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Rys. ” Fok” 

 

Ojczyzna - zwykłe słowo,  

a tyle znaczy. 
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Ojczyzna 

Roman Pisarski 

 

Ojczyzna - zwykłe słowo, a tyle znaczy.  

Ojczyzna - piękne słowo, jak je tłumaczyć?  

Ojczyzna - to jabłonie kwiatem obsypane  

I modre chabry w zbożu i jasny śpiew skowronka.  

I srebrnołuskie fale, odrzańskie i wiślane  

Skalista grań tatrzańska i mazowiecka łąka  

 

Ojczyzna - jedno słowo, a tyle treści  

Ojczyzna - wielkie słowo, co jeszcze mieści?  

 

Ojczyzna - to wsie, miasta, ulice, stadiony  

I wszystkie polskie huty i wszystkie polskie szkoły  

To porty i okręty i morza brzeg zielony  

To zwykły dzień roboczy i święta dzień wesoły 

  
Ojczyzna - bliskie słowo, w nim serca wszystkie 
Ojczyzna - zwykłe słowo, czemu tak bliskie?  

 
Ojczyzna - to czas dawny, Ojczyzna - to czas bliski 
To miły dom rodzinny i Matki oczy jasne  
Ojczyzna - to jest mowa znajoma od kołyski  
Ojczyzna - to my sami, to serca nasze własne! 
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Od  Redakcji 

Szanowne    Koleżanki! 
Szanowni  Koledzy! 

 
Przekazujemy do rąk Państwa  kolejny numer naszego 

Kwartalnika. Staramy  się,  aby w każdym numerze odnaleźli 
Państwo  ciekawe  treści, aby Kwartalnik nadal był oczekiwany. 
Dziękujemy za  miłe słowa kierowane  do  Zespołu  Redakcyjnego, 
jest to dla nas tym  większa  motywacja do pracy. 

 
Jesteśmy po Świętach  Wielkanocnych, na pewno mamy 

jeszcze  w pamięci  świąteczny nastrój  w  oczekiwaniu na 
wiosnę,   która w tym  roku  nadchodzi do nas dość „ociężale”. 

 
Zbliża  się  XXX Jubileuszowy  Zjazd Członków 

Stowarzyszenia, mamy nadzieję,  że wiosna jednak  przyjdzie,  
doda sił   i  w  dobrej  kondycji  spotkamy  się  w  Augustowie. 
Szerszą informację o Zjeździe  znajdą  Państwo  w rozdziale 
„Komunikaty”. 

 
Życzymy  dużo zdrowia, słonecznych  dni,  ciepłych  myśli, 

a także przyjemnej lektury -  do  zobaczenia w Augustowie   - 

 

 

Zespół Redakcyjny i Zarząd           

Główny 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.garnek.pl/forum/quilling-pisanki-wielkanocne/?p=3&ei=crgrVci1N8WiygOttYCABQ&bvm=bv.90491159,d.bGQ&psig=AFQjCNEFzo36qhCQXK1_FmA0P8NEEk6opA&ust=1429014800313126
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WSPOMNIENIA 

Z  kraju  ponurej anegdoty 
Wspomnienia Ryszarda  Sągajłło1 
 
(część druga – ostatnia) 

 

Workuta 

 

Obozy w Workucie były podzielone na Workutłag i Reczłag. 

W Workutłagu przebywali przeważnie kryminaliści, wykonywali 

oni prace o charakterze gospodarczym (zakłady krawieckie, 

szewskie, oczyszczanie ulic ze śniegu). Zima w Workucie 

kończyła się w połowie czerwca a zaczynała się w drugiej 

połowie sierpnia. Wyjątkowo w 1952r. purga już 12 sierpnia 

zasypała drogi dojazdowe, zaspy sięgały 3 – 5 m,  

Reczłag – skrót ten powstał od nazwy: Reżymnyje 

Czerezwyczajnyje Łagiera co oznacza Obóz o nadzwyczajnym, 

zaostrzonym rygorze. Obóz ten był przeznaczony dla więźniów o 

charakterze politycznym czyli skazanych z paragrafu 58 i 

odpowiednich jemu. Prosto z wagonów przydzielono nas do 

obozów   przeważnie   przy kopalniach. Ja i wielu innych 

trafiliśmy do obozu przy kopalniach 9  i 10. Umieszczono nas w 

baraku  tzw. kwarantannym   i z początku nie brano nas do 

pracy. Ale po kilkudniowej purdze, która zasypała wszystkie 

drogi, kazano nam iść do pracy przy odśnieżaniu. Ja trafiłem do 

brygady, która miała oczyszczać tory kolejowe przebiegające 

przez teren kopalni. Oczyszczanie torów ze śniegu było 

syzyfową pracą, ponieważ w chwilę po odśnieżeniu 1,5 m 

                                                           
1
  Wspomnienia Ryszarda Sągajłło  udostępniła córka Ś.P. Ryszarda – Pani  

Teresa Sągajłło-Abramek, która spisała opowieść dyktowaną przez Autora. 
Serdecznie  dziękujemy  za udostępnienie materiału do publikacji. 
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kawałka   drogi już za moment był on przykryty świeżym 

śniegiem o takiej samej grubości. Na domiar tego o mało co nie 

zostałem przejechany przez lokomotywę, która wjechała na 

kopalnię po odbiór wagonów z urobkiem. Przez wycie purgi 

ledwo dotarł do mnie głos kolegów ostrzegający o zbliżaniu się 

lokomotywy. Usłyszałem ich, gdy lokomotywa była zaledwie 

kilkanaście metrów ode mnie. Gdy pociąg z węglem odjechał, 

stwierdziliśmy, że dalsza nasza praca jest bezcelowa i poszliśmy 

do ocieplanego pomieszczenia.  

W Uchcie dopiero w latach 50-tych spotkałem więźniów z 

wyrokiem wyższym niż 10 lat, ale  przy wyroku nie było 

określenia katorga. W  Workucie, przy kopalni 9 – 10 byli 

katorżnicy z wyrokiem od 15 do 20 lat. Zacznę od tych, którzy  

już nie żyją  i   należy   im   oddać pośmiertny hołd.  

 Pan ppułk. Julian Kulikowski pseud. Ryngraf – z-ca 
komendanta okręgu wileńsko-nowogródzkiego AK ds. 
wywiadu (wyrok 15 lat katorgi). P. Kulikowski w 1945r. był 
na procesie w Moskwie tzw. „szesnastki” z gen. 
Okulickim pseud. Niedźwiadek. I tu zaczyna się sowiecka 
farsa. Okulickiego osądzono jak na Związek Radziecki 
śmiesznie niskim wyrokiem, ale końca wyroku nie 
doczekał, ponieważ w 1946r. na Boże Narodzenie został 
rozstrzelany w więzieniu na słynnej moskiewskiej 
Łubiance. O p. Kulikowskim należy powiedzieć, że 
chętnie naświetlał sprawę organizacji podziemia 
wileńskiego pod okupacją niemiecką. Znał dokładnie 
wszystkie akcje sabotażowe i wykonane egzekucje, o 
których szczególnie stało się głośno, gdy od 1943r. grupę 

egzekucyjną przejął Sergiusz Piasecki. Pan Julian 

                                                           
 Sergiusz Piasecki napisał dulogię „Człowiek przemieniony w wilka”  i  „Dla 
honoru ojczyzny”.  Niektóre postacie wymienione w tych  książkach są mi 
znane osobiście, oczywiście pod innymi nazwiskami, jeszcze z czasów  
wolności. 
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ponadto był wielkim przyjacielem młodzieży i 
przebywająca z nim młodzież nigdy nie nudziła się. 

