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„Fok”

Jak cię ko
ochać ziemio
o polska.. m
mowo polska
a…
Kraju Piasstów i Jagielllonów.
Kraju rozb
biorów i pow
wstań.
Kraju czerrwonych ma
aków i białyych róż.
Kraju kap
pliczek przyd
drożnych i JJasnej Góry.
Jak cię kochaćć Ziemio…..
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Kolumbowie
Lidia Tomkiewicz

Nie odchodźcie jeszcze! Pokolenie Kolumbów,
Nie wszystko powiedziano, przekazano, wyjaśniono,
Wiele jeszcze tajemnic kryją
czarne noce, głębie ziemi, więzienne piwnice,
Odkrywajcie prawdę w pamięci bolesnej!
Uczcie młodych!
Jak stać na baczność gdy Mazurek Dąbrowskiego śpiewają,
Jak zginać kolana na rozmowie z Bogiem,
jak zamilknąć przy Grobie Nieznanego Żołnierza,
co znaczy Solidarność z pokrzywdzonymi,
jak łamać opłatek w Wigilijnej porze
z szacunkiem i miłością,
jak kochać dom rodzinny i mowę polską,
jak nie zaśmiecać ulic i języka.
Uczcie, napominajcie, nie odchodźcie proszę!
Nie wolno wam odejść przedwcześnie!
Dopóki Młody Las nie zapuści głęboko korzeni
w polską ziemię.
Dopóki jej nie pokocha jak Słowacki, Mickiewicz,
jak Sucharski, Hubalczycy,
jak Akowcy i Szare Szeregi.
Jak cię kochać ziemio polska.. mowo polska…
Kraju Piastów i Jagiellonów.
Kraju rozbiorów i powstań.
Kraju czerwonych maków i białych róż.
Kraju kapliczek przydrożnych i Jasnej Góry.
Jak cię kochać Ziemio…..
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Od Redakcjii
Stef
efania Szantyr‐‐Powolna

Szanownee Koleżankki !
Szzanowni Ko
oledzy !

Zacczęliśmy teen rok
2014 z towarzyszą
ącą mu
g
od
niesamowiitą aurą – gdyż
przeszło
200 lat
l
nie
notowano takiej wiosny zimą,
z pełnym
p
błęękitu i słońca
a niebem i śpiewem p taków.
Ten ro
ok 2014 jesst w ogóle szczególnym
s
m rokiem, a to ze
względu
w
na liczne okrą
ągłe roczn
nice wydarrzeń historrycznych
(o
o których p
przypomina
am na nasstępnych sstronach), a także
wzruszającyc
w
ch niezwykłyych uroczystości.
Już w kwietniu ‐ 27. ‐ nastąpi kaanonizacja Bł. Jana
Pa
awła II, któ
órej oczeku
ują na pewn
no miliony serc, a zw
właszcza
po
olskich wzzruszonych serc ‐ boć
b
to przzecież naszz Rodak!
Po
olak!
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W czerwcu ‐ od 5 do 9 – spotkamy się na XXIX Zjeździe
w Krakowie (szczegóły w rozdziale „Komunikaty”). Zadbajmy
więc już teraz o kondycję, gdyż wiele jest w tym pięknym
mieście i okolicach do zwiedzania.
Również wielkim wydarzeniem będą w dniach 6 – 7 lipca
obchody 70 rocznicy Powstania Wileńskiego – Akcja Ostra
Brama, tak bardzo bliskiego wszystkim kresowiakom z
Wileńszczyzny i Nowogródczyzny.
Ten rok jest również ważny dla naszego Kwartalnika.
Spełnia się bowiem 18 lat od momentu, kiedy będąca wówczas
Prezesem Pani Natalia Zarzycka (1996 r.) zaproponowała mi,
abym
podjęła się redagowania biuletynu naszego
Stowarzyszenia. Uzgodniłyśmy, że to będzie Kwartalnik!
Początkowo w zespole redakcyjnym współpracowało kilka
osób, ale po kilku latach zespół się wykruszył i ja zostałam
sama na tym polu. Koncepcja merytoryczna i graficzna od
początku należała do mnie.
Opinie o tym, ze Kwartalnik jest chętnie czytany i
oczekiwany, pozytywne oceny treści i formy uskrzydlały mnie i
były silnym bodźcem do kontynuowania tego zadania. Piszę o
tym z pewnym wzruszeniem, gdyż pokochałam tę formę ”nici”
łączącej nas wszystkich w tej Rodzinie Łagierniczej.
Ale czas robi swoje. I aż wierzyć się nie chce, że Kwartalnik
wydoroślał – kończy 18 lat ( a ja 90!) i rzeczywistość (zdrowie)
podpowiada, iż nadszedł moment, że trzeba się rozstać…
Kochani! Dziękuję, dziękuję przeserdecznie, za te miłe
lata współpracy, za ciepłe słowa, za pozytywne opinie,
dziękuję serdecznie wszystkim za przesyłane materiały, za
wspomnienia, wiersze, relacje itp. Cieszyłam się zawsze, że
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umieszczając je na łamach naszego kwartalnika przyczyniam
się do uchronienia od zapomnienia tak ważnych, nieraz
tragicznych przeżyć osób, które brały udział lub były świadkami
wydarzeń w naszej historii ostatniego wieku. Wspomnienia
opisujące gehennę przebywania w więzieniach, znęcania się,
tortury, upokorzenia, poniżenie, głód i praca ponad siły w
obozach na nieludzkiej ziemi ‐ Syberii ‐ odzwierciedlają, jak
wielkie było nasycenie w podstawowe wartości, jak wielkie
było ukochanie swego kraju, jak ogromne poczucie własnej
godności tej ‐ wtedy młodzieży (w latach 1939‐1956), aby się
nie załamać, aby przetrwać. Niestety, wielu nie przetrwało.
Tego nie można zapomnieć!
W Kwartalniku starałam się także zamieszczać informacje
o uroczystościach, wydarzeniach w kraju i na świecie, a także i
aktualności, niektóre dotyczące środowisk kombatanckich.
Jeszcze raz ogromne dzięki za ten niezwykły kontakt.
Chcę tu także ogromnie serdecznie podziękować Pani
Danucie Pielak, która już od paru lat dokonuje komputerowego
składu Kwartalnika, czyniąc to z wielkim zaangażowaniem i
serdeczną starannością, aby nasz biuletyn prezentował się jak
najlepiej.W poprzednich latach robiła to Pani Elżbieta
Cuprzyńska, do której także kieruję serdeczne podziękowania,
gdyż także do tej pracy wkładała dużo serca.
Moje wilgotne w tym momencie oczy i coś ciepłego wokół
serca ‐ towarzyszą myślom jak najserdeczniejszym…
Kochani! Dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, a
także radosnych i słonecznych chwil w każdy dzień ‐ nawet
kiedy pada deszcz ‐
życzy Stefania Szantyr‐ Powolna „Hanka”.
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Od Zarządu Stowarzyszenia
Wielce
Redaktor

Szanowna

Pani

Prezes,

Kochana

Pani

I nam też zaszkliły się oczy w związku z przekazaną
nam decyzją Pani o konieczności zrezygnowania przez Panią
z dalszego redagowania biuletynu naszego Stowarzyszenia.
Dzięki Pani długoletniej, ogromnej pracy jako redaktor
naczelnej ‐
„Kwartalnik” stał się w środowisku
kombatanckim, nie tylko łagierniczym ‐ wydawnictwem
uznanym, szanowanym
i oczekiwanym. Najserdeczniej
dziękujemy Pani za
doprowadzenie „Kwartalnika”
do
pełnoletniości, za trud ‐ przez te wszystkie minione lata ‐
bezinteresownej pracy dla czytelników.
Dołożymy starań, mających na celu dalsze istnienie
„Kwartalnika”, z
zachowaniem dotychczasowej linii
redakcyjnej, tak, aby niczego z dotychczasowych osiągnięć
„po drodze” nie zagubić, aby nadal „Kwartalnik” mógł
docierać do środowiska weteranów ‐ ludzi wiernych ideałom,
którzy posiadali ogromny hart ducha, którzy dawali
świadectwo odpowiedzialności za Ojczyznę, ale też do
przyjaciół Stowarzyszenia i biuletynu, w tym także młodego
pokolenia z Polski i byłych Kresów Rzeczypospolitej, które
coraz liczniej współpracuje z naszym Stowarzyszeniem i jest
żywo zainteresowane historią, wydarzeniami związanymi z
walkami i męczeństwem narodu polskiego w czasie II wojny
światowej i latami drugiej konspiracji oraz losami ludzi w
tym ciężkim, okrutnym czasie.
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Zdajemy sobie sprawę, jak
j
bardzoo trudne zadanie
prrzed nami, dlatego też liczymy na
n Pani wssparcie, o ile tylko
zd
drowie Pani na to pozwoli.
my Pani
Mającc nadzieję na dalszą współpraccę ‐ życzym
du
użo zdrow
wia, pogod
dy ducha i wiele, wiele zło
ocistych,
św
wietlistych dni bez tro
osk ‐
Zarząd Główny

Z ok
kazji zbliżaających siię
Świą
ąt Wielkaanocnych
dużżo radościi,
odrodz
dzenia optyymizmu,
rodziinnych,

ciepłych biesiad
b

i Wessołego Dyyngusa
żyyczy
Reedakcja i Zarząd G
Główny
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Już

wkrótce !!!

Jużż wkrótce - 27 kw
wietnia 20014 roku
z głębookim wzrruszeniem
m w naszyych serca
ach
będdziemy prrzeżywać
W
Wielki
Dzzień K
Kanonizaccję Bł. Jana
Ja
Paw
wła II
nasszego Roddaka - Wielkiego
W
o Polaka
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Portret Jana Pawła II1
Z portretu na tej ścianie,
Gdzie moje mieszkanie,
Spogląda w aureoli jeszcze
błogosławionego,
Ale zarazem już świętego
Postać Jana Pawła II.
(Na prywatnej audiencji
Codziennie tu bywam).
Gdy tak w jego twarz się wpatruję,
Mnóstwo myśli i wspomnień
Po mej głowie się snuje,
A na me usta cisną się słowa mądrości
O sięgającej poza grób wielkiej miłości;
I to w „Tryptyku rzymskim”
Poetyckie wyznanie:
„A przecież nie cały umieram
To, co we mnie niezniszczalne, trwa!”
Władysław Pytlak, Wesoła

1

Nasz Dziennik 21 listopada 2013 r.
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Pamiętajmy! Rocznice historyczne w 2014 r.
przyg. St. Szantyr-Powolna

Uczcijmy te rocznice i oddajmy hołd Wielkim Polakom –
bohaterom naszej historii.
28 stycznia

195. rocznica śmierci (1819) Jana Kilińskiego,
szewca, przywódcy mieszczan warszawskich w
powstaniu kościuszkowskim (ur. grudzień 1760),

6 lutego

25. rocznica (1989) rozpoczęcia obrad Okrągłego
Stołu,

lutego

200. rocznica urodzin (1814) Oskara Kolberga,
etnografa, muzyka, kompozytora (zmarł 3 czerwca
1890 r.)

1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

12 marca

15. rocznica przystąpienia Polski do NATO,

24 marca

220. rocznica (1794) wybuch powstania
kościuszkowskiego,

4 kwietnia

220. rocznica (1794) zwycięstwa wojska polskiego
dowodzonego przez T. Kościuszkę nad armią
rosyjską w bitwie pod Racławicami

19 kwietnia 205. rocznica (1809) Bitwy pod Raszynem,
stoczonej przez armię Księstwa Warszawskiego
pod dowództwem J. Poniatowskiego z korpusem
austriackim
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1 maja

10. rocznica (2004) wejścia Polski do Unii
Europejskiej

8 maja

74. rocznica zakończenia II wojny światowej

12 maja

650. rocznica (1364) założenia Akademii
Krakowskiej

18 maja

70. rocznica (1944) zdobycia przez żołnierzy 2.
Korpusu Polskiego wzgórza i klasztoru Monte
Cassino

4 czerwca

25. rocznica wyborów do Sejmu kontraktowego
(wybory czerwcowe, 1989)

7 lipca

70. rocznica operacji Ostra Brama (Powstanie
Wileńskie)

18 lipca

70. rocznica zdobycia Ankony przez żołnierzy 2.
Korpusu Polskiego

1 sierpnia

100. rocznica (1914) wybuchu I wojny światowej,
70. rocznica (1944) wybuchu powstania
warszawskiego,

5 sierpnia

150. rocznica śmierci (1864) Romualda Traugutta,
dyktatora w powstaniu styczniowym (urodz.
16 stycznia 1826)

9 sierpnia

70. rocznica (1944) rozpoczęcie bitwy pod
Studziankami,
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16 sierpnia

95. rocznica (16/17.08.1919) wybuchu I powstania
śląskiego,

1 września

75. rocznica (1939) wybuchu drugiej wojny
światowej,

17 września 75. rocznica agresji ZSRR na Polskę,
27 września uczcimy utworzenie struktur Polskiego Państwa
Podziemnego, które 75 lat temu ocaliły naszą
państwowość i pozwoliły nam przetrwać dwie
okupacje,
wrzesień

- to 70. rocznica walk 1. Samodzielnej Brygady
Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego
w okolicy Arhem (17-26 września) 1944 r.
Holandia,

2-6 października

75. rocznica bitwy pod Kockiem,

19 października
30. rocznica śmierci (1984) ks. Jerzego
Popiełuszki, zamordowanego przez SB (ur. 14
września 1947)
29 października
70. rocznica wyzwolenia Bredy przez
1.Dywizję Pancerną gen. Maczka

*
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WSPOMN
W
NIENIA
przyg. Sttefania Szanty
yr-Powolna

Przeżyłem sowieckiie łagry. Wspomnien
W
nia2
(fr
fragmenty)
Józef H
Hermanowiicz MIC

Józef
J
Herrmanowicz 18901978,
ksiąądz
katolicki,
k
ma
arianin,
z
poch
hodzenia
Bia
ałorusin.
Od
wczesnej
w
młłodości w
wiele pub
blikował.
Po
oczątkowo były to krótkie
op
powiadaniaa, potem wiersze,
w
baj
ajki i powieeści. Druk
kował je
po
od pseudon
nimem Win
nczuk Odw
ważny. Jegoo teksty, piisane po
biiałorusku, cieszyły się powszzechną syympatią, zarówno
z
krrytyków, jakk i zwykłycch czytelnik
ków, toteż pprzeszły do
o historii
litteratury biaałoruskiej. W 1932 ro
oku podjąłł pracę na misji w
Harbinie
H
(Ch
Chiny). W roku
r
1948 znalazł
z
się w rękach NKWD.
Ro
ok później skazano goo na 25 latt łagrów, z których zw
wolniono
go
o w 1954 rroku. W 19955 roku przybył
p
do Polski, a kilka
k
lat
pó
óźniej wyjeechał na Zaachód, by pracować
p
ppośród białłoruskiej
diiaspory. Zm
marł w Londdynie w 197
78 roku.
2

Przeżyłem so
owieckie łagry. Wspomnienia, Wydawnicctwo PROMIC
C,
Warszawa
W
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I

znów huligani3

Niespodziewana sprzeczka z błatnymi w szpitalu
przypomniała mi mój pierwszy łagier, Tajszet…
A było to tak.. Pewnego razu podniosłem głos na
„miedziaka”,
który przechodząc w pobliżu, rozpuścił swój
plugawy język.
- Czy ty się Boga nie boisz? Nie wstydzisz się tak
wstrętnie wyrażać?
W baraku nagle wszyscy umilkli, przerażeni i
zaciekawieni jednocześnie, co będzie dalej. Okazało się
bowiem, że zupełnie nieświadomie zaczepiłem samego
herszta „błatnych”. Nie znałem go. Nie wiedziałem też nic
o życiu i zwyczajach błatnych. Ale ten ich przywódca, Jan
Zakawyka, tak był zaskoczony moim protestem, że tylko zdołał
powiedzieć:
- Widzicie go? Coś takiego, to mi się zdarzyło pierwszy
raz w życiu…
I wobec wszystkich stwierdził, że nikt mu się dotąd
nie ośmielił przeciwstawić. Im nieprzyzwoite wyrażenia
przychodzą tak łatwo, jak powiew wiatru, jak płynący potok.
I dlatego Jasio mówi zawsze, co mu ślina na język
przyniesie - wymyśla, klnie, bluźni, opowiada brudne
„kawały”. Nie wstydzi się, i nikt nigdy go od tego nie
powstrzymywał. Zakawyka dodał jeszcze:
- Patrzcie, ten stary inwalida będzie mnie publicznie
upominał.
A
potem
śmiesznie
poważnym
tonem zapytał
wszystkich:
- A czy wiecie, obywatele, jakim zajęciem ja się
trudnię?
Nikt z nas nie wiedział, więc milczeliśmy.
- Jestem kieszonkowcem - objaśnił. - Ot, kim jestem!
Rozumiecie?
Zrozumieliśmy to wszyscy. Zakawyka wyrósł jako
„bezpryzorny” - bez żadnej opieki. Był zdolnym chłopcem,
3

Część druga, Wędrówka po łagrach, rozdział 6
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liznął trochę nauki w jakimś przytułku. Ale uciekł stamtąd i
odtąd tułał się po świecie. To tu, to tam znalazł
schronienie, „pracując” na życie „swoimi rękami”. No i wpadł
przy jakiejś okazji.
Dziwne było to, że Jasio mnie nie zwymyślał, a
jeszcze dziwniejsze, że od tego dnia stał się mym
przyjacielem i opiekunem. Poleca błatnym, żeby na czas
„pawierki”
(przeliczania) dawali mi „buszłat” (wierzchni
waciak, długi do kolan, który wciągało się na „fufajkę”). Sam
mi przynosi śledzie i zachodzi do mnie na pogawędki. Na
moje nieszczęście zabrano go w „etap”… To było w
Tajszecie.
Ale teraz moja sprzeczka z błatnymi w szpitalu omal
nie zakończyła się tragicznie. Już od paru dni kilku
błatnych, którzy byli po operacji, zbierało się w końcu sali i
prowadziło tak sprośne rozmowy, że przechodziły one
wszelkie możliwe granice. Starałem się panować nad
nerwami, ale wreszcie nie wytrzymałem. Wyjść na dwór nie
mogłem, bo po operacji byłem osłabiony, poza tym nie
miałem wierzchniego ubrania, a na dworze było chłodno. Trzy
czy
cztery
szpitalne
chałaty
miały
wystarczyć dla
kilkudziesięciu ludzi. Nic dziwnego, że zawsze były w użyciu.
Tak więc, chcąc nie chcąc, musiałem słuchać obrzydliwych
rozmów. Wreszcie wyrwały mi się na usta słowa szczere,
choć bardzo nierozważne:
- Że też musicie mówić takie świństwa! Sprzykrzyło
nam się już ich słuchać.
- A tobie co do tego? - odzywa się przywódca. I
widzę, jak w jego oczach zapala się zły błysk. To był
prawdziwy bandzior - nożownik. Nie znałem go dotąd.
- Mnie to do tego, żeście już przekroczyli wszelką
miarę. Czy wam nie wstyd? Nie macie już naprawdę
lepszych tematów do rozmowy?
- Nie podoba ci się, to zatkaj uszy!
- Nie tylko mnie się nie podoba, ale wszystkim, co tu
są, chyba i wam samym też się nie podoba, tylko żeście się
przyzwyczaili.
- Gdy ty się modlisz, my tobie nie przeszkadzamy, to
i ty…
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- Ja się modlę po cichu, a wy…
Na to prowodyr podkreśla z naciskiem:
- Już dawno chciałem ci wyrżnąć jedno oko, a teraz
to ja ci dwa!...
Tymczasem obecni na sali, około trzydziestu ludzi,
siedząc na swoich pryczach, w milczeniu przysłuchują się
sprzeczce i czekają co będzie dalej. Gdy bandyta zagroził
mi straszliwą zemstą, z piersi wszystkich wyrywa się
westchnienie. A ja jestem oburzony nie tyle na błatnych, ile
na wszystkich neutralnych towarzyszy, którzy nie potrafią
mnie wesprzeć w tym niebezpiecznym momencie. Kręcą
tylko swymi pustymi głowami i kiwają na mnie, żebym
zamilkł. Podobni są do makówek w ogrodzie, które chwieją
się od najmniejszego podmuchu. Od ludzi jednak
spodziewałem się więcej rozumu.
Gdy teraz wspominam to przerażające spotkanie z
błatnymi, dotąd nie mogę sobie uzmysłowić, dlaczego się
wtedy nie przestraszyłem. Bo trzeba wiedzieć, że taki
bandzior nie rzuca słów na wiatr.
O, Tajszetu nie zapomnę nigdy! Sam widziałem, jak
zimą na początku 1950 roku wyskoczył z baraku S., mój
znajomy spod Mińska, z twarzą przerżniętą od oka. Był
mroźny poranek o samym wschodzie słońca. Mróz taki, że
ledwo można na dworze wytrzymać. Ale wstaje jakby w złocie
promieni dzień jasny, cichy i tak cudowny, że patrzyłem
urzeczony, nie mogąc oderwać oczu od tego cudownego
widoku. Nagle widzę, że S. biegnie, krzycząc wniebogłosy:
- Ludzie, ratujcie, ratujcie!...
Krew zalewa mu całą twarz. Wołam więc :
- Prędzej do ambulatorium, prędzej, prędzej!
Ambulatorium było tuż obok. Ranny wbiegł więc do
niego. Nie widziałem go więcej. Później dowiedziałem się,
że stracił oko. Czy zarządzono śledztwo i sąd, nie wiem.
Wydaje mi się, że nie, bo któżby ośmielił się świadczyć
przeciw wodzowi błatnych? Przyczyna zajścia była bardzo
błaha. S. posprzeczał się z bandytą i ten zagroził mu
zemstą - rano przejechał śpiącego nożem po twarzy.
Widać więc, że błatni potrafią spełnić swoje pogróżki.
Zastanawiałem się później, czy mój zawzięty wróg ze
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szpitala nie był tym, który okaleczył S. w Tajszecie? Jakoś
dziwnie pasowało jedno do drugiego… Za wielką łaskę
Bożą uważam, że udało mi się wyjść cało z tej przygody.
Za moich czasów nie zdarzało się, żeby błatni grali
w karty o cudze życie. Opowiadano mi jednak o takich
przypadkach, że przegrywający musiał pobić, a nawet zabić
człowieka, którego życie było stawką w grze… Ale gdy ja
byłem w obozie, dochodziło z zemsty do zwierzęcych
rozpraw. W łagrze 020 kierownik jadalni, „frajer”, odmówił
wydania błatnemu dodatkowej porcji. Wieczorem dostał za
to w głowę czymś ciężkim. Leżał potem długo w szpitalu i
tam zmarł.
Podobnie było z litewskim księdzem Butwiłłą. Ten
otrzymał paczkę z Litwy i przy rozdziale nie dogodził
błatnym, bo według ich mniemania dał im za mało. I jego
zbili po głowie… W szpitalu był na oddziale dla nerwowo
chorych. Udało mi się z wielkim trudem uzyskać pozwolenie
na odwiedzenie go. Miałem tylko pięć minut na wizytę.
Choroba księdza Butwiłły była poważna i przewlekła. Co się
z nim stało, nie udało mi się dowiedzieć.
Odtąd,
mając
już
doświadczenie,
obchodziłem
błatnych z daleka, ustępowałem im, byle nie prowokować
nieszczęścia. Mimo to czasem wpadałem im w ręce i kilka
razy o mało mnie nie pobili. Zawsze jednak w krytycznym
momencie znalazł się ktoś, kto mnie obronił. Jednego razu
skoczył na pomoc mało mi znany Turek. Poturbowali go za
to, wyładowując na nim swoją złość.
Innym razem, niespodziewanie stanął w mojej obronie
brygadzista, Ormianin, choć mnie szczerze nie lubił. Zdarzało
się tak i w innych przypadkach. Byłem gotów, jak fatalista
uwierzyć, że urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą. Już na
wolności zrozumiałem, że Bóg strzegł mnie „jak źrenicy
oka” i chował mnie w „cieniu swoich skrzydeł” według
poetyckiego powiedzenia psalmisty. Jakżeż powinienem być
wdzięczny miłosierdziu Bożemu i nieustannej opiece
Najświętszej Niepokalanej Patronki mego Zgromadzenia
Marianów oraz memu patronowi św. Józefowi!
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Któregoś dnia przestrzega mnie przyjaciel:
- Nosisz jeszcze zagraniczne spodnie?
- Noszę, to są moje, mandżurskie. Czy kogo o to
głowa boli?
- Tak. Patrzą na nie zazdrośnie „prydurki”. Nie
sprzeczaj się z nimi, gdy ich zażądają.
- Przecież mi ich nie ściągną…
- Jak chcesz, ale uważaj, żeby to się dla ciebie źle
nie skończyło.
- Ale moje spodnie są już znoszone i prześwitują.
- To nie ma znaczenia. Błatni chcą porobić sobie
czapki z twoich spodni.
Ogarnęły mnie po kolei: zdziwienie, złość i śmiech. I
naprawdę za dwa czy trzy dni jeden z błatnych podchodzi
do mnie, i ni to prosząc, ni grożąc, zażądał ode mnie
moich ważnych portek. Dał mi za to dużo lepsze, ale
sowieckie i na dodatek kilo chleba. Dostał w zamian moje,
choć gorsze, ale zagraniczne. A potem błatni paradowali w
nowych czapkach, co sobie poszyli z moich starych portek.
Nie wiem, co by na to powiedział Stalin? Jaki by urządził
sąd nad tymi „salomonowymi” portkami?
Łagier 0204
Pozamykano świątynie, aby ludzie w więzieniach się modlili

W lipcu 1950 roku rozpocząłem nowe życie. Nowi
ludzie, nowa brygada robocza, nowe obowiązki, wszystko
nowe. Nawet i pluskwy nowe - nieprzeliczone gromady.
Łagier walczył z nimi na całym froncie. Posyłano ludzi do
łaźni, a ubrania i pościel do dezynfektora (mały budynek
przy łaźni, gdzie dokonywano dezynfekcji parą). Wtedy goli
ludzie siedzieli w baraku, marznąc przez wiele godzin w
oczekiwaniu na odzież. W barakach skrobano ściany,
zlewano wrzątkiem, wypalano pluskwie gniazda i na nowo
bielono wapnem, rozbierano nary, moczono ukropem. A gdy
potem znów je składano, wynikały gwałtowne kłótnie, bo
4

Część druga, Wędrówka po łagrach, rozdział 14
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lepsze deski, mimo, że wszystkie były numerowane, gubiły
się i nie wiadomo dlaczego trafiały do rąk zręczniejszych.
Wreszcie z westchnieniem ulgi stwierdzaliśmy:
- Nie ma pluskiew!
I tak było dwa, trzy dni, a potem zjawiały się znów…
Najpierw nieliczni goście, później gromady, a po paru
tygodniach wszystko było już tak, jak wcześniej. Skąd to
tałatajstwo się brało? Licho wie. Bo wszelkie paskudztwo
mnoży się szybko jak zaraza.
Niemal cały nasz łagier leży na łagodnym zboczu
góry. Wysokie
ogrodzenie
nie pozwala nam spoglądać
swobodnie na zewnętrzny świat. Owszem, widzimy przez nie
sąsiednią górę, porosłą „lasem”… - trzy sosny, ale i to
sprawia nam radość. Na każdej pawierce, gdy dowództwo
wytrwale, choć ze złością przeliczało nas, każdy, każdy z
tysiąca trzystu więźniów witał nasze sosny i przeliczał je do
trzech. Sosny rosną przecież na wolności, a my nieustannie
o niej roimy. Polubiliśmy je bardzo, a one nas z daleka
pozdrawiały, kiwając przyjaźnie długimi gałęziami.
Choroba moja się skończyła, a w łagrze darmo chleba
nie dają, trzeba nań zarobić. Odebrano mi od razu
niewidomych, uwalniając ich od mojej opieki. Nie sądzę,
żeby im teraz było łatwiej. Moi niewidomi zapewne nie
cieszyli się, że władze obozowe zrobiły ich niezależnymi,
gdyż tak naprawdę nikt się o nich nie troszczył. Jak sobie
radzili w takiej wielkiej gromadzie, nie miałem pojęcia, bo
mieszkałem daleko od nich, w drugim końcu łagru. Z paru
słów zamienionych z nimi, gdy przypadkowo się spotkaliśmy
wywnioskowałem, że bardzo im było brak mojej opieki.
Oczywiście, tam tez znaleźli się dobrzy ludzie, którzy z
dobrego serca, a nie z obowiązku pomagali nieszczęsnym
kalekom, jednak była to tylko pomoc dorywcza.
Po dwóch tygodniach dowiedziałem się, że cała
trójka idzie gdzieś „w etap”. Otrzymali nowy wyrok na
podstawie zaocznej rozprawy sądowej, skazujący ich na 20
lat katorgi. Musieli więc natychmiast przenieść się do
katorżniczego łagru. Zdumiałem się, zacząłem biegać,
wypytywać i martwić się, bo nadal uważałem ich za swoich,
niby członków rodziny. Za co dostali taką straszną karę?
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Dlaczego jednakową wszyscy trzej? I do tego ślepi? Gdzież
ich wyślą? Niczego się nie dowiedziałem mimo usilnych
starań. Byłem przekonany, że żaden z nich nie zabiłby
muchy, nawet zawzięty Białorusin czy dokuczliwy Łotysz, a
zwłaszcza Rosjanin, który
miał usposobienie potulnej
owieczki. W łagrze katorżniczym są surowsze przepisy,
straż ostrzejsza, cięższe roboty, choć i w naszym zwykłym
obozie nie brakło warunków, żeby inwalida mógł szybciej
dokonać żywota. Dotąd nie wiem, co się z nimi stało.
W łagrze 020 spotykam wielu inteligentnych ludzi,
którzy mnie życzliwie przyjmują. Na nieszczęście mogą się
ze mną podzielić tylko swoim niedostatkiem. A ja po
operacji potrzebowałem nie tyle dobrego słowa, ile dobrego
kawałka słoniny. Tego jednak nie może mi ofiarować żaden
z nowych „łazarzy”. Ów ewangeliczny Łazarz mógł
przynajmniej czekać na okruszyny ze stołu bogacza, a u
nas nie ma bogaczy ani uczt, ani okruszyn, nie ma tu nawet
komu zazdrościć.
Pracę dostaję od razu. Włączono mnie do grupy
woziwodów. Beczka nowa, wielka, obydwa koła i całe
urządzenie beczkowozu również nowe, tylko my inwalidzi starzy. Pełnimy jednocześnie funkcje i furmanów i koni.
Obok nas pracuje druga beczka, okuta dobrze i mocna jak
nasza, z ludźmi wynędzniałymi jak my. W takim „kahale”
możemy śpiewająco zaopatrzyć cały łagier w wodę… gdyby
nie przeszkody. Praca idzie po sowiecku, według praw
automatyzacji, a więc chodzimy „samo-chodem”, pchamy
beczkę „samo-pchajem”, wodę nabieramy dwoma wiadrami
„samo-ciągiem”, a gdy droga jest ciężka do przebycia
pomagamy sobie „samo-krzykiem”.
Strefa robocza, gdzie braliśmy wodę, była pomyślana
mądrze, ale miejsce wybrano całkiem bez sensu, kilkaset
metrów od obozu. Między strefą a obozem przechodzi
droga publiczna. W roboczej strefie znajdują się wszystkie
pomieszczenia potrzebne dla funkcjonowania łagru: studnia,
szwalnia, piekarnia, stolarnia, składy, kuźnia, elektrownia,
skład narzędzi, tartak i inne. Do strefy roboczej trzeba było
wyjść przez bramę obozową, a potem przejść przez bramę
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roboczą. Łatwo powiedzieć „przejść”, jednak przy każdej
bramie jest wartownia, gdzie stale dyżuruje strażnik z
kluczami, ma telefon i jest mocno uzbrojony. Każdemu musi
otwierać wielką bramę kluczem (furtki nie było). Zrozumiałe,
że nie chce mu się bez przerwy biegać tam i z powrotem,
czeka więc, aż zbierze się większa gromada. I ludzie
czekają - marzną, mokną, pocą się, stosownie do pogody.
Wszyscy muszą mieć konwój, a to wiąże się z podwójnym
przeliczaniem i nerwami. My, woziwody, musimy wystawać
przy bramie, a w kuchni wrzeszczą na nas: „Dawaj, dawaj”!
Od wczesnego rana do późnego wieczoru trwa „wielka
wędrówka narodów”, a gdy przy robocie zdarza się „coś
pilnego” wstrzymuje to całą grupę, bo potrzebujący nie
może się tak łatwo prześlizgnąć przez bramy.
Dopóki słońce przypiekało, drogę mieliśmy gładką,
ale w sierpniu przeszły obfite deszcze, gliniasty grunt
rozmiękł i w drodze porobiły się doły. Nie mamy jak wozić
i natychmiast wybuchają kłótnie, bo nikt nie chce pełnić
obowiązków konia i zaprzęgać się do dyszli, każdy chwyta
beczkę z boku, by móc przeskakiwać przez kałuże. Buty
nasze, stare i marne, nasiąkają wodą, oblepiają się błotem;
trzeba je po pracy mozolnie czyścić, żeby nie zabrudzić
podłogi w baraku i jadalni, a czasu na czyszczenie brak.
Wszędzie nas popędzają, a spóźnisz się do „stołowego”, to
ci może cos przepaść z należnej porcji. Tym gorzej, że
woziwoda nie otrzymuje za pracę nic… oprócz samej wody.
Inni śmieją się z nas:
- Wypij pięć litrów wody, to ci starczy za kilogram
chleba.
Kto był odpowiedzialny za zły stan drogi, nie wiem.
Władze łagru wrzeszczą na nas, że rozlewamy wodę i
robimy błoto. Chcieliśmy sami naprawić nawierzchnię, to
nam nie pozwolili. Zarządcy tez na tym cierpią, bo
naczalstwo musi skakać po kamieniach i deskach, a mimo
to ślizga się i wpada w błoto w swych wyglansowanych
butach.
***
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Kto w obozie otrzymuje paczki, jest uważany za
szczęśliwego, ale ma jednak z tym wiele kłopotu, bo nie wie,
jak skryć się przed ludzkim okiem. Trzeba pamiętać, że
wkoło są bliźni, a tych jest trzynaście setek. Kto wpadnie
do morza, nie może myśleć o ratowaniu nawet rodzonego
ojca, żeby razem nie utonęli. A w obozie sami wygłodniali
ludzie. Warto zaznaczyć, że pomimo tak trudnej sytuacji,
rzadko kto patrzy zazdrośnie na szczęśliwych, nie ma też
na ogół „dziadowania”, nie słyszy się docinków i - oprócz
błatnych - inwalidzi, choćby najbiedniejsi, nie poważają się
okradać innych.
Trzeba też przyznać, że władze obozowe oddają
paczki rzetelnie. Przy wydawaniu przesyłki kontrolują lekarz i
dozorca.
Zdarza się czasami, że przeglądają wyjątkowo
złośliwie, szukając ukrytych listów krają i psują produkty.
Przy częstych „etapach” nieraz paczka goniła więźnia po
różnych łagrach, a tymczasem żywność psuła się.
W łagrach mniej się interesowano, na ile lat
człowieka skazano niż tym, czy często otrzymuje paczki i
czy dostaje tytoń. Dalej pytano, czy ma cebulę, słoninę,
czosnek lub cukier? W największym jednak poważaniu był
tytoń, bo ponad 90% łagierników paliło. Za tytoń można
było wszystko dostać. Ach, jak mi zbrzydł tytoniowy dym!
Na temat paczek opiszę dwa wydarzenia.
W 020
pewien
leciwy,
węgierski
ksiądz
systematycznie otrzymywał z domy przesyłki. Za każdym
razem wyszukiwał mnie i dawał „gościńca” - dwa lub trzy
sucharki i kawałek cukru - wszystkiego na jeden ząb. Przy
okazji wygłaszał stosowną naukę, jak my duchowni winniśmy
sobie wzajemnie pomagać. Wreszcie moja cierpliwość się
wyczerpała i zamiast mu podziękować, napisałem do niego
po łacinie, inaczej bowiem nie mogłem się z nim
porozumieć. Mój list zawierał dwa punkty:
1. Ksiądz nie ma żadnego obowiązku mi pomagać, a ja
się księdzu nie narzucam i nie napraszam do
poczęstunku.
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2. Jeśli jednak ksiądz chce mi naprawdę pomóc, to
niech się nie wystawia na kpiny, dając człowiekowi
stojącemu z głodu na krawędzi przepaści śmiesznie
mało i prawiąc przy tym długie kazanie.
Okazało się, żem rozpalił iskrę w przygasłym kaganku.
Węgier długo na mnie polował, żeby się spotkać, a ja
wyślizgiwałem się jak piskorz, żeby nie wpaść mu w ręce.
W końcu mnie złowił, chwycił mocno za rękę i powiedział:
- Otrzymuję pomoc od starej siostry, ale właściwie jej
samej należałoby pomagać. Prócz tego pomagam jeszcze w
obozie swoim rodakom. Bóg mi świadkiem, że nie chciałem
z księdza żartować i nie wiedziałem o jego wielkiej biedzie.
Milczałem, a ze wstydu płonęły mi uszy. Chciałem w tej
chwili zapaść się pod ziemię.
„Po cóż ja się wyrwałem z pisaniem?”
Ale staruszek był bardzo poruszony i myślał jak naprawić
swoją niezręczność. Kiedyś dopadł mnie znów i przemocą
wetknął do ręki 25 rubli.
- Absolutnie ich nie wezmę! - wołam.
- Musisz wziąć. Nie waż się odmawiać!
Krzyknął na mnie z taką mocą, że wziąłem pieniądze.
Potem byłem zadowolony, bo pomoc w tych warunkach
bardzo mi się przydała, a ja przekonałem się, że łatwiej
jest dawać ofiarę niż brać.
I inne wydarzenie.
Wówczas nie byłem w tak opłakanych warunkach, bo
otrzymywałem już listy i przesyłki, chociaż nieregularnie.
Właśnie była Wielkanoc 1953 roku. Pogoda wlokła się
zawilgła i mroźnawa. Inwalidzi nie lubią jakoś takiej pogody,
a starzy i chudzi częściej wtedy się kłócą. W łagrze dróżki
były zabłocone, ale zachowując ostrożność, można było
ominąć
kałuże.
Wspólnego
święconego
nikt
nie
zorganizował. Goście na pewno by się zjawili, gdyby ktoś
miał ich czym poczęstować. Choć „nasz ukochany baćka”
Stalin już na szczęście umarł, ale jego reżim mocno się
trzyma, a my obawiamy się gorszych … czasów. Nie
odczuwamy świątecznego nastroju. Przez cały rok pościliśmy
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jak pustelnicy i dobrze przygotowaliśmy się do wielkanocnej
uczty, a gdy nadszedł Wielki Dzień musimy zadowolić się
tym samym co zawsze krupnikiem - cienkuszem. W
minorowym nastroju składaliśmy sobie życzenia „Wesołych
Świąt”, a nasze „Alleluja” było tak zatęchłe jak jesienna
kapusta na wiosnę. I wtedy, gdy samiutki łażę po ścieżce,
smutny i ponury, spotyka mnie, bo specjalnie wyszedł, żeby
się ze mną przywitać, N., pewien Litwin, ksiądz wileński.
Składa życzenia, wykrzykuje „Alleluja” i od razu przestawia
się na świąteczny ton. Mówi mi:
- Wie ksiądz, co mi się wydarzyło?
- Co takiego?
- Dostałem dużą wielkanocną paczkę z Wilna.
- No, to ma ksiądz szczęście.
- …ale ja chciałem księdza poczęstować. Chodźmy.
- Dziękuję bardzo, już idę.
W naszym łagrze był wtedy taki dobry zwyczaj, że się
nikt od poczęstunku nie wymawiał. Idę. Wyobraźnia
podsuwa mi obrazy wielkanocnych przysmaków: jajka,
kiełbasy, ciasta. Cały organizm zareagował według słów
Pawłowa „na zewnętrzne pobudki”, aż mi ślinka cieknie! I
duch i ciało ochocze, całkiem przygotowane. Wchodzimy do
baraku. Dobrze się składa, bo prawie wszyscy mieszkańcy
śpią. „Oj zacznie się poczęstunek” - myślę podekscytowany.
I we dwóch zasiadamy do świątecznego stołu. Mój
dobrodziej kunigas (ksiądz) wesoło gwarzy. Opowiada coś
ciekawego i choć staram się słuchać uważnie, to w
rzeczywistości nic nie rozumiem, bo cała moja uwaga skupiona
jest na wielkanocnym jadle. Wtedy on dyskretnie pochyla się,
aby wyciągnąć poczęstunek, a ja słyszę, jak mi serce
łomocze. Wreszcie wydostał z worka i położył na stole. Co?
Jabłuszko wielkości małej mandarynki. Zdziwiony myślę, że to
dla apetytu na początek, ale zaraz z jego słów zrozumiałem,
że to początek i koniec. Siedzę, patrzę i jestem
skonsternowany, nie wiem co robić, ale dobry gospodarz
wybawia mnie z kłopotu - kroi jabłko na dwie części, jedną
bierze sam, drugą podsuwa mnie. Zjadłem ją, nie śpiesząc
się, podziękowałem tak pięknie, jak tylko umiałem i
wychodzę taki zadowolony jak niedźwiedź z bajki, co pędził
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siedem mil za komarem, a gdy go złapał wreszcie i zjadł, po
czym rzekł: „Wszakżeż miałem posiłek”.
No cóż, wszystko może się człowiekowi przytrafić, życie to sama bajka. A mój dobrodziej ze szczerego serca chciał
mnie ugościć.
Msze święte w obozie5
- Boże, dopomóż mi!
- Ale i ty nie leż

