapáaĔskie biegáo
inną drogą: sekretarz biskupa diecezjalnego, profesor
seminarium duchownego, animator róĪnych dziaáaĔ na szczeblu
diecezjalnym – miaáo to miejsce przed wybuchem Wielkiej Wojny
1914–1918. A po jej zakoĔczeniu: ojciec duchowny, pracownik
rzymskiej
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, dyplomata w
sáuĪbie Stolicy Apostolskiej – arcybiskup tytularny, apostolski
delegat w Buágarii, Grecji i Turcji, nuncjusz apostolski w ParyĪu,
wreszcie kardynaá – Patriarcha Wenecji,
a potem, od

2

NaszaSųuǏbaNr7/4861Ͳ15kwietnia2014r.
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pamiĊtnego 28 paĨdziernika 1958 r., „Dobry Pasterz” – papieĪ
KoĞcioáa Powszechnego. Natomiast czas sáuĪby wojskowej daá
ks. Roncallemu moĪliwoĞü oddania siĊ bez reszty posáudze
duszpasterskiej. I to w szczególnej „parafii”, w wojennym,
wojskowym szpitalu, wĞród poranionych fizycznie i duchowo
Īoánierzy. „Jaką znajomoĞü serca ludzkiego, ile doĞwiadczenia i
áaski daáy mi te lata, podczas których mogáem z poĪytkiem
üwiczyü siĊ w poboĪnoĞci i w dąĪeniu do ofiary oraz szerokiego
rozeznaniu Īycia i kapáaĔskiego posáannictwa” – pisaá w póĨnych
latach swego Īycia, juĪ jako Patriarcha Wenecji.
Pierwsze spotkanie Angela Roncallego z wojskiem miaáo
miejsce jeszcze w latach seminaryjnych.
Byáo to w Bergamo, stolicy jego rodzinnej diecezji poáoĪonej na
terytorium Lombardii. Przybyá tam w 1892 r. z Soto il Monte,
pobliskiej górskiej wioski. Tam siĊ urodziá (15 listopada 1881) w
osiadáej od wieków, wielodzietnej rodzinie cháopskiej. Jako
dwunastolatek rozpocząá studia seminaryjne w Bergamo i
Rzymie (jego diecezja posiadaáa tam swoje kolegium). Jeszcze
przed ĞwiĊceniami kapáaĔskimi, od listopada 1901 r. do listopada
1902 r., peániá sáuĪbĊ wojskową w Bergamo, w 73. puáku brygady
lombardzkiej. Bowiem wáoscy seminarzyĞci – tak stanowiáo
prawo – byli zobowiązani do odbycia sáuĪby wojskowej.
Funkcjonowaáa teĪ zasada: kto siĊ zgáosi do jej odbycia jako
ochotnik, bĊdzie sáuĪyá jeden rok zamiast trzech lat.
Seminarzysta Roncalli skorzystaá z tej szansy.
W „Dzienniku duszy”, jaki prowadziá od lat seminaryjnych
do póĨnej staroĞci, pozytywnie oceniá okres dwunastu miesiĊcy
wojskowej sáuĪby; wiĊcej, zachowaá o niej jak najlepsze
wspomnienia, gdyĪ „skorzystaá wiele, doĞwiadczyá czym jest
twarda karnoĞü wojskowa i poznaá psychikĊ máodych synów Italii
oraz najskuteczniejsze metody dziaáaĔ na nich, by przyciągnąü
ich do dobra, do najwaĪniejszych ideaáów Īycia ludzkiego,
prawdziwie chrzeĞcijaĔskiego”. W ciągu roku sáuĪby awansowaá.
Rozpocząá ją jako szeregowy Īoánierz, zakoĔczyá w stopniu
sierĪanta.
Potem przyszáy ĞwiĊcenia kapáaĔskie (10 sierpnia 1904
r. w Rzymie). NastĊpnego dnia po ich otrzymaniu, klĊcząc przed
papieĪem Piusem X, przyszáym ĞwiĊtym, który przyjąá grupĊ
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neoprezbiterów, usáyszaá znamienne, pamiĊtane przez caáe
Īycie sáowa: „ĩyczĊ, aby Twoje kapáaĔstwo staáo siĊ
pocieszeniem dla KoĞcioáa BoĪego”. Przejąá siĊ tym piĊknym
Īyczeniem Ojca ĝwiĊtego. Zanotowaá w „Dzienniku duszy”:
„ChcĊ byü dobry, zawsze, wobec wszystkich”.
Dobroci, zainteresowania, ojcowskiej troski doĞwiadczyá
wkrótce od
biskupa Bergamo, Giacoma Marii RadiniegoTedeschi, którego zostaá
osobistym sekretarzem. Byáa to
wybitna,
promieniująca osobowoĞü. Pasterz wpatrzony we
wzór
Īycia wielkiego
biskupa mediolaĔskiej diecezji, Ğw.
Karola Boromeusza (diecezja Bergamo naleĪaáa do metropolii
mediolaĔskiej). Prawdziwy ojciec
kapáanów, czáowiek
ewangelicznej prostoty, a przy tym wielkiej siáy ducha,
Īarliwej
wiary, gáĊbokiej poboĪnoĞci. Bp Radini-Tedeschi
potrafiá áamaü w niekonwencjonalny sposób utrwalone
przez
lata bariery w relacjach
miĊdzy biskupami a
powierzonymi ich pieczy kapáanami. Zdarzyáo siĊ, Īe na skutek
wydawaáoby siĊ przekonujących oskarĪeĔ,
biskup podjąá
decyzjĊ o ukaraniu sankcjami
kanonicznymi jednego z
diecezjalnych kapáanów. Po pewnym czasie, kiedy okazaáo siĊ,
Īe oskarĪenie nie miaáo podstaw,
w obecnoĞci grona
kapáanów biskup klĊknąá przed
skrzywdzonym, prosiá o
wybaczenie. OsobowoĞü biskupa wywaráa wielki wpáyw na
postawĊ jego sekretarza (takĪe wykáadowcĊ w diecezjalnym
seminarium). To byá jego mistrz duchowy.
Ks. Roncalli gáĊboko przeĪyá Ğmierü biskupa w dniu
22 sierpnia 1914 r. W opublikowanej w 1916 r. jego biografii
wyznawaá: „bardzo kochaáem mojego biskupa za czystoĞü i
nadprzyrodzony poryw jego duszy, za szlachetnoĞü serca.
Czciáem go za jego ludzkoĞü, której nikt lepiej ode mnie
nie mógá poznaü i oceniü”.
Tymczasem zbliĪaá siĊ wielki przeáom w dziejach Europy.
Zabójstwo arcyksiĊcia austriackiego Franciszka Ferdynanda,
jakie miaáo miejsce 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie, staáo siĊ
detonatorem zbrojnego konfliktu o niespotykanej sile, który
przyniósá
Ğmierü setkom tysiĊcy, niebywaáe zniszczenia,
zmieniá ksztaát politycznej mapy Europy. Runąá ostatecznie
porządek ustalony podczas Kongresu WiedeĔskiego 1815
r. (juĪ skutecznie podmywany w drugiej poáowie XIX w. –
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wojna
krymska (1853–1856),
wojna
francusko-pruska
(1870),
zaáamaá siĊ system sojuszy. Kilka dni po Ğmierci
ukochanego przez Roncallego biskupa Radiniego-Tedeschi,
28 sierpnia 1914 r. Austro-WĊgry
wypowiedziaáy
wojnĊ
Serbii. W ciągu kilkunastu dni kolejne kraje
europejskie
przystąpiáy do wojny. Naprzeciw siebie stanĊáy tzw. paĔstwa
centralne
(Cesarstwo
Niemieckie, Monarchia AustroWĊgierska,
Cesarstwo Buágarii i imperium osmaĔskie)
i
paĔstwa Entanty (Wielka Brytania, Francja, Rosja). Wáochy,
które byáy czáonkiem
Trójprzymierza, obronnego ukáadu
pomiĊdzy Cesarstwem Niemieckim, Królestwem Wáoch i C.K.
Austro-WĊgrami, początkowo nie wáączyáy siĊ
do konfliktu.
Ks. Roncalli z woli
nowego biskupa Bergamo, Luigi
Marelliego, skoncentrowaá siĊ na pracy profesorskiej
w
seminarium, sporadycznie angaĪowaá
siĊ w pracĊ
duszpasterską, zbieraá materiaáy do ksiąĪek o Ğw. Karolu
Boromeuszu i biskupie Radinim-Tedeschi.
W maju 1915 r. wszystko siĊ odmieniáo. Najpierw
Wáochy zerwaáy (3 maja 1915) ukáad Trójprzymierza, a 23
maja przystąpiáy do wojny ze swym niedawnym sojusznikiem
– Austro-WĊgrami. Ks. Roncalli, sierĪant armi wáoskiej,
tego samego dnia otrzymaá kartĊ mobilizacyjną, nakazującą,
aby
nastĊpnego
dnia stawiá siĊ w Mediolanie. „Jutro
wyjeĪdĪam
by
peániü
sáuĪbĊ wojskową na odcinku
sanitarnym. Gdzie mnie poĞlą? MoĪe na front? Czy powrócĊ
do Bergamo? Czy moĪe Pan przeznaczyá mi Ğmierü na polu
bitwy? Nic nie wiem, ale pragnĊ zawsze i we wszystkim
woli BoĪej, Jego chwaáy przez caákowitą ofiarĊ samego
siebie” – zanotowaá na wyjezdnym w „Dzienniku duszy”.
Na placu mobilizacyjnym, w táumie rezerwistów, jeden z
powoáanych do wojska kleryków
seminarium w Bergamo
spostrzegá ks. Profesora
Roncallego,
siedzącego w
cywilnym ubraniu w cieniu kasztanowca. Co wiĊcej, usáyszaá
jak jakiĞ
podoficer,
wspiąwszy siĊ na murek, woáaá:
„Potrzebni są Īoánierze do Bergamo! Kto chce tam jechaü?”.
Dosáownie
wypchnąá swego profesora w stronĊ woáającego.
Ks. Roncalli otrzymaá ekwipunek wojskowy, skierowanie do
szpitala wojskowego w Bergamo, gdzie miaá podjąü sáuĪbĊ
sanitariusza, takĪe Īoád za jeden dzieĔ sáuĪby wojskowej w
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Mediolanie – 1,88 lira. Przekazaá go uprzejmemu klerykowi,
zalecając, aby ten zafundowaá sobie i kolegom szklaneczkĊ
wina i wypiá za pomyĞlnoĞü profesora-sierĪanta.
Powróciá
do
Bergamo. Okazaáo siĊ, Īe sáuĪbĊ
wojskową ma peániü w szpitalu, który zaczĊto urządzaü w
budynku seminarium duchownego. SáuĪba i praca w szpitalu
stanowiáy nowe doĞwiadczenie i wyzwanie. JuĪ po kilku
dniach
poczĊli napáywaü ranni na froncie Īoánierze. Ks.
Roncalli opatrywaá rannych, wspomagaá w róĪny sposób ich
niedomagania
fizyczne. Chorzy szybko polubili tego
korpulentnego sierĪanta-sanitariusza,
o którym
szybko
rozniosáa siĊ wieĞü, Īe jest ksiĊdzem, Īe moĪna przed nim
otworzyü
serce,
szukaü pociechy
i
umocnienia,
wyspowiadaü siĊ, otrzymaü z jego rąk Komunie Ğw., takĪe
prosiü o jakąĞ zwykáą, ludzką przysáugĊ: napisanie listu do
rodziny, zrobienie drobnych sprawunków. Inaczej niekiedy
bywaáo z przeáoĪonymi.
W biografiach Jana XXIII opisana jest sytuacja, kiedy
jakiĞ podpuákownik, ateusz i antyklerykaá, bezceremonialnie
naĞmiewaá siĊ z „grubego jegomoĞcia sierĪanta”. Ks. Roncalli
reagowaá wedle zasad wpojonych przez biskupa RadiniegoTedeschi: spokojem, opanowaniem, serdecznym stosunkiem
do przeĞmiewcy. Zrobiáo to swoje, oficer zreflektowaá siĊ, Īe
za duĪo sobie pozwala, zaprzestaá naigrawaĔ,
przeprosiá
ksiĊdza-sanitariusza.
– Nie gniewaj siĊ na mnie – powiedziaá – w rzeczywistoĞci
jestem biednym czáowiekiem, który cieszy siĊ, gdy moĪe dodaü
do daszka kepi jeden záoty liĞü wiĊcej. A wy, sierĪancie,
jesteĞcie na najlepszej drodze do kariery. Zostaniecie praáatem,
biskupem, kardynaáem.
W marcu 1916 r. powoáani do sáuĪby wojskowej kapáani
zostali mianowani kapelanami wojskowymi. SierĪant Roncalli
otrzymaá awans na stopieĔ porucznika. Dalej peániá sáuĪbĊ
w szpitalu w Bergamo. Odprawiaá msze Ğw. polowe, udzielaá
sakramentów, byá takĪe duszpasterzem sióstr pracujących w
szpitalu oraz czáonkiĔ katolickiego stowarzyszenia kobiet.
To
wáaĞnie wtedy, w szpitalnej kaplicy, zdarzyáo mu siĊ
wygáosiü osobliwą
konferencjĊ duchową. Jej sáuchaczkami
byáy pracujące
w szpitalu siostry. Przyszáy do kaplicy po
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szczególnie
ciĊĪkim,
wyczerpującym dniu.
Po kilku
minutach
ks. Roncalli
zauwaĪyá, Īe spora czĊĞü jego
sáuchaczek smacznie Ğpi, za kilka chwil byáo jeszcze gorzej,
tylko nieliczne spoglądaáy na niego w miarĊ przytomnym
spojrzeniem. NiezraĪony ciągnąá dalej. Daleko jeszcze byáo
do
koĔca duchowej
konferencji, kiedy spostrzegá, Īe
wszystkie zakonnice usnĊáy. CóĪ miaá czyniü?
Cicho, na
palcach, wyszedá z kaplicy, aby nie zmąciü ich zasáuĪonego
snu.
Kiedy o tym
zdarzeniu opowiadaá, nieodmiennie
podkreĞlaá,
Īe byáa to
najlepsza
konferencja, jaką
kiedykolwiek wygáosiá. Szpital w Bergamo leĪaá dosyü
daleko od górskich rejonów Tyrolu, gdzie toczyáy siĊ zaĪarte
walki. Wáosi, Ĩle przygotowani do walki i Ĩle dowodzeni,
wykrwawiali siĊ w próbach
zdobycia nowych, dobrze
ufortyfikowanych przez
przeciwnika terenów. Trwaáa tzw.
wojna pozycyjna przynosząca kaĪdego dnia nowe ofiary.
W sierpniu
1916 r. Wáochy wypowiedziaáy wojnĊ
Niemcom. Wáoskie wojska bez skutku usiáowaáy przeáamaü
front nad rzeką Sozo. Znów do szpitala w Bergamo
zaczĊáy nadchodziü duĪe transporty rannych.
Brakowaáo
miejsca,
Ğrodków antyseptycznych
do przemywania ran.
Zaduch gnijących ciaá, jĊki rannych Īoánierzy. Szczególnie
stresującą
byáa kapáaĔska posáuga przy najciĊĪej rannych,
przy umierających. Wiosną 1917 r. ks. Angelo jakiĞ
czas
przebywaá na froncie, na „nasiąkniĊtych krwią polach nad
Piawą”, rzeką na trwaáe wpisaną w historyczną pamiĊü
Wáochów
i
Austriaków,
stanowiącą symbol krwawych
zmagaĔ
tych dwóch
narodów, okupionych
krwią i
cierpieniem dziesiątków tysiĊcy. Pobyt na froncie uwaĪaá za
najbardziej
wstrząsający
w swoim
Īyciu. Dzieliá los
walczących Īoánierzy. W czasie
zaciekáych walk, wĞród
wybuchów pocisków artyleryjskich i Ğwistu kul niósá pomoc i
ulgĊ rannym, takĪe „ostatnią przyjacielską
pociechĊ
umierającym, jednając ich z Bogiem oraz udzielając ostatniej
absolucji”.
Na jesieni 1917 r. przyszáa straszliwa klĊska pod Carporetto:
okoáo 13 tys. polegáych, panika ogarniająca szeregi – 260
tysiĊcy wáoskich Īoánierzy zostaáo zagarniĊtych do niewoli
niemieckiej. Znowu szpital w Bergamo wypeániá siĊ po brzegi
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rannymi. Powracaáy pytania o sens tej wojny, o jej straszną
cenĊ
mierzoną
Ğmiercią, kalectwem,
cierpieniem
niezliczonych Īoánierskich rzesz.
To
wtedy u
ks. Roncallego
obudziáo
siĊ
postanowienie, Īe
swe
kapáaĔskie
i
ludzkie
Īycie
poĞwiĊci dla pokoju Ğwiata, dla budowania braterstwa ludów
i narodów – dzieci miáującego Boga.
Swoistym zwieĔczeniem tej drogi staáa siĊ sáynna
encyklika Jana XXIII
Pacem in terris (Pokój na ziemi) „o
pokoju miĊdzy wszystkimi narodami opartym na prawdzie,
sprawiedliwoĞci,
miáoĞci
i wolnoĞci”, którą ukoĔczyá 11
kwietnia 1963 r., na dwa miesiące przed Ğmiercią. Wyznaá, Īe
gdy nad nią pracowaá, natarczywie powracaá doĔ jeden z
obrazów tamtej wojny: Austriak z
klatką
piersiową
rozerwaną przez bagnety i jego straszliwy krzyk.
KoĔczyáa siĊ wojna. W paĨdzierniku 1918 r. natarcie
wáosko-brytyjsko-francuskie pod
Vittorio przyniosáo dáugo
oczekiwane zwyciĊstwo.
4 listopada Wáochy podpisaáy
zawieszenie
broni z rozpadającą siĊ monarchią
austrowĊgierską. Terytorium kraju powiĊkszyáo siĊ
niewiele, o
Górną AdygĊ
i
WenecjĊ
Julijską. Cena tego byáa
poraĪająca: 635 tysiĊcy zabitych, póá miliona kalek…
Wojna koĔczyáa siĊ takĪe dla ks. Roncallego.
Przyniosáa traumatyczne przeĪycia, duchowe cierpienia,
ale takĪe nowe kapáaĔskie doĞwiadczenia, m.in. to, Īe praca
kapelana
rozwija w ksiĊĪach wartoĞci ludzkie i poczucie
braterstwa.
Angelo Roncalli, przyszáy papieĪ Jan XXIII, wiele lat
póĨniej
wspominając swą kapelaĔską
posáugĊ napisaá;
„DziĊkujĊ Bogu, Īe
byáem
sierĪantem
i kapelanem
wojskowym
podczas I wojny Ğwiatowej. JakĪe dokáadnie
poznaáem wówczas serca ludzkie, jak bogate
zdobyáem
doĞwiadczenie, jak wielką otrzymaáem áaskĊ”.

*
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WSPOMNIENIA
Stanisáaw Kiaáka

3

- o sobie

(fragmenty - czĊĞü druga)

(…) Z Rawicza pojechaáem miejscowym pociągiem do
Wrocáawia, widziaáem tylko dworzec, na miasto nie wypuĞciáa
mnie Īandarmeria. W wojskowej informacji dowiedziaáem siĊ,
Īe do Warszawy mogĊ jechaü przez OleĞnicĊ. W tym
samym czasie mógábym byü w Warszawie, gdybym jechaá
poĞpiesznym Wrocáaw – Berlin i Berlin – Warszawa. Niestety,
na
przeszkodzie znowu
stanĊáa
Īandarmeria,
mimo
czarowania ich ciotką w Berlinie, za którą siĊ bardzo
stĊskniáem. WszĊdzie czuáo siĊ dalekie tyáy i twardy pruski
porządek, ozdobiony swastyką.
Do Warszawy przybyáem bez przeszkód, wysiadáem
na dworcu gáównym i tu zaczĊáy siĊ powaĪne komplikacje.
Nie chcieli mnie wypuĞciü przez cywilne wyjĞcie, zawsze
kierowali w drewniane korytarze zrobione specjalnie dla
wojskowych, gdzie przy stoáach siedziaáo sporo wojskowych
kontrolerów. Táumaczyáem im, Īe urlop otrzymaáem, by
odwiedziü ciĊĪko chorą matkĊ, poniewaĪ matka zmaráa,
nikogo wiĊcej nie mam, wiĊc urlopu nie bĊdĊ spĊdzaá na
grobie matki, chcĊ resztĊ urlopu spĊdziü u
ciotki w
Warszawie. Táumaczenia nic nie pomogáy - resztĊ urlopu
mogĊ spĊdziü albo w Rawiczu, tak jak jest napisane w
karcie urlopowej, albo pod Rygą w miejscu postoju
oddziaáu. Musiaáem siĊ wycofaü. Kontrola na dworcu byáa w
ten sposób zorganizowana, Īe przy dáugim przejĞciu byáa
lada, za którą siedziaáy urzĊdasy poszczególnych formacji
wojskowych, m.in. przedstawiciel organizacji Todt. Gdy
wyjąáem komplet dokumentów, akurat tak siĊ záoĪyáo, Īe na
wierzchu znalazá siĊ dokument - zaĞwiadczenie pracy w tej
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organizacji, zrobiony na wzór innych zakáadów niemieckich.
Od razu wziąá to zaĞwiadczenie i powiedziaá: „Du bist kein
Todt!”. Od razu podsunąáem mu kartĊ Īoádu, która leĪaáa na
wierzchu, z dziesiątkiem podpisów okresowego pobierania
pieniĊdzy, popatrzyá i uspokoiá siĊ. Dokument ten miaá byü
jednym wiĊcej wzmocnieniem, przez nieuwagĊ dostaá siĊ na
wierzch i mógá poáoĪyü wszystko. W takich wypadkach przesoliü nie jest dobrze. Od razu go zlikwidowaáem, a po
powrocie ostrzegáem Piotra.
Z dworca gáównego pojechaáem na PragĊ, na dworzec
WileĔski, z nadzieją, Īe tam uda mi siĊ wyjĞü bez trudu.
Ta sama historia! Mogáem wyjechaü pod WarszawĊ i tam
wysiąĞü na jakimĞ maáym przystanku, potem dostaü siĊ do
Warszawy jakimĞ innym Ğrodkiem lokomocji. Byáem w
mundurze niemieckim, Īandarmerii krĊciáo siĊ wszĊdzie
peáno, a ja chciaáem byü w Warszawie legalnie. Czekaáo
mnie szereg zamówionych spotkaĔ. Zdecydowaáem siĊ
wróciü na dworzec gáówny. Tutaj, w Ğwietlicy dla Īoánierzy
zjadáem gratisową zupĊ, do swoich wiktuaáów pobraáem
kawĊ. Byáo juĪ po godz. 16. Przy kontrolnej ladzie urzĊdasy
siĊ zmieniáy, zobaczyáem, Īe na miejscu tego z Todt-u
siedzi jakaĞ pulchna Niemka - od razu nabraáem otuchy.
Záamanym gáosem opowiadam jej, jak dostaáem urlop z
powodu ciĊĪko chorej matki, jakim ciosem byáo dla mnie,
gdy zastaáem ją w grobie i Īe nikogo juĪ na Ğwiecie nie
mam oprócz starej ciotki w Warszawie. OpowieĞü
zakoĔczyáem proĞbą o moĪliwoĞü spĊdzenia reszty urlopu u
tej wáaĞnie ciotki. Widziaáem, Īe opowiadanie moje bardzo
ją wzruszyáo, ze wspóáczuciem wypytywaáa o szczegóáy i
zastanawiaáa siĊ, jak mi dopomóc. Zawoáaáa Īoánierza i
powiedziaáa mu, by mnie zaprowadziá do komendantury
miasta Warszawy. Mnie zaĞ poradziáa, bym tam przedstawiá
swoją sprawĊ, a na pewno mi pozwolą. W zasadzie
dokumenty miaáem w porządku, nie o nie zresztą chodzi, a
o pozwolenie. Prywatnie zresztą przyrzekáem Piotrowi, Īe
dokumenty sprawdzĊ. Na wszelki wypadek konwojentowi
powiedziaáem, Īe zadzwoniĊ do ciotki, by ją uprzedziü o
moim przybyciu. I rzeczywiĞcie, zaraz po wyjĞciu z dworca
w Al. Jerozolimskie zadzwoniáem z kawiarni do pani Miáosz
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na ul. Glogera 4. Byáa to moja bardzo dobra znajoma z
pracy jeszcze w Wilnie. U niej obecnie nocowaá Zygmunt.
Powiedziaáem jej jako cioci, Īe z konwojentem idĊ do
komendy niemieckiej w Warszawie po pozwolenie spĊdzenia
u niej urlopu, uprzedziáem ją, w jakim wystĊpujĊ stosunku
do niej. JuĪ spokojny, gdyĪ uprzedziáem kogo trzeba o swej
sytuacji. Komendantura mieĞciáa siĊ w Al. Jerozolimskich
niedaleko Marszaákowskiej. PamiĊtam, Īe w ogromnym
gmachu zaprowadzono mnie do pokoju 103. Powiedziaáem
im, z czym przychodzĊ i oddaáem dokumenty. Poszli z nimi
do sąsiedniego pokoju, a Īe konwojent od razu poszedá,
zostaáem sam. Dobrze pamiĊtam, Īe byáem spokojny,
stukaáem rytmicznie w podáogĊ i powtarzaáem: „wpadnĊ nie wpadnĊ, wpadnĊ - nie wpadnĊ…” Drzwi siĊ otworzyáy,
dwóch oficerów powróciáo i powiedzieli mi, Īe jestem
„Todzistą”. Pokazaáem im wąziutki napis na ramieniu,
którego nie zauwaĪyli. Zapomniaáem dodaü, Īe dokumenty
wojskowe nie byáy stemplowane pieczątkami z napisem
formacji, ale - poza godáem i ogólnym napisem znajdowaá
siĊ numer „Feldpostnummer”. Po tym numerze sprawdzili,
Īe naleĪĊ do organizacji Todt. Centrala Todta znajdowaáa
siĊ na Pradze i tam zadzwonili, Īe przysyáają im takiego a
takiego klienta.
Dali mi konwojenta, który miaá mnie tam dostarczyü.
Zdawaáem sobie sprawĊ, Īe tam doprowadziü mnie nie
mogą, w centrali dobrze orientują siĊ, gdzie i jakie ich
oddziaáy przebywają.
Konwojent robiá wraĪenie bardzo
przeciĊtnego, uciec mu nie bĊdzie trudno, broni u niego
chyba nie byáo. Rozmawiaáem z nim, powiedziaáem, Īe na
pewno znam WarszawĊ lepiej od niego. Zaproponowaáem,
Īeby czasu nie traciá i powiedziaá im, Īe mnie doprowadziá,
tym bardziej, Īe wystĊpowaá raczej w roli przewodnika.
Twierdziá, Īe musi mnie doprowadziü, bo jest to jego
Īoánierski obowiązek.
Na to ja parsknąáem Ğmiechem: „ĩoánierski obowiązek
(Soldatenpflicht) - po czterech latach wojny!” Chyba ten
ironiczny Ğmiech najbardziej go przekonaá. PodziĊkowaáem
mu za trud i poĪegnaáem go. Zameldowaáem siĊ u Starego,
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krótko opowiedziaáem o swoich przejĞciach. Na Pradze
czekali na próĪno, mogli zameldowaü w komendanturze, nie
wiem jak siĊ tam wytáumaczyá konwojent. W kaĪdym razie z
mundurem i nazwiskiem Wiktor Nowak muszĊ zerwaü. W
Warszawie miaáem miejscowe dokumenty i zameldowany
byáem na ul. Hipotecznej, gdzie miaáem wynajĊty pokój.
Przebrany za cywila pod nazwiskiem
Józefowicz
kursowaáem po Warszawie wedáug zamówionego grafiku
spotkaĔ. Chodziáo o sprawy kwatermistrzowskie, jak
rozliczenia, zamówienia materiaáów do produkcji, specjalnie
granatów, materiaáy specjalne dla KuĨni w Legalizacji,
zamówienia dla BIP-u, dla àącznoĞci i Kedywu. Wieczorem do póĨna w noc
we trójkĊ: Stary, Zygmunt i ja
omawialiĞmy aktualne sprawy, snuli nowe plany, dyskutowali
nad obecną sytuacją, wszystko w przyjacielskiej atmosferze
i peánym zaufaniu. W ciągu kilkuletniej pracy byá czas
poznaü siĊ i zgraü. Zygmunt omówiá Staremu wyjazd do
Wilna w firmie transportowej „dr Mett”. Firma ta niby
pracowaáa dla wojska, ale z wojskiem maáo miaáa do
czynienia, zajmowaáa siĊ spekulacją. Kierowaá nią p. R., miaá
do pomocy dwóch ĩydów, jeden - pracownik banku z
Warszawy, drugi pochodziá z Rygi. Ukrywali siĊ w centrali
tej firmy i prowadzili panu R. caáą ksiĊgowoĞü i stronĊ
handlową. Dr Mett dawaá tylko firmĊ, za co otrzymywaá
(drobiazg) 20 tys. Marek miesiĊcznie i chyba drugie tyle w
podarunkach. Firma miaáa filiĊ w Warszawie, w Wilnie poza centralą, garaĪami, piĊciu autami ciĊĪarowymi magazyny jawne i niejawne i sklep. Granice mieli opáacone
áapówkami. „Wilk” miaá jechaü z kierowcą Hipolitem
Piotrowskim, chyba w charakterze pomocnika. Ja zostaáem
bez dokumentów przyjazdowych, gdyĪ na stare nie bardzo
mogáem jechaü, a warszawskich nie chcieliĞmy zamawiaü,
gdyĪ nie mieliĞmy do nich zaufania. Nigdy nie byáo
wiadomo, ile ich jest w uĪyciu i czy przypadkiem gdzieĞ juĪ
siĊ nie zasypaáy.
Stary zabraá wiĊc ode mnie dokáadne dane i
przyrzeká, Īe pierwszą rzeczą, jaka zrobi w Wilnie, bĊdzie
zamówienie dla mnie dokumentów u Piotra i odesáanie ich
kurierką do Warszawy. Na tym poĪegnaliĞmy siĊ. Mnie siĊ
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wydawaáo, Īe moĪe to trwaü zbyt dáugo, pomijam juĪ
moĪliwe komplikacje, jakie mogą stanąü na przeszkodzie.
W nocy z Zygmuntem obmyĞliliĞmy co innego. Miaá
on dobre dokumenty organizacji wojsk lotniczych, która
zajmowaáa siĊ zaciemnianiem lotnisk, m.in. w Lidzie, MiĔsku
i innych. Dokumenty te pozwalaáy na przejazd granicy.
Zdjąáem z jego dokumentu fotografiĊ i przykleiáem swoją.
Brakującą na fotografii czĊĞü pieczątki bez trudu dorobiáem.
Kilka lat pracy w Legalizacji nauczyáo mnie tej sztuki. Na
drugi dzieĔ Stary jedzie do Wilna ciĊĪarówką, a ja w tym
samym czasie pociągiem z opaską na ramieniu „Im Dienste
der deutsche Wehrmaht”. Na mundur nie byáo juĪ czasu,
opaska dawaáa mi te same prawa. Granice przejechaáem
bez Īadnych komplikacji.
Od Biaáegostoku jechaáem transportem wojskowym.
Do Wilna przyjechaáem wieczorem, dowiedziaáem siĊ, Īe
wszystko w porządku, Īadnej wsypy nie byáo i praca idzie
normalnie - moĪna byáo gáĊboko odetchnąü.
Mieszkaáem wówczas na Chocimskiej 20 i tam
udaáem siĊ na nocleg. Dáugo w nocy zastanawiaáem siĊ,
gdzie teĪ Stary skieruje swoje pierwsze kroki, by po dáugiej
nieobecnoĞci
poáapaü
kontakty. Wykalkulowaáem, Īe
najwiĊcej szans ma lokal na DuĪej Pohulance, u pp.
Czerników. Centralny lokal áącznoĞci konspiracyjnej i
radiowej. DoĞü wczeĞnie tam poszedáem, moĪe nawet za
wczeĞnie jak na przedwojenne konwenanse. Zastaáem tylko
gospodarzy, zawsze bardzo miáych i serdecznych. Zaraz po
mnie zjawiá siĊ Stefan Czernik, szef áącznoĞci radiowej.
Umówiáem siĊ z gospodarzami, Īe drzwi wejĞciowe, jeĞli
ktoĞ zadzwoni, bĊdĊ sam otwieraá.
DoĞü wczeĞnie zjawiáa siĊ „Jagienka” (Zosia DąbBiernacka), szef áącznoĞci konspiracyjnej.
Cieszyli siĊ z mojego powrotu, wypytywali o Starego.
Mówiáem im, Īe wróciá i spodziewam siĊ, Īe tutaj przyjdzie.
Potem jeszcze ktoĞ przyszedá i dáuga cisza. Zapewniali
mnie, gdy juĪ miaáem wątpliwoĞci, Īe zawsze po dáuĪszej
nieobecnoĞci zaczynaá od tego lokalu. Nareszcie dzwonek.
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Otwieram drzwi, tam „Wilk” i zatkaáo go. Zaraz
jednak rozeĞmiaá siĊ i powiedziaá: „A niech pana diabli
wezmą!”
Wyciągnąá z kieszeni moją fotografiĊ i kartkĊ z
danymi na dowód, Īe przyszedá zaáatwiü dla mnie
dokumenty.