  Był tam też major Puklewski, również z wywiadu AK z 
wyrokiem 15 lat katorgi. Był to człowiek bardzo 
schorowany. 

 Por. Stanisław Kiałka – 15 lat katorgi, oficer łącznikowy 
kom. Wilka, pseud. Bolesław, Jelonek. Bardzo szlachetny 
człowiek, utalentowany artysta. Stanisław Kiałka, wątłego 
zdrowia ale silny duchem, był moralną i patriotyczną 
podporą obozowej akowskiej młodzieży. Zmarł w Łodzi, 
gdzie mieszka jego żona – pani Wanda Kiałka, 
poślubiona w Workucie po wcześniejszym zwolnieniu z 
łagru. 

 Zygmunt Sajdak – 15 lat katorgi, jak mi wiadomo zmarł w 
2000 r. w Opolu w wieku 90 lat. Był oficerem rezerwy, z 
zawodu chemik, pracował przy ładowaniu przenośnych 
akumulatorów. Żona pana Sajdaka – Maria, z domu 
Piłsudzka, bratanica Marszałka. Zygmunt Sajdak też 
czynnie udzielał się w dokształcaniu, zwłaszcza z fizyki 
i chemii. 

 Michał Pełka vel Jerzy Urbankiewicz – porucznik 
zawodowy kawalerii, pseud. Zawada, czołowy działacz 
Kedywu wileńskiego, od czerwca 1944r z-ca dowódcy 
ORKO (Oddz. Rozpoznawczy Komendanta Okręgu). 
Oddział ten w terenie zawsze towarzyszył kom. Wilkowi. 
Po aresztowaniu kom. oddziału, pseud. Grom, przejął 
dowództwo nad częścią oddziału, której udało się uniknąć 
internowania. Po kilku bliżej nie znanych mi walkach z 
wojskami MWD, został aresztowany i skazany 
prawdopodobnie na 20 lat katorgi. 

  Bliższym przyjacielem p. Jerzego Urbankiewicza był 
Andrzej Cisek - Lwowiak. Ten bardzo chętnie udzielał 
lekcji matematyki i fizyki oczywiście dla 
zainteresowanych. 

 Drugim znakomitym lwowianinem był p. ppułk. Tadeusz 
Mieczyk, eks-piłkarz Pogoni lwowskiej, był doskonałym 
polonistą, wielkim znawcą literatury polskiej od Mikołaja 
Reja po czasy międzywojenne. Jego ulubionymi poetami 
byli Mickiewicz, Słowacki, Syrokomla, Kasprowicz, Staff, 
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Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Konopnicka. Znał na 
pamięć mnóstwo wierszy tych twórców, dziwił się, że ktoś 
może mieć trudności w nauczeniu się na pamięć tych 
„śliczności”.  Pomimo tego cierpliwie prowadził wykłady z 
literatury polskiej , historii Polski, przytaczał mnóstwo 
powiedzonek w języku łacińskim i tłumaczył je na j. 
polski. Po powrocie do kraju osiedlił się w Wieliczce i tam 
zmarł. 

 W dziale elektrycznym kopalni pracował Edek Muszyński, 
słynny przedwojenny młodzieżowy narciarz wileński. Był 
żołnierzem VI Brygady AK, otrzymał wyrok 15 lat katorgi. 
Zmarł przed paru laty w Gdańsku. Na zjazdy łagierników 
przyjeżdża co roku jego żona – p. Janina Muszyńska, też 
łagierniczka. 

 Na szczególną uwagę zasługuje Zbyszek Wysocki vel 
Roman Wiśniowski. Lwowianin, cicho – ciemny, do  
Workuty trafił drugi raz. Pierwszy raz jako podchorąży 
Wojska Polskiego dostał się do niewoli sowieckiej w 39r. i 
jako wzorowy żołnierz został skazany i wywieziony do 
Workuty. Po napaści Niemiec na Związek Radziecki, 
dostał się do wojska organizowanego przez gen. 
Andersa, został  oddelegowany do szkoły dywersyjnej w 
Szkocji, którą skończył w stopniu podporucznika, 
następnie został zrzucony na terenach Galicji, 
współpracował z dowództwem AK pod fałszywym 
nazwiskiem Zbigniew Wysocki. W 1944r. po nadejściu 
Armii Czerwonej został aresztowany i osądzony w 45r. na 
15 lub 20 lat katorgi i ponownie trafił do Workuty. 
Przyjaźnił się z Cydzikiem. Ja też zaliczałem się do jego 
przyjaciół. 

  Bardzo przyjaźniłem się z Józefem Krypajtisem, 
starszym ode mnie, żonatym, ojcem czterech 
niepełnoletnich córek. Przez jakiś czas był organistą w 
kościele św. św. Filipów i Jakuba na  Łukiszkach w Wilnie 
w parafii, do której i ja kiedyś należałem. Ale jak p. Józef 
był organistą to ja już siedziałem w więzieniu na tychże 
Łukiszkach. Został aresztowany i osądzony za 
działalność harcerską jeszcze sprzed wojny. Taka jest 
absurdalna sprawiedliwość sowiecka! Jego żona z 
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czwórką małych dzieci  nie mogła mu świadczyć pomocy 
w postaci paczek żywnościowych. W 1944 r. wyjechała 
z Wilna do PRL-u i zamieszkała w Warszawie. P. Józef 
Krepajtis w 1958r. wyjechał z Workuty do PRL-u i 
pracował jako organista w kościele w Warszawie. 

  Franek Gradziewicz  pracując w III kopalni nafty wyuczył 
się zawodu motorniczego wózka elektrycznego. W 
kopalni 9 –10 też pracował w tym zawodzie. Franek zmarł 
w Gdańsku w sierpniu 1999 r. 

 Eugeniusz Cydzik – obrońca Grodna w 1939 r., 
utalentowany elektryk. Pracował w tzw. elektrocechu. Z 
niewinnie wyglądających woltomierzy, amperomierzy i 
innych urządzeń elektrycznych zmontował (zachowując 
ostrożność ze względu na „niebezpieczne uszy”) 
radioodbiornik, z którego słuchano Wolnej Europy, 
Londynu i Głosu Ameryki.  Tylko niektórzy wtajemniczeni 
i mający wstęp do zony kopalnianej, w której mieściły się 
różne warsztaty, mogli posłuchać tych audycji, oczywiście 
narażając się na dodatkowy wyrok.   Gienek dostarczał 
cennych wiadomości z wolnego świata, o których żadne 
media bolszewickie nie wspominały. Gienek z żoną, p. 
Czesią, byłą łagierniczką, artystką malarką, mieszkają 
dziś we Lwowie. Jego staraniem i ciężką pracą 
odrestaurowano Cmentarz Orląt na Łyczakowie. Gienek 
jest tytanem czynu i pracy, nieustępliwy wobec 
napotykanych trudności. Chwała narodowi, który ma 
takich synów; oby ich więcej! 