Często mnie pytano:
- Czy można w obozie odprawiać Mszę świętą?”.
Trzeba na to odpowiedzieć:
- W więzieniu jest to zupełnie niemożliwe.
- A w łagrach?
Od razu widać, że ten kto, tak pyta, zna więzienie tylko z
opowiadania, z daleka. W sowieckim więzieniu tak człowieka
pilnują, podpatrują, tak dokładnie i tak często przeprowadzają
rewizje, że nie zostawią na nim suchej nitki. W Czycie, w takich
właśnie warunkach, spędziliśmy jedenaście miesięcy. Nie
mieliśmy tam nikogo znajomego, nie dostawaliśmy listów, ani
paczek, bo do więzienia śledczego listów nie dostarczają. Nie
mieliśmy pojęcia, co się na Bożym świecie dzieje.
Co innego w łagrach, tu jest większa swoboda. Można
użyć takiego porównania: w więzieniu skazańcy żyją jak owieczki
w zamkniętym kojcu, a w łagrze – jak w zamkniętej zagrodzie.
Pewnego razu spędzono nas na podwórze i każdego
dokładnie zrewidowano. W tym samym czasie inna grupa
dokonywała rewizji w barakach. Znaleźli wtedy u mnie dwie małe
książeczki do nabożeństwa. Starszy naczelnik nie tylko się na
mnie rozjuszył, ale wszem i wobec powiedział o mojej zbrodni, a
książeczki naturalnie skonfiskował.
Jak w tych trudnych warunkach odprawiać Mszę świętą?
Baraki tak są budowane, że nie można znaleźć żadnego
zakątka, gdzie by nie dotarło czujne oko wartowników. W
5

Część druga, Wędrówka po łagrach, rozdział 13.
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samych barakach ciasnota. Tu wszyscy wszystkich widzą,
pójdziesz do umywalki, to i tam się ludzie kręcą, a dyżurny
przepędza.
Czytałem kiedyś, że w łagrach na Wyspach Sołowieckich
księża katoliccy odprawiali Msze święte w lesie na pniach lub na
strychach baraków. Nieraz im zazdrościłem, bo my nie mieliśmy
ani dostępu do strychu, ani możliwości swobodnego wyjścia do
lasu; na robotach zawsze byliśmy obstawieni strażą, która
strzelała za „krok w bok”.
Mimo wszystko wiele razy odprawiałem Najświętszą
Ofiarę w łagrach. Bywały okresy, że udawało mi się to bardzo
rzadko, ale zdarzało się, że i częściej. W jaki sposób? Nie będę
się chwalił, powiem jednak, że ze wszystkich spotkanych księży
miałem najwięcej szczęścia. Tylko raz jeden nasłano na mnie
naczelnika, który mi przerwał Mszę świętą i to przed
konsekracją. Na szczęście udało mi się wtedy odebrać resztę
wina. Zaraz więc, na złość całemu piekłu, rozpocząłem na nowo
Mszę i udało mi się ją dokończyć. Zwykle Bóg mnie strzegł, a i ja
pilnowałem się, żeby nie wpaść.
A
wszystko
zaczęło
się
w
niecodziennych
okolicznościach w Tajszecie, w roku 1949. W końcu listopada
przywieźli nas tutaj do obozu przesyłkowego. Na krótko
zagubiliśmy się zupełnie w ludzkiej ciżbie. Każdy z nas modlił się
sam, jak potrafił, ale o Mszy świętej nie można było nawet
marzyć. Nie było wina, pszennego chleba, a zwłaszcza
jakiegokolwiek wolnego kąta. Nagle przychodzi do nas ukraiński
ksiądz i obiecuje swą pomoc. Jesteśmy uszczęśliwieni. Pokazuje
nam, jak robić wino z rodzynków. Ma już go trochę w zapasie.
Nabożeństwo wyznaczamy na dzień Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny, który zbiegł się z rocznicą naszego
aresztowania. Nie wybieraliśmy tego wielkiego dnia świadomie,
on sam jakoś tak wypadł. Jest to jakby znak opieki Matki Bożej.
Gdy już wszystko przygotowane, pozostaje największy kłopot,
gdzie odprawić Mszę? Wówczas ciżba, która zwykle jest
przeszkodą, okazuje się okolicznością sprzyjającą. Skupiamy się
w kącie przy naszych łóżkach, przy ścianie, i tu w swoim kręgu
przystępujemy do sprawowania Eucharystycznej Ofiary we
wschodnim obrządku. Był to jakby mały „powszechny sobór”.
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Bliżsi więźniowie widzą, że się modlimy, ale nie zdają
sobie sprawy, że dokonujemy świętej tajemnicy i nie
przeszkadzają nam. Hałas panujący w baraku doskonale skrywa
przed ludźmi nasze nabożeństwo. Po czasie można powiedzieć,
że ten dziwny sposób składania Świętej Ofiary udał nam się
nadzwyczajnie.
Może ktoś zapyta ze zdziwieniem, jak było z szatami
liturgicznymi, jak ze świecami, kielichem, ołtarzem? Przyznaję,
że nie mieliśmy żadnego z przyborów mszalnych, jednak Msza
święta jest ważna i bez nich, a taki sposób odprawiania jej jest
dozwolony i przez prawo Boże i przez Kościół. Męczennicy w
czasie pogańskich prześladowań odprawiali Msze święte w
podobny sposób. W czasach obecnych bezbożnicy nie różnią się
od krwawych cesarzy rzymskich, którzy uciskali chrześcijan,
męczyli za wiarę, mordowali apostołów. W składaniu Świętej
Ofiary do jej ważności trzeba zachować wszystko, co jest istotne
– pszenny chleb, wino, odmówić najważniejsze części Mszy.
Trudno opisać naszą radość! Po całej krzyżowej drodze
ta Msza przyszła jak zmartwychwstanie. Pojęcie o tym mogą
mieć tylko szczęśliwcy, wybrani z wielu, uczestnicy i świadkowie;
reszta barakowego ludzkiego zbiorowiska krążyła wokół nas jak
rojne mrowisko, zatroskana tylko o codzienny chleb. W ten
sposób w świąteczne dni odprawiamy Msze sześć do siedmiu
razy. Po Mszach starałem się zachować Święte Postacie dla
udzielenia Komunii świętej wiernym.
W pracy duszpasterskiej nabrałem rozmachu, a dusze
pobożne korzystały z okazji. Doszło do tego, że mnie wzywali
publicznie, nie zachowując należytej ostrożności. Dwa baraki
dalej podobnie, a może i lepiej ode mnie, działał inny ksiądz –
ryzykant. Dzięki Bogu nic nam się nie stało. Zaprzestali też
ostrzeżeń
trwożliwi
przyjaciele.
Naszego
ukraińskiego
przywódcę, którego nazwiska nie pamiętam, zabrali jednak do
innego łagru i nasz „sobór” się rozleciał, a naszą harbińską grupę
porozpędzano po różnych obozach. Wtedy przypomniałem sobie
teksty mszalne według obrządku łacińskiego, i zacząłem, choć
rzadko, odprawiać samotnie Mszę świętą.
Najtrudniejszą rzeczą jest zdobycie wina, które musi być
koniecznie z winogron. Starałem się o rodzynki, zalewałem je
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ciepłą wodą i gdy się nią nasyciły, wodę zlewałem, a winogrona
wyciskałem do buteleczki i odstawiałem, by sfermentowały –
wtedy miałem już prawdziwe wino. Naturalnie, gdy w czasie
rewizji znaleźli wino, to je zabierali, na szczęście nieczęsto się to
zdarzało. To samo z chlebem. Musiał być pewny, pszeniczny,
najlepiej opłatki. Przysyłano mi je w paczkach, które kontrola na
ogół przepuszczała, choć bywały przypadki konfiskaty, a nieraz
kazano mi je zjeść w swojej obecności.
Aż dziwne się wydaje, że przy tak ożywionej mojej
działalności raz tylko spotkałem się z pogróżką zesłania do
obozu karnego za religijną „agitację”.
Duchowieństwo prawosławne na ogół nie zajmowało się
pracą religijną. Według ustalonej linii prowadzili życie ciche,
pokutne, modlili się sami, nie wciągając w to ani swoich, ani
obcych. Im nawet do głowy nie przychodziło spowiadać w
łagrach, a tym bardziej odprawiać Msze święte. W ich pojęciu
było to niedopuszczalne przez Boga i ludzi. Ja zaś czułem, że
obojętnie, czy to w więzieniu, czy w łagrze nie przestaję być
kapłanem, że mam wszędzie pełnić misję wyznaczoną mi przez
Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,
19). Toć apostołowie aż do męczeńskiej śmierci „przepowiadali
wszędzie” (por. Mk 16, 20). Historia życia świętego Andrzeja
Apostoła mówi, że wisząc już na krzyżu, dopóki miał siłę,
pouczał stojących wokół ludzi. Tak samo i teraz – kapłan z istoty
swego posłannictwa – to apostoł i misjonarz.
Już na wolności stawiano mi zarzut, że odprawiając w
takich warunkach Msze święte narażałem na zniewagę Świętą
Ofiarę. To prawda. Powinniśmy postępować ostrożnie, z
należytą rozwagą. Ale przecież sam Chrystus, gdy szło o
zbawienie człowieka, wyzbył się wszelkiej ostrożności, wystawił
się na zniewagi i poszedł na spotkanie krzyża i śmierci. I my
podobnie możemy, a nawet musimy się zgodzić na ryzyko, gdy
chodzi o zbawienie bliźnich, zwłaszcza jeśli narażamy tylko
własną osobę.
Z pobytu na Sybirze przypominam sobie pewne
wydarzenia, których nie wypada pomijać we wspomnieniach. W
Bracku natknąłem się na księdza, który miał wino, opłatki i
książki konieczne do odprawiania Mszy świętej. Odprawialiśmy
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razem Świętą Ofiarę w nocy, w oddzielonym kącie sypialni, gdzie
były wyjątkowo sprzyjające warunki. Może i teraz ktoś nas
skrytykuje za nieodpowiednie miejsce? Ale ono i tak było dużo
lepsze niż stajnia w Betlejem, a przecież Chrystus wolał ją od
pałaców Heroda. Zdarzyło mi się w łagrze 020, gdy byłem
nocnym dyżurnym, że mogłem odprawić przy stole o północy
pasterkę. Barak był przestronny, a w nim wokół uśpieni inwalidzi.
Pobudziłem po cichu swoich katolików, którzy, leżąc na narach,
uczestniczyli w radosnej liturgii, modląc się w duchu, a potem
zaniosłem im Boga-Dziecię pod osłoną Hostii. Gdy nastał dzień,
przekazałem Komunię księżom do innych baraków. W ten
sposób mogłem kilka razy odprawić Mszę. Sporo przy tym
miałem przeszkód – od złych ludzi, i od zastraszonych przyjaciół,
a gdy odprawiałem Mszę na dworze – od mrozu i wiatru. Ale
moja misja rozwijała się pomyślnie z pomocą Pana.
Czy miałem kielich do mszy?
Czy można o to pytać? Zapytajcie też, kto podstawiał
kielich, gdy Krew Najświętsza spływała z ran Zbawcy na
grzeszną ziemię na Golgocie?
I w łagrach kielicha nie miałem. Brałem więc zwykły
kubek, patrząc tylko, żeby nie był poszczerbiony. Na wolności
mówili mi na to:
– Trzeba było używać szklanki.
– Ano, pewnie trzeba było, tylko że szklanka w łagrze
zakazana i nikt jej w obozie nie widział.
Miałem jeszcze jedną trudność, która stała się powodem
wielu niepokojów, obaw i wątpliwości, mianowicie, jak
przechować Eucharystyczne Postacie? Zdarzali się przecież
chorzy katolicy, którym trzeba przyjść ze świętą posługą, a i ja
sam pragnąłem w swych słabościach ducha, choć przez kilka
następnych dni przyjmować Najświętszy Sakrament. W tym
przypadku nie pytałem nikogo i sam rozwiązałem trudność.
Uszyłem sobie specjalny woreczek – bursę i zawiesiłem go na
sznurku na piersiach. Myślałem, że pewnie w całym Sybirze nie
ma więcej takiego przytułku – świątyni i drugiego kapłana, który


Bursa (łac.) – dawniej mieszek, sakiewka (przyp. red.).
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by się na to poważył. Występowałem tu w imieniu milionów
nieszczęsnych ofiar i w modlitwach błagałem niebieskiego Ojca
za wszystkich wiernych i niewiernych, za męczenników i
prześladowców, nie wyłączając najgorszego z nich – dyktatora.
Na szczęście ani razu się nie zdarzyło, choć często dokonywano
nagłych rewizji, żeby mnie przyłapano na przechowywaniu hostii.
Bóg mnie strzegł przed nieszczęściem. W czasie
niespodziewanych rewizji spożywałem wszystkie komunikanty.
W łagrze 07 zebrała się gromadka wiernych, która,
trzyma się razem. Naturalnie ja też do niej należę. Zbieramy się
w wolnym czasie, zwłaszcza gdy na to pozwala pogoda, na
dworze, i tu modlimy się wspólnie, odprawiamy nowenny,
odmawiamy różaniec i prowadzimy pobożne rozważania. Moim
wiernym zakrystianem i zastępcą jest były kleryk seminarium
petersburskiego L.K. Ma on duży talent organizacyjny, a i czasy
są łatwiejsze po śmierci Wielkiego Szkodnika, którego zwłoki
wyrzucili z grobu jego przyjaciele.
Gdy latem 1955 roku, będąc już na wolności,
odprawiałem Mszę świętą w jasnym, pięknym kościele w
Bydgoszczy, po nabożeństwie podeszli do mnie dwaj koledzy z
łagrów sowieckich.
– No, powiedzcie – pytam ich – czy teraz już wierzycie,
że jestem księdzem katolickim?
– Pewnie, nie może być żadnej wątpliwości –
odpowiedzieli.
– A czy tam wierzyliście?
– My byliśmy pewni, a i inni księdzu wierzyli.
Jeden z nich – to właśnie mój dawny zakrystian. Teraz
gorąco dziękuję Bogu za to, że dozwolił mi na stare lata
odprawiać Mszę bez żadnych przeszkód w wolnym świecie. Oby
jeszcze i to sprawił, abym dożył chwili, kiedy odprawię
nabożeństwo w wolnej ojczyźnie. Modlę się i wierzę, że tak się
stanie.

*
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Stanisław Kiałka

6

- o sobie

(fragmenty)
Najpiękniejsza Wielkanoc
(27 kwietnia 1957 roku nastąpiła ekshumacja i uroczysty
pogrzeb gen. ”Wilka”, Komendanta AK Okręgów Wilno – Nowogródek.
Przed oczyma moimi przesunęło się wspomnienie najpiękniejszej
Jego Wielkanocy).

Był to brzemienny w wypadki rok 1944. Gen. „Wilk”
ze sztabem został zaproszony na Święta Wielkanocne przez
3. Brygadę, leśny oddział najbliżej stacjonujący pod Wilnem.
Po krótkiej
naradzie
Komendant
zdecydował
jechać.
Przygotowania trwały krótko, patrol samochodowy sprawdził
drogę i ustalił miejsce spotkania. Ciężarowy ZIS przywiózł
naszą piątkę z siekierami i piłami jako grupę roboczą,
wysłaną do lasu po drzewo. Ubrania typowe: ciepłe kurtki i
buty, tylko… te buty zbyt błyszczące jak na takich „roboli”.
Okrężnymi
trasami,
po
rozmokłych
drogach,
zawalonych topniejącym śniegiem, wydostaliśmy się z
wielkim trudem daleko za miastem na lidzką szosę.
Omijaliśmy „sztrajfę” niemieckich żandarmów. Na umówionym
23. kilometrze, gdzie las podchodzi prawie pod samą szosę
miał czekać oddział osłonowy.
Nie
było go widać.
Nerwowo przejechaliśmy tam i z powrotem, gdy na skraju
lasu ukazało się kilku konnych w polskich mundurach.
Raport, przygotowane konie wierzchowe i sanie, do
wyboru, czekały na nas. Z jakim przyjemnym uczuciem
człowiek
prostował się zawsze w takich momentach,
przypinał pas i pistolet i - hajda w las, gwiżdżąc na całą
potęgę niemiecką! Wesoła była ta kawalkada do stolicy
„Szczerbca” (dowódcy 3. Brygady Turgiel, oddalonej 30 km
od Wilna. Po drodze przejeżdżaliśmy przez m. p. 6.Brygady.
Pojechał z nami dowódca z adiutantem. Teren był znany i
6

Zeszyty historyczne Wiano pod red. Jerzego Urbankiewicza, zeszyt
osiemnasty „ Stanisław Kiałka. Bohater niedoceniony”, 1997 r. , część II, str.
16‐35.
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całkowicie opanowany przez nasze oddziały. Ze względów
bezpieczeństwa i wyżywieniowych oddział był rozrzucony po
wioskach plutonami.
Sztab „Szczerbca” stacjonował w
dworku pod samymi Turgielami.
Pochodnie,
kompania
honorowa
w
hełmach,
wspaniale umundurowana i uzbrojona grupa oficerów z
przysadzistym dowódcą, raport i - na pokoje gościnne.
Mówiąc z wileńska „ciasnowato” tam było, ale wesoło i
gwarno. Kolacja (po zdobyciu Trok było czym podejmować),
tradycyjny kominek (impreza literacko-wokalna w wesołym
stylu na wysokim poziomie). 3. i 6. brygady zebrały gross
wileńskiej młodzieży. Potem zabawa do rana. Niewiast gości z Wilna znalazło się sporo. Przybyły do mężów,
narzeczonych, braci, znajomych, wszystkie zresztą z
funkcjami w konspiracji. Sucha nazwa „skrzynki pocztowej”
takiej a takiej grupy - okazała się młodziutką blondyneczką,
wesołą jak szczygieł. „Wilk” wzruszony patrzał, jak wówczas
tańczono mazura - w polskich i niemieckich mundurach. Rej
wodził zawsze spokojny i poważny dowódca 6. Brygady
„Konar”, tańczył do rana. O świcie kazał adiutantowej wylać
na siebie trzy wiadra, po czym dosiedli koni i we dwójkę
udali się do swego m. p. Teren był swój i ludzie swoi.
Niemcy ze swoimi ss-oddziałami - aż w Wilnie. Tylko
głównymi szosami szły większe samochodowe konwoje,
często z pancerką.
Rano na turgielskim rynku wojsko stanęło w ordynku,
ludność okoliczna zapełniła plac. Przyszli na rezurekcję i
popatrzeć na swoich synów i braci w szeregach, jacy to z
nich dzielni wojacy i nie bojący się Niemców. Naszej
kresowej ludności, od pokoleń przyzwyczajonej do ciągłych
walk, zawsze imponowała postawa żołnierska. Komendant z
adiutantem jechali konno. Padły komendy, szczęk broni,
raport. Przysięga nowozaciągniętych, odznaczenia bojowe
dla starych. Potem - defilada. Te młodziutkie szeregi
sprawnie maszerowały przed swoim Komendantem. Już
wówczas broni automatycznej było dużo, jakże nieraz ciężko
i krwawo zdobywanej na Niemcach.
Najpoważniejszy
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problem - amunicja, to być albo nie być dla oddziału.
Prawie nigdy nie było jej więcej niż na jedną, półtorej
bitwy. Jak wilka nogi żywią, tak potyczki i bitwy „żywią”
oddziały. Komendant jako właściwy gospodarz tych ziem
przemówił do wojska i ludności. Podkreślił konieczność walki
z okupantem, malował wizję bliskiego końca hitlerowskiego
jarzma i ostatecznego rozliczenia się z wrogiem.
Po defiladzie wojsko udało się do kościoła. Zapełnił
się mundurami po brzegi. Z ambony grzmiał kapelan 3.
Brygady: „Jak Chrystus zmartwychwstał z grobu, tak i
Polska powstanie z grobu okupacji i odwali kamień niewoli”.
W stalli stał dziekan, wysoki siwy staruszek. Ile razy spojrzał
na kościół wypełniony bracią żołnierską, łzy mu ciurkiem
spływały po policzkach. Odwróciłem się nieco, by popatrzeć
na żołnierzy. O dwa metry ode mnie stał w szeregu
ciemnolicy, kosooki Uzbek w niemieckim mundurze, z
orzełkiem na czapce. Spokojnie czarnymi oczami patrzał na
ołtarz. Uciekł od Niemców do polskich oddziałów. Zapewne
kazania nie rozumiał.
Na śniadaniu u dziekana - składanie życzeń.
Staruszek wyciągnął wino, specjalnie chowane na spotkanie
z pierwszymi oddziałami Wojska Polskiego. Potem - na koń
i dalej od plutonu do plutonu z życzeniami i na święcone
jajko. W jednej z wiosek zatrzymuje nas tłum gospodarzy z
orkiestrą wiejską. Rżną od ucha „Jeszcze Polska nie
zginęła”… Komendanta częstują chlebem i
solą i
tradycyjnym kieliszkiem
samogonu.
Wszędzie, gdzie
stacjonowało wojsko - sale i izby chłopskie ubrane,
szczególnie stoły wielkanocne. Duże wrażenie zrobił stojący
na środku stołu ogromny, zardzewiały „beton” od mleka z
samogonem i dwie duże półkwaterki (Zagłoba byłby
rozanielony), obok dwa koszyki jaj pomieszane z …
okrągłymi grantami. Wszędzie pogawędki, zapoznawanie się
z ludzkimi sprawami i trudnościami, wszędzie świąteczny
nastrój.
Następnego dnia cała ta historia powtarza się ze
wszystkimi szczegółami w 6. Brygadzie. Był to jeden z
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najstarszych
oddziałów
i
najbardziej
zdyscyplinowany.
Obydwa oddziały miały już za sobą ciężkie boje i cmentarz
w Mikuliszkach, ślicznie utrzymany. Najważniejszą kwestią
było zdobywanie broni, ludzi nigdy nie brakowało. Mundury
z czasem stawały się bardziej jednolite. Były kompanie
ubrane w polskie mundury, niemieckie i francuskie. Trudno
było
z
obuwiem.
Później
widziałem
taką
scenę
mundurowania się oddziału: na łące w szeregu stało
kilkudziesięciu „Fryców” wziętych do niewoli. Naprzeciw,
również w szeregu - nasi chłopcy. Każdy patrzał, co na
Niemcu jeszcze
zostało przydatnego i zaraz mu to
zabierali. Jeden ściągnął buty, drugi spodnie i tak powoli
szereg polski przekształcił się w niemiecki, a Niemcy - w
półcywilów.
Ten sam samochód, w tym samym miejscu, w
oznaczonym czasie zabrał nas do Wilna.
P.S. Na „kominku u „Konara” było kilku Francuzów,
którzy uciekli z armii niemieckiej do polskiej partyzantki.
Skąd się wzięły „SIDOLKI”
Na terenie Okręgu Wileńskiego, ściślej - w samym
Wilnie, dozbrajaniem,
zwłaszcza
produkcją
granatów
zajmował się ‘Lech’, wcześniej „Sfinks”, a był to inż.
Kazimierz Pietraszkiewicz. Granaty były bardzo potrzebne. Z
dobraną grupą pracowników wyprodukował tzw. granat
uderzeniowy. Jak sama nazwa wskazuje, granatem należało
stuknąć o twardy przedmiot. Od uderzenia zapalał się
kapiszon, od niego zaś - odmierzony kawałek lontu
wetkniętego w spłonkę. Gdy lont się wypalił, powodował
wybuch spłonki, od niej - granat. Elementy składowe tego
granatu produkowano indywidualnie w warsztatach, toteż
koszt był wysoki, a produkcja powolna. Ogromny wysiłek
tych ludzi i ich ofiarną pracę przerwał rozkaz Komendanta
„Wilka” z powodu śmiertelnego wypadku przy próbie użycia
granatu. Szczegółowo tę pracę i ludzi opisze nam „Lech”,
jako bezpośredni kierownik i przełożony tej komórki.
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W Warszawie produkowano bardzo udany granat,
zwany „sidolką”, montowany w pojemniku od „Sidolu”.
Komenda Okręgu została powiadomiona, by wytypowała
człowieka i przysłała go na kurs produkcji tych granatów do
Warszawy.
Okręg
odpowiedział
pozytywnie.
Szukanie
kandydata trwało długo. Ja proponowałem z grupy
dywersyjnej, o ile pamiętam pseudonim „Tolka” (chodzi o
„Todka” Witolda Milwida, który był studentem chemii J.Urbankiewicz), znajomego studenta chemii, ale on z
jakichś powodów odmówił wyjazdu. Po jakimś czasie
wysunięto kandydaturę kapitana saperów (pseudonimu ani
nazwiska nie pamiętam). W międzyczasie nasz „Przerzut”
przywiózł
maszyny
do
ich
produkcji
oraz
pełną
dokumentację techniczną na malutkich fotografiach.
Maszyny wraz z materiałem zostały od razu
przekazane do komórki produkcyjnej. Ciężarówka wprost z
Warszawy przyszła do garażu firmy transportowej dr
Richarda Metta na ulicy Objazdowej. „Czarny” (Romuald
Wróblewski) pod osłoną kilku uzbrojonych chłopców zabrał
ją o zmroku w okolicę ul. Konarskiego. Na chwilę zatrzymał
się przy bramie jakiegoś samotnego domku, natychmiast
brama się otworzyła, beczki zostały spuszczone po
przygotowanych deskach, brama się zamknęła, samochód
odjechał. Wewnątrz cały ten trefny towar został złożony w
przygotowanym uprzednio dole i zasypany.
Całą
akcję
obserwowałem
i
byłem
zachwycony
sprawnością operacji. Nie zajęła nawet pięciu minut. O
jednym tylko zapomniano, a to potem sprawiło wiele
kłopotów: maszyny były opakowane prowizorycznie, jak to
do przewiezienia samochodem, a nie do zakopania w ziemi.
I niektóre części porządnie zardzewiały.
Tymczasem wytypowany saper przygotowywał się do
wyjazdu. W „legalizacji” przygotowywano mu już dokumenty.
Z pośredniej relacji (kpt. Stefana Czernika, szefa łączności
radiowej) dowiedziałem się, że na Antokolu został
aresztowany przez Gestapo. Był to rok 1943, chyba
wrzesień. W styczniu 1944 roku zobaczyłem go na
Łukiszkach z podwórza więziennego. Stał przy oknie na 3
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piętrze. Zawołał „Bolesław” i wyciągnął ręce na tę stronę
krat, ściskając je razem na znak powitania i pożegnania.
Prowadzono mnie jako chorego i jeszcze zdążył zapytać,
na co choruję. Dalszych jego losów nie znam. W chwili
jego aresztowania byłem w Warszawie, m.in. miałem
uprzedzić o jego przyjeździe. „Wilk” był wtedy również w
Warszawie. „Ludwik” (płk. Ludomir Krzeszowski - zastępca
„Wilka”) i „Sławek” (mjr Teodor Cetys - wówczas szef 3.
Oddziału Sztabu Okręgu), by przyśpieszyć tak już opóźnioną
sprawę, przysłali mi radiotelegram, bym to ja zrobił ten kurs
produkcji granatów. Telegram przyszedł via Londyn, bo taka
była wtedy łączność Wilna z Warszawą. Wpadłem więc w tę
imprezę zupełnie przypadkowo, a ponieważ miałem na to
bardzo mało czasu, kurs trwał niewspółmiernie krótko jak na
swoją ważność.
Zgłosiłem się pod wskazany adres, podałem hasło.
Czekał na mnie sam instruktor tego granatu, bardzo miły
pan w wieku pod trzydziestkę, z zawodu inżynier, a w
organizacji - ppor. czasu wojny, jak ja. Na Pradze
zobaczyłem produkcję odlewów zapalników (obudowy)
ołowianych. W samej Warszawie - produkcję części i
montaż zapalnika ścieżki prochowej. Wąskotorówką spod
mostu Poniatowskiego pojechaliśmy za miasto, by zobaczyć
produkcję prochu na ścieżki prochowe w zapalniku. Robił to
jakiś Żyd, chemik, starszy człowiek, którego tytułowano
profesorem. On tam się ukrywał. Znowu w centrum
oglądałem montaż całego zapalnika i już z paczką
zawierającą sto zapalników udaliśmy się na próby. Był to
jakiś sklepik w centrum miasta, nietrudno było się domyślić,
że cały ten handlowy interes to tylko listek figowy dla
konspiracyjnej roboty. Półki były prawie puste, towar galanteria, porozrzucany tylko dla oka. Za sklepikiem było
wejście do piwnicy, dokąd sprzedawca nas od razu
zaprowadził. Sama piwnica również pusta, jedynie na środku
sterczała pryzma czarnego piasku.
Sprzedawca i mój
instruktor dobrze się znali. Z piasku wyciągnęli żeliwną
oprawę do wkręcania zapalników. Instruktor wyjął stoper.
Pierwsze zapalniki wkręcał sprzedawca. Odkręcił zakrętkę i
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wyszarpnął sznurek. Potem szybko całą osłonę przysypał
piaskiem. Głucha eksplozja i wstrząs piasku były końcowym
efektem. Instruktor bardzo dokładnie mierzył czas. Całą
setkę, bez tych pierwszych odstrzelałem już sam. Z reguły
10% wyprodukowanych zapalników należało odstrzelać dla
kontroli czasu. Jeżeli czas był niższy od dopuszczalnego,
cała partia była odrzucana. Nie pamiętam, by jakiś zapalnik
nie odpalił, czas był dobry. Potem dowiedziałem się, że
niewypały były kilkakrotnie większe wśród granatów
wyprodukowanych przed wojną.
Relację powyższą uzupełnił Juliusz Leszczyński „Sokół”,
publikując w Nr. 4/29 WIANA fragment własnych wspomnień pt.
„Jeszcze o sidolkach” :
„…Maszyny, a głównie materiał wybuchowy do produkcji
„sidolek” został dostarczony przez uzbrojonych żołnierzy o zmroku
do przygotowanej przez mego ojca, brata Daniela Jodkę
„Zygmunta” oraz przeze mnie, kryjówki wykopanej w ziemi i
odpowiednio zabezpieczonej deskami i papą. Znajdowała się przy
ul. Koszykowej 48. Wszyscy biorący udział w tej akcji byli
żołnierzami AK Garnizonu Wileńskiego. Pseudonimów mego ojca
Kazimierza i brata Jerzego nie znam, z uwagi na ścisłe zasady
konspiracji. Akcja istotnie została wykonana sprawnie i trwała
bardzo krótko. Były jednak i ciemne jej strony. Jedną z nich był
fakt, że płot naszego domku graniczył z terenem, na którym
stacjonował jakiś zmotoryzowany oddział Wehrmachtu.
O wiele ważniejszym kłopotem było to, że beczki
zawierające materiał wybuchowy przypominający czerwoną farbę,
były nieszczelne. Ślady „farby” ciągnęły się od naszego domku aż
hen, ku Białym Słupom. Dobrze, że nikt na ten „szczegół” jakoś
nie zwrócił uwagi, bo groziłaby nam wszystkim ogromna wsypa.
Zawartość beczek była sukcesywnie opróżniana przez żołnierzy
AK, którzy mieli do nich dostęp po wymienieniu hasła.
Niejednokrotnie
wywożenie
„towaru”
odbywało
się
w
okolicznościach niezwykłych. Jeden z panów przyjechał do nas po
towar w asyście paruletniego chłopczyka, dorożką. Oprócz
przechowywania materiałów i narzędzi służących do wyrobu
„sidolek” zajmowałem się na rozkaz Daniela Jodki, wraz z nim
wyrobem ołowianych zapalników do „sidolek”. Tak więc zapalniki,
wbrew temu, co twierdzi St. Kiałka, nie tylko przyjeżdżały do nas
z Warszawy (co było sprawą ryzykowną), ale były też
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produkowane przez nas i magazynowane przy ul. Trockiej 3, a
stamtąd sukcesywnie odbierane.”