CiĊĪarówką z Warszawy do Wilna
W 1942 roku dziaáaáa na terenie Wilna firma
transportowa, zorganizowana przez p. R. pod nazwą FIRMA
Dr METT. Dr Mett byá Niemcem, który dawaá nazwisko za
odpowiednio wysokim wynagrodzeniem, jak sáyszaáem, 20 ooo
marek miesiĊcznie, nie licząc podarunków za drugie tyle.
WáaĞciwym organizatorem byá p. R., jak równieĪ i cichym
wáaĞcicielem.
Dr Mett podobno byá antyhitlerowcem,
oczywiĞcie z tym siĊ nie afiszowaá. W biurze pracowaáo, a
zarazem ukrywaáo siĊ dwóch ĩydów, jeden z Rygi, drugi pracownik banku warszawskiego, zajmowali siĊ stroną
administracyjno-handlową
firmy.
BazĊ
transportową
stanowiáo okoáo piĊciu ciĊĪarowych aut. Byáy to zissy i
gaziki sowieckie, które zostaáy tu po przejĞciu frontu.
Centrala wraz z garaĪami, autami, magazynami i sklepem
mieĞciáa siĊ przy ulicy Niemieckiej.
W Warszawie byáa ekspozytura
- filia, która
przygotowywaáa towar dla Wilna. Oficjalnie woziáo siĊ
materiaáy dla firm niemieckich, pracujących dla firm
pomocniczych dla wojska. Prowadziá transporty jako
„transportfĦhrer” - volksdeutsch Reszke. Caáa ta oficjalna
forma to przykrywka dla przewoĪenia spekulacji, towarów
deficytowych w Ostlandzie. Do takich naleĪaáa soda
kaustyczna, na której moĪna byáo zarobiü od 300% do
500%.
To samo na hufnalach i zawsze byá na to zbyt.
Firma woziáa to w tonach, a kaĪdy z pracowników ma
swoją dolĊ - od kilkudziesiĊciu do kilkuset kilogramów w zaleĪnoĞci od sprytu i zajmowanego stanowiska. Mogáo
to znajdowaü siĊ w specyfikacji lub nie, obok towarów
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oficjalnych. Mechanizm przewoĪenia polegaá na tym, Īe
granice
byáy
przekupione,
straĪ
graniczna
równieĪ
otrzymywaáa przy kaĪdym przejeĨdzie swoją dolĊ i czekaáa
na zamówione podarunki przy powrocie. Granice byáy dwie jedna w okolicy Oran, czy innej miejscowoĞci, w zaleĪnoĞci,
jaką drogą siĊ jechaáo do Reichu (Grodno i Biaáystok byáy
wáączone do Wielkich Niemiec), druga
- do Generalnej
Guberni na Bugu. Kilka razy tym transportem jechaáem do
Warszawy i nigdy nie widziaáem, by straĪ graniczna zajrzaáa
pod plandeki samochodów, najwyĪej - przeliczaáa iloĞü
przejeĪdĪających ludzi. TransportfĦhrera witali zawsze bardzo
radoĞnie i serdecznie, jako dobrego znajomego.
Tak przedstawiaáa siĊ firma przy peánej obsadzie, gdy
byáa w rozkwicie, tj. jesienią 1942 roku, gdy ją poznaáem.
„Wilk”, Komendanta OkrĊgu, dowiedziaá siĊ przez Macieja (dr
Jerzy DobrzaĔski), Īe p. R. oferuje swą pomoc w sprawach
áącznoĞci i przerzutu z Warszawą, praktycznie z Komendą
Gáówną. Byáa to bardzo cenna pomoc, zwáaszcza dla mnie,
który siĊ wówczas tymi sprawami, tj. przerzutem materiaáów
z Warszawy zajmowaáem. Przy rozmowie z p. R., „Wilkiem”
w obecnoĞci „Macieja” moja kandydatura zostaáa wysuniĊta
z pozytywnym wynikiem. Zostaáem przyjĊty do firmy jako
pomocnik kierowcy na zisie - Romualda Wróblewskiego.
Swoją rolą przejąáem siĊ solidnie i chodziáem nawet
pomagaü Wróblewskiemu przy remoncie samochodu przed
wyjazdem
do
Warszawy.
Wróblewski,
kierowca
samochodowy z wojska, robiá mimo máodego wieku bardzo
dobre wraĪenie, dowiedziaáem siĊ, Īe siedzi w siatce
konspiracyjnej pod pseudonimem „Czarny”. W krótkim czasie
przeszedá do moich komórek, konkretnie do Przerzutu. Byá
to jeden z najdzielniejszych i ofiarnych pracowników tej
komórki.
Pierwszy wyjazd do Warszawy mieliĞmy w grudniu
1942 r., na tydzieĔ przed ĞwiĊtami BoĪego Narodzenia.
ĝciĞlej - byá to mój pierwszy z nimi wyjazd do Warszawy.
Miaáem nieszczĊĞcie powiedzieü, Īe ĞwiĊta bĊdziemy mieli
w rowie, zrobiáem to przy wyjeĨdzie z garaĪu na ul.
Objazdowej. Wyprawa wyjątkowo siĊ nie udaáa i zabobonni
kierowcy mieli do mnie pretensje, Īe ja jestem winien, bo
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to przepowiedziaáem. RzeczywiĞcie wyprawa siĊ nie udaáa.
Ziss, którym jechaáem, miaá pĊkniĊty blok i trzeba byáo
wyáadowaü towar pod Wyszkowem u gospodarza. Najlepiej
idący ziss z gazogeneratorem wpadá do rowu i zapaliá siĊ
niedaleko Wilna, ta zaáoga rzeczywiĞcie miaáa ĞwiĊta, ĞciĞlej
- wigiliĊ w rowie. Ja z Wróblewskim z ogromnymi
trudnoĞciami dotaráem do Wilna okoáo 10.
Wieczorem
prosto do stoáu wigilijnego, gdzie jeszcze czekano na mnie.
Po takiej drodze - to byáo coĞ, o czym trudno zapomnieü.
Po
przyjeĨdzie
do
Warszawy
caáa
obsáuga
samochodowa, jeĞli nie miaáa jakiegoĞ wáasnego lokum,
zatrzymywaáa siĊ w hoteliku z pokojami do wynajĊcia na
ulicy Widok. Widocznie firma miaáa jakieĞ porozumienie z
wáaĞcicielem, gdyĪ przyjmowaá jej pracowników jak swoich.
W interesie firmy zresztą leĪaáo, by ludzi mieü w jednym
miejscu, gdyĪ to uáatwiaáo kontakt z nimi.
W tym hoteliku urządziáem przy pomocy jednego litra
bimbru i jakiejĞ „zagrychy” - wkupne do grona kierowców byáem przecieĪ pomocnikiem kierowcy! W ciągu dnia nie
miaáem czasu, kursowaáem po Warszawie na spotkania z
róĪnymi komórkami. Po godzinie policyjnej wszyscy siĊ
zbierali i omawiali, gdzie i jaki interes moĪna zrobiü. Jeden
taki wieczór przeznaczyáem na taką zwykáą popijawĊ.
Miaáem trochĊ tremy, jako stary harcerz i instruktor nie
miaáem wprawy w piciu. Byáem zaskoczony efektem. Nigdy
nie przypuszczaáem, Īe jedna butelka samogonu tak moĪe
ludzi zbliĪyü. Byá to wesoáy wieczór, do dziĞ pamiĊtam
kawaáy - tak táuste jak zagrycha - które wówczas
opowiadano. Chyba nigdy po tym w czasie wojny tak siĊ
do áez nie uĞmiaáem.
PamiĊtam, Īe przyáączyá siĊ do tego pijaĔstwa jakiĞ
granatowy policjant, krewny czy znajomy jednego z
kompanów. Ja przede wszystkim zwracaáem uwagĊ na jego
visa i kombinowaáem, jak po pijanemu wycyganiü go od
niego. Obiecywaá mi to zaáatwiü na nastĊpny dzieĔ,
oczywiĞcie nie za darmo. Nic z tego nie wyszáo, gdy
wytrzeĨwiaá, bo strach go obleciaá.
PrĊdko siĊ spostrzegáem, Īe pokoje tego hoteliku
wynajmowano w ciągu dnia - parami. Nie brakáo tego i w
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nocy, z czĊstymi awanturami. Wówczas wáaĞciciel, czáowiek
bardzo zrównowaĪony, spokojnie interweniowaá: jeĪeli siĊ
pani umówiáa i zgodziáa nocowaü tutaj, to nie ma sensu
urządzaü awantury, tylko pani siebie oĞmiesza. Perswazja
skutkowaáa i babka wracaáa do pokoju. M.in. spotykaáy siĊ
tam caáe paczki nastolatków, toteĪ lokal odwiedzaáa policja
obyczajowa i kryminalna. Drzwi wyjĞciowe byáy zamkniĊte.
Na dzwonek wáaĞciciel szedá otworzyü, a po drodze stukaá
w odpowiednie drzwi, sobie wiadome, by pensjonariusze
mieli czas przenieĞü siĊ do siebie. Rumor i poĞpiech
wówczas byá niesamowity. Ta policja kryminalno-obyczajowa
doĞü czĊsto nawiedzaáa hotelik równieĪ w ciągu dnia i to
byáo niebezpieczne. Drobne „rzeczy”, które otrzymaáem z
magazynów KG dla Wilna, pakowaáem pod áóĪko - miĊdzy
innymi 5 kg (wybuchowego) plastyku ze zrzutu (pierwsze 5
kg, jakie Wilno otrzymaáo).
Swój ówczesny dowód oddaáem z jakiejĞ racji
komórce legalizacyjnej warszawskiej na jeden dzieĔ. I w
takim to momencie, gdy bardzo byáem zajĊty pisaniem
raportu do komórki finansowej w sprawie powiĊkszenia nam
budĪetu, weszáa policja kryminalna (wprawdzie nie Gestapo,
ale zawsze jakieĞ tam „syny” na sáuĪbie niemieckiej áapownicy, szantaĪyĞci). „JesteĞmy z policji kryminalnej,
prosimy o pokazanie dokumentów” - sáyszĊ za sobą. Skąd
je wziąü, przecieĪ nie bĊdĊ táumaczyá bubkom, gdzie poszáy
moje dokumenty.
Nie wiem, co mi siĊ staáo, ale
momentalnie podszedáem do nich: „Ile moĪna przeszkadzaü,
kontrola za kontrolą, pracowaü nie pozwalacie!”
Bardzo przepraszamy i wycofali siĊ. Kto mi powie,
Īe wysokoĞü tonu w odpowiedzi nie jest argumentem? krzyczy, a wiĊc ma racjĊ. Pewnie chodzili i wyáudzali
áapówki. Te fakty skáoniáy mnie jednak do wynajĊcia pokoju
na ulicy Hipotecznej. Dokumenty jakoby „wydaá” mi Garwolin
na nazwisko Józefowicza. WynajĊcia i zameldowania
dokonaá ówczesny kierownik naszej bazy w Warszawie, pan
G. Pokój ogromny, w eleganckim mieszkaniu, wĞród
pewnych ludzi (rodzina puákownika wojsk polskich, który
siedziaá w oflagu) z telefonem do dyspozycji. Dwie siostry i
syn siedziaáy w warszawskiej konspiracji, ich mamusia,
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przemiáa starsza pani prowadziáa dom i patronowaáa tej
podziemnej robocie. Wyjątkowo dobrze czuáem siĊ w tej
atmosferze rodzinnej.
Moja wspóápraca z firmą „Dr Mett” psuáa siĊ. Po
prostu kierownictwo, które znaáo moją rolĊ i zadania w
firmie obawiaáo siĊ, Īe z zaáóg obsady ciĊĪarówek jak i
innych pracowników zrobiĊ zmotoryzowany, konspiracyjny
oddziaá akowski. Powciągaáem kierowców do peánej
wspóápracy, wszyscy na to chĊtnie poszli, z wyjątkiem
kierowcy Niekrasza. Wiedziaá, co siĊ wokóá niego dzieje,
ale wciągnąü
siĊ do tej pracy nie daá, nie chciaá
ryzykowaü. To nie wykluczaáo jego pomocy w konkretnych
przypadkach.
OsobiĞcie trochĊ siĊ go baáem, gdyĪ byá wyjątkowym
pijanicą, jako kierowca - wirtuozem, jakich maáo spotkaáem
w Īyciu. Spirytus piá szklankami na sposób rosyjski i potem
zataczając siĊ szedá do kierownicy, im bardziej byá pijany,
tym bliĪej trzymaá siĊ auta, które przed nim jechaáo, by siĊ
nie zgubiü. Nie pamiĊtam, by miaá jakiĞ wypadek
samochodowy. KiedyĞ po godzinie policyjnej jechaáem z nim
na Nowym ĝwiecie wąską uliczką w krĊtym wąwozie,
obowiązywaáo zaciemnienie, Ğwiatáa tyle ile dawaáy lampy
samochodowe, ale od czasu do czasu gasáy - kontakt
gdzieĞ siĊ przerywaá. Auto prowadziá pewnie, twierdziá, Īe
zna drogĊ na pamiĊü.
W pewnym momencie widzĊ malutki tunel pod torem
kolejowym, obliczony na cháopskie wozy, jego ciĊĪarówka
ledwie mieĞciáa siĊ na wysokoĞü i szerokoĞü. KilkanaĞcie
metrów przed tunelem Ğwiatáo gaĞnie. Zamknąáem oczy…
Nie tylko trafiá do tunelu, ale przejechaá bez zatarcia.
Takiego majstersztyku ani przedtem, ani po tym nie
widziaáem.
Jak juĪ wspomniaáem, w firmie patrzono juĪ na mnie
nieĪyczliwie. W którymĞ z rejsów zaáadowaáem na
samochody w firmie transportowej w Alejach Jerozolimskich
swój towar, nieduĪo go stosunkowo byáo i pojechaáem od
razu pociągiem do Wilna, by tam zorganizowaü jego odbiór.
W miĊdzyczasie przyszedá rozkaz od wáadz firmy w Wilnie,
by rzeczy JaĞkiewicza rozáadowaü i zostawiü w Warszawie.
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Pod takim to nazwiskiem figurowaáem w tej transportowej
instytucji. Dla usprawiedliwienia powiedziano mi o jakimĞ
zagroĪeniu. Fakt faktem, Īe na wiĊkszy przerzut juĪ na tej
drodze liczyü nie mogáem, a potrzeby gwaátownie rosáy,
miaáem awizo z róĪnych komórek, by odebraü materiaáy.
CzĊĞü z tego juĪ znajdowaáa siĊ w magazynach naszej
Bazy, a tam zbyt dáugo leĪeü nie mogáy, gdyĪ byáy to
magazyny
tymczasowe.
Dáugotrwaáe
przechowywanie
materiaáów tak kompromitujących jak szedyt na sidolki
groziáo wsypą. To zrodziáo u mnie myĞl skombinowania
wáasnej ciĊĪarówki do przerzutu, liczyáem na to, Īe z takim
czáowiekiem jak kierownik Reszke dogadam siĊ, by tĊ moją
doáączyü do transportu firmy, trzeba siĊ bĊdzie tylko
dogadaü co do wysokoĞci opáaty. PoniewaĪ problem
przerzutu naleĪaá do zakresu moich zadaĔ, specjalnej
aprobaty moich wáadz nie musiaáem szukaü.
W marcu 1943 roku zostaá zwolniony mój przyjaciel i
zastĊpca
„Kostek”
(Kazimierz
Augustowski),
po
10
miesiącach siedzenia w wiĊzieniu. Powstaá problem, do
jakiej dalszej pracy go przeznaczyü - pracownik o
wyjątkowych zdolnoĞciach organizacyjnych, odwadze i
oddaniu „sprawie” - jak siĊ wówczas mówiáo.
W Wilnie byá caákowicie spalony, znaáo go Gestapo
jako swego klienta wykupionego od rozstrzaáu przez matkĊ,
dozór wiĊzienny jako swego pensjonariusza, mieszkaĔcy jako syna wáaĞciciela najwiĊkszej apteki w Wilnie. Pozostaáo
przejĞcie na teren warszawski, konkretnie do kierownika
wileĔskiej bazy. Dogadaá siĊ z firmą, konkretnie z
volksdeutschem Reszke, Īe za ileĞ tam rubli w záocie
przewiezie go do Warszawy. Tym samym transportem
pojechaáem i ja, by realizowaü swoje plany, które
szczegóáowo omówiáem ze spalonym „Kostkiem”, a obecnie
„Zygmuntem”. „Zygmuntem” zostaá aĪ do Powstania
Warszawskiego, w którym wystĊpowaá juĪ jako „Prus”.
Pod dowództwem wytrawnego Reszke wyjechaliĞmy
w trzy ciĊĪarówki - dwa gaziki i jeden ziss. Gaziki
prowadzili Niekrasz i Hipolit Piotrowski, zissa Romuald
Wróblewski „Czarny”.
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Ziemia byáa pokryta topniejącym Ğniegiem, ale grunt
byá zamarzniĊty, twardy i samochody nie grzĊzáy. JechaliĞmy
szosą na LidĊ, droga przez Ejszyszki byáa zamkniĊta, gdyĪ
w Puszczy Rudnickiej ulokowaáa siĊ sowiecka partyzantka i
bardzo niebezpiecznie byáo nią jechaü, w tym czasie
tamtĊdy siĊ nie jeĨdziáo. Niezbyt daleko od Wilna zobaczyliĞmy
tablicĊ z ogromnym wykrzyknikiem - znak jakiejĞ duĪej
przeszkody - zerwany most na rzece Mereczance i
wskazówka objazdu polnymi drogami, 10 km do nastĊpnego
mostu. TrudnoĞci wiĊkszych nie byáo, gdyĪ ziemia jak juĪ
wspomniaáem, byáa zamarzniĊta.
Granice przejechaliĞmy gáadko, jedynie pod Ostrowem
Mazowieckim straĪ graniczna policzyáa dokáadnie ludzi,
szukaáa ĩydów. Przyczepili siĊ do jednego, gdyĪ nie
wyglądaá na aryjczyka. Reszke bez trudu go obroniá,
przewoziá go za konkretną gotówkĊ. W Warszawie wziąáem
Zygmunta na pierwszą noc do siebie, na ul. Hipoteczną,
tylko na pierwszą noc, gdyĪ moĪliwoĞci ulokowania siĊ miaá
duĪo wiĊcej ode mnie - studiowaá w Warszawie. Zapoznaáem
go z p. G., dotychczasowym kierownikiem bazy i od razu
zabraá siĊ do pracy z duĪym rozmachem. Przez tegoĪ p. G.
zapoznaáem siĊ z jednym samochodziarzem, by mi wyszukaá
i dopomógá kupiü ciĊĪarówkĊ. Byá to czáowiek z podziemia
warszawskiego, zajmowaá siĊ poĞrednictwem w kupnie i
sprzedaĪy aut. Powiedziaáem mu dokáadnie, o jakie auto
mi chodzi i razem poszliĞmy do pewnego warsztatu
samochodowego, którego wáaĞciciel byá folksdojczem. Miaá
tam do sprzedania polskiego fiata ciĊĪarowego. Od póá roku
staá unieruchomiony. Po targach doszliĞmy do konkretnej
ceny z warunkiem, Īe bĊdzie przeprowadzony kapitalny
remont i to w ciągu trzech dni. W kasie KG
zapotrzebowaáem
odpowiednią sumĊ,
którą
otrzymaáem
w trybie przyspieszonym, do tych spraw miaáem generalne
upowaĪnienie.
WrĊczyáem
w obecnoĞci
tego
speca
samochodowego zaliczkĊ wáaĞcicielowi, majstrowi, który miaá
remontowaü - 1000 zá od rĊki, by to zrobiá jak najsolidniej.
Mając juĪ auto prawie w rĊku, zaalarmowaáem
odpowiednie komórki, Īe bĊdĊ mógá zabraü duĪo
materiaáów. Zygmunt i p. G. zajĊli siĊ gromadzeniem ich w
33


bazie transportowej w Al. Jerozolimskich. Do zabrania byáo
800 kg szedytu do sidolek, prasa warszawska z ostatniego
okresu, zapakowana w pudeáeczka szewskich gwoĨdzi.
GwoĨdzi tych jako opakowania wziĊliĞmy kilka skrzyĔ. Z
niektórych pudeáek w Ğrodku skrzyni wyrzucaáo siĊ gwoĨdzie i
áadowaáo
nielegalną
bibuáĊ.
Sporo
wówczas wziąáem
materiaáów z komórki „N” - bibuáa przeznaczona dla
Niemców. Dla áącznoĞci miaáem zabraü dwie radiostacje
zrzutowe, tak maáe, Īe dwie mieĞciáy siĊ w jednej teczce,
robione specjalnie dla podziemia. Tak maáe gabaryty
radiostacji byáy w owym czasie ogromnym osiągniĊciem
techniki. Z odbiorem tych nadajników wiąĪe siĊ u mnie
bardzo przykre przeĪycie. Zaraz po przyjeĨdzie Reszke
zakomunikowaá nam, Īe bardzo szybko bĊdziemy wracaü,
wiĊc czasu na przygotowanie, odbiór i zaáatwienie wszystkich
formalnoĞci byáo niewiele. Poprosiáem wiĊc „Czarnego”
Romualda Wróblewskiego i Leszka SkarĪyĔskiego, by o
oznaczonej godzinie, pod danym adresem, za odpowiednim
hasáem, odebrali aparaty i zawieĨli na bazĊ transportową w Al.
Jerozolimskich w celu ukrycia ich w skrzynce samochodowej.
Dodaáem by wieĨli to w osobnej paczce i w razie rewizji
czy jakiejĞ áapanki, zostawili to w tramwaju lub jakiejĞ bramie.
W Īadnym wypadku nie mieli siĊ daü zabraü z tym
materiaáem. Umówiáem siĊ, Īe wieczorem po godzinie
policyjnej bĊdĊ dzwoniá do hoteliku na ul. Widok, by siĊ
dowiedzieü, jak sprawa zostaáa zaáatwiona. Zapewnili mnie,
Īe nocowaü bĊdą w hoteliku, gdyĪ w Warszawie nie mają
znajomych.
Wieczorem zadzwoniáem do hoteliku i poprosiáem do
telefonu Wróblewskiego – „Czarnego”. Po pewnym czasie
portier wraca i mówi, Īe pana Wróblewskiego nie ma w pokoju,
widocznie nie wróciá przed godziną policyjną. Poprosiáem wiĊc
o pana Leszka SkarĪyĔskiego. Znowu portier poszedá go
szukaü, czekaáem juĪ w pewnym nerwowym napiĊciu, a
usáyszaáem, Īe pan SkarĪyĔski równieĪ nie wróciá. Zimny pot
mnie oblaá, zapewnili, Īe nocowaü bĊdą tylko w hoteliku.
Musiaáo im przeszkodziü coĞ nieoczekiwanego, mogáo byü
tysiąc
przyczyn, najprawdopodobniejsza przyczyna
to
aresztowanie. PrzecieĪ to byáa wojna, czas okupacji, na
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porządku dziennym ludzie znikali z ulicy czy to w áapankach
czy wprost zatrzymani. Mieli odebraü radiostacje, moĪe punkt
byá obserwowany, moĪe ludzie z áącznoĞci Ğledzeni, zupeánie
przypadkowo mógá uliczny patrol zrewidowaü teczkĊ wszystko moĪliwe. RadiostacjĊ mieli przenieĞü do skrytki
samochodowej w godzinach popoáudniowych, wówczas, gdy
firma transportowa byáa juĪ nieczynna. Po prostu straĪnik,
gdy zauwaĪyá krĊcących siĊ ludzi koáo samochodów, mógá
zaalarmowaü jakieĞ tam niemieckie wáadze i wyszáo szydáo
z worka.
JeĪeli tak jest, to znaczy - wsypa (…). Przed ósmą
zadzwoniáem do hoteliku z maáej kawiarenki i znowu
poprosiáem pana Wróblewskiego do telefonu. W sáuchawce
sáyszĊ jego przyjemny gáos: przeprasza, Īe nie nocowali w
hoteliku, gdyĪ przypadkowo spotkali znajomego na ulicy i
zasiedzieli siĊ u niego tak dáugo, Īe nie mogli wróciü do
hotelu przed godziną policyjną.
Miaáem juĪ zaáatwiony zakup ciĊĪarówki, jej remont,
zamówione materiaáy, pozostaáa jeszcze sprawa dokumentów
i przeprowadzenie jej przez granice. By tĊ sprawĊ omówiü,
zaprosiáem kierownika transportu Reszke na obiad do
eleganckiej restauracji. Powiedziaáem mu, Īe kupiáem
samochód i chcĊ siĊ z nim dogadaü na temat doáączenia
tego samochodu do kolumny firmy (…). Za póá tony sody
kaustycznej loco Wilno zgodziá siĊ doáączyü samochód do
transportu firmy i zaáatwiü wszystkie formalnoĞci papierkowe.
Byá na tyle dyskretny, Īe nie pytaá nawet, jaki towar zabiorĊ
poza sodą, w specyfikacji wpisaá pewno materiaáy
budowlane potrzebne firmom wojskowym i paramilitarnym
w Wilnie (…).
Dwa jeszcze incydenty pamiĊtam z tej wyjątkowo
burzliwej przeprawy. W dni poprzedzające wyjazd prosiáy o
spotkanie Īona „Wilka” Janina i Dziunia (nazwiska nie
pamiĊtam), kurierki Warszawa-Wilno. W maáej kawiarence
prosiáy o przewiezienie im walizeczki do Wilna, gdyĪ
dowiedziaáy siĊ, Īe jadĊ ciĊĪarówką. Nie muszĊ dodawaü,
Īe walizeczka ta byáa ze spekulacją. Kurierki dorabiaáy
sobie spekulacją, gdyĪ musiaáy z czegoĞ Īyü, a od
organizacji otrzymywaáy grosze (…). Walizeczka, chyba
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wáasnoĞü Dziuni, okazaáa siĊ potĊĪną walizą, którą Zygmunt
sapiąc i klnąc z trudem przytaskaá do mnie, jeszcze do
niej wrócĊ. Wspomniaáem o Dziuni, wiĊc uzupeániĊ, Īe
przyjechaáa do Wilna ponad 20 razy, wpadáa i z poáamanymi
Īebrami i szczĊką, po straszliwym torturowaniu zostaáa
rozstrzelana. Nikogo i niczego nie wydaáa (…).
Kierowca ze mnie byá jak z marchwi gwóĨdĨ.
Wprawdzie zdaáem przed wojną egzamin na tak zwane
zielone prawo jazdy (wybitnie amatorskie), trochĊ jeĨdziáem
osobówką,
raz
nawet
byáem
karany
sądownie za
wykroczenie - kawalerską jazdĊ, ale to nie jazda
samochodem ciĊĪarowym i to w Warszawie. Byle wyjechaü
z miasta - powtarzaáem sobie. Kraksa z takim towarem
byáaby peáną katastrofą dla mnie. Jako pomocnik przysiadá
siĊ do mnie Leszek SkarĪyĔski. Jego znajomoĞü rzemiosáa
szoferskiego nie byáa wyĪsza od mojej, a raczej miaá w tym
jeszcze mniej wprawy. Z ogromnym napiĊciem sunąáem za
innymi autami firmy i szczĊĞliwie wydostaáem siĊ na
asfaltową drogĊ do Wyszkowa. Tutaj oddaáem kierownicĊ
Leszkowi.
GranicĊ
przejechaliĞmy
gáadko,
Īyczliwie
poĪegnani przez obdarowanych straĪników - przekupiü ich
nie byáo trudno (…). JuĪ zrobiáo siĊ ciemno, gdy
dojeĪdĪaliĞmy
do
Biaáegostoku.
Miasta
zawsze
są
skupiskami wszelkiego rodzaju wáadz i áatwo trafiü pod
kontrolĊ czy rewizjĊ, a byáoby do czego przyczepiü siĊ (…).
PoniewaĪ byliĞmy spóĨnieni, jechaliĞmy dalej mimo
zapadniĊcia zmroku. Moje auto jako najsáabsze jechaáo z
przodu. Zdawaáem sobie sprawĊ, Īe jeĪeli bĊdzie napad, to
wáaĞnie moje dostanie pierwszą seriĊ. Nie wiem, czy
Reszke braá i to pod uwagĊ. Lojalnie zaznaczam, Īe
niezaleĪnie od tego, ile káopotów sprawiáem awariami mojego
auta, ani razu nie zrobiá mi wymówki, traktowaá jak
rodzonego czáonka kolumny transportowej. Jechaáem wiĊc
pierwszy. Reflektorami i wzrokiem staraáem siĊ przebiü
zagadkowe ciemnoĞci. DrogĊ otaczaá wysoki, ciemny las, w
Ğwietle reflektorów jakiĞ tajemniczy i zagadkowy. JakĪe inne
niebezpieczeĔstwa kryá on w sobie od tych, jakie opisywaá
Adam Mickiewicz.
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W
szoferce
obok
mnie
siedziaá
Leszek.
DebatowaliĞmy nad tym, Īe trzeba bardzo uwaĪaü, gdyĪ
niedaleko powinien juĪ byü zerwany most, a znaki
ostrzegawcze podobno partyzanci albo przestawiają, albo
niszczą. àadna perspektywa - skoczyü do rzeki z trzema
tonami áadunku za sobą. Obydwaj z duĪym napiĊciem
ĞledziliĞmy drogĊ. W pewnym momencie widzimy drogĊ
wysadzoną rozáoĪystymi wierzbami. Száa w górĊ, tak, Īe za
grzbietem wzniesienia nic nie byáo widaü. Gdy jechaliĞmy w
dóá, obaj jednoczeĞnie krzyknĊliĞmy: Most! Byá tuĪ za
wzniesieniem i doĞü stromo siĊ do niego zjeĪdĪaáo. Zezem
zobaczyáem znieruchomiaáą twarz Leszka z otwartymi
ustami. Przyhamowaáem i juĪ byliĞmy na moĞcie. Nie ten!
I dwa gáĊbokie westchnienia ulgi wyrwaáy siĊ z piersi.
Wkrótce po tym zobaczyliĞmy ogromny wykrzyknik, potem
tablicĊ ze strzaáką objazdu. SkrĊciliĞmy na polną drogĊ,
objazd 10 km do nastĊpnego mostu, ale to juĪ roztopy, po
50 metrach od szosy utknĊliĞmy w ogromnej kaáuĪy.
ZanocowaliĞmy w pobliskiej chaáupie, przeprawĊ odáoĪyliĞmy
do rana.
Za nocleg i wyĪywienie páaciáo siĊ wówczas twardą i
cenioną walutą - towarem, którego brakowaáo, najczĊĞciej
hufnalami, a na wsi ceniona byáa teĪ soda kaustyczna, tak
bardzo
potrzebna
do
robienia
mydáa,
kompletnie
deficytowego podczas wojny w wiejskich zagrodach.
LudnoĞü tamtejsza byáa wyjątkowo goĞcinna, tym bardziej
wiĊc, wobec perspektywy pozyskania tak cennego towaru,
gospodarze Īwawo zakrzątnĊli siĊ. Do ciepáej izby, w której
z przyjemnoĞcią rozsiedliĞmy siĊ, wnieĞli duĪą patelniĊ,
widocznie taką obliczoną na wyjątkowo duĪą rodzinĊ, na
niej skwarki - raczej plastry sáoniny jak dáoĔ, pokryte
sadzonymi jajami. Obok miska taka jak do mycia peána
ziemniaków obranych i zalanych równieĪ táuszczem ze
skwarkami. Do tego litr samogonu z jedną szklanką, która
kolejno krąĪyáa jak w báĊdnym kole. Zrozumiaáe, Īe do
takiej zagrychy litr gospodarza to pestka, szoferska braü
przyszáa z wybitną pomocą ze swoich zapasów. W chaáupie
ciepáo, w Īoáądku niepusto, w gáowie szumek, rajska
atmosfera. Z takim rozrzewnieniem wspominali wówczas
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dobre przedwojenne czasy i ten wieĞniak i kierowcy i
transportfĦhrer, zapominając, Īe jest folksdojczem. W
dobrym nastroju i dufni w lepszą przyszáoĞü, káadliĞmy siĊ
spaü na sáomie rozesáanej na podáodze. Rano, gdy
stwierdziliĞmy, Īe samochody grzĊzáy na pierwszych
dziesiątkach metrów rozmarzáej i rozmokáej
drogi, na
ogólnej naradzie przeszedá projekt kierowcy Niekrasza, który
podjąá siĊ na swoim gaziku przewieĨü towar czĊĞciami
przez to nieszczĊsne trzĊsawisko, a potem juĪ prawie puste
auta przeprowadziü do suchej i twardej drogi, praktycznie znowu na lidzką szosĊ.
Caáy dzieĔ trwaáa ta mordownia przeáadowywania,
przewoĪenia towaru, przeprowadzania aut na drugi, suchy
brzeg. Tym razem moje auto byáo ostatnie, wáaĞnie w tych
báotach nastąpiáa nowa awaria. Urwaá siĊ przewód
benzynowy z baku do gaĨnika. Wszelkie klajstrowania
chlebem, mydáem i leukoplastem dawaáy sáaby wynik,
benzyna siĊ laáa. W dodatku okazaáo siĊ, Īe bak jest silnie
zanieczyszczony i od czasu do czasu przewód siĊ zatykaá.
KtoĞ záoĞliwie twierdziá, Īe w baku hodowaáy siĊ króliki. Po
usilnych próbach nie udaáo siĊ tego naprawiü na miejscu,
zrobiáo siĊ ciemno i rzecz trzeba byáo odáoĪyü do
nastĊpnego dnia.
Ja z autem zostaáem w lesie w báocie leĞnej drogi.
GdzieĞ daleko sáychaü byáo wrzawĊ, pojedyncze strzaáy,
ujadanie psa. Zapas siá fizycznych i nerwowych byá
wyczerpany. Skulony w szoferce widziaáem wĞród drzew
migającą latarkĊ - pewnie idą do mnie bandziory. Byáo mi
juĪ tak to wszystko obojĊtne, Īe nie czekaáem aĪ dojdą i
zasnąáem. PóĨno w noc zbudziáo mnie walenie w drzwi
szoferki, to koledzy przynieĞli mi jedzenie.
Rano na tyle przewód naprawiono, Īe mogáem
dojechaü do suchego brzegu. Na suchej áączce przed
chaáupą zobaczyáem stertĊ towarów, które przewoziá
Niekrasz i ciĊĪarówki. Przeáadowano wiĊc kaĪdemu swoją
dolĊ tego dobra w zaleĪnoĞci od noĞnoĞci auta i - jazda w
drogĊ. I tutaj nowa trudnoĞü. àączkĊ od szosy dzieli gáĊboki
rów zaopatrzony w drewniany mostek prowadzący na szosĊ.
Pierwszy zaáadowanym zisem pojechaá Wróblewski. Pod jego
38


4-tonowym wozem zaáamaáa siĊ jedna belka, ale samochód
przebyá rów i znalazá siĊ na szosie. Co teraz robiü?
Niekrasz wszedá na mostek, obstukaá zdrową belkĊ i wsiadá
do swego gazika. Biorąc zdrową, caáą belkĊ miĊdzy koáa,
okrakiem wjechaá na szosĊ. To samo zrobiá z gazikiem
Piotrowskiego. Nie wiedziaáem, co zrobiü z moim fiatem,
który byá duĪo wiĊkszy i ciĊĪszy. Nie chciaáem ryzykowaü
wywalenia siĊ do gáĊbokiego rowu. Widziaáem jak przy tym
cyrkowym przejeĨdzie poprzeczne dyle káapaáy jak klawisze,
a auto musiaáo iĞü samym ich brzegiem, by ta nie
uszkodzona belka znalazáa siĊ poĞrodku. W toku tych
moich wahaĔ Niekrasz wskoczyá do szoferki i ostro ruszyá
przez mostek. Záapaáem siĊ tylko za gáowĊ. RozpĊd miaá
duĪy i mimo zaáamania siĊ drugiej belki, tym rozpĊdem
wydostaá siĊ na szosĊ. Teraz juĪ prujemy w stronĊ Wilna.
Po przejechaniu 20 km widzimy stojącego zisa, zabrakáo
benzyny, po tych drogowych tarapatach nikt jej nie miaá w
nadmiarze, a zis poĪeraá jej niemaáo, coĞ okoáo 40 litrów na
100 km. U mnie równieĪ, dziĊki tym dziurawym przewodom
benzyna byáa na wykoĔczeniu i na 24 kilometrze przed
Wilnem wyczerpaáa siĊ. Reszke poradziá mi spokojnie
czekaü do nastĊpnego dnia, przyrzeká podwieĨü benzyny
mnie i Wróblewskiemu.
Zostaáem wiĊc sam na szosie niedaleko Wilna. W
pobliskiej chaáupie napiáem siĊ kwasu chlebowego i zjadáem
pajdĊ smacznego razowego chleba, jaki moĪna znaleĨü
tylko na wsi. Nocowaáem w szoferce, nie mogáem przecieĪ
zostawiü auta samego na drodze. Rano u wyjątkowo
Īyczliwych gospodarzy wypiáem gorącego mleka, a razem z
tym razowcem stanowiáo ono wyĞmienite Ğniadanie, po
poprzednim táustym. Dla wykorzystania czasu zmontowaáem
z zapasowego ogumienia koáo. Na wszelki wypadek
chciaáem je mieü w zapasie, a przy okazji - nabraü w tym
trochĊ wprawy i nauczyü siĊ robienia tego samodzielnie.
Nie jest to lekka praca, zwáaszcza przy wiĊkszych koáach.
Dáugo siĊ z tym mĊczyáem, kombinowaáem, chyba z godzinĊ
trwaáo pompowanie, bo pompĊ miaáem bardzo sáabą, w
koĔcu jednak koáo byáo gotowe. W miĊdzyczasie od strony
Lidy przejechaáy szybko trzy poáówki z Īandarmerią
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niemiecką, pewno zaalarmowani polecieli na jakąĞ akcjĊ. A
po tym ukazaáo siĊ auto Piotrowskiego. Przyjechaá razem z
Reszke i przywiózá mi benzynĊ. Postanowiá od razu zabraü
póá tony
sody kaustycznej - umówioną zapáatĊ za
przeprowadzenie mego auta w transporcie. Dla uáatwienia
przeáadunku gazik Piotrowskiego stanąá obok fiata bokiem,
oba z opuszczonymi bocznymi burtami. Teraz wystarczyáo
tylko beczki poprzetaczaü. WalizĊ Dziuni postawiáem, by nie
przeszkadzaáa, na kabinie szoferki. W trakcie tej pracy
powracaáy poáówki niemieckie. Zainteresowaá ich ten
przeáadunek za miastem, zatrzymali siĊ i zapytali, co tu
robimy. Reszke wyciągnąá od razu plik papierów, gdzie
szczegóáowo
byáa
wyliczona
specyfikacja
materiaáów
wiezionych dla instytucji wojskowych. Nie bardzo te wygi
tym siĊ przejmowaáy, rzucaáa siĊ w oczy ogromna waliza.
Jakie mogáa zawieraü materiaáy wojskowe? Kazali ją sobie
pokazaü, to znaczy otworzyü. I tu nastąpiáa konsternacja.
Waliza byáa wyáadowana towarem wysokiej jakoĞci prosto z
ParyĪa, a przewoĪeniem takich rzeczy do Warszawy
zajmowali siĊ niemieccy spekulanci. Byáy tam damskie
poĔczochy
zwane
„pajĊczynkami”,
jedwabne
majtki,
biustonosze, francuskie perfumy i damska garderoba. Oficer
wziąá to áapy, pokazywaá i pytaá z ironią, dla jakiego wojska
te materiaáy. Przy tym juĪ widocznie z profesjonalnego
przyzwyczajenia grzmotnąá mnie kilka razy paáką gumową.
Potem jeszcze jakieĞ pytania i zachĊcający doping gumowej
paáki, w pewnym momencie trochĊ to mnie ogáuszyáo i
upadáem na ziemiĊ. Sytuacja byáa beznadziejna. Ich byáo
chyba z oĞmiu, w pewnym momencie wszyscy oni na
wszelki wypadek odpiĊli kabury. Widocznie coĞ musiaáem
takiego zrobiü, Īe tak zareagowali. PóĨniej opowiadaá mi
Leszek, który przyjechaá równieĪ z Piotrowskim, Īe sam siĊ
spodziewaá, Īe wyciągnĊ pistolet czy granat i zacznĊ
praĪyü. Niczego takiego pod rĊkĊ nie miaáem i sensu nie
byáo. Naokoáo mnie puste pola. Niemcy otoczyli mnie z
gotowymi pistoletami. W pewnym momencie zapytaá co
jeszcze wiozĊ i pokazaá na najbliĪszy pakunek, by go
rozpakowaü. Byáa to, licho nadaáo,
paczka zrzutowego
plastyku, napis „Desinfektzionsmittel” na samym dnie,
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niewidoczny. Reszke powiedziaá, Īe to gwoĨdzie, inny
Īandarm wziąá do rĊki8, zwaĪyá i powiedziaá: „CiĊĪkie, chyba
gwoĨdzie”. Kazali mi iĞü z walizą do ich auta, by mnie
zabraü do Lidy (podobaáa im siĊ zawartoĞü walizy, ile
podarunków do domu i nie do domu moĪna z tego zrobiü,
ze mną problemu by nie byáo: schwytany na gorącym
uczynku. ĝwietnie orientowaá siĊ w tym Reszke i uratowaá
sytuacjĊ. Prosiá, by mu nie zabieraü cennego kierowcy,
który musi dostarczyü towar do wojska, natomiast walizkĊ
kazaá zabraü, bym siĊ oduczyá spekulowaü. ChĊtnie siĊ na
to zgodzili, walizkĊ wartoĞci okoáo 10 tys. marek zabrali.
Spokojnie, bez Īadnej wymówki i wspominania o walizce
Reszke dokoĔczyá przeáadunku, podziĊkowaá za sodĊ, a ja
za przeprowadzenie i poĪegnaliĞmy siĊ. WiĊcej go nie
spotkaáem, pewnie pojechaá razem z Niemcami.
TrochĊ tym wszystkim oszoáomiony, zatrzymując siĊ
wiele razy, dobrnąáem do Wilna. Auto zostawiáem na ul. Ğw.
Ignacego w jakichĞ podwórzach byáego klasztoru ĪeĔskiego.
Nie pamiĊtam, z jakiego powodu zjawiá siĊ tam Niekrasz ze
swoim gazikiem. Byáo juĪ po godzinie policyjnej. Gdy
przechodziliĞmy do jego gazika zaczepiá nas jakiĞ oficer
litewski, kompletnie pijany. Pytaá o coĞ, potem wyciągnąá
pistolet i krzyczaá: „Lanku rapuzia suszaut!” - zastrzeliü
polskie ropuchy. DopadliĞmy samochodu i w gaz. Niekrasz
byá blady jak páótno, ja nie wiem, jak wyglądaáem, bo nie
miaáem przy sobie lusterka. Ten pechowy, a mimo to
szczĊĞliwy przewóz zakoĔczyá siĊ noclegiem u Niekrasza.
Byá to w dodatku duĪy i waĪny transport. „Wilk” bardzo
niepokoiá siĊ tym opóĨnionym powrotem, ucieszyá siĊ z
przybycia takiej iloĞci materiaáu.
ZakoĔczyü naleĪy relacją, Īe Leszek zginąá niedáugo,
ostrzeliwując siĊ szpiclom w sklepie firmy na ul.
Niemieckiej, w obecnoĞci innego pracownika tej firmy i
czáonka podziemia, Stanisáawa CzerwiĔskiego.

*
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Drohobycz – najukochaĔsze miasto w sercu
i pamiĊci pana Krzysztofa Wernera
Od Redakcji:

Przedstawione
poniĪej
wspomnienie
ĝ.P.
Krzysztofa Wernera, Īoánierza Armii Krajowej, áagiernika,
(nekrolog zamieĞciliĞmy w Kwartalniku Nr 2/67 kwiecieĔmaj-czerwiec 2013 r.) pochodzi
ze zbioru opracowaĔ
autorstwa Dominika Kowalskiego i Patrycji Kowalskiej pt.
„Obrazy maáej ojczyzny jako sny we wspóáczesnoĞci”.
Praca
ta,
zatytuáowana
„Drohobycz –
najukochaĔsze miasto w sercu i pamiĊci pana Krzysztofa
Wernera”
zostaáa zgáoszona w roku szkolnym
2007/2008 w
XII edycji konkursu „Historia Bliska”
organizowanego przez OĞrodek KARTA. Praca uzyskaáa
I nagrodĊ zespoáową w tym konkursie. Autorzy byli
wówczas uczniami II Liceum Ogólnoksztaácącego w
Opolu, opiekunem byá dr Arkadiusz Baron.

„Maáa ojczyzna to doĞü szerokie pojĊcie, ale ja
powiem tak: w odniesieniu do tej ojczyzny wáaĞciwej, do tej
mnogiej, do tej naszej wspólnej ojczyzny, maáą ojczyzną jest
ziemia i groby naszych przodków.”
Krzysztof Werner, lat 81, pochodzi z Drohobycza na Ukrainie,
obecnie zamieszkaáy w Opolu, woj. opolskie, Īoánierz Armii
Krajowej i aktywny dziaáacz ĝwiatowego związku ĩoánierzy Armii
Krajowej w Opolu.
Zaznaczamy, Īe relacja pana Krzysztofa znacznie róĪni
siĊ od przekazu innych rozmówców.
Pan Krzysztof w swojej opowieĞci operuje wáasnym
stylem. Nie naleĪy do respondentów, którzy zwyczajnie
odpowiadają na pytania. On snuje wáasną opowieĞü, stwarza
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wáasny styl. Dlatego postanowiliĞmy zamiast opracowania
wywiadu przedstawiü bezpoĞrednią relacjĊ pana Krzysztofa.
Mimo,
iĪ fragmenty wierszy i opisów Drohobycza znanych
twórców nie powinny siĊ znaleĨü w tej pracy, sądzimy, Īe nie
moĪemy ich pominąü ze wzglĊdu
wáaĞnie
na
caáoĞü
opowieĞci. Pan Krzysztof niczego nie odczytuje, wszystkie
utwory na temat Drohobycza cytuje z pamiĊci. Jest to jeden
z
jego sposobów na opis Drohobycza. WykreĞlenie tych
fragmentów byáoby równoznaczne z pozbawieniem go jego
wáasnego sposobu przedstawiania wspomnieĔ.
Pan Krzysztof poruszająco rozpoczyna swój monolog
wierszem Kazimierza WierzyĔskiego - „ KSIĉĩYC”:
Za czem ja krąĪĊ?
Za ksiĊĪycem,
czem on mnie wabi?
Drohobyczem. (...)
WidzĊ, poznajĊ
tamte strony.
Kto mnie tam woáa?
KtoĞ zagubiony
Po co mnie wzywa
Tak niewczeĞnie?
ByĞ wróciá tam, gdzie
Báądzisz we Ğnie.
A poza snem tym
co siĊ chowa?
Ach, ziemia, ziemia
ksiĊĪycowa.
Kazimierz WierzyĔski, kiedy osiadá na zachodzie, z
tĊsknoty za
Drohobyczem napisaá ten wáaĞnie wiersz o
mieĞcie, które jest miejscem takĪe mojego urodzenia.
Bruno Schulz, w jakimĞ sensie ikona Drohobycza,
który takĪe byá bardzo z nim związany pisze tak:
Tam, gdzie mapa staje siĊ juĪ bardzo poáudniowa,
páowa od sáoĔca, pociemniaáa i spalona od pogód lata,
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jak gruszka dojrzaáa – tam leĪy ona jak kot na sáoĔcu, ta
wybrana kraina, ta prowincja osobliwa,
to miasto jedyne na Ğwiecie – Drohobycz.
Maáa ojczyzna to doĞü szerokie pojĊcie, ale ja powiem
tak: w odniesieniu do tej ojczyzny wáaĞciwej, do tej mnogiej,
do tej naszej wspólnej ojczyzny, maáą ojczyzną jest ziemia i
groby przodków. Dlatego jesteĞmy związani z nią, mimo,
Īe losy nas róĪnie ksztaátowaáy i rzuciáy daleko od ukochanych
kresów. My ciągle Īyjemy kresami, ciągle Īyjemy miejscem
naszego urodzenia. Bo tam przyszliĞmy na Ğwiat, tam snem
wiecznym Ğpią
nasi
dziadowie
i
pradziadowie. Tam
spĊdziliĞmy piĊkne, sielskie, anielskie dzieciĔstwo. WáaĞnie tam
musieliĞmy przeksztaáciü siĊ
w postacie
dorosáych ludzi
podczas okupacji. Nie mieliĞmy takiego okresu máodoĞci jak wy,
dlatego ciągle tkwimy tam. MoĪna zapytaü, dlaczego my tak
ciągle ciąĪymy do tego miejsca. OtóĪ to wciąĪ bardzo leĪy
nam na sercu. MoĪna mieszkaü,
opáywaü w dostatki gdzie
indziej, ale wraca siĊ ciągle tam. Mój starszy kolega
Andrzej
KĞciuk,
pisarz, który po wojnie znalazá siĊ w
Australii, napisaá
dwie przepiĊkne ksiąĪki,
bardzo
nostalgiczne. Pierwsza z nich to „Ziemia KsiĊĪycowa”, druga
to „Atlantyda” (czyli ląd zaginiony). Pierwotnie Marian Hemar
napisaá przepiĊkną recenzjĊ na temat tej ksiąĪki. Pisze tak:
Jest takie dziwne miasto w Polsce, miasto jak gdyby nie na serio.
JednoczeĞnie najbardziej swojskie i najbardziej rodzime.
Miasto ekstrawersji i operetki, miasto - przedmiot kpin i
kawaáów.
Miasto nagáych fortun i nagáych krachów.
Miasto a wáaĞciwie póátorej miasta: póá polskie, póá ukraiĔskie
póá Īydowskie.
Miasto Drohobycz.
Tak pisaá Hemar, postaü nietuzinkowa. To jest ta wartoĞü
tych maáych ojczyzn. Do maáej ojczyzny mojej czĊsto wracam.
Byáem organizatorem trzech pielgrzymek wáaĞnie tam.
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Jedna z nich, w 1992 r., byáa związana z 600-leciem
koĞcioáa (fary drohobyckiej). Organizowaáem ją z moimi
znajomymi z lat szkolnych, towarzyszami okupacji. JechaliĞmy
po to, by w ramach uroczystoĞci 600-lecia w koĞciele, gdzie
byliĞmy chrzczeni i przyjmowaliĞmy pierwszą komuniĊ
ĞwiĊtą, zamontowaü
tablicĊ
związaną z 50. rocznicą
powoáania Armii Krajowej. Ja projektowaáem tablicĊ, którą
wykonali
tamtejsi rzemieĞlnicy w kamieniu. Napis gáosiá:
„PamiĊci walki i mĊczeĔstwa
ĩoánierzy Armii Krajowej
inspektoratu poáudniowo zachodniego Drohobycz w
50.
rocznicĊ
powoáania
Armii Krajowej
Polacy ziemi
drohobyckiej i towarzysze broni z kraju.” Taka tablica wisi
tam do dziĞ. Jest to jedyna tablica poĞwiĊcona ĩoánierzom
AK na naszych dawnych kresach.
W Īadnych koĞcioáach na kresach nie ma podobnej. Jestem
organizatorem
corocznych zjazdów
koleĪeĔskich, miĊdzy
innymi w tamtym roku odbyá siĊ taki zjazd w Turawie, juĪ 17.
ZjeĪdĪamy siĊ z caáej Polski i trzy dni spĊdzamy razem.
W tym roku organizujĊ taki poĪegnalny wyjazd na
kresy w sierpniu, moĪe juĪ ostatni. Ze wzglĊdu na wiek
nie uda nam siĊ prawdopodobnie jeszcze raz przyjechaü
na kresy. Wyjazd jest związany z odpustem Ğw. Bartáomieja,
(poza tym fara drohobycka ma jeszcze dwa wezwania: Trójcy
PrzenajĞwiĊtszej i NajĞwiĊtszej Marii Panny). ĝwiątynia
jest wiekowa,
erygowana przez Wáadysáawa JagieááĊ
16.12.1392 roku. Budowali ją ci sami budowniczowie, co
katedrĊ áaciĔską
we
Lwowie. Z tą katedrą wiąĪe siĊ
przepiĊkna historia. Sienkiewicz, opisując
bitwĊ pod
Grunwaldem, pisze o krzyĪakach. którzy chcieli
upokorzyü
Polaków, przysyáając im dwa nagie miecze. OtóĪ te dwa
nagie
miecze
odbieraá z
rąk
krzyĪaków dworzanin
królewski i jego wspóátowarzysz rycerz Jan MĊĪyk z Dąbrowy
herbu Wadwic. PóĨniej Wáadysáaw Jagieááo
nagradza go
starostwem
drohobyckim. NastĊpnie
Jan
wystawia
przepiĊkny
alabastrowy gotycki
koĞcióá, którego bryáa do
dzisiaj
pozostaje
niezmieniona. Jest to jeden z
najwaĪniejszych zabytków na kresach. U góry widnieją dwa
kartusze, jeden z autentycznym piĊtnastowiecznym oráem
45