 Za działalność harcersko – gimnazjalną siedział Władek 

Korkuć. Władek pracował na tzw. terekoniku. Praca ta 
była szczególnie uciążliwa, gdyż hałda bez przerwy 
dymiła, ponadto było to dość wysoko i bez względu na 
pogodę na wierzchołku tej hałdy trzeba było 
rozładowywać wagoniki. Dziś Władek Korkuć mieszka w 
Wilnie i jest znany w szerokich kręgach społeczności 
polskiej i nie tylko. Jest współzałożycielem zespołu 
folklorystycznego Wilia. Obecnie na emeryturze, nie 
przerwał pracy wychowawczej z młodzieżą. Pod jego 

                                                           
 terekonik  - hałda niepotrzebnego urobku 
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batutą znane są zespoły: Wilenka, Soleczniczanka, 
Biedronki i wiele innych młodzieżowych zespołów pieśni i 
tańca. Od 1979 r., gdy przełamałem strach przed diabłem 
w postaci NKWD, spotykam się z Władkiem dość często 
w Wilnie. Władek Korkuć bywał też ze swoim zespołem 
na występach w Gorzowie. 

 Janusz Skawiński – żołnierz AK VI Brygady Wileńskiej 
pseud. Zając, pracował w kopalni przy kontroli zawartości 
gazu na przodkach. Wrócił do Wilna w sierpniu 54 r. parę 
tygodni po moim powrocie. Zamieszkał na wsi pod 
Wilnem jako że w Wilnie nie wolno było mieszkać byłym 
skazańcom politycznym. Przepis ten dotyczył wszystkich 
miast typu wojewódzkiego w Związku Radzieckim, ale 
przy odpowiedniej łapówce można było go obejść. Tym 
sposobem moja mama załatwiła zezwolenie na 
zameldowanie mnie w Wilnie. Janusz Skawiński 
zamieszkał u mamy Franka Gradziewicza, ale dość 
często nocował u mnie w Wilnie. Na Wielkanoc 1955 r. 
Janusz ożenił się ze śliczną czarnulką o imieniu 
Kazimiera, studentką ostatniego roku chemii. Obecnie 
mieszkają w Tychach 

 Ciekawą postacią był mój rówieśnik z Dynaburga – Gal 
(imienia nie pamiętam). Jego ojciec, lekarz, został 
zlikwidowany przez Stalina w wielkiej czystce, która 
odbyła się w latach 1936-37. Wówczas wyginęła prawie 
cała inteligencja polska w Związku Radzieckim. On jako 
dziesięciolatek wraz z matką i młodszym rodzeństwem 
znaleźli schronienie na Łotwie, ale w latach 1945-46 
Stalin przypomniał sobie, że potomstwo pomordowanych 
może domagać się zemsty, więc Gal dostał 15 lat katorgi 
za to tylko, że był synem rozstrzelanego polskiego 
lekarza. 

 Od początku w kopalni 9 – 10 był Janusz Skawiński, 
uczeń gimnazjum Jezuitów w Wilnie. Pracował przy 
pomiarach gazu, praca ta zaliczała się do lżejszych ale 
bardzo niebezpiecznych. Dziś Janusz mieszka z żoną w 
Tychach. 
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 Tadeusz Drużyłowski, też pracował w kopalni. W 1952 r. 
skończył się jego wyrok i został jako wolny zesłaniec w 
Workucie. 

  Wacek Żyła, kolega z III Brygady, z wyrokiem 15 lat 
katorgi. Nie dostawał żadnych wiadomości od swoich 
najbliższych, którzy mieszkali na terenie obecnej Litwy i 
też nie mieli o nim żadnych informacji. Pierwszy list jaki 
otrzymali od Wacka to ten, który Tadzik Drużyłowski 
wyniósł poza teren obozu i wysłał przez wolną pocztę. 
Dzięki temu Wacek dowiedział się. że rodzice żyją i 
dostał paczkę żywnościową. Wacek Żyła wrócił do kraju 
w 1956 r., pracował na Śląsku w kopalniach węgla. Już 
jako emeryt, chcąc dorobić, pojechał do Czech i tam 
zginął podczas wypadku w kopalni. 
 

Tyle słów o moich kolegach. 

Gdy nas przyprowadzono z transportu do obozu przy 

kopalni 9 –10 zostaliśmy umieszczeni w baraku przejściowym, w 

którym były piętrowe nary. Spaliśmy tam pokotem, bez pościeli, 

w towarzystwie pluskiew. Pewnego razu gdy wzięto nas do 

odśnieżania drogi dojazdowej do Workuty, hałdy śniegu były 

wysokości słupów telegraficznych. Przy oczyszczaniu tej drogi 

zobaczyłem pierwszy raz zaprzęg reniferów popędzanych przez 

miejscowych Eskimosów zwanych Nieńcami. Kto miał pieniądze, 

mógł kupić od Nieńców (za cichym przyzwoleniem konwojentów)  

mięso renifera. Ja miałem trochę ukrytych pieniędzy w dużych 

nominałach. Nieńcy nie znali wartości pieniędzy i za jeden 

„papier” sprzedawali taki sam kawałek mięsa. Ja kupiłem za dwa 

ruble dwa kawałki, a Jasiu Zieliński  za jednego rubla – jeden 

kawałek mięsa. Ale wniesienie czegokolwiek  na teren zony było 

dużym problemem. Przy wejściu przeprowadzano wyrywkową, 

mniej lub więcej ścisłą rewizję. Biada temu, u kogo znaleziony 

trefny towar. Wartownicy zabierali ten towar sobie, a delikwenta 

przekazywali wewnętrznej służbie obozowej, a ci znów sadzali 

do izolatora, pozbawiając posiłku zwanego obiadem. Na obiad 
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przypadała zupa zwana bałandą, łyżka rzadkiej kaszy, kawałek 

śmierdzącej ryby (dorsz, sałaka lub kambała).  Nam się jednak 

udało wnieść kupione mięso i w baraku z wszystkich trzech 

kawałków (każdy po ok.70 dag) urządziliśmy wspaniałą ucztą. Z 

jednego kociołka posiliło się 8 osób: Alfons i Bernard Żukowscy, 

Gienek Garackiewicz, Franek i Marian Strukowscy (dalecy 

krewni), Tadzik Drużyłowski, Janek Zieliński i ja. W baraku 

oczywiście było nas więcej, ale to były inne grupy, przy innych 

kociołkach. Nieczęsto udawało się kupić od wolnych Eskimosów 

kawałek mięsa. Ci, którzy pracowali za zoną i mieli ludzki 

konwój, czasem się to udawało.  