Stanisława Kiałki
1942

pierwsza wyprawa do Warszawy – luty

Był to pierwszy rok okupacji niemieckiej w Wilnie.
Front przesunął się już daleko w głąb Rosji. Butne wojska
faszystowskie spotkały się po raz pierwszy z jej największym
sprzymierzeńcem - rosyjską zimą. Nie były do niej
przygotowane. Hitler musiał się przyznać, że kosztowała go
milion żołnierzy. Przez Wilno ciągnęły kolumny rezerw, sam
widziałem oficerów w kołnierzach z damskich futer.
Widziałem karykatury Hitlera w takim futrze, z napisem” „W
damskim futerku - nie zwyciężysz, Hitlerku !” A organizacja
podziemna
krzepła,
otwarła
się
na
konieczność
bezpośredniej łączności z Komendą Główną w Warszawie.
Przyjechały pierwsze łączniczki, płynęły pierwsze środki
pieniężne, stamtąd można też było dostać uzupełnienie dla
uszczuplonych kadr - specjalistami, do zrzutków londyńskich
włącznie. Były „Wesołowski” (mjr Aleksander Krzyżanowski),
pełniący dotychczas funkcję szefa sztabu Komendy Okręgu
jako „Smętek” i „Dziemido”, był p.o. Komendantem Okręgu.
W jesieni 1941 roku przekazał swoje agendy „Ryngrafowi”
(ppłk Julian Kulikowski) i pojechał do Warszawy. Nie wiem,
jakim wówczas środkiem lokomocji mógł się posłużyć.
Zostawił mi masę poleceń, przekazał wiele spraw nowych,
nie tylko natury służbowej, ale i osobistej, dotyczącej jego
matki-staruszki. Byłem przekonany, że od dwóch tygodni
jest w Warszawie, gdy zupełnie niespodzianie spotkałem go
na ul. Wielkiej. Był bardzo speszony tym spotkaniem.
Doszedłem potem do wniosku, że po uroczystym pożegnaniu
i przekazaniu kierownictwa, nie chciał się po prostu
pokazywać i przeszkadzać, a wyjazd na razie nie udał się.
Nie wypytywałem go o to. Zdałem relację, jak aktualnie
sprawy idą, prosił, by o tym spotkaniu nie mówić i
pożegnaliśmy się. Powrócił dość szybko, już w randze
podpułkownika, z nominacją na Komendanta Okręgu.
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Z dużą werwą zabrał się do montażu sztabu,
zapowiedział przybycie obiecanego mu zastępcy i oficerów
zawodowych
z
Anglii.
Obiecano
mu
dużą
pomoc
materiałową, sprzęt łączności radiowej, drukarnie itp. Ja
wyprowadziłem wtedy saldo za poprzedni okres, a
montowałem też komisję do spraw finansowych, która
zatwierdzała rozliczenia, podpisywane przez „Dziemido” - dla
Warszawy. By z tymi nowymi zadaniami lepiej się
zapoznać, poradził mi również pojechać do Warszawy.
Sprawę sposobu przedostania się tam zostawił całkowicie
mnie.
Z zebranych wiadomości w tej materii najbardziej
odpowiadał mi wyjazd autem ciężarowym organizacji
techniczno-budowlanej inż. Todta. Centrala tej pomocniczej
wojskowej organizacji znajdowała się w Wilnie przy ul.
Kasztanowej. Tam miały znajomości „Wrzos” i „Hańcza”,
czyli Józefa i Stanisława Kafarskie. Zresztą - gdzie to
wileńskie Lelum i Polelum nie miało znajomości! Dwie
siostry, bardzo ruchliwe, wszędzie i zawsze chodziły razem,
razem wykonywały polecenia, słowem - były nierozłączne.
Mimo nakazów i perswazji, również narażały się we dwie.
Najpierw były łączniczkami, później kierowniczkami grup.
Ogromnie były pomocne przy montażu nowych komórek dzięki swym znajomościom. Dogadały się z jednym z
szefów tej todtowskiej organizacji, że za łapówkę zawiozą
mnie do Warszawy.
W umówiony dzień spotkałem się z młodym
podoficerem niemieckim, któremu wyłuszczyłem cel mego
przybycia. Gdy zobaczył moją wypchaną teczkę, od razu się
zgodził, bo z teczki wyglądały szyjki butelczyn z napojami
alkoholowymi - międzynarodowy środek płatniczy, dewizy
wszędzie znane i powszechnie uznawane za niekrępujące.
Podałem mu więc teczkę, ale instynktownie cofnąłem się,
gdyż przestraszyłem się, że dostanę po buzi za tak
bezczelne podawanie łapówki. Bez żenady zabrał teczkę i
śmiejąc się przeładował zawartość do biurka. Kazał mi
zgłosić się za trzy dni, gdyż wysyła ciężarówkę do
Warszawy. Zaznaczył, bym przyszedł z przepustką. Długo tę
przepustkę z „Piotrem” (kierownik „Kuźni”) omawialiśmy,
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ostatecznie Gebietskommissar Wilna dał mi pozwolenie na
wyjazd do Warszawy w ważnych sprawach rodzinnych.
Rzecz w tym, że w jego imieniu wydało mi ten dokument
nasze biuro legalizacji „Gospoda”. Dane nawet sam sobie
zmienionym charakterem pisma wpisałem. Warto tu
wyjaśnić, że „Legalizacja” pomagała na boczku w
wyżywieniu niektórych działaczy podziemia dorabianymi
kartkami; owa wódka pochodziła z takich właśnie kartek.
Mając załatwiony wyjazd zbierałem zamówienia. Poza
sprawami finansowymi „Stary” (bo tak potocznie nazywaliśmy
Komendanta Okręgu) polecił mi wyjaśnić u szefa jedynki
KG sprawę ilości przyznanych odznaczeń. Z odznaczeniami,
tak jak z pieniędzmi - zawsze przyznają za mało. Łączność
radiowa - czas nasłuchu i nadawania, przekazał mi to szef
tejże łączności i przyjaciel - „Stefan” (Stefan Czernik).
Drobnymi
sprawami
do
wyjaśnienia
obarczyła
mnie
„Jagienka”
(Zofia
Dąb-Biernacka).
Sporo
materiałów
obiecywałem sobie przywieźć lub zamówić dla „Legalizacji.”
Po pożegnaniu się z najbliższymi współpracownikami
i „Starym”, zaopatrzony w tęgą wałówkę, płynną walutę
udałem się do centrali na Kasztanową. Tutaj dowiedziałem
się, że wyjazd został odłożony do następnego dnia. Był to
początek lutego, drogi zawalone śniegiem, wileńska zima to
nie to, co w Polsce centralnej. Wróciłem do meliny na
Połocką, a tam - dopytują się, jak tam w Warszawie, taki
szybki powrót to chyba samolotem itd. Zrozumiałem,
dlaczego „Stary” się nie pokazywał. Takie chyba ma
uczucie tygrys, gdy w skoku minie ofiarę. Poszedłem na
drugi dzień i po długim oczekiwaniu dowiedziałem się tego
samego - że wyjazd odłożony do następnego dnia. Nie
poszedłem już do swego mieszkania, a do „Starego”.
Mieszkał stosunkowo niedaleko, bo na końcu Mostowej przy
Zielonym Moście. Tam można było spokojnie raz jeszcze
omówić szczegóły. Podał mi warszawski adres swojej żony,
którą poznałem już wcześniej, gdy jako kurierka przyjechała
do Wilna.
„Starego”
bardzo
wówczas
zajmował
problem
Delegatury. Według klucza londyńskiego delegatem w Wilnie
miał
zostać
przedstawiciel
Stronnictwa
Narodowego,
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Zwierzyński, wileński redaktor, przebywający w Warszawie.
Do Wilna bał się przyjeżdżać, bo był tam zbyt znany.
Miałem się z tym panem zobaczyć w Warszawie, by
wybadać, jakie konkretnie snuje plany w związku z tą
kandydaturą. Między liderami stronnictw było dużo targów o
to miejsce. W tych sprawach byłem raczej zielony,
uważałem, że wszyscy jesteśmy Polakami, przekonania
polityczne to tylko kamizelka i trudno się nią zajmować, gdy
chodzi o nasze być albo nie być. Późniejszy „Wilk”
cierpliwie mi te sprawy wyjaśniał, umiał uszanować cudze
przekonania i chyba to było powodem, że kierownicy tych
stronnictw uważali go za swego przyjaciela, był pierwszą
przyczyną, że w Wilnie nie doszło do walki prasowej
między stronnictwami.
Rano znowu udałem się na Kasztanową. Dzień był
pogodny i samochód ruszył w drogę. Była to trzytonowa
odkryta ciężarówka, marki nie pamiętam, wyładowana
motorami samochodowymi, które miały być remontowane w
Warszawie. Kierowców było dwóch, jeden pod czterdziestkę,
drugi młodzik, chyba 20-letni w roli pomocnika. Ubrany
byłem dobrze, ulokowałem się w odkrytym pudle, na
wierzchu między motorami. Śniegu było dużo, droga
przetarta, trudności zdarzały się tylko przy wymijaniu innych
samochodów, zresztą - bardzo rzadkich. W szoferce między
kierowcami siedziała młoda dama, którą również zabrali ze
sobą. Jechała do Ejszyszek, gdzie jej ojciec farmaceuta
miał aptekę. Dochodziły stamtąd wesołe śmiechy. Szybko
mijaliśmy wiechy, które wytyczały drogę w miejscach
zasypanych śniegiem. Senny zimowy wileński krajobraz raził
bielą w promieniach słońca. Dojechaliśmy bez przeszkód do
tajemniczej Puszczy Rudnickiej.
Nasunęła mi miłe wspomnienia z wycieczki przed
wojną. Niezapomniane wrażenie robił ten ogromny masyw
leśny, prawie pierwotny, z ogromnym zróżnicowaniem
drzewostanu. Dużo tam było terenów bagnistych, trudno
dostępnych, które już w najbliższym czasie miały się stać
matecznikiem partyzantki sowieckiej. Im dalej w las, tym
śnieg stawał się trudniejszy do przebycia, wiechy
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postawione coraz gęściej. Kierowca trzymał się kolein
samochodów, które już przed nim przecierały drogę.
Teraz rozumiem, dlaczego z dnia na dzień odkładano
wyjazd. Sunęliśmy dość pewnie, gdy nagle cała prawa
strona zsunęła się do rowu. Na szczęście samochód tylko
się bardzo przechylił, ale nie przewrócił. Ładnie bym
wyglądał między tymi motorami. Rowy były równo zasypane
śniegiem, więc o taki wypadek nie było trudno. Zeszliśmy z
samochodu i kierowca próbował wyrwać się na drogę. Po
długim piłowaniu i różnych szarpaniach zdołał jedynie
obrócić wóz o 90 stopni, przednie koła znalazły się na
krawędzi rowu, a obydwa tylne wraz z całym ładunkiem w
dość głębokim rowie. Zrozumiał, że sam nie da rady, od
godziny żadne auto nie przejeżdżało, zdecydował więc razem
z pasażerką pójść pieszo do Ejszyszek po pomoc.
Podziwiałem jego spokój, wypadkiem zupełnie się nie przejął
w przeciwieństwie do swego młodego pomocnika. Przy
samochodzie zostałem ja i właśnie ten pomocnik.
Czekaliśmy dobrze ponad 3 godziny. Przez cały ten czas
szczeniak zacięcie piłował na wszystkie sposoby motorem,
by samochód wyrwać na szosę. Wprost żal mi było motoru
i benzyny. Gdyby to nie było niemieckie, oczywiście
powiedziałbym mu, co o tym myślę. Nie rozmawialiśmy w
ogóle, a on cały czas bardzo śpiesząc to wskakiwał do
szoferki, wył motorem na wysokich obrotach, to znów biegł
zobaczyć, jak głęboko tylne koła wydarły ziemię, by znów
wleżć do szoferki i mrucząc coś do siebie, robić to samo i
tak przez bite trzy godziny, bzika można było dostać,
patrząc na to. Widocznie za wszelką cenę chciał wyciągnąć
samochód, zanim przyjdzie pomoc.
Nareszcie nadjechała ciężarówka wojskowa z dużym
podnośnikiem składanym
na
bagażniku.
Z
kierowcą
przyjechało jeszcze trzech żołnierzy do pomocy i bez trudu,
w ciągu 15 minut wyciągnęli ciężarówkę z rowu. Do
Ejszyszek było z 6 km, zajechali przed aptekę, gdzie ojciec
z córką czekali ze spóźnionym obiadem - i to jakim
obiadem! Widocznie na lekarstwach można było i w czasie
wojny zarobić! O mnie już wiedział od córki dokąd jadę i w
jakim charakterze, w każdym razie nie było możliwości
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wykręcenia się od udziału w tej uczcie. Gości tam było
sporo, jak to u aptekarza - wódki nie zabrakło. Okazało
się, że stary nie tylko z wdzięczności za przywiezienie córki
zaprosił tych Niemców, ale dogadał się z nimi, że zabiorą
go do Warszawy, gdzie miał jakieś ważne sprawy do
załatwienia i od czasu wybuchu wojny tam nie był. Z kilku
okazyjnie wymienionych zdań zrozumiałem, że akurat tyle
ma do nich sympatii, co ja. Chętniej podałby im lekarstwo
na drogę do wieczności, aniżeli tę wódkę.
Kierowcy dobrze sobie podchmielili i niebezpiecznie
byłoby jechać z nimi po takich drogach nocą. Łatwo dali
się uprosić na nocleg. Mnie pokazano domek, gdzie
gospodarze zgodzili się mnie przenocować. Zbyt czysto tam
nie było, ale gospodarze życzliwie mnie przyjęli i dyskretnie
nie wypytywali ani skąd ani dokąd jadę. Oczekiwali jedynie
momentu, kiedy tę zarazę hitlerowską diabli wezmą, nie bez
tego, by i swoje trzy grosze do tego interesu dorzucić i dorzucili. W siatce konspiracyjnej pełno ich było i oddziały
partyzanckie z nich się rekrutowały.
Rano po śniadaniu ja zająłem swoje miejsce na
wierzchu między motorami, łysy, poważny aptekarz wsiadł do
szoferki i - jazda w drogę. Na wysokości Oran, w pustej
zupełnie okolicy widniał na drodze szlaban - straż graniczna,
dalej - tereny przyłączone do Reichu. Patrol przejrzał
dokumenty wojskowe bez słowa, zabrał jakąś przepustkę od
aptekarza i powiedział stanowczo, że na nią jechać nie
może. Nie pomogły tłumaczenia i prośby. Moją przejrzał
uważnie raz i drugi i w rezultacie kazał mi iść ze sobą razem
ze starszym kierowcą. O jakieś trzysta metrów był domek,
widocznie ich siedziba. Nie wiem o co chodzi, kierowca
również idzie jakiś zmartwiony, nie wiem, czy z mego
powodu, czy też aptekarza, nie chciałem pytać, by nie
budzić podejrzeń.. Ucieczka była na tej pustej, śnieżnej
przestrzeni bezcelowa, tym bardziej, że nie wiem o co
chodzi. A może ma tylko wątpliwości czy mnie przepuścić,
tak samo jak aptekarza. Wprowadzili nas do domku, tutaj
konwojent oddał moją przepustkę oficerowi siedzącemu za
biurkiem. Ten przeczytał, porozmawiał szeptem z kierowcą.
Byłem w bardzo niewygodnym miejscu, gdyż między nimi a
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mną
stał konwojent, nie
mogłem zrozumieć o czym
rozmawiają. Nareszcie oficer podszedł do mnie i bardzo
grzecznie, pokazując mi datę ważności przepustki zapytał,
czy ja zdążę dojechać do Generalnej Guberni, nie mówiąc
już o powrocie, bo przepustka kończy swoją ważność jutro.
Lotem
błyskawicy
zrozumiałem,,
spokojnie
mu
wytłumaczyłem, że po otrzymaniu przepustki wyjazd się
odwlekał z powodów ode mnie niezależnych. Nie wątpię, że
kierowca jeszcze dziś przekroczy granicę GG. Jeśli chodzi o
powrót, to w Warszawie bez trudu dostanę nową
przepustkę. Powiedziałem wszystko spokojnym i pewnym
głosem. Oficer spytał jeszcze kierowcę, czy nie będzie miał
trudności, by jeszcze dziś przejechać drugą granicę.
Odpowiedział, że najmniejszej. Obydwaj uradowani wracaliśmy
do samochodu. A swoją drogą plułem sobie w brodę, że
nie wpisałem sobie dłuższego terminu ważności. Przy
ciężarówce aptekarz z niepokojem czekał na nas, obawiał
się, że mnie aresztują. Nie miałem wątpliwości, dotarłby z tą
wiadomością, gdzie trzeba. Trzeba znać kresowe nasze
społeczeństwo, by to zrozumieć. Konwojent pokazał mu
moją przepustkę (fałszywą), by wiedział, na jaką przepustkę
może go wypuścić przez granicę. Żal mi go było.
Serdecznie mu podziękowałem za wszystko i pożegnałem.
Im dalej na południe, tym śniegu było mniej i drogi
dużo lepiej oczyszczone. Szybko przejechaliśmy Grodno,
prowizoryczny most na Niemnie i tak dobiliśmy do drugiej
granicy przed Ostrowem Mazowieckim. Tutaj poszło jak z
płatka, to wyjazd z Reichu. Chodziło o to, by taki gagatek
jak ja, jadąc tranzytem przez Rzeszę, czy też tereny
przyłączone do Rzeszy, nie został tam. Zaraz po tym
wjechaliśmy na rynek tego powiatowego miasteczka. Nigdy
nie zapomnę wrażenia, jakiego doznałem - wszędzie polskie
nazwy, napisy na sklepach, mowę słyszy się tylko polską,
nawet ta znienawidzona skądinąd granatowa policja miła
była dla oka - trzeci rok już tego nie widziałem.
Zapomniałem dodać, że od poprzedniej granicy zająłem
miejsce po aptekarzu w szoferce, siedziałem między dwoma
kierowcami i od czasu do czasu dawałem pociągnąć to
jednemu, to drugiemu z płaskiej butelki wiśniówki. Pociągali
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rzetelnie i bardzo chętnie, reagowali również wyraźnie starszy dodawał gazu i jechał już ponad 80 km na godzinę,
wesoło przy tym opowiadał, jak budował linię Zygfryda nad
Renem, na granicy francuskiej przed wojną. Młodszy ciągnął
tęgo i stawał się coraz bardziej ponury. Gdy straszy nie
widział, dawał mi znaki, bym starszemu więcej nie dawał.
To samo zresztą robił starszy w stosunku do młodszego.
Od Wyszkowa był asfalt, kierowca popisywał się
swoim mistrzostwem jazdy. M.in. jadąc wyładowanym
ciężkimi motorami wozem - dziewięćdziesiątką, przejeżdżał
obok wymijanych pojazdów konnych i samochodowych w
minimalnej
odległości.
Widziałem
przerażone
miny
wieśniaków, gdy rozpaczliwie przylepiali się do swoich
wozów, by uniknąć zaczepienia. Słuszne jest przysłowie
rosyjskie, które mówi, że pijanemu - morze po kolana.
Szczęśliwie dojechaliśmy do Warszawy. Warszawy
nie znałem. Jeden raz znalazłem się tam przejazdem przed
wojną. W pamięci został tylko Dworzec Główny, Plac
Zamkowy i kilka mało ważnych szczegółów. Z Niemcami
pożegnałem się na dzisiejszym Placu Bankowym, skąd
pojechałem na Al. Niepodległości, numeru nie pamiętam.
W dużym bloku obok szpitala miała tam obszerne i dobrze
urządzone
mieszkanie p. Janina Krzyżanowska.
Jak
powszechnie w czasie wojny, mieszkał tam cały kołchoz
rodzinny. Krzyżanowska
z córką Oleńką, jej siostra z
dwojgiem dzieci, której mąż siedział w oflagu i bardzo
sympatyczna staruszka, matka i babcia całej tej zgranej
rodzinki. Pani Krzyżanowska, stomatolog, miała w tym
mieszkaniu gabinet dentystyczny. Zęby muszą ludzie leczyć,
toteż pracy i klientów nie brakowało i to było źródłem
utrzymania tej gromadki. Zaskoczony byłem serdecznym
przyjęciem mnie do tego grona.
Tutaj też była moja baza wyżywieniowo – noclegowa.
Nie potrzebuję dodawać, że mieszkańcy tkwili w organizacji
podziemnej, tym bardziej, że gabinet dentystyczny stwarzał
wspaniałe alibi dla spotykających się. Bodaj w niecały miesiąc
pani doktor została aresztowana. Miałem tam pojechać wprost
z dworca, grzecznościowo, dla sprawdzenia, czy adres jest
czysty.
Zadzwoniłem, odpowiedział mi przerażony głos:
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„Kaziuńciu, nie przyjeżdżaj, siostra aresztowana, dom
pilnowany”. Trzasnęła odłożona słuchawka. „Kaziuńciem” już
tam zostałem do końca wojny, a nawet po wojnie. Spotkania z
poszczególnymi komórkami zamawiałem sobie przez punkty
kontaktowe. Na spotkanie trzeba było nieraz długo czekać, był
więc czas poznawać Warszawę i jej życie podczas ciężkich
dni okupacji. Spotkania wyznaczano w lokalach kontaktowych,
nieraz w odległych dzielnicach miasta. Dostawało się adres,
hasło, czas i często znak ostrzegawczy, że lokal jest czysty.
Okręgów było dużo (tyle ile województw – 17 – przyp. Red.),
wszystkie miały masę spraw do załatwienia czy omówienia
w Komendzie Głównej. W każdym razie - wszelkiego rodzaju
kurierek, łączników czy pełnomocników zjeżdżających się na
odprawy było w Warszawie zawsze dużo. Zrozumiałe, że
obcy był w Warszawie więcej narażony od stałego
mieszkańca stolicy. Z drugiej strony - centrala musiała się
dobrze zabezpieczać. Gestapo przede wszystkim polowało
na kierowników podziemia, stąd takie długie drogi do szefów
komórek. To podsunęło mi koncepcję robienia sobie jakichś
szybkich i bezpośrednich dojść. Dyskutowałem nawet o tym
z szefem łączności konspiracyjnej. Przyznał mi pewną rację,
ale
nie
widział
innego
rozwiązania poza klasycznym
szeregiem pośrednich skrzynek. To była jedna tylko strona
medalu - spotkania. A mnie chodziło po głowie co innego.
Warszawa mogła dostarczyć dużo sprzętu, materiałów
propagandowych, całych urządzeń, które tutaj, centralnie
łatwiej było wyprodukować od razu dla wielu okręgów.
Choćby takie rzeczy jak sprzęt łączności radiowej, materiały
dywersyjne, drukarnie polowe itd. Do okręgów centralnych w
GG Warszawa dostarczała je własnymi środkami lokomocji.
Jeśli chodzi o nasz Okręg Wiano (Wilno), to komórka
przerzutowa, ogólnie rzecz biorąc była bezsilna. Szefowie
poszczególnych resortów
przyznawali odpowiednie ilości
sprzętu czy materiałów, np. zrzutowych i to zostawało w
Warszawie w konspiracyjnych magazynach, gdyż ani oni
wysłać nam tego nie potrafili, ani my też odebrać. Jeszcze
raz zaznaczam, że rzecz uogólniam, wyjątki mogły być i
były. Dam przykład drukarni polowej, jaka nam przyznano w
BIP-ie. Wysłano ją z Warszawy drogą konspiracyjnej siatki,
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z obwodu do obwodu. Przerzucano ją w ten sposób aż
pod Białystok. Zaistniało niebezpieczeństwo, drukarnię trzeba
było zakopać na terenie szkoły, a w szkole usadowiła się
żandarmeria i drukarnia na całą wojnę została zamrożona,
praktycznie przepadła. Te problemy nurtowały mnie, gdy
między jednym a drugim spotkaniem włóczyłem się po
ulicach Warszawy. I zarysowała mi się koncepcja bazy
wileńskiej w samej Warszawie, ze swoim człowiekiem, czy
nawet całą obsadą , własnymi lokalami spotkań, noclegów,
magazynami i z obowiązkiem szukania dróg przerzutu.
Z tą ideą pojechałem do Wilna, przekonałem do niej
„Wilka” i to bez trudu, i w miesiąc później w czasie
powtórnego
pobytu
w Warszawie
zacząłem
ją
urzeczywistniać. Pierwszym kierownikiem był Gebethner
(imienia ani pseudonimu nie pamiętam), później przejął to
wspaniały i bardzo rzutki organizator „Zygmunt” (Kazimierz
Augustowski), który wówczas pod pseudonimem „Kostek” był
moim zastępcą w Wilnie. „Zygmunt” otrzymał za to oficjalną
pochwałę z KG, a inne okręgi miały montować podobne
bazy. Za bardzo odważne wyczyny związane z tymi
przerzutami „Wilk” nadał mu Krzyż Walecznych.
Prawie zaraz po moim przybyciu do Warszawy
Janina Krzyżanowska pojechała do Wilna jako kurierka.
Ponieważ miała szybko wrócić, umówiliśmy się, że opuszczę
Warszawę po jej powrocie. W międzyczasie przez komórkę
kontaktową zamówiłem sobie w legalizacji warszawskiej
przepustkę do Wilna. Otrzymałem ją dość szybko. Była to
przepustka wydawana przez Niemców tym, którzy wyjeżdżali
za granicę. Nazywało się to Durchlasschein. Był to zielony
kartonik robiony w Berlinie, w fabryce
papierów
wartościowych, tak samo jak banknoty czy czeki. Podrobić
go było bardzo trudno, dla nas produkował go Londyn, a
dostawaliśmy go ze zrzutów. Tak informowano mnie w
Warszawie. Później
dostaliśmy pewien przydział tych
dokumentów
in blanco,
nauczyłem
się
rozpoznawać
prawdziwe i wydawane przez organizację. Wileński „Kostek”,
a późniejszy „Zygmunt” miał w Warszawie brata. Polecił mi,
bym się z nim skontaktował, gdyż jako miejscowy i dobrze
znający specyficzne warunki, będzie mógł mi w wielu
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sprawach pomóc. Pośrednio zawiadomiłem go o tym i
naznaczyłem mu spotkanie w godzinach szczytu, gdy
wyczekiwanie
na
przystanku
nie
budzi
podejrzeń.
Wyznaczony punkt to przystanek tramwajowy w Al.
Jerozolimskich przed Kruczą. O oznaczonej godzinie byłem
na przystanku. Ludzi czekało na tramwaj dużo, mimo to
bez trudu go zauważyłem, gdy punktualnie przyjechał i
rozglądał się. Był tak podobny do brata, że nie miałem
wątpliwości, iż mam go przed sobą.
On oczywiście mnie nie znał i ja również widziałem
go pierwszy raz w życiu. Bez znaków rozpoznawczych
podszedłem do niego i spytałem, czy jest Zygmuntem
Augustowskim. Zrobiło to na nim piorunujące wrażenie,
dobrze, że mnie nie rąbnął w zdenerwowaniu. Ja zaś w
tym wszystkim nie wziąłem pod uwagę jednego - mojej
milicyjnej aparycji. Powołałem się na brata i umówione z
nim potkanie i sprawa się wyjaśniła. Często jednak później
wspominaliśmy to spotkanie. Wielu wilniuków miało swoich
bliskich w Warszawie, dawno się ich nie widziało, często
nie miało żadnych wiadomości. Starsza pani, u której
mieliśmy w Wilnie lokal spotkaniowy, kiedy dowiedziała się,
że jadę do Warszawy prosiła, bym córkom, które mieszkały
z małymi dziećmi w Warszawie, zawiózł pozdrowienia i
wiadomości od niej. Nazwiska umyślnie nie podaję, gdyż
zbyt była znana na terenie Wilna.
Zadzwoniłem pod podany telefon. Na pytanie, czy
rozmawiam z taką a taką panią, słyszę wrzaskliwy głos. „Tak,
a kogo tam znowu niesie?”. - „Serdeczne pozdrowienia od
mamusi z Wilna” i już miękkim głosem: „Aaa”. Odruchowo
odwiesiłem słuchawkę i więcej się nie odezwałem. Mam
poważne wątpliwości, czy ten odruch był słuszny, ale po
drugiej stronie drutu musiała być konsternacja.
Sama Warszawa robił na mnie smutne wrażenie,
całe kwartały w gruzach, i to centralne, zamek królewski
wypalony, mnóstwo innych zabytków bezcennych dla kultury
polskiej
kompletnie
zniszczonych.
Społeczeństwo
wynędzniałe, w masie głodne, z zaciętością walczyło o swój
by indywidualny i biologiczny. Tutaj pracował mózg
powalonego
narodu
i
mobilizował
najlepszych
do
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kontynuowania
bezwzględnej walki z wrogiem.
Zwierzę
przydepnięte kąsa ostatkiem sił, gdzie tylko może
dosięgnąć. Ludność deptana i niszczona broniła się zacięcie
sabotażem, dywersją, likwidacją najbardziej bestialskich
katów, jak i swoich zaprzedańców. Sam byłem świadkiem
likwidacji jakiegoś sprzedawczyka na ul Świętojańskiej,
prawie naprzeciwko katedry św. Jana. Na chodniku leżał 20kilkuletni blondyn, a z rozwalonej głowy lała mu się krew
prosto do rynsztoka. Ulica opustoszała momentalnie, u jej
wylotu na Stary Rynek ukazał się patrol niemiecki z
pistoletami gotowymi do strzału. Szli bardzo ostrożnie,
przylepiając się do ścian domów, wówczas i ja wsiąkłem w
najbliższą bramę i przez podwórza ulotniłem się z miejsca
egzekucji.
W zasadzie
wszystko
już
miałem załatwione i
umówione, w każdej chwili Krzyżanowska powinna wrócić i
właśnie wtedy poczułem ogromny niepokój, nie mogłem
sobie znaleźć miejsca, twierdziłem, że w Wilnie musiała
nastąpić jakaś poważna wsypa i to wśród moich bliskich
współpracowników. Wydedukowałem, że to musiało być w
Legalizacji i chyba u „Piotra”, kierownika „Kuźni”. To miejsce
zawsze było najbardziej zapalne i o nich się najbardziej
bałem, gdyż pracowali stale i byli obciążeni trefnymi
materiałami. Niepokój i przekonanie o wsypie było tak silne,
że
niezależnie od
przyjazdu
kurierki
Krzyżanowskiej
postanowiłem
następnego
dnia
wyjechać.
Przyjechała
wieczorem, zdołała powiedzieć: „Kostek” z żoną i innymi
aresztowany”
i
rozpłakała się.
Po
uspokojeniu
się
opowiedziała, jak w stołówce przy ul. Wielkiej, obok kościoła
św. Kazimierza Gestapo zabrało od razu 18 osób, w tym
mego najlepszego przyjaciela i zastępcę „Kostka” z siostrą
Ireną, którą również dobrze znałem. W stołówce tej wielu
naszych jadało obiady, było to zarazem dobre alibi do
spotykania się. Kierowniczką była p. Emilia Miłosz, która od
dawna współpracowała ściśle z nami.. Zastrzegłem się, by
żadnej innej grupie nie pozwalała na zebrania, by tym
dublowaniem nie zasypać jednych i drugich. Potem okazało
się, że szef naszej „dwójki”, czyli wywiadu urządził tam sobie
centralną melinę. Był to Majewski (Bolesław Nowik).
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Zaprzysiągł p. Emilię jako członka wywiadu i zabronił jej
mówić o tym. A na „dwójkę” każda władza - okupacyjna i
nie okupacyjna zawsze poluje. I za nimi tu przyszli. Pani
Emilia momentalnie się zorientowała i z miejsca narzuciła
sobie ogromną chustkę na głowę i udając staruszkę, która
przyszła tam na obiad, zdołała się wymknąć. Miała
szczęście, gdyż bardzo ją szukali. Potem spotkałem się z
nią na jej prośbę. Na pytanie, dlaczego mi o tym nie
powiedziała, zwłaszcza, że się specjalnie zastrzegałem przed
„dwójką”, powiedziała z płaczem, że miała specjalny nakaz,
by mnie tego nie zdradziła. A przecież pracowała u mnie
już wcześniej i nie było jej wolno wchodzić potajemnie do
innej komórki. Byłem wówczas tak wściekły i tak nie
panowałem nad sobą, że powiedziałem staruszce, że całą
winę za tę wsypę przypisuję jej, jej brakowi subordynacji.
Specjalnie zaś winiłem ją za wpadkę „Kostka”, którego
bardzo lubiła. Przyszedł on tam przypadkowo. Poszedł po
żywność, którą mieliśmy częściowo zmagazynowaną z
zapasów kartkowych. Miały to być wiktuały właśnie na
drogę dla kurierki Krzyżanowskiej. Najgorsze to, że miał
przy sobie wyprane dowody osobiste litewskie, i te go
zgubiły.
Od razu, najbliższym pociągiem wyjechałem z
Warszawy do Małkini. Tłok w tym pociągu był niesamowity.
Musiałem pojechać na dworzec Zachodni, gdzie formował
się, by się w ogóle do niego dostać. Jedna trzecia
Warszawy zajmowała się spekulacją żywności. To właśnie ci
zaopatrzeniowcy mieszkańców stolicy w wiktuały robili
wypady do Małkini, poza granicę. Przed Małkinią pociąg nie
miał wjazdu i na chwilę się zatrzymywał, akurat na tak
długo, by te rzesze mogły wysiąść. Przecież kolejarze
również należeli do tego samego społeczeństwa. Handlarze
ci, w pewnej odległości od tego miejsca przechodzili na
stronę należącą do Rzeszy, dokładniej - na stronę
przyłączoną do Rzeszy Niemieckiej. Tereny te nie były tak
wypompowane jak w GG. Na dworcu w Małkini poszedłem
wraz z kilkoma osobami na komorę celną. Miałem ze sobą
walizkę dobrze wyładowaną różnymi rzeczami, których w
Wilnie nie było. Jeżeli chodzi o towary techniczne i inne, to
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w Warszawie był raj. Za Bugiem odpłynęło to wszystko na
wschód.
Miałem więc sporo rzeczy, zwłaszcza elektrycznych i
w zasadzie mogłem być wzięty za spekulanta. Przewidywałem
to, więc na wierzch, na moją garderobę osobistą położyłem
dużą kolbę elektryczną , a pod spód – wszystko inne, czego
oczy
celnika
nie
powinny oglądać.
Jechałem
jako
elektrotechnik, trochę się na tym znałem, więc łatwo mi go
było udawać. Gdy stary oficer, już dobrze siwy, w randze
kapitana, spytał mnie, czy nie mam czegoś do oclenia,
odpowiedziałem bardzo grzecznie i poważnie, że mam i
najspokojniej otwieram walizkę, wyjmuję tę dużą kolbę i
pokazuję mu ją. Wziął do ręki i spytał, co to jest.
Powiedziałem, że to moje narzędzie pracy (mein Werkzeug).
Zabrał kolbę i poszedł szukać jej w katalogach. Rybka
haczyk połknęła - pomyślałem - i spokojnie czekałem na
wynik. Celnik wertował katalogi najpierw spokojnie, potem
zaczął je przerzucać prędzej i bardziej nerwowo, niemiecka
natura burzyła się. Podróżny sam chce płacić cło, a on,
solidny urzędnik na odpowiedzialnym stanowisku i do tego
oficer nie umie go obsłużyć. W dodatku przeciągać czasu
nie może, gdyż na dalszym peronie, po drugiej stronie
granicy stoi pociąg do Białegostoku. Elektryk pracuje dla
Niemców, bo dla kogo by pracował taki, któremu dają
zagraniczną przepustkę, więc czasu tracić nie może. Prasnął
katalogami i nie patrząc nawet na mnie, może się wstydził
swego niedołęstwa, podał mi kolbę, zabrał przepustkę,
ostemplował ją. Kolbę schowałem do walizki i oddałem ją w
Wilnie Stefanowi, gdyż on zamówił ją dla swego radiowego
warsztatu.
Do Białegostoku dojechałem spokojnie i tutaj mój
pociąg kończył bieg. Do Wilna bardzo mi się śpieszyło,
kolejarz mnie poinformował, że za wódkę mogą mnie
żołnierze niemieccy zabrać do transportu wojskowego, do
krytego wagonu towarowego, w którym jedzie osłona
transportu. W dodatku wagon jest ogrzewany piecykiem, co
miało specjalny urok, jeśli się zważy, że mróz był
siarczysty. Dwa długie transporty stały na dworcu, jeden
przed semaforem czekał na wyjazd. Skład około 50
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wagonów otwartych załadowany był składanymi elementami
baraków. Wzdłuż wagonów z jednej i drugiej strony chodziła
warta. Szedłem po sąsiednim peronie z walizką, a gdy
zrównałem się z wartownikiem, wysunąłem z wewnętrznej
kieszeni kurtki butelczynę i pokazałem gestem, że chcę
jechać transportem. Trzeba było widzieć, jak mu się gęba
rozanieliła, z żalem powiedział, że nie może mnie zabrać,,
gdyż razem z nim jedzie oficer, pies – służbista. Mimo to
spokojnie
chodziłem
i czekałem
na
odjazd.
Byłem
zdecydowany ulokować się w jakimś wagonie, gdy ruszy.
Wkrótce semafor podniósł ramię i transport powolutku
ruszył. Jeszcze trochę poczekałem, przeszedłem przez tor
na właściwy peron obok transportu i idąc wzdłuż wagonów,
obserwowałem żołnierza. Przyśpieszył kroku i gdy był już
przed wagonem dla nich przeznaczonym, trzymając się już
wagonu, by wejść, popatrzył na mnie, jak się winduję z
walizką na wierzch wagonu, chyba dwudziestego od wachty.
W drodze przelazłem przez jakieś pięć wagonów w stronę
wachty.
Zrobiłem
to
na
wszelki
wypadek,
gdyby
przypadkiem chcieli mnie szukać w taki mróz. Wśród ścian
i innych elementów baraku znalazłem szczelinę aż do
samego dna wagonu i tam się ulokowałem, a nad sobą
umieściłem słomianą matę, jakich wszędzie było sporo.
Byłem pewien, że mnie bez psa nie znajdą. Teraz
najważniejsze, żeby nie zasnąć w tej mojej zacisznej
kryjówce. Ubrany byłem dobrze, zimno mi nie było,
profilaktycznie łyknąłem potężny haust zaprawionej wódki,
mającej być biletem przejazdowym dla Niemców. Byle nie
zasnąć, powtarzałem sobie, bo mnie wyładują w postaci
zmarzniętego sopelka gdzieś pod Moskwą. Miałem oficjalne
gazety warszawskie i je gorliwie czytałem. Transport na
krótko zatrzymał się w Grodnie, z napięciem słuchałem
kroków wachty, czy przypadkiem nie będą się skrabać na
wagon. Kroki były spokojne, miarowe, nie w głowie był im
pasażer na gapę - prawdopodobnie żołnierz nikomu o tym
nie powiedział.
Pociąg zatrzymywał się jeszcze dwa razy. Coraz
częściej wysuwałem głowę, by się zorientować, gdzie
jestem. Już dobrze szarzało, gdy dojechaliśmy do Wilna.
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Bez trudu wyskoczyłem daleko przed dworcem, gdy zwolnił.
Udałem się na Połocką, gdzie mieszkałem. Czerwony
termos w oknie wskazywał, że mieszkanie jest czyste. Tam
dowiedziałem się trochę szczegółów o aresztowaniu „Kostka”
i staraniach o jego wykupienie (…).
W niemieckim mundurze do Warszawy
Miałem w Wilnie w czasie niemieckiej okupacji adres,
specjalnie przeznaczony dla korespondencji z rodziną,
mieszkającą na wsi pod Rawiczem w woj. poznańskim. Wieś
ta nazywała się Słupia Kapitulna. W roku 1271 biskup
wrocławski Tomasz skarżył się m.in. na Jana ze Słupi, że
mu pustoszy wsie kościelne. Od 1357 roku Słupia należy
do kapituły gnieźnieńskiej, stąd jej nazwa „Kapitulna”. Taką
to biedną wieś poznańską, mającą prawie 7 wieków historii,
Niemcy przechrzcili od razu na Langenfeld. Adres, na który
dostawałem korespondencję, to znajoma sekretarka z Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego na
Uniwersytecie
Stefana
Batorego w Wilnie.
Mieszkała ta pani na końcu ulicy Połockiej, ja zaś
melinowałem się po drugiej stronie ulicy, więc dla mnie była
to skrzynka na korespondencję rodzinną bardzo wygodna.
Niestety nazwiska tej pani już nie pamiętam. Wszystkie listy
kierowane do Ostlandu, a więc i do Wilna, szły przez
Królewiec, gdzie było centralne biuro cenzury. Listy były
otwierane i zaklejane nalepką „Geprueft” z orłem pruskim i
swastyką. Wewnątrz listu i na kopercie można było odnaleźć
parafy cenzorów. Po dłuższym porównywaniu większej ilości
tych listów dość łatwo odnalazłem parafę cenzora, który
interesował się jedynie adresem. Było ich dwóch, mieli
widocznie spisy adresów, którymi specjalnie należało się
interesować. Wewnątrz listu były dwie, czasem trzy parafy,
niezmiennie powtarzała się parafa tego od treści listu, który
znał dobrze język polski. Na dłuższych listach prawie zawsze
był ślad wielkiego znaku X - to uniwersalny odczynnik do
wykrywania
pisma utajonego.
Ten
podpis również
poznawałem. Znając pedanterię niemiecką, w każdym liście
nie
omieszkałem dodać
jednego
lub
dwóch
zdań
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grzecznościowych dla cenzora w rodzaju: „kończę już, gdyż
nie chcę nadużywać cierpliwości pt. Cenzora”. Albo: o tym i
o tym nie chcę pisać, gdyż nie wiem, jakie poglądy ma na
to Cenzor. Brat, który w tym czasie miał około 20 lat (wiek,
w którym się najwięcej brawuruje) odpisywał mi w tym
samym duchu.
Proszę sobie wyobrazić, on i ja otrzymywaliśmy na
marginesie uwagi czy odpowiedzi, pisane poprawnie po
polsku. Pokazałem to kiedyś „Wilkowi” - serdecznie się
uśmialiśmy nad tą solidnością niemieckiej pracy. Tym
bardziej, że w listach do Warszawy, pisanych umówionym
szyfrem, podawałem meldunki, praktycznie nie do wykrycia.
Jeżeli „Warszawa” jako poczta była podkreślona wężykiem,
to należało ten list odczytywać specjalnie. Trzeba było
podkreślić pierwsze słowo w pierwszym zdaniu, drugie słowo
w drugim zdaniu, trzecie w trzecim itd. i tak aż do siedmiu.
Potem znowu wracało się do pierwszego słowa i procedura
się powtarzała.
Ze słów podkreślonych
wychodził
meldunek
„potrzebujemy spłonek do sidolek”, albo „Maciek siedzi, adres
Joli i Olka spalony”. Sam list był pisany wyjątkowo naiwnie,
np. do stęsknionej narzeczonej, list z bardzo szczegółowym
opisem spraw rodzinnych, czasem handlowych. Byłem
pewien, ze nawet najbardziej pedantyczny i pracowity
cenzor niemiecko-gestapowski nie rozgryzie tego orzecha,
tym bardziej, że był przeze mnie używany tylko w
korespondencji z
naszą
bazą wileńską w Warszawie,
praktycznie - z kierownikiem tej bazy „Zygmuntem” (por.
Kazimierz Augustowski).
W końcu sierpnia 1943 roku otrzymałem od mego
brata Bolesława list z Rawicza z wiadomością, że matka moja
jest ciężko chora i jeżeli chcę ją jeszcze zobaczyć, to
muszę szybko przyjechać. Wiadomość ta spadła na mnie
jak grom z jasnego nieba. Nic o chorobie matki nie
wiedziałem, wiedząc, czym się zajmuję, nie pozwoliła mnie o
tym powiadamiać, bym się nie martwił. Chorowała na raka i
było to już ostatnie stadium tej choroby. Łatwo było napisać
przyjedź. Trzy granice: w Oranach do Reichu, w Małkini do
Generalnej Guberni i z Generalnej Guberni znowu do
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Reichu - Provinz Posen. W czerwcu miałem wsypę siedmiu
kurierek, które pracowały już od dwóch do trzech lat w
łączności kwatermistrzostwa z innymi komórkami sztabu
Komendy Okręgu. Gdy podliczyłem, okazało się, że
zagrożonych jest około 80 adresów. Wsypa nastąpiła po
południu.
Następnego dnia rano już rozmawiałem z panią Aliną
Augustowską w sprawie interwencji w gestapo. Drogę miała
pewną i wypróbowaną, ratując w swoim czasie syna i 18
innych osób do rozstrzału. Obecnie groziło to samo, gdyż
gestapowcy odnaleźli skrytki w ich konspiracyjnych torbach,
jedna
z
nich
była
przeładowana
materiałami
kompromitującymi. Interwencja odniosła skutek. Przestali je
torturować i dyskutowało się o warunkach wykupu. Na
szczęście pierwsze dwa dni wytrzymały. Nie obyło się bez
strat. Hanka Mahrburżanka, w wieku lat 18, bita po
bestialsku, by powiedziała, od kogo i do kogo niosła
materiały, powiedziała, że nigdy tego nie powie i
wyskoczyła przez okno z drugiego piętra w gestapo przy
placu Łukiskim. Młody organizm i to wytrzymał. Po sześciu
tygodniach pokruszone kości pozrastały się, zanim wygoiły
się rany po biciu (Hanka Mahrburżanka została kaleką, w
lipcu 1944 roku zwolniona wraz z innymi z obozu w
Prowieniszkach przez wojska sowieckie, zmarła w krótkim
czasie w szpitalu gruźliczym w Zakopanem).
Uporządkowanie tych spraw zajęło mi sporo czasu,
tym bardziej, że „Wilk” znajdował się od kwietnia w
Warszawie, a jego zastępca „Ludwik”, wraz z jego prawą
ręką „Sławkiem” (niedawno przybył na Wileńszczyznę jako
c/c do objęcia trzeciego oddziału) nie byli jeszcze wżyci w
specyficzne warunki wileńskie. Upłynęło dwa tygodnie, zanim
mogłem zameldować Komendzie, że wyjeżdżam do
Warszawy. Zebrało się zresztą sporo spraw, które trzeba
było omówić bądź załatwić w KG. „Piotr” z Legalizacji,
kierownik „Kuźni” (laboratorium przygotowywania pieczęci i
blankietów) akurat przygotował nowy komplet dokumentów
na organizację Todt (niemiecka organizacja wojskowa,
wykonująca zadania budowlano-techniczne; umundurowanie
wojskowe koloru zgniło-zielonego lub feldgrau). Ja miałem
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pierwszy wypróbować te dokumenty. Na tę organizację już
jeździliśmy, a w danym wypadku chodziło o nową
miejscowość, jakąś małą Pipidówkę pod Rygą, do której w
razie czego trudno by nawet było dodzwonić się.
Po prawdzie w miejscowości tej nie było tej
organizacji, ale skąd taki legitymujący Niemiec mógł
wiedzieć, czy tam w międzyczasie nie przyszła. Komplet
składał się z kilku dokumentów, zrobionych na wzór
zdobytych, jedynie jeden papierek był napisany według
stereotypowych dokumentów niemieckich, zaświadczeń.
O
tym „Piotr” mnie uprzedził, gdyż cały komplet on sam dla
mnie osobiście przygotował. Normalnie robiło to biuro
wydawania dokumentów - „Gospoda”. Przy ulicy Niemieckiej
była pracownia naprawy mundurów po zabitych i rannych.
Miałem tam dwóch przyjaciół: Piotra G. i „Szarego” (Marian
Czechowicz), którzy pracowali u mnie. Sam zresztą w tej
żydowskiej
fabryczce
byłem
fikcyjnym
inspektorem
(pracowało tam 300 Żydów - inspektorem byłem tylko na
papierze). Wśród setek mundurów dobrałem sobie do figury,
krawiec mi to jeszcze poprawił i w mundurze sierżanta
wyglądałem na prawdziwego Prusaka.
Na lewym ramieniu miałem jedynie wąziutką tasiemkę
w tym samym kolorze z napisem „Organisation Todt”. Jeden
z naszych kolejarzy zaproponował wprowadzenie mnie
bokiem na dworzec, by na przejściu nie tłumaczyć się,
skąd ja, jadąc z Rygi do Rawicza, wziąłem się w Wilnie. W
mieście po kilku latach pracy miałem sporo znajomych, jak
tu dostać się na dworzec, by w mundurze nie spotkać
któregoś z nich. I spotkałem. Nie pamiętam, kto to był,
natomiast pamiętam jego ogromne, przerażone i zdziwione
oczy, mimo, że mrugnąłem do niego porozumiewawczo.
Kolejarz wprowadził mnie na dworzec jakimś
nielegalnym wejściem obok mostu kolejowego. Ledwośmy
się tam znaleźli, mojego kolejarza zaczepił kolejarz
niemiecki, pytając, dlaczego wchodzi na dworzec bokiem.
Tłumaczył się lekceważąco, że tędy mu bliżej. Mnie w ogóle
jako wojskowego nie pytał. Po peronach trochę się
pokręciłem, by się zorientować, czy odchodzi jakiś transport
wojskowy w moim kierunku. Znalazłem jeden, który miał
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jechać w kierunku Lidy. Przedstawiłem się transportfűhrerowi, że jadę na urlop do Rawicza i poprosiłem, by
mnie zabrał ze sobą. Odpowiedział bardzo grzecznie, że do
Lidy bardzo chętnie mnie weźmie, w Lidzie będę musiał się
dowiedzieć, bo on sam nie wie, dokąd stamtąd pojadą.
Zaprowadził mnie do krytego wagonu, gdzie w jednej
połowie stały konie, w drugiej na słomie spali żołnierze.
Przedstawił mnie jakiemuś podoficerowi i kazał przyjąć do
wagonu. Ciepło tam było i przyjemnie. Z rozmowy nietrudno
było poznać, że jestem Polakiem. Żołnierze zaczęli
rozmawiać ze mną gwarą śląską, wypytywali skąd jestem,
jak dostałem się do wojska i dokąd jadę na urlop. O sobie
mówili również, o swoich rodzinach, skąd pochodzą i tak
gawędziliśmy sobie bardzo przyjemnie. Mieli kolację, więc i
mnie do niej włączyli, jedna porcja więcej zawsze się
znajdzie.
Rozmowom naszym - przeważnie byli to ludzie starsi
- przysłuchiwał się młody dowódca, podoficer. W pewnym
momencie powiedział mi, że zna język Ślązaków, ale ja
powinienem zrozumieć, że on w takim mundurze - tu
pokazał mundur i jakieś odznaczenia - nie może się tym
językiem posługiwać. Nic mu nie odpowiedziałem, ale
pomyślałem sobie: „żeby cie, parszywy zaprzańcu pokręciło
albo pierwsza kula nie ominęła”. W Lidzie zgłosiłem się do
transportfűhrera, ten już zdążył się dowiedzieć, że jadą
dalej na Wołkowysk, a więc mnie po drodze. Wróciłem do
wagonu
Ślązaków
i
aż
do
Wołkowyska
najpierw
rozmawiałem, a potem drzemałem.
Odniosłem wrażenie, że kierownik tego transportu
specjalnie ulokował mnie w wagonie Ślązaków, gdy
zorientował się, że jestem Polakiem. W Wołkowysku
poinformował mnie, że jadą na Baranowicze, podziękowałem
więc
i
pożegnałem
moich
współtowarzyszy,
bardzo
serdecznie życzyli mi szczęśliwego i miłego urlopu.
Wołkowysk to duży węzeł kolejowy. Sporo transportów stało
na torach, od Baranowicz szły już pociągi pośpieszne dla
urlopowiczów (Urlaubzugi). Były to pociągi złożone wyłącznie
z wagonów pulmanowskich i miały bardzo długie trasy, np.
Wołkowysk – Wiedeń, Wołkowysk – Brema, Hamburg itd.. Na
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peronie od razu spotkałem kolejarza niemieckiego i pytam
go, jak i czym jechać, by najprędzej znaleźć się w
Warszawie. Odpowiedź była charakterystyczna i tak mnie
zdziwiła, że powtarzałem ją potem wielokrotnie w
opowiadaniach. „Jeżeli ma pan papiery w porządku, to
najlepiej urlaubzugiem, w przeciwnym razie - transportem”.
Powiedział to przechodząc obok mnie i nawet się nie
zatrzymał, zupełnie obojętnym tonem. Dodam jeszcze, że
transport, którym jechałem dotychczas, jechał na południowy
front, przynajmniej żołnierze wiedzieli, że tam jadą, tylko
trasa i termin odjazdów nie był im znany. Nie jechali
wprost z Lidy na Baranowicze, tylko objeżdżali przez
Wołkowysk bardzo niebezpieczny teren partyzancki, na
którym transporty wojskowe leciały w powietrze.. Był to
wrzesień 43 roku. Zdecydowałem się jechać urlaubzugiem.
M.in. chciałem wypróbować moje dziewicze dokumenty. Na
taki pociąg urlopowy trzeba było otrzymać miejscówkę, aby
zaś taką kartkę otrzymać, trzeba było spełnić dwa warunki.
Najpierw trzeba przejść kamerę odwszenia i potem, z
poświadczeniem tego obrządku, przejść do specjalnego
biura na dworcu, by przedłożyć dokumenty urlopowe.
Poszedłem więc do dużego budynku drewnianego
odwszalni. Właśnie przed wejściem ustawiała się sprawnie
duża kolejka piątkami, z pociągu przybyłego z Baranowicz, a
więc od strony frontu. Podziwiałem porządek i dyscyplinę,
żołnierze i oficerowie, niezależnie od rangi ustawiali się
piątkami. Obsługa, licząc wpuszczała te piątki szybko do
środka. Wewnątrz po obu stronach ciągnęły się długie lady.
Z jednej strony zdawało się broń, z drugiej portfele z
dokumentami, kosztownościami jak zegarki, pierścionki itp.
Te rzeczy zdawało się, jak to się mówi, z chodu, obsługa
pakowała je do specjalnych woreczków indywidualnych. W
dalszym ciągu oddawało się obuwie, którego podeszwy
specjalnie starannie dezynfekowali. Na indywidualnym
wieszaku lokowało się ubranie. Teraz już pozostał tylko
człowiek bez dystynkcji, bez szmatek i innych akcesoriów
cywilizacji. Kolejka golasów przechodziła przed lekarzem,
który odpowiednio nisko się ulokował, by bez trudu śledzić
choroby wstydliwe, bo jedynie to go interesowało. Z
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natrysków lała się ciepła woda bez przerwy, mydło również
było, więc umyć się można było rzetelnie. Wśród tych
nagusów przesuwał się wpółubrany sanitariusz z ogrodowym
opryskiwaczem na plecach. Jego obowiązkiem było
opryskanie „rodzinnych klejnotów” jakimś gryzącym płynem i
również jedynie to go interesowało. Sadystycznie się
uśmiechał, gdy ktoś bardzo krzywił się z bólu, albo sykał,
czy nawet krzyczał. Zbadani, wymyci i wydezynfekowani,
odbieraliśmy swoje rzeczy w odwrotnym porządku, aniżeli
zdawaliśmy. Wychodziło się przez duży pokój z odpowiednio
dużym stołem. Na stole leżały całe stosy zaświadczeń już
podpisanych
i
ostemplowanych,
a
wśród
nich
na
sprężynowych stojakach kopiowe ołówki do wypełnienia
swoich danych. Każdy więc sam sobie wypełniał blankiet i
zabierał
ze
sobą.
Widocznie
Niemcy
w
swych
organizacyjnych obliczeniach nie brali pod uwagę takich
typów jak ja. Zgarnąłem więc solidną porcję, jakieś
kilkadziesiąt sztuk, wpakowałem do kieszeni i zadowolony
ze zdobyczy, wyszedłem. Zanim poszedłem po miejscówkę
na pociąg urlopowy, wstąpiłem do punktu zaopatrzenia i
tam, według norm, wziąłem suchy prowiant na drogę. Mnie
należał się według miejsca urlopu trzydniowy ekwiwalent
wyżywieniowy. Dostałem więc solidny kawałek kiełbasy,
jakąś bułkę, margarynę, jakiś dżem, papierosy i jeszcze coś
tam. To były rzeczy cenne w czasie wojny, ale dla mnie
najcenniejsza w tym wszystkim była pieczęć położona na
mojej karcie urlopowej, z odpowiednim dopiskiem i
podpisem.
Tak więc z jednym dokumentem legalnym i jedną
pieczęcią autentyczną udałem się do biura po miejscówkę.
Przy okienku było pusto, więc zaczekałem trochę, aż się
zbierze kolejka i wówczas i ja się przyłączyłem. Liczyłem
na to, że przy większym tłoku urzędnik będzie odwalał
robotę, a nie badał dokumenty. Tak i było. Bez zająknienia
czy pytania trachnął pieczątkę obok „Marschverpflegung”, dał
miejscówkę na „urlaubzug”. Odetchnąłem całą piersią i
spokojnie poszedłem coś zjeść. Na każdej stacji żołnierz
niemiecki miał gratis kawę (oczywiście zbożową) i zupę. Do
tego dołożyłem coś z zapasów, w jakie mnie troskliwa
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armia niemiecka zaopatrzyła. W dwie godziny później już
wsiadałem do pulmanowskiego wagonu pociągu idącego do
Warszawy, ale nie pamiętam, jaką miał stację docelową.
Wiem, że przepełniony nie był, bez trudu znalazłem miejsce
siedzące. Gdy się dobrze ulokowałem i pociąg ruszył,
zacząłem obserwować sąsiadów i tu znalazłem rewelację.
Obok mnie siedział konwojent, który wiózł jakiegoś gościa w
watniakach i drewnianych butach obozowych. Wysoki
mężczyzna, twarz koścista i wychudzona, nie golona, a
strzyżona. Nawiązałem rozmowę z konwojentem i od niego
dowiedziałem się, że jest to jakiś profesor z Mińska czy
Smoleńska i że wiezie go do Berlina. Jakiej specjalności
jest profesorem, konwojent nie wiedział. Nawiązałem z nim
rozmowę, najpierw po niemiecku, ponieważ jednak niemiecki
szedł mu bardzo ciężko, a ja powiedziałem mu, że jestem
Polakiem, przeszedł na rosyjski. Ja odpowiadałem mu po
polsku, by konwojent nie rozumiał. Był wybitnym chemikiem
i chyba dlatego wieźli go do Berlina, by podpierał walącą
się już wyraźnie potęgę Hitlera. Z oburzeniem mówił do
mnie, że winę za wojnę ponosi nasz Beck. „Ten
pierechwost, swołocz, minister innostrannych dieł Polszy nie
oddał Germancam Gdańska”. Zupełnie nie rozumiał tego, że
Niemcy, a raczej Hitler, użył Gdańska jedynie jako
pretekstu. Gdańskiem na pewno by się nie zadowolił. To
jeszcze
reperkusja
układu
Ribbentropp – Mołotow
i
jednostronnej propagandy stalinowskiej. Nie przekonałem go
- jaki uczony, taki ograniczony politycznie. Ponieważ głos w
dyskusji podnieśliśmy, konwojent pewno pomyślał, że może
dojść do politycznej draki, to i zabronił mu rozmawiać.
W międzyczasie wjeżdżaliśmy do Generalnej Guberni,
te pociągi w ogóle granic wewnętrznych nie uznawały.
Żandarmi jedynie dość niedbale sprawdzali dokumenty
jadących, wystarczyło z daleka pokazać przepustkę - biały
blankiet z czerwonym paskiem. Również nie mogę sobie
przypomnieć, jak wysiadłem na dworcu Głównym w
Warszawie.
Na dworzec Główny w Warszawie przyjechałem późno
wieczorem. Widocznie poszedłem przez wyjście dla cywilów,
a polski kolejarz nie skierował mnie do wyjścia dla
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wojskowych, zresztą - strażnika niemieckiego nie było.
Pojechałem tramwajem na ul. Kazimierzowską, oczywiście w
części przeznaczonej „Nur fűr Deutsche”, nie podaję, że
starszych od siebie musiałem po hitlerowsku pozdrawiać,
ale żołnierze w stosunku do mnie również to robili. Po
prawdzie - nie było to ściśle przestrzegane, nie widziałem,
by się o to
czepiali - dobiegał czwarty rok wojny,
w perspektywach bardzo niewesoły. Na ul. Kazimierzowskiej
u p. Szczonowiczowej prywatnie nocował „Wilk”, o tym w
Wilnie wiedziałem, adres znałem z poprzednich wyjazdów.
Była to kwatera wileńskiej bazy w Warszawie. „Wilk”
wiedział, że mam przyjechać, już zamówił omówienie
niektórych spraw w komórkach K.G. Serdeczne powitanie po
półrocznym niewidzeniu - prawie cztery lata współpracy,
przez długi czas mieszkaliśmy razem, była więc możliwość
zżycia się. Długo musiałem przy herbacie opowiadać o
tym, co dzieje się w Wilnie, wypytywał bardzo szczegółowo
o działalność poszczególnych komórek i ludzi. Tych
ostatnich znał bardzo dobrze, był dobrym psychologiem i
zaskakiwał mnie trafnym przewidywaniem ich postępowania,
czy reakcji na konkretne okoliczności. To była jego chyba
największa zaleta - do ludzi miał łatwe i bezpośrednie
podejście, budzące zaufanie, wiedział, z czym i do kogo
trzeba się zwrócić. Gdy już wyczerpaliśmy temat, spytał
mnie nagle, dlaczego pisałem do Zygmunta w formie
wątpliwości, czy on wróci do Wilna. Nie przypuszczałem, że
tę pocztę przejmuje. Z Zygmuntem korespondowałem bardzo
często, służbowo i prywatnie. Nie orientowałem się, że
pocztę tę „Wilk” dokładnie przegląda. W jednym z listów
napisałem: „Napisz szczerze, czy Stary (tak między sobą
nazywaliśmy „Wilka”) myśli wracać do Wilna, czy nie, ta
niepewność i niezdecydowanie bardzo dezorganizują pracę”.
Postawiłem sprawę jasno, że stale obiecuje przyjechać i
termin
przyjazdu
odwleka
się
w
nieskończoność.
Wytłumaczyłem mu, że dzięki jego obietnicom szybkiego
powrotu, ważniejsze decyzje odkłada się do jego przybycia.
Dużo ważnych i koniecznych decyzji zawisło w próżni.
Trzeba zdecydowanie powiedzieć, że do tego, a tego
czasu mnie nie będzie i decydujcie sami.
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Przyznał mi rację i powiedział, że pomoże mi jeszcze
zorganizować spotkanie. Miałem pojechać do Rawicza
(praktycznie pod Rawicz do mojej wioski rodzinnej), do
mojej chorej matki, a po powrocie miałbym grafik spotkań
już gotowy. To ogromnie skracało czas. Dla orientacji
podaję, że od zameldowania się na skrzynce kontaktowej
do spotkania upływało nieraz kilka dni. Po moim powrocie z
Rawicza do Warszawy „Wilk” miał jechać do Wilna. Na
następny dzień zobaczyłem się jeszcze z Zygmuntem,
omówiłem szczegółowo program na powrót do Warszawy i
jazda na dworzec główny. Po drodze, za jego radą na
wszelki wypadek kupiłem na czarnym rynku na placu
Bankowym kilkaset Reichsmarek. Na dworcu pokazałem
żołnierzowi przepustkę z czerwonym szlakiem i bez trudu
wszedłem na perony. Tam podeszło do mnie dwóch
żołnierzy niemieckich i pokazując mi swoje dokumenty
zapytali, czy są wystarczające do jazdy na zachód. Trochę
byli zdziwieni moim niemieckim, ale dobrze trafili.
Wytłumaczyłem im wszystko dokumentnie, bo to akurat
dobrze znałem. W całej tej podróży zdarzyło mi się to
trzykrotnie - widocznie moja postawa budziła zaufanie, co
mnie bardzo cieszyło. Wsiadłem do pociągu, który szedł na
zachód przez Poznań. W przedziale z nudów żołnierze
gawędzili ze mną. Jeden spytał kim jestem, gdyż mowa
moja wskazuje, że nie jestem Niemcem.
Odpowiedziałem, że jestem Polakiem z Provinz Posen
i tam jadę na urlop.
- Do wojska wstąpił pan jako
ochotnik? - skąd! - mówię - siłą wzięli. Rodzice pewno
mają dużą gospodarkę? - Mieli. Niemcy po przyjściu
wyrzucili ich jak stali i swojego osadzili. Po tej odpowiedzi
zamilkli i już nie mieli ochoty zaczepiać mnie pytaniami.
Zbliżała się granica Generalnej Guberni. Oparłem się
wygodnie w kącie, przykryłem głowę płaszczem i po
pewnym czasie udawałem, że śpię. Żandarmi przechodzili
przez wagony i sprawdzali dokumenty dość sumiennie.
Liczyłem na to, że nie odważą się budzić żołnierza
jadącego z frontu i zmęczonego. Sam byłem świadkiem,
jaką soczystą wiązanką poczęstował ich taki przebudzony.
Wszystkich w przedziale wylegitymowali, mnie dali spokój.
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Wprawdzie dokumenty były już sprawdzone, ale - po co to
powtarzać, licho nie śpi. Ja niby spałem, a żołnierze
gawędzili o trudnej sytuacji na froncie. Powtarzało się,
musimy zwyciężyć, w przeciwnym wypadku zginiemy, a
najwięcej trzeba się bać takich, tu dyskretny ruch ręki
wskazywał na mnie.
W Poznaniu przesiadłem się na pociąg idący
z Królewca do Wiednia i szybko zbliżałem się do
rodzinnych stron. Przed oczami przesuwały się postacie
bliskich, których tak dawno, od 1937 roku nie widziałem.
Wzruszenie ogarniało coraz większe, niepokoił mnie los
mojej matki. W Lesznie pociąg się na krótko zatrzymał i
potem już wyczekiwałem tylko Rawicza. Przelecieliśmy
Rydzynę, Bojanowo i już widać lasy koło stacji w Rawiczu.
Ile wycieczek tam robiliśmy w czasach gimnazjalnych, już
staw kolejowy, na który chodziliśmy na lód i gdzie ja
wpadłem do wody i tak długo jeździłem, aż ubranie na
mnie wyschło. Ale pociąg nie zwalnia! Węzeł kolejowy,
ważne miasto powiatowe, moje wytęsknione miasto, a pociąg
nie zatrzymuje się, pędzi dalej, przecież wiedeński,
pośpieszny. Mignęła znana stacja, dalej las, a tam już była
granica.
Pytam
gorączkowo,
gdzie
się
zatrzyma.
Odpowiadają flegmatycznie, że chyba we Wrocławiu.
Zgnębiony uświadamiam sobie, że zobaczę ten Wrocław, o
którym tyle od rodziców i starszego pokolenia słyszałem. Z
ciekawością oglądam mijane stacje, lepiej zagospodarowane
i czyściej utrzymane.
Zupełnie niespodzianie pociąg zatrzymał się na
malutkiej stacyjce, nazwy nie pamiętam, najprawdopodobniej
był to dzisiejszy Pęgów. Po prostu nie miał wjazdu i
dlatego się zatrzymał. Oczywiście wyskoczyłem i na stacji
dowiedziałem się, że do Rawicza będę miał pociąg za
dwadzieścia minut. Jak wolno wlókł się ten osobowy pociąg!
W Rawiczu wysiadłem, szedłem przez znajome ulice,
szedłem jak we śnie, ile mi one przypominały, jak wrogie
były obecnie i obce. Wszędzie pełno Niemców, niemieckie
napisy, ludzie przygnębieni. Nie taki był Rawicz mego
dzieciństwa. Poszedłem na adres, który znałem z
korespondencji z bratem Bolkiem. Była to piekarnia jakiegoś
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Niemca, u którego pracował. Przywitaliśmy się serdecznie,
od razu powiedział, że od tygodnia matka w grobie. Tego
rodzaju cios, jak wiadomość o śmierci matki, może
człowieka spotkać tylko raz w życiu. Był to grom, mimo, że
wiedziałem o jej ciężkiej chorobie. Od dobrych kilkunastu
lat, a może i więcej, nie płakałem, wówczas nie
opanowałem się, łzy polały się jak groch. Przykry to musiał
być widok dorosłego człowieka w mundurze, płaczącego na
niemieckim podwórku.
Bolek postarał się o dwa rowery, razem pojechaliśmy
do Słupi, która się wtedy nazywała Langenfeld. 7 km drogi
to 7 km wspomnień o drodze do gimnazjum. Drogę znałem,
przemierzałem ja setki razy na rowerze, robiliśmy z kolegami
zakład, że ją przejedziemy z rękami w kieszeniach i to
w czasie jarmarku, gdy na szosie największy ruch. Rozsądni
ludzie ostrzegali ojca, by uważał na mnie, bo źle skończę.
Obok rodzinnego domu tylko przejechaliśmy. Siedział tam
Niemiec. Ojciec mieszkał w cudzym domu wraz z malutką
córką (6 lat) Felką, kaleką z gruźlicą biodra. Ojciec, zawsze
twardy i poważny, tym razem się rozkleił. Niemcy byli tu
panami, wszyscy się ich panicznie bali i musieli pracować
dla nich.
Z racji mego przyjazdu cała rodzina zebrała się na
obiedzie. Starałem się ich pocieszyć, udowadniałem, że
Niemców już diabli biorą, mówiłem o pracy podziemnej, o
nieugiętej postawie społeczeństwa polskiego i o nowej już
bliskiej Wolnej Polsce. Byłem na cmentarzu i pojechałem z
powrotem do Rawicza. Dłużej nie chciałem narażać swym
pobytem rodziny, dokumenty miałem na inne nazwisko,
mogli interesować się, kto to przyjechał na urlop. Rano
poszedłem do sołtysa i kazałem mu w odpowiednim,
wskazanym przeze mnie miejscu postawić pieczątkę.
cdn.