jagielloĔskim.
Drugi byá z herbem MĊĪyka, ale wraz z
pierwszym rozbiorem Polski Austriacy go zmienili i teraz
ma on herb Drohobycza (dziewiĊü topek soli). WejĞcie jest
nazywane „bramą MĊĪyka”, który ufundowaá dwa kamienne
miecze dáugoĞci ok. 3m. Byá to pierwszy pomnik grunwaldzki
na ziemiach polskich.
WĞród innych drohobyckich zabytków odznacza siĊ
synagoga
Īydowska, pochodząca z dziewiĊtnastego wieku.
Jest ona bodajĪe najwiĊkszą co do rozmiarów synagogą
Īydowską w Europie.
Drohobycz
ma swoją wáasną, malowaną historiĊ.
Malowaá ją Feliks Lachowicz. Jest to zbiór 94 rysunków
malowanych na kartonie akwarelą. Przedstawia historiĊ
Drohobycza od czasów najdawniejszych do 1939r. W tej
chwili
znajdują
siĊ w Ossolineum, gdzie przekazaáa je,
zgodnie z wolą
ojca, córka artysty. Takiej
namalowanej
historii
nie ma Īadne inne miasto w Europie. Owszem,
Kraków ma Kodeks Bohema
i
na tym siĊ koĔczy.
Drohobycz ma caáą galeriĊ.
Drohobycz byá jednym z najbogatszych miast
powiatowych w okresie miĊdzywojnia. Trzeba pamiĊtaü, Īe
byá stolicą zagáĊbia naftowego, które obejmowaáo Drohobycz,
rafinerie, których byáo szeĞü w jednym miejscu. Borysáaw,
Rybnik, caáe
Pogórze
Karpackie, to ogromne skupiska
szybów
naftowych. W latach dwudziestych zbudowano w
Drohobyczu jedną z najnowoczeĞniejszych
i najwiĊkszych
rafinerii. To byáa rafineria paĔstwowa o nazwie Polmin.
Byá to zakáad, w którym uruchomiono pierwszy w Polsce
akcjonariat pracowniczy. Rafineria byáa budowana przez
konsorcja amerykaĔskie z wykorzystaniem najnowoczeĞniejszej
aparatury.
W 1944 r. nalot
amerykaĔski obróciá niestety
Polmin w gruzy. Polmin produkowaá najwyĪszej jakoĞci
oleje silnikowe, które w wiĊkszoĞci száy na eksport. ZagáĊbie
naftowe to
ogromne
fortuny. Drohobycz
to byáo jedyne
miasto w
Polsce, gdzie
w
sądzie grodzkim byáo
zatrudnionych ponad 30 sĊdziów.
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W Īadnym sądzie w Polsce miĊdzywojennej nie byáo
zatrudnionych tylu sĊdziów naraz. Takie zapotrzebowanie
związane
byáo
z
funkcjonowaniem potencjaáu
ekonomicznego, jakim byáo zagáĊbie naftowe. Ciągáe umowy,
ciągáe transfery. Potrzeba byáo ogromnej iloĞci sĊdziów i
notariuszy.
Bogactwo Drohobycza bierze siĊ teĪ z soli. Sól to
byá skarb tej ziemi. Do dnia dzisiejszego istnieje Salina, zakáad
wydobywający solankĊ. Sól byáa sprzedawana na obszarze
caáej Rusi. MiĊdzy innymi za sól kupiono cerkiew, którą
záoĪono i postawiono w Drohobyczu. Cerkiew Ğw. Jura to
zabytek, bodajĪe klasy zero.
Wáasnego domu nie posiadaliĞmy, gdyĪ mój ojciec byá
wyĪszym
urzĊdnikiem
kolejowym
i mieszkaliĞmy w
kamienicy, która byáa pod zarządem kolei paĔstwowych.
Tam przyszedáem na Ğwiat. W 2006 r., poniewaĪ jestem
czáonkiem honorowym Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej, byáem zaproszony na niezwykáą uroczystoĞü,
związaną
z
ponownym
odrestaurowaniem
Grobu
Nieznanego ĩoánierza, w którym miĊdzy innymi spoczywają
prochy mojego dziada i pradziada. UroczystoĞü niebywaáa,
bo związana z przyjazdem przedstawicieli miast, które mają
związki kulturalne, áącznie z delegacją wojskową. Poszedáem
do mieszkania, w którym siĊ urodziáem, zamieszkaáym w tej
chwili
przez UkraiĔca. UkraiĔcy są
bardzo
nieufni
w
stosunku do obcych. PoniewaĪ ja páynnie mówiĊ i piszĊ po
ukraiĔsku oraz rosyjsku, mogliĞmy nawiązaü kontakt. Moja
daleka kuzynka, która
byáa
ze mną powiedziaáa, Īe
chcieliĞmy zwiedziü to mieszkanie, bo ten pan siĊ tu
urodziá. Oczy UkraiĔcowi zrobiáy siĊ ogromne jak talarki ze
zdziwienia. Zapytaá, czy siĊ tu urodziáem, ja odpowiedziaáem:
„Tak ja siĊ tu urodziáem”. Dalej nie
wierzyá, to ja mu
powiedziaáem: „Widzisz cháopie tĊ dziurkĊ od klucza”, a on
powiedziaá, Īe owszem i Īe tam jest zamek. Ja mówiĊ:
„Tak, tam jest zamek, a klucz od zamka jest u mnie w
domu w Opolu”. (Z tym, Īe jeszcze miaá dwa inne zamki).
MĊĪczyzna nie
mógá w to uwierzyü. Wtedy poprosiá mnie,
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Īebym mu przywiózá ten klucz. Ten zamek nie dziaáaá,
odkąd tam mieszkaá, bo nikt nie miaá klucza do niego. Tak,
to byá
specjalny
zamek bertheimowski.
Nie mógá siĊ
nadziwiü, Īe ja 78 lat temu urodziáem siĊ tam i mam klucz do
mieszkania,
w którym on mieszka. Z tym, Īe mieszkanie
cháopu zredukowano, kiedyĞ byáy tam trzy pokoje z
kuchnią, teraz ma tylko jeden pokój. To są wáaĞnie związki
z maáą ojczyzną, nas juĪ tam nie ma, a klucz od mieszkania
przechowuje siĊ w kasetce pancernej.
Stosunki miĊdzy nacjami byáy zupeánie poprawne, to
wspóáĪycie byáo datowane od wieków.
ĩydzi te tereny zamieszkują od bardzo dawnych czasów,
siĊgających bodajĪe szesnastego wieku.
Królowie polscy
przywilejami
królewskimi
zobowiązali
magistrat
miasta
Drohobycz
do
wydzielenia ĩydom takiego niewielkiego
terytorium pod dzielnicĊ Īydowską, która istniaáa do czasów
getta. Na tym áanie pozwolono im mieszkaü i kupczyü.
Stosunki z UkraiĔcami takĪe byáy doĞü dobre do
1939 roku. Dopiero powstanie UPA zaostrzyáo sytuacjĊ,
której nie moĪna jednak porównywaü do tego, co siĊ dziaáo
na Woáyniu. W 1556r., na dworze króla w obecnoĞci starosty
Jana Starzychowskiego, spisano ugodĊ pomiĊdzy mieszczanami
rzymsko-katolickimi i greko-katolickimi, iĪ w Īadnych sporach
miĊdzy sobą nie bĊdą wystĊpowaü do jego wysokoĞci króla, a
jako ludzie jednego Boga i Pana wzajemnie miáowaü
siĊ mają. To jest Ğwiadectwo tego wiekowego wspóáĪycia, jest
to odnotowane w ksiĊgach radzieckich miasta.
Niestety wojna zmieniáa wszystko. O czasie okupacji
moĪna by byáo napisaü epopejĊ. Okupacja to byá ogólnie
istniejący,
wszechwáadny terror, wywózki, aresztowania.
Nieáatwo byáo Īyü, gdy wáadza dąĪyáa do izolacji inteligencji.
To byáa martyrologia. Nam siĊ tak szczĊĞliwie udaáo, Īe nie
zostaliĞmy wywiezieni.
àapanki, wywózki do Niemiec na roboty to byáa codziennoĞü.
Obaj okupanci byli równie okrutni.
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Tylko máodzieĪy uczącej siĊ nie wywoĪono. Ciągáe káopoty
z zaopatrzeniem, trzeba byáo zmieniaü metryki na máodsze.
Zdaráem buty do imentu. Mama dostaáa przydziaá na drewniaki
i chodziáem w nich kilka lat, przywieĨli je potem do
Opola.
W okresie Niemców byáy kartki, chleba nie
byáo za duĪo, ok. 40 dag dziennego przydziaáu. Trzeba byáo
kombinowaü,
jeĨdziáo
siĊ
na wsie
na
wymiany do
Polaków. W okolicach Drohobycza rolnictwo byáo szczątkowe.
JeĨdziliĞmy wiĊc do okolic Lwowa. My mieliĞmy zamiennik
w postaci soli i nafty, i mogliĞmy wymieniaü. W pociągach
byáy áapanki, musieliĞmy wyskakiwaü z pociągu. Od 1942r.
uczĊszczaáem na tajne komplety. Tak skoĔczyáem pierwszą
i drugą klasĊ gimnazjum.
MuszĊ
powiedzieü,
Īe myĞmy siĊ wychowali w zupeánie
innych warunkach, gdyĪ
jesteĞmy wáaĞciwie pokoleniem
rocznika Kolumbów. Czyli lata dwudzieste. WychowaliĞmy
siĊ w
specyficznej atmosferze, w której nadrzĊdną rolĊ
speániaáo niesamowite
wydarzenie,
to jest odzyskanie
niepodlegáoĞci w 1918 roku. MuszĊ powiedzieü, Īe czytaáem
„KrzyĪaków”,
kiedy koĔczyáem
szóstą klasĊ szkoáy
powszechnej. WychowywaliĞmy siĊ wtedy przede wszystkim
na Sienkiewiczu.
To jest takie piĊkne przesáanie, bo Sienkiewicz jest dla mnie
takim piewcą kresów, dlatego jest dla mnie autorytetem.
RóĪnie traktują powieĞci Sienkiewicza, mimo to uwaĪam, Īe
jego twórczoĞü zawaĪyáa na naszym wychowaniu, tak jak
szkoáa. Szkoáa przekazaáa nam ogromny szacunek dla
nauczycieli,
którzy teĪ w wiĊkszoĞci sáuĪyli w legionach,
oddawali siĊ spoáecznej pracy
w organizacji oddziaáów
paramilitarnych.
W szkole zwracano uwagĊ na wielką estymĊ dla oráa
biaáego. OdczuwaliĞmy wobec nauczycieli szacunek i podziw.
W przeciwieĔstwie do dnia dzisiejszego, wychowano nas w
takim ogromnym szacunku dla biaáo - czerwonych, dla tych
barw ginĊáy przecieĪ setki tysiĊcy Polaków. OĞmielam siĊ
twierdziü, Īe dzisiaj my tĊ
biaáo-czerwoną
to nawet
haĔbimy, byle jaki strajk, a od razu wystawiają flagĊ. Palą
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oponĊ razem z biaáo – czerwoną flagą –
karane. Nie mogĊ na to wszystko patrzeü.

to powinno byü

Trzeba pamiĊtaü, Īe nasi rodzice brali udziaá w
odzyskiwaniu niepodlegáoĞci. Mój ojciec w 1917 roku zostaá
zmobilizowany jeszcze do armii austriackiej. Braá udziaá
w
walkach
we
Wáoszech. Potem wstąpiá do Wojska
Polskiego, w którym sáuĪyá od 1918 do 1922 roku. Braá udziaá
w obronie Lwowa, podczas nawaáy bolszewickiej, która
zalaáa kresy wschodnie. Ojciec sáuĪyá w stopniu starszego
sierĪanta w 6. baonie zapasowym
cytadeli lwowskiej. To
byáy wojska obrony Lwowa. Do mobilizacji austriackiej byá
pracownikiem kolei. Dziadek byá kierownikiem parowozowni
w Drohobyczu. Mama pracowaáa teĪ jako kasjerka na kolei.
Moja
rodzina to byáa taka rodzina starych kolejarzy
drohobyckich.
Mój ojciec po objĊciu funkcji
kierownika
rachuby
pracowaá
na tym stanowisku do momentu
aresztowania (5.10. 1939r.).
Poza tym sprawowaá wiele rozmaitych funkcji. Byá
kierownikiem
klubu piákarskiego kolejarzy,
zastĊpcą
komendanta Związku Strzeleckiego w Drohobyczu, w stopniu
podporucznika rezerwy.
Stąd u mnie to umiáowanie wojska, ten szacunek
dla wojska, dla barw biaáo czerwonych, dla biaáych oráów. To
wszystko wyniosáem z domu. Tego nauczyáem siĊ od ojca.
W mojej rodzinie tradycje wojskowe byáy obecne od dawna.
Mój najstarszy stryj byá porucznikiem 145 Puáku 7 Dywizji,
zginąá
pod Warszawą 20 sierpnia, z ran z ran zadanych
podczas
„cudu nad Wisáą”. Kolejny stryj byá podoficerem
zawodowym, póĨniej
przeszedá
szlak bojowy poprzez
sowieckie
áagry, Monte Cassino, BoloniĊ, AnkonĊ, potem
powrót do kraju. Najmáodszy mój stryj byá zawodowym
podoficerem,
a
póĨniej oficerem. SáuĪyá w marynarce
wojennej, wchodziá miĊdzy innymi w skáad komisji
odbioru
„Báyskawicy” w 1938 roku. W czasie wojny sáuĪyá na
„Báyskawicy”, nastĊpnie byá dowódcą kutra torpedowego.
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Ojciec zawsze uwaĪaá, ze wzglĊdu na wychowanie
patriotyczne,
Īe
ja po ukoĔczeniu 6. klasy, powinienem
zostaü elewem w 1 korpusie kadetów we Lwowie. Gdyby
nie 39 rok - w 1940 roku zostaábym elewem. Mój ojciec,
który byá dla mnie przede wszystkim ogromnym autorytetem,
marzyá o tym zwáaszcza ze wzglĊdu na tĊ rodzinną tradycjĊ.
PamiĊtam moment,
kiedy NKWD aresztowaáo ojca, i
widziaáem go po raz ostatni. Po rewizji, kiedy odprowadza go
NKWD, wychodząc z naszego mieszkania, odwraca siĊ na
progu i powiada tak: „PamiĊtaj synu, ĪebyĞ byá zawsze
dobry dla
Īoánierzy.” ZauwaĪam teraz w tych sáowach
ogromną, jakąĞ taką przewidywalnoĞü. WidzĊ ojca, który
mimo
NKWD,
okupacji sowieckiej, ciągle wierzy, Īe
bĊdziemy kiedyĞ niepodlegli i Īe jego syn kiedyĞ na
pewno zrobi jakąĞ karierĊ wojskową.
Kariery wáaĞciwie Īadnej nie zrobiáem, ale z wojskiem
byáem związany. Podczas okupacji niemieckiej
zostaáem
zaprzysiĊĪonym Īoánierzem Armii Krajowej 02.02.1944 roku.
W efekcie prowadzenia dziaáalnoĞci okupacyjnej
- po
powtórnym wkroczeniu sowietów do Drohobycza 26.10, po
piĊciu
miesiącach
brutalnego Ğledztwa byliĞmy w liczbie
oĞmiu czáonków z plutonu, sądzeni jako pierwsza grupa
Polaków w Drohobyczu przez wojenny trybunaá NKWD. Posypaáy
siĊ wyroki .
Dowódca plutonu - 15 lat katorgi, dowódca 1 druĪyny – 15 lat
katorgi, pozostaáa
nasza szóstka dostaáa 10 lat ciĊĪkich
áagrów, za przynaleĪnoĞü i dziaáalnoĞü w Armii Krajowej.
WolnoĞü odzyskaliĞmy dopiero po 10 latach. Wróciáem
do kraju 16.11 1955r., czyli po jedenastu latach. JuĪ nie
wróciáem do Drohobycza, tylko do kraju. Obecnie zmieniáo
siĊ sporo w
Drohobyczu, ale
w okresie, kiedy Ukraina
ogáosiáa niepodlegáoĞü, zmienia siĊ
na lepsze. Nadal są
tam trudnoĞci ekonomiczne. Dlaczego w dalszym ciągle tak
zaniedbane są kamienice secesyjne w Drohobyczu? OtóĪ
ludzie tam twierdzą, Īe Polska od kilku lat rozbudowuje
kapitalizm, natomiast Ukraina nie potrafi sobie poradziü ze
spadkiem ZSRR. Zachowaáy siĊ przepiĊkne, secesyjne witraĪe
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i klatki schodowe. ĩeby sobie uĞwiadomiü jak wyglądaá
Drohobycz, trzeba pojechaü do Jarosáawia, który jest teĪ
miastem typowo galicyjskim. Ciągle
w
nas
tkwi
ta
tĊsknota, to umiáowanie rodzinnego miasta.
W
2006 roku na mszy ĞwiĊtej powiedziaáem,
Īe
jesteĞmy
takimi
przelotnymi
ptakami, które starają siĊ
znowuĪ przylecieü i przylecimy w tym roku. Prawdopodobnie
ta maáa ojczyzna zostanie w naszych sercach, w naszym
dziaáaniu, w naszym przekazywaniu dzieciom,
wnukom,
prawdopodobnie
zostanie
na
zawsze, tak dáugo, póki
Īyjemy. OczywiĞcie máodzieĪ ma zupeánie inne podejĞcie
do tego, byü moĪe za bardzo konsumpcyjne, za bardzo
podyktowane
nowinkami technicznymi. Wy nie macie za
czym tĊskniü, bo jesteĞcie na miejscu. My to tak wáaĞnie,
jak
te przelotne
ptaki: odleciaáy,
przylatują, popatrzą,
popáaczą i wracają. Docenia siĊ maáą ojczyznĊ kiedy siĊ
ją utraci. Maáa ojczyzna to niewielka czĊĞü tej duĪej ojczyzny.
My uwaĪamy
ciągle,
Īe
to jest nasze miasto, tam siĊ
urodziliĞmy, nie chcĊ byĞmy byli uwaĪani za jakichĞ
rewizjonistów.
Stamtąd siĊ wywodzi nasz ród. Ciągle wracamy tam
myĞlami, a przede wszystkim dziaáaniem. Dlatego dziaáam
na
rzecz Stowarzyszenia Ziemi Drohobyckiej, dla
upamiĊtnienia, poniewaĪ
uwaĪam, Īe naszym dziaáaniem
dajemy Ğwiadectwo prawdzie. Nie moĪna tego zapomnieü.
Zabytki kultury
przecieĪ Ğwiadczą o kulturze polskiej na
tamtych terenach. Choü historycy ukraiĔscy interpretują to
na róĪne sposoby.
Na szczĊĞcie na Ukrainie jest jeszcze wielu Polaków,
którzy
pamiĊtają o polskoĞci na tych terenach. Polscy
drohobyczanie wznieĞli statuĊ Jana Pawáa II. W czasie tej
uroczystoĞci wáadze ukraiĔskie zgodziáy siĊ na odtworzenie
pomnika grunwaldzkiego.
KiedyĞ tego typu wydarzenia byáy waĪne. WaĪna byáa
twórczoĞü Matejki, znaczenie powstaĔ. Kto dziĞ mówi o
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powstaniu
listopadowym,
czy
nawet o warszawskim?
Ostatnio, 14 lutego caáy dzieĔ czekaáem, aĪ ktoĞ powie
w telewizji, Īe to jest rocznica przemianowania ZWZ na
ArmiĊ Krajową, ale niestety, nikt nie powiedziaá o tym sáowa.
Mowa byáa jedynie o walentynkach.
UwaĪam,
Īe moĪna mieü
tylko
jedną
maáą
ojczyznĊ, która siĊ zawiera wáaĞnie w tej mnogiej. Nie
kocha siĊ w niej
jakiegoĞ
jednego drzewa, jednego
miejsca – kocha siĊ wszystko. Maáą
ojczyznĊ
trzeba
postrzegaü caáoĞciowo, nie moĪna jej traktowaü wybiórczo.
Trzeba ją zachowaü w swojej pamiĊci i w sercu. To
przecieĪ byáa ziemia naszych ojców. Nie moĪemy siĊ jej
ani wyrzec, ani zapomnieü o niej. MoĪemy tylko miáo
wspominaü. Moją maáą ojczyzną jest ziemia drohobycka,
niestety juĪ niepolska. Nie istnieje dla mnie takie sáowo jak
repatriacja, to byáa
ekspatriacja. Ludzie zostali stamtąd
wypĊdzeni, na mocy postanowieĔ teheraĔskich, jaátaĔskich i
poczdamskich. WiedzieliĞmy, Īe nie wrócimy do tej naszej maáej
ojczyzny. WierzyliĞmy, Īe jeĞli Bóg pozwoli, to wrócimy
do kraju i Bóg pozwoliá, ale juĪ nie do Drohobycza.
ZastaliĞmy jedynie nieznaną rzeczywistoĞü, jaką byá PRL.
Nagle znaleĨliĞmy siĊ w innym Ğwiecie. Powrót do Drohobycza
byá nierealny. Nie mieliĞmy do czego wracaü. Tam mieszkają
juĪ inni ludzie, takĪe drohobyczanie, którzy, tak jak my,
tam siĊ urodzili. My moĪemy jedynie tĊskniü za tym „utraconym
rajem”. Zostaáo nam tylko zwiedzanie
starych
kątów
i
oglądanie, co siĊ zmieniáo.
Pan Krzysztof w swojej záoĪonej relacji zestawia
wspomnienia wáasne z przekazem
twórców z kresów i
przekazem historycznym. Dopiero takie zestawienie daje peány
obraz jego
opowieĞci i wspomnieĔ. KaĪdy fragment jest
cytowany z pamiĊci,
podobnie
jak wszystkie daty
historyczne. Z jego opowieĞci moĪna wysnuü parĊ
interesujących wniosków.
Po pierwsze - opowiadając o czymĞ, mówi nie w
imieniu jedynie swoim, ale niemal zawsze w formie „my”.
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Wskazuje to na niezwykáą zaĪyáoĞü z ludĨmi ze swojego miasta,
którzy byli nie tylko znajomymi ze szkoáy lub uczestnikami
zabaw, ale takĪe towarzyszami okupacji, dziaáaczami AK,
osobami niezastąpionymi, przyjacióámi w czasie niedoli. Widaü
jakie wiĊzi áączą tych ludzi tu w Polsce. Ludzi, których
áączy wiele, a przede wszystkim jedno – tĊsknota za ich maáą,
utraconą ojczyzną, jaką jest Drohobycz. Widaü, Īe te wiĊzi
są
mocno
podtrzymywane
przez
samego
pana
Krzysztofa, który jest inicjatorem wielu wyjazdów i dziaáa w
wielu organizacjach, miĊdzy innymi w ĝwiatowym Związku
Īoánierzy Armii Krajowej w Opolu, spotyka siĊ nadal z
Kresowiakami, towarzyszami broni. W relacji pana Krzysztofa
widaü ogromną dumĊ ze swojego rodzinnego miasta. Wiedza
z zakresu historii na temat Drohobycza jest imponująca, pan
Krzysztof nadal siĊ interesuje dziejami i rozwojem miasta. Byü
moĪe historia jest mu tematem tak bliskim, gdyĪ jest jej
niejako wspóátwórcą, za co zapáaciá wysoką cenĊ, spĊdzając
dziesiĊü lat w áagrze.
Pan Krzysztof jest znakomitym
przykáadem miáoĞci zarówno do Polski, jak i do maáej ojczyzny.
Drohobycz byá niezwykáym miastem. Byá miejscem krzyĪowania
siĊ
tradycji
lokalnych (związanych z zabytkami miasta,
osiągniĊciami przemysáu naftowego) z opozycją w czasie
okupacji, jaką byáa Armia Krajowa. (Pan Krzysztof, co ciekawe
nigdy nie uĪywa skrótu AK. Zawsze go rozwija.). Armia
Krajowa wiele dla niego znaczy. Do dziĞ uczestniczy w wielu
zjazdach, które takĪe sam organizuje.
DziaáalnoĞü w AK wiąĪe siĊ takĪe z szacunkiem do ojca i
wojskowych tradycji rodzinnych.
W relacji widaü ogromną miáoĞü do kresów, a co siĊ z tym
wiąĪe szacunek do Sienkiewicza, jako
ich piewcy. Jego
opowieĞü odbiega od historii pozostaáych respondentów, dlatego
postanowiliĞmy ją zamieĞciü na samym koĔcu naszej pracy.
ĩaáujemy, Īe relacja, choü spisana, nie oddaje do koĔca
charakteru opowieĞci pana Krzysztofa. Bowiem dumy w jego
gáosie, gdy opowiadaá o Drohobyczu nie opisze Īaden tekst. Ž
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OEZJE
Modlitwa
Marian Hemar

Nie sprowadzaj nas cudem na Ojczyzny áono,
Ni przyjaĨnią angielską, ni áaską anielską.
JeĞli chcesz nam przywróciü ziemiĊ rodzicielską,
Nie wracaj darowanej. Przywróü zasáuĪoną.
Nasza to wielka wina, ĪeĞmy z Twoich cudów
Nic siĊ nie nauczyli. Na áaski bezbrzeĪne
LiczyliĞmy, tak pewni, jakby nam naleĪne,
Aby nas wyrĊczaáy z Jej naleĪnych trudów.
Za bardzoĞmy OjczyznĊ kochali ĞwiĊtami.
Za bardzoĞmy wierzyli, Īe zawsze nad Wisáą
Cud bĊdzie czekaá na nas i gromy wytrysną
Z niebieskiej maginockiej linii ponad nami.
I co dzieĔ szliĞmy w pobok Niej - tak jak przechodzieĔ
Mija drzewo, a Boga w drzewie nie pamiĊta.
A Ojczyzna codziennie przecieĪ byáa ĞwiĊta,
A Ona wáaĞnie byáa tym cudem na co dzieĔ.
Spraw, by wstaáa o wáasny wielki trud oparta,
Biaáa z naszego Īaru, z naszej krwi czerwona,
By drogo kosztowaáa, drogo zapáacona,
ĩebyĞmy juĪ wiedzieli, jak wiele jest warta.
By juĪ na zawsze byáa w kaĪdej naszej trosce
I juĪ w kaĪdej czuáoĞci, w lĊku i rozpaczy,
By wnuk, zrodzon w wolnoĞci, wiedziaá, co to znaczy
Byü wolnym, byü u siebie - Byü Polakiem w Polsce!
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LESOPOWAà4
Jerzy Woszczynin

Stuk potykaá siĊ z echem zamarzniĊtym Ğwitem,
Zwielokrotniaá po tajdze i w poszumie gasnąá,
ĩelazo razi drzewo. Lecą drzazgi

jasne,

ĝnieg áapciami opada z rozedrganych szczytów.
Ostrza piá zaĞpiewaáy w rytmie szybkim, suchym,
Jak sójki rozkrzyczane jesienią wĞród liĞci.
Zachwiaá siĊ Ğwierk podciĊty i wierzchoákiem
Ğwiszcząc,
Gruchnąá o ziemiĊ w ĞnieĪnej kurzawy wybuchu.
Dymy z ognisk ku niebu pną siĊ ociĊĪale,
Ciągnąc wesoáy páomieĔ z gaáĊzi sĊkatych,
Przy którym grzeją plecy w dziurawych buszáatach
Ludzie, zajĊci pracą na lesopowale.

Z boku straĪnik z bagnetem, ostroĪny jak Īuraw
Kurzy machorkĊ, liczy brygadĊ i czuwa.

4

Guųagpolskichpoetów.WybórwierszyiprzedmowaNinaTaylorͲTerlecka,
wyd.MOST2011
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PieĞĔ o Īoánierzu5
Franciszek Tadeusz Krasucki
ĩoánierska piosenka
ĩoánierz w piosence
Jak maszerowaá lasem pod nogĊ
ĝpiewaá do ciebie przyjĞü dziĞ nie mogĊ
Jak na wojence spaáeĞ kolego
W lesie lubelskim
WszĊdzie piosenkĊ naszą sáyszano
Jak Europa kula szeroka
WszĊdzie z honorem w grobie skáadano
Syna polskiego
Polskiego ducha
Potem do domu list czarny sáano
Matce
By modáy wzniosáa za miáoĞü.
Száy lata
Rosáy kopców mogiáy
AĪ z Oráem naszą wolnoĞü zjednaną
Do Polski wolnej wróciáy syny
Na matki zagon i na ruiny.
I pieĞĔ oĪyáa
Swą z mogiá teraz podniosáa gáowĊ
Chwyciáa máodoĞü siáĊ radosną
I Īycie gáosi zapala Nowe
I maszeruje jak wojsko wiosną
I duma wieĔczy Īoánierską sáawĊ
Zadania nowe jak broĔ na ramiĊ
Nowe przed nami
PrzyjedĨ wiĊc mamo
DziĞ na przysiĊgĊ
Z radoĞci otrzyj ázĊ co nie boli
WeĨ swoje Īycie Syna pod rĊkĊ
DziĞ koniec Īalom smutkom niedoli
Niechaj codzienny budzi nas ranek
Pracy rozkazem bez
Niespodzianek.


5

PtakizszufladyͲFranciszekTadeuszKrasuski,wyd.SarnakiͲSerpelice2010
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15. rocznica wstąpienia Polski do NATO
Konferencja: 15 lat czáonkostwa Polski w NATO6
27 marca
br. podczas konferencji naukowej pt.
„Polityczno-wojskowe implikacje czáonkostwa Polski w NATO z
perspektywy 15-lecia obecnoĞci w strukturach Sojuszu” w
imieniu ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
prelekcjĊ wygáosiá wiceminister Maciej Jankowski.
Celem konferencji byáo okreĞlenie wyzwaĔ, szans i
zagroĪeĔ dla Polski, wynikających z jej przynaleĪnoĞci do NATO
i aktywnego udziaáu w tworzeniu polityczno-militarnych
uwarunkowaĔ euroatlantyckiego wymiaru bezpieczeĔstwa.
Przystąpienie do Sojuszu Póánocnoatlantyckiego byáo
początkiem drogi prowadzącej do zbudowania nowoczesnej
armii. Polskie Siáy Zbrojne są dziĞ nowoczeĞniejsze i bardziej
sprawne. Staáe utrzymywanie i ciągáe rozwijanie sojuszniczych
indywidualnych zdolnoĞci obronnych jest niezbĊdnym sposobem
zachowania moĪliwoĞci skutecznego reagowania na nowe
wyzwania i zagroĪenia. Ciągáy rozwój armii powinien zapewniaü
wypeánienie zobowiązaĔ sojuszniczych oraz umoĪliwiaü ich
samodzielne dziaáanie – powiedziaá w swoim wystąpieniu
podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski (…).
WĞród prelegentów czwartkowej konferencji byli m.in.
wiceminister
Robert
Kupiecki,
zastĊpca
szefa
Biura
BezpieczeĔstwa Narodowego, minister Zbigniew Wáosowicz
oraz byáy prezydent RP Aleksander KwaĞniewski.

UroczystoĞci przed Grobem Nieznanego ĩoánierza7
W ĞrodĊ, 12 marca, przed Grobem Nieznanego ĩoánierza
w Warszawie odbyáy siĊ uroczystoĞci związane z 15. rocznicą
wstąpienia Polski do NATO.

6
7

StronainternetowaBiuraBezpieczeŷstwaNarodowego27.03.2014r.
StronainternetowaMinisterstwaObronyNarodowej
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„Musimy pamiĊtaü, Īe na nasze polskie bezpieczeĔstwo
skáada siĊ nie tylko przynaleĪnoĞü do najpotĊĪniejszego sojuszu
Ğwiata (…) To takĪe nasza polska armia, nasze zobowiązania
sojusznicze, nasz wáasny wysiáek.” - powiedziaá prezydent
Bronisáaw Komorowski podczas uroczystoĞci związanych z 15.
rocznicą wstąpienia Polski do NATO, które odbyáy siĊ przed
Grobem Nieznanego ĩoánierza w Warszawie.

Ceremonia, w której uczestniczyá minister obrony
narodowej Tomasz Siemoniak, rozpoczĊáa siĊ o godz. 19 czasu
polskiego, czyli o tej samej porze, kiedy 15 lat temu Bronisáaw
Geremek, jako ówczesny minister spraw zagranicznych, záoĪyá
dokumenty ratyfikacyjne Paktu Póánocnoatlantyckiego. 12 marca
1999 w Independence w amerykaĔskim stanie Missouri Polska,
Czechy i WĊgry zostaáy oficjalnie przyjĊte do NATO.
W wystąpieniu prezydent Bronisáaw Komorowski
zaznaczyá, Īe dziĞ trudno sobie wyobraziü mocniejsze gwarancje
bezpieczeĔstwa niĪ przynaleĪnoĞü do NATO i UE. „To nie
przypadek, Īe wolna Polska najpierw zabiegaáa o uczestnictwo w
NATO. (…) PragnĊliĞmy bowiem uzyskaü poczucie
bezpieczeĔstwa tak konieczne dla kraju w trakcie gáĊbokiej
przebudowy. LiczyliĞmy wtedy, Īe jako czáonek Sojuszu áatwiej
uzyskamy teĪ czáonkostwo w Unii Europejskiej. Ta strategia
przyniosáa nam sukces - jesteĞmy i w NATO, i w Unii
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Europejskiej. Trudno wyobraziü sobie mocniejsze gwarancje
naszego polskiego bezpieczeĔstwa” – powiedziaá prezydent
Bronisáaw Komorowski (…).

Na zakoĔczenie prezydent Bronisáaw Komorowski
podziĊkowaá wszystkim, którzy przyczynili siĊ do uzyskania
przez PolskĊ czáonkostwa w NATO.
Podczas odprawy wart przed Grobem Nieznanego
ĩoánierza podniesiona zostaáa na maszt flaga Rzeczypospolitej
Polskiej i NATO, odegrane zostaáy hymny Polski i NATO oraz
nastąpiáa uroczysta zmiana posterunku honorowego. ZáoĪono
takĪe wieĔce na páycie Grobu Nieznanego ĩoánierza oraz odbyáa
siĊ projekcja okolicznoĞciowego filmu.
UroczystoĞci na pl. Marszaáka Józefa Piásudskiego
zakoĔczyá pokaz musztry paradnej w wykonaniu Īoánierzy
Kompanii
Reprezentacyjnej
Wojska
Polskiego.
W
uroczystoĞciach z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do
NATO uczestniczyáa kadra dowódcza Siá Zbrojnych RP. Obecni
byli takĪe przedstawiciele rządu, wáadz samorządowych oraz
delegacje kombatantów i harcerzy. Ž
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10 lat w Unii Europejskiej
Dobrze wykorzystana szansa8
Wysiáek siĊ opáaca
Radosáaw Sikorski

Podpisując w imieniu Polski traktat o wejĞciu do Unii
Europejskiej ówczesny premier i szef dyplomacji wiedzieli, Īe
podejmują sáuszną decyzje. Nie mogli jednak wiedzieü, Īe
sukces – zarówno dla Polski jak dla Unii - bĊdzie tak duĪy.
DekadĊ temu Polska wraz z dziewiĊcioma innymi krajami
staáa siĊ czáonkiem Unii Europejskiej. Byáo to moĪliwe dziĊki
naszej
tytanicznej
pracy
nad
speánieniem
kryteriów.
PrzeprowadziliĞmy gáĊbokie reformy i zmiany w naszym kraju,
wrĊcz urządziliĞmy go od nowa. W ciągu zaledwie kilkunastu lat
zbudowaliĞmy demokracjĊ i wolny rynek – dwa filary na których
opiera siĊ zjednoczona Europa.
PostĊp byá moĪliwy dziĊki wejĞciu przez PolskĊ w 1989 r.
na drogĊ transformacji. 4 czerwca uczcimy 25 lat od pierwszych
– pluralistycznych, ale jeszcze nie w peáni wolnych wyborów w
naszym kraju. Byáy to pierwsze wybory w tej czĊĞci Europy z
udziaáem antykomunistycznej opozycji po dziesiĊcioleciach
ograniczonej suwerennoĞci.
Na integracji zyskali takĪe nasi partnerzy. Nieprawdziwa jest
teza, Īe jedną z przyczyn kryzysu gospodarczego w Europie byáo
poszerzenie UE. Analiza danych makroekonomicznych pokazuje
pozytywny wpáyw rozszerzenia z 2004 r. na gospodarki
wiĊkszoĞci paĔstw UE-15. NajwiĊkszą premiĊ za rozszerzenie
odebraáy paĔstwa prowadzące intensywne kontakty handlowe z
krajami naszego regionu oraz te, które zdecydowaáy siĊ
zliberalizowaü dostĊp do rynku pracy dla nowych czáonków.

8

GazetaWyborcza20kwietnia2014r.
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Gáównym Ĩródáem korzyĞci dla wszystkich paĔstw
(przystĊpujących i przyjmujących) jest wykorzystywanie
potencjaáu rynku wewnĊtrznego, w tym przypadku zwáaszcza
swoboda przepáywu towarów i swoboda przepáywu osób. Warto
przypominaü
tĊ
prawdĊ
w
obliczu
zalewu
tanim
eurosceptycznym populizmem, który nie liczy siĊ z faktami.
DziesiĊü lat to w historii tyle co uáamek sekundy. ûwierü
wieku to zaledwie jedno pokolenie. W tak krótkim czasie udaáo
siĊ nam zmieniü tĊ czĊĞü Europy. Ciesząc siĊ z naszego
sukcesu, Īyczymy, by udaáo siĊ go powtórzyü tym, którzy
podejmują trud reform w naszym sąsiedztwie dopiero dziĞ. I
którzy za samą moĪliwoĞü rozpoczĊcia reform zapáacili cenĊ
krwi, jak bohaterowie kijowskiego Majdanu.
Niech nasz przykáad bĊdzie dla nich natchnieniem i
Ĩródáem nadziei, Īe wysiáek naprawdĊ siĊ opáaca.ƀ

RadoĞü Polaków z przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. fot. Robert
Stachnik/reporter/eastnews
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DzieĔ Flagi – 2 Maja 2014 r.
UroczystoĞci przed Paáacem Prezydenckim9
Z okazji Dnia Flagi RP na dziedziĔcu Paáacu
Prezydenckiego odbyáo siĊ uroczyste wciągniĊcie flagi
paĔstwowej na maszt oraz wrĊczenie flag jednostkom
wojskowym,
organizacjom
pozarządowym,
szkoáom,
organizacjom polonijnym, laureatom konkursu „Patriotycznie
ZakrĊceni”, a takĪe przedstawicielom lotnictwa.

„To szczególny moment - DzieĔ Flagi RP - w ramach
25-lecia naszego cieszenia siĊ wolnoĞcią. To takĪe szczególny
moment obchodziü DzieĔ Flagi, naszej biaáo-czerwonej, w 10lecie czáonkostwa Polski w UE i 15-lecie czáonkostwa w NATO.
MyĞlĊ, Īe wielu z nas patrząc na polską flagĊ biaáo-czerwoną
ulega wzruszeniu, wielu z nas szuka w niej potwierdzenia

9

OpracowanonapodstawietekstunastronieinternetowejPrezydentaRP
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niezwykáoĞci polskiej drogi poprzez nieáatwą historiĊ, ale równieĪ
szuka w niej Ĩródáa radoĞci i optymizmu w myĞleniu o Polsce, o
OjczyĨnie, o nas wszystkich, w myĞleniu na przyszáoĞü” –
powiedziaá prezydent.
Bronisáaw Komorowski dziĊkowaá wszystkim, którzy
dbają, aby flaga nie tylko dumnie áopotaáa ponad nami, ale
równieĪ byáa stale Ĩródáem dobrego, mądrego patriotyzmu, aby
ta flaga cieszyáa nas swoją piĊkną tradycją, ale takĪe
codziennoĞcią, wspóáczesnoĞcią. Oceniá, Īe jest wiele takich
narodów, które patrzą na swoje symbole, na flagi, ale czują
gorycz lub lĊk przed wspóáczesnoĞcią albo lĊk o przyszáoĞü.
„My w Polsce moĪemy cieszyü siĊ biaáo-czerwoną flagą
radoĞnie, spokojnie spoglądając w przyszáoĞü, bo przezywamy
razem dobry czas dla Polski. Te 25 lat naszej wolnoĞci to dobry
czas dla biaáo-czerwonej – podkreĞliá Prezydent RP. DziĊkowaá
wszystkim, którzy chcą radoĞnie obchodziü tegoroczne rocznice i
budowaü radosne przeĪycie związane z flagą biaáo-czerwoną.

OkolicznoĞciowa iluminacja, tym razem specjalnie
przygotowana z okazji ĝwiĊta Flagi oraz ĝwiĊta Narodowego 3
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Maja, rozbáysáa na fasadzie Paáacu Prezydenckiego.
Na
zmieniającym siĊ biaáym i czerwonym tle wyĞwietlany jest orzeá w
koronie. IluminacjĊ bĊdzie moĪna oglądaü od zmierzchu 2 maja
do Ğwitu 5 maja.
Na czas trwania „Majówki z Polską” fasada Paáacu byáa
ponadto udekorowana wielkoformatowymi, biaáo-czerwonymi
flagami. Pomniki na Trakcie Królewskim byáy w tych dniach
przystrojone kokardami narodowymi.
Przed Paáacem Prezydenckim zostaáa otwarta wystawa
prezentująca niezwykáy wkáad Polaków w historiĊ Ğwiatowego
lotnictwa i wspóáczesne osiągniĊcia rodzimej awiacji.
W tym dniu Prezydent Bronisáaw Komorowski spotkaá
siĊ z przedstawicielami Polonii z okazji Dnia Polonii i Polaków za
Granicą.
Wieczorem na dziedziĔcu Paáacu Prezydenckiego odbyá siĊ
Koncert
orkiestr
wojskowych:
koncertowaáa
Orkiestra
Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz Gáówna Orkiestra
WĊgierskich Siá Zbrojnych. Koncert byá otwarty dla publicznoĞci.