Po kwarantannie przydzielono nas do brygad. Jedni 

poszli pracować do kopalni, inni na budowy do szachstroju i 

gorstroju . Ja dostałem się do szachstroju. Pracowałem w 

parze z Jankiem Zielińskim lub z Gienkiem Garackiewiczem przy 

ciesielce. Na początku wyprowadzano nas na budowę osiedla 

dla „wolnonajomnych” przy kopalni nr 11, która należała do tego 

samego kombinatu co kopalnia 9 – 10. Przypominam sobie, że 

na Zielone Święta w 1951 r. kładliśmy na naszym terenie linię 

kolejową, która miała połączyć magistralę z kopalnią nr 1 (zwaną 

kapitalną). Było okropnie zimno, padał mokry śnieg, wiał 

porywisty wiatr. Czasem wykonywałem prace wewnątrz kopalni, 

np. wybetonowanie pomieszczenia na podstację elektryczną. 

Potem nastąpiła gigantyczna budowa budynku kopalnianego, w 

którym były szatnie, natryski i część biur. Szatnie i łaźnia to był 

już luksus, bo do tej pory w małym budynku skleconym z 

uszkodzonych odpadów drewnianych, pochodzących z kopalni, 

była tylko jedna przebieralnia i jeden natrysk dla kadry 

technicznej. Pozostali górnicy chodzili do pracy w swoim 

codziennym ubraniu, a z łaźni korzystali raz na dwa tygodnie. 

Chcę nadmienić, że budowa budynków mieszkalnych na osiedlu 

                                                           
 szachstroj- budownictwo  kopalniane 
  gorstroj – budownictwo  miejskie 
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przy kopalni 11 była prowadzona w prymitywny sposób. Do 

słupów wkopanych w ziemię przybijano z obu stron deski 

otrzymane z rozbiórki skrzyń po amonicie albo z połamanych 

belek z kopalni.  Blachę z rozwalonych wagonów cięto gilotyną i 

otrzymywano rodzaj gwoździa zwanego łapszą.  Łapsza służyła 

do przybijania desek do słupów. Takie dziwaczne gwoździe z 

wielkim oporem wchodziły w drewno, gięły się lub powodowały 

pękanie desek. Między deski wsypywano szlakę dla ocieplenia 

budynku, a następnie tynkowano ściany z obu stron. Budynki 

stawiane w ten sposób nie były trwałe, ponieważ słupy szybko 

gniły.  

Budynek kopalniany budowano z cegły na fundamentach 

z betonu. Wykopy pod fundament miały głębokość 10 m i 

wykonane były zimą. Wszystkie prace ziemne wykonywano 

zimą, by fundament opierał się na wiecznej zmarzlinie. Beton 

zalewano między deski ocieplone trocinami i podgrzewane 

elektrycznymi elektrodami. Zaprawa betonu a także murarska 

były wykonane z gorącego żwiru lub piasku i zalewana wrzącą 

wodą z chlorowanym wapnem co zapobiegało marznięciu 

zaprawy. Fundament  zabezpieczano  grubą warstwą żużla na 

zewnątrz i od środka, by nie odtajała pod fundamentem wieczna 

zmarzlina. Prace przy wykopie trwały ok. 2 miesiące, pracowało 

100 osób. Po ukończeniu budowy budynku kopalnianego, 

brygady przy szachstroju rozwiązano i ludzi przekazano do 

budowy miasta Workuty, do tzw. gorstroju. Ja dostałem się do 

brygady Poźniakowa, gdzie pracował już od dłuższego czasu 

Kazik Hermanowicz. Na wolności przez krótki czas byliśmy w 

jednej grupie konspiracyjnej AK. Kazik mieszkał w miejscowości 

Jerozolimka pod Wilnem (obecnie w granicach Wilna). Kazik był 

złotą rączką budowlaną podobnie jak Janek Zieliński, znał się na 

murarce, tynkarstwie, malarstwie, zduństwie, ciesielce, nawet na 

elektryce, co wyrobiło mu dobrą pozycję ale brygadzistą nie 

zechciał zostać. Poźniak był to Rosjanin, który sprzeniewierzył 
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się władzy radzieckiej. W pierwszych dniach wojny dostał się do 

niewoli niemieckiej a potem był ochotnikiem wojska 

kolaboracyjnego ROA2. Był to człowiek bardzo pazerny, nie lubił 

Polaków i prawdopodobnie był stukaczem3. Bał się Kazika 

Hermanowicza, gdyż ten ostatni był bardzo silny i znał różne 

chwyty samoobronne. Kiedy jeszcze nie było podziału na 

Reczłag i Workutłag, kryminaliści próbowali zawładnąć mieniem 

nowo przybyłych „przeczków” (tak nazywano Polaków), Kazik 

sprawił porządne manto tym, którym chciało się gospodarzyć 

własnością frajerów. W dodatku należy zaznaczyć, ze nowo 

przybyli to nie naukowcy i biuraliści, których przywożono w latach 

1939-1941, lecz chłopcy z AK i jeszcze nie „dochadziagi”. W 

Reczłagu byli też kryminaliści z paragrafem 58, ale to była mała 

garstka. Ta niewielka garstka  tworzyła klikę tzw. prydurków czyli 

tych co zajmowali stanowiska pracy nie wymagające wysiłku 

fizycznego. Oto przykład. W baraku nr 9 był starostą stukacz – 

złodziej z popapraną przeszłością polityczną – prawdopodobnie 

wysługiwał się Niemcom na terenach okupowanych. Jeśli ktoś 

dostał paczkę żywnościową, to miał obowiązek przechowywać ją 

 tzw. kapciorce (przechowalni) i pobierać żywność nie więcej niż 

na dwa dni. Większe zapasy żywności były karane. Pewien 

młody Ukrainiec po otrzymaniu paczki, poczęstował swoich 

przyjaciół słoniną i pozostałą część zostawił w szafce na 

następny dzień. Po powrocie z pracy stwierdził, że z szafki znikła 

słonina, a kilka nar dalej starosta bezczelnie konsumował słoninę 

z chlebem. Nie trzeba było domyślać się czyja to słonina. 

Chłopak zrobił mu awanturę, za co starosta zamierzył się na 

pechowego właściciela słoniny. Skończyło się to tym, że starostę 

wyniesiono systemem „ każdy po trochę” na dwór, by ostygł, a 

mróz był wtedy trzydziestostopniowy. W baraku było 120 osób. 

Każdy go poczęstował tylko raz gołą ręką. Nauka nie idzie w las. 

                                                           
2
 ROA – Ruskaja  Oswoboditielnaja  Armia 

3
 stukacz - donosiciel 
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W całym obozie już więcej nigdy nie wydarzył się podobny 

przypadek. Ale barak nr 9 ukarano ścisłą izolacją na jeden 

miesiąc. Zabrano im radioreproduktor (głośnik), szachy i po 

pracy zamykano w baraku. Ale w tym czasie wszystkie baraki 

były zamykane po wieczornym apelu do rana. Szczegóły tego 

wydarzenia znam od Władka Korkucia, który mieszkał w baraku 

nr 9. 