*

64

Jak przestał istnieć oddział „Fakira”
Wanda Kiałka
Sergiusza Kościałkowskiego „Fakira” znałam bardzo
krótko. Tragiczne wydarzenia sprawiły, że On i Jego
Chłopcy są ze mną na zawsze. Są w codziennej modlitwie,
w rocznicowych mszach św. za poległych, są w niezatartych
wspomnieniach.
Była późna jesień 1944 roku. Kobiety i nieletnich
chłopców zwolniono z Kaługi. Żeby uniknąć aresztowania
wyszłam z Wilna. Zamelinowano mnie u państwa
Lisowskich, w jedynym domku pod lasem. Włodek, mój
rówieśnik, ośmioletnia Haneczka i najmłodszy Kazio
traktowali mnie jak członka rodziny.
W styczniu 1945 roku dwukrotnie gościliśmy
partyzantów. Włodek znał ich - byli od „Fakira”.
4 lutego dwaj partyzanci zapukali w okno, pod
którym spałam:
- Jeśli chcesz spotkać się z bratem „Kaktusem”, to
stoimy w Raubiszkach, 3 km stąd.
Haneczka ofiarowała się zaprowadzić mnie do
Raubiszek. Gospodyni włożyła do teczki dwie koszule
lniane, gospodarz - kawał słoniny:
- Przydadzą się chłopakom - rzekł.
Partyzant stojący na wachcie powitał nas szerokim
uśmiechem, jak znajomych, ale na ganek wyszedł z domu
„Fakir” i groźnie skrzyczał wartownika, że obcą osobę bez
pozwolenia wpuścił na m. p.
Przeprosiłam za chłopaka i za siebie i służbowo
zapytałam, czy mogę odwiedzić „Kaktusa”.
- Pozwalam - i wrócił do domu.
W trzecim domu rodzinne powitanie nie tylko z
bratem. Młoda dziewczyna gra na fortepianie, śpiewamy
partyzanckie piosenki. Ktoś czyści broń, ktoś znęca się nad
insektami, ktoś dba o toaletę, jak to na postoju.
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Nagle strzał, jeden, drugi, trzeci! Chłopcy wybiegli,
dążąc do pierwszego domu. W pośpiechu pozostawili wiele
potrzebnych rzeczy, więc z Haneczką przenosiłyśmy je.
W pewnej chwili usłyszałam:
- Siostro szybko, szybko. Komendant ranny!
W otwartych drzwiach domu dwaj partyzanci
podtrzymują omdlałego „Fakira”. Z kącika ust spływa mu
cienka strużka krwi. Szybko przenieśliśmy go w bezpieczne
miejsce w głębi domu. Dwie kule trafiły „Fakira” w pierś.
Wylotu nie było.
Zapytałam o apteczkę. Nie zdążyłam przejąć jej z
rąk chłopca, gdy trafiona wyfrunęła pod sufit, a ja - na
podłogę. W apteczce była jedna pastylka rywanolu i mały
bandażyk, a tu rany szarpane kulami rozrywanymi.
„Dan” ranny w brzuch i nadgarstek. „Żagiel” ma
płasko wyrwaną część piersi pod obojczykiem i część
ramienia. Gospodarz - część uda i podbrzusza, inni lżej
ranni cierpliwie czekają na opatrunek. Pomaga mi
gospodyni, rwąc prześcieradła i co się da. Kule nadał
gwiżdżą, lecz coraz rzadziej. Wreszcie palba ucicha, lecz w
górę lecą czerwone rakiety. Wołają o pomoc. Chłopcy
organizują sanie, układają rannych, otulają ich kożuchami i
czym się da. Mróz trzaskający.
Na wpatrzonych we mnie pytająco powiedziałam:
- Jadę z wami.
Wskazali mi sanie, na których leżał, wciąż
nieprzytomny „Fakir”, a sami kto na koń, kto do sań i w
drogę.
W czasie akcji byłam dziwnie opanowana, ale gdy
wsiadłam do sań, trzęsłam się jak w febrze. Dopiero puściły
mi nerwy.
Co jakiś czas podjeżdżał konno „Lisek” (najmłodszy,
może 16-letni) z pytaniem:
- Komendant?
Trzymałam go za rękę:
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Serce bije słabo, ale bije, chociaż wciąż
nieobecny.
Po kilku godzinach „Fakir” na chwilę odzyskał
przytomność i wyszeptał:
- Do Kiemieliszek, do Kiemieliszek.
Wkrótce puls stawał się coraz słabszy.
- Boże, ucieka życie Komendanta, a ja nie mogę
mu pomóc. Trzymam wciąż rękę z nadzieją, że może się
mylę. Ale nie. Panie Boże! Daj mu ojczyznę wieczną!
Podjechaliśmy pod jakiś dom. W oknach zabłysły
światła.
Postój.
Muszę
powiedzieć
chłopakom,
że
Komendant nie żyje. Chłopcy nie wstydzą się łez.
Na środku izby ułożyli na prowizorycznym posłaniu
„Dana”. Bardzo cierpi. Twarz ma z bólu zroszoną potem.
Błaga przyjaciela:
- „Chętny”, jeśli mnie kochasz - dobij, albo daj mi
visa.
„Chętny” płacze, inni też. Nie możemy ulżyć
biedakowi.
Dostałam od gospodarza samogon, ciepłą wodę,
płótno. Dopiero tutaj wyjmowałam z ran strzępy
kłaki swetrów i kożuchów, potrzaskane kości. Nic
nie mogłam zrobić. Po odpoczynku jedziemy dalej, w
Sużan. W Sużanach jest nasz lekarz.
Zaczął się dzień, gdy dojechaliśmy do Dubinek.
Poleciłam „Dana” miłej gospodyni, a jednemu z kolegów,
żeby przy „Danie” posiedział pilnując, żeby nie napił się
wody z termoforu, którym ogrzewałam mu nogi.
- Zwilżaj mu co jakiś czas usta, pić nie może zanim
przyjedzie lekarz.
Pojechaliśmy z „Liskiem” saniami przez zamarznięte
jezioro. Na horyzoncie linia lasu, za lasem Sużany.
jakieś
ubrań,
więcej
stronę

W pewnej chwili pytam „Liska”:
- Czy ty coś widzisz?
- Czarne punkciki. Tyralierą idzie łapanka!
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Wróciliśmy. Chłopcy powitali nas spuszczonymi
głowami. Zmarł „Dan”. Napił się wody z termoforu, gdy
gospodyni poszła doić krowy, a kolega na chwilę wyszedł.
„Marek” zarządził zbiórkę i w krótkich serdecznych
słowach pożegnał Komendanta, „Dana” i wszystkich
poległych w Raubiszkach. Uczciliśmy ich pamięć modlitwą i
ciszą, i w drogę. „Fakira” i „Dana” pochowano.
Na każdym postoju oddział rósł. Dołączali chłopcy,
którzy nie trafili do Miednik i Kaługi, lecz byli narażeni na
aresztowanie lub wcielenie do sowieckiego wojska.
7 lutego dołączyła do nas Anna Szyszko. Była
skierowana do „Groma”, lecz jego oddział był już rozbity.
Przekazała nam cenne opatrunki. Nocą przemieszczaliśmy
się z miejsca na miejsce, w dzień odpoczywaliśmy u
życzliwych, często krewnych lub znajomych chłopaków.
23 lutego Oddział został otoczony przez NKWD,
udające własowców. Strzelano zapalnymi kulami w strzechy.
Partyzanci bronili się. Nie mieli jednak szans wobec
przeważającej siły wroga.
Zginęło 53 partyzantów i mieszkańcy z sześciu
gospodarstw. Ocalało 8 osób, osądzonych i wywiezionych
do łagrów. „Grab” i „Pilot” - skazani na karę śmierci, my
pozostali - na 20 lat katorgi w łagrach.

* * *
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POEZJE
Jakuck, 20.X.1950 r.
*
*
*
Przesyłam z dalekie j i chłodnej Syberii
słowa bez ciepła ojczystego brzmienia
W tonacji smutnej porzuconej liry,
lecz z serca płyną szczere pozdrowienia!
Skazany przez los – nie szukam współczucia.
Przemierzam ten kraj, gdzie nie ma litości
Noszę w swym sercu ukryte uczucia
doznanej krzywdy i resztki radości.
Wszystko co cieszy serce me i trwoży,
zostało głęboko ukryte na dnie,
bo kto tu usłyszy i kto mi pomoże
w cierpieniu i trosce, tylko Bóg sam wie.
Długa to podróż, wśród łez i udręki.
Nie widać końca mej ciernistej drogi.
Czy wrócą kiedyś zapomniane dźwięki,
gdy lira milknie, a los taki srogi?
Nie słyszą skargi lasy i przestworza,
wciąż szumiąca Lena, zimny masyw gór
Nawet huragan wiejący od morza,
nie zdoła rozproszyć kłębiących się chmur.
I słońce tu wschodzi ponuro we mgle,
jak gdyby ze łzami narodził się dzień.
Mnie samemu smutno i mroczno i źle,
ogromna tęsknota wciąż rani jak cierń.
Lecz pamięć żywa i jasne wspomnienia,
zmieniają me troski w przepiękne doznania,
i wierzę ‐ nadejdzie bez iskry zwątpienia,
szczęśliwe spotkanie z Tobą Ukochana!


autor Gerhard Goetz ‐ Holender – więzień łagru w Borowsku
tłum. z rosyjskiego Leokadia Marcinkiewicz‐Trznadel – Polka – więźniarka
łagru w Borowsku
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Spowiedź żołnierza wyklętego
Lech Makowiecki
W dzień mojej śmierci
Sam, z myślami swymi,
W pełni świadomy
Przypisanych win.
Chcę wyspowiadać się
Przed potomnymi;
Ja – prosty żołnierz,
Polskiej ziemi syn.
Mówię do sędziów
Splamionych czerwienią:
Zbrodniarze w togach –
W twarz śmieję się wam!
I żadna kara
Już mnie nie odmieni.
Ja wasze sądy
W pogardzie dziś mam…
Wina to wielka –
Miłość do Ojczyzny;
Jestem Polakiem,
Nie zmienicie mnie!
Zbrodnią mą – wiara.
Korzyściami – blizny.
Wolności mojej
Nie wyrzeknę się…
I nie potrafię
Wyzuć się z honoru,
Swego sumienia
Jak wy – wódką spić…
Bo mi Dekalog
Nie daje wyboru…
Przesłanie ojców
Mówi mi, jak żyć…
Nic nie pomogły
Tortury do rana;
Ciało zhańbione,
A duch z katów drwi !
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Wybite zęby,
Paznokcie zerwane,
Lecz Polak hardy
Wciąż w mym ciele tkwi…
Grzechy czas wyznać
(uczynkiem i myślą).
Ubecjo! Ciężki
Miałaś ze mną chleb…
Wiem – nie rokuję
Poprawy na przyszłość!
Wyrok jest jeden:
Kula prosto w łeb…
Odchodzę cicho,
Lecz moje przesłanie
Będzie jak źródło
Prawdy dalej bić;
Gdy zdrajca – sędzią,
Katem zaś zaprzaniec
„Bandytą” musi
Patriota być!
Więc mnie oskarżcie
O faszyzm i zdradę!
Zabijcie nocą
Strzałem w głowy tył!
Wrzućcie do dołu!
Idźcie na paradę
Fetować pogrzeb
Narodowych Sił…
Lecz nie strujecie
Wszystkich jadem wężym,
Choćby minęło
Nawet i sto lat.
Wolność wybuchnie.
I Polska zwycięży,
A hańbę waszą
Pozna cały świat…
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Grzegorz Kucharzewski
16.03.2013

Milczysz
A tu krzyczeć trzeba
Podnieść tych którzy w grobach leżą
Tych bez krzyży tych pod miedzą
I tych także
Których sąsiad wydał
Których życie wtedy nic nie warte było

Tym co milczeć wolą
Ja milczeć zabraniam
Ja wnuk matki
Która łez tyle wylała
Która modlitw wymodliła księgi
Po swej córce
I odeszła cicho
Cicho bez pociechy
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Tym, którzy przyjdą
(z książki „Bunt aniołka”)
Tadeusz Tarnawski

Gdy wam powiedzą: wspominków zaprzestać,
Opłakiwania zmarłych umarłym zostawić
Pretensje, żale w pamięci zadeptać,
Złe dziadów sprawy wnukami naprawić,
To dobrze – powiedzcie - zapomnimy piece
I popiół milionów czasem zagrzebany,
Odlecą upiory - czy wtedy na świecie
Tym zapomnieniem zagoimy rany?
Czy wiecie na pewno, że na murach krzyże
Rozpłakane pieśniami, jak wierzby szumiące
To dawno odgrzmiałe, niegdysiejsze burze,
Zaprzeszłe dzieje, przyszłość hamujące?
Odsuniemy w niepamięć katów i ofiary,
Stworzymy ciekawiej i prościej,
Lecz kto zaręczy, że dawne koszmary
Nie wyjdą z ziemi, jak spróchniałe kości,
Że znów szaleniec, by dorównać bogom,
Rozpali ogień, tylko po stokrotniej,
Zbuduje lagier już nie dla narodów,
Ale dla świata - dla całej ludzkości?
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Ciichociemn
ni ‐ żołniierze Arm
mii Krajow
wej
opr. SStefania Szantyyr Powolna

Cichociemni nie stan
nowili zwarrtej jednosstki wojskowej. To
żo
ołnierze różnych fo
ormacji Polskich
P
S ił Zbrojnyych na
ob
bczyźnie, kttórzy po decyzji przejścia do prracy konspiracyjnej
w Polsce sspotykali się na kró
ótko w nieewielkich grupach
szzkoleniowycch, by po skoku
s
do okupowane
o
ego Kraju otrzymać
o
indywidualnee przydziałyy ZWZ – AK.
Skkąd się wzięęli cichociem
mni 7
Idea oddziału doskonalle wyszkolo
onych żołniierzy, którzzy byliby
zrrzucani na sspadochron
nach w okup
powanej Poolsce i prow
wadziliby
tam dyywersję ooraz organizowali
partyzan
ntkę, zrodzziła się po
o klęsce
wrześnio
owej we FFrancji w głowach
dwóch
oficeerów: kptt. Jana
Górskieggo
Macieja
i
kpt.
Kalenkiewicza. Ich pisma słan
ne w tej
sprawie do przzełożonych długo
pozostaw
wały bez oodpowiedzi. Pomysł
został zrrealizowanyy dopiero po klęsce
Francji i ewaku acji polskkich sił
zbrojnych do Wielkiiej Brytanii.

Zdjęcie : zaprojektow
wany przez znanego
rysownika Marriana Walenttynowicza (tw
wórcę „Kozioołka Matołka””) polski
nak Spadochrronowy
Zn

7

Ale
A Historia, TTygodnik histo
oryczny Nr 8//110, 24 luteggo 2014 r., str.13
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Po
omógł
w
tym fakt, że ju
uż w lipcu 1940 r. brytyjskie
do
owództwo powołało
Special Operatioons Executtive, tj.
kierownictwo
o
operaccji
specjaalnych,
które ‐ jakk mówił
Winston
W
C
Churchill ‐ miało "podpalić
Europę", czyli
ruch
op
okupow
krajach.
wspierać
poru
w
wanych
owy został zorganizow
wany w
Pierwszy polski kurs spadochrono
R
kooło Manche
esteru, a
paaździerniku 1940 r. w ośrodku Ringway
ró
ównocześniee rozpoczęłło się szkollenie cichocciemnych w Szkole
Officerów W
Wywiadowczych w Londynie. Z czasem
m bazą
szzkoleniową stał się przzekazany Po
olakom ośroodek w Aud
dley End
w Essex, a prraktyczne zajęcia skoczków odbyw
wały się w ośrodku
Laargo Housse niedaleeko miejsccowości LLeven w Szkocji.
Pierwsi cich
hociemni zostali
z
zrzu
uceni w PPolsce w nocy z
15
5 na 16 lutego 194
41 r. Spośrród 2413 ucczestników szkoleń
ku
urs ukończzyło 605 osób, alle do krajuu przerzuco
ono 316.
Je
edyną kobieetą była Elżb
bieta Zawaccka ps. "Zo"..
Red.: EElżbieta Zaw
wacka, ps.
„Zelma””, „Sulica”, „Zo”
„
(ur.
19 marrca 1909 w Toruniu,
zm. 10 stycznia 200
09 tamże
Komendy
K
–
kuurierka
Główneej Armii Krajowej,
K
jedyna
spośród
d
15
kandydaatek
w szeregi
cicchociemnych
h, która pom
myślnie przesszła trening i służyła pote
em w ich
szeregach, pro
ofesor nauk historycznycch, druga Poolka w historii Wojska
Po
olskiego awaansowana naa stopień gen
nerała brygaddy.
Daama Orderu Orła Białego
o.