PieĞĔ o fladze
Konstanty Ildefons GaáczyĔski, 1944

Jedna byáa - gdzie? Pod Tobrukiem.
Druga byáa - gdzie? Pod Narvikiem.
Trzecia byáa pod Monte Cassino.
A kaĪda jak zorza szalona,
biaáo-czerwona, biaáo-czerwona,
czerwona jak puchar wina,
biaáa jak ĞnieĪna lawina,
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biaáo-czerwona.
Zebraáy siĊ nocą flagi.
Flaga fladze dodaje odwagi:
- No, no, nie bądĨ taka zmartwiona.
Nie pomogą i moce piekáa:
jam ciebie, tyĞ mnie urzekáa,
nie zmogą ciĊ bombą ni záotem
i na zawsze zachowasz swą cnotĊ.
I nigdy nie bĊdziesz biaáa,
i nigdy nie bĊdziesz czerwona,
zostaniesz biaáo-czerwona
jak wielka zorza szalona,
czerwona jak puchar wina,
biaáa jak ĞnieĪna lawina,
najukochaĔsza, najmilsza,
biaáo-czerwona.
Tak mówiáy do siebie flagi
i raz po raz strzeliá karabin,
zrobiá dziurĊ w czerwieni i w bieli.
Lecz woáaáy flagi: - Nie páaczcie!
Choüby jeden strzĊpek na maszcie,
nikt siĊ zmieniü barw nie oĞmieli.
Zostaniemy biaáo-czerwone,
flagi ĞwiĊte, flagi szalone.
Spod Tobruku czy spod MurmaĔska,
niech nas pĊdzi dola cygaĔska,
zostaniemy biaáo-czerwone,
czerwone jak puchar wina,
biaáe jak ĞnieĪna lawina,
biaáo-czerwone.
O póánocy przy zielonych stolikach
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modliáy siĊ diabáy do cyfr.
Byáy szarfy i ordery, i muzyka
i stukaá tajny szyfr.
Diabáy w sercu swoim gáupim, bo niedobrym
rozwiązywaáy biaáo-czerwony problem.
àkaáa flaga: - Czym powinna
zginąü, bo jestem inna?
Bo nie taka dyplomatyczna,
bo tragiczna, bo nostalgiczna,
ta od mgieá i od tkliwej rozpaczy,
i od serca, które nic nie znaczy,
flaga jak ballada Szopenowska,
co ją tkaáa sama Matka Boska.
Ale wtedy przyszáa dziewczyna
i uniosáa flagĊ wysoko,
hej, wysoko, ku samym obáokom!
Jeszcze wyĪej, gdzie siĊ wszystko zapomina,
jeszcze wyĪej, gdzie jest tylko sáawa
i Warszawa, moja Warszawa,
Warszawa jak piosnka natchniona,
Warszawa biaáo-czerwona,
biaáa jak ĞnieĪna lawina,
czerwona jak puchar wina,
biaáo-czerwona, biaáo-czerwona,
hej, biaáo - czerwona.

*

67


Rocznica Konstytucji 3 Maja
Z okazji przypadającej
223. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja Prezydent RP Bronisáaw Komorowski z
MaáĪonką wziĊli udziaá w uroczystej mszy ĞwiĊtej w intencji
Ojczyzny w warszawskiej archikatedrze ĝw. Jana Chrzciciela.
Mszy przewodniczyá metropolita warszawski kard.
Kazimierz Nycz. - DziĊkujemy, Īe mieliĞmy tak mądrych
przodków, iĪ potrafili ustanowiü KonstytucjĊ 3 maja - mówiá kard.
Nycz. W homilii podkreĞliá, Īe 3 maja to zarazem ĞwiĊto maryjne
oraz paĔstwowe. Nawiązaá teĪ do niedawnej kanonizacji Jana
Pawáa II oraz obchodzonych w tym roku rocznic: 25-lecia
odzyskania wolnoĞci oraz wstąpienia Polski do UE. - Bez niego
wielu rocznic by nie byáo - dodaá metropolita warszawski.
We mszy uczestniczyli przedstawiciele najwyĪszych
wáadz paĔstwowych, a takĪe liczni generaáowie oraz dowódcy
rodzajów Siá Zbrojnych, kombatanci, Īoánierze AK, harcerze i
mieszkaĔcy stolicy.
Przed archikatedrą, odbyáa siĊ inscenizacja Īywego
obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” w
wykonaniu aktorów i statystów w historycznych strojach.

Fot. àukasz KamiĔski

68


Fot

Wystąpienie Prezydenta z okazji ĝwiĊta 3 Maja10

fot. Lukasz Kaminski

… W preambule Konstytucji 3 Maja znajduje siĊ zapis, Īe
uchwalono
ją “chcąc na wdziĊcznoĞü wspóáczesnych i
przyszáych pokoleĔ zasáuĪyü”.
Dzisiaj my okazujemy tĊ
wdziĊcznoĞü twórcom pierwszej w Europie, nowoczesnej
konstytucji z roku 1791.
Wiemy jednak, Īe Konstytucja Trzeciomajowa nie byáa
wtedy zwieĔczeniem dzieáa modernizacji Polski, ale raczej
postulatem gáĊbokiej reformy. Byáa zapowiedzią dziaáaĔ
zmierzających do przeáamania sáaboĞci ustrojowej, militarnej,
politycznej i gospodarczej. Miaáa byü drogą do nowoczesnoĞci
paĔstwa i do wolnoĞci narodu. Drogą do zerwania wtedy jakĪe
silnych zaleĪnoĞci od Rosji. Sposobem na zaczerpniĊcie ze
Ĩródeá zachodnioeuropejskich, oĪywczych idei oĞwieceniowych.


10

StronainternetowaPrezydentaRP.
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Wtedy nie udaáo siĊ nam wyzwoliü z zaleĪnoĞci od
Wschodu. Nastąpiáa rosyjska interwencja, wsparta przez rodzimy
obóz narodowej gáupoty, zdrady i anachronicznoĞci, zwany
Targowicą. Wielki zamysá gáĊbokiej modernizacji Polski legá
wtedy w gruzach. Obalona Konstytucja 3 Maja zostaáa na
pokolenia przestrogą i wskazówką. Do dziĞ przypomina, Īe nie
ma wolnoĞci bez nowoczesnoĞci!
W tym roku ĞwiĊtujemy 25-lecie ponownego odzyskania
wolnoĞci. ĝwiĊtujemy jednoczeĞnie 25 lat trudnego, ale
owocnego procesu modernizacji kraju.
RozpoczĊliĞmy ten proces w 1989 roku od skutecznego
zerwania
pojaátaĔskich uzaleĪnieĔ od Wschodu i od
wyznaczenia strategii dąĪenia przez PolskĊ do Ğwiata Zachodu,
do Ğwiata Europy. Ta strategia doprowadziáa nas 15 lat temu do
czáonkostwa w NATO, a 10 lat temu do Unii Europejskiej. Dzieáo
naprawy Rzeczypospolitej rozpoczĊliĞmy od wielkiej reformy
politycznej, spoáecznej i gospodarczej. Konstytucja z roku 1997
byáa ukoronowaniem tego procesu.
Doceniając dzisiaj wielkoĞü myĞli twórców Konstytucji
sprzed 223 lat, doceĔmy i wáasne dzieáo: bezpieczną, europejską
i rozwijającą siĊ III Rzeczpospolitą. Szanujmy naszą
wspóáczesną konstytucjĊ.
DoceĔmy efekty naszej walki, naszych wyrzeczeĔ i
poĞwiĊceĔ, efekt naszej pracy i wysiáku, mądroĞci twórców
odrodzonej,
demokratycznej
i
niepodlegáej Ojczyzny.
DoceĔmy i okaĪmy naszą wdziĊcznoĞü, nie mniejszą niĪ ta,
którą
obdarzamy prapradziadów, którzy dobrze rozpoczĊli
dzieáo, ale nie zdoáali go
wtedy
ani
obroniü, ani
doprowadziü do szczĊĞliwego koĔca.
OkaĪmy wdziĊcznoĞü za dobry los, który jest naszym
udziaáem od 25 lat!
PamiĊtajmy teĪ lekcjĊ páynącą z historii. I z tej odlegáej z
koĔca XVIII wieku i z tej, której jesteĞmy Ğwiadkami, tej która
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dzieje siĊ na naszych oczach, która dokonuje siĊ naszymi rĊkami
i naszymi sercami. PamiĊtajmy, Īe w naszym miejscu Ğwiata, w
naszym miejscu w Europie nie ma wolnoĞci bez nowoczesnoĞci!
Bo kto stoi w miejscu, kto trwa w samozadowoleniu, kto
trwa w przekonaniu, Īe nie trzeba siĊ ciągle doskonaliü,
unowoczeĞniaü - ten skazuje siebie i kraj na przegraną w
trwającej od zawsze i na zawsze konkurencji ludzi, narodów i
paĔstw.
Ten, kto chce zagwarantowaü rozwój, bezpieczeĔstwo i
wolnoĞü Ojczyzny musi byü gotów do jej ciągáej modernizacji,
ciągáej pracy na rzecz nowoczesnoĞci, ciągáego wysiáku na rzecz
pojawiających siĊ nowych wyzwaĔ, nowych zagroĪeĔ i nowych
szans.
Nie ma wolnoĞci bez nowoczesnoĞci!

UroczystoĞci na Placu Zamkowym z okazji ĝwiĊta Narodowego 3 Maja
fot. Piotr Molecki
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70.rocznicabitwyoMonteCassino
CZERWONE MAKI11
Piotr Suáek

Gáówne uroczystoĞci
upamiĊtniające
70. rocznicĊ
bitwy odbyáy siĊ
na
Polskim Cmentarzu Wojennym, u
podnóĪa opactwa oo. Benedyktynów. Przed wprowadzonym
z honorami historycznym sztandarem 5. WileĔskiej Brygady
Piechoty oddano hoád spoczywającym na wzgórzu Monte
Cassino bohaterom.
W patriotycznej uroczystoĞci oraz Mszy Ğw. odprawionej
przez kard. Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolitĊ
warszawskiego, Szczepana Wesoáego, arcybiskupa seniora
archidiecezji gnieĨnieĔskiej, oraz Józefa Guzdka, biskupa
polowego
Wojska
Polskiego, uczestniczyáo: 53 weteranów
walk o Monte Cassino; prezes Rady Ministrów RP Donald
Tusk z maáĪonką, ksiąĪĊ Henryk z Walii, reprezentujący
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Póánocnej;
generalny gubernator Nowej Zelandii gen. broni Jerry
Mateparae;
przedstawiciele
korpusu
dyplomatycznego
akredytowani
przy
Kwirynale. RepublikĊ Wáoską
reprezentowali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony
Gioacchino Alfano, prefekt prowincji Frosinone Emilia Zarrilli
i burmistrz Cassino Giuseppe Golini Petrarcone.
W
skáad
licznej
polskiej
delegacji
wchodzili:
wicemarszaáek Sejmu Cezary Grabarczyk; wicemarszaáek
Senatu Jan WyrowiĔski; ministrowie: Jacek Cichocki, Paweá
GraĞ,
Igor Ostachowicz, Tomasz Siemoniak i Bartáomiej
Sienkiewicz, reprezentujący prezydenta podsekretarz stanu
w
jego Kancelarii
Maciej
Klimczak, posáowie: Jan
Dziedziczak,
Rafaá GrupiĔski,
Ligia Krajewska,
Stefan
Niesioáowski,
Ireneusz RaĞ,
szef UrzĊdu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Stanisáaw
Ciechanowski,
ambasador
RP w Republice Wáoskiej
Wojciech
Ponikiewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy
i
Polityki Spoáecznej Marek Bucior; dowódca

11
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Garnizonu Warszawa gen. Wiesáaw GrudziĔski; sekretarz
Rady Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa
Andrzej
Krzysztof Kunert; wdowa po
prezydencie Ryszardzie
Kaczorowskim Karolina
Kaczorowska
oraz córka
dowódcy 2. Korpusu, Anna Maria Anders. Byáo takĪe ponad
1800 harcerzy z kraju i zagranicy.
Po odegraniu hymnów Polski i Wáoch przybyáych
goĞci powitaá szef UrzĊdu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Stanisáaw Ciechanowski. Zwracając
siĊ do weteranów podkreĞliá, Īe to dziĊki ich mĊstwu i
daninie krwi Īyjemy dziĞ w wolnym kraju: – ZebraliĞmy
siĊ, by oddaü hoád zdobywcom tego wzgórza, którzy
doprowadzili do
jednego
z
najwiĊkszych
w
historii
zwyciĊstw orĊĪa polskiego. WalczyliĞcie o to, by Polska
byáa wolna
i demokratyczna, i dziĞ taka ona jest.
ZdobyliĞcie to, co podobno byáo nie do zdobycia. ByliĞcie
Īoánierzami wolnoĞci, zwyciĊĪyá Orzeá Biaáy.
Rozpoczynając naboĪeĔstwo, metropolita warszawski
kard. Kazimierz Nycz powiedziaá: – Gromadzimy
siĊ,
by
uczyü siĊ miáoĞci do Ojczyzny, która zawsze wymaga
poĞwiĊcenia, ofiary, trudu, i równoczeĞnie
uczyü
siĊ
odpowiedzialnoĞci za OjczyznĊ, a takĪe odpowiedzialnoĞci
za
kraje
bratnie
Europy i Ğwiata wtedy, kiedy trzeba
pomagaü.
Biskup polowy Wojska Polskiego, Józef Guzdek,
przypomniaá
w
homilii losy
polskich
uchodĨców z
„nieludzkiej ziemi”: – Przeszedászy dáugą drogĊ, przez Iran,
Irak
i
PalestynĊ, Īoánierze 2. Korpusu Polskiego pod
dowództwem gen. Wáadysáawa
Andersa w maju 1944 r.
stoczyli pod tym wzgórzem niezwykáą bitwĊ. ZwyciĊską
bitwĊ, ale zapáacili cenĊ za zdobycie tego wzgórza.
Ponad tysiąc Īoánierzy polegáo na polu walki, ponad 3 tys.
byáo rannych. Niektórzy konając, mówili „za PolskĊ i dla
Polski”. Biaáo-czerwona flaga, zatkniĊta
na gruzach
benedyktyĔskiego klasztoru,
byáa
znakiem,
Īe „jeszcze
Polska nie zginĊáa”.
DziĊki
ofiarnej walce za „wolnoĞü
waszą i naszą” brama na Rzym zostaáa otwarta. MoĪliwy
byá
dalszy
zwyciĊski
marsz, przynoszący
wolnoĞü
Europie(...).
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Prezes Rady Ministrów Donald Tusk mówiá w wystąpieniu
o bohaterstwie
Īoánierzy 2. Korpusu: – W jĊzyku polskim
nazwa „Monte Cassino” zrosáa siĊ ze sáowem „bohaterowie”.
Dumny moĪe byü naród i jest dumny, kiedy ma takich
bohaterów
– powiedziaá
premier, przypominając sáowa
wyryte na miejscu wiecznego spoczynku zdobywców
klasztoru: „Przechodniu powiedz Polsce, ĪeĞmy polegli
wierni w jej sáuĪbie”. – Bitwa o Monte Cassino byáa tak
naprawdĊ
bitwą
o
naszą przyszáą wolnoĞü. Wszystkie
nastĊpne pokolenia dobrze to czuáy – dodaá, podkreĞlając
znaczenie bitwy dla kolejnych pokoleĔ. – Skoro oni mogli
caáemu Ğwiatu udowodniü, Īe nie ma takiego wzgórza,
które nie byáoby do zdobycia, jeĞli wierzy siĊ w swoją ĞwiĊtą
sprawĊ, to i my – ich nastĊpcy w Polsce – musieliĞmy
w to samo uwierzyü, Īe nie ma tak beznadziejnej
opresji, z której naród nie znajdzie wyjĞcia, jeĞli wierzy
w swoje
ĞwiĊte
prawa
do
niepodlegáoĞci wáasnego
paĔstwa i prawa do wolnoĞci.
Premier Donald
Tusk
w
asyĞcie harcerzy i
weteranów
bitwy
záoĪyá wieniec, oddając hoád polegáym
Īoánierzom(..).
Znicz na grobie gen. Wáadysáawa Andersa i jego
maáĪonki, kpt. Ireny Anders, zapaliáa ich córka, Anna
Maria Anders.
Harcerze z kolei zapalili znicze na grobach abp.
Józefa Gawliny oraz gen. Bronisáawa Ducha.
Na wszystkich mogiáach
záoĪono czerwone
maki,
przy kaĪdej z nich stanĊáa
harcerska warta.
Weterani
2.
Korpusu
Polskiego, uczestnicy walk
o Monte Cassino, przekazali
máodzieĪy z Polski zadanie
kontynuowania dzieáa swych
koleĪanek i kolegów
ze
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Związku Harcerstwa Polskiego dziaáającego poza granicami
kraju podtrzymania tradycji i etosu ich formacji. Kombatanci
wrĊczyli
harcerzom
z
ZHP, ZHR oraz Stowarzyszeniu
Klubów Szkóá i Organizacji Przyjacióá Monte Cassino biaáoczerwone flagi.
Gáos w imieniu weteranów walk o Monte Cassino
zabraá prof. Wojciech NarĊbski.
– W imieniu nielicznych
Īyjących i wielu peániących wieczną wartĊ w zaĞwiatach
uczestników zwyciĊskiej bitwy o Monte Cassino pragnĊ
przede wszystkim záoĪyü hoád pamiĊci spoczywających na
tym cmentarzu naszych towarzyszy broni, którzy na tych
skrwawionych przez ĩoánierzy wielu narodów wapiennych
wzgórzach, oddali Bogu – ducha, bratniej ziemi wáoskiej –
ciaáo, a serca – Polsce.
W samo poáudnie, dokáadnie po 70 latach, znowu
zabrzmiaá
hejnaá
mariacki. W ruinach klasztoru Monte
Cassino 18 maja 1944 r. o godz. 12, na znak polskiego
zwyciĊstwa,
odegraá go
plutonowy
Emil Czech z 3.
Batalionu Saperów 3. Dywizji Strzelców Karpackich.
W
uroczystej i
podniosáej
atmosferze chór
Reprezentacyjnego Zespoáu Artystycznego Wojska Polskiego
odĞpiewaá skomponowaną po zakoĔczeniu bitwy pieĞĔ
„Czerwone Maki na Monte Cassino”, do której sáowa
uáoĪyá Feliks Konarski, a
muzykĊ
skomponowaá Alfred
Schütz(...)
Pomnik gen. Andersa
WczeĞniej w centrum Cassino, na placu obok Muzeum
Historycznego, odsáoniĊto popiersie gen. Wáadysáawa Andersa,
bĊdące darem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w
Ameryce (SWAP) dla miasta oraz uczestników walk.
W ceremonii obok weteranów 2. Korpusu Polskiego wziĊli
udziaá m.in.: Anna Maria Anders, Karolina Kaczorowska, szef
Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki; szef
UrzĊdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Jan Stanisáaw Ciechanowski, ambasador Wojciech Ponikiewski
oraz burmistrz Cassino Giuseppe Golini Petrarcone . W imieniu
fundatorów
pomnika
przemówiá prezes SWAP
Antoni
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ChroĞcielewski, Īoánierz spod Monte Cassino, który odniósá siĊ
do idei upamiĊtnienia swojego dowódcy.
– Byá nie tylko zdolnym wojskowym, ale byá dla nas ojcem i
opiekunem – mówiá
wzruszony
weteran. Jan Stanisáaw
Ciechanowski podziĊkowaá burmistrzowi Cassino oraz Stowa rzyszeniu Weteranów Armii Polskiej za podjĊcie inicjatywy
uczczenia dowódcy 2. Korpusu Polskiego: – To wspaniaáy
pomnik generaáa polskich nadziei. Czáowieka, który caáe
Īycie poĞwiĊciá wolnej Polsce. Zwracając siĊ do harcerzy,
szef UdSKiOR wezwaá ich do przechowania pamiĊci o tym
wielkim polskim bohaterze.
Uczestnicy ceremonii wysáuchali równieĪ archiwalnego
nagrania z wystąpieniem gen. Wáadysáawa Andersa, który
w peánych emocji sáowach mówiá o ofierze Īycia swoich
ĩoánierzy i o historycznym znaczeniu tej bitwy. Przed
odsáoniĊtym pomnikiem záoĪone zostaáy wieĔce i wiązanki
kwiatów.
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Bezostatniegorozdziaųu12
AnnaZechenter–IPNKraków

Ufaá gwarancjom Zachodu i miaá nadziejĊ, Īe alianckie
obietnice wskrzeszenia Polski zostaną wypeánione. Trzeba byáo
dopiero brytyjskich nacisków, by nie wyprowadzaá polskich
tuáaczy-áagierników z Sowietów, decyzji jaátaĔskich i podáych sáów
Churchilla, rzuconych mu w twarz w 1945 roku: „Waszej pomocy
nie potrzebujemy!”, by generaá Wáadysáaw Anders pojąá to, co i
dziĞ ma dla nas wagĊ pierwszorzĊdną: Europa nigdy nie stanie
w obronie polskiej suwerennoĞci, jeĪeli napastnikiem bĊdzie
Rosja.
Wáadysáaw Anders, potomek niemieckiej rodziny osiadáej
w Polsce w czasach saskich, walczyá podczas I wojny
Ğwiatowej jako oficer w armii carskiej, a po powrocie do
odrodzonej Rzeczypospolitej wstąpiá do Wojska Polskiego.
Wspomnienia jego córki, Anny Anders-Nowakowskiej, dają
obraz Īycia typowy dla rodzin oficerskich: dbaá o tĊĪyznĊ
fizyczną dzieci („MiĊdzy dwoma pokojami w naszych domach
byáy zawsze wmontowane róĪne przyrządy gimnastyczne i
gimnastykowaliĞmy siĊ solidnie”)
i uczyá je prawoĞci. Tam,
gdzie wysáano go na sáuĪbĊ,
w Równem na Woáyniu,
Biaáokrynicy koáo KrzemieĔca, Brodach pod Lwowem, w
koĔcu w Baranowiczach, Andersowie prowadzili dom otwarty
dla rodzin innych oficerów oraz ziemiaĔstwa. Anna, nazywana
w rodzinie HaniĞ, pamiĊta sielankową atmosferĊ: „Nadchodziáo
BoĪe Narodzenie, na które zjeĪdĪali siĊ zwykle moi stryjowie.
KaĪdego roku w przylegáym do jadalni pokoju staáa siĊgająca
sufitu choinka, którą w tajemnicy przed nami rodzice dekorowali
sami”. KtórejĞ Wigilii czekaáa ją niespodzianka: „Pod choinką
staá Īywy koĔ – kucyk buáanej maĞci, udekorowany róĪnymi
Ğwiecideákami”. ZaczĊáy siĊ wspólne jazdy z ojcem, skoki przez
niewielkie przeszkody. „Konie rosáy wraz ze mną, a spacery z
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Ojcem, które uwielbiaáam, stawaáy siĊ coraz czĊstsze” –
wspominaáa.
Anders, urodzony kawalerzysta, przewodziá w 1925 roku
polskiej ekipie, która zdobyáa na zawodach w Nicei zespoáowy
Puchar Narodów. Jego Īona, Irena z Jordan-Krąkowskich,
skupiáa swoje Īycie na Wáadysáawie. „To byá nie tylko jej
mĊĪczyzna, duĪo wiĊcej, to byá jej czáowiek […], kochaáa go i,
co chyba jeszcze waĪniejsze, wierzyáa w niego bez reszty” –
pisaáa córka. Irenie Andersowej starczaáo czasu równieĪ na
pracĊ spoáeczną.
Zdeptany medalik na àubiance
Spokojne Īycie przerwaá rozkaz mobilizacyjny w marcu
1939 roku. W powietrzu pachniaáo wojną. Dzieci Andersów
byáy juĪ dorosáe, córka wyszáa za mąĪ. Epopeja wrzeĞniowa
zawiodáa HanisiĊ w przebraniu uáaĔskim u boku mĊĪa na
wschód, ojciec, przedzierając siĊ ku granicy wĊgierskiej, zostaá
ciĊĪko ranny w okolicach Sambora. Swoich Īoánierzy wysáaá
w dalszą drogĊ. Nie chciaá opóĨniaü marszu. Zostaáo z nim
dwóch ludzi, wokóá roiáo siĊ od sowieckich oddziaáów i band
ukraiĔskich.
Nie zdoáaá ujĞü – pojmany 29 wrzeĞnia,
przewoĪony ze szpitala do szpitala, nie zgodziá siĊ na
wspóápracĊ z okupantem.
Rodzina Andersów odnalazáa siĊ dopiero we Lwowie,
przy strzeĪonym
przez NKWD áóĪku szpitalnym generaáa.
Wtedy namówiá dzieci oraz ziĊcia, by uciekali pod okupacjĊ
niemiecką, ale Īona zdecydowaáa, Īe zostaje. We dwójkĊ
przeszli
drogĊ
nadziei na wydostanie siĊ z sowieckiego
piekáa, gdy pojawiáa siĊ szansa na przekazanie rannych
Niemcom. Zaáadowani do przemyskiego pociągu, gdzie mieli
przejĞü granicĊ pod niemiecką okupacjĊ, zostali zawróceni do
Lwowa. W siedzibie NKWD Irenie powiedziano, Īe „mąĪ musi
na razie pozostaü”. „Wpuszczono mnie do duĪego gabinetu, w
którym za biurkiem siedziaá oficer NKWD, a na wprost niego
blady, wyczerpany, z podkrąĪonymi oczyma i ruszającymi siĊ
szczĊkami z hamowanej pasji Wáadek. Zobaczyáam go dopiero
jesienią
1945 roku, kiedy przyjechaáam do Ankony we
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Wáoszech” – zapisaáa w notatkach opublikowanych przez córkĊ.
RozpoczĊáa wĊdrówki po wiĊzieniach. „Kiedy podawaáam moją
paczkĊ i sáyszaáam twardo wypowiedziane sáowa ’Takowo niet’,
robiáo mi siĊ sáabo, z
trudem
wracaáam do domu”.
Tymczasem wiĊziony w Brygidkach Anders przeĪywaá gehennĊ.
„Kiedy szedáem z trudem po schodach, zostaáem umyĞlnie
potrącony. Nie mogąc siĊ utrzymaü na kulach, spadáem w dóá –
pisaá we wspomnieniach „Bez ostatniego rozdziaáu”. –
Powtarzaáo siĊ to na kaĪdym piĊtrze. Cudem nie poáamaáem rąk i
nóg. Wreszcie wepchniĊto mnie do maáego pokoiku z
zakratowanym oknem, bez szyb. Miaáem na sobie tylko
cienki drelich. Mróz przekraczaá 30 st. C. Wstawiono mi jeden
kubeá z wodą, która natychmiast zamarzáa. Po szeĞciu
tygodniach zjawiá siĊ oficer Ğledczy. Pokazaáem odmroĪone,
zaropiaáe policzki, rĊce, nogi”. Znów chcieli, by wstąpiá do Armii
Czerwonej, i znów odmówiá.
Gdy wywieziono go na àubiankĊ w lutym 1940 roku,
Īonie nie pozwolono jechaü za nim – przeszáa wiĊc liniĊ
graniczną z Generalnym Gubernatorstwem. Pobyt generaáa na
àubiance zacząá siĊ od rewizji. „W pewnej chwili
znajdują
medalik z
Matką Boską – wspominaá. – Zbierają siĊ w
kilkunastu nad medalikiem. ĝmiech grubiaĔski i ’no, zobaczymy,
czy ci ta k… pomoĪe w sowieckim wiĊzieniu’. Medalik rzucony
na ziemiĊ zdeptany nogą. PóĨniej w wiĊzieniu czĊsto Ğniá mi siĊ
ten medalik. Im wiĊcej
sáyszaáem wokóá siebie Ğmiechu
bezboĪników, tym gáĊbiej utrwalaáa siĊ wiara w Boga. (…) Z
wiĊĨniami nie moĪna siĊ byáo w ogóle porozumieü. Niektórzy z
máodego pokolenia nigdy w Īyciu nie sáyszeli sáowa Jezus
Chrystus”.
Defilada áagierników
Uwolniony w sierpniu 1941 roku po wybuchu wojny sowieckoniemieckiej
i
po
podpisaniu
ukáadu
Sikorski-Majski
przewidującego „amnestiĊ” dla wiĊzionych Polaków oraz
utworzenie z nich wojska w ZSRS, zostaá 4 sierpnia 1941
roku zwierzchnikiem tych siá. „Na razie byáem sam jeden,
dowódca bez armii, stopniowo jednak zaczĊli wychodziü z
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wiĊzieĔ koledzy – wspominaá. – Chodziáo mi przede wszystkim
o to, by jak najszybciej
rozpocząü
tworzenie wojska i
wydostaü jak najwiĊcej ludzi z wiĊzieĔ i obozów”. Otrzymaá
wówczas od brata Tadeusza z Anglii pierwszą wiadomoĞü o
Īonie. „(…) moja sercem i duszą najbliĪsza mi istota Rena,
moja Rena, jest z dzieümi – odpisaá we wrzeĞniu. – Rena jest
dla mnie kimĞ niezmiernie drogim, jak nie moĪe byü nawet
Īona i najlepszy przyjaciel”.

Staá siĊ wodzem tysiĊcy wygáodzonych i wynĊdzniaáych
ludzi, którzy z caáych Sowietów ciągnĊli do formowanego
przezeĔ wojska, do Buzuáuku w rejonie oranienburskim na
poáudniu Rosji. W Tockoje, gdzie powstawaáa 6. Dywizja
Piechoty, spotkaá swoich przyszáych Īoánierzy: „Ogromna czĊĞü
bez butów
i
bez
koszul.
Wszyscy
w áachmanach,
czĊĞciowo w strzĊpach starych mundurów polskich, wychudli
jak szkielety – wspominaá. – WiĊkszoĞü pokryta wrzodami
wskutek awitaminozy.
Ale, ku zdumieniu towarzyszących mi
bolszewików
wszyscy byli ogoleni. I cóĪ za wspaniaáa
Īoánierska postawa. Serce mi siĊ ĞcisnĊáo, gdy patrzyáem na
tych nĊdzarzy, i zapytywaáem siĊ w duchu, czy uda siĊ z nich
jeszcze zrobiü wojsko (…). OdpowiedĨ zjawiáa siĊ natychmiast;
doĞü byáo popatrzeü w te báyszczące oczy, z których wyzieraáa
wola i wiara. (…) Pierwszy i daj BoĪe ostatni raz w Īyciu
przyjąáem defiladĊ Īoánierzy bez butów. Uparli siĊ, Īe chcą
maszerowaü. Chcą pokazaü bolszewikom, Īe bosymi,
poranionymi
nogami
potrafią
na
piasku wybiü takt
wojskowy, jako początek swego marszu do Polski”.
Zaáatwiaá setki spraw. WciąĪ brakowaáo oficerów,
przedstawiaá wiĊc sowieckim oficjelom listy zaginionych z
Ostaszkowa,
Kozielska
i Starobielska – na darmo. W
punktach zbiorczych panowaáy ciĊĪkie warunki: „Ludzie nieraz
zamarzali w namiotach, brakowaáo najbardziej prymitywnych
urządzeĔ” – wspominaá. Staraá siĊ o przeniesienie armii w
cieplejsze
strony, na poáudnie. PoniewaĪ wciąĪ napáywali
ludzie, skąpe Īoánierskie
racje
ĪywnoĞciowe trzeba byáo
dzieliü miĊdzy wszystkich. Sowieci nie chcieli ich zwiĊkszyü, a
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przecieĪ pochodziáy z zachodnich dostaw. Kiedy w lutym
1942 roku Stalin zaĪądaá od Andersa, by skierowaá na front
niegotową jeszcze do walki dywizjĊ piechoty, spotkaá siĊ ze
stanowczą odmową. Generaá przekonywaá, Īe wojsko w takiej
kondycji nie nadaje siĊ do wysáania na front. Nie godziá siĊ na
uĪycie pojedynczych jednostek przeciw Niemcom – chciaá, by do
boju poszli wszyscy razem, pod polskim sztandarem, a nie
rozpáynĊli siĊ w sowieckiej masie.
Otrzymawszy po wielu zabiegach zgodĊ Stalina na
ewakuacjĊ czĊĞci ludzi przez Morze Kaspijskie do Iranu,
okupowanego przez Brytyjczyków i Sowietów, rozpocząá ją w
marcu 1942 roku. Wtedy odezwali siĊ Brytyjczycy, Īądając
„bezwzglĊdnego wstrzymania” wysyáania rodzin wojskowych.
A przecieĪ Andersowi z trudem udaáo siĊ przekonaü wáadze
sowieckie, by do transportów doáączaü cywilów, w tym kobiety
i dzieci. „Byáo to jakieĞ potworne nieporozumienie, wynikáe z
zupeánego
niezrozumienia
rzeczywistoĞci
sowieckiej
–
wspominaá. – Transporty odchodzą z regularnoĞcią co do
minuty. Ewakuacja ma byü dokonana w ciągu tygodnia. Kto
nie wyjedzie w tym czasie, traci bezpowrotnie nadziejĊ na
wydostanie siĊ z Rosji
sowieckiej.
Mam czekaü na
ewentualne uzyskanie zgody wáadz brytyjskich! Albo ratujĊ
ludnoĞü cywilną, albo pozostawiam ją swojemu losowi. BiorĊ
caákowitą odpowiedzialnoĞü. Nie cofam wydanych rozkazów”.
Uszáo okoáo 40 tys. ludzi.
Latem 1942 roku, kiedy uwagĊ Sowietów zaprzątaáa
dramatyczna
sytuacja pod Stalingradem, Anders dostaá
wreszcie zgodĊ generalissimusa na wyprowadzenie pozostaáej
czĊĞci armii.
Nie
zwaĪając
na
uchwaáĊ rządu RP w
Londynie mówiącą, Īe „Wojsko Polskie w Rosji winno tam
zostaü i biü siĊ razem z Armią Sowiecką”,
daá rozkaz
ewakuacji. UwaĪaá, Īe z Moskwą moĪna rozmawiaü tylko siáą i
tworzyü fakty dokonane „Nieludzką ziemiĊ” opuĞciáo w marcu i
sierpniu 1942 roku ponad 116 tys. Polaków, w tym ponad
78 tys. Īoánierzy.
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Do Polski coraz dalej
Potem byáa ciĊĪka praca nad sformowaniem w 1943 roku
2. Korpusu Polskiego w póánocnym Iraku; przegrupowanie do
Palestyny; wymarsz
do
Egiptu, gdzie Īoánierze zostali
naleĪycie uzbrojeni. Tam usáyszeli o odkryciu grobów w
Katyniu. AĪ wreszcie nadszedá grudzieĔ 1943 roku i transport
wojska przez Morze ĝródziemne na poáudnie Wáoch, do Tarentu.
ZaczĊáa siĊ kampania wáoska. W lutym 1944 roku spadá
nowy cios. Churchill w parlamencie podkreĞliá, Īe alianci
nigdy
nie
gwarantowali wschodniej granicy Polski. A
tymczasem Īoánierze
polscy krwawili u boku aliantów…
Anders miaá nadziejĊ, Īe polityka Wielkiej Brytanii z czasem
ulegnie zmianie. Nie znaá ustaleĔ z Teheranu z grudnia 1943
roku, podczas których Roosevelt i Churchill dali Stalinowi zgodĊ
na zagarniĊcie poáowy kraju.
W maju 1944 roku, przed bitwą o Monte Cassino,
generaá
rozwaĪaá sens wysáania do tego piekáa swoich
Īoánierzy. Zdecydowaá siĊ, bo wierzyá, Īe otwierając drogĊ na
Rzym, zdobĊdzie kolejny atut w nadciągającej rozgrywce o
podziaá powojennej Europy. Potem poprowadziá Īoánierzy na
AnkonĊ i dalej na póánoc, w Apeniny.
Kiedy w lutym 1945 roku do Polaków dotaráa wieĞü o
zdradzie jaátaĔskiej, wielu
ĩoánierzy chciaáo rzuciü broĔ.
Anders poprosiá wtedy brytyjskich przeáoĪonych o wycofanie
Korpusu z walk. „Nie mam sumienia Īądaü w obecnej chwili
od Īoánierza ofiary krwi” – napisaá. PamiĊtaá, jak póá roku
wczeĞniej Churchill zapewniaá go: „Musicie mieü do nas
zaufanie, nie opuĞcimy was i Polska bĊdzie szczĊĞliwa”.
Pojechaá wiĊc do niego 21 lutego 1945 roku i powiedziaá: „Na
takie zaáatwienie sprawy naród polski nie zasáuĪyá”. I wtedy
usáyszaá: „Sami jesteĞcie sobie winni. Od dawna namawiaáem
was
do
zaáatwienia
sprawy granic z Rosją sowiecką i
oddania jej ziem na wschód od linii Curzona. Mamy dzisiaj
dosyü wojska i waszej pomocy nie potrzebujemy! MoĪe pan
swoje dywizje zabraü! Obejdziemy siĊ bez nich!”. Brytyjskie
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dowództwo
potrzebowaáo
walkach na froncie wáoskim.

jednak 2. Korpusu w ciĊĪkich

Ciosy spadaáy jeden po drugim. JuĪ po kapitulacji
Niemiec, 5 lipca 1945 roku, Brytyjczycy i Amerykanie wycofali
poparcie dla Rządu RP na UchodĨstwie, uznając komunistyczny
Tymczasowy Rząd JednoĞci Narodowej.
Jesienią 1945 roku dotaráa przez zieloną granicĊ do
Wáoch rodzina generaáa Andersa z Polski. „Wielokrotnie
zastanawiaáam siĊ, jak odbĊdzie siĊ spotkanie rodziców po tak
dáugiej przerwie – wspominaáa córka Anna. – Czy bĊdzie tak, jak
dawniej, blisko, ciepáo i serdecznie? Niestety, wkrótce
przekonaliĞmy siĊ, Īe nie jest tak dobrze, bo w Īyciu Ojca
zjawiáa siĊ inna máodsza kobieta”. Z niezwykáym taktem
potraktowaáa w swoich zapiskach drugi związek ojca.
2. Korpus we Wáoszech roztoczyá opiekĊ nad caáym
wychodĨstwem. Armia powoli przeksztaácaáa siĊ w polskie
paĔstwo na wygnaniu, które trwaáo jeszcze przez póá wieku
w Londynie. Generaá odszedá w rocznicĊ bitwy o Monte Cassino,
w 1970 roku, i zostaá pochowany na tamtejszym cmentarzu.
Anders oburzaá siĊ na JaátĊ; jak policzek odebraá
pominiĊcie
jego
ĩoánierzy w
paradzie zwyciĊstwa w
Londynie. Jakkolwiek Ĩle to zabrzmi, napisaü jednak trzeba:
tamten Zachód popeániaá grzechy wielkie, ale nie nowe.
Zdradzano wszak sprzymierzeĔców i wczeĞniej, áamano
przymierza, mordowano bezbronnych. Przyzwoici ludzie
wiedzieli jednak, Īe dzieje siĊ záo. Od Ğmierci Andersa
minĊáy dopiero 44 lata – niewiele, ale w historii wspóáczesnej to
caáa
epoka,
czas obalania podstawowych wartoĞci. DziĞ
miarą „europejskoĞci” nie jest ani honor, ani prawoĞü, ani
odwaga. A nad Polską znów zbierają siĊ chmury. Czy bĊdzie
komu dopisaü „ostatni rozdziaá”, którego Anders nie doczekaá?

*
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Obchody 25-lecia wolnej Polski
Redakcja : 4 czerwca obchodzimy DzieĔ WolnoĞci i
Praw Obywatelskich. ĝwiĊto to ustanowiá w ubiegáym roku
Sejm na pamiątkĊ zwyciĊstwa SolidarnoĞci w wyborach
czerwcowych 1989 roku. Uchwaáa ustanawiająca to ĞwiĊto w
uzasadnieniu podkreĞla, Īe 4 czerwca jest szczególną datą dla
Polski jako „suwerennego i demokratycznego paĔstwa wolnych i
Ğwiadomych swoich praw obywateli”.
Wybory 4 czerwca 1989 r. zakoĔczyáy siĊ zwyciĊstwem
SolidarnoĞci, a ich konsekwencją byá upadek rządów
komunistycznych w Polsce. SolidarnoĞü w Sejmie kontraktowym
objĊáa 161 mandatów, pozostaáe mandaty przypadáy Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej i innym, mniejszym liczebnie
ugrupowaniom. W Senacie SolidarnoĞci przypadáo 99 mandatów,
jeden senator byá niezaleĪny.
W tym roku mija 25 lat od tamtych wydarzeĔ. 25-lecie
wyborów ĞwiĊtuje siĊ w caáej Polsce. 3 czerwca odbyáo siĊ
uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Posáowie,
senatorowie, czáonkowie rządu oraz zaproszeni goĞcie
wysáuchali orĊdzia prezydenta Bronisáawa Komorowskiego.
25-lecie wyborów ĞwiĊtuje siĊ w caáej Polsce.
Organizowane są koncerty, gry uliczne, debaty, konkursy,
wystawy i imprezy sportowe.
Centralne obchody ĝwiĊta
WolnoĞci z udziaáem polskich wáadz paĔstwowych odbyáy siĊ na
warszawskim placu Zamkowym.
W uroczystoĞci uczestniczyáy delegacje niemal 50 paĔstw, m.in.
prezydenci: Stanów Zjednoczonych Barack Obama, Francji –
François Hollande, Niemiec – Joachim Gauck, Sáowacji – Ivan
Gaszparovicz, WĊgier – Janos Ader oraz Czech – Miloš Zeman,
Litwy -Dalia Grybauskaite oraz prezydent elekt Ukrainy - Petro
Poroszenko.
W uroczystoĞciach na pl. Zamkowym uczestniczyli:
premier Donald Tusk, ministrowie, marszaákowie Sejmu i Senatu
Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz, duĪa grupa posáów i
senatorów, rektorzy uczelni wyĪszych, przedstawiciele
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duchowieĔstwa oraz b. prezydenci Lech WaáĊsa i Aleksander
KwaĞniewski.
W programie przewidziano przemówienia prezydentów
Polski i USA - Bronisáawa Komorowskiego i Baracka Obamy.
GoĞci uroczystoĞci powitaáa prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz.
Aktor
Andrzej
Seweryn
odczytaá
Warszawską DeklaracjĊ WolnoĞci.
Wystąpienie Prezydenta RP Bronisáawa Komorowskiego13
Stoimy przed Zamkiem Królewskim w Warszawie – symbolem
polskiej
paĔstwowoĞci.
Symbolem takĪe trudnej historii
naszego
kraju. 1 wrzeĞnia ‘39 roku wybucháa II Wojna
ĝwiatowa. Zamek spáonąá zbombardowany przez Luftwaffe
17 wrzeĞnia, a wiĊc w dniu, gdy w nastĊpstwie paktu HitlerStalin
na broniącą siĊ PolskĊ uderzyáa równieĪ Armia
Czerwona.
Polska utraciáa niepodlegáoĞü. Polacy brali udziaá w wojnie od jej
pierwszego dnia do dnia ostatniego. Bili siĊ nieomal na
wszystkich frontach. A jednak nie byáo nam dane cieszyü siĊ
wolnoĞcią po alianckim zwyciĊstwie nad hitlerowską III Rzeszą.
Tej szansy pozbawiáy nas ustalenia w Jaácie. ZwyciĊskie
mocarstwa dokonaáy tam podziaáu Europy na strefy wpáywów.
Polska, podobnie jak wiele innych krajów naszego regionu,
znalazáa siĊ w obszarze dominacji Związku Sowieckiego, w
Ğwiecie rządzonym przez Stalina. Na kilkadziesiąt dáugich,
ciemnych lat EuropĊ przegrodziáa Īelazna kurtyna!
Ale nasze marzenia i nasze dąĪenia do wolnoĞci przetrwaáy.
ħródáem
naszej siáy byáa tradycja narodowa, w tym Īywa
pamiĊü o „Cudzie nad Wisáą” – odzyskaniu niepodlegáoĞci
w 1918 roku i zwyciĊstwie nad bolszewikami w 1920 roku.