W brygadzie Poźniakowa pracowałem jako 

niewykwalifikowany robotnik. Z tej racji otrzymywałem 

zmniejszoną porcję żywnościową. Chociaż wykonywałem nieraz 

prace ciesielsko - stolarskie, jednak domaganie się o lepszy 

status żywnościowy nie odnosiło skutku. Najczęściej pracowałem 

przy robotach ziemnych lub jako pomocnik murarsko – tynkarski 

(podawałem cegły i zaprawę na budowie). Budowę prowadzono 

nawet przy temp. 30, ale gdy spadała poniżej 36 prace 

budowlane przerywano.  

Plac, na którym prowadzono budowę 4 – 5 budynków, 

ogrodzony był parkanem i ambonami (w narożach) dla 

strażników. Brygada budowlana zaczynała pracę od kopania 

transzei a kończyła na instalacjach elektrycznych i  czasem 

sanitarnych, o ile taka przysługiwała danej budowli. Na 

budowaniu osiedla przy kopalni nr 11 po otynkowaniu budynków, 

instalację elektryczną i wodociągową przeprowadzali kandydaci 

na mieszkańców. Sanitariaty tam nie były w planie. Ale 

budownictwo w mieście było komfortowe, bo na każdym piętrze 

była wspólna ubikacja. A w budynku stukwartirnym4 było aż 8 

mieszkań 3-pokojowych z łazienką. Pozostałe mieszkania były 

jednopokojowe, najczęściej z ciemną kuchnią. Budynek 

przeznaczony był dla ludu pracującego: mieszkania z łazienką 

dla „najciężej” pracujących – oficerów wyższych rangą. Przy 

budowie budynków z drewna praca była lżejsza i wykonywałem 

                                                           
4
 budynek stukwartirny – posiadający 100 mieszkań 
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czynności związane z pracą ciesielsko-stolarską. Gdy ściany 

parteru i sufit były ułożone, przystępowała ekipa do robót 

wewnątrz, a budynek rósł w górę. W pomieszczeniach, w których 

wykonywano prace wewnętrzne stawiano koksowniki w celu 

osuszania ścian, zwłaszcza że na dworze panował mróz 20-

30C. Prace wewnątrz były wykonywane przy najwyższych 

mrozach i niesamowitych zamieciach. W 1952 r. był 

makabryczny wypadek: brygada w liczbie czterdzieści osób 

i trzech konwojentów wracała z budowy do łagru i w czasie purgi 

zgubili drogę. Po trzech dniach purga ustała. Przy pomocy psów 

zauważono czubek bagnetu sterczący z śnieżnej zaspy. Wyżył 

tylko jeden człowiek, ale postradał umysł. Następna purga 

zatrzymała brygadę w pracy na okres czterech dni bez 

wyżywienia. Tylko pili wodę z roztopionego śniegu. Wszyscy 

znaleźli się w szpitalu, ale po niecałym tygodniu większość 

wróciła do pracy. Czterodniowy wikt naturalnie przepadł. A nawet 

nie było wolno upomnieć się o niego.  

W gorstroju pracowałem na różnych odcinkach pracy: od 

kopania kotłowanów5 przez prace ciesielskie, stolarskie do  

murowania i tynkowania. Wykonanie  wykopów  sprawiało wiele  

trudności. Kopano przy użyciu kilofów i metalowych klinów 

wbijanych w zamarzniętą glinę młotami. Odłupywano duże bryły 

ziemi, jeżeli warstwa była jednolita. Gdy trafiono na glinę 

zmieszaną  ze żwirem  lub kamieniami, praca stawała się 

bardziej uciążliwa a wykonanie normy niemożliwe. Do bardzo 

ciężkich prac zaliczała się praca pomocnika murarskiego. Na 

jednego murarza przypadał jeden pomocnik. Zadaniem 

pomocnika było podać zaprawę i cegłę na stanowisko budowy. 

Zaprawę nosiło się w drewnianych wiadrach, a cegły kozą na 

plecach. Podawałem  materiał dla Antoniego Rymszy. Był to 

wspaniały człowiek. Przed rozpoczęciem pracy, nim rozrobiono 

                                                           
5
 kotłowan – transzeja pod fundament 
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zaprawę, przynosił kilka kóz cegieł. Gdy zaprawa była gotowa, 

obowiązkiem pomocnika było dostarczać na przemian cegły i 

zaprawę, tak by murarzowi nie zabrakło materiału i nie miał 

przerw w pracy.  Do palenia w piecu, ogrzewania piasku i wody 

oraz mieszania zaprawy wyznaczeni byli trzej pupile brygadzisty. 

Ci trzej nie zdążali z wykonaniem zaprawy dla czterech murarzy 

a wina za to spadała na pomocników. Zaprawę murarską 

wykonywano zalewając wapno wrzątkiem, do tego wsypywano 

ogrzany piasek, cement i „chlor”, który opóźniał oziębienie 

zaprawy.  Mury rosły w trzydziestostopniowym mrozie. Jeszcze 

póki praca trwała w parterze, to nie było tak ciężko, ale budynek 

wznosił się coraz wyżej i trzeba było dostarczać materiał do góry 

po trapie. Praca przy mieszaniu zaprawy nie była lekka, ale 

wykonywano ją w pomieszczeniu, w którym było dość ciepło.  

Pupile brygadzisty jak zwykle nie zdążyli ogrzać piasku 

i dostawa  zaprawy została przerwana. Nikt z pomocników nie 

pospieszył by im pomóc, bo i oni też nie pomagali nam w 

wolnych chwilach. Raczej tą chwilę staraliśmy się wykorzystać 

na zrobienie zapasu cegieł, gdyż murowano już drugie piętro. 

Właśnie wnosiłem kozę cegieł (dokładnie 27 sztuk) gdy Poźniak 

stojący obok Rymszy wrzasnął: „dawaj zaprawu polska morda”. 

Ten epitet był już trzeci. Dwa wcześniejsze razy udało mu się po 

prostu uciec. Tym razem zapomniał, że z rusztowania miał by 

gdzie uciekać. Zwaliłem cegły na rusztowanie i strzeliłem go 

prawą pięścią w szczękę, zatoczył się i na jego szczęście po 

jego prawej stronie był mur. Gdybym uderzył go lewą pięścią, to 

znalazłby się jakieś 12 m niżej, w głębokim dole. Chwyciłem 

cegłę i chciałem mu ją dołożyć, ale Rymsza chwycił mnie w pół i 

zaczął mnie uspakajać. Gdy po pracy przyszliśmy do zony, 

prosto z wartowni zabrano mnie do izolatora a za jakiś czas do 

lejtnanta Czerniaka na przesłuchanie. Ten wyzwał mnie od 

bandytów, gdyż okazało się, że Poźniakowi wybiłem ząb 

trzonowy co wydało mi się mocno niewiarygodne. Rozmowa z 
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lejtnantem Czerniakiem zakończyła się z obu stron burzliwie. Ja 

powołałem się na formułę, że „komunizm nie pozwala obrażać 

żadnej narodowości”. Werdykt Czerniaka był fatalny dla mnie w 

skutkach i krótki: „w chałodnuju”. W karcerze była jedna spec-

cela : 1x1m , a jej mury były zbudowane na zaprawie z dużą 

domieszką soli, a więc ściany były stale mokre. Rozebranego do 

bielizny wsadzono mnie do tego „pudła”. Tak miałem przetrwać 

10 dni, a potem być może trafiłbym do tzw. „buru” czyli do 

więzienia, z którego jeśli ktoś wychodził po trzech miesiącach to 

już długo nie pożył. W karcerze stał taboret, na którym mogłem 

siedzieć, ale po kilku minutach zdrzemnięcia się, mimo woli 

opierałem się o mokrą ścianę i budziłem się. Przez pewien czas 

usiłowałem rozgrzewać się gimnastyką o ile pozwalała 

przestrzeń. Ale szybko następowało zmęczenie i w czasie 

odpoczynku przysypiałem dopóki nie dotknąłem plecami ściany. 