Cichociemni zasilali głównie szeregi oddziaałów "Wacchlarza",
dwetu" i "Osy" (Organizacja Specjalnycch Akcji
"ZZwiązku Od
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Bo
ojowych) w
wydzielonych przez dowództwo A
AK do prow
wadzenia
dyywersji. W sstyczniu 194
42 r. zostałyy one scalo ne w Kierow
wnictwo
Dyywersji (Ked
dyw).

Gen. Władyssław Sikorski, wódz naczeln
ny polskich siłł zbrojnych, deekoruje
krzyżem
k
Virituuti Militari cicchociemnego, podporucznikka Michała Fij
ijałkę ps.
'Kawa'. Fijaałka został zrzzucony do krajju 2 września 1942 r. Walcczył na
Wołyniu
u.

Po
odczas wojn
ny w akcjacch zbrojnych poległo 1101 cichocie
emnych,
ośśmiu straciło życie po
p 1945 r. z rąk Urzęędu Bezpiecczeństwa
i
w
eegzekucjach
po
sfingowannych
pro
ocesach.
hociemni" nie była znana
z
w c zasie wojn
ny, choć
Naazwa "cich
pierwszy raz pojawiła się
s już we wrześniu
w
1 941 r. w je
ednym z
do
okumentów
w Oddziałłu VI Sztabu Naaczelnego Wodza
orrganizująceggo łącznośćć z krajem. Nie wiadom
mo do końca, skąd
się
ę wzięła; weedług jedneej z hipotez inspiracją bbyło to, że żołnierze
ż
wytypowani na spaadochroniarrzy po cichu zn
nikali z
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dotychczasowych jednostek. Inna wersja mówi, że nazwa
pochodzi od angielskiego sformułowania "silent and unseen"
(cichy i niewidzialny), którym żargonowo charakteryzowany był
sposób działania wywiadowców.
Roman Daszczyński

Każdy z
cichociemnych obejmował w strukturach
państwa podziemnego ważną funkcję. Na przykład jednym z
cichociemnych zatrzymanych w Wszeliwach był Alfred
Paczkowski "Wania".
Wkrótce po przedostaniu się do
Warszawy objął on dowództwo nad III odcinkiem akcji
"Wachlarz".
Objeżdżając podległe sobie tereny wpadł w
pułapkę białoruskiej kolaboracyjnej policji. Wraz z nim
aresztowano także dwóch innych cichociemnych. Wszystkich
trzech umieszczono w strzeżonym przez Niemców więzieniu w
Pińsku i poddano brutalnemu śledztwu. Na pomoc kolegom
pośpieszył jeden z najwybitniejszych cichociemnych – Jan Piwnik
"Ponury".
18 stycznia 1943 roku ludzie "Ponurego" przeprowadzili w
Pińsku jedną z najbardziej spektakularnych akcji polskiego
opis niemal natychmiast trafił do
podziemia.
Jej
konspiracyjnych
wojskowych
podręczników.
Tego dnia o godzinie 17.00 pod obsadzone przez Niemców
wiezienie podjechał osobowy Opel prowadzony przez mężczyznę
w mundurze oficera SS. Esesman nakrzyczał na strażnika i ten
potulnie wpuścił auto na dziedziniec. Po chwili Niemiec nie żył. Z
samochodu wyskoczyło bowiem czterech uzbrojonych ludzi,
którzy
ostrzeliwując
się
zaczęli
otwierać
bramę.
Zanim załoga więzienia zdążyła otrząsnąć się z zaskoczenia,
obiekt
został zaatakowany z następnych dwóch stron.
Partyzanci wdarli się do budynku i po krótkiej walce oczyścili go z
Niemców. Do opla czym prędzej zaprowadzono trzech
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cichociemnycch. Gdy samochód
d odjechałł pod więzienie
w
po
odjechały dwie ciężaarówki, do
o których spokojnie wsiedli
po
ozostali uw
wolnieni ludzie. Na koniec
k
jed en z partyyzantów
krrzyknął po rosyjsku, że
ż akcję przzeprowadziił sowiecki oddział.
Paaczkowski o
objął potem
m funkcję je
ednego z d owódców Kedywu,
K
Piwnik zaś p
przeniósł siię do Górr Świętokrzzyskich, któ
óre jego
paartyzanci prraktycznie oczyścili
o
z Niemców.
N
N
Niestety, naa skutek
ko
onfliktów
wewnątrz
AK
został
przeniesion
ny
na
No
owogródczyyznę.
T
Tam
musiaał od poczzątku orgaanizować
od
ddział, co
o zresztą mu
m się św
wietnie uddało. W krótkim
czzasie zebrałł 700 ludzi i wziął udzział w akcji "Burza". Zginął
Z
16
czzerwca
11944
w
ataku
mieckie
na
niem
pozycje.
Miesiąc
M
późn
niej zginął kaapitan Maciej Kalenkieewicz "Kotw
wicz".

Twórcca
konceepcji
cich
hociemnychh
także
został
zrrzucony w kraju – byył jednym ze
z spadochhroniarzy złapanych
we wsi Wszeliwy. Po
odczas strzelaniny zosstał ranny.
Gdy
po
owrócił do
o zdrowia objął fu
unkcję w sztabie Związku
Walki
W
Zbrojnej (późn
niej AK) i opracował pplan powsze
echnego
po
owstania prrzeciw Niem
mcom. W 19
944 roku prrzyszło mu ten plan
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realizować w polu. Podczas akcji "Burza" dowodził oddziałem na
Kresach.
Na Nowogródczyznę wyjechał 20 lutego 1944 r. jako
stolarz zatrudniony w niemieckiej organizacji Todta. Objął
dowództwo nad Zgrupowaniem Nadniemeńskim. Rejonem jego
działania był teren na południe od Lidy i po obu stronach
Niemna, między jego dopływami: Lebiodą i Gawią.W kwietniu
1944 r. wraz z komendantem Okręgu Wilno ppłk. Aleksandrem
Krzyżanowskim „Wilkiem” opracował plan „Ostra Brama” –
zdobycia Wilna przez Okręgi Nowogródek i Wilno AK przed
nadciągającą Armią Czerwoną. W Okręgu Nowogródzkim
organizował szkolenia wojskowe dla partyzantów, powołał
Szkołę Podchorążych, dowodził oddziałami 77. pułku piechoty
AK. Był dowódcą VIII baonu „Bohdanki”, dowodził w bitwach z
Niemcami, atakowany był też przez sowieckie oddziały
partyzanckie.
24 czerwca, w starciu z Niemcami pod Iwiem, został
ciężko ranny w prawe ramię. W rannej ręce rozwinęła się
gangrena. Trzeba było ją amputować. Zrobiono to 29 czerwca w
Antoniszkach pod Oszmianą, potem przebywał w szpitalu
polowym w Onżadowie. Po operacji „Ostra Brama” większość
dowódców Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie
została podstępnie aresztowana. Dziewiątego lipca, ciągle
gorączkując, zameldował się gen. „Wilkowi” w Wołkorabiszkach.
Na zgrupowanie w Boguszach 17 lipca 1944 r. nie zdążył z
powodu zbyt późnego zawiadomienia, dzięki temu zdarzeniu
ocalał i pozostał jednym z niewielu wyższych oficerów na
Nowogródczyźnie.
18 sierpnia 1944 roku otrzymał nominację na
komendanta
Podokręgu
Nowogródzkiego
i
został
awansowany na podpułkownika. 21 sierpnia 1944 r. doszło do
bitwy pod Surkontami.
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Tego dnia oddziały
NKWD otoczyły zaścianek
zamieszkany przez Polaków w miejscowości Surkonty koło
Lidy. W obejściu Kreczów stacjonował sztab z „Kotwiczem”,
żołnierze, w tym wielu rannych, cywile i cztery kobiety,
razem około 72 osób. Po pierwszej fazie bitwy, kiedy Sowieci
wycofali się czekając na posiłki – odbyła się dyskusja, czy
odejść zaraz zostawiając rannych na pewną śmierć, czy czekać,
by pod osłoną nocy ewakuować wszystkich. Zdecydowano
czekać. Gdy nadciągnęły posiłki NKWD na 30 ciężarówkach, siła
sowietów była jak 10 do 1.
Poległo 36 Polaków, w tym obok „Kotwicza” dwóch
cichociemnych – kpt. Franciszek Cieplik „Hatrak” i rtm. Jan Kanty
Skrochowski „Ostroga”. Polaków pogrzebano na miejscu
bitwy, w pobliżu starego, zdewastowanego cmentarzyka z
czasów powstania styczniowego 1863 roku. Rosjanie dobijali
rannych.
Kotwicza” i
adiutanta „Orwida” pochowano
w
trumnach wykonanych przez miejscowego stolarza, który za to
został skazany na zesłanie i już nie wrócił do domu. Sowieci
odkopali trumny i sprawdzili, czy jest w niej „bezrukij major”.
Teren pochówku był przez 45 lat pastwiskiem dla pobliskich
kołchozowych
krów przepędzanych tamtędy kilka razy
dziennie. Miejscowi Polacy, mimo represji i zaorywania ich
zagród, nie pozwolili zaorać terenu z mogiłami.
Dopiero po przemianach w Polsce i w Związku
Radzieckim Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i jej
sekretarz Cezary Chlebowski, na wniosek rodziny, wybudowała
cmentarz
wojenny,
którego poświęcenie
odbyło się
uroczyście 8 września 1991 r. z Mszą św., udziałem żołnierzy
kompanii
honorowej Wojska Polskiego, pocztów
sztandarowych, kombatantów i rodzin poległych z Polski oraz
licznie zgromadzonej miejscowej ludności.
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Uroczysto
ości w roczznicę bitwy
y pod Surko
ontami
W miejscu tym, co roku 21 sie
erpnia zbier ają się mie
eszkańcy,
de
a
takżże
elegacje
rróżnych
o
organizacji,
przedstawiciele
Stowarzyszeniia
Łagiern
ników Żołnie
erzy Armii Krajowej, aby na
małym cmentarzyku odd
dać hołd pamięci poleggłym tu w walce z
okkupantem n
niemieckim w obronie
e Ojczyzny trzydziestu siedmiu
żo
ołnierzom Armii Krajo
owej z 77 Pułku Piechoty Okręgu
No
owogródzkieego , w tym
m trzej ofiicerowie cicchociemni. Cmentarz
C
te
en został w
wybudowany staraniem władz Nieepodległej Polski w
19
991 roku

Cmentarz w Surkontach
S

W pam
ostało ogromne wzrusszenie i serdeczna
mięci pozo
modlitwa z ub
biegłego rokku (2013), kie
edy na tę uroczystość przybyli
żo
ołnierze z szzeregów Armii Krajowej, harcerze, kilkanaście osób z
paatriotycznych
h polskich rodzin, kilkkoro młodyych studiująących na
ucczelniach w Polsce. Członkow
wie Zarząddu Stowarzyszenia
Łaagierników ŻŻołnierzy AK
A złożyli piękne wiąązanki z białych
b
i
czzerwonych kkwiatów, zapalili znicze
e ‐ w nocneej scenerii (aby
(
nikt
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odził). Odśp
piewano hyymn narod owy i „Boże coś
nie przeszko
olskę”.
Po

Pomnik kku czci bohaterów
b
poległych
za
Polskkę
pod
Surkontamii 21.VIII.1944 r.

u w bitwie na tych łąkkach poległo
o trzech cichhociemnych,, których
Tu
prrzysięgą byłło wezwaniee „Wywalczz wolność Polsce, albo
o zgiń!”.
Zgginęli wiern
ni przysiędzee, nie pod
ddali się, zgginęli także
e młodzi
żo
ołnierze, wyw
wodzący sięę głównie z polskiej młoodzieży w Lidzie.
L
Surkon
nty ‐ to polskie Term
mopile na KKresach Wschodnich
Rzzeczypospolitej.
„Cicho
ociemnych” przejęła
Wojska
dywizja
Tradyccje
Po
olskiego „GR
ROM”. Co roku odbywa
ają się urocczystości pośświęcone
ich
h pamięcii pod pomnikiem
p
na Wojskkowym Cm
mentarzu
Po
owązkowskim
m, w których
k
za
awsze bie rze udział poczet
sztandarowy i Zarząd nasszego Stowarzyszenia
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„A oni chcieli żyć w wolnej Polsce”
Wywiad z Panią Zofią Żurawską I voto Zemojtel, II voto
Rudnicką, urodzoną w 1922 roku w Lidzie, zamieszkałą w
Lidzie - na temat młodzieży gimnazjalnej z Lidy.
Pani Zofia Żurawska przyjęła w dniu 23 sierpnia 2013
roku
przy herbacie
w
swoim
mieszkaniu w
Lidzie
przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
AK: Andrzeja Siedleckiego i Artura Kondrata.
Jej relacja przedstawia się następująco:
Zofia Żurawska pochodziła z rodziny miejscowego
przedsiębiorcy
budowlanego.
W
latach
1935-1938
uczęszczała do miejscowego gimnazjum o.o. Pijarów przy
ulicy Suwalskiej w Lidzie. Tak jak wszyscy uczniowie tego
Gimnazjum nosiła mundurek i tarczę szkolną o numerze
333, którą zachowała
na pamiątkę tamtych dni, którą
pokazała nam. Dyrektorami tego Gimnazjum byli pan
Henryk
Żeligowski
i
pan Kaleciński.
Młodzież
była
wychowywana w duchu umiłowania Ojczyzny. Bratem
udzielającej wywiadu był Henryk Żurawski, urodzony w 1924
roku, przystojny, wysoki młodzieniec wzrostu około 185 cm.
Był uzdolniony muzycznie, grał na kilku instrumentach:
harmonii, skrzypcach, gitarze, mandolinie, bandżoli, bałałajce
i wszystkie je posiadał w mieszkaniu. Młodzież gimnazjalna
w soboty i wolne od nauki dni urządzała spotkania przy
herbatce i własnej muzyce. Częstokroć śpiewali patriotyczne,
a także wesołe piosenki. W domu państwa Żurawskich
spotykali się Zofia Żurawska, Henryk Żurawski, Ryszard
Sperski, Władysław Sperski, Janina Przesmycka, Helena
Matusewicz, bracia Śmirgień, Mieczysław Szeptunowski,
Zbigniew Ardziński, bracia Jerzy i Zygmunt Kalecińscy, Jan
Kleindienst (Klejdis),
Wacław
Skawiński,
Witold
Żuk,
Giesztoft, Jerzy Gryszel, Władysław Śmiglin.
Wszyscy kochali polską literaturę, pieśni narodowe i
muzykę,
brali udział we wszystkich uroczystościach
państwowych, bo Lida prawie w 100% była zawsze polskim
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miastem (obecnie mieszka tu 47 % Polaków. Żyli ciekawie i
pięknie. Rodziły się pierwsze miłości. Mieli nadzieję na
studia i wspaniałą przyszłość. Reprezentowali wysokie
wartości moralne. Ich młodzieńcze, spokojne, wesołe życie,
wręcz sielankę przerwał wybuch wojny i okupacja, najpierw
sowiecka, a potem niemiecka. Od zarania Armii Krajowej
niemalże wszyscy gimnazjaliści z Lidy rozpoczęli działalność
konspiracyjną w jej szeregach i podjęli walkę o niepodległą
Polskę, najpierw z okupantem niemieckim, potem sowieckim.
Ta walka na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej
zakończyła się dla młodzieży tragicznie. W bitwie z
wojskami sowieckimi pod Surkontami wraz z jednorękim
dowódcą
Zgrupowania
Nowogródzkiego
pułkownikiem
Maciejem Kalenkiewiczem „Kotwiczem” poległo 36 żołnierzy
AK, w tym kilkoro młodzieży gimnazjalnej z Lidy: jej brat
Henryk Żurawski ps. „Marabut”,
Władysław Sperski ps.
„Tolot”,
Władysław Szeptunowski, Witold Żuk, synowie
dyrektora Gimnazjum - bracia Jerzy Kaleciński ps.
„Kosinus”, Zygmunt Kaleciński ps. „Sinus”, Jerzy Gryszel ps.
„Jurek”, Władysław Śmiglin ps. „Minus”, Jan Kleindienst
(Klejdis) ps. „Basia” i kilku innych uczniów tego Gimnazjum,
których nazwisk i pseudonimów nie pamięta. Helena
Matusewicz, która była łączniczką AK i w czasie bitwy szła
w chustce z koszykiem z meldunkiem do „Kotwicza” do
Surkont słyszała odgłosy bitwy, a potem po bitwie widziała
poległych
żołnierzy
polskich
wielokrotnie
przebitych
bagnetami. Janina Przesmycka i Helena Matusewicz zostały
później
aresztowane
pod
zarzutem
działalności
konspiracyjnej
i
przebywały
kilka lat
w więzieniach
sowieckich. Pani Żurawska bardzo miło wspominała te dwie
koleżanki i przedstawiła wspólne zdjęcia z nimi sprzed
wybuchu wojny. Ojciec pani Zofii, który przed wojną był
przedsiębiorcą
budowlanym został aresztowany przez
władze sowieckie we wrześniu 1944 roku i skazany przez
Sąd Wojenny MGB w Grodnie i od 15 września 1944 roku
do 23 stycznia 1955 roku wykonywał katorżniczą pracę w
łagrach sowieckich w Orszy i Nowosadzie.
Wszyscy polegli zostali pochowani na starym
cmentarzyku w Surkontach. W czasie „odwilży” politycznej w
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19
991 roku stanął tu pomnik pamięci p
poległych żołnierzy
ż
po
olskich ze Zgrupowan
nia Nowogrródzkiego A
AK.
Spotkkanie z Pa
anią Zofią Żurawską było wzruszające.
owodowały
Je
ej wspomn
nienia koleżżanek i ko
olegów spo
y, że te
ba
arwne posstacie widzzieliśmy ja
ak żywe. Na cmenttarzu w
Su
urkontach złożyliśmy im hołd pamięci,
p
po
ołożyliśmy wiązanki
w
biało-czerwonych kwia
atów, zapa
aliliśmy zniicze, odmó
ówiliśmy
modlitwy.
Wierzzymy, że ci
c polegli w walce o n
niepodległą
ą Polskę
nieustraszeni bohatero
owie stoją przy Bog
gu na nie
ebieskiej
wa
arcie.
A
Andrzej Siedlecki
S

Starba” Ba
ałuk - Cicho
ociemny
Gen.bryg. Stefan „S
ur.15 sttycznia 191
14 r. w Wa
arszawie

S15

r.
styycznia 2014
setną
obchodził
swoją
urodzin.
rocznicę u
trzeciej
Dopiero
przy
wykonał
próbie
najważniej szy skok w życiu
był
jjednym
z
316
cichociemn
nych zrzuco
onych w
okupowane
ej Polsce.
Żołnierz
wstaniec
AK,
pow
warszawskki,
fotograf,
kanclerz Kapituły Orderu
Wojennego
o Virtuti Militari.
M
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Mało kto wie o Jego zasługach w upamiętnieniu
bo
ohaterów ziemi ośw
więcimskiej, którymi byli dwa
aj jego
prrzyjaciele, także skoczkowie sp
padochrono
owi, cicho
ociemni :
mjr Piotr S
Szewczyk z Babic oraz
o
ppor. Stefan Ja
asieński,
kttóry niosącc pomoc więźniom
w
KL
K Auschw
witz, sam zginął
z
w
tym obozie w niewyjaśśnionych okoliczności
o
iach w pie
erwszych
dn
niach styczznia 1945 roku.
Muzeum Powsstania Warszawskieg o ogłosiłło akcję
sk
kładania żyyczeń: „Dziękuję za wolność!
w
Ge
enerałowi z okazji
jego 100 roccznicy urod
dzin”.

W dniu uroddzin na warszawski
w
im wieżow
wcu, w
kttórym mieeści się hotel
h
Marrriott, wyśw
wietlany by
ył także
naapis: „200 laat Generalle”.
I naagle 30 sttycznia 201
14 r., w 15 dni po setnych
urrodzinach gen. brygg. Stefan Bałuk „S
Starba” , jeden
j
z
osstatnich cicchociemnych odszedł na Wiecznną Wartę .
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Generrała Stefanaa Bałuka żeegnał na Poowązkach tłum,
t
po
bu stronachh karawanuu z karabin
nami w rękkach i w ciiemnych
ob
ok
kularach krroczyli żołnnierze Jedn
nostki Wojsskowej GROM im.
Ciichociemnyych Spadochhroniarzy Armii
A
Krajow
wej.

Najprawdopo
N
odobniej żyjje jeszcze czterech
c
cichhociemnych
h:





Alekksander Tarnnawski „Up
płaż” w G
Gliwicach,
Zdzissław Straszyyński „Metteor” w Auustralii,
Kazim
mierz Śliw
wa „Strażak
k” w Gdańńsku,
w W
Warszawie mieszka Alojzy
A
Józeekowski „S
Sadyba”,
któryy przeszeddł przeszko
olenie w Wielkiej Brytanii,
B
ale nnie został zrzucony
z
do Polski.
Seetne urodzinny gen. brygg. Stefana

*
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Żołnierze Wyklęci
opr.Stefania Szantyr-Powolna

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych8

Tadeusz Płużański

Żołnierze Wyklęci to ci, którzy często złożyli przysięgę
we wrześniu 1939 r. i pozostali jej wierni aż do końca. O
Polskę w zorganizowanych jednostkach samoobrony przeciw
czerwonej zarazie walczyli aż do połowy lat 50.
1 marca 1951 r. ‐ 63 lata temu ‐ po brutalnym śledztwie
zakończonym wyrokami śmierci komunistyczne władze
zamordowały członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość z jego prezesem płk. Łukaszem Cieplińskim. W
jednym z ostatnich grypsów z celi śmierci napisał: "Zrobili ze
mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży. Nad
światem zapanuje idea Chrystusowa, Polska niepodległość ‐ a
człowiek pohańbioną godność ludzką ‐ odzyska".
Ciepliński wiedział, że nie będzie miał pogrzebu, tylko
zostanie wrzucony pod osłoną nocy do jakiegoś bezimiennego
dołu. Dlatego 1 marca 1951 r. tuż przed śmiercią połknął medalik
z Matką Boską. To, jak dotąd, nie wystarczyło do identyfikacji
jego szczątków na "Łączce" Powązek Wojskowych w Warszawie.
Walczyli od 1939 r.
Dziś na pamiątkę tych tragicznych wydarzeń 1 marca ‐
dzięki śp. prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i śp.
8

Artykuł Tadeusza Płużańskiego zamieszczony w dodatku do Super Expressu
28.02.2014 r.
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prezesowi IPN Januszowi Kurtyce ‐ możemy obchodzić Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Janusz Kurtyka mówił o święcie: "To data symboliczna,
tym bardziej że wszyscy ci ludzie, z prezesem WiN płk.
Cieplińskim na czele, byli w konspiracji niepodległościowej od
1939 lub 1940 roku. Walczyli przeciwko Niemcom, przeciwko
Sowietom, a ze strony komunistycznej Polski doczekali się
podziękowania w postaci strzałów w tył głowy w więzieniu na
Mokotowie. Łukasz Ciepliński zaczynał wojnę jako młody
podporucznik. W bitwie nad Bzurą, dowodząc jedną z baterii,
zniszczył sześć niemieckich czołgów. Został za to odznaczony na
polu bitwy przez generała Kutrzebę Krzyżem Virtuti Militari.
Odznaczeniem, które generał zdjął z własnej piersi. Później było
AK i właśnie WiN. Bohater, który świadomie ryzykował wszystko,
żeby walczyć o niepodległość. Po wojnie był katowany w
śledztwie, w chwili śmierci był już głuchy. Na salę sądową
przynoszono go na noszach. To był los symboliczny, równie
tragiczny jak Traugutta".
Podziemna armia powróci
Prócz ogólnopolskiej organizacji WiN, będącej największą
kontynuatorką Armii Krajowej, w latach 1944‐1956 o wolną
Polskę walczyło ok. 180‐200 tys. żołnierzy II Rzeczypospolitej w
różnych formacjach niepodległościowego podziemia ‐ głównie
zbrojnego. Do największych należały:
 Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, operujące na
wschodzie Polski i na Mazowszu,
 Oddział Józefa Kurasia ps. Ogień na Podhalu,
 V (VI) Brygada Wileńska AK mjr. Zygmunta Szendzielarza
"Łupaszki" na Białostocczyźnie, a następnie Pomorzu,
 Konspiracyjne Wojsko Polskie mjr. Stanisława
Sojczyńskiego "Warszyca", głównie w Łódzkiem.
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Ponad 20 tys. Żołnierzy Wyklętych zginęło z bronią w ręku.
Kolejne setki tysięcy trafiały do katowni NKWD, UB, Informacji
Wojskowej czy obozów pracy. Tych, którzy nie poddali się
drugiemu, sowieckiemu okupantowi ‐ dowódców i żołnierzy,
kapłanów, działaczy politycznych, a także harcerzy i uczniów ‐
czekały represje, wieloletnie wyroki i śmierć. Do 1955 roku
spośród ponad 8 tys. orzeczonych kar śmierci wykonano
ok. 4,5 tys.
Zamordowani polscy patrioci byli haniebnie grzebani w
dołach śmierci na terenie całego kraju. Na terenie więzień
NKWD/UB, gdzieś w rowie, pod płotem. Do dziś nie mają
grobów. Ich zwłoki często służyły eksperymentom medycznym.
Miejscem najbardziej symbolicznym jest warszawska
"Łączka". Podczas dotychczasowych prac Instytut Pamięci
Narodowej wydobył z ziemi szczątki 200 polskich patriotów. Do
dziś zidentyfikowano 16 z nich ‐ zamordowanych przez
komunistów i wrzuconych jak worki na śmieci do bezimiennych
dołów. Wśród nich nie ma jak dotąd płk. Cieplińskiego i
innych członków IV Zarządu WiN. Nie ma też gen. Fieldorfa czy
rotmistrza Pileckiego. Tak samo jak ok. 300 innych żołnierzy i
dowódców, przedstawicieli polskiej inteligencji, elity II RP.
Wspaniałych ludzi. Czekamy, aż cała podziemna armia do nas
powróci.
AK kontra UB
Ten dzień ‐ 1 marca ‐ symbolizuje niezłomną postawę
bohaterów, a także hańbę ich oprawców, którzy mordowali
polskich patriotów, a potem przez lata zabijali pamięć o nich,
nazywając zdrajcami i bandytami, wyrzucając na śmietnik
historii. Dziś walczymy o to, aby w końcu przestali być wyklęci.
Aby przywrócić im należne miejsce w świadomości następnych
pokoleń. Aby mogli spoczywać otoczeni czcią żołnierzy
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an
ntykomunisstycznego
niepodległościowej.

podziemiaa,

żołnierzzy

II

konspiracji

Tę walkę ‐ walkę trzecieggo pokolennia AK, najw
większej
po
odziemnej aarmii świataa, z trzecim pokoleniem
m UB ‐ wygrrywamy.
To
o także walka trzecieggo pokolenia patriotów
w z WiN i licznych
fo
ormacji narodowych z potomkkami zdrajjców z KB
BW czy
Informacji W
Wojskowej//WSI. Tę walkę wyygrywamy przede
wszystkim dzięki po
olskiej młodzieży, która widzi w
Wyklętych/N
W
Niezłomnych
h wzór do naśladowan
n
ia. Co roku jest nas
więcej (...).
Oni ‐ Niezłomni ‐ oddawali za
z nas życie .
My od
ddajmy im honor.
h
Chwała Bohatero
om!
Prrzedstawian
ny poniżej fotografie niektórychh z liczneggo grona
wyklętych:

Anatol Ra
adziwonik „O
Olech”
19116‐1949

Danuta Sieedzikówna „Inka”
1928‐‐1946
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Hiieronim Deku
utowski „”Za
apora
(1918 – 1949)

Jan Borrysewicz „Krrysia”
(11913 – 1945)

Zyygmunt Szen
ndzielarz „Łu
upaszka”
(1910‐1951)
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Józeef Kuraś „Og
gień”
(1915‐1947
7)

Cześć i chwała bohaterom – żołnierzom Konspiracji
Antykomunistycznej ‐ wiernym Ojczyźnie i
żołnierskiej przysiędze do końca
Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
Andrzej Siedlecki

Wyjątkowo podniosłe były w tym roku w całym kraju obchody
Narodowego
Dnia Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych. W
uroczystościach poświęconych żołnierzom
Wyklętym
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wykazało
duże zaangażowanie i bardzo aktywny udział, ale nie byłoby to
możliwe bez wsparcia finansowego naszych działań przez Urząd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Za
udzielenie tej pomocy serdecznie dziękujemy.
Oddanie hołdu w dniach 28.02 – 1.03 – 2.03 2014 r. polskim
bohaterom – Żołnierzom Wyklętym przez prosowieckie władze
PRL.
Cieszy fakt, że ci wspaniali, niezłomni żołnierze, którzy
walczyli o wolną i suwerenną Polskę z okupantem sowieckim
i władzami PRL, zdrajcami sterowanymi z Moskwy znaleźli
właściwe miejsce w historii narodu polskiego, że prawda
historyczna o ich walkach i cierpieniach dociera do młodzieży
polskiej.
Cieszy
fakt,
że znaczna
część
patriotycznego
społeczeństwa
odpowiedziała
na apel
i wzięła
udział
w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Cieszy fakt, że w uroczystościach coraz liczniej bierze
udział młodzież polska spragniona prawdziwej wiedzy
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historycznej
o niezłomnych
rycerzach
konspiracji
antykomunistycznej.
Pragniemy
przypomnieć,
że podstawą
działania
podziemia antykomunistycznego był ostatni rozkaz Komendanta
Armii Krajowej Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” z 19 stycznia
1945 r.
„Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność
prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości
Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą.
Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami
niepodległego Państwa Polskiego”.
Wykonując ten rozkaz Komendanta Armii Krajowej
zamordowanego później na moskiewskiej „Łubiance” w wigilię
Świąt Bożego Narodzenia 1946 r. powstawały i dalej działały
organizacje niepodległościowe walczące ze znienawidzonym
bolszewickim systemem zniewolenia narodu polskiego. Już
od 1943 r. okupant sowiecki realizował dalszy ciąg zbrodni
katyńskiej na Kresach Rzeczypospolitej. Kolejno ginęli kresowi
straceńcy w bitwach, katowniach NKWD i w łagrach syberyjskich.
Wykonawcy zbrodni na bohaterach narodowych w PRL
na dowódcy Kedywu AK – Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu”,
rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Zygmuncie Szendzielarzu
„Łupaszce”, mjr Hieronimie Dekutowskim, na kpt Gracjanie
Frógu „Szczerbcu”, kpt Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu”
i tysiącach innych Żołnierzy Wyklętych nigdy nie ponieśli kary.
Nigdy nie ukarano sprawców zbrodni na bohaterach
o rodowodzie akowskim, przywódcach IV Zarządu Głównego
organizacji
niepodległościowej
Zrzeszenia
Wolność
i Niezawisłość: płk Łukaszu Cieplińskim, mjr Adamie Lazarowiczu,
mjr Marianie Kawalcu, kpt. Franciszku Błażeju, kpt. Józefie
Batory, kpt. Józefie Rzepce, por. Karolu Chmielu,
których zamordowano w dniu 1 marca 1951 r. strzałem w tył
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głowy, po sowiecku, po katyńsku. Charakterystyka Żołnierzy
Wyklętych zawiera się w treści wypowiedzi Zygmunta
Szendzielarza
„Łupaszki”
skierowanej
do
władz
komunistycznych PRL :
„Nie jesteśmy żadną bandą jak nazywają wyrodni
komunistyczni
mieszkańcy
Polski.
Dlatego
też
wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za
pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich
mordują najlepszych Polaków domagających się wolności
i sprawiedliwości”.
Realizacja zbrodni katyńskiej na elicie narodu polskiego trwała
od wiosny 1940 r. do 1954 r.

I dzień uroczystości – sobota 1.03.2014 r.
O godz. 10:00 rozpoczęły się uroczystości na Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza
w Warszawie. Wieńce pamięci Żołnierzy Wyklętych złożyły
delegacje:
 Sejmu i Senatu RP,
 Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak,
 Minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski,
 przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej,
 przedstawiciele naczelnych urzędów państwowych.
Razem z Zarządem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
AK wieńce złożyły delegacje zaprzyjaźnionych organizacji:
Weteranów AK z Wilna i Stowarzyszenia Kombatantów z Wilna
na czele z panem Edwardem Klonowskim, Stowarzyszenia
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Żo
ołnierzy Arrmii Krajow
wej na Białorusi na cczele z pan
nią kpt.
Weroniką
W
SSebastianow
wicz, Zwiąązku Więź niów Kom
munizmu
naa czele z płkk Tadeuszem
m Bieńkowiczem.
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W uroczysto
ościach pod
d patronatem Stowarzyyszenia Łagiierników
Żo
ołnierzy Arrmii Krajow
wej wzięłyy udział pooczty sztan
ndarowe
i uczniowie
u
w liczbie 96 osób
b z I, II, III i IV Liceum
Oggólnokształłcącego w Białymsto
oku, Gimnnazjum w Kuźnicy
Biiałostockiej,, harcerze z Sokółkki, uczniow
wie Zespołłu Szkół
Ce
entrum Kszztałcenia Ro
olniczego w Sejnach, Liceum w Sejnach,
ucczniowie Szkoły Podstaawowej w Rutkach
R
k/A
Augustowa.

Po uro
oczystościach kombataanci z Polskki, Litwy i Białorusi
B
orraz ucznio
owie i harcerze pod
d patronatem
m Stowarzyszenia
Łaagierników Żołnierzy AK wzię
ęli udział w oddaniu
u hołdu
i zapaleniu
z
p tablicą pamięci pomordo
owanych
zniczy pod
bo
ohaterów n
narodowych
h pod mure
em więziennia mokoto
owskiego
prrzy ul. Rako
owieckiej. Tu przywitał zebrannych kombatantów
i uczniów
u
Burrmistrz Dzieelnicy Warszawa Mokootów.
Nastęępnie komb
batanci i uczzniowie udaali się na Cmentarz
Wojskowy
W
Powązki, tam
m delegacje złożyły kwiaty i zapaliły
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nicze na tzw
w. „Łączce”, gdzie zbrod
dniarze kom
munistyczni grzebali
po
omordowan
nych bohateerów narod
dowych.
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Prezes Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki przedstawił licznie
zebranym historię podziemia antykomunistycznego oraz metody
okrucieństwa na Żołnierzach Wyklętych.
Tego samego dnia uczestnicy obchodów pod patronatem
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK udali się do Kuklówki
Radziejowickiej, gdzie pod Muzeum Lwowa i Kresów Południowo
– Wschodnich przy Kaplicy Łagierników przywitała kwiatami
zebranych dyrektor Muzeum pani Joanna Aleksandra
Biniszewska. Razem z państwem Joanną Aleksandrą i Bogdanem
Biniszewskimi witali przybyłych kombatantów i uczniów żyjący
żołnierze AK z obwodu grodziskiego AK i pani Wójt Kuklówki
Radziejowickiej. Wieczorem goście wzięli udział w pięknym
koncercie międzynarodowej sławy śpiewaka operowego
Romualda Tesarowicza. Część młodzieży szkolnej wzięła udział
przy ognisku polowym, a kombatanci i członkowie Zarządu
Stowarzyszenia spędzali piękny czas przy kominku w Sali
gościnnej
Muzeum
Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich.

Dzień II – niedziela 2 marca 2014 r.
Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem Żołnierzy
Wyklętych na warszawskim Bemowie u zbiegu ulic Pirenejskiej
i Wrocławskiej. Przy pomniku stanęły poczty sztandarowe
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych organizacji
niepodległościowych, poczet Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK, poczty ze szkół: I, II, III i IV LO w Białymstoku,
Kuźnica
Białostocka, Sokółka, Rutki k/Augustowa, Sejny
i Suwałki.
W uroczystościach wzięli udział: Zarząd
Dzielnicy
Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy na czele z burmistrzem
Albertem Stomą, b. burmistrz dzielnicy Jarosław Dąbrowski,
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generał brygady Wiesław Grudziński‐ dowódca Garnizonu
Warszawa, Jacek Dziuba – dyrektor Urzędu ds. Kombatantów
i osób Represjonowanych, mjr Waldemar Kruszyński – prezes
Zrzeszenia WIN, Zarząd Główny Stowarzyszenia Łagierników
na czele z prezesem Andrzejem Siedleckim, kpt. Weroniką
Sebastianowicz oraz wiceprezesem Arturem Kondratem.
Po uroczystości poczty sztandarowe i uczestnicy udali się
do Kościoła Matki Bożej Królowej Aniołów na Mszę Świętą
w intencji Żołnierzy Wyklętych, którzy swoje życie oddali
w ofierze dla Ojczyzny. Ksiądz proboszcz wygłosił piękną
homilię poświęconą pamięci bohaterów narodowych. Po Mszy
Świętej uczestnicy zgromadzenia udali się na spotkanie
w podziemiach Kościoła, w którym wzięło udział kilkunastu
Zrzeszenia
Wolność
jeszcze żyjących żołnierzy ze
i Niezawisłość, żołnierze AK z Wilna, żołnierze AK z Białorusi
– słynni żołnierze kresowi por. Czesława Zajączkowskiego
„Ragnera”, por. Jana Borysewicza „Krysi”, Natalia Zarzycka z d.
Odyńska ps.”Sfinks” żołnierz Związku Obrońców Wolności
z Brześcia. Zgromadzeni obejrzeli piękny dokumentalny film
„Weronika i jej chłopcy” opowiadający o obecnym życiu żołnierzy
kresowych żyjących na Białorusi. Piękne przemówienie wygłosiła
kpt. Weronika Sebastianowicz – prezes Stowarzyszenia Żołnierzy
AK z Białorusi i pan płk Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”,
który opowiedział przebieg słynnego zdobycia więzienia w Lidzie
i odbicie 86 więźniów głównie z szeregów AK. Na koniec
uroczystości zespół artystyczny z Sejn wystąpił z
pięknym
programem – utworami o Armii Krajowej i jej żołnierzach.