13

StronainternetowaPrezydentaRP,zdjħcieͲzestronygazeta.pl
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ħródáem siáy byáa polska rodzina – jedna z ostatnich enklaw
niezaleĪnoĞci i trwania Īycia narodowego. ħródáem siáy byá
KoĞcióá katolicki – opoka niezaleĪnoĞci duchowej, wyraĨny znak
naszej przynaleĪnoĞci do Ğwiata Zachodu. Przetrwaáy teĪ
enklawy normalnoĞci ekonomicznej – indywidualne rolnictwo,

prywatny handel i drobna przedsiĊbiorczoĞü.
okolicznoĞci, zmieniaáy siĊ formy walki

Zmieniaáy siĊ
o wolnoĞü.

Po dramacie powojennego zbrojnego podziemia przyszáy
nastĊpne dramaty. Krwawo táumione bunty robotnicze z czerwca
‘56 i z grudnia ‘70 roku(…).
W ‘80 roku, po zwyciĊskich strajkach zainicjowanych przez
stoczniowców, byáo nas 10 milionów. 10 milionów ludzi
„SolidarnoĞci” w granicach sowieckiego imperium! Do tych
milionów przemawiaá – trafiając do ich serc – papieĪ Polak,
dzisiaj ĞwiĊty Jan Paweá II, który woáaá „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Na czele tych
milionów staá Lech WaáĊsa.
DziĊki temu, Īe


byáo

nas tak wielu, ruch „SolidarnoĞci”
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przetrwaá
stan
wojenny, przetrwaá krwawe pacyfikacje
zakáadów pracy, przetrwaá wiĊzienia i obozy internowania.
Przetrwaá do czasu, gdy ujawniáy siĊ oznaki gáĊbokiego,
wewnĊtrznego
rozkáadu
Związku
Sowieckiego.
Wtedy
poczuliĞmy wszyscy, Īe nadchodzi czas decydującej walki o
wolnoĞü.
System komunistyczny, propaganda i dyktatura bankrutowaáy
pod wzglĊdem politycznym, moralnym i ekonomicznym. ..)
To dlatego wáadza komunistyczna musiaáa iĞü na ustĊpstwa. To
dlatego w 1989 roku doszáo do kompromisu politycznego
zawartego
przy
Okrągáym Stole. Ustalono wtedy m.in.
ponowną
legalizacjĊ „SolidarnoĞci” i przeprowadzenie
czĊĞciowo wolnych wyborów do parlamentu. Ale 4 czerwca
‘89 roku
w
tych czĊĞciowo
tylko wolnych wyborach
zwyciĊĪyáy siáy wolnoĞci. Siáy starego porządku zostaáy
pokonane. Byáo to zwyciĊstwo przez polityczny nokaut,
wywalczone mimo nierównych szans, mimo korzystniejszych
warunków i gwarancji dla rządzącej partii komunistycznej.
O losie Polski zadecydowaá caáy Naród! Wygraá kartą wyborczą.
Bez uĪycia przemocy. Bez przelewu choüby jednej kropli krwi.
25 lat temu, 4 czerwca 1989 roku skoĔczyá siĊ w Polsce
komunizm. ZerwaliĞmy Īelazną kurtynĊ propagandy i
zakáamania, po
to, by móc Īyü w prawdzie. ZerwaliĞmy
Īelazną kurtynĊ, za którą chowali siĊ rządzący PRL-em,
aby zbudowaü
demokracjĊ,
system
odpowiedzialnoĞci
wáadzy przed obywatelami. Po raz pierwszy w tym dniu wybory
nie byáy juĪ fikcją propagandową, ale wyborami naprawdĊ.
WybraliĞmy wtedy Īycie w wolnoĞci! Nasz sukces uruchomiá
lawinĊ wydarzeĔ. Staá siĊ pierwszym klockiem domina, który
poruszyá nastĊpne. ReĪimy padaáy jeden za drugim. AĪ do
rozpadu sowieckiego imperium záa. WolnoĞü, gdy jest
marzeniem, daje ogromną siáĊ. Pragnienie wolnoĞci jest
zaraĨliwe. Dlatego tak boją siĊ go wszyscy tyrani. WolnoĞü
widziana z bliska inspiruje ludzkie dąĪenia. Jej tryumfalny
pochód
zacząá siĊ w Polsce. Potem wolnoĞü wywalczyli
WĊgrzy,
Niemcy
z
NRD,
Czesi
i
Sáowacy.
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W Berlinie runąá mur, który dzieląc niemieckie paĔstwo,
dzieliá takĪe naród niemiecki i dzieliá caáą EuropĊ.
Uruchomiona fala wolnoĞci száa dalej(…)
Dla Polski byá to czas odwaĪnych, pionierskich reform
politycznych, spoáecznych i ekonomicznych. RealizowaliĞmy je
w duchu kompromisu, w maksymalnie szerokim ukáadzie
politycznym, ponad podziaáami z czasów bolesnej przeszáoĞci.
Patronem takiego dziaáania byá pierwszy niekomunistyczny
premier w tej czĊĞci Europy – Tadeusz Mazowiecki. 25 lat
polskiej wolnoĞci to czas ogromnie trudnych decyzji, to czas
trudnej pracy, wielu wyrzeczeĔ, ale takĪe i wielkich osiągniĊü.
JesteĞmy przecieĪ nie tylko o wiele bardziej doĞwiadczeni, ale
takĪe kilkukrotnie zamoĪniejsi niĪ w ’89 roku, a tak siĊ staáo, bo
potrafiliĞmy podjąü wysiáek przemian gospodarczych, udĨwignąü
odpowiedzialnoĞü za wolnoĞü.
OdnieĞliĞmy sukces nie tylko w rozwoju gospodarki, ale i w
budowie demokratycznego paĔstwa prawa (…)
25-lecie odzyskania wolnoĞci to najlepsza okazja, by
podziĊkowaü caáemu narodowi. DziĊkujĊ wszystkim Polkom i
Polakom za to, Īe przetrwaliĞmy záy czas, Īe skutecznie
wybiliĞmy siĊ na niepodlegáoĞü. DziĊkujĊ za odwagĊ i za
rozwagĊ. Za akceptacjĊ dla trudnych i czĊstych, ale
koniecznych reform.
To okazja do podziĊkowania wszystkim,
którzy
mieli
odwagĊ przeciwstawiü siĊ záu w czasach komunistycznego
totalitaryzmu, i tym, którzy mieli wolĊ zmieniaü nasz kraj
ciĊĪką
pracą
i
wysiákiem przez caáe 25 lat WolnoĞci.
DziĊkujĊ
wiĊc
wszystkim
przywódcom i wszystkim
uczestnikom
walki o wolnoĞü. A szczególne wyrazy
wdziĊcznoĞci
kierujĊ
ku
Lechowi
WaáĊsie
(…)
DziĊkujĊ takĪe sojusznikom i przyjacioáom z wolnego Ğwiata,
którzy okazywali wtedy zrozumienie i wsparcie dla naszej walki.
CieszĊ siĊ, Īe bĊdĊ miaá dzisiaj okazjĊ razem z prezydentem
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Republiki Francuskiej Francois Hollande’em odsáoniü wystawĊ
przypominającą pomoc wolnego Ğwiata udzieloną podziemnej
„SolidarnoĞci”.
Na rĊce prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Baracka
Obamy pragnĊ záoĪyü szczególne podziĊkowania wszystkim
obywatelom Ameryki za podniesienie wysoko w górĊ dumnych
sztandarów praw czáowieka i obywatela. Pod tymi sztandarami
szliĞmy do walki o wolnoĞü. One umacniaáy naszą ufnoĞü i wiarĊ
w sens naszych dąĪeĔ i wiarĊ w skutecznoĞü naszych dziaáaĔ.
DziĊkujĊ równieĪ tym, którzy pomogli nam mądrze naszą
wolnoĞü wykorzystaü i umocniü. DziĊkujĊ tym, którzy w wolnym
Ğwiecie wierzyli w nas i którzy wspierali nasze dąĪenia do
staáego zakotwiczenia Polski w Ğwiecie Zachodu poprzez
czáonkostwo w NATO i w Unii Europejskiej.
DziĊkujĊ wszystkim ludziom wolnym, którzy okazują zrozumienie
dzisiaj dla innych walczących o wolnoĞü i suwerennoĞü. DziĊkujĊ
za wspieranie tych, którzy pragną iĞü tą samą co nasza drogą,
ku Zachodowi, ku wolnoĞci.„Nie ma wolnoĞci bez solidarnoĞci!” –
woáaliĞmy w czasach najtrudniejszych takĪe tu, na tym placu (…)
DziĊkujĊ wiĊc przybyáym dzisiaj do Warszawy tak licznym
przywódcom Wolnego ĝwiata. PaĔstwa obecnoĞü dla Polaków
jest Ĩródáem dumy i radoĞci. PaĔstwa obecnoĞü tutaj, przed
Zamkiem odbudowanym z gruzów na nowo, to takĪe
potwierdzenie naszej wiary, Īe obrona wolnoĞci nadal porusza
nasze serca i umysáy.
To potwierdzenie przekonania, Īe obrona wolnoĞci nadal
jest
Ĩródáem
naszej
solidarnoĞci
i
naszej
siáy!

*
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Przemówienie prezydenta Baracka Obamy - Polska nigdy
nie bĊdzie juĪ samotna14
(fragmenty)
Witaj, Warszawo! Witaj, Polsko!
Panie prezydencie, panie premierze, pani prezydent miasta,
prezydenci paĔstw, szefowie rządów. Wszyscy paĔstwo, byli
prezydenci, obecni, áącznie z czáowiekiem, który przeskoczyá
przez páot stoczni, aby poprowadziü ten naród ku wolnoĞci.
DziĊkujĊ Lechowi WaáĊsie za jego cudowne przywództwo.
Szanowni goĞcie, ludzie narodu Polski, dziĊkujĊ za wasze
niesamowicie ciepáe powitanie i moĪliwoĞü bycia z wami tutaj.

PrzywoĪĊ ze sobą pozdrowienia i przyjaĨĔ narodu Ameryki i z
mojego miasta, rodzinnego Chicago, które goĞci tak wielu
dumnych Amerykanów polskiego pochodzenia. W Chicago
myĞlimy o sobie jako o maáym kawaáku Polski. W niektórych
osiedlach
sáyszy siĊ tylko polski. Wierni zbierają siĊ w
koĞcioáach takich jak pod wezwaniem np. Ğw. Stanisáawa
Kostki.(…).


14
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25 lat temu, w ten dzieĔ, doĞwiadczyliĞmy czegoĞ, co kiedyĞ
zdawaáo siĊ niemoĪliwe, wyborów, w których po raz pierwszy
ludzie tego narodu mieli wybór. ReĪim komunistyczny myĞlaá,
Īe te wybory potwierdzą ich dalsze rządy, a osáabią opozycjĊ.
Zamiast tego Polacy stawili siĊ do gáosowania milionami i gdy
gáosy podliczono, byáo to miaĪdĪące zwyciĊstwo wolnoĞci. Jedna
z kobiet, która wtedy zagáosowaáa, powiedziaáa, Īe "jest
poczucie, Īe coĞ zaczyna siĊ dziaü w Polsce, czujemy znowu
smak Polski". I miaáa racjĊ. To byá początek koĔca komunizmu.
Nie tylko w tym kraju, ale w caáej Europie. I wizje z tego
roku są wypalone w naszej kolektywnej pamiĊci. Obywatele
wychodzący na ulice Budapesztu, Bukaresztu, WĊgrzy,
Austriacy, przecinający granice, protestujący, áączący miasta
we wszystkich republikach nadbaátyckich, Czesi, Sáowacy w ich
aksamitnej rewolucji, mieszkaĔcy wschodniego Berlina
wchodzący
na mur - widzieliĞmy ogromny postĊp, który
dokonaá siĊ od tamtej pory. ZwyciĊstwo wyborów '89 byáo
ukoronowaniem
stuleci
walki
Polaków
(…).
Historia dokonywaáa siĊ tutaj. ZwyciĊstwo wyborów '89 nie byáo
rzeczą pewną. Byáo ukoronowaniem stuleci walki Polaków.
Bardzo
czĊsto na tym wáaĞnie placu. Pokolenia Polaków,
którzy powstawali, walcząc o niepodlegáoĞü, Īoánierzy, którzy
odpierali inwazjĊ ze Wschodu i z Zachodu, prawowici
poĞród narodów Ğwiata, m.in. Jan Karski, który zaryzykowaá
wszystko, aby uratowaü niewinnych z Holocaustu, bohaterowie
getta warszawskiego, którzy nie poddali siĊ
bez
walki,
Polacy walczący w Normandii i Armii Krajowej, nawet gdy
Warszawa zostaáa zredukowana do ruin, mimo wszystko nadal
walczący. PamiĊtamy, jak to byáo, gdy zapadáa Īelazna kurtyna,
wy
nigdy
nie przyjĊliĞcie swego losu. Gdy syn narodu
polskiego zasiadá na Tronie Piotrowym, wróciá tutaj i w
Warszawie mówiá, Īe nie bĊdzie sprawiedliwej Europy bez
niepodlegáej Polski. I dzisiaj chcĊ podziĊkowaü za odwagĊ
KoĞcioáa katolickiego i za ducha Ğw. Jana Pawáa II.
PamiĊtamy teĪ to, jak 25 lat temu odnieĞliĞcie sukces. Bici,
ostrzeliwani, nigdy nie odstąpiliĞcie, nie zeszliĞcie ze swojego
kursu nieuĪywania przemocy. Poprzez
mrok
stanu
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wojennego Polacy zapalali Ğwiece w oknach. Gdy wáadza w
koĔcu
zgodziáa siĊ porozmawiaü, przyjĊliĞcie ofertĊ dialogu.
Gdy urządzili wybory, mimo Īe nie byáy one w peáni wolne,
to
i
tak
wziĊliĞcie w nich udziaá. Jeden z liderów
"SolidarnoĞci" powiedziaá wtedy: "zdecydowaliĞmy siĊ przyjąü to,
co byáo moĪliwe". A wiĊc Polska przypomina nam, Īe czasami
najmniejszy
nawet krok, jakkolwiek niedoskonaáy, moĪe w
koĔcu
obaliü najwiĊkszy mur i przemieniü caáy Ğwiat. I
oczywiĞcie wasze zwyciĊstwo byáo zaledwie początkiem(...)
Mamy teraz 15. rocznicĊ czáonkostwa Polski w NATO. JesteĞmy
bardzo wdziĊczni Īoánierzom w Iraku, w Afganistanie, w
republikach nadbaátyckich i z chĊcią nazwiemy PolskĊ
najmocniejszym i najbliĪszym z naszych sojuszników(.. )
Wiem, Īe przez caáe wasze dzieje Polacy byli porzucani przez
przyjacióá w godzinie prób. WiĊc przybyáem do Warszawy
dzisiaj, w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, w imieniu
Sojuszu Póánocnoatlantyckiego, aby potwierdziü nasze ciągáe
zaangaĪowanie w bezpieczeĔstwo Polski. Artykuá 5. jest jasny atak na jednego jest atakiem na wszystkich, jako sojusznicy
mamy ĞwiĊty obowiązek bronienia waszej integralnoĞci
terytorialnej,
co zrobimy;
stoimy ramiĊ w ramiĊ, teraz i
zawsze, za wolnoĞü waszą i naszą. Polska nigdy nie
bĊdzie juĪ samotna (...)
DziĊkujĊ, Polsko. DziĊkujĊ za Twoją odwagĊ, dziĊkujĊ za
przypomnienie Ğwiatu, Īe niezaleĪnie od tego, jak brutalny
jest rozpad, jak dáuga jest noc, chĊü wolnoĞci i godnoĞci nie
blaknie
i
nigdy nie zniknie. DziĊkujĊ ci, Polsko, za twoją
Īelazną
wytrwaáoĞü, za pokazanie, Īe tak zwykáy obywatel
moĪe zmieniü
kurs
historii,
a
wolnoĞü zatriumfuje,
poniewaĪ
w
koĔcu
czoági i Īoánierze są niczym wobec
naszych ideaáów. DziĊkujĊ ci, Polsko, za twój triumf. Nie
triumf zbrojny, ale triumf w duchu czáowieczeĔstwa. Prawda,
która daje nam siáĊ, jest taka, Īe nie ma zmiany bez ryzyka, nie
ma postĊpu bez ofiar i nie ma wolnoĞci bez solidarnoĞci.
DziĊkujĊ, Polsko. Niech Bóg báogosáawi PolskĊ i AmerykĊ. Niech
Bóg báogosáawi nasz Sojusz. DziĊkujĊ wam bardzo.
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XXIX Zjazd
Krajowej

àagierników

ĩoánierzy

Armii

XXIX Zjazd odbyá siĊ w Krakowie w dniach 5-9 czerwca
2014.
Na
wniosek
Andrzeja
Siedleckiego
–
Prezesa
Stowarzyszenia - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisáaw
Komorowski objąá XXIX Zjazd Stowarzyszenia àagierników
ĩoánierzy Armii Krajowej patronatem honorowym.
Wspóáorganizatorem
Zjazdu byá
Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, który udzieliá na ten
cel wsparcia finansowego a drugim wspóáorganizatorem byáo
Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”, które
zapewniáo pomoc logistyczną, w tym m.in. udzieliáo goĞcinnych
pomieszczeĔ, w których odbyáo siĊ uroczyste rozpoczĊcie
Zjazdu.
Pomocy finansowej
na organizacjĊ Zjazdu udzieliáo
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i
Stowarzyszenie
Wspólnota Polska.
W skáad Komitetu Honorowego weszli:


dr Jan Stanisáaw Ciechanowski – Kierownik UrzĊdu do
Spraw Kombatantów,
 prof. Dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert – Sekretarz Rady
Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa
 Longin
Komoáowski – Prezes Stowarzyszenia

„Wspólnota Polska”.
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RelacjazeZjazdu

1. dzieĔ I Zjazdu – piątek, 6 czerwca 2014 roku

RozpoczĊcie uroczystoĞci odbyáo siĊ w murach
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Muzeum prowadzone
jest na najwyĪszym poziomie europejskim. W gmachu tego
Muzeum Īoánierze Armii Krajowej - kresowi straceĔcy czuli
siĊ jak u siebie w domu.

Na komendĊ prezesa Stowarzyszenia
wprowadzone
zostaáy poczty sztandarowe: Stowarzyszenia àagierników
ĩoánierzy Armii Krajowej, 27.Dywizji WoáyĔskiej AK,
ĝwiatowego Związku ĩoánierzy AK OkrĊg Krakowski i Koáa
AK w Nowej Hucie, a takĪe patriotycznych szkóá z
Krakowa, Sejn, gminy Augustów.
Hymn àagierników rozpocząá doniosáą uroczystoĞü. Znicz
pamiĊci polegáych i zmaráych ĩoánierzy Armii Krajowej
zapaliá pák Tadeusz BieĔkowicz, zasáuĪony Īoánierz Oddziaáu
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por. Jana Borysewicza z OkrĊgu Nowogródzkiego AK,
wsáawiony zdobyciem wiĊzienia w Lidzie, skąd uwolniá 80
aresztowanych ĩoánierzy AK.

Minutą ciszy uczczono pamiĊü tych
ĩoánierzy AK, którzy odeszli na wieczną wartĊ.
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wspaniaáych

Prezes
Stowarzyszenia
Andrzej
Siedlecki
powitaá
przedstawicieli wáadz paĔstwowych, wáadz lokalnych z
Maáopolski, poczty sztandarowe, wszystkich uczestników
Zjazdu, przedstawicieli mediów, licznie przybyáą máodzieĪ.
Prezes
Stowarzyszenia
podkreĞliá,
Īe
celem
corocznych Zjazdów jest oddanie hoádu i szacunku zarówno
polegáym Īoánierzom z szeregów Armii Krajowej, jak i tym,
którzy Īyją.
Peány tekst przemówienia prezesa Andrzeja Siedleckiego
prezentujemy poniĪej:


WitamwszystkichuczestnikówXXIXZjazdu.


Z wielką atencją witam Īoánierzy Armii Krajowej, którzy
przybyli nie bacząc na stan zdrowia i trudy podróĪy. Celem
kaĪdego corocznego Zjazdu jest oddanie hoádu, szacunku
Īoánierzom polskim, którzy oddali Īycie w walce o wolną
OjczyznĊ i tym, którzy przeĪyli straszliwe wiĊzienia i áagry i są
tutaj obecni.
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àagiernicy - Īoánierze AK to nasi bohaterowie narodowi,
kresowi straceĔcy, Īoánierze niezáomni z Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej, którzy bronili wschodnich przyczóáków
polskiej ziemi na której wyroĞli, gdzie mieli swoje korzenie
rodzinne. Walczyli z dwoma okupantami: niemieckim i
sowieckim. Dla nich wojna nie zakoĔczyáa siĊ kiedy okupant
niemiecki
wycofywaá
siĊ
z
obszarów
wschodnich
Rzeczypospolitej. PodjĊli walkĊ z okupantem sowieckim, który
dąĪyá do zawáaszczenia polskich ziem na wschodzie do zabrania
poáowy ziem Polski, który dąĪyá do eksterminacji elity narodu
polskiego, zniewolenia pod szyldem sierpa i máota naszego
narodu.
KaĪdy Zjazd àagierników ĩoánierzy AK to wielkie ĞwiĊto
narodowe, to wydarzenie historyczne. Chwaáa Wam, ze
stawiliĞcie siĊ na ten apel narodowy, pomimo, Īe nie posiadacie
juĪ peáni siáy i zdrowia. StawiliĞcie siĊ, aby przypomnieü swoją
walkĊ o niepodlegáoĞü Ojczyzny, aby záoĪyü przesáanie dla
nastĊpnych pokoleĔ narodu, aby spotkaü siĊ w tej wspólnej
rodzinie áagierniczej, gdzie dominuje ta wyjątkowa szczególna
wiĊĨ, od okresu okrutnej niewoli i nieustannego zagroĪenia Īycia
w áagrach syberyjskich.
ĩoánierze AK – àagiernicy jesteĞcie Īywą historią Polski
walczącej, nie bacząc na moĪliwoĞü utraty Īycia lub pozbawienia
wolnoĞci skáadaliĞcie swoje Īycie, swoją krew na oátarzu
Ojczyzny.
Dla mnie i wielu Polaków jesteĞcie ludĨmi wyjątkowymi,
nieskazitelnymi. KaĪdy z Was, który nie zgodziá siĊ na
wspóápracĊ z okupantem sowieckim, lecz trafiá do áagru na
dziesiątki lat skazany wyrokiem Trybunaáu Wojennego NKGB to
postaü krysztaáowo czysta.
Tacy ludzie juĪ siĊ nie powtórzą i dlatego przebywanie z
Wami i spĊdzanie tych uroczystych chwil to wielkie szczĊĞcie i
szczególny afrodyzjak.
KaĪdy Zjazd nosiá przesáanie dla nastĊpnych pokoleĔ.
Przesáaniem XXIX Zjazdu jest XXV rocznica czĊĞciowo
wolnych wyborów parlamentarnych, które staáy siĊ podstawą
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uzyskania wolnoĞci przez Naród Polski. WartoĞü tych wyborów,
w których zwyciĊĪyáa opozycja niepodlegáoĞciowa – Komitet
Obywatelski
NSZZ SolidarnoĞü byáa nadzwyczajna,
poniewaĪ w wyniku tych wyborów skoĔczyá siĊ w Polsce
totalitarny system komunistyczny – system zniewolenia ludzi i
podporządkowania Narodu Polskiego okupantowi sowieckiemu.
WiĊkszoĞü Īoánierzy AK pomimo póĨnego wieku stawaáa
w szeregach solidarnoĞci walcząc o wolnoĞü i suwerennoĞü dla
Polski.
Nigdy nie zapomnĊ dziaáaĔ niezwykle odwaĪnego
zaáoĪyciela tego Stowarzyszenia Olgierda Zarzyckiego ps.
„ORKAN”, który otwarcie na Zjazdach w koĞciele w Bolesáawcu
gromiá komunizm, pokazywaá jego zbrodnie na narodzie polskim
i ujawniaá stale skrywaną przez komunistów zbrodniĊ katyĔską.
W okresie komunistycznym skazani byliĞcie na niewolĊ,
cierpienia i zapomnienie. O dziaáalnoĞci niepodlegáoĞciowej
okrĊgów
wileĔskiego,
nowogródzkiego,
lwowskiego,
woáyĔskiego, stanisáawowskiego nie byáo w ogóle mowy ani na
lekcjach historii w szkoáach, ani w mediach. Na wszystkich
uroczystoĞciach w koĞcioáach i na
Wykusie, gdzie byáa
kwatera sáynnego majora Jana Piwnika – „PONUREGO”
Olgierd Zarzycki nosiá na rĊkawie opaskĊ biaáo-czerwoną z
napisem OkrĊg Nowogródzki AK i kotwicą Polski Walczącej.
Kiedy organizowaá brygady máodzieĪy na budowie trasy
Armii
Krajowej i budowie mostu Stefana Roweckiego
„GROTA” - on i jego máodzi podkomendni nosili takie
opaski, a przy ognisku na Wykusie zawsze wisiaáy maáe
sztandary z napisem OkrĊg WileĔski i OkrĊg Nowogródzki
AK. Mam tu przy sobie taka opaskĊ Olgierda Zarzyckiego i
pozostawiĊ
ją
tu w Muzeum. Pozostawiam teĪ opaskĊ
Īoánierza z Powstania Warszawskiego,
wydobytą z
odmurowanej Ğciany budynku na ul. ĝwiĊtokrzyskiej, gdzie
polegá brat mojej matki Henryk Szepietowski ps. „SZARY”.
Olgierd Zarzycki nie zaáamaá siĊ wyrokiem Trybunaáu
Wojennego NKGB, skazującym go na karĊ Ğmierci. Mówiá,
Īe za PolskĊ jest lekko umieraü, a tym którzy sáuĪą OjczyĨnie
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droga do nieba jest bliĪsza. Przypominam sylwetkĊ zaáoĪyciela
Stowarzyszenia, poniewaĪ byá dla mnie bardzo bliską osobą
i drogowskazem od 1975 roku, kiedy spotkaliĞmy siĊ na
kontrakcie w Libii - on jako szef sáuĪby BHP, a ja jako
kierownik organizacyjny i prawny.
Serce cieszy fakt, Īe na tej sali są wspaniali kawalerowie
orderu wojennego Virtuti Militari: pák Tadeusz BieĔkowicz sáynny Īoánierz, który pod dowództwem Jana Borysewicza
„KRYSI” zdobyá wiĊzienie w Lidzie, uwalniając 80 Īoánierzy
AK, likwidowaá posterunki niemieckie w Ejszyszkach, walczyá
skutecznie z oddziaáami NKWD, mordującymi polskie kobiety,
dzieci Īoánierzy AK, który zlikwidowaá kata Biaáorusi lejtnanta
Kamarczuka i jego 30 bojców w Werenowie, a w PRL zostaá
skazany na doĪywocie za walkĊ o wolnoĞü Polski, a razem z nim
Pan major Czerniawski, który braá udziaá w tych sáynnych
akcjach.
Są teĪ na tej sali áączniczki, zarówno z podziemia
wileĔskiego – Pani Stefania Szantyr-Powolna, Pani Wanda
Kiaáka, Pani Stanisáawa Kocieáowicz, a takĪe áączniczka z
oddziaáu Reduta – Weronika Sebastianowicz, Pani Natalia
Zarzycka z Szarych Szeregów AK, a nastĊpnie Związku
ObroĔców WolnoĞci w BrzeĞciu .
Są teĪ na sali sáynni „KRYSIACY” por. Alfons
Rodziewicz, por. Franciszek Szamrej, por. Józef Nowik,
Jest teĪ Īoánierz Oddziaáu Czesáawa Zajączkowskiego
„RAGNERA” – por. Edward Akuszewicz.
Nie sposób wymieniü wszystkich wspaniaáych Īoánierzy
WyklĊtych z Kresów, siedzących na tej sali, bo nie starczyáoby
czasu dla innych osób.
ChcĊ powiedzieü,
Īe Stowarzyszenie
kiedy
organizowaá je Olgierd Zarzycki - miaáo dotyczyü wyáącznie
osób, byáy áagiernikami .
Przez caáe lata Stowarzyszenie ponosiáo bolesne straty
tych, którzy odchodzili na wieczną wartĊ. Pozostaáa juĪ
tylko garstka tych wspaniaáych Kresowych StraceĔców. Dlatego
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teĪ
od 2 lat Zarząd Stowarzyszenia dokonaá diametralnego
zwrotu (po Īeglarsku mówi siĊ przez sztag), ukierunkowując
je na máodzieĪ.
Musimy przekazaü to Stowarzyszenie w rĊce máodych
ludzi, którzy bĊdą kultywowali etos i tradycjĊ Armii Krajowej,
dla których wartoĞci Bóg, Honor, Ojczyzna są najwaĪniejsze i
ĞwiĊte.
To jest koniecznoĞü, aby Stowarzyszenie trwaáo nadal
i aby pamiĊü o niezwykáych ludziach, którzy cierpieli w
áagrach syberyjskich za walkĊ o wolną PolskĊ nie zagasáa.
Przekazujemy paáeczkĊ organizacji nowemu pokoleniu, bo taka
jest koniecznoĞü.
Jak mówiá Marszaáek Józef
Piásudski „kto nie szanuje
przeszáoĞci, nie jest godzien teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci.
Kolejnym punktem programu byáo wrĊczenie medali
„Pro Patria”.
W imieniu Kierownika UrzĊdu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych - pan dyrektor Jacek
PolaĔczyk wrĊczyá medale osobom szczególnie zasáuĪonym
w kultywowaniu tradycji i etosu Armii Krajowej. Medalami
zostali udekorowani :
- pani Wanda Kiaáka,
- pani Janina Kaáahur
- pan Eugeniusz Szymkowiak
- pan Marian Hryniewiecki
- pani Joanna Aleksandra Biniszewska
- Roman Darowski
- Janusz Ciba
- Dymitr SawaĞciuk
- Lech RudziĔski
- Kazimierz Krajewski.
Nieobecnym na ZjeĨdzie
panu
Jerzemu
Dumnickiemu, Stanisáawie Pietkiewicz i Danucie Pielak
przedstawiciel UrzĊdu Kombatantów i Osób represjonowanych
wrĊczyá medale w Warszawie.
100


101


W dalszej czĊĞci programu pierwszego dnia Zjazdu
miaáy miejsce wystąpienia goĞci - uczestników Zjazdu.
W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa gáos zabraáa
pani Anna OkoĔska, witając serdecznie i dziĊkując
kombatantom za ich walkĊ o niepodlegáoĞü Polski i
póĨniejsze dokonania.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Maáopolskiego
Kazimierz Barczyk odkreĞliá, Īe powitanie kombatantów to
dla niego zaszczyt i honor. Oddaá hoád Īyjącym i tym,
którzy polegli w walce lub nie doczekali dnia Zjazdu.
PodkreĞliá znaczenie Muzeum AK jako straĪnika pamiĊci.
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Dyrektor Muzeum Armii Krajowej dr hab. Janusz
Mierzwa stwierdziá, Īe goszczenie bohaterów narodowych w
murach Muzeum to zaszczyt.
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PodkreĞliá rangĊ i wartoĞü zbiorów Muzeum dla
nastĊpnych pokoleĔ Polaków. Zebrani kombatanci i goĞcie
spoza ich krĊgu mogli zapoznaü siĊ z programem
merytorycznym Muzeum na rok bieĪący. Dyrektor Janusz
Mierzwa podkreĞliá wagĊ przypadających w 2014 roku
rocznic waĪnych wydarzeĔ historycznych. Zwróciá uwagĊ na
100. rocznicĊ wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej i
podkreĞliá, Īe nierzadko byá to początek drogi dla tych,
którzy póĨniej walczyli w szeregach Armii Krajowej.

Honorowa Prezes Stowarzyszenia dr Stefania SzantyrPowolna jak zawsze w ciepáych sáowach przywitaáa
koleĪanki i kolegów z szeregów Armii Krajowej, z którymi
dáugie lata wspóápracowaáa w Stowarzyszeniu. Przyznaáa, Īe
spotkanie to jest wielką radoĞcią. KaĪdy Zjazd daje
moĪliwoĞü przypomnienia zarówno trudów walki i strasznych
cierpieĔ w áagrach syberyjskich, ale teĪ udzielanej sobie
nawzajem pomocy koleĪeĔskiej.
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WiĊkszoĞü kombatantów czeka caáy rok na to spotkanie, aby
nacieszyü siĊ wspólną obecnoĞcią. WiĊĨ rodziny áagierniczej
ma charakter wyjątkowy. PodkreĞliáa, Īe áagiernicy cieszą siĊ
z wyboru Krakowa na miejsce ich spotkania - kaĪdy Polak
ma w sercu miáoĞü do Krakowa.
Pák Zbigniew ZieliĔski - Īoánierz konspiracyjnego
Wojska Polskiego pod dowództwem Stanisáawa SojczyĔskiego
„Warszyca”, organizator i pierwszy minister UrzĊdu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreĞliá
wagĊ uroczystoĞci kombatanckich. Przedstawiá blisko 30
swoich
publikacji
naukowych
na
temat
wydarzeĔ
historycznych II wojny Ğwiatowej, heroicznej walki Polaków
z dwoma okupantami niemieckim i sowieckim o wolnoĞü
Ojczyzny, a takĪe swój udziaá od máodzieĔczych lat w
Armii Krajowej i konspiracyjnym wojsku polskim. PodkreĞliá
rolĊ
UrzĊdu
do Spraw
Kombatantów
i
Osób
Represjonowanych w przygotowaniu bazy weteranów z
organizacji niepodlegáoĞciowych i weryfikacjĊ osób, które
prowadziáy dziaáalnoĞü niepodlegáoĞciową.
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Kpt. Weronika Sebastianowicz - prezes Stowarzyszenia
ĩoánierzy Armii Krajowej na Biaáorusi ukazaáa trudną
sytuacjĊ kombatantów za wschodnią granicą Polski.
Stwierdziáa, Īe zjazd czáonków Stowarzyszenia i uroczystoĞci
narodowe w Polsce to dla nich caáe Īycie. Kombatanci czują,
Īe mieszkają na ziemi polskiej, bo tam siĊ urodzili, tam są
ich korzenie, bo walczyli o polskoĞü ziem kresowych od 17
wrzeĞnia 1939 roku. Stowarzyszenie ĩoánierzy AK dba o
cmentarze polegáych Īoánierzy polskich
na Biaáorusi.
Kwatery Īoánierskie są remontowane i zadbane na bieĪąco.
Za swoją dziaáalnoĞü patriotyczną
doĞwiadczają wielu
problemów, inwigilacji i szykan ze strony wáadz biaáoruskich.
Pomaganie kresowym straceĔcom teĪ napotyka na szereg
utrudnieĔ ze strony wáadz biaáoruskich, czego dowodem jest
ostatnia sprawa karna przeciwko niej za przekazanie paczek

Ğwiątecznych z Polski dla kombatantów mieszkających na
Biaáorusi, polskich szkóá i polskich rodzin, oczekujących
pomocy.
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Pák. Tadeusz BieĔkowicz - prezes Polskiego Związku
WiĊĨniów Komunizmu, Īoánierz Armii Krajowej podkreĞliá, Īe
wĞród czáonków Stowarzyszenia àagierników są
jego
koledzy, z którymi razem walczyá podczas wojny, jak teĪ po
jej zakoĔczeniu.

Jan Cytowski - prezes Rady Polonii ĝwiata wyeksponowaá
wartoĞci dziejowe polskich Īoánierzy z szeregów Armii
Krajowej i innych organizacji niepodlegáoĞciowych, opisaá
dziaáania Polonii na Ğwiecie, a w szczególnoĞci w USA i
Kanadzie w celu dokonania
zapisów historycznych,
wywiadów z Īoánierzami AK, ĩoánierzami WyklĊtymi,
utrwalanie dokumentacyjne spotkaĔ i uroczystoĞci dla
nastĊpnych pokoleĔ. Stwierdziá, Īe celem jego organizacji jest
walka o dobre imiĊ Polski.
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Uczestnikiem Zjazdu byá równieĪ Krzysztof Alwast,
który na rĊce Dyrektora Muzeum AK przekazaá przywiezioną
z Kanady sztabową maszynĊ do pisania brytyjskiej firmy
Imperial. Jest ona wojenną pamiątką po ks. Janie ChwiĞcie –
kapelanie oddziaáów pancernych gen. Stanisáawa Maczka.
Po demobilizacji przechowywaáa ją rodzina Alicji Laskowskiej108


Popielaty, która podarowaáa ją Muzeum AK wraz ze zbiorem
fotografii ks. Chwista. Ze swoich zbiorów Krzysztof Alwast
przekazaá zbiór dokumentów áagrowych.
Kazimierz Krajewski – prezes OkrĊgu Nowogródzkiego
ĝwiatowego Związku ĩoánierzy Armii Krajowej, pracownik
naukowy Instytutu
PamiĊci
Narodowej
przedstawiá
historiĊ - obraz dziaáaĔ zbrojnych ĩoánierzy AK OkrĊgu
Nowogródzkiego.
Przedstawiá sylwetki legendarnych komendantów,
dowódców oddziaáów AK na NowogródczyĨnie. PodkreĞliá
heroizm ich walk, najpierw z okupantem niemieckim a
potem sowieckim i miejsca najwaĪniejszych bitew.

Aleksandra Biniszewska – prezes fundacji Lwów i Kresy w
Kuklówce Radziejowickiej, dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów
Poáudniowo-Wschodnich przypomniaáa zebranym o daninie
krwi, jaką záoĪyáa ludnoĞü Kresów. Zapraszaáa do odwiedzin
Muzeum, do brania udziaáu w koncertach i oglądania
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eksponowanych zbiorów pamiątek. Muzeum jest oĞrodkiem
pamiĊci historycznej o wspaniaáych Īoánierzach kresowych.
UroczystoĞü uĞwietniá chór máodzieĪowy pod dyr. Ewy
Kieres z V LO w Krakowie. W murach Muzeum AK zabrzmiaáa
wiązanka pieĞni patriotycznych.
Po
zakoĔczeniu uroczystoĞci
uczestnicy
Zjazdu
zapoznali siĊ ze zbiorami Muzeum Armii Krajowej. Muzeum
prowadzone jest na najwyĪszym poziomie europejskim. W
zbiorach znajdują siĊ sztandary wielu puáków AK,
umundurowanie, bogate zbiory broni Īoánierzy AK, zdjĊcia,
filmy.
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Po obiedzie w Muzeum Kopiec KoĞciuszki.

uczestnicy udali siĊ na

Kopiec KoĞciuszki w Krakowie jest
pomnikiem
wystawionym przez mieszkaĔców Krakowa Tadeuszowi
KoĞciuszce. Znajduje siĊ on na szczycie Wzgórza Ğw.
Bronisáawy, w zachodniej czĊĞci Krakowa. Pomysá usypania
kopca pojawiá siĊ juĪ kilka lat po Ğmierci KoĞciuszki i zostaá
szybko zaakceptowany przez Senat Wolnego Miasta Krakowa,
który uznaá, Īe bĊdzie to doskonaáy pomnik pamiĊci. Prace nad
wznoszeniem obiektu trwaáy trzy lata,
rozpoczĊto je 16
paĨdziernika 1820 roku, a zakoĔczono 25 paĨdziernika 1823
roku. WysokoĞü kopca to 34 metry, Ğrednica – 80 metrów.
Wewnątrz kopca umieszczono ziemiĊ z pól bitewnych, na
których toczyáo siĊ powstanie koĞciuszkowskie – Racáawic,
Maciejowic i Dubienki oraz miejsc, w których Tadeusz
KoĞciuszko walczyá o niepodlegáoĞü Stanów Zjednoczonych. Na
szczycie kopca umieszczono gáaz z tatrzaĔskiego granitu.
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Kopiec przetrwaá do dzisiaj, ale kilka razy groziáo mu
caákowite zniszczenie. Pierwszy raz w 1853 roku, kiedy to
zaborcy austriaccy otoczyli kopiec pierĞcieniem fortyfikacji,
który obecnie jest poroĞniĊty zielenią. NastĊpnie w 1941 roku
gubernator Hans Frank nie chciaá w stolicy Generalnej Guberni
widocznych z daleka pomników kultury i silnego symbolu
polskoĞci.
Ostatni raz kopiec zostaá powaĪnie uszkodzony przez
potĊĪne ulewy w 1997 roku. Gruntownie wyremontowany, a
wáaĞciwie odbudowany po powodzi, doskonale oĞwietlony w
nocy, robi niezapomniane wraĪenie na tych, którzy widzą go po
raz pierwszy.
Uczestnicy Zjazdu podziwiali dzieáo
rąk
osób
zaangaĪowanych spoáecznie w budowĊ Kopca. Zachwycili siĊ
takĪe piĊknem panoramy Krakowa. Ci, którzy nie mogli byü
na Kopcu - oglądali zorganizowane ekspozycje zorganizowane
w salach usytuowanego w dawnym forcie Muzeum, m.in.
wystawĊ prac Īoánierzy.
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W porze popoáudniowej uczestnicy Zjazdu ucztowali
wymieniali wraĪenia w restauracji „Zbójcy” w Krakowie.

2. dzieĔ Zjazdu – sobota, 7 czerwca 2014
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Na zaproszenie Rektora Uniwersytetu JagielloĔskiego
uczestnicy Zjazdu odwiedzili najstarszy polski Uniwersytet,
w którym studiowali najsáynniejsi polscy pisarze, poeci,
naukowcy, m.in .Jan Kochanowski - poeta z Czarnolasu,
ĞwiĊty papieĪ Jan Paweá II.
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Spotkanie odbyáo siĊ w Instytucie Historii UJ, w Auli
ks. prof. Józefa Tischnera. GoĞci przywitaá w imieniu
Instytutu prof. dr hab. Tomasz Gąsowski. Profesor przedstawiá
dorobek naukowy i dydaktyczny Ğrodowiska Instytutu związany
z dziaáalnoĞcią niepodlegáoĞciową i represjami oraz
zaprezentowaá dokonania Fundacji Centrum Dokumentacji
Czynu NiepodlegáoĞciowego. Przedstawiono takĪe kierunki
podejmowanych badaĔ naukowych i formy aktywnoĞci
studentów.

Dzieje Stowarzyszenia àagierników ĩoánierzy Armii
Krajowej, tragedie ĩoánierzy AK w áagrach sowieckich, ich
ból i cierpienia przedstawili áagiernicy: Czesáaw Sawicz,
Stefania Szantyr-Powolna, Tadeusz BieĔkowicz. Prezes
Stowarzyszenia przedstawiá rys historyczny i wydarzenia,
które spowodowaáy tragiczny los Polaków w szeregach AK.
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Po spotkaniu w Auli uczestnicy Zjazdu udali siĊ w towarzystwie prof. Krzysztofa Stopki i studentów - do
Collegium Maius, siedziby Muzeum Uniwersytetu, gdzie
podziwiali zgromadzone tu bogate zbiory - dzieáa sztuki i
pamiątki.