I tak w kółko. Całe wyżywienie to miska bałandy i 300 g chleba. 

Na trzeci dzień byłym tak wycieńczony, że postanowiłem nie 

przyjmować posiłku i chciałem zrezygnować z gimnastyki. 

Posłyszałem jakiś ruch za drzwiami. Jak się okazało do izolatora 

przybył naczelnik obozu. Nareszcie  otworzyły się drzwi „pudła” i 

padło pytanie: „a ty za czto”. Ja nie mogłem wymówić słowa bo 

szczęki latały. Nadzieratiel wyjaśnił, że siedzę za pobicie 

brygadzisty. W końcu wyjąkałem formułę, że „w Związku 

Radzieckim nie wolno obrażać żadnych narodowości”. Naczelnik 

był Łotyszem (już drugi naczelnik Łotysz, pierwszy na 

Wietłosianie). Jego werdykt był krótki: „w szachtu”. Dopiero gdy 

znalazłem się w baraku dla „szachciorów” (górników), 

dowiedziałem się że tę amnestię zawdzięczam Stalinowi, który 

zmarł w samą porę mojej wytrzymałości. Okazało się, że praca w 

kopalni była o wiele lżejsza niż na budowie. 

Sprawdziło się  powiedzenie   „nie ma tego złego co by 

na dobre nie wyszło”.  Przydzielono mnie do niedużej brygady, 

która  likwidowała  „celiny”  (filary węgla).   Na pozór praca 
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bardzo  niebezpieczna,   ale   właśnie tu nie zdarzył się  ani 

jeden wypadek. Szczęśliwie zlikwidowaliśmy kilka filarów. 

Kopalnia  była podzielona na horyzonty (piętra). Pokład węgla 

między pierwszym   i   drugim  horyzontem   został   wyczerpany, 

ale wspomniane „celiny” zawierały dość sporą masę węgla. 

Nasza zmiana dostarczała do 20 wagoników węgla, ale 

przedtem   usuwano   „parodę”,   tj.   stwardniały   muł.   

Wagoniki z urobkiem do szybu ciągał koń. Bardzo sympatyczne 

zwierzę. Wszyscy go lubili i on wszystkich lubił. Gdy 

przychodziliśmy do pracy, on stał przy wagonikach i na 

przywitanie  podnosił   prawą nogę. Trzeba było ją potrzymać, 

gdy ktoś  zapomniał  przywitać  się z  nim to się obrażał,   ale   

nie  na  długo. Znał on też swoje prawa: przepisy 

bezpieczeństwa zabraniały zaczepiać więcej wagoników niż 

sześć.  Piestun (tak się nazywał) podciągał  wagony  i  zaraz 

stawał i  nasłuchiwał,   ile   razy  stuknęły o siebie. Jak było 

sześć  stuknięć,  to  musiał  być   siódmy   wagon   i   nikt  nie  

był w stanie zmusić go do  ciągnięcia. Wozak musiał odczepiać 

ostatni wagon i wracać po niego dwa kilometry. Potem 

nauczyliśmy  się oszukiwać Piestuna. Przy ostatnim wagonie 

ktoś  podkładał kawałek drewna i wagon nie uderzał w 

poprzedni,  ale należało szybko to drewno usunąć, w 

przeciwnym razie przy następnym ruszeniu mogło dojść do 

wykolejenia  ostatniego wagonu.   Gdy  zakończono usuwać 

filary  z drugiego horyzontu,   Piestun   przeszedł  na  zasłużoną , 

dożywotnią  emeryturę.   Konie  miały  przywilej,  ludzie nie. 

W  Uchcie  nie  znaliśmy  swoich numerów, a w Workucie 

każdy  miał  swój numer, który  wapnem  na kolanach, na 

plecach i na czapce musieliśmy napisać.  W tym celu w 

korytarzu (w sieni) stało wiadro z rozprowadzonym wapnem i 

patykiem do pisania. Ja miałem numer 1N172. W pracy na 

budowie,  napisy  szybko  zamazywały  się  i przed końcem 

pracy trzeba było je odnowić. Przy rozprowadzeniu do pracy 
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wołano  nazwisko, odpowiadać należało imieniem, imieniem 

ojca, rokiem urodzenia i numerem. Po wybudowaniu dużego 

budynku  kopalnianego,  zmieniły się warunki pracy w kopalni. 

Były dwie szatnie, jedna z ubraniem czystym a druga z ubraniem 

roboczym. Ponieważ większa część kopalni była mokra, to 

szatnia z ubraniem roboczym spełniała rolę suszarni. Po zdaniu 

roboczego ubrania dostawało się numerek na odbiór swojego 

czystego ubrania i mydła w postaci szarej, lepkiej mazi. 

Natrysków było 12, każdy natrysk z obu stron miał ścianę. 

Przeważnie  z jednego natrysku  korzystały  jednocześnie  dwie 

lub trzy osoby. Ja korzystałem z natrysku sam, przywilej ten 

wyrobiłem sobie tym, że myłem się zimną wodą,   co odstraszało 

pozostałych brudasów. Brygada składała się z 8 – 9 osób z 

brygadzistą  i elektrykiem zmianowym. Brygadzistą był Białorusin 

o wolno pracującym umyśle, ale chłop był w porządku. Jego 

obowiązkiem  było  przypilnować, aby nie zabrakło transportu 

oraz rozstawianie nas na odpowiednich pracach 

przygotowawczych przed odpałem urobku. W czasie zmiany 

wykonywano  dwa  odpały.   Pierwszy,  by   usunąć „parodę” 

czyli  warstwę twardego mułu zalegającą na właściwym 

pokładzie węgla. Warstwa ta miała grubość 70 – 80 cm. Po 

usunięciu  z  przodka „parody”,   odpalano  warstwę  węgla 

grubości 90 – 120 cm. Do odpalania urobku przychodził 

pracownik „wolnonajomnyj”. Nikt nie powierzyłby materiałów 

wybuchowych  łagiernikom.  