III Dzień – 3 marca 2014 (poniedziałek)
Członkowie
Zarządu
Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK oraz kombatanci ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK
z Białorusi pod kierownictwem kpt. Weroniki Sebastianowicz
udali się do Wołomina, gdzie w Domu Kultury czekała licznie
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zgromadzona młodzież z miejscowych szkół, mieszkańcy
Wołomina i okolic. Kierownictwo Domu Kultury uroczyście
powitało przybyłych. Spotkanie rozpoczęło się Hymnem
Łagierników, a następnie wyświetlono film „Weronika i jej
chłopcy”. Przemówienia historyczne wygłosili Andrzej Siedlecki
oraz kpt. Weronika Sebastianowicz. Prezes Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy AK podziękował p. Monice Brzezińskiej
i wszystkim osobom
zaangażowanym w zbiórkę darów
świątecznych dla żołnierzy AK i biednych rodzin polskich żyjących
na Białorusi. Przedstawicielom szkół zaangażowanych w zbiórce
Dar Serca dla Kresowian, przedstawicielom Domu Kultury w
Wołominie wręczone zostały dyplomy uznania.
Cieszy
fakt dużego zaangażowania
młodzieży,
która poznając prawdę historyczną o bohaterach narodowych
angażuje się w zbiórki darów dla żołnierzy AK żyjących
w trudnych warunkach materialnych za wschodnią granica Polski
Po uroczystości w
Domu Kultury w Wołominie
kombatanci z Białorusi, członkowie Zarządu Stowarzyszenia,
Kierownictwo Domu Kultury udali się na zaproszenie
do Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Wołominie.
Wzruszeniom nie było końca, kiedy dzieci w wieku 3‐5 lat
śpiewały piosenki, wygłaszały piękne wiersze w tym „Jaki znak
Twój – orzeł biały”. Każdy z kombatantów otrzymał plakietkę
„Przyjaciel Przedszkola Jaś i Małgosia”, a pani Dyrektor wręczyła
każdemu bluzę z napisem „Motocyklowy Rajd Katyński”
z emblematem tego Stowarzyszenia. Zarówno kombatanci jak
i dzieci żegnając się mieli łzy w oczach. Kombatanci zobowiązali
się do przyjazdu do Przedszkola za rok.
Koordynatorem głównym uroczystości był Pan Artur
Kondrat – wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.
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Wierni, niezłomni, nieprzejednani9
Wojciech Reszczyński

1 marca, w sobotę, będziemy obchodzić Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dopiero w 2011 roku Sejm
ustanowił to święto. Wreszcie Polacy mogą oficjalnie upomnieć
się o nich, o wszystkich tych, którzy „z bronią w ręku, jak i w inny
sposób” przeciwstawili się sowieckiej agresji i komunistycznemu
reżimowi narzuconemu nam siłą.
Historyk Leszek Żebrowski pisze, że w walce z
komunistami po wojnie zginęło od 50 do 100 tysięcy ludzi. Tylko
w latach 1944‐1956 komuniści zamknęli w więzieniach i obozach
blisko pół miliona polskich patriotów.
Żołnierze Wyklęci, o których coraz częściej i słusznie
mówi się zamiennie wierni, niezłomni, nieprzejednani, wpisali się
w piękną i dramatyczną historię walk o niepodległość Polski od
Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Listopadowego i
Styczniowego,
Bitwy
Warszawskiej,
do
Powstania
Warszawskiego i czasów „Solidarności”. Kiedy upamiętniamy
żołnierzy „Orlika”, „Wołyniaka”, „Zagończyka”, „Uskoka” i
„Zapory”, „Łupaszki”, „Ognia”, Warszyca”, „Żelaznego i
„Jastrzębia”, „Nila” i wielu, wielu innych, nie traćmy z pamięci
wszystkich innych, którzy bez broni przeciwstawili się łamaniu
prawa w PRL i naruszaniu ludzkiej godności.
Podczas pokojowych manifestacji studentów w 1946
roku, chcących upamiętnić święto 3 Maja, w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi,
Toruniu, komuniści zastrzelili ponad 50 osób, ranili około tysiąca,
a aresztowali aż kilka tysięcy młodzieży.

9

Nasz Dziennik 27 lutego 2014 r.
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Do 1956 roku działało w Polsce ponad tysiąc podziemnych,
antykomunistycznych grup młodzieżowych. W organizacjach tych
znalazło się prawie 10 tysięcy patriotycznej młodzieży. Jedni
organizowali tzw. małą dywersję, inni prowadzili działalność
propagandową, dużą grupę stanowili harcerze, grupy
samokształceniowe i religijne. Wielu z nich poniosło ciężkie
konsekwencje swoich działań; zamykano ich na lata do więzień,
torturowano, a potem przez cały PRL szykanowano i
inwigilowano, nie pozwalając pracować tam, gdzie chcieli.
Osobny rozdział walki o wolną Polskę zapisali chłopi
przeciwstawiający się kolektywizacji, tzw. reformie rolnej.
Zabierano im ziemię, zaorywano pola pod PGR‐y, kradziono
sprzęt gospodarski, niszczono zabudowania. Przeciwnikom
kolektywizacji groziła nawet kara śmierci. Za swój czynny
sprzeciw tysiące chłopów zamknięto w esbeckich więzieniach.
Podobny los czekał tych młodych Polaków, którzy
organizowali tajne organizacje studenckie, jak na przykład
narodowy i chrześcijański Związek Młodzieży Demokratycznej.
Władza „ludowa” z tą samą siłą rozprawiała się z licznym
duszpasterstwem akademickim, które skupiając się wokół swoich
kapłanów, mogło działać tylko w warunkach konspiracji.
Kto dziś pamięta, co wydarzyło się w nadgranicznym
Brzegu w województwie opolskim. W 1956 roku doszło tam do
największej w województwie manifestacji przeciwko obecności
wojsk sowieckich. Powstała nawet młodzieżowa organizacja
„Walka z komunizmem”. Kilku uczniów ze szkół średnich za
zniszczenie portretu Józefa Stalina skazano na pobyt w obozie w
Jaworznie. W tym samym Brzegu, 10 lat później, w obronie ks.
Kazimierza Makarskiego i jego wikarówki doszło do
dramatycznych dwudniowych walk mieszkańców miasta z
miejscowymi esbekami i ściągniętymi z innych miast oddziałami
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milicji. Poważnie rannych zostało kilkadziesiąt osób, pobito
kilkuset mieszkańców, w tym kobiety i dzieci.
A dramat wyniszczanego przez komunę polskiego
ziemiaństwa, a tragiczny strajk tramwajarzy w Łodzi w marcu
1956 roku, a żołnierze‐górnicy lat 1949‐1959, a poznański
Czerwiec 1956 roku, Wybrzeże w 1970 roku, Radom i Ursus w
1976 roku, stan wojenny w 1981 roku?
Nie traćmy z pamięci wszystkich, którzy przeciwstawili się
łamaniu prawa w PRL i naruszaniu ludzkiej godności.
Wspominając Żołnierzy Wyklętych, mamy przed oczyma
całą tragiczną historię zniewolonej po 1945 roku Polski, historię
represji PRL, państwa wrogiego polskiemu duchowi wolności i
sprawiedliwości oraz chrześcijaństwu.

Młoda armia Wyklętych10
Młodzi ludzie skrzyknęli się, żeby wymusić na rządzących
honorowe upamiętnienie żołnierzy wyklętych. Żądają, aby
uczono o nich w szkołach i promowano jako patronów ulic.
Rozpoczęta właśnie akcja „Upominamy się o Was” to hołd
młodych dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia oraz
sposób, aby pamięć o nich stała się żywo obecna w przestrzeni
publicznej. Organizatorzy, głównie studenci, widzą w nich wzór
dla swojego pokolenia przeżywającego kryzys tożsamości.

10

Nasz Dziennik 11 lutego 2014 r.

104

Sttawiają sob
bie jasne cele:
c
zwiękkszyć wied zę rówieśn
ników o
bo
ohaterach o
oraz wpłyn
nąć na większe zaang ażowanie władz
w
w
prrzywracaniu
u pamięci o ludziach
h, którzy przez kom
munistów
zo
ostali skazan
ni na zapom
mnienie.

Kllub Miłośn
ników Histo
orii
Ja
ak Polacy m
mieszkający poza graniccami Polski ogromnie miłują
Ojjczyznę i traadycje naro
odowe
Andrzzej Siedlecki ‐ Prezes Stowa
arzyszenia

Wzorem
W
dla wszystkich, którzy kocchają Polskęę jest Polski Klub
Miłośników
M
H
Historii w Wielkiej
W
Bryttanii, kiero wany przezz Pana
Marka
M
Wierzzbickiego, który
k
w Domu Polskim
m w Brighto
on w
dn
niu 2 marcca 2014 rokku z okazji Narodowe go Dnia Paamięci
Żo
ołnierzy Wyyklętych zo
organizowałł spotkanie z Kombatantami

105

II Wojny Światowej oraaz wystawę
ę na temat działalności
po
olskich orgaanizacji nieepodległościowych.
Po
oniżej zamiieszczamy kopię
k
zapro
oszenia na uuroczystoścci.

106

Zbrodnia w Koniuchach - 70. rocznica zagłady polskiej
wsi
Niechciane śledztwo11
Hanna Sokolska

Przed siedemdziesięciu laty, 29 stycznia 1944 r.,
„partyzanci” sowieccy stacjonujący w Puszczy Rudnickiej otoczyli
niewielką polską wieś Koniuchy na Wileńszczyźnie. Pod
zarzutem kolaboracji z okupantem niemieckim dokonali na
mieszkańcach strasznego mordu i puścili z dymem wszystkie
zabudowania. W rzeczywistości owa „kolaboracja” polegała na
mało skutecznej próbie przeciwdziałania nieustannym rabunkom
dokonywanym przez sowieckich „partyzantów”.
Chaim Lazar, jeden z licznych „partyzantów” żydowskich
biorących udział w tej „akcji”, wspominał: „Nasz oddział otrzymał
rozkaz, aby zniszczyć wszystko, co się rusza, i zamienić wieś w
popioły”. Tak się też stało. W ciągu jednej nocy życie straciło 36
osób, a 14 zostało ciężko rannych. Prawdopodobnie były dalsze
zgony. Zginęło co najmniej 40 Polaków, w tym kobiety i dzieci.
Rozmiary tej tragedii dorównują więc pogromowi
kieleckiemu. Ale w odróżnieniu od jego sprawców Genrikas
Zimanas vel Gienrich (Henoch) Ziman ps. „Jurgis”, który
dowodził całością „akcji”, został po wojnie odznaczony w PRL
Orderem Virtuti Militari! „Partyzanci”, którzy popełnili tę zbrodnię
– przeważnie uciekinierzy z getta wileńskiego – po wojnie
przenieśli się do Polski Ludowej, gdzie byli bezkarni.
Gdy w lutym 2001 r. Kongres Polonii Kanadyjskiej zwrócił
się do Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
– Instytut Pamięci Narodowej o podjęcie śledztwa w sprawie
okrutnego mordu w Koniuchach, nie mogliśmy przewidzieć, że
potrwa ono aż do dzisiaj – czyli 13 lat. Nic nie wskazuje na to, by
11

Nasz Dziennik 29 stycznia 2014 r. , str. I, II, III
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faktycznie miało się ono ku końcowi. Zaznaczyć należy, iż od
samego początku nie brakowało dowodów w tej sprawie.
Powstały liczne relacje sprawców opisujące przebieg „akcji” i
dokonanej rzezi. Część sprawców jest znana z imienia i
nazwiska. Dostarczono z archiwów wileńskich obszerną
dokumentację sowiecką dotyczącą tej „akcji” oraz kartoteki
„partyzantów” sowieckich. Obszerny pakiet informacyjny
umieściliśmy na portalu internetowym Kongresu Polonii
Kanadyjskiej (…)
Zanosi się na to, że 70. rocznica masakry w Koniuchach
minie bez większego echa i bez zainteresowania ze strony IPN
oraz władz polskich. Od ujawnienia masakry w 2001 roku nie
ukazała się ani jedna publikacja poświęcona tej zbrodni, nie
odbyła się żadna konferencja naukowa, nie podano do
wiadomości informacji o oficjalnych obchodach 70. rocznicy.
Nie pozostało nam więc – w tym naszym ostatnim
wystąpieniu w tej sprawie – nic oprócz przypomnienia niektórych
wymownych świadectw niedoszłych ofiar i samych sprawców.
Antoni Gikiewicz: „…okrążyli całą wieś i wszystkich po
kolei mordowali”.
Stanisława Woronis: „…kogo tylko Sowieci znaleźli w
krzakach czy w jamie – zabijali”.
Stanisław Wojtkiewicz: „…nie oszczędzali nawet kobiet w
ciąży”.
Edward Tubin, wówczas 13-letni mieszkaniec wsi, tak to
zapamiętał: „Nie było różnicy, kogo złapali, to wszystkich bili.
Nawet kobietę jedną, uciekała tam w las ku cmentarzu, to nie
strzelali, ale kamieniem zabili, kamieniem w głowę. Jak mamę
zabili, to może z 8 kul po piersiach puścili (…). Wojtkiewicza
żona była w ciąży i chłopak był, nie miał nawet 2 latka. Zabili ją,
a chłopak został żywy. Przynieśli słomę, na nią rzucili, zapalili.
Temu chłopaczkowi nogi poopalało – paluszki jemu odpadły.
Przeżył pod tą matką. Jak zapalili, to tylko nogi mu się spaliły.
Było strasznie, było strasznie, nie przepuścili nikomu”.
Chaim Lazar, „partyzant”: „Sztab Brygady zdecydował
zrównać Koniuchy z ziemią, aby dać przykład innym. Pewnego
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wieczoru 120 najlepszych partyzantów ze wszystkich obozów,
uzbrojonych w najlepszą broń, wyruszyło w stronę tej wsi.
Między nimi było około 50 Żydów [z tzw. Brygady Wileńskiej –
oprócz tego Żydzi z tzw. Brygady Litewskiej także uczestniczyli w
tej akcji], którymi dowodził Jaakow (Jakub) Prenner. O północy
dotarli w okolicę wioski i zajęli pozycje wyjściowe. Mieli rozkaz,
aby nie darować nikomu życia. Nawet bydło i nierogacizna miały
być wybite (…). Przygotowanymi zawczasu pochodniami
partyzanci palili domy, stajnie, magazyny, gęsto ostrzeliwując
siedliska ludzkie. (…) Półnadzy chłopi wyskakiwali przez okna i
usiłowali uciekać. Ale zewsząd czekały ich śmiertelne pociski.
Wielu z nich wskoczyło do rzeki, aby przepłynąć na drugą stronę,
ale tam też spotkał ich taki sam los. Zadanie wykonano w
krótkim czasie. Sześćdziesiąt gospodarstw chłopskich, w których
mieszkało około 300 osób, zniszczono. Nie uratował się nikt”.
Isaac Kowalski, „partyzant”: „Dokładnie o ustalonej
godzinie i minucie wszyscy partyzanci z czterech stron wsi
otworzyli ogień z karabinów ręcznych i maszynowych, strzelając
kulami zapalającymi w zabudowania wioski. Tym sposobem
dachy gospodarstw zaczęły się palić. (…) po dwóch godzinach
wioska (…) została zniszczona”.
Abraham Zeleznikow, „partyzant” z tzw. Brygady
Litewskiej: „Wszystkich mieliśmy wybić. Zabroniono nam
zabierać czegokolwiek z wioski. Partyzanci okrążyli wioskę,
wszystko podpalono, każde zwierzę, każdego człowieka zabito.
A jeden z moich kolegów, znajomych, partyzant, wziął kobietę,
położył jej głowę na kamień, i zabił ją kamieniem”.
Paul Bagriansky, „partyzant” z tzw. Brygady Litewskiej:
„Gdy dotarłem do oddziału, aby przekazać nowe rozkazy,
zobaczyłem straszny, przerażający obraz. (…) Na małej polance
w lesie leżały półkolem ciała sześciu kobiet w różnym wieku i
dwóch mężczyzn. Ciała były rozebrane i położone na plecach.
Padało na nie światło księżyca. Jeden po drugim partyzanci
strzelali trupom między nogi. Gdy kule dosięgały nerwów, trupy
reagowały jak żywe. Drgały i wykrzywiały się przez kilka sekund.
Trupy kobiet reagowały w bardziej gwałtowny sposób niż
mężczyzn. Wszyscy partyzanci z tego oddziału brali udział w tej
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utorka jest przzewodniczącą Komitetu Ob
brony Dobrego
o Imienia Pola
aka i
Po
olski, Kongress Polonii Kanadyjskiej, Okręg Toronto.

Makaabryczna rzeeź połączon
na z wyjątkoowym bestiialstwem
trw
wała okooło godzinyy.
Koniu
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zoostały dosszczętnie
ob
brabowane i spalone, przestały
p
isstnieć.
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maju 2004 roku An
ndrzej Przeewoźnik - wówczas
seekretarz Raddy Ochronyy Pamięci Walk
W
i Męęczeństwa dokonał
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dsłonięcia ppomnika ofiaar zbrodni w Koniuchhach. ROPW
WiM jest
ró
ównież fundaatorem krzyżża.
*
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KOMUNIKATY
opr.S. Szantyr-Powolna

1. Uchwały Zarządu Głównego
W dniu
17.11.2013
r.
uchwałą
Zarządu
Głównego
Stowarzyszenia
Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej
z dniem 1 stycznia 2014 r. zostały powołane trzy Oddziały
Regionalne:
 Region Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu, na czele
którego na stanowisko dyrektora został powołany ppłk
Tadeusz Haduch z dniem 01.02.2014 r.,
 Region Podlaski z siedzibą w Białymstoku, na czele
którego na stanowisko dyrektora z dniem 01.01.2014 r.
została powołana Pani Grażyna Złocka Korzeniewska,
a zastępcą dyrektora pani Barbara Świętońska,
 Region Północno – Wschodni z siedzibą w Sejnach,
na czele którego na stanowisko dyrektora z dniem
01.01.2014 r. została powołana Pani Barbara Kuklewicz.
Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej z dnia 07.11.2013 r. Pani kpt.
Weronika Sebastianowicz dotychczasowy członek Zarządu
została powołana na stanowisko Wiceprezesa Stowarzyszenia
Uchwałą Zarządu Głównego dyrektorzy Regionów zostali
na zasadzie kooptacji powołani do składu Zarządu Głównego:





Pan ppłk Tadeusz Haduch,
Pani Grażyna Złocka Korzeniewska
Pani Barbara Świętońska
Pani Barbara Kuklewicz
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2. Aktualny skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy AK przedstawia się
następująco:
Prezes – Andrzej Siedlecki
Prezes Honorowy – Stefania Szantyr Powolna
Wiceprezes – Stanisława Kociełowicz
Wiceprezes – Weronika Sebastianowicz
Wiceprezes – Artur Kondrat
Skarbnik – Danuta Pielak
Sekretarz – Bożenna Bargieł
Członek – Michał Bauer
Członek – Tadeusz Haduch
Członek – Grażyna Złocka Korzeniewska
Członek – Barbara Świętońska
Członek – Barbara Kuklewicz

3. Raport z zakończenia Akcji – „Paczka świąteczna dla
kresowych straceńców” (fragmenty)
W dniu 13 grudnia br. w Kuźnicy Białostockiej odbyło się
pod patronatem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
uroczyste przekazanie na Białoruś paczek świątecznych
zgromadzonych w grudniu 2013 r. przez młodzież szkolną, ich
nauczycieli i inne osoby zainteresowane losem kresowych
żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin oraz zainteresowane losem
rodaków spoza tej organizacji znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
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Akcja Paczka świąteczna dla kresowych straceńców
realizowana na Boże Narodzenie i Wielkanoc to podkreślenie
rzeczywistej, wyjątkowej więzi rodaków mieszkających w Polsce
z rodakami żyjącymi w trudnej sytuacji na dawnych Kresach
Wschodnich Rzeczypospolitej.
Najistotniejsze było to, że paczki świąteczne gromadziła
i pakowała
młodzież
szkolna.
To zbieranie
artykułów
pod nadzorem wspaniałych pedagogów, pakowanie paczek,
transport i przekazanie paczek przez uczniów to doskonała
forma miłości do ojczyzny i rodaków w naszej narodowej
historycznej wspólnocie.
Paczki zgromadzili mieszkańcy Wołomina, szkoły
i parafie z Sejn, Sokółki, Kuźnicy Białostockiej i Krakowa
(Muzeum AK). Nie zabrakło też paczek Stowarzyszenia „Rajd
Katyński”.
Koordynatorami
zbiórki paczek byli : w Sejnach –
Barbara Kuklewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Sejnach, w Wołominie – Monika Brzezińska z Domu Kultury
w Wołominie, w gminie Augustów – Małgorzata Bielang dyrektor Szkoły w Rutkach, Karolina Kuczyńska z III Liceum
Ogólnokształcącego w Suwałkach, Beata Kuczyńska z Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.
Podkreślenia wymaga to, że koordynatorami zbiórki
paczek w Krakowie byli pracownicy Muzeum AK im. Gen.
Augusta Emila Fieldorfa Tomasz Rzepecki i Marcin Bieńkowicz.
Słowa uznania dla Głównego Koordynatora zbiórki
paczek świątecznych Artura Kondrata i koordynatorów
terenowych wygłosił prezes Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK Andrzej Siedlecki.
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Paczki świąteczne w imieniu kresowych żołnierzy odebrała pani
kpt. Weronika Sebastianowicz prezes Stowarzyszenia AK
na Białorusi, która nie kryła wzruszenia i szczęścia z faktu,
że tyle miast i ludzi dobrej woli włączyło się w pomoc bohaterom
kresowym.
Po uroczystym przekazaniu paczek uczestnicy
spotkania udali się na wzgórze pod pomnik Golgoty Wschodu
gdzie odśpiewano Hymn Narodowy, złożono kwiaty i zapalono
znicze za pomordowanych i poległych powstańców styczniowych
1863 roku oraz poległych w walkach z okupantem sowieckim
w latach 1939 – 1952.
Kolejnym etapem było zwiedzanie przejścia granicznego
w Kuźnicy Białostockiej oraz pokaz filmu w Szkole podstawowej
„Weronika i jej Chłopcy”. Słowo wstępne wygłosił prezes
Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki, a po filmie dialog prowadziła
kpt. Weronika Sebastianowicz.
W nocy z 14 na 15 grudnia br. przedstawiciele
Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki, Artur Kondrat , Barbara
Kuklewicz i Beata Kuczyńska wyruszyli z transportem 80 paczek
świątecznych do Wilna. Wśród paczek znajdowały się podarunki
od Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie,
kierowanej przez Panią Annę Lewak.
Samochodem ciężarowym kierował osobiście prezes
Fundacji „AVE PATRIA” Piotr Białek, który wcześniej
uczestniczył również w uroczystości w Kuźnicy Białostockiej.
W imieniu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
na Litwie oraz Weteranów Klubu Armii Krajowej paczki
odebrali – Edward Klonowski i Wacław Pacyno.
Załączamy podziękowania żołnierzy AK bohaterów
z Wilna – Wacława Pacyno i Edwarda Klonowskiego i dyrekcji
Szkoły w Bujwidzach.
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4. Pismo
o posła na Sejm
S
Pana Artura Górsskiego
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5. Apel d
dotyczący chorego
c
posła Pana Arrtura Górskiego
„Najważn
niejszy dla człowieka
c
, cenniejszy od innych dóbr
jest dar miłości” ‐ powiedziałł słynny kom
mpozytor Wojciech
W
Kilar.
Ap
pel do spo
ołeczeństwa, młodych rodakó
ów, symp
patyków
Sttowarzyszenia Łagiern
ników Żołnierzy Armii Krajowej, każdego
ro
odaka, dla którego nauki
n
papie
eża Jana Paawła II i papieża
Frranciszka ssą wezwan
niem do niesienia m
miłości i pom
mocy dla
cierpiącego b
bliźniego.
W In
nstytucie Hematologii
H
w Warsza wie przebyywa Pan
Arrtur Górski, poseł naa Sejm RP, członek Sejmowej Komisji
Łąączności z Polakami za Granicąą, niezwykl e zaangażo
owany i
od
ddany sprrawie niessienia pom
mocy matterialnej Polakom
P
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żyjącym
w
trudnych
warunkach
materialnych
w
Kazachstanie, na Syberii, na dawnych Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej, a obecnie na terenie Białorusi, Litwy, Ukrainy,
a także w ratowanie polskiego dziedzictwa narodowego na
Wschodzie.
Ten wyjątkowy pod względem patriotycznym,
moralnym, etycznym i emocjonalnym Polak sam znalazł się
w stanie zdrowia zagrażającym życiu. Obecnie zapadł on na
ciężką chorobę nowotworową krwi ‐ białaczkę i szuka tzw.
„bliźniaka genetycznego” jako dawcy szpiku kostnego.
Wzywamy zaprzyjaźnioną młodzież ze szkół licealnych,
studentów, nauczycieli, żołnierzy, marynarzy, funkcjonariuszy
Straży Granicznej ‐ wszystkich, którzy mają w sobie dar
miłości wobec bliźniego ‐ o wpisanie się do rejestru w
Instytucie Hematologii przy ul. Ghandi 14 w Warszawie.
Pobranie szpiku kostnego nie grozi zdrowiu darczyńcy.
Dla każdej osoby przekażemy dyplom uznania naszego
Stowarzyszenia oraz nasz biuletyn ‐ „Kwartalnik” ze
wspomnieniami represjonowanych w łagrach sowieckich i
poezją.
Czuwaj!
Prezes Zarządu Stowarzyszenia ‐ Andrzej Siedlecki
Wiceprezes Zarządu – Artur Kondrat
Apel ten ogłoszono na stronie internetowej Stowarzyszenia 2.01.2014
r. Zgłosiło się już kilkadziesiąt osób w odpowiedzi na apel.
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6. Uroczzystości w Sejnach
S
16 lutgo 20144 roku
upam
miętniające 72. roczniccę powstan
nia Armii Krrajowej
i 74. rocznicę piierwszej de
eportacji Po
olaków z Kresów
III Rzeeczypospoliitej na Sybir – 10 luteggo 1940 rokku
opracow
wała Małgorza
ata Bielang

„T
Tyran wstałł — Herod! — Panie, cała
c Polska m
młoda
Wydana
W
w ręęce Heroda.
Co widzę — długie, białłe, dróg krzy
yżowych biiegi,
Drogi długie — nie dojrrzeć — przeez puszcze, pprzez śniegi
Wszystkie
W
naa północ! — tam, tam w kraj dalekki,
Płłyną jak rzeeki.
Płłyną: — ta ddroga prostoo do żelaznej bramy
Taamta jak strrumień wpaadła pod skaałę, w te jam
my
A tamtej ujśccie w morzuu. — Patrz! po drogachh leci
Tłłum wozów
w — jako chhmury wiatrami pędzonne,
Wszystkie
W
tam
m w jedną stronę.
s
Ach,
A Panie! tto nasze dziieci,
Taam na półnooc — Paniee, Panie!
Taakiż to los iich — wygnnanie!”.
Adam
m Mickiewiccz, Dziady cz.
c III
WIDZ
ZENIE (ks. Piotra)
119

Nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz w „Dziadach cz. III”
pisał o zesłaniach Polaków na Sybir w okresie zaborów i powstań
narodowych, choć już wcześniej, bo od XVII wieku wielu
Polaków doświadczyło losu zesłańców. Historia wyraźnie lubi się
powtarzać! Gehenna narodu polskiego też się powtórzyła…
i przybrała rozmiary dotąd niespotykane. Agresja sowiecka
na Polskę, dokonana 17 września 1939r. doprowadziła do upadku
niepodległego Państwa Polskiego, jego rozbioru i okupacji.
Zostawiła też niezatarte piętno na losach wielu polskich rodzin,
ponieważ okupant zastosował różnorodne formy terroru wobec
ogółu społeczeństwa. Najbardziej powszechną formą represji
stosowaną przez sowieckiego najeźdźcę były deportacje ludności
w głąb ZSRR. Wywózki prowadzono w latach 1939-1941 i po
zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną w latach 19441945. Po wojnie zsyłano liczne rzesze Polaków z dawnych
Kresów Wschodnich i m.in. tych „szczęśliwców”,
którym czasami karę śmierci za działalność w II konspiracji
zamieniono na wiele lat pracy w gułagu. Łagry dotknęły wielu
spośród tych, którzy wzięli do serca i dobrze zrozumieli rozkaz,
jaki wydał żołnierzom AK gen. Leopold Okulicki ps.
„Niedźwiadek” 19 stycznia 1945 r. Oficjalnie rozwiązał AK,
ale rozkaz brzmiał: „Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę
prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa
i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być
przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa
Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie
dowódcą”.
Pytanie Żegoty z III cz. Dziadów
do sytuacji represji sowietów z tego okresu:
„Jużci przecież bez winy w Sybir nas nie wyślą;
A jakąż winę naszą znajdą lub wymyślą?
Milczycie, — wytłumaczcież, co się tutaj dzieje,
O co nas oskarżono, jaki powód sprawy?”.
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można

odnieść

Jedynym „powodem sprawy” była narodowość polska
i pragnienie suwerenności naszej Ojczyzny. To wystarczyło.
Pierwsza deportacja miała miejsce 10 lutego, kolejne 1314 kwietnia oraz na przełomie maja-lipca 1940 roku. Ostatnia
odbyła się w maju i czerwcu 1941, tuż przed rozpoczęciem
kampanii Barbarossa przeciwko ZSRR przez III Rzeszę. Pierwsze
trzy dzielił przedział dwóch miesięcy niezbędny na dojazd
przygotowanych wcześniej składów z zesłańcami do miejsc
przymusowego ich osiedlenia i powrót po nową grupę. W tym
czasie przygotowywano wszystkie niezbędne rozkazy i plany
odnośnie przebiegu akcji i miejsc rozlokowania kolejnych
kontyngentów. Przeciętny skład składać się miał z 55 wagonów
towarowych do przewozu ludności, 1 osobowego dla konwoju, 4
towarowych do przewozu cięższego bagażu, oraz 1 sanitarnego.
W jednym wagonie (dwuosiowym) teoretycznie powinno jechać
nie więcej niż 25-30 osób. Tak więc typowy transport obejmować
winien ok. 1200-1500 osób. Z każdym transportem winien też
jechać poza konwojem felczer i dwie pielęgniarki, zaś podczas
drogi codziennie konwój winien wydać deportowanym jeden
gorący posiłek i 800 g chleba na osobę. Jednak wszystkie te
zarządzenia pozostały jedynie na papierze.
Często wywożono całe rodziny, z małymi dziećmi.
Wysiedleni przeżywali gehennę już w czasie transportu,
który odbywał się w nieogrzewanych towarowych lub bydlęcych
wagonach, przy minimalnych racjach żywnościowych
i urągających człowieczeństwu warunkach. Wielu nie
wytrzymało trudów transportu. Ich ciała sowieci wyrzucali
z wagonów na mróz i śnieg. Bardzo ciężkie realia czekały
wygnańców również u celu podróży – praca ponad siły przy
wyrębie lasów, budowie linii kolejowych, w kopalniach, płukaniu
złota, itp., siarczyste mrozy, nieludzkie warunki życia, obozowa
dyscyplina w osadach przesiedleńców. To powodowało, że wielu
z nich zmarło z wycieńczenia, chorób, zimna i głodu
na „nieludzkiej ziemi”. Do kraju wielu z tych, którzy przeżyli,
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wróciło
w
dopiiero po dłuugich latach
h poniewieerki. Inni wiele
w
lat
po
o wojnie skkazani wyrookami haro
owali w łaggrach. Wiellu nigdy
do
o kraju nie w
wróciło.
O tychh wydarzenniach nie wolno
w
nam
m nigdy zap
pomnieć.
To
o nasza podstawowa patriotyczn
na i ludzka powinność – nie
ty
ylko w imię pamięci o historii,, ale dla kkolejnych pokoleń
Po
olaków, dlaa godności Polaków.
P
To z ttego powoddu w wielu patriotycznnych środo
owiskach
prrzypomina się o tych wydarzeniaach. To dlaatego też 16
6 lutego
b.r. już po rraz kolejnyy w Sejnach
h zorganizoowano uroczystość
up
pamiętniającą 74. roccznicę wyw
wózek Polaaków z Kresów II
Rzzeczypospoolitej na Syybir i 72. Rocznicę Powstaniaa Armii
rozpoczęłaa się Msząą Świętą
Krajowej.
K
N
Niedzielna uroczystość
u
w Bazylice N
Nawiedzeniia Najświęttszej Mariii Panny w Sejnach
o godz. 11.300, której przzewodniczył ks. prałat Z
Zbigniew Bzdak.
B

Po
o Mszy św.. głos zabraał Prezes
Stowarzyyszenia Łag
gierników
Żo
ołnierzy Arm
mii Krajowej
ej mec. Andrrzej Siedleckki i łagiernicczka kpt.
Weronika
W
Seebastianowiccz – prezes Stowarzyyszenia na Białorusi,
B
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kttóra na uroczzystości była obecna wrazz z kilkoma innymi weteeranami –
żo
ołnierzami AK. Pani Kapitan opowiadałaa o sobie i swoich
do
oświadczeniaach konspiiracyjnych w powojennnej rzeczy
ywistości,
o wyroku karyy śmierci zam
mienionym na
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Workuty,
W
tru
rudnych czzasach dla niej i innnych łagiierników,
kttórzy powróccili
z nielludzkiej
ziemi,
z
ichh
prześlaadowaniu
orraz dyskrymiinacji w każżdej sytuacji życiowej. P
Po wysłuchaaniu tych
sm
mutnych i wzzruszającychh wspomnień
ń, kpt. Weroonika Sebasttianowicz
sk
kierowała podziękowaniaa do osób, kttóre bezpośreednio przyczzyniły się
do
o bożonarodzzeniowej akcji
a
,,Pacczka Świąąteczna Kresowym
K
Sttraceńcom” – między innnymi ucznio
om, ich rodzzicom, nauczycielom
i wszystkim
w
zaaangażowanyym.

Dalsza
D
cześść uroczysstości odby
yła się w Ośrodku Kultury
w Sejnach, ggdzie młodzzież z Zespo
ołu Szkół O
Ogólnoksztaałcących
i Zespołu
Z
Szzkół Centrrum Kształłcenia Rolnniczego w Sejnach
orraz III
Liceum
Ogólnok
kształcącegoo
w Su
uwałkach
zaaprezentowaała piękny i wzruszająący montażż słowno-m
muzyczny
o wywózkachh na Syberięę i losach Armii
A
Krajow
wej.
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Podsuumowano akkcję – ,,Paczka Świątecczna Kresow
wym
Sttraceńcom.”” Najbardzziej zaangażżowanym oosobom zostały
wręczone
w
poddziękowaniia.
W święcie ucczestniczyłyy liczne pocczty sztandaarowe:
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Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego
w Sejnach,
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława
Staszica w Sejnach,
Gimnazjum nr 1 w im. Jana Pawła II w Sejnach,
Koła Pszczelarzy w Sejnach,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach,
Koło nr 14 im. Powstańców Sejneńskich Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego przy Placówce Straży Granicznej w Sejnach,
Koła Przyjaciół Sybiraków w Sejnach,
Klub Historyczny im. kpt. Franciszka potyrały „Oracza”
w Sokółce
Związku Emerytów i Rencistów w Sejnach,
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach,
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie,
Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie,
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce,
Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Jabłońskich,
Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala
w Kolnicy,
Zespołu Szkół im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
w Białobrzegach,
Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce ,
Hufca w Sokółce im hm. Witolda Biziuka,
Sokólskiego Obwodu Armii Krajowej,
Związku Sybiraków w Sokółce.
W gronie gości byli: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński,
płk. Mirosław Demediuk przedstawiciel Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele posłów
na Sejm RP: Artura Górskiego i Dariusza Piontkowskiego,
którzy odczytali
okolicznościowe
listy,
przedstawiciele
Światowego Związku AK, Prezes AK na Białorusi Weronika
Sebastianowicz, przedstawiciel IPN w Białystoku, Kombatanci
z Białorusi i Litwy, przedstawiciele Dyrekcji Regionalnej Lasów
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Państwowych w Białymstoku, Honorowy Prezes Związku
Sybiraków Koło Augustów Eugeniusz Simson, Starosta
Sejneński Andrzej Szturgulewski, Sybiraczka Weronika
Malinowska, Przedstawiciele Rajdu Katyńskiego, dyrektorzy
i nauczyciele szkół i instytucji z Gminy Augustów, Sejn, Suwałk,
Sokółki, Wołomina, Kuźnicy Białostockiej, młodzież sejneńska
i mieszkańcy.
Głównym organizatorem i koordynatorem święta była
pani Barbara Kuklewicz – Prezes Koła Sybiraków w Sejnach,
Dyrektor Regionalny Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
i Beata Kuczyńska członek Koła Przyjaciół Sybiraków w Sejnach
i Stowarzyszenia Łagierników żołnierzy AK, przy wsparciu
ks. prałata Zbigniewa Bzdak proboszcza Parafii NNMP
w Sejnach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach,
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach i Koła
Przyjaciół
Sybiraków
w Sejnach,
we współpracy
ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK w Warszawie
w osobach: Prezesa mec. Andrzeja Siedleckiego i Wiceprezesa
Artura Konrada.
Głos zabrali: Poseł na sejm RP Jarosław Zieliński,
Starosta Sejneński Andrzej Szturgulewski, przedstawiciel Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Mirosław
Demediuk, przedstawiciele Posłów na Sejm RP: Artura
Górskiego i Dariusza Piontkowskiego, Prezes Stowarzyszenia
Łagierników AK mec. Andrzej Siedlecki i Wiceprezes
Stowarzyszenia Artur Konrad, przedstawiciel Rajdu Katyńskiego,
przedstawiciel IPN, kapitan Weronika Sebastianowicz, Wiktoria
Malinowska, Anna Zieebert – przewodnicząca Klubu PiS Rady
Powiatu Sejneńskiego.
Pamiątkowe medale z wizerunkiem Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego otrzymali: ks. prałat Zbigniew Bzdak, Beata
Kuczyńska, Beata Dżwilewska – dyrektor przedszkola
w Sejnach. Honorowy Prezes Związku Sybiraków Koło
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Augustów Eugeniusz Simson wręczył pamiątkowe dyplomy
i książki oraz patriotyczne upominki: Barbarze Kuklewicz, kap.
Weronice Sebastianowicz, Prezesowi Andrzejowi Siedleckiemu,
a Wiceprezesowi Arturowi Konradowi - Medal Ofiar
Stalinowskich Represji.
Za zaproszenie na uroczystość i współpracę w imieniu
środowisk szkół z terenu gminy Augustów złożyły
podziękowania i przekazały dyplomy wraz z pamiątkowym
wydawnictwem Barbarze Kuklewicz, Weronice Sebastianowicz,
Andrzejowi Siedleckiemu i Arturowi Konradowi: dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach,
radna Rady Powiatu w Augustowie Małgorzata Bielang wraz
z nauczycielkami: Agnieszką Ostrowską, Ewą Tabaką i Ewą
Rudziewicz.
Podczas Uroczystości powołano do życia Klub im. Armii
Krajowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Sejnach, którego prezesem została Beata Kuczyńska.
Uroczystość w Sejnach była jeszcze jedną żywą lekcją
patriotyzmu, tym cenniejszą, że z udziałem świadków wydarzeń,
jakie miały miejsce w naszej narodowej historii. Serdeczne
podziękowania wszystkim zaangażowanym w szerzenie etosu
Sybiraków i Armii Krajowej.
7.

25. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu12

Szóstego lutego 1989 roku przedstawiciele komunistycznej
władzy i solidarnościowej opozycji po raz pierwszy zasiedli do
rozmów przy Okrągłym Stole, który zainicjował i stał się
symbolem pokojowego przekazania władzy w Polsce.
W końcu lat 80. w komunistycznej Polsce narastały protesty
społeczne wywołane fatalną sytuacją gospodarczą. Opór
12
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wzmocnił się po decyzji ówczesnego premiera, Mieczysława
Rakowskiego, o likwidacji Stoczni Gdańskiej, będącej kolebką
zdelegalizowanej podczas stanu wojennego „Solidarności”.
Komunistyczni przywódcy zdecydowali się na rozpoczęcie
nieformalnych rozmów z częścią aktywnej od dekady opozycji,
które doprowadziły do rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu.
Rozmowy toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku w Sali
Kolumnowej Pałacu Namiestnikowskiego – obecnego Pałacu
Prezydenckiego – przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Brali w nich udział przedstawiciele władz PRL, wywodzącej się z
„Solidarności” opozycji pod przywództwem Lecha Wałęsy oraz
strony kościelnej.
Dzięki obradom Okrągłego Stołu ponownie zalegalizowano
„Solidarność” i doprowadzono do pierwszych, częściowo
wolnych wyborów do Sejmu i Senatu PRL, które odbyły się 4
czerwca 1989 roku. Wbrew oczekiwaniom władz, PZPR poniosła
w nich całkowitą klęskę, a kandydaci opozycji demokratycznej
zdobyli niemal wszystkie dostępne mandaty.
Okrągły Stół i czerwcowe wybory do tzw. Sejmu
kontraktowego były początkiem zmian, w wyniku których w
Polsce utworzono pierwszy niekomunistyczny rząd w tej części
Europy z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem. Już jesienią
1990 roku odbyły się całkowicie wolne wybory prezydenckie, w
których zwyciężył legendarny przywódca „Solidarności”, Lech
Wałęsa.
Przemiany w Polsce, których znanym na całym świecie
symbolem jest Okrągły Stół, stały się początkiem końca
narzuconego po II wojnie światowej państwom Europy
Środkowej i Wschodniej niedemokratycznego systemu władzy,
uzależnionego od Związku Radzieckiego. W 10 lat później, w tej
samej Sali Kolumnowej, podpisano akces Polski do NATO, zaś
w 2003 roku ratyfikowano Traktat Akcesyjny do Unii
Europejskiej.
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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8. Polacy szukają pomocy13
Maciej Walaszczyk

Wiceprzewodniczący
litewskiego
Sejmasu
Jarosław
Narkiewicz (AWPL) spotka się we wtorek z wicemarszałkiem
polskiego Sejmu Markiem Kuchcińskim – dowiedział się „Nasz
Dziennik”.
Narkiewicz zaprosił na Litwę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
„Ostatnie wydarzenia w sprawie mniejszości narodowych na
Litwie wzbudzają mnóstwo kontrowersji na arenie
międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że w tej tak trudnej chwili
szczególny charakter ma współpraca graniczących ze sobą
krajów, splecionych wielowiekową wspólną historią wynikającą z
bliskości geograficznej i kulturowej” – pisze w zaproszeniu
wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej.
Powodem spotkania są kolejne represje, jakie spadają na
wileńskich Polaków ze strony administracji litewskiej.
W ostatnich dniach grudnia 2013 r. na mocy decyzji wileńskiego
sądu okręgowego na dyrektora administracji samorządu rejonu
solecznickiego Bolesława Daszkiewicza nałożono horrendalną
grzywnę w wysokości ok. 13 tys. euro za to, że ten nie usunął w
terminie jednego miesiąca dwujęzycznych nazw ulic z niektórych
prywatnych budynków w rejonie solecznickim.