Collegium Maius15
usytuowane u zbiegu ulic ĝw. Anny i JagielloĔskiej jest
najstarszym budynkiem uniwersyteckim w Polsce.
W 1400 r. król Wáadysáaw Jagieááo przekazaá
Uniwersytetowi
kamienicĊ
zakupioną
od áawnika
krakowskiego Piotra Gerhardsdorfa (Gersdorfa).
Jej
Ğlady
zachowaáy siĊ w fundamentach i w naroĪniku budynku (od
strony ul. JagielloĔskiej i dziedziĔca) w postaci typowego
dla XIV wieku tzw. „dzikiego muru" z kamienia wapiennego.
Kamienica nie byáa duĪa i nie mogáa zapewniü prawidáowego
funkcjonowania szybko rozwijającego
siĊ uniwersytetu.
W ciągu caáego XV wieku kolegium rozrastaáo siĊ poprzez

15

StronainternetowaCollegiumMaius
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zakup sąsiednich domów i dobudowĊ kilku dalszych. Po
poĪarach w latach 1462 i 1492 poáączono je w harmonijną
caáoĞü, tworząc równoczeĞnie arkadowy dziedziniec otoczony
kruĪgankami ze sklepieniem krysztaáowym naleĪącym do
tzw. stylu póĨnogotyckiego. Rytm kruĪganków przerywają
schody
zwane „profesorskimi" prowadzące na ganek
pierwszego piĊtra. Na parterze znajdowaáy siĊ lektoria, czyli
sale wykáadowe. Byáy to dáugie, nisko sklepione pomieszczenia,
ciemne i czĊsto wilgotne. Biblioteka (Libraria), Izba Wspólna
profesorów
(Stuba Communis), skarbiec oraz lektorium
teologów (dzisiejsza Aula) mieĞciáy siĊ na
I piĊtrze.
Mieszkania profesorów, czyli rezydencje, mieĞciáy siĊ na
parterze, na I i II piĊtrze
AĪ do mniej wiĊcej poáowy XIX wieku wygląd i ukáad
wewnĊtrzny Kolegium nie ulegá wiĊkszym zmianom.
Przeprowadzona w latach 1840-1870 przebudowa Collegium
Maius w
stylu
neogotyckim
wraz z przeznaczeniem
budynku
na siedzibĊ Biblioteki JagielloĔskiej, caákowicie
zmieniáy jego wygląd i charakter.
Opuszczenie Kolegium przez BibliotekĊ w 1940 roku
umoĪliwiáo przeprowadzenie w latach 1949-1964, z inicjatywy
prof.
Karola
Estreichera,
kompleksowego
odnowienia,
poáączonego ze zrzuceniem neogotyckiej szaty. Collegium
Maius odzyskaáo swój oryginalny wygląd sprzed 1840 roku.
Wówczas teĪ zostaáo przeznaczone na siedzibĊ Muzeum
Uniwersytetu JagielloĔskiego, w którym znalazáy schronienie
dawne zbiory uniwersyteckie (dzieáa sztuki i pamiątki) oraz
bogata kolekcja instrumentów naukowych.
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Po powrocie z Collegium Maius zebraliĞmy siĊ w Sali
Konferencyjnej Muzeum Armii Krajowej na przewidziane w
programie w
tym
dniu
obrady, które zaszczyciá swoją
obecnoĞcią prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.
Powitaá
zebranych, Īyczyá udanego pobytu
i
zaprosiá
uczestników do Krakowa w przyszáym roku
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Przed sprawozdaniem prezesa wrĊczono z udziaáem
prof. Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta
Krakowa - medale „Skazanym na cierpienie i
zapomnienie w áagrach syberyjskich za dziaáalnoĞü
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
szkóá wokóá Augustowa). Medale otrzymali:
 pani Natalia Zarzycka,
 pani Wanda Kiaáka,
 pani Janina Macutkiewicz,
 pani Anna Surowicz,
 pan Antoni Marcinkiewicz.
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Sprawozdanie Prezesa Zarządu Gáównego Stowarzyszenia
àagierników ĩoánierzy Armii Krajowej z dziaáalnoĞci na
przestrzeni czasowej od XXVIII Zjazdu w Juracie.

Rok 2014 jest rokiem wielkich wydarzeĔ narodowych i
jubileuszy wielkich rocznic narodowych.
NajwiĊkszym wydarzeniem dla Polski byáa kanonizacja
najwiĊkszego Polaka wszechczasów PapieĪa Jana Pawáa II,
który wraz z PapieĪem Janem XXIII zostaá uznany ĞwiĊtym
KoĞcioáa Rzymsko – Katolickiego. Z tej okazji tego wydarzenia
znaczna czĊĞü „Kwartalnika” nr 2/71 poĞwiĊcona zostaáa opisom
dziaáalnoĞci o wolnoĞü narodu naszego ĝwiĊtego, który otaczaá
szczególnym báogosáawieĔstwem Īoánierzy Armii Krajowej i
innych polskich organizacji niepodlegáoĞciowych, sam walcząc o
wolnoĞü Polski i innych zniewolonych przez komunizm narodów
przez niemalĪe caáe swoje Īycie.
Ostatni rok tak jak i kilka poprzednich lat byá bardzo
bolesny dla Stowarzyszenia, poniewaĪ na wieczną wartĊ przy
Bogu odeszáo wielu wspaniaáych, zasáuĪonych Īoánierzy AK –
àagierników.
Nie zobaczymy juĪ wĞród nas kpt. Wiktora Kocieáowicza,
który zapalaá znicz pamiĊci na XXVIII ZjeĨdzie àagierników w
Juracie ani innych wspaniaáych Kresowych StraceĔców Karoliny
Malinowskiej, Franciszka Szota, Leonarda Stankiewicza,
Mieczysáawa Jaroszewskiego, Wáadysáawa Luteckiego, Ireny
Koáodziejskiej, Janiny Durlik i innych
którzy odeszli na
zawsze.
AĪeby Stowarzyszenie nasze nie umaráo tak jak
kilkanaĞcie innych juĪ StowarzyszeĔ i Fundacji - do naszej
organizacji
wprowadzamy
nowych
czáonków,
máodych
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zaangaĪowanych w dziaáalnoĞü patriotyczną kreujących etos i
tradycjĊ Armii Krajowej.
Chodzi o zachowanie pamiĊci historycznej o tych
wspaniaáych, nadzwyczajnych Īoánierzach, o przekazanie wiedzy
o ich akcjach i walkach w obronie wolnoĞci Ojczyzny.
UroczystoĞci narodowe
Zarząd
Stowarzyszenia
braá
udziaá
w
wielu
uroczystoĞciach narodowych, przy czym w niektórych byá
organizatorem a w innych wspóáorganizatorem a w innych
wystĊpowaá na zaproszenie UrzĊdu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych bądĨ Fundacji i StowarzyszeĔ o
charakterze niepodlegáoĞciowym.
I tak:
1. W 69 rocznicĊ Powstania WileĔskiego – „Operacja
Ostra Brama” wraz z kombatantami z Wilna wziĊliĞmy
udziaá
na
cmentarzu
„Na Rossie” w piĊknej
uroczystoĞci poĞwiĊconej pamiĊci Īoánierzy Armii
Krajowej
walczących
i
polegáych
w walce o
wyzwolenie Wilna.
2. W
69
rocznicĊ
Powstania
Warszawskiego
wystĊpowaliĞmy
z
pocztem
sztandarowym
Stowarzyszenia w uroczystoĞci na Placu PowstaĔców
Warszawy, w której wziąá udziaá Prezydent PaĔstwa
Bronisáaw Komorowski, Prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz Walc i biskup polowy Wojska Polskiego a w
dniu 01 sierpnia 2013 roku wystĊpowaliĞmy z pocztem
sztandarowym i wiązanką kwiatów na Cmentarzu
Wojskowym Powązki pod pomnikiem „GLORIA VICTIS”.
3. W dniu 21 sierpnia 2013 roku w wieczornej ciszy,
wziĊliĞmy udziaá
w uroczystoĞciach
kierowanych
przez
Panią kpt. WeronikĊ Sebastianowicz w
Surkontach, które są polskimi Termopilami z 1944 roku.
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4. W dniu 17 wrzeĞnia 2013 roku w rocznicĊ napaĞci
Związku Sowieckiego na PolskĊ pod pomnikiem
Polegáych
i Pomordowanych
na Wschodzie w
Warszawie
wystąpili
z pocztem sztandarowym i
wiązanką kwiatów Wiceprezesi Stowarzyszenia kpt.
Weronika Sebastianowicz
i Artur Kondrat wraz z
kilkoma Īoánierzami czáonkami Stowarzyszenia.
5. W
dniu 11 listopada 2014r Stowarzyszenie
reprezentowaá poczet sztandarowy z dowódcą Piotrem
Biaákiem na uroczystoĞci pod Grobem Nieznanego
ĩoánierza. Poczet przemaszerowaá z caáą kolumną pod
Belweder i do koĔca uroczystoĞci wystĊpowaá pod
pomnikiem Marszaáka Józefa Piásudskiego.
6. W dniu 26 stycznia 2014r Oddziaá Stowarzyszenia w
Sejnach kierowany przez Panią BarbarĊ Kuklewicz
zorganizowaá uroczystoĞci w Bazylice i w Domu
Kultury w Sejnach poĞwiĊcone rocznicy straszliwej
tragedii deportacji Polaków na Sybir. W uroczystoĞci
tej brali udziaá, licznie zgromadzeni kombatanci z
naszego Stowarzyszenia mieszkający na Biaáorusi oraz
24 poczty sztandarowe. Liczne poczty sztandarowe z
patriotycznych szkóá z gminy Augustów przyprowadziá
wójt senior Gminy Augustów Eugeniusz Simson.
7. W dniu 23.01.2014r w Kowalkach na Litwie
przedstawiciele
Zarządu
Stowarzyszenia
wraz
kombatantami mieszkającymi na
Litwie i Biaáorusi
wziĊli udziaá w organizowanej przez RadĊ Ochrony
PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa oraz FundacjĊ „WolnoĞü i
Demokracja”
uroczystoĞci odsáoniĊcia pomnika por.
Jana
Borusewicza
„Krysi” – sáynnego dowódcy
oddziaáu ze Zgrupowania Nowogródzkiego AK.
8. Stowarzyszenie wraz ze Stowarzyszeniem „WolnoĞü i
NiezawisáoĞü”
byáo wspóáorganizatorem uroczystoĞci
w Dniu PamiĊci ĩoánierzy WyklĊtych w Warszawie.
ZaangaĪowaliĞmy oprócz kombatantów 2 autokary
máodzieĪy
z 4 liceów Ogólnoksztaácących z
Biaáegostoku, szkóá gminy Augustów, Sejn, Suwaák,
KuĪnicy Biaáostockiej,
harcerzy
z
Sokóáki.
UroczystoĞci odbyáy siĊ pod Grobem Nieznanego
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ĩoánierza, na ul. Rakowieckiej pod murem WiĊzienia
Mokotowskiego,
gdzie
wiĊziono,
torturowano
i
mordowano najlepszych polskich patriotów, na „àączce”
Cmentarza Wojskowego Powązki, gdzie grzebano
pomordowanych, a w dniu nastĊpnym uroczystoĞci
odbyáy siĊ pod pomnikiem „ĩoánierzy WyklĊtych” na
Bemowie i w koĞciele OO. Michalitów.
W
uroczystoĞciach licznie
wziĊli udziaá kombatanci z
Polski i Biaáorusi.
Przed Muzeum Lwowa i Kresów Poáudniowo –
Wschodnich witaáa nas
pod Kaplicą àagierników a
potem
przy kominku pani Aleksandra Biniszewska
prezes Fundacji i dyrektor Muzeum.
9. Prezes
Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki na
zaproszenie Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari
pák Tadeusza BieĔkowicza
wziąá udziaá w Zlocie
Kawalerów Virtuti
Militarii w Racáawicach w 220
rocznicĊ zwyciĊskiej bitwy nad wojskami rosyjskimi w
czasie
Powstania
Narodowego
–
Insurekcji
KoĞciuszkowskiej 1794r. UroczystoĞü niezwykle piĊkna z
udziaáem máodzieĪy i kompanii wojska z Dywizji
Powietrzno-Desantowej.
10. Bacznie obserwowaliĞmy na ekranach TV uroczystoĞci
upamiĊtniające 70-rocznicĊ bitwy o Monte Cassino na
tamtejszym polskim cmentarzu wojskowym z udziaáem
premiera Donalda Tuska i 1500 harcerzy z Polski.
Przed nami kolejne jubileusze:
1. 70 rocznica Powstania WileĔskiego – „Operacja Ostra
Brama” 06 – 08.2014r,
2. 70 rocznica Powstania Warszawskiego – 01.08.2014r
3. 70 rocznica bitwy w Surkontach – polskie Termopile, gdzie
zginĊli wspaniali Īoánierze oraz z 3 cichociemnych i swoim
dowódcą pák. Maciejem Kalenkiewiczem „KOTWICZEM”.
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Akcje budowy pomników polegáym Īoánierzom AK na
Biaáorusi
1. Stowarzyszenie
zrealizowaáo od podstaw budowĊ
dwóch pomników polegáych Īoánierzy AK na obecnej
Biaáorusi: w Olchówce, gdzie zginĊáo 23 Īoánierzy z
oddziaáu por. Czesáawa Zajączkowskiego „RAGNERA”
oraz w
Starzynkach
k/ IwieĔca , gdzie okupant
sowiecki wymordowaá okoáo 40 Īoánierzy por. Adolfa
Pilcha „GÓRY” „DOLINY”.
Pomniki stanĊáy dziĊki dotacji Rady Ochrony PamiĊci
Walk i MĊczeĔstwa
i wielkiej
pomocy máodych
Polaków z Lidy kierowanych przez Dymitra SawaĞciuka.
Chwaáa tym máodym ludziom z Lidy, którzy ryzykując
pozbawieniem
wolnoĞci aktywnie wáączyli siĊ w tĊ
piĊkną akcjĊ zachowania pamiĊci o rodakach, którzy na
oátarzu Ojczyzny záoĪyli swoje máode Īycie.
2. Stowarzyszenie wziĊáo udziaá dwukrotnie w akcjach
zbiórki darów Ğwiątecznych i przekazanie ich dla
kombatantów polskich mieszkających na Biaáorusi i na
Litwie:


pierwszy raz przed ĝwiĊtami BoĪego Narodzenia, a drugi
raz przed ĝwiĊtami Wielkanocnymi. Paczki Ğwiąteczne
zbierali pracownicy Domu Kultury w Woáominie –
najbardziej aktywna Monika BrzeziĔska, L.O. w
Biaáymstoku gdzie akcją kierowaáy panie GraĪyna Záocka
– Korzeniewska i Barbara ĝwiĊtoĔska, Barbara
Kuklewicz z Sejn, M. Bielang z gminy Augustów, parafie z
Sejn, Suwaák na czele z
gimnazjum z KuĨnicy
Biaáostockiej, StraĪ Graniczna, kibice Legii-Warszawa i
wielu innych ofiarodawców i organizatorów. Pomocy w
przewiezieniu paczek Ğwiątecznych udzielili - Konsul RP
w Grodnie a nastĊpnie Konsul w BrzeĞciu,
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udaną akcjĊ przekazania znacznej iloĞci strojów
sportowych dla zawodników Polskiego Klubu Sportowego
z Grodna przeprowadziá kol. Artur Kondrat.

PodkreĞlenia wymaga to, ze Zarząd Stowarzyszenia
pracowaá spoáecznie „pro bono” czĊsto angaĪując w
przeprowadzane akcje wáasne Ğrodki finansowe.
PodkreĞlenia wymaga teĪ wyjątkowa aktywnoĞü prezesa
honorowego – Pani dr Stefani Szantyr-Powolnej, która pomimo
trudnoĞci ze zdrowiem a w szczególnoĞci ze wzrokiem
redagowaáa jakĪe piĊkny „KWARTALNIK”, przekaz wspomnieĔ
áagierników i pamiĊci historycznej dla nastĊpnych pokoleĔ
Polaków.
Aktywną dziaáalnoĞü jak zawsze przejawia
drugi
wiceprezes Stowarzyszenia - Weronika Sebastianowicz, która
jest jednoczeĞnie prezesem Stowarzyszenia ĩoánierzy AK na
Biaáorusi. Ryzykując wolnoĞcią braáa udziaá
niemalĪe we
wszystkich uroczystoĞciach narodowych w Polsce i na Biaáorusi,
we wszystkich akcjach przekazywania darów Ğwiątecznych
Wielką szkodĊ dla Stowarzyszenia stanowi fakt
rezygnacji z czáonkowstwa w Zarządzie Pani Danuty Pielak –
Skarbnika Stowarzyszenia,
która wykonywaáa niezwykle
trudne i
pracocháonne oferty w konkursach o dotacje na
rzecz Stowarzyszenia oraz póĨniej po realizacji programów
prowadziáa rozliczenia finansowe przyznanych dotacji.
Wiceprezes Artur Kondrat byá koordynatorem wiĊkszoĞci
uroczystoĞci i akcji w których Stowarzyszenie braáo udziaá.
PodkreĞlenia
wymaga
pracowitoĞü
i
dzielnoĞü
wiceprezesa Stanisáawy Kocieáowicz, która organizowaáa
uroczystoĞci patriotyczne w Szczecinie i braáa udziaá w
wiĊkszoĞci uroczystoĞci w Warszawie.
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Pani BoĪena Bargieá, która peáni funkcjĊ Sekretarza
Zarządu w trudnej sytuacji podjĊáa
siĊ
odpowiedzialnej
funkcji
Skarbnika Stowarzyszenia tymczasowo, na czas od
marca 2014 do Zjazdu àagierników w Krakowie, za co jej
bardzo dziĊkujemy.
Aktywnie
dziaáali
teĪ
dyrektorzy
Oddziaáów
Stowarzyszenia w Sejnach – Pani Barbara Kuklewicz wraz z
Panią
Beatą KuczyĔską oraz dyrektorzy Oddziaáu w
Biaáymstoku Pani GraĪyna Záocka-Korzeniewska i Pani
Barbara ĝwiĊtoĔska, a takĪe Pan Eugeniusz Simson – wójt
senior gminy Augustów i Pan Karol Czarniecki - dyrektor
Szkoáy Podstawowej i Muzeum AK w Janówce.
PodkreĞlenia
wymaga
teĪ dziaáalnoĞü naszego
Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militarii – pák. Tadeusza
BieĔkowicza – organizatora i uczestnika wielu uroczystoĞci
patriotycznych.
Z wielkim uczuciem i zaangaĪowaniem w wielu akcjach
Stowarzyszenia braáa udziaá Pani Monika BrzeziĔska z Domu
Kultury w Woáominie.
Lista dziaáaĔ pro bono dla Stowarzyszenia przez
dzielnych ludzi jest bardzo duĪa, ale trudno nie wspomnieü o
wspaniaáej postawie i nadzwyczaj aktywnych dziaáaniach
máodego patrioty polskiego z Lidy Dymitra SawaĞciuka i jego
przyjacióá przy budowie pomników w Olchówce i Starzynkach.
Zwracam uwagĊ na koniecznoĞü zajĊcia siĊ opieką
nad tymi wszystkimi kombatantami, którzy są osobami
samotnymi, a z uwagi na wiek i schorzenia wymagają
tej opieki nieustannie.
ZakoĔczyáa siĊ moja 3-letnia kadencja na stanowisku
Prezesa Stowarzyszenia.
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Z uwagi na bardzo záy stan zdrowia nie ubiegam siĊ o
stanowisko
prezesa i rezygnujĊ ze wszystkich funkcji w
organach Stowarzyszenia.
ĩyczĊ mojemu nastĊpcy owocnej pracy w krzewieniu
etosu i tradycji Armii Krajowej wĞród nowego pokolenia. Taki
musi byü kierunek naszego Stowarzyszenia, aĪeby istniaáo
nadal w sercach i umysáach máodych Polaków.
Po dyskusji - Zjazd podjąá uchwaáy dotyczące m.in.
zmian w statucie i skáadzie zarządu Stowarzyszenia. Obecnie
zarząd pracuje w skáadzie:


Artur Kondrat

- prezes,



Stanisáawa Kocieáowicz

- wiceprezes,



Weronika Sebastianowicz

- wiceprezes,



Barbara Pieniek

- wiceprezes,



BoĪena Bargieá

- sekretarz,



Joanna Gasiul

- skarbnik.
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3. dzieĔ Zjazdu – niedziela 8 czerwca 2014 r.
O godzinie 10 uczestnicy wziĊli udziaá w uroczystej
mszy Ğw., dziĊkczynnej z okazji 25-lecia wolnej Polski
Archikatedrze na Wawelu.
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„Dokonaáo siĊ to przez podjĊcie pokojowej walki, która, jak
pisaá Jan Paweá II, posáuguje siĊ jedynie drogą prawdy i
sprawiedliwoĞci” – powiedziaá na początku Mszy Ğw. do
zgromadzonych kardynaá Stanisáaw Dziwisz, metropolita
krakowski.
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„Dzisiaj zbieramy siĊ w Królewskiej Katedrze na Wawelu, aby
podczas sprawowania Eucharystii podziĊkowaü Bogu za dar
pokoju i wolnej Polski, jaki otrzymaliĞmy 25 lat temu Dokonaáo
siĊ to dziĊki wysiákom ludzi, którzy nie uciekali siĊ do przemocy.
ZaĞ odmawiając konsekwentnie ustąpienia przed potĊgą siáy,
zawsze umieli znaleĨü skuteczne formy Ğwiadczenia o prawdzie”
- powiedziaá kardynaá Dziwisz.
„Nie byáoby 4 czerwca 1989 roku, gdyby nie byáo
wczeĞniej 2 czerwca 1979 roku, kiedy to Ğw. Jan Paweá II
powiedziaá na Placu ZwyciĊstwa najwaĪniejsze sáowa w caáych
dziejach Polski: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,
tej ziemi” – rozpocząá homiliĊ o. Jan Andrzej Káoczowski OP.
Przywoáywaá
niezwykáy charakter tamtych dni – peánych
ufnoĞci, promiennych twarzy oraz oĪywiającej nadziei.
Wspominaá takĪe czas próby, ciemnej nocy, wielu ofiar,
uwiĊzionych i internowanych.
„Kiedy nadszedá czas zwyciĊstwa odkryliĞmy, Īe wolnoĞü jest
trudniejsza od niewoli” – stwierdziá. „Ale gdy stajesz siĊ wolny i
bierzesz na siebie odpowiedzialnoĞü, bardzo trudno zachowaü
niewinnoĞü i dotyczy to kaĪdego aspektu ludzkiego Īycia.
Miejmy
odwagĊ
powiedzieü sobie, Īe
mamy prawo byü
dumni z tego, co zaszáo – wiele nam siĊ udaáo” – stwierdziá. W
dalszej treĞci homilii wskazaá nam, Īe wolnoĞü jest polem
pracy i ciągáej odpowiedzialnoĞci: „To, co nam dane, jest
zadane. Mamy PolskĊ, ale ona
jest nam ciągle zadana.
Trzeba jeszcze raz odkryü tĊ prawdĊ” – zaapelowaá do
zebranych wiernych.
Po mszy ĞwiĊtej czĊĞü osób udaáa siĊ do krypt
wawelskich, odwiedziliĞmy groby Marszaáka Józefa Piásudskiego
i pary prezydenckiej Lecha i Marii KaczyĔskich, a czĊĞü
zwiedziáa podziemie wawelskie z grobowcami królów polskich.
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NastĊpnie byá czas na spacer po Krakowie
i podziwianie
piĊknie odnowionych Sukiennic
oraz
Muzeum Rynku
Gáównego - filii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod
Sukiennicami i páytą Rynku Gáównego.
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Ostatnim punktem programu byáa kolacja poĪegnalna wieczór
przy Ğwiecach w Domu Polonii w Krakowie.
Towarzyszyá nam sympatyczny nastrój, odbywaáy siĊ
serdeczne rozmowy, czáonkom zarządu i wspóáorganizatorom
Zjazdu
uczestnicy záoĪyli serdeczne podziĊkowanie za
wysiáek
zorganizowania tak
atrakcyjnej,
wspaniaáej
uroczystoĞci.

TĊ miáą atmosferĊ dodatkowo jeszcze uprzyjemniá
nam
koncert máodej, wspaniaáej piosenkarki z Sejn - Anny
Fidrych.
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Na poĪegnanie ĪyczyliĞmy sobie nawzajem spotkania w
dobrej kondycji na ZjeĨdzie w nastĊpnym roku.

Do zobaczenia !

Autorem
dokumentacji
Stanisáaw Dudek

fotograficznej Zjazdu
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jest

Pan

Nadesáane Īyczenia i pozdrowienia
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Napisali o nas
Kraków. Rozpocząá siĊ XXIX Zjazd àagierników ĩoánierzy
AK 16
Okoáo 60 byáych Īoánierzy Armii Krajowej, którzy po
wojnie trafili do sowieckich áagrów, przyjechaáo do Krakowa,
aby wziąü udziaá w XXIX ZjeĨdzie àagierników ĩoánierzy AK.
Spotkanie kombatantów rozpoczĊáo siĊ w czwartek i potrwa do
poniedziaáku.
"Tegoroczny zjazd ma wyjątkowe znaczenie, jest historyczny,
bo odbywa siĊ w 25. rocznicĊ czĊĞciowo wolnych wyborów
parlamentarnych, które przyczyniáy siĊ do powstania wolnej,
suwerennej Polski"
- powiedziaá PAP przed inauguracją
Andrzej Siedlecki,
prezes Stowarzyszenia àagierników
ĩoánierzy AK, które jest gáównym organizatorem wydarzenia.
PodkreĞliá, Īe jest to zjazd
"najwspanialszych
Polaków,
którzy
walczyli o wolnoĞü ojczyzny, dla których koniec
okupacji niemieckiej byá początkiem walki z okupantem
sowieckim; oznaczaá Ğmierü lub wieloletni pobyt w áagrach".
Obecnie w Polsce Īyje ponad stu áagierników. "Wielu odeszáo juĪ
na wieczną wartĊ.
Stowarzyszenie
zaáoĪyliĞmy jako
nielegalne w 1985 roku. Początkowo liczyáo ono 3 tys. osób,
póĨniej, 2 tys., potem 600. W tej chwili zostaáo nas niewielu,
ponad stu w caáej Polsce" – mówiá PAP prezes. "Teraz staramy
siĊ
wprowadziü jak najwiĊcej ludzi máodych do naszego
stowarzyszenia.
Chcemy przekazaü im wartoĞci Polski
walczącej, aby krzewili je, by pielĊgnowali tradycjĊ" - dodaá.
W
krakowskim zjeĨdzie uczestniczy ok. 40 áagierników z
Polski, 16 z Biaáorusi i trzech z Litwy. Walczyli oni
m.in. w oddziaáach
kpt. Weroniki
Sebastianowicz
"RóĪyczki", por. Edwarda Klonowskiego "Klon", Jana
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Borysewicza "Krysi", Czesáawa Zajączkowskiego "Ragnera".
àagiernikom towarzyszą zaprzyjaĨnieni pedagodzy i
máodzieĪ ze szkóá w Sejnach, Suwaákach, Augustowie,
Biaáymstoku, Warszawie, Woáominie i Krakowie. W programie
zjazdu jest m.in. zwiedzanie nowego budynku Muzeum
Armii
Krajowej
i cennych
zabytków miasta, záoĪenie
kwiatów i zapalenie zniczy w Alei
ZasáuĪonych
na
Cmentarzu Rakowickim, spotkanie z kadrą naukową i ze
studentami Uniwersytetu JagielloĔskiego, a takĪe niedzielna
modlitwa w katedrze wawelskiej, w której udziaá weĨmie
równieĪ udziaá prezydent Bronisáaw Komorowski - patron
tegorocznego
Zjazdu
àagierników
ĩoánierzy
AK.
Stowarzyszenie àagierników ĩoánierzy Armii Krajowej istnieje
od 1985 roku. Pierwotnie zrzeszaáo wyáącznie Īoánierzy AK
skazanych, wyrokami trybunaáów wojennych
ZSRR oraz
sądów wojskowych w PRL-u, na sowieckie wiĊzienia i áagry.
Obecnie, z uwagi na malejącą liczbĊ czáonków spowodowaną
wysoką ĞmiertelnoĞcią osób powyĪej 80 roku Īycia, zostaá
zmieniony statut - prawo do czáonkowstwa mają wszyscy
Īoánierze AK, ich rodziny oraz osoby, którym bliski jest etos
AK.
Celem stowarzyszenia jest utrzymanie wiĊzi braterskiej miĊdzy
Īoánierzami AK - áagiernikami Īyjącymi na caáym Ğwiecie,
udzielanie róĪnorodnej pomocy Īoánierzom AK i ich rodzinom,
przekazywanie
wiedzy
historycznej potomnym w
publikowanym "Kwartalniku", a takĪe opieka nad miejscami
pamiĊci
narodowej,
uczestnictwo
w
uroczystoĞciach
patriotycznych.
Organizacja ĞciĞle wspóápracuje ze Stowarzyszeniem ĩoánierzy
AK na Biaáorusi.
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XXIX Zjazd àagierników ĩoánierzy AK 17
ĩoánierze Armii Krajowej z Polski, Biaáorusi i Litwy biorą
udziaá w XXIX ZjeĨdzie àagierników ĩoánierzy AK, który w dniach
5-9 czerwca odbywa siĊ w Krakowie. DziĞ (6 czerwca, piątek)
uczestnicy zjazdu spotkali siĊ na uroczystoĞci w Muzeum Armii
Krajowej im. Generaáa Emila Fieldorfa „Nila".
W ZjeĨdzie biorą udziaá kombatanci – Īoánierze Armii
Krajowej z Polski, Biaáorusi i Litwy oraz zaprzyjaĨnieni
pedagodzy wraz z máodzieĪą z patriotycznych szkóá w Sejnach,
Suwaákach, Augustowie, Biaáymstoku, Warszawie, Woáominie i
Krakowie. W programie zjazdu znalazáy siĊ m.in. spotkania z
przedstawicielami wáadz Miasta, dyrektorem Muzeum Armii
Krajowej, Rektorem Uniwersytetu JagielloĔskiego. Uczestnicy
zjazdu wezmą takĪe udziaá w Mszy ĝw. w Katedrze na Wawelu z
okazji 25 rocznicy wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. (8
czerwca).
Spotkanie przy Kamieniu WĊgielnym Pomnika Armii Krajowej
w Krakowie18
Tekst i zdjĊcie - Piotr W. Kurek

8 czerwca 2014 r. po Mszy ĝwiĊtej za OjczyznĊ w Katedrze na
Wawelu, w której wziĊli udziaá miĊdzy innymi uczestnicy 29.
Zjazdu àagierników ĩoánierzy AK , reprezentanci Zjazdu spotkali
siĊ z máodzieĪą szkóá krakowskich. Spotkanie miaáo miejsce obok
Kamienia WĊgielnego Pomnika AK zlokalizowanego u stóp
Wawelu.
W spotkaniu uczestniczyáa wiceprezes Stowarzyszenia àagierników
i jednoczeĞnie prezes OkrĊgu Szczecin ĝZĩ AK Stanisáawa
Kocieáowicz oraz Wiesáaw Piątek z Wilna.


17
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Oboje przedstawili máodzieĪy swoje przeĪycia związane z
represjami ze strony wkraczającego na ZiemiĊ WileĔską okupanta
sowieckiego. Aleksander Smaga, autor skierowanego do realizacji
projektu Pomnika, przedstawiá natomiast gáówne zaáoĪenia
projektu.
MáodzieĪ krakowską wraz ze Sztandarami szkolnymi reprezentowaá
Zespóá Szkóá Mechanicznych im. gen. Augusta Fieldorfa z
nauczycielką Agatą Legler oraz ZS Zawodowych im. Kard. Adama
Sapiehy z Barbarą Gawin i Wojciechem Zgudem.
Warto wspomnieü, Īe w
niszy Kamienia WĊgielnego
Pomnika
AK
záoĪone
zostaáy Ziemie równieĪ z
Kresów: z BrzeĪan, Huty
Starej k. Kostopola, Kolonii
WileĔskiej, z Sukurcz k.
Lidy, Twierdzy Brzeskiej i
WoáczyĔskiej Góry.
ZwieĔczeniem
spotkania
byáo záoĪenie na páycie
Kamienia WĊgielnego przez
przedstawicieli ĝwiatowego
ĩoánierzy AK wraz z Panem
Wiesáawem
Piątkiem
kwiatów.

Wspóáorganizatorem uroczystoĞci byá Zarząd OkrĊgu Maáopolska
ĝZĩ AK, a spotkanie prowadziá Piotr W. Kurek Przewodniczący
Komisji ds. MáodzieĪy ZG ĝZĩ AK (...)

18
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Artykuá na stronie
internetowej
Ogólnoksztaácących w Sejnach

Zespoáu

Szkóá

W dniach 5-9 czerwca máodzieĪ naszej szkoáy , pod opieką Pani
Barbary Kuklewicz i Pani Lucyny Fidrych oraz z zaproszonymi
osobami z naszego miasta i kombatantami z Litwy udaáa siĊ
autokarem z Jednostki Wojskowej z Lipowca do Krakowa na XXIX
zjazd àagierników ĩoánierzy AK.
Po przyjeĨdzie do Krakowa zostaliĞmy zakwaterowani w dwugwiazdkowym hotelu. Uczestnikami Zjazdu byli miĊdzy innymi
kombatanci z Polski, Biaáorusi , oraz máodzieĪ ze szkóá Augustowa,
Warszawy, Biaáegostoku, Krakowa, Woáomina. Celem corocznych
spotkaĔ jest oddanie hoádu polskim Īoánierzom, bohaterom, którzy
polegli i tym którzy Īyją. KaĪdy zjazd to wielkie ĞwiĊto narodowe i
niezwykáe wydarzenie historyczne. Tegoroczne hasáo nawiązywaáo
do 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce.
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mmPoczątkowo czáonkami stowarzyszenia byli tylko kombatanci,
jednak obecnie skupia ono takĪe máodych ludzi dla których pamiĊü
o polskich bohaterach nadaje ton postĊpowania. Historia odgrywa
bardzo waĪną rolĊ w Īyciu kaĪdego z nas..,, Kto nie szanuje
przeszáoĞci nie jest godzien teraĨniejszoĞci i przyszáoĞci”
powiedziaá prezes Stowarzyszenia àagierników ĩoánierzy AK Pan
Andrzej Siedlecki. Oprócz spotkaĔ z kombatantami mieliĞmy
przyjemnoĞü spotkaü siĊ i rozmawiaü z Ministrem Obrony
Narodowej i Prezydentem Krakowa.
mmW Krakowie zwiedziliĞmy nowy budynek Muzeum Armii
Krajowej im. Generaáa Emila Fieldorfa „ Nila”, Kopiec KoĞciuszki z
którego podziwialiĞmy panoramĊ Krakowa oraz cmentarz
Rakowicki gdzie w Alej ZasáuĪonych záoĪyliĞmy kwiaty i zapaliliĞmy
znicze. Bardzo waĪnym punktem naszego wyjazdu byáo
zwiedzanie Uniwersytetu JagieloĔskiego a przede wszystkim
spotkanie z wáadzami oraz studentami tej uczelni, miáym akcentem
byá dla nas moment gdy witający nas Pan Profesor wspomniaá
Sejny i powitaá máodzieĪ i nauczycieli ze wspaniaáego,
patriotycznego liceum z Sejn.
mmW niedzielĊ 8 czerwca wziĊliĞmy udziaá we mszy ĞwiĊtej w
Katedrze na Wawelu pod przewodnictwem kardynaáa Stanisáawa
Dziwisza. ZwiedzaliĞmy krypty, pokáoniliĞmy siĊ Marszaákowi
Piásudskiemu i Parze Prezydenckiej którzy są tam pochowani.
ZwiedziliĞmy równieĪ Rynek Gáówny Starego Miasta gdzie w
sukiennicach mieliĞmy okazjĊ zrobiü zakupy nie zapominając o
krakowskich obwarzankach. Na zakoĔczenie naszej wycieczki
miĊliĞmy spotkanie i uroczystą poĪegnalną kolacjĊ w Domu
Polskim na Rynku Gáównym. NaleĪy jeszcze dodaü Īe znaleĨliĞmy
czas aby odwiedziü Park Wodny w Krakowie , gdzie miĊliĞmy
okazjĊ zaĪyü wielu wodnych atrakcji przez nich oferowanych.
mmNa zakoĔczenie chcielibyĞmy podziĊkowaü Stowarzyszeniu
àagierników ĩoánierzy Armii Krajowej za umoĪliwienie wyjazdu oraz
wsparcie finansowe.
Uczniowie klasy IIG, IAE, IBG
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KOMUNIKATY
1. Rocznica wyboru papieĪa Franciszka19
W drugim dniu konklawe, 13 marca 2013 roku, w
piątym gáosowaniu, kardynaá Jorge Mario Bergoglio zostaá
wybrany 266. papieĪem i przybraá imiĊ Franciszek. Po
ogáoszeniu wyboru pojawiá siĊ na balkonie bazyliki Ğw.
Piotra
i
widząc
kilkadziesiąt tysiĊcy wiernych
zgromadzonych na Placu ĝw. Piotra, flagi papieskie i
narodowe z róĪnych krajów powitaá oczekujących
sáowami: „Bracia i siostry, dobry wieczór. Dobrze wiecie,
Īe zadaniem konklawe byáo wybranie biskupa dla
Rzymu. Wydaje
siĊ, Īe moi bracia kardynaáowie
znaleĨli go prawie na koĔcu Ğwiata. DziĊkujĊ wam za
przyjĊcie. Wspólnoto diecezjalna Rzymu, dziĊkujĊ wam.
Przede
wszystkim chciaábym pomodliü siĊ
za
naszego emerytowanego biskupa Benedykta XV(…).
Zaczynamy razem naszą wspólną drogĊ: biskup i
lud. Jest to wĊdrówka KoĞcioáa w Rzymie, który
przewodzi w miáoĞci wĞród wszystkich KoĞcioáów.
To droga braterstwa, miáoĞci i wzajemnego
zaufania(…)
ĩyczĊ wam, aby ta droga KoĞcioáa,
którą dziĞ zaczynamy, na której bĊdzie mi pomagaá
kardynaá wikariusz tu obecny, byáa owocna dla
ewangelizacji tego zawsze piĊknego miasta.”
Na
zakoĔczenie
Ojciec
ĝwiĊty
prosiá
zgromadzonych na placu Ğw. Piotra: „Zanim biskup
pobáogosáawi lud, proszĊ was, byĞcie pomodlili siĊ

19
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do Pana o báogosáawieĔstwo dla swego biskupa.
Odmówmy w ciszy tĊ waszą modlitwĊ za mnie.
Teraz udzielĊ báogosáawieĔstwa wam i caáemu
Ğwiatu, wszystkim mĊĪczyznom i kobietom dobrej
woli”.
Ks. prof. Waldemar Chrostowski, w rozmowie z Radiem
Maryja

podkreĞliá, Īe na ten pontyfikat naleĪy patrzeü przez

pryzmat dwóch poprzedników – Jana Pawáa II i Benedykta XVI.
Jest to bez wątpienia pontyfikat odznaczający siĊ na tle innych.
Franciszek daá siĊ poznaü jako PapieĪ czynu i gestu. Odznacza
siĊ on obecnoĞcią wĞród ludzi biednych i potrzebujących.
Pontyfikat papieĪa Franciszka z pewnoĞcią jest inny.
Przenosi akcent ze sáów na czyny, ze sáów na gesty. Tamci dwaj
papieĪe, Jan Paweá II i Benedykt XVI, a takĪe papieĪe
wczeĞniejsi, przykáadali ogromną wagĊ do sáów, do nauczania.
MieliĞmy wiĊc to nauczanie osadzone w perspektywie
dwutysiącletniej historii KoĞcioáa i chrzeĞcijaĔskiego nauczania.
W przypadku papieĪa Franciszka, bardziej niĪ na to co mówi –
aczkolwiek to teĪ jest waĪne – patrzymy na to co robi. Gesty
PapieĪa bywają wzruszające, bywają potrzebne, bardzo waĪne i
wymowne - powiedziaá ks. prof. Waldemar Chrostowski.
W pierwszą rocznicĊ wyboru papieĪa Franciszka biskupi
zgromadzeni na 364. Zebraniu Plenarnym odprawili MszĊ Ğw.
w bazylice Ğw. KrzyĪa. Liturgii przewodniczyá nuncjusz apostolski
abp Celestino Migliore, a homiliĊ wygáosiá nowy zastĊpca
przewodniczącego KEP abp Marek JĊdraszewski. W sáowie
skierowanym do wiernych hierarcha przypomniaá pierwsze
przemówienie Ojca ĝwiĊtego, w którym nakreĞlona zostaáa
droga nowego pontyfikatu. Jak zaznaczyá, jest to droga
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ewangelizacji, radoĞci i modlitwy, którym papieĪ „pragnąá nadaü
niejako nową ĞwieĪoĞü”.

2. UroczystoĞci na Polskim Cmentarzu Wojennym w
Katyniu. 10 kwietnia 2014, KatyĔ, Rosja20
Delegacja Rady Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa na
czele z Sekretarzem dr hab. Andrzejem Krzysztofem Kunertem
wziĊáa udziaá w uroczystoĞciach na Polskim Cmentarzu
Wojennym w Katyniu.
W rosyjskiej czĊĞci memoriaáu, w której leĪy ok. 10 tys.
ofiar stalinizmu z obwodu smoleĔskiego, odprawiono
naboĪeĔstwo prawosáawne. Modlitwom w rosyjskiej czĊĞci
Memoriaáu KatyĔskiego przewodniczyá biskup smoleĔski i
wiaziemski metropolita Izydor.
UroczystoĞci na Polskim Cmentarzu Wojennym w
Katyniu, bĊdące hoádem polskim oficerom zamordowanym w
Katyniu w 1940 roku przez NKWD rozpoczĊáa uroczysta msza
ĞwiĊta, której przewodniczyá proboszcz smoleĔskiej parafii
katolickiej o. Ptolemeusz Kuczmik. Ojciec Ptolemeusz w homilii
do zebranych, powiedziaá miĊdzy innymi:
(…)Nie moĪemy zgáĊbiü tak do koĔca, jaki jest ból bliskich, Īon,
dzieci, które oczekiwaáy powrotu swojego ojca z niewoli. Nie
jesteĞmy sobie w stanie wyobraziü, co czuáy cztery lata temu i
czują do dziĞ rodziny ofiar katastrofy samolotu. Pozostaje
modlitwa.(…)
WaĪna jest teĪ prawda. ChcielibyĞmy poznaü
peáną prawdĊ. WciąĪ wielu rzeczy nie wiemy o zbrodni katyĔskiej,
ciągle trwa Ğledztwo w sprawie katastrofy. Tylko na prawdzie
moĪna budowaü relacje miĊdzy ludĨmi i miĊdzy narodami.
Niczego nie zbuduje siĊ na káamstwie i póáprawdzie. MinĊáo tyle
lat od zbrodni katyĔskiej, minĊáy cztery lata od katastrofy. MoĪna

20

StronainternetowaRadyOchronyPamiħciWalkiMħczeŷstwa–
10.04.2014r.