W    kopalni  zaaklimatyzowałem   się   szybko.   Praca   

w  czasie całej  ośmiogodzinnej   zmiany   trwała 3 – 4 godziny, 

co prawda w przyspieszonym tempie. Po każdym odpale 

należało odczekać aż się rozejdą spaliny. Wiertacz po  

wywierceniu   otworów  był wykorzystany przy kontrolowaniu 

luku, by urobek nie przesypywał się poza   wagonik.   Węgiel   do 

wagoników dostarczano transporterem na zasadzie ruchu 

posuwistego   metalowych   rynsztoków. Za każdym razem 
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trzeba   było doczepiać   nowy rynsztok.   Zmiana  dostarczała 

od  8 do  12  wagonów „parody”   i tyleż węgla. Pewnego dnia, 

gdy  elektryk brygadowy miał wolny dzień, przydarzyła się 

awaria.   Odpalona „parada” zasypała ramię silnika do 

posuwania rynsztoków transportera i silnik nie miał siły go 

ruszyć. Po odgarnięciu  „parody”  z  ramienia  silnika  i  

ponownym włączeniu silnik nie ruszył.  Z pomieszczenia 

dyspozytora zadzwoniono z pytaniem „dlaczego nie pracuje 

transporter”. Na to brygadzista poinformował, że silnik nie 

pracuje i nie ma elektryka. Z elektrocechu wysłano dyżurnego 

elektryka, był nim  Edek Muszyński. Nim on przybył, domyśliłem 

się  że wysadziło bezpiecznik przy transformatorze,  zszedłem 

ok. 100m  niżej i usunąłem awarię włączając automatyczny 

bezpiecznik. Gdy Edek Muszyński dotarł do miejsca „awarii”, 

połowa wagoników była już załadowana urobkiem.  

W dyspozytorni od pewnego czasu świeciła się lampka 

informująca o pracy transportera, gdy Edek telefonicznie 

meldował  przybycie do celu. Jasne więc było, że to nie on 

usunął przyczynę awarii. Zapytany „jak się naprawiło 

uszkodzenie”,  powiedział prawdę. Po pewnym czasie znowu 

gdy elektryk miał „wychadnoj” (wolny dzień), wiertarka nie 

chciała  pracować.  Od wywiercenia otworów zależała praca 

całej brygady. Wiertaczem był młody Ukrainiec, był dość silny, 

ale  na  urządzeniach  elektrycznych  nie znał się. I znowu 

telefon z dyspozytorni z pytaniem o przyczynę postoju, gdyż 

lampka informacyjna o pracy wiertarki nie świeciła się. I 

ponownie dyżurnym elektrykiem był Edek Muszyński. 

Rozpakowałem torbę z narzędziami elektryka brygadowego, 

którą miał brygadzista, rozkręciłem część przy włączniku 

wiertarki i okazało się, że styki były zaśniedziałe. W torbie 

znalazłem jeszcze całkiem dobry papier ścierny, przeczyściłem 

nim styki, wiertarka po włączeniu do prądu zaczęła pracować. 

Sprawozdanie zdane przez Edka do dyspozytorni spowodowało 

to,  że  po skończonej zmianie kazano mi zameldować się u  
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„gław inżyniera”.   Zastanawiałem  się, co też nabroiłem? Na 

myśl mi nie przyszło, że to z powodu naprowionej wiertarki. 

Siedzieli za biurkiem: „gław inzynier”, „naczalnik szachty” i 

jeszcze jakiś nieznany mi ważniak. „Ty elektromontior?” – padło 

pytanie.  Odpowiedziałem, że nie. „No to skąd znasz się na 

elektryce? – kolejne pytanie, na które odpowiedziałem, że z lekcji 

fizyki. Coś między sobą poszeptali i „naczalnik” powiedział 

„pojdziosz rabotać w elektrocech i budiet kurs na szachtnych 

elektromontiorów, tam twaje miesto”. Błogosławiony ząb 

Pożniakowa!  Gdybym  go nie wybił, dalej bym harował na 

mrozie na różnych budowach. 

Dwa miesiące po śmierci Stalina zaczęto płacić więźniom 

za ich pracę. Suma, jaką więźniowi naliczano była śmiesznie 

mała. W miesiącu można było dostać  najwyżej 100 rubli. Kto 

zarobił więcej, nadwyżkę zapisywano mu na „licowym szczocie” 

(osobistym koncie),. 

Praca w elektrocechu za bardzo mnie nie pociągała, bo 

zarobki  były znacznie  niższe   niż   poprzednie i nic nie 

wpływało na  konto.  Perspektywa wyjścia za druty już za 1,5 

roku bez pieniędzy nie była przyjemna. Dlatego poprosiłem o 

powrót do pracy na dole w charakterze elektryka zmianowego. 

Takiego etatu nie było wolnego, a ja jeszcze nie miałem 

ukończonego kursu. Na pierwszym oddziale bis było wolne 

miejsce na lukowego. Poprzednik znalazł się w szpitalu.. Na 

zmianie  było  trzech  lukowych;  praca ta była lekka i polegała 

na włączaniu i wyłączaniu transporterów, które dostarczały 

węgiel do  wagoników.   Po pewnym czasie wrócił ze szpitala 

mój poprzednik, był to Ukrainiec z Podkarpacia, bardzo wątły 

chłopak. Zrobiło mi się go żal, więc zwróciłem się do 

„dziesiatnika”  (sztygara)   z prośbą o przeniesienie mnie do 

pracy  na  przodku, a moje stanowisko przywrócić 

poprzednikowi. „Dziesiatnik” zdziwił się i pochwalił za 

wielkoduszność.   A z Ukraińcem serdecznie zaprzyjaźniliśmy 
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się. W tej samej brygadzie pracował Józef Krypajtis. Był tzw. 

„konogonem”. Konogon na górnym horyzoncie rozładowywał 

wagonik z  kopalniakiem (okrąglaki) i dostarczał go na 

transporter. Transporter zaś dostarczał kopalniak na wyrobiska 

po kombajnie. Na odcinku długości 250 m pracowały dwa 

kombajny,  jeden  zaczynał  wybierać  od  samego dołu, a drugi 

od  połowy do góry. W czasie doby przez trzy zmiany 

przewidziane  były dwa cykle i przenoska kombajnu i 

transportera lub jeden cykl i dwie przenoski. Każdej zmianie 

wypadało co jakiś czas wykonać przenoskę. 

Nastały pamiętne dni lipcowe 1953 r. Powiało nastrojami 

buntowniczymi.  Większość  kopalni  stanęła. Jak wieść o tym, 

że  jest generalny strajk doszła z łagru do łagru – nie wiem. 

Wiem natomiast,  że do kopalni nr 1,  tzw. kapitałki   -  

wiadomość przekazano za pomocą proc. Kopalnia nr 1 od 

kopalni 9-10 była oddzielona tylko drutem kolczastym i 

wieżyczkami wartowniczymi. Korespondencję  przesyłano za 

pomocą kamyka owiniętego w papier z  odpowiednią 

wiadomością.  O  tych   wydarzeniach   niewiele mogę 

powiedzieć,  gdyż w  kopalni 9 – 10 strajk przebiegał bardzo 

spokojnie. Kopalnia  ta   nie   była nadzwyczaj wydajna, a 

pokłady  węgla  niskie.   Na  odcinku   pierwszym   bis   pokład 

wynosił 120 cm.   W kopalni  nr  1  pracowało 10 razy więcej 

ludzi niż w naszej, a były kopalnie o jeszcze większym 

znaczeniu, np. nr 29, nr 40, z  których wychodziło po kilka 

transportów dziennie. Szły one do Leningradu. Nam, z prawie 

kończącym się wyrokiem, katorżanie z wyższym wyrokiem 

zabronili  strajkować.   Ale   wydobycie   węgla   ograniczyło się 

do   potrzeb  kuchni,   łaźni   i piekarni.  Jak to wszystko 

skończyło się niech powie wiersz Zygmunta Sajdaka: 

Kopalnia nr 29 
czyli lato 1953 r. w Workucie (fragmenty) 
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Dwieście zabitych 
Rannych nie wiadomo ile 
Za to, że się ośmielili 
W wystąpieniach odkrytych 
Protestować.  
Strajkować ! 
 .........................  