13
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9. Trzej Królowie14
Karolina Anna Kwaśniewska

Orszak Trzech Króli po raz szósty przeszedł w Uroczystość
Objawienia Pańskiego ulicami Warszawy. Zdaniem organizatorów
uczestniczyło w nim ok. 50 tys. osób. Tylko w Warszawie do udziału w
orszakowych inscenizacjach zgłosiło się trzystu dorosłych
–
nauczycieli, rodziców oraz sześćset dzieci z ponad dwudziestu szkół,
głównie katolickich. Mottem tegorocznej edycji Orszaku były słowa
inspirowane jednym z kazań bożonarodzeniowych bł. Jana Pawła II:
„Wiele dróg prowadzi do Boga: Dobro, Prawda i Piękno.
Orszak Trzech Króli wyruszył spod kolumny Zygmunta na placu
Zamkowym w Warszawie po wspólnie odmówionej modlitwie Anioł
Pański, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita
warszawski. Tutaj także zostało odczytane rozporządzenie Cesarza
Oktawiana Augusta, który wyjaśnił, dlaczego Święta Rodzina musiała
udać się na zarządzony w całym cesarstwie rzymskim spis ludności do
Betlejem. Orszak Krakowskim Przedmieściem poprowadziła Gwiazda
Betlejemska, a tuż za nią podążała brzemienna Maryja na osiołku
wiedzionym przez św. Józefa, pastuszkowie i aniołki, Trzej Królowie,
którzy w tym roku wyruszyli szukać Dobra, Prawdy i Piękna: Kacper z
Europy w powozie zaprzęgniętym w cztery konie, Melchior z Azji oraz
czarnoskóry Baltazar z Afryki, któremu tradycyjnie za pojazd służył
grzbiet wielbłąda. Towarzyszył im dwór królewski składający się z
dzieci ubranych w stroje czerwone, zielone i niebieskie. Nie zabrakło
również żółto‐czerwonego smoka podążającego w orszaku azjatyckim,
a także góralskich kapel i owieczek. Po drodze wędrowcy odwiedzili
Szałas Pasterzy, w którym
Anioł Pański oznajmił pastuszkom
narodzeniu Jezusa. Następnie zawitali na Dwór Heroda, pytając o
nowonarodzonego Mesjasza. Zatrzymali się także przy Gospodzie,
której właściciel
odmówił gościny Maryi i Józefowi. Omijając
diabelskie pokusy oraz będąc świadkami walki aniołów z diabłami,

14
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ucczestnicy Orrszaku przeeszli Bramę do Nieba i dotarli do stajenki
ussytuowanej n
na placu Marrszałka Józeffa Piłsudskieggo.
Tam pow
witała ich Maryja tuląca w ramioonach małeggo Jezusa
orraz stojący n
na straży św.
ś Józef w asyście anioołów, pastuszków i
zw
wierząt.
Trrzej Królowiie złożyli Dzieciątku
D
da
ary.
Jako pierwszy prrzemówił król
k
Kacperr, który przyniósł
Zb
bawicielowi w darze złoto. Przypom
mniał, że w
wyruszył w drogę,
ab
by szukać D
Dobra.
‐ W drodze z Europy do Betlejem
m odkryłem, że to Bóg umieścił
Do
obro w ludzkkim sercu i dzięki
d
Bożejj pomocy moożna to dobro serca
wyydobyć – pow
wiedział.
Król azjatyycki Melchior podarował Jezusowi kaadzidło i pow
wiedział,
że
e Bóg dał ludziom rozum
m, aby mogli poznać
p
praw
wdę. Mogą to
o uczynić
ro
ozwijając nau
ukę i studiująąc słowa zapiisane w ksiąążkach.
Jako ostattni zabrał gło
os król afrrykański Balttazar, który przyniósł
małemu Jezusowi mirręę. – To Tyy, Boże, pozzwalasz czło
owiekowi
od
dkrywać pięękno przyrod
dy i piękno czzłowieczeństtwa oraz daajesz nam
zd
dolność do tw
worzenia rzzeczy pięknyych. Jezu, prrzynoszę Ci mirrę,
m
bo
jesteś naszym Bogiem, alee stałeś się na
aszym sługąą i cierpiałeśś, abyśmy
mogli zostać zbawieni – powiedział.
b radosne kolędowaniie.
Finałeem Orszaku było
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10. Śpij kkolego …..15
Piotr Czartoryyski‐Sziler

Wyjątkowa
W
uuroczystośćć na cmenttarzu we W
Włodzimierzzu
Wołyńskim
W
nna Ukrainie. Polacy zamordowa
z
ani przez NK
KWD
do
oczekali sięę pochówkuu z pełnym
m ceremoniiałem wojsk
kowym.
Rada Ochroony Pamięci Walk i Męczeńsstwa do września
w
prrzyszłego rooku ma wybbudować w tym miejsccu monumen
nt, który
„zzamknie pollską kwaterrę”.
– Otaczamy te trumny i trumienkii naszą moddlitwą, otacczamy je
naaszą pamięccią, oddajem
my im cześć i składam
my hołd. Modlimy
M
się o to, żebby nigdy więcej żadnee matki nie opłakiwały
y swych
ynów, żebyy żadne żonny nie opłaakiwały sw
woich mężów, żeby
sy
15
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niigdy więcejj ludzie niee musieli czekać
c
70 llat na ten moment,
m
kiiedy mogą doczekać się
s swojego
o miejsca, ggdzie mogąą schylić
głłowę, położżyć kwiaty i pomodlić się – powieedział na cm
mentarzu
we
w Włodzim
mierzu Wołyńskim
W
Andrzej Kunert, sekretarz
s
ROPWiM.

9 grudnia 20113 roku z cereemoniałem wojskowym
w
poożegnano szczzątki 385
zamoordowanych przez
p
NKWD

Ceremonia pogrzebbowa odbyłła się z uddziałem po
olskich i
uk
kraińskich pprzedstawiccieli władz państwowy
wych oraz żołnierzy
ż
ob
bu państw. Ze strony polskiej
p
uczzestniczył w niej m.in. minister
ob
brony naroddowej Tom
masz Siemo
oniak, miniister Jan Stanisław
Ciiechanowskki, kierowniik Urzędu do
d Spraw Koombatantów
w i Osób
Represjonow
wanych, szzef sztabu
u generallnego WP
P gen.
Mieczysław
M
Gocuł, genn. Jarosław Frączyk
F
ze Straży Graanicznej,
ko
onsul generaalny RP w Łucku
Ł
Beatta Brzywczyy.
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11. Fragm
ment z rap
portu Zwią
ązku Sybirraków „Rep
presje i
zbrod
dnie sowieeckie wob
bec obyw
wateli polsskich w
latach
h II wojnyy światowej”
Zestaw
wienie ofiar represji
r
i zbrrodni sowieck
kich dających się ująć
liczbam
mi opartymi na źródłach archiwalnych
h
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12. Fundacja „Łączka” na pomoc żołnierzom wyklętym16
Tadeusz Płużański

Dzień
państwowego
pochówku
Żołnierzy
Wyklętych‐
Niezłomnych, ofiar komunistycznego terroru, ekshumowanych i
identyfikowanych w kwaterze „Ł” Powązek Wojskowych w
Warszawie wyznaczony na 27 września 2014 r. musi mieć
charakter szczególny. Fundacja Łączka, która właśnie powstała,
zadba, żeby była to wielka patriotyczna uroczystość, narodowe
święto.
Zamordowani przez komunę żołnierze niepodległości – elita II RP –
czekali na tę chwilę przez dziesięciolecia sowieckiego zniewolenia i
zakłamania.
Prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
ppłk Łukasz Ciepliński wiedział, że nie będzie miał pogrzebu, tylko
zostanie wrzucony pod osłoną nocy do jakiegoś bezimiennego
dołu. Dlatego 1 marca 1951 r., tuż przed śmiercią połknął medalik z
Matką Boską. To, jak dotąd, nie wystarczyło do identyfikacji jego
szczątków
na
warszawskiej
Łączce.
Po
brutalnym
śledztwie,
zakończonym
wyrokiem
krzywoprzysiężnego sądu, Ciepliński został zamordowany strzałem
w tył głowy w mokotowskim więzieniu wraz z sześcioma
współpracownikami – mjr. Adamem Lazarowiczem, mjr.
Mieczysławem Kawalcem, kpt. Franciszkiem Błażejem, kpt.
Józefem Rzepką, por. Karolem Chmielem i por. Józefem Batorym.
Dziś na pamiątkę tych tragicznych wydarzeń 1 marca – dzięki śp.
prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i śp. prezesowi IPN‐u
Januszowi Kurtyce – możemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych (…).
16
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13. Gala dla Wyklętych17
Marcin Austyn

Osiem koncertów, wystawa, pokaz filmu – tak Kraków
szykuje się do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Po raz pierwszy wręczona zostanie nagroda
„Inki”.
– Żaden naród nie powinien zgubić żadnego pokolenia. Tak
mówiła jedyna cichociemna Elżbieta Zawacka. Chodzi nie tylko
o to, by nie zapomnieć, ale również o to, że działania pokoleń to
bieg historii, ciąg kulturowy, z którego kolejne generacje
powinny korzystać – podkreśla Dorota Koczwańska-Kalita,
koordynator projektu krakowskich obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych ze strony Instytutu Pamięci
Narodowej.
Uroczystości związane z dniem 1 marca po raz trzeci organizuje
krakowski oddział IPN i Stowarzyszenie Passionart. Spory
rozmach inicjatywy, atrakcyjność i różnorodność form przekazu
ma za zadanie oddać hołd bohaterom i przybliżyć ich sylwetki,
zwłaszcza młodemu pokoleniu.
Żołnierze wyklęci to historia tragiczna, ale w tej tragedii należy
doszukiwać się przede wszystkim spraw, o które ci ludzie
walczyli. Nam, Polakom, takie wartości jak honor, uczciwość,
sprawiedliwość nie są obce i dla bardzo dużej rzeszy młodzieży
żołnierze wyklęci to przykład takich trzystu Spartan, żołnierzy,
którzy nie złożyli broni – podkreśla Mateusz Prendota, prezes
Stowarzyszenia Passionart. Jak dodaje, żołnierze wyklęci
17
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pozostali wierni przysiędze złożonej w 1939 roku prezydentowi i
rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1945 roku nie zgodzili się
na to, że jeden z koalicjantów sam zorganizował rząd, który
został zaakceptowany przez aliantów, i postanowili trwać. Taka
postawa w młodych ludziach budzi respekt. – Postaci takie jak
płk Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna „Inka” czy mjr Zygmunt
Szendzielarz „Łupaszko” to autorytety, do których dzisiejsza
młodzież chce się odwoływać i brać z nich przykład –wskazuje.

14. Muzeum Żołnierzy Niezłomnych18
Małgorzata Rutkowska

Skazani na śmierć fizyczną i cywilną, po dekadach milczenia w
PRL i III RP o ich ofierze zostaną wreszcie upamiętnieni w
godny sposób.
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce będzie mieściło się w
dawnym zakładzie karnym, w którym po wojnie komuniści
więzili żołnierzy podziemia niepodległościowego. Opowie w
nowoczesny, atrakcyjny sposób o losach bohaterów naszej
wolności, a także stanie się centrum działań edukacyjnobadawczych nad historią tych niezwykłych ludzi.
– Jeśli ktoś oddał życie za moją Ojczyznę, a więc także za mnie
(…), jeśli ktoś tak jak my wszyscy miał piękne pragnienie
spokojnego życia, ale umiał to wszystko oddać dla Ojczyzny – to
trzeba o takim człowieku, o takich ludziach pamiętać – mówi
prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski. Uchwałę o utworzeniu
Muzeum Żołnierzy Wyklętych podjęła rada miasta w lutym 2013
roku.
18
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Ta wyjątkowo ważna inicjatywa powstaje we współpracy
z organizacjami i środowiskami, które walczą o pamięć żołnierzy
wyklętych, m.in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Fundacją
„Pamiętamy”, ale także z rodzinami żołnierzy wyklętych,
miłośnikami historii. – To jest piękne i poważne wyzwanie.
Dlatego pokornie, ale ze świadomością wagi sprawy, pukamy i
będziemy pukać do różnych drzwi – podkreśla prezydent
Ostrołęki. – Spotkałem już ludzi, którzy chcą pomóc. Prezes
banku, który żyje sprawami Ojczyzny i od którego już zdołałem
się wiele nauczyć, przedsiębiorcy prowadzący nieduże firmy,
którzy mówią: „Za własne pieniądze odtworzymy ziemiankę
żołnierską”, i starszy pan, który deklaruje, że co miesiąc wpłaci
15 procent emerytury na pamięć o kolegach z lasu – podnosi
Janusz Kotowski.
15. Informacja Zarządu Głównego o XXIX Zjeździe
XXIX Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej
odbędzie się w dniach 5 – 9 czerwca 2014 roku w Krakowie.
Przyjazd
kombatantów
busem
z
Białorusi
jest
przewidziany w dniu 4 czerwca 2014 roku do Konstancina
do pensjonatu „Konstancja”, w którym jest zapewniony dla
tej grupy nocleg (jedna noc).
Transport z Warszawy do Krakowa w dniu 5 czerwca
2014 r. (czwartek) zapewnią dwa autokary (oznaczone
napisem „Zjazd Łagierników”, które zabiorą uczestników
Zjazdu z Warszawy, Mazowsza i tych, którzy dojadą na
Dworzec Centralny przed godziną 10.00.
W holu Dworca Centralnego w godzinach 8.00 - 10.00
będą przedstawiciele Stowarzyszenia z biało-czerwonymi
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opaskami, oczekujący na osoby dojeżdżające do Warszawy.
Autokary będą czekały na ul. Emilii Plater przy Dworcu
Centralnym od godziny 9.30.
O godzinie 10.00 ( punktualnie!) jest przewidziany odjazd
do Krakowa.
Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Zjazdu nastąpi
w Krakowie w hotelu WM System, Al. 29 Listopada Nr 189.
Na uczestników Zjazdu, którzy przyjadą pociągami do
Krakowa będą czekali przedstawiciele Stowarzyszenia z
opaskami w holu Dworca Kolejowego w Krakowie w
godzinach 9.oo - 16.00.
O godz. 17 -18 przewidziana jest kolacja. Po kolacji
przywitanie uczestników Zjazdu przez Zarząd i wieczór
wspomnień przy świecach - w godz.20 - 21.
W programie Zjazdu przewidziano m.in. :






obrady,
hołd pamięci na Wawelu (Józef Piłsudski,
Prezydencka Para,
zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce,
wyjazd do Racławic,
zwiedzanie Muzeum Armii Krajowej i centrum
Krakowa.

Koszt pobytu z wyżywieniem (4 doby) wynosi 300
złotych. Opłaty za uczestnictwo prosimy dokonać do
końca kwietnia 2014 roku.
Zarząd Stowarzyszenia
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16. Inforrmacja Zarrządu Głów
wnego dottycząca obchodów
70. roocznicy Poowstania Wileńskiego
W
o „Ostra Brama”
B

PROGRAM OBCHODÓW
W UROCZYS
STOŚCI
POŚWIIĘCONYCH 70
7 ROCZNIC
CY
WYBUCHU
W
P
POWSTANIA
A WILEŃSKIIEGO – OPER
RACJI WOJSK
KOWEJ
„OST
TRA BRAMA
A” – 7 LIPCA
A

Sttowarzyszennie Łagierrników Żo
ołnierzy A
Armii
Krajowej
K
wspólnie
w
z Urzędem
m do Sprraw Kombbatantów i Osób
Represjonow
wanych prrzy wspaarciu Minnisterstwa Spraw
Zaagranicznycch, a takżże z udzziałem Okrręgu Wileeńskiego
Św
wiatowego Związku Żołnierzy
Ż
AK,
A
organnizuje Urocczystości
w dniach od 5 do 8 lipcca 2014 rok
ku uroczysstości pośświęcone
70
0. rocznicy operacji wojskowej „O
Ostra Bramaa” w Wilniee.
Po
owstanie W
Wileńskie – Operacjja „Ostra Brama”, została
za
aplanowanaa w ramaach ogóln
nopolskiej „Akcji Burza”.
Oddziały
O
Arrmii Krajoowej pod dowództwem
d
m płk Alek
ksandra
Krzyżanows
K
skiego „W
Wilka”, dow
wódcy Ok
kręgu Wileeńskiego
„W
Wiano” w dniach od
o 7 do 13
3 lipca 19444 roku stoczyły
ch
hwalebny bój z ok
kupantem niemieck
kim. Urocczystości
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poświęcone temu wydarzeniu odbędą się na cmentarzu na
Rossie w dniu 6 lipca 2014 roku o godzinie 12.
W obchodach wezmą udział kombatanci – żołnierze Armii
Krajowej z Polski, Litwy
Białorusi oraz członkowie
Stowarzyszenia, nauczyciele wraz z uczniami i harcerzami z
patriotycznych szkół w Bujwidzach, Wojdatach, Solecznikach,
Wilnie, Sejnach, Suwałkach, Augustowie, Białymstoku,
Warszawie, Wołominie i Krakowie.
Osoby biorące udział w uroczystości zostaną przywiezione
do Wilna trzema autokarami i dwoma busami, w tym jednym
z 15 kombatantami z Białorusi.
Przyjazd wszystkich uczestników do Wilna nastąpi w dniu 05
lipca 2014 r. o godz.8.00 (sobota) z Dworca Centralnego w
Warszawie przy ul. Emilii Plater, gdzie będą oczekiwać
oznaczone autokary.
Zakwaterowanie jest przewidziane w hotelu CORNER w Wilnie,
przy ul. Sevcenkos 16, Wilno 3111. Dzielnica: Stare Miasto.
Przywitanie przybyłych gości przez Zarząd
Główny
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w
miejscu zakwaterowania w hotelu ok. godz. 17.30, a następnie o
godz. 18.30 uroczysta kolacja w restauracji hotelu.
Wieczór wspomnień z udziałem uczestników Akcji „Ostra
Brama” żołnierzy AK w sali gościnnej
w miejscu
zakwaterowania godz. 19:30-22:00
Dzień I Obchodów – niedziela 06 lipiec 2014 r.
 śniadanie godz. 8:00-9:00
 godz. 10:00 Msza Św. w Kościele O.O. Franciszkanów
przy ul. Trockiej
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- modlitwa za zmarłych żołnierzy AK z okręgu
Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas
zdobywania Wilna.
godz. 12:00 – Główna Uroczystość poświęcona pamięci
Powstania Wileńskiego na cmentarzu „Na Rossie” z
udziałem przedstawicieli władz RP
godz. 14:00-15:00 obiad
godz. 16:00 dalszy ciąg Uroczystości rocznicowych w
Domu Polskim w Wilnie, w ramach którego przewidziano
wystąpienia, prelekcje oraz montaż muzyczny, którego
charakter będzie nawiązywał do wydarzeń z Powstania
Wileńskiego
godz. 19:00-20:00 uroczysta kolacja.



Dzień II Obchodów – poniedziałek 07 lipca 2014 r.
 godz. 7:30-8:30 śniadanie
 godz. 10:00 złożenie przez środowiska kombatanckie
oraz zaproszonych gości wieńców i zapalenie zniczy
poległym
żołnierzom
AK
w
podwileńskich
Krawczunach w 70 rocznicę bitwy stoczonej 13 lipca
1944 roku z wojskami niemieckimi,
- modlitwa za zmarłych żołnierzy AK z okręgu
Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas
zdobywania Wilna.
 godz. 12:00 złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w
Kalwarii Wileńskiej,
 godz. 14:00 obiad,
 godz. 16:00 przyjazd do kaplicy w Ostrej Bramie z
łaskami słynącym obrazem Najświętszej Maryi Panny
Matki Miłosierdzia
- wspólna modlitwa za dusze
poległych w boju żołnierzy Armii Krajowej,
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godz. 17:00 przyjazd do Kościoła św. Piotra i Pawła na
Antokolu
godz. 18:30 kolacja pożegnalna
godz. 20:00 zapalenie zniczy w Kolonii Wileńskiej na
grobach poległych żołnierzy AK w szturmie na Wilno
przez młodzież z Polski i Litwy.
Dzień III – wtorek 08 lipca 2014 r.
godz. 7:00-8:00 śniadanie,
godz. 9:30 modlitwa, a następnie złożenie hołdu pamięci i
zapalenie zniczy pomordowanym w Ponarach kilku
tysiącom Polaków oraz ponad 80 tysięcy obywateli
narodowości żydowskiej i innych narodowości przez
okupanta niemieckiego,
godz.10:30 autokary po uroczystości składania wieńców
w Ponarach odwożą uczestników do Sejn, Białegostoku i
Warszawy,
godz. 10:30wyjazd busa z kombatantami do Lidy na
Białoruś.
Koszt uczestnictwa z wyżywieniem ( 3 doby)
wynosi 200 złotych, opłaty prosimy dokonać do 20
maja 2014 roku.

Zarząd Stowarzyszenia
Andrzej Siedlecki – Prezes
Artur Kondrat – Wiceprezes
Tel: 505-047-488
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17. Kaziu
uk - 4 maarca
przygg. St. Szantyr –Powolna
–

Przyppomnijmy jak
j to w Wilnie
W
bywaało!

Już od ponad 20 lat
Poznań kkultywuje tradycje
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oku kręci …
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hejnał wileński, a to oznacza, że wystarrtowały
19
Ka
aziuki
Krysttian Lurka

Rozpo
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fo
otograficzną
ą, uczestnicczyć w mszy
m
święte
ej, czy po
osłuchać
cz
zytania teksstów poświęconych św.
ś
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K
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wy,
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M
Wilna i Z
Ziemi Wileń
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Przyp
pomnimy związki
z
Ja
agiellonów z Pozna
aniem mówi Barbara Napiera
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owarzystwa Miłośników
w Wilna
i Ziemi Wile
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Nie zabraknie również atrakcji dla tych, którzy
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wać
w bardziej
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Urzędu Wo
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Kartki z historii – przyg. St. Szantyr-Powolna
Polska okresu upadku / Książę Józef Poniatowski –
symbol epoki napoleońskiej21
Książę Józef zaskarbił sobie u Polaków miłość i szacunek,
które tak silnie rzutują na naszą świadomość, że trudno doszukać
się w rodzimej historiografii czy literaturze poważniejszych
wobec tej postaci zarzutów. Owszem, wytyka mu się – niekiedy
dość ostro – dziesięć lat oddzielających upadek Polski od
utworzenia Księstwa Warszawskiego, które Pepi zmarnował
na zabawach i hulance. Nie są to jednak grzechy, których
nie dałoby się wybaczyć (…).
Do roku 1789 książę Józef był w Polsce postacią
kompletnie nieznaną.
Urodzony w Wiedniu, tamże
wychowany, wreszcie oficer austriacki ‐ nie miał czym zapaść
w pamięć rodaków.
Tymczasem w Rzeczypospolitej rozgrywały się wydarzenia
wielkiej wagi. Od 1788 r. obradował w Warszawie sejm, który
przeszedł do historii pod nazwą „Wielkiego”. Stanisław August
postanowił ściągnąć do kraju bratanka, licząc na to, że przyda się
on w rozgrywce politycznej z wrogim mu stronnictwem
hetmańskim. Niebawem po przyjeździe – jesienią 1789 r. –
decyzją sejmu książę Józef został mianowany generałem‐
majorem wojsk polskich i jeszcze w tym samym roku
oddelegowano go na Ukrainę, gdzie poza zwykłymi czynnościami
wojskowymi tworzył stronnictwo sympatyków króla.
To właśnie na Kresach południowo‐wschodnich narodzi
się sława wojskowa księcia Józefa. Oto wiosną 1792 r. zawiązała
się konfederacja targowicka, której członkowie poprosili
Katarzynę II o zbrojną pomoc w zniszczeniu ustawy majowej.
Caryca „łaskawie” przychyliła się do prośby, wysyłając do Polski
21
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swoje wojska. Odpór interwencji ze wschodu miały dać dwie
armie: koronna i litewska. Na czele tej pierwszej, operującej
właśnie na Ukrainie, stanął książę Józef.
18 czerwca 1792 r. Polacy stoczyli zwycięską bitwę pod
Zieleńcami. I chociaż sukces ten nie został wykorzystany,
ponieważ przeciwnik zachował zdolność bojową, to miał on
ogromne znaczenie psychologiczne. Pamiętać należy, że
rozkładająca się od czasów saskich Rzeczpospolita została
praktycznie pozbawiona wojska. Często mówi się, że Zieleńce są
pierwszym od czasów wiktorii wiedeńskiej zwycięstwem oręża
polskiego – i jest to prawda. Na pamiątkę tego wydarzenia
Stanisław August ustanowił order Virtuti Militari, a jego
pierwszym kawalerem został oczywiście zwycięski wódz – książę
Józef.
Potem jednak król przystąpił do Targowicy, co wywołało
u księcia taki szok, że złożył dymisję. Być może powinien
pozostać na stanowisku do końca. Ale czy można winić człowieka
za to, że chciał odciąć się od zdradzieckiego postępku stryja?
Mógł oczywiście wypowiedzieć posłuszeństwo, dokonać
zamachu stanu i ogłosić się dyktatorem. Temu jednak stała na
przeszkodzie zależność finansowa od stryja i poczucie
wdzięczności za okazywane dotychczas względy.
Przed upadkiem Polski zobaczymy księcia Józefa w służbie
czynnej raz jeszcze – podczas insurekcji kościuszkowskiej. Wtedy
to stając na czele północno‐zachodniego odcinka obrony
Warszawy obleganej przez Prusaków popełnił błąd, który
kosztować go będzie upadek sławy wojskowej zdobytej pod
Zieleńcami.
Tymczasem nadciągał wieszczony przez Kościuszkę po
bitwie pod Maciejowicami finis Poloniae (…).
Od stycznia 1807 r. widzimy księcia Józefa na stanowisku
dyrektora wojny w Komisji Rządzącej – namiastce polskiego
rządu – następnie zaś w roli szefa stosownego resortu w radzie
ministrów Księstwa Warszawskiego. Jesienią 1808 r. Poniatowski
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zostaje również wodzem naczelnym, co pozwala mu
skonsolidować w swoich rękach praktycznie całą władzę nad
wojskiem.
Wojna z Austrią, stoczona w roku 1809, sama w sobie
będąca peryferyjnym teatrem wojny Francji i jej sojuszników z
Habsburgami, stanowi moment przełomowy w życiu
Poniatowskiego. Mając do dyspozycji 14 tys. żołnierzy, musi
stawić czoło ponad dwukrotnie liczniejszej armii pod
dowództwem arcyksięcia Ferdynanda d’Este. Poniatowski
postawił wszystko na jedną kartę. Była nią trudna do
sforsowania, ze względu na otaczające rozlewiska, grobla
prowadząca do wsi Raszyn. Taki wybór miał przynajmniej trzy
zalety. Po pierwsze, stoczenie bitwy w tym miejscu sprawiłoby,
że książę nie będzie chodził w odium winy za oddanie Warszawy
bez walki, po drugie, dawałoby to możliwość związania sił
austriackich niemogących rozwinąć szyku, po trzecie,
niwelowałoby – niczym pod Termopilami – przewagę liczebną
wroga.
Z zakładanych celów udało się osiągnąć pierwszy – w
zasadzie oczywisty – i trzeci, co należy uznać za sukces,
zważywszy wymienioną już dysproporcję sił oraz fakt, że wojsko
Księstwa przechodziło w tej bitwie chrzest bojowy. Bitwa
raszyńska nie była wygrana w sensie taktycznym, ponieważ
Austriacy zajęli w końcu newralgiczną groblę. Jednak wojsko
polskie wycofało się w zupełnym porządku w stronę Warszawy,
miało mniejsze straty liczbowe niż przeciwnik oraz – co chyba
najważniejsze – przekonało się o własnej wartości bojowej.
Stolicy już jednak bronić było niepodobna. Wiedział o tym
książę Józef – nie wiedzieli, czy też wiedzieć nie chcieli
mieszkańcy Warszawy, którzy na wieść o oddaniu miasta
poczęstowali Poniatowskiego solidną porcją wyzwisk i obrzucili
kamieniami. Konwencja wojskowa podpisana przez dowódców
obu armii zezwalała na ewakuację wojska polskiego na drugi
brzeg Wisły. Gwarantowała ponadto, że Praga nie będzie
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atakowana przez Austriaków. A zatem, wbrew temu, co sądził
lud, były to warunki nadzwyczaj korzystne.
Po dokonanej przeprawie na Pragę Poniatowski
zdecydował się rozpocząć kontruderzenie w kierunku
południowym, by w dogodnym miejscu i czasie przeprawić się z
powrotem przez Wisłę i odciąć Austriakom drogę odwrotu.
Pozostawienie stolicy w rękach austriackich miało i ten plus, że
wiązało 1/3 wojsk Ferdynanda, których nie był w staniu użyć w
polu. Dalsze losy tej wojny to w zasadzie pasmo zwycięstw
wojska polskiego, które zajmuje po kolei Lublin, Sandomierz,
Zamość, na krótko Lwów i wreszcie Kraków (…).
14 października 1809 r. wszystko stało się jasne. Tzw.
Nowa Galicja, czyli ziemie III rozbioru austriackiego oraz cyrkuł
zamojski, przypadają w udziale Księstwu Warszawskiemu.
Zwycięski wódz może wrócić do stolicy, by święcić największy
trumf swojego życia (…).
24 czerwca Napoleon rozpoczyna kampanię rosyjską,
która stać się miała początkiem jego upadku. W tej olbrzymiej
operacji militarnej książę Józef otrzymuje dowództwo nad 35‐
tysięcznym V korpusem, tzw. polskim, wchodzącym w skład
prawego skrzydła Wielkiej Armii.
Mimo połajanek ze strony cesarza Poniatowski wraz z
podległymi mu żołnierzami bił się dzielnie pod Smoleńskiem,
przyczyniając się walnie do zdobycia miasta. Po wygranej bitwie
błagał ponoć Napoleona na klęczkach, by ten pozwolił mu
skierować się na Ukrainę w celu wywołania tam polskiego
powstania. Niestety, zgody na taki ruch nie otrzymał, w związku z
czym musiał kontynuować morderczy marsz na wschód, podczas
którego wziął udział w bitwie pod Możajskiem/Borodino,
atakując lewo skrzydło armii rosyjskiej.
Mimo że wojska francuskie zdobywają Moskwę, V korpus
nie stacjonuje w stolicy carów, tylko na jej obrzeżach. 17
października w wyjątkowo trudnych warunkach bojowych
Poniatowski daje odpór armii rosyjskiej, która właśnie przeszła
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do kontrofensywy. Zwycięstwo miało jednak gorzki posmak,
ponieważ w bitwie poległ szef sztabu wojsk polskich, generał
Stanisław Fiszer.
W czasie tragicznego odwrotu Wielkiej Armii z Moskwy
książę Józef był aktywny jeszcze niecałe dwa tygodnie. Pod
koniec października przydarzył mu się bowiem przykry wypadek:
oto koń jego wywrócił się tak nieszczęśliwie, że zgniótł mu
nogę, tak że dalszą podróż musiał Pepi odbyć w pozycji leżącej.
Do Warszawy przybył wyczerpany na krótko przed końcem roku.
Wobec postępów armii rosyjskiej zajmującej Księstwo
Warszawskie Rada Ministrów, a wraz z nią książę Józef, udają się
do niezajętego jeszcze Krakowa. Przez półtora miesiąca próbuje
Poniatowski „ratować, co się da” – tzn. odbudować zniszczone
ostatnią kampanią wojsko i mimo okrążenia wymusić na
członkach VI już koalicji antynapoleońskiej przemarsz na zachód
w nadziei połączenia się z Wielką Armią. Tu w Krakowie dokona
się ostatnie kuszenie księcia Józefa: znów zjawią się u niego
zausznicy Czartoryskiego, tłumacząc mu, że dalszy opór jest
beznadziejny, a tymczasem car wysuwa wcale korzystną ofertę
polityczną. Warunek: książę ma rozpuścić wojsko. Tego jednak
duma Poniatowskiego ścierpieć nie może. Odrzuciłby
zdradziecką propozycję tak czy owak, ale sugestia porzucenia
wojska dźgnęła go niczym rozpalone żelazo.
Z Austriakami negocjuje twardo: albo zgoda na przejście
armii Księstwa do Niemiec, gdzie w tym czasie znajdował się
Napoleon, albo marsz zaczepny w stronę Warszawy. Po zawarciu
stosownego porozumienia książę Józef opuszcza Kraków, by
wrócić tu cztery lata później, już na marach.
Z Napoleonem połączył się na terenie Saksonii. Cesarz był
łaskawy jak nigdy: mówił, że nie zapomni o Polakach, oddał
Poniatowskiemu komendę nad nowo utworzonym VIII
korpusem, wreszcie pod koniec pierwszego dnia bitwy pod
Lipskiem (16 października) mianował go marszałkiem Francji.
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Marszzałkostwo Poniatowsk
P
iego trwa j edynie trzyy dni. 19
paaździernika,, podczas odwrotu Wielkiej
W
Ar mii, która właśnie
po
oniosła druzzgocącą klęęskę, wpadaa wraz z konniem do Elsstery i tu
po
onosi śmierrć.