151


zapytaü, w którym miejscu teraz jesteĞmy, w którym miejscu jest
Polska.(…)

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. Archiwum Ikonograficzne ROPWiM.

NastĊpnie gáos zabraá Sekretarz Rady Ochrony PamiĊci
Walk i MĊczeĔstwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert.
Przemówienie Sekretarza, prezentujemy poniĪej:
Siedemdziesiąt piĊü lat temu Polska utraciáa
niepodlegáoĞü w wyniku podwójnej agresji – nazistowskiej
Trzeciej Rzeszy i stalinowskiego Związku Sowieckiego – i
podpisanego przez obie totalitarne potĊgi 28 wrzeĞnia 1939 roku
w Moskwie niemiecko-sowieckiego ukáadu o przyjaĨni i granicy,
bĊdącego faktycznie aktem kolejnego, czwartego, rozbioru Polski,
dzielącego nasz kraj na póá. Siedemdziesiąt cztery lata temu, 3
kwietnia 1940 r., z sowieckiego obozu jenieckiego w Kozielsku
wyruszyá pierwszy transport Ğmierci do Katynia...
I tak jak symbolem wymierzonych w PolskĊ zbrodni
totalitaryzmu nazistowskiego byá i jest Auschwitz, tak symbolem
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zbrodni totalitaryzmu stalinowskiego pozostaje KatyĔ. Obie te
nazwy wpisaáy siĊ krwawymi zgáoskami na karty historii Polski w
tym samym czasie, wiosną 1940 r. Byáa jednak miĊdzy nimi
jedna róĪnica - o zbrodni katyĔskiej aĪ do upadku wáadzy
komunistycznej w Polsce (1989) nie moĪna byáo mówiü
gáoĞno. A przecieĪ ofiarami sowieckiej zbrodni katyĔskiej,
najwiĊkszej zbrodni na jeĔcach wojennych w czasie II
wojny Ğwiatowej, padáo ponad 10 000 oficerów polskich,
wiĊcej niĪ polegáo ich w zaciĊtych walkach z Niemcami w
kampanii wrzeĞniowej 1939 r. (..).
O znaczeniu tej zbrodni i znaczeniu jej ofiar dla Polski
najprawdziwiej i najpiĊkniej mówiá Ojciec ĝwiĊty Jan
Paweá II: Tragiczne wydarzenia, które miaáy miejsce na wiosnĊ
1940 r. [...], są rozdziaáem w martyrologium polskim, który
nie moĪe byü zapomniany. Ta Īywa pamiĊü powinna byü
zachowana jako przestroga dla przyszáych pokoleĔ. [...]
Trzeba jednak mieü ĞwiadomoĞü, Īe równieĪ ta Ğmierü, a
raczej to wielkie Īniwo Ğmierci, jest jakoĞ wpisana w
BoĪe plany i nabiera nowego znaczenia w perspektywie
Ğmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nade wszystko
staje siĊ ona ofiarą, której owocem jest dobro. W wymiarze
narodowym przybraáo ono ksztaát wolnoĞci.
Wolna i suwerenna Rzeczpospolita zbudowaáa juĪ cztery
Cmentarze
KatyĔskie: w Katyniu i Miednoje w Rosji,
Charkowie-Piatichatkach i Kijowie-Bykowni na Ukrainie
(pozostaje
do
odnalezienia
jeszcze piąte miejsce na
Biaáorusi). Ogromna wiĊkszoĞü ofiar zbrodni katyĔskiej,
rzucanych do bezimiennych i skazanych na zapomnienie doáów
Ğmierci, znalazáa juĪ swoje godne miejsce spoczynku, a ich
rodziny i my wszyscy - miejsce do modlitwy, skáadania kwiatów i
zapalania zniczy. Cmentarze KatyĔskie uczą nas, Īe zbrodnie
áamiące
wszelkie prawa ludzkie i boskie zostaną - czasem
dopiero po dziesiątkach lat, ale jednak - ujawnione, a ich
ofiary nie bĊdą zapomniane. Zwracam siĊ do
attaches
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wojskowych jedenastu paĔstw NATO – naszych najbliĪszych
sojuszników,
którzy przybyli tu po
raz pierwszy w
czternastoletniej historii Polskiego Cmentarza Wojennego w
Katyniu. Panów tu dzisiaj obecnoĞü jest zarówno poĞmiertnym
oddaniem sprawiedliwoĞci ofiarom sowieckiej zbrodni katyĔskiej,
jak i bardzo piĊknym gestem i znakiem, zaprzeczającym
tamtemu czasowi, gdy wolny Ğwiat o nich zapomniaá. ProszĊ mi
pozwoliü wyraziü wdziĊcznoĞü i
jednoczeĞnie nadziejĊ, iĪ
jest to dopiero pierwsza z wizyt Panów w ĞwiĊtym dla Polski i
Polaków miejscu.
Delegacji polskiej towarzyszyáy delegacje korpusu wojskowego
Sojuszu
Póánocnoatlantyckiego NATO, przedstawiciele
attachatu wojskowego miĊdzy innymi: USA, Francji, Niemiec,
Wáoch, Holandii, Belgii, WĊgier, Sáowacji i Estonii.
Wojciech Zajączkowski Ambasador RP w Moskwie, w
swoim wystąpieniu powiedziaá miĊdzy innymi: (…) JesteĞmy
niezwykle wdziĊczni za waszą obecnoĞü dziĞ w Lesie
KatyĔskim. W ten sposób podkreĞlamy i demonstrujemy naszą
jednoĞü, wspólne rozumienie historii, wojennej powinnoĞci i
podzielanych wartoĞci.(…) Mamy do czynienia z sytuacją
absolutnie bezprecedensową. W uroczystoĞci na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Katyniu uczestniczyáo kilkunastu attache
wojskowych naszych sojuszników z NATO.(…)-podkreĞliá
Sekretarz Rady Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa dr hab.
Andrzej Krzysztof Kunert.
3. DzieĔ PamiĊci Ofiar Zbrodni KatyĔskiej w
Budapeszcie21.
Sekretarz Rady Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa dr
hab. Andrzej Krzysztof Kunert wziąá udziaá w uroczystoĞci
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związanej z Dniem PamiĊci Ofiar Zbrodni KatyĔskiej w
Budapeszcie.
UroczystoĞü miaáa miejsce pod Pomnikiem MĊczenników
Katynia w III dzielnicy w Budapeszcie. Pomnik MĊczenników
Katynia zostaá odsáoniĊty 3 lata temu. Uroczystego odsáoniĊcia
dokonali Prezydenci Polski i WĊgier: Bronisáaw Komorowski
oraz Pál Schmitt.
(Red.: O historii powstania i odsáoniĊciu tego pomnika
pisaliĞmy w kwartalniku nr 4/69 – paĨdziernik-listopadgrudzieĔ 2013 roku).
W czasie uroczystoĞci gáos zabrali : Nadburmistrz
Budapesztu István Tarlós oraz Sekretarz Rady Ochrony PamiĊci
Walk i MĊczeĔstwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert.
PoniĪej prezentujemy przemówienie Sekretarza ROPWiM:
Stojąc w Budapeszcie przy Pomniku MĊczenników Katynia,
wspólnym dziele WĊgrów i Polaków, odsáoniĊtym uroczyĞcie 8
kwietnia 2011 r. przez Prezydentów WĊgier i Polski, Pála
Schmitta i Bronisáawa Komorowskiego, warto zawsze pamiĊtaü o
dwóch ofiarach zbrodni katyĔskiej, kolejnych postaciach w
historii obu krajów, áączących nasze zaprzyjaĨnione narody.
To dwaj oficerowie polscy narodowoĞci wĊgierskiej, kpt.
Emanuel Aladar Korompay i kpt. Oskar Rudolf Kuehnel, którym
poĞwiĊcone zostaáy posadzone w pobliĪu pomnika w czasie jego
uroczystego odsáoniĊcia dwa DĊby KatyĔskie. Pierwszy dąb
posadzili obaj Prezydenci, a ja miaáem wówczas honor - wraz z
Panem Istvánem Tarlósem, pomysáodawcą Pomnika KatyĔskiego,
obecnym nadburmistrzem Budapesztu - posadziü dąb drugi, ku
czci kpt. Kuehnela. (…)
JuĪ po napisaniu tego przemówienia byáem 10 kwietnia na
uroczystoĞciach katyĔskich w Rosji. Na Polski Cmentarz Wojenny
w Katyniu weszáo wówczas razem z polską delegacją jedenastu
attaches wojskowych paĔstw NATO, naszych najbliĪszych
sojuszników (pierwszy taki wypadek w czternastoletniej historii
tego cmentarza). Byá wĞród nich attaché wojskowy WĊgier, gen.
bryg. Laszlo Varga, i za to takĪe winniĞmy wdziĊcznoĞü naszym
wĊgierskim przyjacioáom.
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UroczystoĞci zwieĔczyáo záoĪenie wieĔców przez przybyáe
delegacje (...)
4. Czwarta rocznica katastrofy pod SmoleĔskiem22
PamiĊü o biskupie Tadeuszu Páoskim, jego sekretarzu ks.
pák. Janie
OsiĔskim oraz pozostaáych ofiarach katastrofy
smoleĔskiej uczczono wieczorem 9 kwietnia Mszą Ğw. w
Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Eucharystii przewodniczyá
biskup polowy Józef Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy
porównaá sytuacjĊ
rodzin ofiar katastrofy do apostoáów
zdąĪających do Emaus.
ZachĊcaá do ufnoĞci w BoĪe Miáosierdzie oraz wdziĊcznoĞci za
owoc Īycia duchownych, peániących posáugĊ w ordynariacie
polowym, którzy zginĊli w katastrofie samolotu.
MszĊ Ğw. koncelebrowali najbliĪsi wspóápracownicy biskupa
Páoskiego i jego sekretarza – kapelani Ordynariatu Polowego
oraz kapáani, którzy znali obydwu tragicznie zmaráych (…)
RównieĪ 10 kwietnia w katedrze polowej sprawowane
byáy Eucharystie w intencji ofiar katastrofy samolotu rządowego
pod SmoleĔskiem (...)
Bp Jozef Guzdek przewodniczyá Mszy Ğw., podczas
której przestrzegaá przed wykorzystywaniem ĞwiątyĔ do
pogáĊbiania podziaáów w spoáeczeĔstwie.
– DzieĔ 10 kwietnia juĪ od czterech lat wzbudza
niezwykle silne emocje. Najpierw byáo to zjednoczenie wokóá
rodzin ofiar przeĪywających wielką tragediĊ utraty bliskich(…),
niestety potem przyszedá czas sporów, podziaáów wzajemnych
oskarĪeĔ i nienawiĞci. Nierzadko jesteĞmy teĪ Ğwiadkami tego,
Īe polityka miesza siĊ z modlitwą. To do nas Chrystus mówi:
„Nie czyĔcie z Domu mojego Ojca targowiska”. Chrystus takĪe
do nas kieruje te sáowa – powiedziaá.
JednoczeĞnie podkreĞliá, Īe prawda o przyczynie
katastrofy powinna zostaü ujawniona, bo tylko ona moĪe pomoc
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nam „przepĊdziü demony wzajemnych oskarĪeĔ, podejrzeĔ i
pomówieĔ”.
EucharystiĊ koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego.
UroczystoĞci na Cmentarzu Wojskowym
Przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Lotniczej pod
SmoleĔskiem na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w
Warszawie modlono siĊ w intencji 96 pasaĪerów tragicznego lotu
z 10 kwietnia 2010 r. Lekarstwem na ból i cierpienie jest
modlitwa i milczenie. Czasem ludzkie sáowa nie wystarczają,
dlatego wspominając tych wszystkich, których nazwiska zostaáy
odczytane, odmówmy modlitwĊ – powiedziaá bp. Jozef Guzdek,
który przewodniczyá modlitwie.







WrazzKsiħdzemBiskupemmodlilisiħbpJerzyPaŷkowski,prawosųawnyordynariusz
wojskowyibpMirosųawWola,ewangelickinaczelnykapelanwojskowy.


NastĊpnie delegacje záoĪyáy kwiaty i zapaliáy znicze pod
pomnikiem. Ich pamiĊü uczczono kilkuminutową
ciszą i
skupieniem.
UroczystoĞü zakoĔczyáo odegranie utworu „Cisza”
dokáadnie w godzinie katastrofy, o 8:41.
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W uroczystoĞci uczestniczyli m.in. czáonkowie rodzin
ofiar katastrofy, Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, Jerzy
Wenderlich, wicemarszaáek Sejmu, Tomasz Siemoniak, minister
obrony narodowej, kierownik UrzĊdu do spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent
Warszawy (…).

UroczystoĞü zakoĔczyáo odegranie
dokáadnie w godzinie katastrofy, o 8:41.

utworu

„Cisza”

W uroczystoĞci uczestniczyli m.in. czáonkowie rodzin
ofiar katastrofy, Donald Tusk, prezes Rady Ministrów, Jerzy
Wenderlich, wicemarszaáek Sejmu, Tomasz Siemoniak, minister
obrony narodowej, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent
Warszawy (…).

Red.: W dniu rocznicy katastrofy smoleĔskiej uroczystoĞci
upamiĊtniające ofiary tej tragedii odbyáy siĊ w koĞcioáach w
wielu miastach w kraju, w tym takĪe w parafiach wojskowych i
garnizonach.
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5. 100. rocznica urodzin Jana Karskiego23
Jan Karski to postaü niezwykáa; niezwykáa takĪe na tle
niezwykáych,
dramatycznych
czasów,
okolicznoĞci,
dramatycznego zjawiska Holokaustu - powiedziaá w czwartek
(red.: 24 kwietnia b.r.)
w àodzi prezydent Bronisáaw
Komorowski.
Prezydent wziąá udziaá w obchodach związanych z 100.
rocznicą urodzin Karskiego - kuriera Polskiego PaĔstwa
Podziemnego, który jako pierwszy przekazaá przywódcom
paĔstw alianckich informacjĊ o zagáadzie ĩydów.
Zdaniem Bronisáawa Komorowskiego warto wykorzystaü
tĊ niezwykáą postaü i jej dokonania dla refleksji, jaki byá Ğwiat i
ogrom zbrodni. Mówiá, Īe zawsze myĞlaá o Karskim jako o
postaci, która symbolizuje "dramat niemoĪnoĞci bycia
skutecznym w momencie, kiedy siĊ staje przed tak olbrzymim
obszarem nieszczĊĞü i zbrodni". Jak mówiá prezydent, Karski z
jednej strony wáasnym zachowaniem dawaá przykáad innym, a z
drugiej strony swoim przykáadem "oskarĪaá caáy Ğwiat o
nieumiejĊtnoĞü reagowania na ogrom zbrodni i nieszczĊĞü
tamtego czasu".
Prezydent zwróciá uwagĊ, Īe Karski byá uksztaátowany
przez wolną PolskĊ i byá wychowywany w wolnej Polsce. Dziaáaá tak, jak podpowiadaáo mu jego zrozumienie wolnoĞci jako odpowiedzialnoĞci za siebie i za innych - mówiá. PodkreĞlaá,
Īe Karski byá odwaĪnym czáowiekiem i odwaĪnym emisariuszem
Polskiego PaĔstwa Podziemnego, które musiaáo borykaü siĊ z
"walką o morale, z dramatami i demoralizacją w okresie wojny".
Bronisáaw Komorowski przypomniaá, Īe Karski miaá
odwagĊ byü w getcie - choü nie musiaá - bo chciaá byü naocznym
Ğwiadkiem nieszczĊĞü, do jakich tam dochodziáo. Podziemne
paĔstwo polskie wysáaáo go do wolnego Ğwiata, aby

23
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poinformowaá o HolokauĞcie. - MyĞlimy dziĞ, czy moĪna byáo
zrobiü coĞ wiĊcej. Na pewno moĪna byáo zrobiü wiĊcej i w
Polsce, i w kaĪdym innym kraju europejskim, i w diasporze
Īydowskiej np. w Nowym Jorku - mówiá prezydent.
Jego zdaniem waĪna jest jednak odpowiedĨ na pytanie,
na ile dziĞ korzystamy z doĞwiadczeĔ i odwagi Karskiego.
Dlatego wedáug prezydenta dzisiejszy dzieĔ to dobra okolicznoĞü
do rozwaĪania na ile my dziĞ, wychowywani w innym Ğwiecie,
jesteĞmy zdolni do tego, by podejmowaü trudne wyzwania.
- Chyląc gáowĊ przed Janem Karskim, jego niezwykáym
Īyciem i dzieáem, chylĊ jednoczeĞnie gáowĊ przed wszystkimi,
którzy w wymiarze indywidualnym albo w wymiarze
zorganizowanym takĪe w formule Polskiego PaĔstwa
Podziemnego, mieli wtedy odwagĊ zachowywaü siĊ w sposób
szlachetny, peáen zrozumienia, Īe wolnoĞü wáasna, to takĪe
odpowiedzialnoĞü za innych – powiedziaá prezydent (…)
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Zdj. àukasz KamiĔski

Prezydent Komorowski záoĪyá wieniec przed pomnikiem Polaków
Ratujących ĩydów w Parku Ocalaáych i przed obeliskiem
upamiĊtniającym "ĩegotĊ" - organizacjĊ podziemną, zajmującą
siĊ ratowaniem ĩydów.


W czwartkowych uroczystoĞciach udziaá teĪ wziĊli bliscy
Karskiego - bratanica Wiesáawa Kozielewska-Trzaska, kuzynka
Edwarda NatkaĔska oraz siostra stryjeczna Jadwiga LenochBukowska (…) Jan Karski (Jan Kozielewski) w czasie II wojny
Ğwiatowej zasáynąá jako kurier Polskiego PaĔstwa Podziemnego.
Po wojnie Karski uzyskaá obywatelstwo amerykaĔskie, a w 1994
r. honorowe obywatelstwo Izraela. W 1998 r. izraelski Instytut
PamiĊci Yad Vashem, który uznaá Karskiego za Sprawiedliwego
WĞród Narodów ĝwiata, zgáosiá jego kandydaturĊ do Pokojowej
Nagrody Nobla.
Karski zmará 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie w wieku
86 lat. W maju 2012 roku prezydent USA Barack Obama
odznaczyá go poĞmiertnie Prezydenckim Medalem WolnoĞci.
Karski jest równieĪ Honorowym Obywatelem Miasta àodzi.
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6. Rocznica powstania w getcie warszawskim24
Przedstawiciele Sejmu, Senatu, prezydenta, rządu, wáadz
stolicy záoĪyli w sobotĊ wieĔce przed Pomnikiem Bohaterów
Getta Warszawskiego upamiĊtniając Īydowskich powstaĔców z
1943 roku.

Hoád Īydowskim powstaĔcom, którzy od 19 kwietnia do
16 maja 1943 r. stawili zbrojny opór niemieckim okupantom,
oddali teĪ reprezentanci Muzeum Historii ĩydów Polskich,
ĩydowskiego Instytutu Historycznego, Towarzystwa SpoáecznoKulturalnego ĩydów w Polsce, Stowarzyszenia Dzieci
Holokaustu. Byáy takĪe kwiaty od mieszkaĔców stolicy
przybyáych na uroczystoĞü. UroczystoĞci odbyáy siĊ w asyĞcie
Īoánierzy kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Rabin Stas Wojciechowicz odmówiá kadisz.
Kwiaty záoĪono równieĪ przed pomnikiem ku czci
"ĩegoty"
przy MHĩP
oraz
na
Trakcie
PamiĊci i
MĊczeĔstwa ĩydów: przy pomniku ku czci
Szmula

24
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Zygielbojma,
w miejscu, gdzie znajdowaá siĊ bunkier
Mordechaja Anielewicza oraz przy pomniku Umschlagplatz.
Powstanie wybucháo 19 kwietnia 1943 roku, w ostatniej fazie
likwidacji getta warszawskiego. PowstaĔcy z ĩydowskiej
Organizacji
Bojowej
i ĩydowskiego Związku Zbrojnego
walczyli do 16 maja 1943 roku. Tego dnia gen. SS Juergen
Stroop ogáosiá
koniec
akcji
pacyfikacyjnej
i rozkazaá
wysadziü w powietrze Wielką SynagogĊ na Táomackiem.
Wedáug raportów Stroopa w getcie znajdowaáo siĊ podczas
powstania
ponad 56 tys. ĩydów. Okoáo 6 tys. zginĊáo na
miejscu w walce,
na skutek poĪarów i zaczadzenia. 7 tys.
ĩydów Niemcy zamordowali na terenie getta, tyle samo
wysáali do obozu zagáady w Treblince. Pozostaáa grupa ok. 36
tys. zostaáa wysáana 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 zostaáa ogáoszona ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o
zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
bĊdących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ta m.in. ustanowiáa dzieĔ 1 wrzeĞnia - Dniem
Weterana Walk o NiepodlegáoĞü Rzeczypospolitej Polskiej,
przewiduje teĪ utworzenie Korpusu Weteranów Walk o
NiepodlegáoĞü Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiĊkszenie
pomocy medycznej dla kombatantów i ofiar represji, a
takĪe przyznanie 51% (dotychczas byáo to 37%) ulgi na
przejazdy w komunikacji krajowej Ğrodkami publicznego
transportu zbiorowego.
W powyĪszym zakresie przepisy
ustawy weszáy w Īycie 18 maja 2014 roku.
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8. Relacja z przeprowadzonej ogólnopolskiej Akcji
Wielkanocnej „Polacy Kresowym StraceĔcom”
„Czáowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siĊ
z innymi.” (Ğw. Jan Paweá II)
JuĪ po raz kolejny
odbyáa siĊ zbiórka paczek dla
Naszych ĩoánierzy AK i ich rodzin, zamieszkaáych na Biaáorusi
oraz w Wilnie. MieszkaĔcy Krakowa, Woáomina, Biaáegostoku
wraz z mieszkaĔcami Radzymina, którzy po raz pierwszy
wáączyli siĊ w AkcjĊ Paczka dla Polskiego Kombatanta
zebrali ogóáem 118 paczek Ğwiątecznych wypeánionych
ĪywnoĞcią
i
kartkami
Ğwiątecznymi
przygotowanymi
wáasnorĊcznie przez przedszkolaków oraz uczniów. Dary
w postaci paczek na ĝwiĊta Wielkanocy dotaráy tuz przed
ĝwiĊtami
Wielkanocnymi
do polskich
kombatantów
mieszkających na Kresach Wschodnich.
Ogromną radoĞü sprawia fakt, Īe tak wiele szkóá, parafii,
prywatnych firm, a przede wszystkim máodzieĪy wáączyáo siĊ
w zbiórkĊ. Zbiórka po raz kolejny okazaáa siĊ wielkim sukcesem
nie tylko przez to, Īe uczestnikom wspólnie udaáo siĊ zebraü tak
duĪo paczek i przekazaü je naszym Kombatantom, których kartki
historii bezlitoĞnie oddzieliáy od Polski, ale równieĪ przez to,
Īe uczestnicy akcji mieli Ğwietną lekcjĊ patriotyzmu i wzajemnej
wspóápracy.
Organizatorzy akcji chcieliby serdecznie podziĊkowaü
Muzeum Armii Krajowej im. Gen Emila Fieldorfa w Krakowie na
czele z
Panem dyr.
Januszem
Mierzwą
oraz
koordynatorom Marcinowi BieĔkowiczowi i
Tomaszowi
Rzepeckiemu, mieszkaĔcom Krakowa, Sejn na czele z mgr
Barbarą Kuklewicz oraz Beatą KuczyĔską
ze
szkoáy
Centrum
Ksztaácenia Rolniczego w Sejnach, a
takĪe
Augustowa na czele z Danutą Kaszlej i Klubem im. AK,
KuĨnicy
Biaáostockiej oraz uczniom za zebrane Ğrodki
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finansowe ze
szkóá
w Biaáymstoku I
LO im. Adama
Mickiewicza na czele z Panią dyrektor GraĪyną ZáockąKorzeniewską
i mgr Barbarą
ĝwiĊtoĔską,
II LO
im
ksiĊĪnej Anny z Sapiehów Jabáonowskiej na czele z
Panem
dyrektorem Dariuszem Bossowskim, IV LO
im. Cypriana Kamila Norwida - na czele z Panią dyrektor
BoĪeną Karpowicz i VI LO - na czele z dyr. Tadeuszem
Mosiekiem oraz wszystkim Szkoáom, a za
dodatkowe
paczki uczniom, Przedszkolu Jasia i Maágosi w Woáominie,
Pracownikom
Orange Polska, Firmie
Mig
Biuroservice,
ZEC Woáomin, wszystkim darczyĔcom za dary i pamiĊü o
Naszych Bohaterach.
Szczególne podziĊkowania kierowane są Pani Dyrektor
Marzeny Maáek i pracowników
Domu Kultury w Woáominie
za wspóápracĊ i goĞcinnoĞü.
Bardzo cieszy wiadomoĞü, Īe akcja dotaráa takĪe do
Anglii – serdeczne „Bóg zapáaü” RodzeĔstwu Pani Izabelli i
Panu
Arkadiuszowi
Sapalskim za Ğrodki pieniĊĪne
przekazane
na
opáacenie transportu paczek. DziĊkujemy
równieĪ Fundacji
WolnoĞü
i
Demokracja,
za
sfinansowanie czĊĞci kosztów transportu i osobisty przewóz
paczek na BiaáoruĞ.
PoniĪej zamieszczamy list z podziĊkowaniami, jaki
otrzymaliĞmy ze Ğrodowiska Domu Polskiego w Baranowiczach

Baranowicze 23.05.2014 r.


W imieniu Seniorów Domu Polskiego w Baranowiczach,
rodziców i uczniów Spoáecznej Szkoáy Polskiej im. T. Reytana
pragniemy záoĪyü na Pana rĊce najszczersze sáowa
wdziĊcznoĞci
dla
wszystkich
naszych
PRZYJACIÓà.
Wielokrotnie przekonaliĞmy siĊ, Īe moĪemy liczyü na pomoc
RODAKÓW, a dla nas jest to bardzo waĪne. SpotkaliĞmy siĊ z
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wielkim zrozumieniem i dobrocią, tą Dobrocią (z duĪej litery).
Wszystkie Dary zostaáy przekazane osobom starszym i
samotnym, rodzinom Sybiraków i ĩoánierzy AK, polskim
rodzinom, potrzebującym pomocy i wsparcia.
Spoáeczna Szkoáa Polska im. T. Reytana w
Baranowiczach funkcjonuje 27 lat i staramy siĊ, Īeby szkoáa byáa
atrakcyjna, zachĊcaáa do nauki jĊzyka polskiego, kultury i
tradycji. W tym roku mamy 650 uczniów, to dla nas ogromne
wyzwanie. DziĊki Waszej pomocy Dom Polski w Baranowiczach
nadal funkcjonuje i áączy polskie rodziny.
ĩyczymy Wszystkim pogody ducha i rodzinnego ciepáa.
Z powaĪaniem - Czáonkowie Domu Polskiego w
Baranowiczach, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie SSP.

9. Urząd Celny Grodna zarekwirowaá paczki dla
kombatantów25
GrodzieĔski Sąd Rejonowy zwróciá UrzĊdowi Celnemu
sprawĊ Weroniki Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia
ĩoánierzy Armii Krajowej przy ZPB, oskarĪonej o wspóáudziaá
w rzekomym przemycie ĪywnoĞci z Polski na BiaáoruĞ.
Okoáo 70 paczek Ğwiątecznych, przeznaczonych dla
mieszkających na Biaáorusi polskich kombatantów, zostaáa
zarekwirowana z domu pani Weroniki przez funkcjonariuszy
UrzĊdu Celnego w Grodnie w dniu 2 kwietnia bieĪącego
roku.
Weronika Sebastianowicz miaáa záudzenia, Īe pomoc
zebrana
przez
organizacje
w
Polsce,
wspierające
mieszkających na Biaáorusi ĩoánierzy Ak zostanie jej
zwrócona. Niestety, sformuáowano zarzut utraty przydatnoĞci
do spoĪycia i ĪywnoĞü zostaáa „zutylizowana”.
Kpt. Sebastianowicz, pseud. RóĪyczka byáa Īoánierzem
Armii Krajowej oraz Zrzeszenia WolnoĞü i NiezawisáoĞü. Zostaáa
oskarĪona przez biaáoruski Urząd Celny o „wspóáudziaá w
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organizacji kanaáu
przemytu
ĪywnoĞci
z Polski
na
BiaáoruĞ”.
10 czerwca w GrodzieĔskim Sądzie Rejonowym
rozpocząá
siĊ
jej
proces. DatĊ pierwszej rozprawy
przeniesiono na 17 czerwca
–
wtedy przesáuchano
kierowcĊ konsulatu, który
przewoziá ĪywnoĞü. Z relacji
Andrzeja Pisalnika z portalu nadniemnem.pl
wynika,
Īe
„sĊdzia pogubiá siĊ jednak w materiaáach sprawy, gdyĪ róĪne
dokumenty, dostarczone do sądu przez Urząd Celny,
poĞwiadczające rzekome przewoĪenie transportem konsularnym
paczek z ĪywnoĞcią przez granicĊ, wskazywaáy na róĪne daty”.
Z braku dowodów - na kolejnej rozprawie sąd odesáaá sprawĊ z
powrotem do UrzĊdu Celnego, gdyĪ dostarczone dowody nie
wystarczają na sformuáowanie oskarĪenia przeciwko Pani
Weronice.
- W tym kraju jestem ciągle za coĞ sądzona i to pod
absurdalnymi zarzutami. W ubiegáym roku sądzili mnie za
postawienie krzyĪa ku czci Anatola Radziwonika „Olecha”, teraz
oskarĪają o przemyt paczek z ĪywnoĞcią dla kombatantów, coĞ
nie mniej absurdalnego pewnie wymyĞlą takĪe za rok - mówiáa
pani Weronika.

10. Narodowy DzieĔ PamiĊci Ofiar Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych
W dniu 12 czerwca 2014 r. Szef UrzĊdu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan Stanisáaw Ciechanowski wziąá
udziaá w uroczystych obchodach Narodowego Dnia PamiĊci
Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. W uroczystoĞci,
która odbyáa siĊ w Muzeum WiĊzienia Pawiak w Warszawie
uczestniczyli m.in.: Prezes
Instytutu PamiĊci Narodowej
àukasz KamiĔski, Prezes Zarządu Gáównego Polskiego Związku
Byáych WiĊĨniów Politycznych Hitlerowskich WiĊzieĔ i Obozów
Koncentracyjnych Stanisáaw Zalewski, ks. kmdr Janusz Bąk,
Kierownik Muzeum WiĊzienia Pawiak Joanna GierczyĔska,
byli
wiĊĨniowie
i
ich
rodziny
oraz
máodzieĪ.
To bardzo waĪny dzieĔ, dzieĔ pamiĊci o tym, co jest elementem
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naszej toĪsamoĞci narodowej. PamiĊci o ludziach, którzy byli
wiĊzieni i mordowani, tylko dlatego, Īe byli Polakami – mówiá
podczas uroczystoĞci Jan Stanisáaw Ciechanowski. O tamtych
wydarzeniach trzeba nieustająco przypominaü, szczególnie
máodym Polakom, którzy tĊ pamiĊü bĊdą przekazywaü dalej –
dodaá Szef UrzĊdu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Podczas uroczystoĞci pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz
przed Tablicami PamiĊci záoĪone zostaáy wieĔce i zapalono
znicze.
Narodowy DzieĔ PamiĊci Ofiar Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych zostaá uchwalony 8 czerwca 2006 r. przez
Sejm RP w 66. rocznicĊ przybycia pierwszego transportu 728
wiĊĨniów z Tarnowa do Auschwitz 14 czerwca 1940 r.
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TabliceͲPomniki
OdsáoniĊcie pomnika Marszaáka Piásudskiego w Gdyni 26
W Gdyni miaųo miejsce historyczne wydarzenie, zostaų
odsųoniħty pomnik zaųoǏyciela i pierwszego Komendanta
przedwojennego„Strzelca”JózefaPiųsudskiego.
Pomnik ma wysokoƑđ 3,5 m.  RzeǍbħ wykonaų Stanisųaw
Szwechowicz, autor m.in. gdyŷskiego pomnika Antoniego
AbrahamaipopiersiaEugeniuszaKwiatkowskiego.

Postađ Marszaųka Józefa Piųsudskiego jest bardzo waǏna
dlasamejhistoriiGdyni,jednegoznajmųodszychmiastwPolsce.
UwaǏany jest za jednego z jej twórców, wyrazem uznania

26

opracowanonapodstawiestronyinternetowejZwiČzkuStrzeleckiego
„Strzelec”ͲzsͲstrzelec.mil.pl
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przedwojennej Gdyni dla jej twórcy byųo nadanie, Józefowi
Piųsudskiemu pierwszego honorowego obywatelstwa. Miaųo to
miejsce w 1928 roku, zaledwie w dwa lata po uzyskaniu przez
Gdyniħ praw miejskich. 12 marca 1928 roku, odbyųo siħ
posiedzenie kolegium magistrackiego, które uczyniųo „pana
Marszaųka Ministra Wojska Józefa Piųsudskiego” honorowym
obywatelemmiastaGdyni.WrazzMarszaųkiemPolski,honorowe
obywatelstwo otrzymali: Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy
MoƑcickiiMinisterPrzemysųuiHandluEugeniuszKwiatkowski.
Odsųoniħty w dniu 10.11.2013 roku pomnik jest  drugim
pomnikiem postawionym Marszaųkowi w Gdyni, pierwszy
powstaų na placu Grunwaldzkim jeszcze przed wybuchem II
wojnyƑwiatowej(zostaųodsųoniħtywdniu6sierpnia1933roku)
z inicjatywy ZwiČzku Legionistów (...)  Pomnik niestety nie
przetrwaų próby czasu i wraz z pozostaųymi przejawami
„PolskoƑci”zostaųzniszczonyprzezhitlerowskiegookupanta.
Gųównyminicjatorem„odbudowy”pomnikaMarszaųkazostaų


ZwiČzek Piųsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okrħg Pomorski
w Gdyni Ͳ Towarzystwo Pamiħci Józefa Piųsudskiego, którego
jednym z gųównych celów byųo ponowne zbudowanie pomnika
Marszaųka Polski. W dniu 6 listopada 2009 roku, jednogųoƑnie
przyjħto uchwaųħ dotyczČcČ budowy pomnika Marszaųka Józefa
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Piųsudskiego w Gdyni. Przewodnictwo Komitetu Honorowego
BudowyPomnikaMarszaųkaJózefaPiųsudskiegoobjČųPrezydent
Miasta Gdyni Pan dr Wojciech Szczurek. Do inicjatywy wųČczaųy
siħ kolejne osoby i organizacje które rozpoczħųy wspieranie
projektubudowypomnika.
UroczystoƑci ceremonii odsųoniħcia pomnika rozpoczħųy
siħ 10 listopada 2013 roku o godz. 13.00 od Mszy Ƒw. w
kolegiacie pw. NMP w Gdyni. Mszħ poprowadzių Arcybiskup
Metropolita Gdaŷski Sųawoj Leszek GųódǍ, wziħli w niej
przedstawiciele wųadz samorzČdowych, dowództwa Marynarki
Wojennej,poczetsztandarowyMarynarkiWojennej,Komendant
Gųówny ZwiČzku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji SpoųecznoͲ
Wychowawczej, Kompania Honorowa JS 4018 Gdaŷsk, poczty
sztandarowe szkóų, organizacji pozarzČdowych, zaproszeni
goƑcie.
O godzinie 15.00 rozpoczħųy siħ uroczystoƑci przy
pomniku w obecnoƑci  asysty wojskowej, warta honorowej
marynarzy i strzelców, Kompanii Honorowej Marynarki
Wojennej, Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej,
Strzeleckiej Kompanii Honorowej, wųadz samorzČdowych,
pocztów sztandarowych, zaproszonych goƑci, obecny byų
Wojciech Szczurek – prezydent miasta Gdyni, kontradmiraų
Stanisųaw Kania, p.o. Dowódcy Marynarki Wojennej RP,
metropolitagdaŷskiabpSųawojLeszekGųódǍ.
*
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Tablica pamiątkowa przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.27
Delegacja Rady Ochrony Pamiħci Walk i Mħczeŷstwa na
czele z Sekretarzem dr hab. Andrzejem Krzysztofem Kunertem
wziħųa udziaų w uroczystoƑci odsųoniħcia tablicy pamiČtkowej
przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.  W budynku przy ul.
Strzeleckiej 8 w latach 1944–1945 mieƑciųa siħ Kwatera Gųówna
NKWD w Polsce. Od roku 1945 do 1948 w kamienicy przy
Strzeleckiej mieƑcių siħ areszt Wojewódzkiego Urzħdu
BezpieczeŷstwaPublicznego.Wpiwnicachbudynkutorturowano
i
mordowano
Ǐoųnierzy
polskiego
podziemia
niepodlegųoƑciowego.
W czasie uroczystoƑci gųos zabrali: Prezes Instytutu
Pamiħci Narodowej Bukasz Kamiŷski, Sekretarz Rady Ochrony
Pamiħci Walk i Mħczeŷstwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert
orazBiskupPomocniczyDiecezjiWarszawskoͲPraskiejks.Marek
Solarczyk oraz Witalis Skorupka "Orzeų" urodzony w 1923 roku,
Ǐoųnierz kompanii "Kedywu" w 22 Puųku Siedleckim Armii
Krajowej, ranny, aresztowany, przeszedų pierwsze Ƒledztwo i
tortury wųaƑnie w tym
budynku przy ulicy
Strzeleckiej 8. Dostaų
wyrok
Ƒmierci
Ͳ
odstČpiono
od
wykonania wyroku bez
powiadomienia
skazanego.
PóǍniej
siedziaų w celi Ƒmierci w
wiħzieniu"Toledo"naulicyNamysųowskiej.

27

StronainternetowaRadyOchronyPomnikówWalkiMħczeŷstwa,
aktualnoƑci8kwietnia2014r.
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Odsųoniħcia tablicy dokonali dr Bukasz Kamiŷski Prezes IPNͲu
orazdrhab.AndrzejKrzysztofKunertSekretarzROPWiM.


Tablicħ
poƑwiħcili
Biskup Marek Solarczyk
wraz
z
Biskupem
Polowym
Wojska
Polskiego
Józefem
Guzdkiem.

NastħpniepodtablicČzųoǏonowieŷceodPrezydentaRP,IPNͲu,
ROPWiM, MONͲu, UDSKiOR, Urzħdu m. st. Warszawy, Dzielnicy
PragaͲPóųnoc,ZHP,ZHRorazszkóųiorganizacjikombatanckich.


Ogród Sprawiedliwych w Warszawie
Opracowanonapodstawietekstów:GW–6czerwca2014r.istrony
internetowejKomitetuOrganizacyjnegoSprawiedliwi.pl
W Warszawie powstaáo nowe miejsce pamiĊci - 5
czerwca 2014 roku otwarto Ogród Sprawiedliwych. Jest
zlokalizowany w dzielnicy Wola, na skwerze im. gen. Jana
Jura Gorzechowskiego, pomiĊdzy ulicami Dzielną i Pawią,
na terenie dawnego wiĊzienia Pawiak, w miejscu, gdzie byáy
usytuowane zabudowania wiĊzienia kobiecego „Serbia”.
Ogród Sprawiedliwych ma upamiĊtniaü osoby, które
sprzeciwiaáy
siĊ
systemom
totalitarnym,
masowym
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zbrodniom,
czáowieka.

podejmowaáy walkĊ o ludzką godnoĞü i prawa

Otwarcie Ogrodu towarzyszyáo obchodom ĝwiĊta
WolnoĞci w 25. rocznicĊ wyborów 4 czerwca 1989 roku.
"Nasza tutaj obecnoĞü to wyraz niezgody na
antysemityzm, rasizm, ksenofobiĊ w kaĪdej ich postaci. To
niezgoda na pogardĊ, jakąkolwiek odsáoniáaby twarz. Ale takĪe
nasza tutaj obecnoĞü to przede wszystkim hoád skáadany
wszystkim sprawiedliwym, szlachetnym, nieugiĊtym - zarówno w
obliczu zagáady jak i innych przejawów záa i okrucieĔstwa tego
najlepszego ze Ğwiatów" – powiedziaá
wiceprezydent
Warszawy
Wáodzimierz
PaszyĔski podczas otwarcia
Ogrodu.
W Ogrodzie zasadzono drzewa - rajskie jabáonie i
poáoĪono kamienne páyty, na których wyryte są nazwiska i
zasáugi wyróĪnionych, tablice poĞwiĊcono:


Markowi
Edelmanowi
– jednemu
z przywódców
powstania w getcie warszawskim, lekarzowi, dziaáaczowi
spoáecznemu, opozycjoniĞcie,
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Magdalenie Grodzkiej-GuĪkowskiej – pisarce, Īoánierzowi
Armii Krajowej, Sprawiedliwej WĞród Narodów ĝwiata,
prekursorce terapii dzieci autystycznych,



Janowi Karskiemu – dziaáaczowi polskiego paĔstwa
podziemnego,
który poinformowaá
Ğwiatowych
polityków o zagáadzie narodu Īydowskiego i wzywaá
do jej powstrzymania,



Antonii Locatelli – wáoskiej zakonnicy,
misjonarce,
zaangaĪowanej w dziaáalnoĞü humanitarną w Afryce,
zamordowanej
w czasie
wojny domowej
na tle
etnicznym w Rwandzie, 



Tadeuszowi Mazowieckiemu – politykowi, który jako
wysáannik ONZ na Baákany w czasie dokonywanych
tam czystek etnicznych - záoĪyá mandat w proteĞcie
przeciwko
biernej
postawie
Ğwiata
wobec
dokonywanych tam zbrodni ludobójstwa, 




Annie
Politkowskiej
– rosyjskiej
zamordowanej w Moskwie w 2006 r.

dziennikarce,

Wzorcem dla Ogrodu w Warszawie jest Ogród
Sprawiedliwych w Mediolanie.
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Maáe Kalendarium
przyg.BoǏennaBargieų



2.IV.2014

DziewiČtarocznicaƑmierci_wiħtegoJanaPawųaII.

3.IV.1940

W Katyniu NKWD zamordowaųo strzaųem w tyų gųowy
pierwszytransportwiħǍniówzKozielska.

4.IV.1794

ZwyciħskabitwapodRacųawicami.

6.IV.1922

SejmuchwaliųobjħciewųadzynadWileŷszczyznČ.

8.IV.1940

ORP „Orzeų” storpedowaų niemiecki statek transportowy
„Rio de Janeiro” wiozČcy 400 Ǐoųnierzy Wermachtu do
inwazjinaNorwegiħ.

9.IV.1944

W akcji „Burza” w rejonie Kowla walki rozpoczħųa 27.
woųyŷskaDywizjaAK.

10.IV.2014

Czwarta rocznica Ƒmierci Prezydenta Lecha Kaczyŷskiego
wraz z MaųǏonkČ MariČ i 94 osobami, w wiħkszoƑci elitČ
politycznČIIIRP,wkatastrofiesamolotupodSmoleŷskiem.

13.IV.1940

Druga masowa deportacja ludnoƑci polskiej z ziem
wschodnichRPwgųČbZSRR.

15.IV.1919

PoczČtek ofensywy wojsk polskich na zajħte przez
bolszewikówWilno.

16.IV.1922

Niemcy i Rosja Sowiecka podpisaųy w Rapallo traktat o
wspóųpracy skierowany przeciwko Polsce, m.in. o tajnej
wspóųpracywojskowej.

18.IV.1919

Armia Bųħkitna gen. Józefa Hallera przybyųa z Francji
przekroczyųazachodniČgranicePolski.

19.IV.1919

ZdobycieWilnaprzezoddziaųypolskie.
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20.IV.1773

Poseų nowogrodzki Tadeusz Rejtan zųoǏyų weto przeciw
uchwaleSejmuzatwierdzajČcejIrozbiórPolski.

22.IV1920

JózefPiųsudskipowoųaųdekretemMuzeumWojskaPolskiego
w Warszawie „ƑwiČtyni sųawy orħǏa polskiego i skarbnicy
nieƑmiertelnegoducharycerskiego”.

23.IV.1937

Sejmustanowiųdzieŷ11listopada_wiħtemNiepodlegųoƑci.

24.IV.1926

Niemcy i Rosja sowiecka podpisaųy w Berlinie ukųad o
nieagresji, nastČpiųo dalsze zbliǏenie w duchu traktatu z
Rapallo.

25.IV.1333

KoronacjaKazimierzaWielkiegowGnieǍnienakrólaPolski.

26.IV.1920

WojskoPolskiewalczČcezbolszewikaminaUkrainiezajħųy
ytomierz,KorosteŷiRadomyƑl.

27.IV.1940

StanPolskichSilZbrojnychweFrancji,WielkiejBrytaniiiSyrii
osiČgaliczbħ68tys.423Ǐoųnierzy.

28.IV.1939

HitlerwypowiedziaųPolsceukųadonieagresjiz1934roku.

29.IV.1919

SejmRPuchwaliustawħoƑwiħcienarodowymdnia3maja
„Powszeczasy”.

2.V.1945

Zdobycie Berlina przez wojska sowieckie i 1. Dywizjħ
Piechotyim.TadeuszaKoƑciuszki.

3.V.1921

WybuchIIIPowstania_lČskiegonaGórnym_lČsku.

4.V.1940

W bitwie o Narwik zatonČų nowoczesny kontrtorpedowiec
ORP„Grom”.

5.V.1934

W Moskwie podpisany zostaų protokóų polskoͲsowiecki
przedųuǏajČcypaktonieagresjido1945roku,zųamanyprzez
ZSRRw1939roku.
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7.V.1945

W kwaterze gųównej Alianckich Sių Ekspedycyjnych gen.
Eisenhowera w Reims gen. Alfred Jodl podpisaų akt
bezwarunkowejkapitulacjiarmiiniemieckiej.

8.V.1794

SČd doraǍny w Warszawie skazaų na Ƒmierđ targowiczan za
zdradħPolski.

12.V.1935

WBelwederzewWarszawiezmarųJózefPiųsudski.

13.V.1981

Zamach na Ojca _wiħtego Jana Pawųa II _wiħtego, podczas
audiencjinaPlacu_w.PiotrawRzymie.

16.V.1657

_mierciČ mħczeŷskČ z rČk Kozaków zginČų Andrzej Bobola,
jezuita,kaznodzieja.Kanonizowanyw1938roku.

18.V.1944

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

22.V.1867

W ramach represji popowstaniowych car Aleksander II
wydaų ukaz podporzČdkowujČcy KoƑcióų katolicki w
Królestwie Polskim kolegium Duchownemu w Petersburgu,
jednoczeƑnie zakazujČc duchowieŷstwu polskiemu
komunikowaniasiħzKuriČRzymskČ.

25.V.1948

Stracenie rtm. Witolda Pileckiego w wiħzieniu UB na
RakowieckiejwWarszawie,strzaųemwtyųgųowy.

26.V.1940

Naczelny Wódz gen. Wųadysųaw Sikorski podpisaų pierwsze
nominacje generalskie: pųk Stefana Roweckiego i pųk
TadeuszaKomorowskiego.

28.V.1981

ZmarųPrymasTysiČcleciaks.Kard.StefanWyszyŷski.

4.VI.1989

OdbyųysiħczħƑciowowolnewyborydopolskiegoSejmu.
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6.VI.1944

Najwiħksza operacja morskoͲdesantowa; lČdowanie wojsk
alianckich w Normandii, dziħki której utworzono front
zachodni.

7.VI.1492

WGrodniezmarųKazimierzJagielloŷczyk,królPolskiiwielki
ksiČǏħlitewski.

12.VI.1942

W Palmirach Niemcy rozstrzelali 29 Polaków, wiħǍniów
Pawiaka.

13.VI.1940

NiemcyzdobyliParyǏ.

14.VI.1940

Pierwszy transport jeŷców do KL Auschwitz: 700 Polaków z
Tarnowa.

14.VI.1941

PoczČtek czwartej masowejdeportacji Polaków z Kresów w
gųČbZSRR.

18.VI.1945

W Moskwie rozpoczČų siħ proces szesnastu przywódców
Polskiego Paŷstwa Podziemnego, podstħpnie uwiħzionych
przezsowietów.

20.VI.1940

Trzecia masowa deportacja ludnoƑci polskiej w ziem
wschodnichwgųČbZSRR.

23.VI.1941

PierwszysowieckinalotnaWarszawħ.

25.VI.1976

W Radomiu, Ursusie i Pųocku wybuchųy strajki robotników,
brutalniespacyfikowaneprzezkomunistycznewųadze.

28.VI.1940

Pierwsza udana ucieczka oficerów polskich z niemieckiego
OflaguIIC.Woldenberg(Dobiegniew).

29.VI.1930

W Krakowie odbyų siħ kongres stronnictw antysanacyjnych,
którydaųpoczČtekblokuopozycyjnemu„Centrolew”.

*
179


Na Wieczną WartĊ
opr.S.Szantyr-Powolna

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

PoĪegnanie

- ĝ. P. Stanisáaw ĩuk

Z
wielkim
smutkiem
przyjĊliĞmy wiadomoĞü o
odejĞciu na Wieczną WartĊ
w dniu 3 kwietnia 2014 roku

ĝ. P. Stanisáawa ĩuka
ps. „Dąb”
ur. 6 wrzeĞnia 1927 roku w Polipnicy pow. Lida
wiĊĨnia sowieckich áagrów na dalekiej Syberii – Koáymie.
Byá zasáuĪonym Īoánierzem Armii Krajowej w
konspiracyjnej placówce w Hermaniszkach. Przydzielony
do 6. Samodzielnej Brygady Armii Krajowej
OkrĊgu
WileĔsko-Nowogródzkiego w I Kompanii por. Henryka
MeszczyĔskiego ps.”Dziewic”, braá udziaá w bitwie pod
KoleĞnikami, w walce z posiákami Īandarmerii niemieckiej
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zdąĪającej z Ejszyszek
do
Oran
oraz w
akcji
likwidowania straĪnicy
granicznej w Kaszetach.
Wykonywaá równieĪ niebezpieczne zadania jako áącznik
AK, a takĪe jako biorący udziaá w obronie ludnoĞci przed
milicja biaáoruską, litewską i bandą ukraiĔską.
Aresztowany w grudniu 1948 roku, w okresie
dáugiego i ciĊĪkiego Ğledztwa przebywaá w podziemiach
wiĊzienia
NKWD w Grodnie,
gdzie
byá
bity
i
torturowany. Wyrokiem sądu zostaá skazany na karĊ
Ğmierci, którą póĨniej zamieniono na 25 lat ciĊĪkich robót
w sowieckich áagrach. KatorĪniczą pracĊ wykonywaá w
jednym z najciĊĪszych obozów na Koáymie. Wydobywaá
záoto w kopalniach Jubilejnyj, Choáodnyj, pracowaá przy
budowie elektrowni, obsáugiwaá „DragĊ” - páywającą
kopalnie, która wypáukiwaáa záoto z dna rzeki Koáymy.
W potwornych warunkach ciĊĪkiej pracy o gáodzie
i cháodzie przeĪywaá te gehennĊ 8 lat. Wierny zawsze
ideaáom Bóg – Honor – Ojczyzna nie poddawaá siĊ,
przetrwaá.
Zwolniony 6 sierpnia 1956 roku wróciá do domu w
rodzinne strony. Po trzech latach starania siĊ o
pozwolenie wyjazdu do Polski, w 1959 roku wyjechaá do
Szczecina, a nastĊpnie w 1975 roku zamieszkaá wraz z
rodziną w Warszawie.
Byá
wieloletnim
czáonkiem
i
dziaáaczem
Stowarzyszenia àagierników ĩoánierzy Armii Krajowej.
Dopóki siáy pozwalaáy, bardzo aktywnie wáączaá siĊ w
organizowanie zjazdów czáonków Stowarzyszenia. Zawsze
uczynny, wspaniaáy czáowiek, serdeczny kolega, gorący
patriota, do koĔca wierny ideaáom i tradycjom dawnej
Polski. Byá takĪe czáonkiem Związku Sybiraków.
Za swoją dziaáalnoĞü byá wyróĪniony wieloma
odznaczeniami, m.in. KrzyĪem ZesáaĔców Sybiru.
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UroczystoĞci pogrzebowe odbyáy siĊ w dniu 8
kwietnia 2014 roku na cmentarzu Bródnowskim w
Warszawie po mszy Ğw. w koĞciele parafialnym pod
wezwaniem ĝwiĊtej Rodziny przy ul. Rozwadowskiej na
Zaciszu.
Podczas ostatniej drogi na miejsce spoczynku
towarzyszyli i Īegnali Go: bliska i dalsza rodzina z kraju i
z zagranicy, dla których „odszedá kochający mąĪ, ojciec,
dziadek i przyjaciel, który do ostatnich chwil troszczyá siĊ
o swoich bliskich”. Stanisáawa Īegnali z Īalem przyjaciele,
znajomi, sąsiedzi.
Ostatnie honory oddaáy
poczty sztandarowe i
asysta wojskowa.

CzeĞü Jego pamiĊci !
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PoĪegnanie

- ĝ. P. Janina Durlik

Z wielkim Īalem i smutkiem
przyjĊliĞmy wiadomoĞü o
odejĞciu na wieczną WartĊ
w dniu 9 maja 2014 roku

ĝ. P. ppor. Janiny z Przesmyckich Durlik
ps. „Kama”, „Jasia”
ur. w 1922 r. w Solecznikach woj. WileĔskie.
Harcerka, a od 1941 r. zaprzysiĊĪona w ZWZ, a
nastĊpnie áączniczka 77 PP AK OkrĊgu Nowogródzkiego
„Nów”. Aresztowana w lipcu 1944 roku, wyrokiem Sądu
NKWD skazana na 10 lat ciĊĪkiej pracy w obozach Orszy,
w Chocieniczach i na Koáymie w Magadanie. Zwolniona
z obozu w styczniu 1953 r.
Byáa
aktywnym
czáonkiem
Stowarzyszenia
àagierników ĩoánierzy Armii Krajowej, jeĪeli kondycja
pozwalaáa uczestniczyáa
zawsze w zjazdach
Stowarzyszenia.
Wspaniaáa koleĪanka, gorąca patriotka, uczynna,
Īyczliwa dla wszystkich.
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Za swoją dziaáalnoĞü zostaáa wyróĪniona wieloma
odznaczeniami,
m.in. KrzyĪem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, KrzyĪem Armii Krajowej, KrzyĪem
Partyzanckim.
W dniu pogrzebu 13 maja 2014 roku Īegnana z
serdecznym Īalem przez RodzinĊ, harcerzy i Przyjacióá
spoczĊáa na Cmentarzu Firlej w Radomiu.
CzeĞü Jej PamiĊci !
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PoniĪej przekazujemy wspomnienia:
¾ nadesáane z Toronto przez córkĊ – Panią
Durlik-Kmiec - „Wspomnienie o Mamie”,

IwonĊ

¾ przygotowane przez Panią MaágorzatĊ GiĪejewską
„Wspomnienie o Janinie Durlikowej” za które serdecznie dziĊkujemy.

„Wspomnienie o Mamie
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Iwona Durlik-Kmiec Toronto, 28 maja 2014

Janina z domu Przesmycka, Durlik
Odeszáa 9 maja 2014 roku. Miaáa 92 lata.
Zabraáa ze sobą wszystko, co miaáa. PamiĊü o ludziach i
czasie.
Gorąca patriotka, niezwykáa kobieta, ciekawa Īycia, z
ogromnym
potencjaáem.
Wojna
wyrwaáa Jej máodoĞü i
marzenia o studiach na handlu
zagranicznym,
pracy
zawodowej, marzenia o podróĪach i poznawaniu Ğwiata.
Byáa osobą bardzo towarzyską i prawą, kochającą ludzi.
GáĊboko wierzącą, zawdziĊczającą Panu Bogu Zycie i
przetrwanie sowieckiego áagru.
Córka Eustachego Przesmyckiego i Anastazji z domu
KoĞcienicz. Urodziáa siĊ 16 kwietnia 1922 roku w Pogirach w
majątku Biel, który naleĪaá do rodziny Wagnera, przyjaciela Ojca.
W dzieciĔstwie czĊsto spotykaáa siĊ w Wilnie z przyjacióámi
ojca,
znanymi artystami, literatami,
miĊdzy
innymi z
Ruszczycem. Byáa zdolną i bystrą dziewczynką. UczĊszczaáa
do gimnazjum OO. Pijarów w Lidzie. Dziaáaáa w kóáku
teatralnym, lubiáa sporty i harcerstwo. Byáa druĪynową III
DruĪyny im. Królowej Jadwigi. CháonĊáa czas rodzącej siĊ
nowej
Rzeczypospolitej.
W
patriotycznej
atmosferze
dwudziestolecia miĊdzywojennego uczyáa siĊ Īyü.
14 wrzeĞnia 1940 roku po raz pierwszy aresztowana
(za przynaleĪnoĞü do antysocjalistycznej organizacji). KtoĞ ją
wydaá, nie wiedziaá, Īe juĪ byáa zaprzysiĊĪona do Związku Walki
Zbrojnej (a moĪe wiedziaá?...) Siedziaáa w wiĊzieniu na ul.
Syrokomli w Lidzie, które na szczĊĞcie zostaáo odbite przez
ludzi z miasta. Staáo siĊ to 22 czerwca 1941 roku, dzieĔ po
rozpoczĊciu wojny sowiecko-polskiej.
W 1942 roku zostaáa zaprzysiĊĪona w Armii Krajowej.
Przybraáa pseudonim „Kama” i „Jasia”. Zostaáa przydzielona
do sekcji organizacyjnej, której szefem byá kapitan Wáadysáaw
Stawowski „Sawa”.
6 lutego 1944 roku wyszáa za mąĪ za Jana Leona Durlika
- jedyną miáoĞü, której nie zdradziáa i której byáa wierna.
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W czerwcu 1944 roku po przeniesieniu do oddziaáu II
batalionu 77 pp., gdzie dowódcą byá por. Jan Borysewicz,
PS.”Krysia”, pracowaáa jako áączniczka. Braáa udziaá w akcji
„Ostra Brama”.
31 lipca 1944 roku w Lidzie (…) zostaáa ponownie
aresztowana. (…) skazana na podstawie art. 63/1 Biaáoruskiego
Kodeksu Karnego na 10 lat pozbawienia wolnoĞci, 5 lat
pozbawienia praw czáowieka i konfiskatĊ majątku. Od tej pory
wystĊpowaáa w ewidencji jako numer 481F. Wywieziona na
KoáymĊ odbywaáa wyrok przez 9 lat. Przeszáa przez wiele
obozów,
miĊdzy in. áagier o bardzo surowym reĪimie Bieregowoj àagier, zanim dotaráa do Magadanu. Po Ğmierci
Stalina w 1953 roku wyrok skrócono. Przebywaáa dwa lata na
zsyáce i w grudniu 1955 roku powróciáa do kraju. Na przejĞciu
granicznym w ĩurawicy czekaá na Nią mąĪ Jan Leon (…)
Po powrocie z Magadanu z Koáymy w 1955 roku, po 11
latach wiĊzienia na dalekiej Syberii, musiaáa dokonaü wyboru:
studia i praca lub rodzina. Mama poĞwiĊciáa siĊ rodzinie i
dzieciom oraz pamiĊci tego, co przeszáa Ona i jej ukochani
àagiernicy (…).
PrzeĪyáa tuáaczkĊ i niedolĊ, nigdy nie zapomniaáa tych,
którzy zginĊli poĞwiĊcając Īycie za OjczyznĊ. Nie chciaáa, aby
czas i ludzie, którzy odeszli, pozostali zapomniani. Caáe Īycie
mówiáa o tym, jak byáo i kim byli ONI, bohaterowie wojny
przegranej. Nigdy nie brakowaáo jej energii na szerzenie
prawdy (...).
Mama byáa osobą niezwykáą, myĞlącą, zdolną
autentycznie prawdziwą. Byáa odwaĪna i honorowa z wysoko
podniesioną gáową. Byáa godna podziwu za nie wahającą siĊ
postawĊ. Dla Niej nie byáo Ğrodków zastĊpczych. Byá Bóg, Honor
i Ojczyzna.
Taką Ją zapamiĊtaáam i taką bĊdĊ kochaü.
Wspaniaáą, twardą i wierną.
CzeĞü Jej pamiĊci!
Oto wiersz, który Mama lubiáa. Po Ğmierci MĊĪa napisaáa
na odwrocie swojej fotografii:
MyĞlaáa, Īe zostaá juĪ tylko na fotografii
z twarzą bez oddechu
Tymczasem w kaĪdej chwili…
189


Táumaczyá,
Īe wiernoĞü jest tylko jedna,
Īe juĪ są razem chociaĪ siĊ nie widzą(…)
przecieĪ tylko nieobecni są najbliĪej
Jan Twardowski ”

Wspomnienie o Janinie Durlikowej
Janina Durlikowa urodziáa siĊ w 1922r. w majątku
Soáeczniki w woj. wileĔskim. pow. mohylewski w rodzinie
inteligenckiej (ojciec byá inĪynierem rolnikiem. Janina skoĔczyáa
szkoáĊ podstawową w Wilnie, a gimnazjum w Lidzie. NaleĪaáa do
harcerstwa, byáa druĪynową.
Aresztowana przez NKWD we wrzeĞniu 1940r. WiĊziona
w Lidzie do 23 czerwca 1941r. (do inwazji niemieckiej na
Związek radziecki). Tego dnia miejscowa ludnoĞü (máodzieĪ i
rodzice aresztowanych) rozbiáa wiĊzienie i wypuĞciáa wiĊĨniów.
W koĔcu 1941 r. zostaáa zaprzysiĊĪona w ZWZ, dostaáa
przydziaá do oddziaáu „Sawy” (Bogusáawa Stawowskiego), w
którym byáa áączniczką.
W lutym 1944r. poĞlubiáa Jana Durlika - równieĪ Īoánierza
AK, walczącego wówczas w oddziale „Krysi”.
Aresztowana na ulicy w lipcu 1944r. przez NKWD,
przesáuchiwana przez tego samego naczelnika co w 1940r. Za
tzw. nieposáuszeĔstwo
w
Ğledztwie, czyli milczenie lub
mówienie bzdur (jak to sama Janina okreĞliáa)
dwa razy
dostaáa karcer : raz 7 dni, raz 17 dni (spanie i siedzenie na
cementowej podáodze, cela pojedyncza). W wiĊzieniu siedziaáa
z wieloma znanymi sobie osobami, aresztowanymi po akcji
„Burza”, zwáaszcza po bitwie pod Surkontami.
Sąd odbyá siĊ w rocznicĊ Ğlubu Janiny: zostaáa skazana z
art. 63, par.1a biaáoruskiego k.k. na 10 lat ITà (obozów pracy), 5
lat zsyáki i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. WiĊziona
kolejno: w twierdzy w MiĔsku, w obozie przejĞciowym w Orszy, w
obozie pracy w Chocieniczach (Litwa), w którym – jak
opowiadaáa – pracowaáa z innymi wiĊĨniarkami jako zwierzĊ
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pociągowe – nosząc snopy zboĪa, káody drewna, kopiąc
sztuczne jezioro itp.
W czasie ponownego pobytu w obozie w Orszy spotkaáa
tam „cháopców” aresztowanych za udziaá
w Powstaniu
Warszawskim. Przywieziono ich jeszcze w mundurach, butach
wojskowych, z których natychmiast obrabowali ich wiĊĨniowie
kryminalni zamkniĊci w tej samej celi.
W kwietniu 1946r. organizowano nastĊpny etap na Daleki
Wschód. Janina nie byáa zapisana, ale – jak mówiáa – pojechaáa
z wáasnej woli, gdyĪ wszystkie znajome dziewczyny byáy na
liĞcie. MoĪna wiĊc powiedzieü, Īe na Koáymie znalazáa siĊ do
pewnego stopnia z wáasnej woli. Po miesiĊcznym transporcie
koleją i 6 dniach podróĪy statkiem wiĊĨniarki znalazáy siĊ w
Magadanie – „stolicy” Kraju Koáymskiego,
DziĊki wrodzonej sobie walecznoĞci, szybkiej orientacji i
sprytowi – Janina ze swoją przyjacióáką Zdzisáawą PaczosiĔską –
zgáosiáy siĊ do pracy jako cholewkarki i dziĊki temu dostaáy
przydziaá do obozu na tzw. „Czwartym kilometrze” - od
Magadanu i pracy w kombinacie w pracowni obuwia i ubraĔ dla
wojska, a wiĊc nie w gáĊbi kraju i pod dachem. Nie zetknĊáy siĊ
wiĊc z 70-cio stopniowym mrozem, straszliwym gáodem i
poczuciem osamotnienia, którego doĞwiadczyli
polscy
wiĊĨniowie w obozach w gáĊbi Koáymy lub na Czukotce.
Pomagaáy jednak, w miarĊ wszystkich siá i moĪliwoĞci
swoim wspóátowarzyszkom (róĪnej narodowoĞci) w obozie i na
zesáaniu. Na pytanie, co im pomagaáo utrzymaü siáĊ ducha
Janina mówiáa, Īe przede wszystkim wiara w powrót do Polski,
do bliskich, dyscyplina psychiczna, która nie pozwalaáa na
poddanie siĊ rozpaczy, gáodowi (nie wolno byáo jeĞü odpadów ze
Ğmietników), zaniedbaniu w higienie osobistej, w ubraniu itp.

„W obozie byáo takie nie pisane prawo, ze nie
wolno okazywaü sáaboĞci, zaáamania. Byáy oczywiĞcie
takie chwile, ázy, ale tego nikt nie widziaá. Siáa ducha
byáa tam moĪe waĪniejsza niĪ siáa fizyczna... Trzymaáa
nas biologiczna chĊü przeĪycia. Patriotyzm przejawiaá
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siĊ w tamtych warunkach tylko w godnym
postĊpowaniu. Nie wolno byáo pozwoliü, by nami
pomiatano, np. Īeby zwracano siĊ do nas” „Ty,
Polaczka” - to byáo ubliĪające okreĞlenie...
WiedziaáyĞmy, Īe nawet w takich warunkach trzeba siĊ
godnie zachowywaü (nie kraĞü, nie donosiü,), bo opinia
o nas przeniesie siĊ na wszystkich Polaków ” [ze
wspomnieĔ nagranych dla Archiwum Wschodniego].
Janinie skrócono wyrok i zwolniono z obozu w styczniu
1953r.

Na tzw. wiecznej zsyáce znalazáa mieszkanie i pracĊ w
Magadanie i pomagaáa odnaleĨü siĊ w tym trudnym okresie
innym polskim wiĊĨniom przywoĪonym z odlegáych obozów do
Magadanu.
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Janina
z
przyjacióámiwiĊĨniami zostaáa odesáana
na
tzw.
matierik
w
paĨdzierniku 1955r.- najpierw
statkiem „Feliks DzierĪyĔski”,
potem
pociągiem
do
Chabarowska, wreszcie do
granicy polsko-rosyjskiej w
ĩurawicy. W tym transporcie
wracaáo podobno ok. 600
Polaków.

Miaáam zaszczyt poznaü Oboje PaĔstwa Durlików –
JaninĊ i Jana. Wspomnienia Pani Janiny nagraáam i spisaáam dla
Archiwum Wschodniego (OĞrodek „Karta”). W Pani Janinie
podziwiaáam
Jej
niesáychaną
ĪywotnoĞü,
walecznoĞü,
umiejĊtnoĞü odróĪniania rzeczy waĪnych od zaĞmiecających
Īycie drobiazgów, a przede wszystkim otwarty i Īyczliwy
stosunek do ludzi - zarówno bliskich, jak i zupeánie obcych.
Pan Jan Durlik (zmará w 1998r.) ujmowaá prostotą,
ciepáem i aktywnym stosunkiem do Īycia. Na szczególną uwagĊ
zasáuguje Jego – caákowicie spoáeczna- dziaáalnoĞü w sprawie
rozpowszechniania wĞród máodzieĪy
wiedzy o najnowszej
historii Polski. Matka Jana i Jego dwie siostry zginĊáy w
Powstaniu Warszawskim. Swoją traumĊ wykorzystaá do swoistej
opowieĞci o Powstaniu, rzeĨbiąc w glinie sceny powstaĔcze.
RzeĨby te zostaáy eksponowane w muzeach w Radomiu i w
Krakowie. Nagraá teĪ wspomnienia z okresu swojej dziaáalnoĞci
w partyzantce na WileĔszczyĨnie (batalion „Krysi”), pobycie w
obozach (Miedniki, Kaáuga).
Maágorzata GiĪejewska
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PoĪegnanie

- ĝ. P. Julian LeĞkiewicz

Z wielkim smutkiem przyjĊliĞmy
wiadomoĞü o
odejĞciu na
Wieczną
WartĊ w
dniu 10
czerwca 2014 roku

ĝ. P. Juliana LeĞkiewicza
Ps. Jastrząb
ur. 1.12.1928 r. w miejscowoĞci Remzy w Ziemi Lidzkiej,
ǏoųnierzArmiiKrajowejOkrħguNowogródzkiego,aresztowany
1marca1948rokuprzezTrybunaųWojskowywGrodnie
na25latciħǏkichpracwobozachi5latpozbawieniapraw
obywatelskich. Wiħzieŷ  obozów w Karagandzie, Omsku i
Workucie, zwolniony  23 sierpnia 1956 roku,   przebywaų
nastħpnie    na   zesųaniu.  Do  Polski  wrócių  22 lutego 1957
roku,osiedliųsiħwGorzowieWielkopolskim.


Wspaniaųyczųowiek,wielkipatriota,zawszewiernyideaųomBóg,
Honor,Ojczyzna.WlatachosiemdziesiČtychubiegųegostuleciaaktywny
dziaųacz  NSZZ  „SolidarnoƑđ”,  zaangaǏowany  w  niesienie  pomocy
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internowanymiuwiħzionymdziaųaczomZwiČzku,atakǏerodzinom
represjonowanychdziaųaczy.
MszaǏaųobnawintencjizmarųegoodprawionazostaųawkoƑciele
p.w. NajƑwiħtszego Zbawiciela przy ul. Niemcewicza. UroczystoƑđ
pogrzebowaodbyųasiħnaCmentarzuKomunalnymprzyul.wirowej
wGorzowieWielkopolskim.PoǏegnaųaGorodzina,przyjacieleoraz
pocztysztandaroweZwiČzkuSybirakówizakųadówpracyzterenu
GorzowaͲNSZZSolidarnoƑđZMUrsus,ZRGorzówNSZZSolidarnoƑđ,
NSZZSolidarnoƑđEneaGorzówWlkp.

CzeĞü Jego pamiĊci !
PoniǏej
przedstawiamy
fragmenty
wywiadu
przeprowadzonegozPanemJulianemLeƑkiewiczemwmarcu
2013  roku przez paniČ Maųgorzatħ Tracz, opublikowanego w
biuletynie parafii NajƑwiħtszego Zbawiciela w Gorzowie Wlkp.,
udostħpnionym nam przez  Ǐonħ – PaniČ Mariħ  (serdecznie
dziħkujemy):
„Wywiadrozpoczynamyodpowtórkizgeografii,alenie
tej  wspóųczesnej.  Pan Julian rozkųada  przed nami  mapħ
przedwojennej  Polski.  Wymienia  po  kolei  miejscowoƑci  i
bezbųħdniewskazujejenamapie.WidzČcnaszezaskoczenie,
zuƑmiechemnaustachibųyskiemwokumówi:Zeszkoųy
pamiħtam.   _miaųo  moǏna  twierdziđ,  Ǐe  pan  Julian  ma
rewelacyjnČ  pamiħđ  lub  w  szkole  byų  prymusem,  a  moǏe
kiedyƑ  inaczej  nauczano… A  tu  moje  rodzinne  strony…
Województwo  nowogródzkie,  miejscowoƑđ  Zabųođ  bliǏej
litewskiejgranicy.ObecnieczħƑđ familijnychstronjestpod
LitwČ,  a  czħƑđ  pod  BiaųorusiČ.  Jak   siħ  dowiadujemy,  do
naszych  czasów   z  rodowych  zabudowaŷ  pozostaų  jedynie
dom,wktórympowojniemieƑciųasiħszkoųa.SpoglČdamy
na  naszego rozmówcħ  i  widzimy  lekkie  wzruszenie.  Po
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krótkiejpauziekontynuuje:MojČpatronkČjestMatkaBoska
Ostrobramska.
PodróǏ
sentymentalna
trwa.
Pomapieprzyszedų
czas  na  zdjħcia.
LČduje  nam  w
dųoniach

plik
czarnoͲbiaųych  i
kolorowychodbitek
(…).

DomrodzinnyJulianaLeƑkiewiczawRemzy


OglČdamywciszykolejnefotografieitylkonaszbohaterco
jakiƑ  czas  przerywa  milczenie,  by  powiedzieđ  nam  kiedy  i
gdzieujħtokadr:Tutundraikopalnia…
Pamiħtamtedni,gdywybuchųawojna.17wrzeƑnia
1939  roku   wkroczyųa  tzw.  SowieckoͲniemiecka  szaraŷcza.
Przerwana  zostaųa  szkoųa.  ZnaleǍliƑmy  siħ  pod  sowieckČ
okupacjČ.  Ci  co  pamiħtajČ  pierwszČ  wojnħ  ƑwiatowČ  sami
mówili,Ǐetakiegoludobójstwaniebyųo.ZamykalikoƑcioųy,
rabowalidwory.Tegorokubyųabardzosrogazima,mrozy
takie,  aǏ  strzelaųy drzewa,  ptaki  padaųy.  22  czerwca  1041
roku  uderzyli  Niemcy.  Trochħ  byųo  odprħǏenia  jak  oni
wkroczyli.  Krótko  trwaų  ten  spokój.  MojČ  miejscowoƑđ
wųČczyli  do  III  Rzeszy (…).  W  czasie  okupacji  niemieckiej
wstČpiųem  do  partyzantki.  Za  przynaleǏnoƑđ  do   Armii
Krajowej  wiadomo,  co  w  tamtym  czasie  groziųo.  Czħsto
wtedypowtarzanojednozdanie:CoNiemiecniezrobių,to
Rosjaniedokoŷczyli.
Wkroczenie  wojsk   radzieckich  na  polskie  Kresy
Wschodnie  w  1944 roku,  a  wraz  z nimi  oddziaųów  NKWD
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oznaczaųo  masowe  aresztowania  ludnoƑci  polskiej,  a  w
szczególnoƑcioddziaųówpartyzanckich.
Zostaųem  pojmany  wychodzČc  z  domu,  nad  ranem
okoųo  godziny  czwartej.  Nie  miaųem  moǏliwoƑci  ucieczki,
byųempodstħpnieosaczony.NiebyųomoǏliwoƑciotrzymania
ratunku,  poniewaǏ  miejscowa  ludnoƑđ  byųa  zastraszana  i
terroryzowana (…). Mnie  po  aresztowaniu  przewieziono  do
wiħzienia  w  Grodnie (…).  Na  przesųuchania  wzywano  nas
przewaǏnienocČ.Wywoųywanonasnieponazwisku,alepo
pierwszej  literze  nazwiska.  Dlaczego  nocČ?  Stanowiųo  to
dodatkowČtorturħ.PozakoŷczeniuƑledztwa,którewmoim
przypadku  trwaųo  trzy  miesiČce,  wydano  na  mnie  akt
oskarǏeniaiskierowanosprawħdosČdu.Zostaųemskazanyz
art.58  kodeksu  karnego (…) mówiČcego o  przynaleǏnoƑci  do
organizacji ,  której  celem  byųo  obalenie  wųadzy  radzieckiej.
PowyrokubyųemjeszczeprzetrzymywanywGrodnie.Dziħki
BogucudemuniknČųemkaryƑmierciiskazanomniena25
lat  obozu  karnego.  Osadzonego  wsadzono  do  pociČgu
(…).JechaliƑmynajpierwdostacjiprzejƑciowych,apóǍniejdo
konkretnychzespoųówobozowych.NasskierowanodoOrszy,
a  potem  do  Moskwy.  W  Moskwie  przesiedziaųem  prawie
miesiČc.  Ostatecznie  trafiųem  do  Workuty (…).  Zostaųem
przydzielonydopracywkopalniwħgla.NaleǏynadmieniđ,Ǐe
wiħǍniówwykorzystywanorównieǏdobudowyliniikolejowej
i  wyrħbu  drzew.  Do  pracy  szliƑmy  wiele  kilometrów  pod
konwojem (…).   5  marca  1953  roku  zmarų  Stalin.  Zawsze
powtarzam,ǏegdybyStalinǏyų,nigdynieoglČdaųbymPolski.
MojČkarħzmniejszonodo10lat.
JaknasinformujepanJulian,pouzyskaniuwolnoƑci
nie  miaų  prawa wróciđ  w  rodzinne  strony,  co  w  praktyce
oznaczaųo   doǏywotnie  zesųanie.  Zdecydowaų  siħ,  Ǐe
pozostanie  w  Workucie.   Wróciųem  do  tej  samej  pracy  w
kopalni.  Koledzy,  którzy  zostali  wczeƑniej  zwolnieni,  wziħli
mojedaneizawieǍlidoambasadywMoskwie.NaszczħƑcie
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udaųo  im  siħ  przekazađ  moje  personalia  i  po  niedųugim
czasiedostaųemlistgwarancyjny(…).Zcaųejdrogipowrotnej
zapamiħtaųemambasadħwMoskwie.Proszħsobiewyobraziđ
Ͳ  to  byų  barak.  Kolejka  chyba  ze  czterdzieƑci  osób.  Ludzie
eleganckopoubierani,amychųopaczkiwmundurkach.BħdČc
wMoskwiepostanowiųemchođnachwilħodwiedziđrodzinne
strony,  ale  przypominam,  Ǐe  miaųem  absolutny  zakaz  tam
wracađ.  Zaryzykowaųem.  Pojechaųem  pociČgiem  do  Lidy,  a
stamtČdautobusemdoZabųoci…
Sųyszymy,  jak  ųamiČcym  gųosem  pan  Julian  mówi:
SpħdziųemtammoǏegodzinħ,amoǏewiħcej…Zapadacisza.
Patrzymynanaszegorozmówcħ,jakocieraųzy.
BħdČcjuǏwBiaųejPodlaskiejdowiedziaųemsiħ,gdzie




zostaliskierowanitataisiostra.Trafilinaziemieodzyskane.
SzlakprowadziųdoCzerwieŷskapodZielonČGórČ.Podrodze
zahaczyųem  jeszcze  o  Warszawħ.  Do  koŷca  Ǐycia  nie
zapomnħokropnegowidokustolicy.Proszħmiwierzyđ,same
gruzy,abyųtorok1957.
OstateczniezamieszkaųemwKarniniepodGorzowem.
Miaųem  duǏo  szczħƑcia.  Odnalazųem  tam  ojca  i  siostrħ.
PrzyjechaliniecaųyrokprzedemnČ”(..)…
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PoĪegnanie

- ĝ. P. Ryszard Sągajááo

Serdecznymi myĞlami
Īegnamy zmaráego 25
czerwca 2014 roku

ĝ. P. Ryszard Sągajááo
Ur.14.06.1927 r. Wilnie
Īoánierza 3. WileĔskiej Brygady „Szczerbca” OkrĊgu
WileĔskiego Armii Krajowej.
Aresztowany przez NKGB we wrzeĞniu 1944 roku z
bronią w rĊku w Wilnie - za wystĊpowanie przeciwko
wáadzy radzieckiej zostaá osądzony na 10 lat obozów i
5 lat pozbawienia praw obywatelskich. WiĊzieĔ obozów
Uchta, Wietáosian, Workuta. Do kraju wróciá w grudniu
1955 roku, ukoĔczyá studia, przez wiele lat pracowaá
jako nauczyciel matematyki.
Aktywny
czáonek Stowarzyszenia àagierników
ĩoánierzy Armii Krajowej, wspaniaáy, lubiany kolega,
obdarzony niebywaáym
poczuciem humoru.
Bardzo
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związany z naszym Stowarzyszeniem, dopóki pozwalaáo
zdrowie - byá obecny na corocznych Zjazdach, w
ostatnich latach – jak mówiá – przyjeĪdĪaá „z obstawą”, z
sympatycznymi czáonkami Rodziny. Mamy przed oczami
ostatnie nasze spotkanie i nasze rozmowy podczas
Zjazdu w Warszawie w 2012 roku.
Odznaczony
wieloma
odznaczeniami, m.in.
KrzyĪem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
KrzyĪem Armii Krajowej, KrzyĪem ZesáaĔców Sybiru,
Odznaką „Akcji Burza”, Medalem „Pro Memoria”.
Pogrzeb odbyá
siĊ 30 czerwca 2014 roku na
cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim,
poprzedzony mszą Ğw. w miejscowoĞci Czechów.
Ryszard byá poĪegnany przez RodzinĊ, Przyjacióá, poczty
sztandarowe Związku ĩoánierzy Armii Krajowej i Zespoáu
Szkóá Ogólnoksztaácących Nr II, gdzie sam zdobyá
maturĊ, a potem przez wiele lat byá nauczycielem
matematyki.

CzeĞü Jego pamiĊci !
PoniĪej przedstawiamy udostĊpnione nam przez
CórkĊ Ryszarda - Panią
TeresĊ
Sągajááo-Abramek
(dziĊkujemy serdecznie) poĪegnanie, wygáoszone przez
Prezesa
OkrĊgu Lubuskiego ĝwiatowego Związku
ĩoánierzy Armii Krajowej w Gorzowie Wielkopolskim:
„W dniu 25 czerwca 2014 r. odszedų od nas na WiecznČ Wartħ

nasz Kolega por. Ryszard SČgajųųo pseud. „MUSTAFA”, „S%K”,
„KLAWY”,ǏoųnierzArmiiKrajowejOkrħguWileŷskiego.
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W imieniu ZarzČdu Okrħgu Lubuskiego _wiatowego ZwiČzku
oųnierzy Armii Krajowej wGorzowie Wlkp. skųadam Rodzinie
ZmarųegoiBliskimwyrazygųħbokiegowspóųczucia.
Mgr matematyki Ryszard Zbigniew SČgajųųo, syn Stanisųawa i
Marianny,ur.14maja1927r.wWilnie.Od1933r.uczħszczaųdo
szkoųypowszechnej,aw1939r.rozpoczČųnaukħwGimnazjum
Adama Mickiewicza. Jak sam wspominaų, okres szczħƑliwego
dzieciŷstwa imųodoƑci skoŷczyų siħ we wrzeƑniu 1939 r.
Kontynuuje naukħ za czasów litewskich isowieckich do czerwca
1941r.PowkroczeniuNiemcówszkoųypolskiezostaųyzamkniħte.
W grudniu 1943 r. wstħpuje do Oddziaųu AK jako ųČcznik, po
zaprzysiħǏeniu przyjmuje pseud. „Mustafa”, „Sħk”, „Klawy”
(zaleǏnie od miejsca dziaųalnoƑci). Przydzielony do III Brygady
„Szczerbca”OkrħguWilno.Zarazzostajerannywnogħ,„leczony
w lesie”. Do oddziaųu wraca, z maųymi przerwami zdrowotnymi,
dozdobyciaWilna.WojskaArmiiCzerwonejrozbrajajČǏoųnierzy
AK. Przez przypadek unika internowania, nadal dziaųa zbrojnie
woddziale „Samoobrony” do wrzeƑnia 1944 r.  – do chwili
aresztowaniazawalkħprzeciwwųadzysowieckiejzchwilČzajħcia
tychterenówprzezArmiħCzerwonČ.RozpoczČųsiħczaskrwawej
bezpardonowej walki znaczonej masowymi zbrodniami
sowieckiego najeǍdǍcy. Ale juǏ w pojaųtaŷskim ksztaųcie – bez
kochanychkresówwschodnich,bezWilna
W lutym 1945 r. zostaje osČdzony przez Wojskowy Trybunaų
Litewskiej SRR na 10 lat ųagrów – to wyrok powolnej i prawie
nieodwracalnej Ƒmierci. To, Ǐe wiele osób przeǏyųo, moǏna
zaliczyđ do cudu. Wywieziony zostaje do Komi ASSR (do Uchty,
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potem Workuty), pracowaų w kopalniach (nafty  i  wħgla
kamiennego). W lipcu 1954 r. powraca z nieludzkiej ziemi do
Wilna. Wgrudniu 1955 r. – nie z wųasnej chħci – wyjeǏdǏa do
Polski. Osiedla siħ na staųe wGorzowie Wlkp. Tu uzupeųnia
edukacjħ z zakresu szkoųy Ƒredniej, a w 1968 r., po studiach na
UAM w Poznaniu, uzyskuje tytuų magistra matematyki. W
miħdzyczasie pracuje jako robotnik fizyczny oraz nauczyciel
matematyki. W szkolnictwie pracuje do 1987 r., w którym
przechodzinaemeryturħ.
Zawsze bezpartyjny. Uprawnienia kombatanckie nabyų przez
ZBOWiDZarzČdWojewódzkiGorzównr0764236,apopowstaniu
w 1989 r. _ZAK zaraz przenosi siħ do zwiČzku zrzeszajČcego
Ǐoųnierzy AK. Zostaų zweryfikowany przez Okrħg Wielkopolska
wPoznaniu pod numerem ew.. 311. Zaliczono równieǏ ųagier w
ZSRR–10lat.
W uznaniu zasųug w walce z okupantami, pracy zawodowej
zostaų odznaczony: KrzyǏem Armii Krajowej, KrzyǏem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, KrzyǏem Zesųaŷców
Sybiru, OdznakČ „AKCJI BURZA”, Medalem „PRO MEMORIA”
Otrzymaųstopieŷoficerski–porucznikaWojskaPolskiego.
Zegnamy dzisiaj naszego Kolegħ i towarzysza broni z wielkim
Ǐalem i smutkiem. ByųeƑ zawsze skromny, prawy i wiele nie
wymagaųeƑ od Ǐycia. Twoja dewiza to „BÓG, HONOR,
OJCZYZNA”. Teraz z woli Pana spoczniesz w tej Ziemi
Gorzowskiej.NiechilekkČbħdzie.
CzeƑđJegopamiħci!”
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