Śmierć kss. Poniatowskkiego w Elsterrze, mal. Januuary Suchodolski

Odcho
odzi wraz z upadkie
em Księstw
wa Warszaw
wskiego,
od
drzucając zzawczasu wybór mię
ędzy emigrracją a ukkładami.
Odchodzi, jjak przysttało na prawdziweego wodzaa doby
naapoleońskieej: po żołłniersku i mężnie. Odchodzi dumny,
niezłomny i w
wierny.
*
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220. rocznica Insurekcji z imieniem Kościuszki22
Zbrojne powstanie nazywano niegdyś insurekcją (łac.
insurectio czyli powstanie). Powstanie kościuszkowskie 1794
roku
było pierwszym
wielkim
narodowym
zrywem
niepodległościowym, chociaż wielu historyków jest zdania, iż
była nim już konfederacja barska (1768‐1772), mająca
wyraźnie antycarski charakter.
Insurekcja kościuszkowska była z całą pewnością
jednym z trzech wielkich powstań narodowych (obok
listopadowego 1830 roku i styczniowego 1863 roku). Polacy
nie chcieli cierpieć cudzego nad nimi panowania. Powstanie
zasięgiem swym
objęło najbardziej rozległy obszar,
rozgrywało się we wszystkich regionach Rzeczypospolitej.
Trwało bardzo długo, niemal osiem miesięcy (od 12 marca
do 16 listopada 1794 roku). Ogromny był wysiłek zbrojny
powstania. Zdołano bowiem zmobilizować około 300 tys.
żołnierzy, z czego niemal połowę stanowiły formacje
regularne. Specyfiką insurekcji było pospolite ruszenie oraz
mobilizowanie formacji zbrojnych na zasadzie powszechnego
poboru rekruta. Kadrę oficerską oddziałów powstańczych
stanowili w większości uczniowie i absolwenci Szkoły
Rycerskiej.
Powstanie kościuszkowskie wybuchło na wieść o
redukcji wojska polskiego i przymusowym wcielaniu żołnierzy
do armii Prus i Rosji. 24 marca 1794 roku w Krakowie
Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę jako naczelnik powstania
i dyktator:
„Ja Tadeusz Kościuszko przysięgam w obliczu Boga
całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy w
niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony
22
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całości granic, odzyskania samowładności narodu i
ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi
Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego”.
4
kwietnia
stoczono
zwycięską
bitwę
pod
Racławicami, w której wsławili się m.in. kosynierzy Bartosza
Głowackiego. Sukcesem zakończyły się też zrywy: warszawski
(Jan Kiliński) i wileński (Jakub Jasiński). Chcąc pozyskać dla
powstania chłopów, Kościuszko wydał tzw. uniwersał
połaniecki, rozszerzający ich wolności. Kiedy jednak Rosjan
wsparły oddziały pruskie, powstańcy zaczęli ponosić klęski.
10 października 1794 roku w przegranej bitwie pod
Maciejowicami ranny Tadeusz Kościuszko dostaje się do
niewoli rosyjskiej. Padając z konia miał powiedzieć : „ Finis
Poloniae”. 5 listopada kapituluje Warszawa. Żołdacy
Suworowa dokonali straszliwej rzezi ludności cywilnej w
warszawskiej dzielnicy Praga. Ale przelana krew nie poszła
na marne. „Kościuszko był tym ogniem, co połączył w sobie
i przez siebie przeszłość Polski z jej przyszłością ‐ był ręką
Opatrzności, która dźwignęła z upadku moralnego Ojczyznę,
wznosząc jej sprawę na szczyt najwznioślejszych spraw
ludzkich ‐ narodowych”.
Powstanie upadło 16 listopada 1794 roku. Jednak
jego
ogólnospołeczny
wymiar
przyśpieszył
proces
kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa.
Uroczystości w Krakowie z okazji 220. rocznicy
insurekcji kościuszkowskiej23
Złożeniem kwiatów na sarkofagu Tadeusza Kościuszki w
krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej uczczono w
23

Portal Kraków.Gazeta.pl

159

poniedziałek 220. rocznicę wybuchu insurekcji kościuszkowskiej.
Na Rynku zaprezentowano rekonstrukcję przysięgi Naczelnika z
24 marca 1794 roku.
W rekonstrukcji przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku
Głównym, w pobliżu miejsca oznaczonego pamiątkową tablicą,
uczestniczyli słuchacze Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Lądowych im. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia. "Ja, Tadeusz
Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi
Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie
użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania
samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności
używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna
Jego" ‐ zabrzmiały ponownie w tym miejscu słowa przysięgi.
Jak podkreślił Jacek Majchrowski, w Krakowie są trzy miejsca
związane z Tadeuszem Kościuszką. ‐ To miejsca jego pochówku
na Wawelu, kopiec, który jest jego symboliczną mogiłą, oraz ta
płyta na Rynku, przed którą przysięgał narodowi polskiemu ‐
mówił podczas uroczystości Majchrowski. Przypomniał również,
że "pierwotna koncepcja była taka, aby przysięgę złożyć w
kryptach wawelskich, ale Kościuszko na to nie wyraził zgody,
uważając, że musi to zrobić w obliczu mieszkańców
Krakowa i narodu".
Powstanie kościuszkowskie, ściśle związane z Krakowem,
jest pierwszym aktem walki z zaborcami w cyklu innych aktów,
które
kończą się
w Krakowie wymarszem I kompanii
kadrowej.
‐ Kraków był tym miejscem, które zawsze łączyło się z
walkami o niepodległość ‐ podkreślił prezydent miasta.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i musztra
paradna
Orkiestry
Wojskowej
Garnizonu
Kraków.
Z okazji rocznicy na Zamku Królewskim na Wawelu
zaprezentowano pamiątki po Tadeuszu Kościuszce, wśród
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kttórych znalazły się dwa
d
listy, w tym jedenn prezentow
wany po
raaz pierwszyy, oraz trzyy tabakierkki własnoręęcznie prze
ez niego
wykonane.
Wydarzeniem
W
m towarzyszącym obch
hodom był także XXXV
VIII Bieg
Ko
ościuszkowsski Szlakiem
m Pomników
w Pamięci TTadeusza Ko
ościuszki
orrganizowany w ponied
działek prze
ez Politechnnikę Krakow
wską im.
Taadeusza Kośściuszki oraz AZS PK (…
…).
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Pomniki
przyg. Stefania Szantyr-Powolna

Zbrodnia na Wzgórzach Wulec kich

24

Niemccy, wkraczzając do Lw
wowa, nie m
mieli już, jakk 1939 r.
w Krakowie, wątpliwoścci, co zrobić z polskim
mi profesoraami. Nie
zaawracano sobie głow
wy kurtuazyyjnym zaprooszeniem na odczyt
i wywózką do obozu
u koncentracyjnego. W
Wyprowadzono ich
z domów, a następnie rozstrzelaano na lwoowskich Wzzgórzach
Wuleckich.
W
Ho
ołd pomordowanym profesorom oddał przzebywający z wizytą
we Lwowie Jan Stanisłaaw Ciechanowski, kiierownik Urzędu do
Sp
praw Kombaatantów i Osób
O
Repre
esjonowanycch, składającc kwiaty
prrzy pomniku odsłoniętym
m w 2011 r. Upamiętniaa on miejssce kaźni
sp
przed 70 lat, w którym
m okupant niemiecki zzadał potężn
ny cios
po
olskiej nau
uce, mordujjąc wybitn
nych profeesorów lw
wowskich
ucczelni (…).
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Jako p
pierwszego, 2 lipca 194
41 r., zatrzyymano mate
ematyka,
prrof. Kazimierrza Bartla, byłego
b
prem
miera rządu polskiego w latach
19
926–1930. W nocy z 3 na
n 4 lipca po
od domy ko lejnych pro
ofesorów
po
odjechały samochody
wojskow
we. Wszyst kich aresztowanych
ro
ozstrzelano na Wzgórzaach Wulecckich.
Ci ała zamordowanych
prrofesorów i kilku członków ich rodzin zakoppano w zbiorowej
z
mogile. W noccy z 7 na 8 października
p
Niemcy prz ystąpili do zacierania
ślaadów mordu
u. Zwłoki lwowskich uczonych i ich rodzin
n zostały
od
dkopane, a n
następnego dnia
d spalone
e.
Po 19945 r. pamięęć o zamord
dowanych pprzechowyw
wana była
jedynie wśród
d pozostałycch we Lwowie Polaków, bowiem ukraińska
u
SR
RR sprzeciwiłła się godneemu ich uczczeniu. Doppiero na pocczątku lat
90
0. XX w. ud
dało się rodaakom wznie
eść krzyż z tablicą pośświęconą
Lwowa
zaamordowanyym profesorom, a w 2011 r. władze
zd
decydowały się postaw
wić pomnikk, zaprojektoowany prze
ez prof.
Aleksandra Śliwę.
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Nielegalny pomnik

Adam Białous

Pierwszy pomnik
Białorusi.

powstańców

styczniowych

powstał

na

Postawił go litewski biznesmen. Nie zabiegał o
pozwolenie władz Białorusi, bo obawiał się, że ich nie otrzyma.
Monument wzniósł własnym sumptem we wsi Słabodka (blisko
granicy z Litwą). To pierwszy w tym kraju pomnik poświęcony
Powstaniu Styczniowemu. Został wzniesiony na wcześniej
wykupionej przez biznesmena działce.
Autorem upamiętnienia jest Białorusin Ihar Zasimowicz.
Twórca pomnika powiedział dziennikarzom, że ma to być przede
wszystkim wyraz wdzięczności i docenienie odwagi powstańców
styczniowych.
Zasimowicz ujawnił, że odsłonięcie pomnika
planowane jest na początek stycznia. Zdjęcia monumentu zostały
umieszczone
na
niezależnych
białoruskich
portalach
internetowych. Przez dłuższy czas nie ujawniano jego lokalizacji
z powodu ewentualności jego zniszczenia przez służby
państwowe.
Trzymetrowy, granitowy pomnik ma kształt miecza
wbitego w ziemię. Widnieją na nim daty 1863-2013 oraz dwa
krzyże – katolicki i prawosławny. Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika ma być zwieńczeniem obchodów 150. rocznicy
Powstania Styczniowego, zwanego na Białorusi także
Powstaniem Kalinowskiego (od nazwiska jednego z
powstańczych dowódców). Przez środowiska niezależne na
Białorusi to powstanie uznawane jest za zryw niepodległościowy
tak Polaków, jak i Białorusinów.
25

Nasz Dziennik , 20 grudnia 2013 r.
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Relacja z odsłonięcia pomnika Jana Borysewicza ps.
„Krysia” „Mściciel”
Organizatorem uroczystości była Fundacja „Wolność i
Demokracja”, zaś patronem i fundatorem Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa.
W uroczystości w Kowalkach wzięli udział: prof. dr
Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, organizatorzy na czele z prezesem Michałem
Dworczykiem oraz wielu zaproszonych gości w tym wiceprezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej doc. Dr Piotr
Kurek, płk Tadeusz Bieńkowicz „Rączy” – prezes Stowarzyszenia
Więźniów Politycznych w Krakowie – członek stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, prezes Okręgu
Nowogródzkiego AK – doc. Kazimierz Krajewski reprezentujący
również Instytut Pamięci Narodowej. Ze Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wzięli udział członkowie
Zarządu Głównego; prezes Andrzej Siedlecki, wiceprezes kpt.
Weronika Sebastianowicz, wiceprezes Artur Kondrat, a także
z pocztami sztandarowymi AK członkowie Stowarzyszenia
z Wilna na czele z panem Edwardem Klonowskim, członkowie
Klubu Weteranów AK z Wilna i Stowarzyszenie Kombatantów
z Wilna.
Z panią Weroniką Sebastianowicz przybyli z Białorusi
żołnierze AK: Alfons Rodziewicz, Franciszek Szamrej, Józef Nowik,
Edward Akuszewicz oraz liderzy z Młodzieżowego Ruchu
Polskiego z Lidy.
Na szczególne uznanie zasługiwał udział żołnierzy Armii
Krajowej w tym z
Klubu Weteranów AK w Wilnie
i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie.
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W uroczystości wzięły również udział poczty sztandarowe
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach z
dyrektorem Henrykiem Wydrą oraz koordynatorem akcji w
Sejnach Beatą Kuczyńską, II LO w Augustowie im. Polonii
i Polaków na Świecie pod przewodnictwem pani Danuty Kaszlej,
Koło nr 14 im Powstańców Sejneńskich Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego i Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa
w Wojdatach na Litwie z wicedyrektor Honoratą Gawrylowską
na czele. Uroczystość zaszczycili również przedstawiciele
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Rajdu Katyńskiego, Klubu
Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, Klubu
Historycznego im. kpt. Franciszka Potyrały z Sokółki.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Koleśnikach, a piękną homilię o wartościach ideowych Armii
Krajowej wygłosił ksiądz proboszcz parafii Anatol Markowski .
Drogę życia i działalność niepodległościową kpt. Jana
Borysewicza przedstawili po mszy świętej: prof. dr Andrzej
Kunert – Sekretarz ROPWiM, Michał Dworczyk z Fundacji
Wolność i Demokracja oraz Mer miasta Soleczniki Zdzisław
Palewicz, a przy pomniku głos zabrał prezes Okręgu
Nowogródzkiego ŚZŻAK – dr. Kazimierz Krajewski.
Na warcie przy pomniku Jana Borysewicza „Krysi”
stanęło 4 przybyłych na tę uroczystość jego żołnierzy: płk
Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”, por Alfons Rodziewicz „Alik”, por
Tadeusz Szamrej, por Józef Nowik.
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Przybyli złożyli wiązanki kwiatów
w i zapalili znicze
wali „Rotę”.. Pomimo mrozu ‐23 oC wszyscyy obecni
orraz odśpiew
naa czele z m
młodzieżą byli bardzo wzruszeeni oraz szczęśliwi,
że
e mogli oddać hołd i czześć bohate
erskiemu doowódcy kptt. Janowi
Bo
orysewiczow
wi, który poległ
p
w waalce z okuppantem sowieckim
skkładając na ołtarzu Ojczzyzny swoje
e życie.

Zarząd Sto
towarzyszen
nia.

*

167

26

Po
omnik Boryysewicza

Adam Białous

W rocznicę ttragicznej śm
mierci kpt. Jana Boryssewicza ps. „Krysia”
we wsi Kowaalki na Litw
wie zostanie
e dziś (red . ‐ 23.01..2014 r.)
od
dsłonięty p
pomnik do
owódcy Zgrupowania „Północ” Okręgu
No
owogródzkiego AK.
Pomn
nik w Kowaalkach, na pograniczuu Litwy i Białorusi,
B
stanął w miejscu, w którym
k
69 lat temu kapitan poległ
p
w
nierównej w
walce z oddziałem NKWD. Pomysłodawcą i
re
ealizatorem monumen
ntu jest Fun
ndacja Wolnność i Dem
mokracja,
kttórej staraniem stanęło
o już w kraju i za graniccą wiele po
omników
po
oświęconycch polskim żołnierzom.
ż

26

Nasz Dziennik 23 stycznia 2014 r.
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Jan Borysewicz pochodził z miejscowości Dworczany w
parafii Wasiliszki w powiecie lidzkim. Ukończył seminarium
nauczycielskie w Szczuczynie Nowogródzkim, był oficerem służby
stałej Wojska Polskiego. Aresztowany przez NKWD w 1940 r.,
więziony w Baranowiczach i Brześciu, skąd zbiegł w czerwcu
1941 r. podczas ewakuacji więzienia. Od lata 1941 r. działał w
konspiracji.
Od maja 1944 r. pełnił funkcję komendanta Zgrupowania
„Północ”, był uczestnikiem operacji „Ostra Brama”. Borysewicz
przybrał pseudonim „Krysia” i „Mściciel”. Słynął z
przeprowadzania spektakularnych akcji bojowych. Najgłośniejszą
było odbicie więźniów z dobrze strzeżonego przez Niemców
więzienia w Lidzie. Dowodzone przez niego oddziały okręgu
nowogródzkiego AK mają na koncie brawurowe akcje likwidacji
niemieckich posterunków i całych garnizonów. Rozbiły więzienie
w Ejszyszkach i zdobyły Raduń. Podczas zajęcia terenów
Nowogródczyzny przez Armię Czerwoną „Mściciel” nie złożył
broni.

Porucznika Jana Borysewicza „Krysia” ogromnym
zaufaniem i estymą darzyli mieszkańcy terenów, na których
walczył. Borysewicz zginął 21 stycznia 1945 roku pod Kowalkami
w zasadzce grupy operacyjnej 105. pułku pogranicznego NKWD.
Dotychczas nie wiadomo, gdzie został pochowany. Symboliczna
mogiła „Krysi” znajduje się na cmentarzu w Ejszyszkach.
Odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

*
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Małe Kalendarium
przyg. Bożenna Bargieł

3 01 1795

Rosja i Austria podpisały
Rzeczypospolitej.

konwencję

rozbiorową

4 01 1936

Ustawą sejmową Belweder został uznany za
Przybytek narodowy i utworzono w nim Muzeum
Józefa Piłsudskiego.

Od 15 października 1944 roku do 5 stycznia
1945 roku
NKWD i polski UB aresztowały 13.142 osoby, w
tym 9.101 członków Armii Krajowej.
7 01 1949

Zginął (prawdopodobnie wyrzucony z okna przez
funkcjonariuszy BU) por. Jan Rodowicz „Anoda”,
żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik Akcji pod
Arsenałem i Powstania Warszawskiego.

8 01 1894

W Zduńskiej Woli urodził się Rajmund Kolbe św. Maksymilian Maria.

9 01 1918

Zjazd ziemian w Warszawie uznał zwierzchnictwo
Rady Regencyjnej, poparł program odbudowy
państwa
i
przeciwdziałania
ruchowi
komunistycznemu.

15 01 1919

Zginął twórca polskiego harcerstwa Andrzej
Małkowski - statek, którym płynął - wpadł na
minę niedaleko Messyny.

18 01 1951

Ustawą o dniach wolnych od pracy komuniści
znieśli święto 3 Maja.

21 01 1945

W obławie NKWD zginął Jan Borysewicz
„Krysia”, dowódca Zgrupowania Północ w Ziemi
Lidzkiej.

22 01 1863

Wybuch Powstania Styczniowego.
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22 01 1921

Urodził się poeta Krzysztof Kamil Baczyński,
żołnierz AK, zginął w pierwszych dniach Powstania
Warszawskiego.

23 01 1793

II rozbiór Polski przez Prusy i Rosję.

27 01

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu.

29 01 1828

Car Aleksander I - z inicjatywy księcia Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego - wydał dekret o utworzeniu
Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie .

30 01 1927

Odbył się I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

31 01.1944

5. Wileńska Brygada AK, pod dowództwem rtm.
Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki”
stoczyła
zwycięską, krwawą bitwę pod wsią Worziany.

2 02 1944

Największa bitwa oddziałów AK z partyzantką
radziecką 5.Wileńskiej Brygady pod dowództwem
rtm. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” pod wsią
Radziusze.

4-11 02 1945

Konferencja szefów rządów USA, Wielkiej Brytanii i
ZSRR w Jałcie, na której „uzgodniono” m.in. granice
Polski.

5 02 1831

W granice Królestwa Polskiego wkroczyły wojska
rosyjskie, co oznaczało rozpoczęcie wojny.

6 02 1924

Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, podpisał dekret
o obowiązku nauczania w zakresie szkoły
powszechnej dzieci od 7 do 14 lat.

8 02 1951

Stracenie w więzieniu na Mokotowie mjr Zygmunta
Szendzielarza
„Łupaszki”, dowódcy 5. Brygady
Wileńskiej AK .
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10.02.1940

Pierwsza z czterech deportacji ludności Kresów RP
w głąb ZSRR - ok.3.214 rodzin.

14 02 1831

Pierwsza zwycięska bitwa Powstania Listopadowego
pod Stoczkiem.

15/16 02 1941 Pierwszy zrzut cichociemnych do Polski z Wielkiej
Brytanii.
16 02 1919

Podpisanie w Trewirze rozejmu kończącego
powstanie wielkopolskie - w 1922 roku przyłączono
Górny Śląsk do Polski.

17 03 1865

Został stracony Aleksander Waszkowski, ostatni
naczelnik Warszawy w Powstaniu Styczniowym.

19 02 1947

UB zamordował
w
Łodzi
kpt. Stanisława
Sojczyńskiego „Warszyca”, twórcę Konspiracyjnego
Wojska Polskiego na kielecczyźnie, w ziemi
częstochowskiej. Jego ostatni żołnierze walczyli do
1954 roku.

20 02 1934

Władze Litwy zabroniły nauczania języka polskiego
w domach prywatnych, tłum Litwinów zdemolował
lokale instytucji polskich w Kownie.

23 02 1998

Rzeczpospolita
Polska
ratyfikowały konkordat.

25 20 1942

W Szkocji rozpoczęło się formowanie w ramach 1.
Korpusu Wojska Polskiego 1. Dywizji Pancernej
pod dowództwem gen. Stanisława Maczka.

26 02 1579

Hołd lenny Prus Książęcych złożył w Warszawie
królowi Stefanowi Batoremu książę Jerzy Fryderyk
Hohenzollern.
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i

Stolica

Apostolska

27 02 1944

Zamordowanie 1.100 mieszkańców Huty Pieniackiej
przez UPA i Dywizję SS-Galizien.

29 02 1768

Zawiązanie Konfederacji Barskiej w obronie
niepodległości Rzeczypospolitej i wiary katolickiej.

1 03

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2 03 1952

Komunistyczny
rząd
Józefa
Cyrankiewicza
sprzeciwił się działalności komisji Kongresu Stanów
Zjednoczonych,
badającej
okoliczności
wymordowania ponad 22 tys. polskich oficerów w
Katyniu.

4 03 1945

Rozpoczęcie
bitwy
o
Kołobrzeg,
jedynej
samodzielnej operacji 1. Armii Wojska Polskiego.

5 03 1940

Podpisanie prze Biuro Komitetu Centralnego
Wszechzwiązkowej
Partii
Komunistycznej
(bolszewików
WKPb)
tajnego
rozkazu
wymordowania
polskich
oficerów
jeńców
wojennych
uwięzionych w kilku obozach na
terenie ZSRR.

6 03 1938

W Berlinie rozpoczął się pierwszy kongres Związku
Polaków w Niemczech pod hasłem „Wytrwamy i
wygramy”.

7 03 1949

W
więzieniu
na
Mokotowie
komuniści
zamordowali
bestialsko torturowanego
mjr.
Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”, cichociemnego,
dowódcę
oddziałów
partyzanckich
na
Lubelszczyźnie.

9 03 1944

Rozpoczęcie walki z UPA przez oddziały AK i
Batalionów Chłopskich.

10 03 1939

Na XVIII zjeździe partii bolszewickiej na Kremlu
Stalin wygłosił przemówienie o rozpoczęciu „wojny
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imperialistycznej” w Europie i przedstawił plan
wkroczenia Armii Czerwonej do Europy zachodniej.
12 03 1999

Polska przystąpiła do NATO.

18 03 1921

Podpisanie
w
Rydze
traktatu
kończącego wojnę polsko-bolszewicką.

19 03 1919

Lloyd George, premier Wielkiej Brytanii sprzeciwił
się przyznaniu Polsce Gdańska i Kwidzynia.

20 03 1942

Na murach Warszawy po raz pierwszy pojawił się
znak Polski Walczącej.

23 03 1943

Aresztowanie przez gestapo Jana Bytnara ps.
„Rudy”,
dowódcę
Hufca
„Południe”
Grup
Szturmowych Szarych Szeregów.

24 03 1794

Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym w
Krakowie - ogłosił tym samym akt powstania.

26 03 1943

Akcja pod Arsenałem, w której oddział GS Szarych
Szeregów odbił Jana Bytnara „Rudego” i 20 innych
więźniów.

28 03 1945

Podstępne
aresztowanie
przez
NKWD
i
uprowadzenie do Moskwy 16 przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego.

30 03 1940

Oddział Wydzielony Kawalerii Wojsk Polskich pod
dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
stoczył zwycięska bitwę z dwoma batalionami policji
niemieckiej pod Huciskiem.

31 03 1923

Bolszewicy
rozstrzelali w Moskwie ks. prałata
Konstantego Budkiewicza, wikariusza generalnego
Kościoła Katolickiego w Rosji.

*
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pokojowego

Na
N Wieczn
ną Warttę
oprac. SStefania Szantyyr-Powolna

„Nie um
miera ten,
kto trwa w pamiięci żywych”
”

Pożegnanie
P
e - Ś. P. Karolin
na Wanda Malinow
wska

Z wielkim smutkieem
przyjęliśmy wiadoomość
o odejściu na Wiecznną Wartę
w dniu 14 września 20013 roku

Ś. P. por. Karroliny Wa
andy Maalinowskieej
z d. Polaczk
kiewicz
ps. „Po
ola”
urr. 11.05.19200 roku we Lwowie, ak
ktywnego ucczestnika org
ganizacji
podziemnej we
w Lwowie w latach 19442-1945,
ów Żołnierzyy Armii Krajowej.
członka Stowarzyszeniia Łagiernikó
Była wspaniałyym człowiek
kiem, uczynnnym, pomaagającym
kaażdemu, kto tej pomocyy potrzebow
wał.
Żegnaana przez Rodzinę
R
i Przyjaciół, poczty sztaandarowe
i asystę wojsskową spocczęła w dniiu 18 wrzeeśnia 2013 roku na
cm
mentarzu komunalnym Osobowice
O
we
w Wrocławiuu

Czeeść Jej Pamięci
P
!
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Korzystając z nadesłanych przez córkę Karoliny – Panią
Stanisławę Borkowską materiałów (za które serdecznie
dziękujemy) - przekazujemy garść informacji dotyczących
dzielnej „Poli”:
Karolina Wanda Malinowska porucznik AK ps. „Pola”
(moja mama) wraz z moim ojcem Stanisławem Malinowskim
ps.”Kostek”, „Granat” (przedwojenny wojskowy-zawodowy
broni pancernej) działali w Konspiracyjnej Tajnej Drukarni AK
„Buda III”, która mieściła się we Lwowie - dzielnica Stare
Zniesienie przy ul. Helanki 5a w latach 1942-1945 w domu
rodzinnym Wandy Polaczkiewicz.
Drukarnię (typ Bostonka – napęd ręczny) przywieziono z
kościoła O.O. Dominikanów. Drukowano prasę podziemną:
 Biuletyn Ziemi Czerwieńskiej,
 Kobietę w Walce,
 Żołnierza Polskiego,
 Lament chłopów na mordy ukraińskie,
 Pieśń o Męczennikach
oraz ulotki i odezwy obszaru Delegatury Rządu i KWP.
W 1944 roku wydano zbiór wierszy z frontów świata
pod tytułem „Śpiew wojenny” (w archiwum rodzinnym
posiadam nr 24 z dedykacją Gerwazego Rózgi – dowódcy).
Wydrukowaną prasę mama roznosiła, m.in.do klasztoru
Sióstr Nazaretanek na ul.Teatyńską 4.
Ojciec mój w 1944 roku został aresztowany i skazany
wyrokiem 15 lat na zsyłkę - Magadan, gdzie zginął w kopalni
złota Arkagała.
W 1946 roku mama wraz z rodzicami przyjechała
transportem kolejowym ze Lwowa na Ziemie Odzyskane do
Wrocławia i tu zamieszkała (ja miałam wtedy 1 roczek). Podjęła
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pracę w Izbie Przemysłowo-Handlowej, a
Wojewódzkim Związku Spółdzielczości Pracy.

następnie

w

Była
członkiem
i
aktywnie
udzielała się w
Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, AK Lwów, AK Krzyki, Związku Inwalidów
Wojennych, Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy AK,
Związku Kombatantów RP, a przez 15 lat – do momentu
słabszej sprawności fizycznej była członkiem Stowarzyszenia
Kresowego, które wydaje czasopismo „Na rubieży”.
Od 1989 roku prowadziła kronikę III Obszaru Lwów.
Została odznaczona: Krzyżem Polonia Restituta,
krzyżami: Akowskim. Partyzanckim, Obrońców Lwowa 19391945, Medalem Pro Memoria i innymi odznaczeniami.
Przed trzema laty gościła w swoim mieszkaniu uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrocławiu, którzy chcieli
dowiedzieć się o historii przed- i powojennej. Wspomnienia,
które opowiedziała mama zostały spisane i wydrukowane jako
„Kresowa Opowieść czyli spotkanie z lwowską historią,
opowiedzianą przez Panią Karolinę Wandę Malinowską”.
(fragmenty zamieszczamy poniżej:)

(…)

Wszystko zaczęło się od mojego męża, którego
poznałam prze syna sąsiadów. Kiedy w 1942 roku we Lwowie
zaczęła się tworzyć organizacja podziemna – Armia Krajowa,
mój mąz i ja zostaliśmy jej członkami. Załozycielami Armii we
Lwowie byli” pan
Białoszewicz i Krzysztof Baśniak.
Mieszkałam wtedy w dzielnicy Zniesienie. Mój dom otoczony
lwowsko-tomaszowskim
roztoczem,
zwanym
inaczej
Kaiserwaldem (Las Cesarski) znajdował się w kotlinie. Do
naszej rodziny należały trzy położone blisko siebie budynki,
jeden był moich rodziców, drugi cioci, a trzeci babci. Dwa
ostatnie stały puste, bo ich właścicielki zmarły. Na rozkaz
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organizacji zamieszkaliśmy mężem w jednym z nich. Nie
wtajemniczając
rodziców
mieszkających
obok,
zorganizowaliśmy
w
piwnicy
skrytkę,
w
której
przechowywaliśmy maszynę drukarską. Praca na niej odbywała
się w ciągu dnia, ponieważ posiadłość nasza sąsiadowała z
folwarkiem „Helanta”, w którym w czasie okupacji
zorganizowano wojskowe stanowisko obserwacyjne dla Rosjan.
Oni przychodzili często na nasze podwórko oraz do sadu i
okradali nas. Wciąż byliśmy pod obserwacją. W nocy, kiedy
zapada cisza, łatwo
usłyszeliby stuk maszyny (…).
Drukowaniem zajmował się mój mąż, ja oraz pan Kaznocha,
linotypista. Naszą pracę nadzorował pułkownik Białoszewicz.
Druk odbywał się w cyklu dwutygodniowym. Przeważnie pan
Kaznocha przynosił papier, czasami również my. Torby, w
których był dostarczany maskowaliśmy na wierzchu warzywami
i owocami. W każdej chwili mogliśmy być zrewidowani przez
Ruskich.
Regularnie wydawaliśmy „Biuletyn Ziemi
Czerwieńskiej”, a na koniec tomik wierszy z frontów „Śpiew
wojny”. Ukazał się w nim wiersz nieznanego autora o rzezi
Ormian i Polaków „Pieśń o męczennikach”.
W
sumie
wydaliśmy ich 1100 egzemplarzy. Gazetki wydawane w naszej
drukarni były uzależnione od aktualnych zdarzeń. (…).
Po ich wydrukowaniu trzeba je było rozprowadzić. Tym
również się zajmowaliśmy. Przeważnie ja wynosiłam je do sióstr
nazaretanek na ul. Teateńską. Gazetki nosiłam w torbach,
szczególnie
ryzykowne (jak już wspomniałam)
było
przechodzenie koło „Helanty” oraz koło koszar wojskowych na
ul.Teateńskiej. Jakoś mi się udawało i przez trzy lata nie było
żadnej wsypy. (…).
W 1945 roku ledwie wyszłam ze szpitala ze świeżo
urodzoną córeczką, na drugi dzień o wpół do dziewiątej rano
przyjechał mąż i trzech Ruskich z pikami. Widocznie zbito go,
bo był na twarzy bardzo czerwony. Ja przerażona otworzyłam
bramę, a on powiedział mi „Ja przyjechałem po maszynę, którą
zostawił Robert” (taki pseudonim miał pułkownik Białoszewicz.
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Był rok 1945, myśmy pracę skończyli w 1944, bo już była
wojna, front się zbliżał. Maszyna leżała więc schowana w
piwnicy i przykryta ziemniakami. Mąż jeszcze przebiegł przez
podwórko i powiedział rodzicom „Zaopiekujcie się Wandą, bo
ja wsiąkłem”. I tyle go widziałam. Dostał wyrok 15 lat, został
wywieziony aż do Arkagała, pod sam biegun. Ale nikogo nie
wsypał. Dwa czy trzy razy dostałam stamtąd listy, raz też
przyszedł list, w którym było napisane, że adresat odmówił
przyjęcia mojej wiadomości. Dopiero po 1956 roku przez
Czerwony Krzyż dowiedziałam się, że mój mąż zginął w
wypadku w kopalni złota w Arkagale. (…).
Dziś obserwując i słysząc, co się dzieje, ubolewam, że w
dzisiejszej młodzieży nie ma tego patriotyzmu, jaki myśmy
mieli. Dla nas Polska to była rzecz święta, najważniejsza. Ja to
w córkę wszczepiłam. Ona była działaczką harcerską. To mi
się udało! Teraz brakuje mi tego, że nie widać, z jaką
młodzieżą mamy do czynienia. Przed wojną na ulicy Lwowa
wiadomo było, że młodzież po cywilnemu to młodzież
robotnicza, która pracuje i dalej się nie uczy. A poza tym
było widać każdą
szkołę, każdy miał swój mundur i
wiadomo było, kto jest kto. I było więcej patriotyzmu!
Kresowiacy
Krystyna Angielska

Czy potrafisz pojąć ból mego istnienia
mój rodaku z najmłodszego pokolenia?
Nie znasz – wojny i jej destrukcyjnych skutków,
przędziesz życie cicho, biernie, pomalutku.
Nie odcięto twego gniazda od macierzy
nikt nie kazał ci, że w Boga nie ma wierzyć,
nie otaczał cie ocean nienawiści
i twa przyszłość nie opadnie zwiędłym liściem…
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Pożegnanie
P
e - Ś. P. Francisszek Szot

Z wielkim
m
smutkkiem przy
yjęliśmy
w
wiadomość
o odejśściu na Wieczną
W
W
Wartę
w dniiu 17 grudnnia 2013 rok
ku

Ś.P. poor. Franciiszka Szoota
p „Chwojjnicki”
ps.
urr.5 kwietniaa 1930 roku
u w Marcinoowicach
żołnierza Armiii Krajowej.
W 19951 roku zoostał areszto
owany, od w
września 1951 roku
do
o sierpnia 1956 roku przebywał
p
w obozie prracy w Work
kucie na
Sy
yberii. Do kraju powrrócił w 195
57 roku.
Wielooletni
członek
Sttowarzyszennia
Łagiierników
Żo
ołnierzy A
Armii Krajoowej. Dopó
óki zdrow
wie dopisy
ywało ucczestniczył w naszyych spotkan
niach i zjjazdach. Wspaniały
W
czzłowiek, serdeczny Koolega.
Został wyróżniiony wielloma odznnaczeniami,, m.in.
Krzyżem
K
Zesłańca Sybiiru, Krzyżeem Armii K
Krajowej, Medalem
M
Prro Memoriaa.
W urooczystościacch pogrzebo
owych w W
Wałbrzychu w dniu
20
0 grudnia 22013 roku serdecznie
s
żegnali Fran
anciszka: Rodzina,
R
Prrzyjaciele, Koleżanki i Koledzy - żołnierzee Armii Krajowej
K
orraz poczet ssztandarowyy.

Cz
Cześć
Jeg
go Pamięęci !
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Pożegnanie
P
e - Ś. P. Leonard
d Stankiew
wicz

Z wielkki
żalem
m i
sm
mutkiem
odebraliśmy wiadoomość o odejściu
na Wieczną Wartę w dniu 27 lutego
2013 roku

Ś.P Leeonarda Stankiewi
S
icza
urodzonego 6 czzerwca 1923
3 roku we w
wsi Krzyżak
ki
żo
ołnierza Armii Krajow
wej, aktywn
nego działaccza w konspiracji.
15
5 grudnia 19944 roku został aresztowany i wyywieziony do
d pracy
w obozach Saratow, Kutaisi, Borowicze , zwolnio
ony 15
maja
m 1948 rooku.
Armii
Czzłonek Sttowarzyszennia
Łagierników Ż
Żołnierzy
Krajowej,
K
a także Klubbu AK w Wilnie.
Wspaniały
W
K
Kolega, dobbry człowieek.
m.in.
Wyróżniony
W
wielomaa
odznacczeniami,
Krzyżem
K
Paartyzanckim
m, Krzyżem
m Armii Krajowej,
K
K
Krzyżem Zesłańca
Z
Sy
ybiru, Krzyyżem Zasłuugi z Mieczzami, Medaalem Pro Memoria,
M
Medalem
M
Proo Patria.
Żeegnany serddecznie przez Rodzinęę, Kolegów z AK, Przy
yjaciół –
sp
począł na cm
mentarzu w Niemenczy
ynie.

Cześść Jego Pamięci !
183

Pożegn
nanie - Ś. P. Mieeczysław JJaroszewsski

Z wielkim żaalem przy
yjęliśmy
wiado
omość
o
odejściiu
na
Wieczzną Wartę w dniu 13 lutego
2013 roku we W
Wrocławiu

Ś.P
P. por. Mieczysława
Mi
a Jaroszew
wskiego
ps.. „Brat”, „Śledź”
„
ur. 19 grudnia 1919 roku
r
w Roggożnie
żołnierzza 1. Brygady „Jurandda”
Armii Kraajowej Okręęgu Wileńskkiego
więęźnia łagru
u w Kałudzee w latach 11944-1946
Wspaniałego
W
o
Kolegę.
K

człowiieka, serdeecznego, zzawsze uczynnego

mi, m.in.
Zaa swoją działalność wyyróżniony wieloma oddznaczeniam
Krzyżem
K
Zessłańca Sybirru, Krzyżem
m Armii Kraajowej.
16
6 maja 20113 roku, w dniu pogrzebu - pożegnany
y przez
Rodzinę i Przzyjaciół - spoczął
s
na cmentarzu w Siechnicaach.

Cześść Jego Pamięci !
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Pożegnanie - Ś. P. Władysław
W
w Lutecki
Z wielkim
w
żaalem przyjęęliśmy wiaadomość
o odejściu
o
naa Wieczną Wartę w dniu 15
marrca 2014 roku
r

Ś.P
P. Władysłława Luteeckiego
urrodzonego 26 marca 11926 roku w Wilnie
żołnierza szerregów Armiii Krajowejj Okręgu
Wileń
ńskiego, ucczestnika
operaacji „Ostra Brama”
arresztowaneggo i wywiezzionego do K
Kaługi, a następnie
skierowan
nego do obo
ozu Średniiakowo koło
o Kaługi
Wieloletni
W
czzłonek Stow
warzyszenia Łagiernikóów Żołnierzy Armii
Krajowej.
K
Odszedł wspaaniały człoowiek, zawssze serdecznny, uczynn
ny
ko
olega, gorąący patriotaa.
By
ył wyróżnionny wielomaa
odzznaczeniam
mi, m.in. Krrzyżem
Arm
mii Krajow
wej, Krzyżem
m
Zessłańca Sybbiru, Krzyżeem
Wiięźnia Polityycznego, Medalem
M
Pro
o Memoria.
Z wielkim sm
mutkiem w dniu
20 marca 20144 roku żegn
nali
Włładysława: R
Rodzina,
Przzyjaciele, pooczty sztand
darowe,
asy
ysta wojskow
wa. Spocząął w
gro
obie rodzinnnym na
Cm
mentarzu Raakowickim w
Kraakowie

Cześćć JegoPa
amięci!
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Pożżegnanie - Ś. P. Irena
I
Kołłodziejska

Z wielkim smuttkiem przy
yjęliśmy
mość o o dejściu w dniu 21
wiadom
marca 2014 rooku na Wieczną
W
Wartę

Ś.P
P. Ireny Fiedorowi
F
icz-Kołodzziejskiej
ps. „P
Pączek”, „M
Maciejowa””
ur.12 listtopada 1922
2 roku w W
Wilnie
abbsolwentki Gimnazjum
G
m im. Czartooryskich,
zaprzzysiężonej w konspiraccji Wilna w 1942 roku
w Zgrupowaniu
Zg
u „Kozy”,
dzzielnej łączn
niczki AK Okręgu
O
Wileeńskiego
Areszztowana przez
p
Gestaapo 23 czeerwca 1943
3 roku,
sk
kazana na śmierć, wykupiona
w
złotem pprzez paniąą Alinę
Augustowską
A
ą (kilka osób w ten
n sposób uuratowała), zostaje
wysłana
w
do oobozu w Prrowieniszkaach, skąd w 1944 roku
u ucieka
do
o Wilna. Nadal czynnnie działa w szeregach AK w Wiln
nie.
W koońcu 1944 roku
r
areszttowana przzez NKGB
B zostaje
sk
kazana na 8 lat ciężkicch prac w ob
bozie i 5 latt pozbawien
nia praw.
Zeesłana do obozu w Republice Komi, a następn
nie do
Krasnojarska
K
a. Wróciła do Polski w 1955 rokku - do Szczecina.
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Wspaaniały
c
człowiek,
gorąca ppatriotka, kochana
ko
oleżanka.
Była czzłonkiem Stowarzyszzenia Łagiierników
Żo
ołnierzy Arrmii Krajow
wej.
Wyróóżniona wieloma od
dznaczeniam
mi, m.in. Krzyżem
K
Kawalerskim
K
m Orderu Odrodzenia
O
Polski i S
Srebrnym Krzyżem
K
Zaasługi z Mieeczami.
W ddniu pogrzzebu 28 marca
m
20144 roku żeg
gnana z
wielkim
w
żaalem przeez Rodzin
nę, Przyjacciół. Spocczęła na
Cm
mentarzu C
Centralnym w Szczeciinie.
Ostatnnie honory oddały sztandary i aasysta wojsskowa.

Cześść Jej Pamięci
P
!
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Zmarł uczestnik Cudu nad Wisłą27
W
kościele
w
Krzeszycach
koło
Gorzowa
Wielkopolskiego odbędą się dzisiaj uroczystości pogrzebowe
kpt. Józefa Kowalskiego, ostatniego weterana Bitwy
Warszawskiej. Józef Kowalski 2 lutego 2014 r. skończyłby 114
lat. Był więc najdłużej żyjącym Polakiem, uczestnikiem Bitwy
Warszawskiej, która do historii przeszła też jako Cud nad Wisłą.
Służył wtedy w 22. Pułku Ułanów Podkarpackich i brał później
udział także m.in. w bitwie pod Komarowem koło Zamościa –
największym starciu kawalerii polskiej i bolszewickiej, w którym
wojska polskie rozbiły główne siły 1. Armii Konnej Siemiona
Budionnego.
Udział w kampanii 1920 r. był powodem przyznania
Józefowi Kowalskiemu honorowego obywatelstwa Warszawy,
Wołomina i Radzymina. Kapitan brał również udział w kampanii
wrześniowej 1939 roku. W czasie okupacji był więźniem
niemieckiego stalagu. Po wojnie zamieszkał na Górnym Śląsku, a
później w miejscowości Przemysławie koło Krzeszyc. Prowadził
9-hektarowe gospodarstwo rolne i hodował konie.
W lutym 2010 r., z okazji 110. urodzin, Józef Kowalski
został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. „W Pana osobie
ludzie młodzi odnajdują przykład i zachętę do tego, aby żyć
godnie i pięknie” – pisał w liście do Kowalskiego prezydent
Kaczyński.
W 2012 r. minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak
awansował Józefa Kowalskiego do stopnia kapitana.

27

Nasz Dziennik 11 grudnia 2013 r.
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Odeszli na wieczną wartę w 2013 – 2014 r.
1. Romuald Bardzyński ps. „Pająk”
2. Jerzy Biliński ps. „Dąb”
3. Janina Bogusławska-Zabłocka
4. Marian Dąbrowski
5. Irena Fiedorowicz-Kołodziejska
6. Mieczysław Jaroszewski ps.”Brat”
7. Wiktor Kociełowicz ps.”Mietek”
8. Włodzimierz Kowalski
9. Róża Kruk
10. Władysław Lutecki
11. Karolina Wanda Malinowska
12. Irena Moderska ps.”Rika”
13. Stanisław Okowicki ps.”Burza”
14. Witold Olszewski
15. Zofia Szelking
16. Franciszek Szot ps. „Chwojnicki”
17. Stefan Tarwid ps. „Siułek”
18. Zygmunt Turzański ps. „Tur”
19. Krzysztof Werner ps. „Kmicic”
20. Zygmunt Wilk
21. Leonard Stankiewicz (Wilno)
22. Jadwiga Birut (Białoruś)
23. Józef Dziecewicz (Białoruś)
24. Stanisław Leniec (Białoruś)
25. Antoni Pyszyński (Białoruś)
26. Stanisław Runiec (Białoruś)
27. Michał Waszkiewicz (Białoruś)
28. Stanisław Żuk
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zm. 1.11.2013
zm. 5.02.2013
zm.29.02.2013
zm. 5.02.2013
zm.21.03.2014
zm.13.02.2013
zm. 2.11.2013

zm.15.03.2014
zm.14.09.2013
zm. 5.08.2013
zm.29.07.2013
zm.16.05.2013
zm.17.12.2013
zm.24.04.2013
zm. 6.01.2013
zm.23.04.2013
zm.27.02.2013
zm.20.10.2013
zm.29.01.2013
zm.30.04.2013
zm. 08.2013
zm.10.10.2013
zm. 08.2013
zm.03.04.2014
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