                    
Ile lat można cierpieć – ile lat umierać 
Jak długo można nosić brzemię niewolnicze 
Kto dał wam prawo tak nas poniewierać 
Kto dał wam prawo człowiekowi odbierać 
Najistotniejsze potrzeby człowiecze. 
Jeszcze w dziejach ludzkości dotychczas nie znano 
By siłą niewolniczą państwo budowano 
I by w tym celu w pęta zakuwano 
Miliony –  
By był z tą myślą stworzony 
Kodeks i cały państwowy aparat 
Czemże carat 
Czemże starożytne bezczłowiecze 
I średniowiecze 
I dzieje okrutnych tyranów 
Dżingischanów 
Czemże i faraonów sława zapomniana 
I ich piramid ruina  
Rękami niewolników kiedyś zbudowana 
Jak dziś sława Gruzina (…) 
Więc w imię tej ludzkości 
W imię dwudziestego wieku 
Człowieku!  W kajdany zakuty 
Dobijaj się wolności 
Niech zdejmą kolczaste druty 
Niech lufy odwrócą 
Z którymi już – przez tyle lat za nami chodzą 
Niech prawa człowieka nam wrócą 
Niech nas oswobodzą (…) 
Żądamy  świętych praw człowieka! 
W imię dwudziestego wieku!  W imię ludzkości!  Wolności! (…) 
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I przyszła wolność... tym dwustu poległym (…) 
W jednej leżą mogile 
W jeszcze jednej z tysięcy nieznanych 
Mogił porozrzucanych  po tych obszarach niezmierzonych 
Od wieków krwią broczonych,  krwią uciśnionych (…) 
„Kłos” 

Po masakrze przeprowadzonej w kopalniach 29 i 40 

wzmogły  się  represje wobec przywódców strajku. Kopalnia nr 

11 była przeznaczona na  obóz karny dla czynnie strajkujących. 

Z  kopalni 9 – 10 znalazł się  tam Zbyszek Wysocki vel Roman 

Wiśniowski. Ale jednocześnie nastąpiła zmiana wewnętrznego 

reżimu. Zaprzestano zamykać baraki na noc, zniesiono nakaz 

pisania numerów na ubraniu, pozwolono czytać literaturę w 

językach  innych niż rosyjski,  byle  by  były  to  książki  wydane 

w  Związku Radzieckim,  zezwolono na wysyłanie dowolnej 

liczby listów. Jednak po uśmierzeniu strajków, praca w 

kopalniach nie wróciła do poprzedniej normy.   Wydobycie   

węgla spadło do połowy we wszystkich kopalniach Workuty i 

Inty.   O  tym dowiedziałem  się  będąc  już  wolnym. Na 

oddziale,  na   którym pracowałem, z powodu zwolnionego 

tempa  wydobycia  węgla  zaczęły  się  tąpnięcia piaskowca. 

Bloki piaskowca odrywały się bez uprzedzenia i niszczyły 

wszystko pod sobą.   „Paroda” dawała sygnały przed 

oderwaniem się – kapała, a jeżeli spadała z niedużych 

wysokości,  to nie wyrządzała żadnych szkód, gdyż rozbijała się 

w  drobne  kawałki.  Przez  dłuższy czas kierownictwo kopalni 

nie wyrażało zgody na zamknięcie oddziału lub pozostawienie 

kilkunastometrowego  filaru węgla. Jednak po pewnym czasie 

taki filar powstał, ale wcześniej ja i trzech innych górników 

zostaliśmy odcięci z obu stron zwałami piaskowca. Nastąpił 

zawał  powyżej  nas  o  kilka metrów, chcieliśmy ratować 

kombajn „Kuzbas”, przystosowany do wyrębywania węgla w 

niskich  pokładach, lecz po pół godzinie nastąpiło drugie 

tąpnięcie poniżej nas i w ten sposób zostaliśmy odcięci od 

wyjścia z obu stron. Walący się piaskowiec powalił drewniane 
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stemple  i jeden z nich przygniótł mi nogę i dzięki temu 

zostaliśmy uratowani, bo silny ból sprawił, że nie zapadłem w 

sen spowodowany  brakiem  powietrza.  Przez  zwały  piaskowca 

nie docierało do nas świeże powietrze. Półprzytomny uderzałem 

kilofem w metalowe części transportera przez co dawałem 

sygnał,  że jeszcze żyjemy. Ekipa ratownicza prawie  w  ostatniej 

chwili  wydostała  nas  z zasypanego przodka. Gdy wyjechaliśmy 

na powierzchnię, panował mróz ok. 20C, zimne powietrze 

sprawiło, że na pewien czas straciłem przytomność. Odzyskałem 

przytomność dopiero w szpitalu. Dwa baraki były przeznaczone 

na szpitale, jeden z oddziałem ogólnym, drugi – o charakterze 

chirurgicznym. Na chirurgii chorymi opiekował się Staszek 

Buryło. Staszek Buryło był Lwowianinem, który przed wojną 

studiował medycynę o specjalności akuszeria, ale w obozie,  

gdzie  nie było kobiet i  nie rodziły się dzieci -  akuszer nie był 

potrzebny. Staszek pod kierownictwem starego chirurga, który 

kilkanaście lat przesiedział sądzony przez „trójkę”, 

wyspecjalizował się na chirurga urazowego. Staszek i jeszcze 

jeden chirurg  (nieznanego mi pochodzenia)   dokonywali   

cudów z połamańcami z kopalni. Oprócz  leczenia w szpitalu 

miał obowiązek przyjmowania  przez  kilka  godzin  w 

przychodni,  gdzie na zwolnienie od pracy było wielu chętnych. 

Ja też kilka razy z tych zwolnień korzystałem, ale to były 

zwolnienia  na   święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. 

Przez okres 10 lat tylko w 1945 r. pracowałem na Boże 

Narodzenie  i   na Wigilię Bożego Narodzenia w 1947 r.   

(jeszcze na Wietłosianie).  Może to i nieprawdopodobne, ale 

zawsze gdy szedłem po zwolnienie od pracy na okres świąt, 

temperatura  ciała  wzrastała  mi  do  38C,   co było podstawą 

do wystawienia zwolnienia  od  pracy  na  trzy dni. Obecnie 

nawet gdy jestem przeziębiony, nie mam podwyższonej 

temperatury.   Zdjęcie rentgenowskie, wykonane w innym 

szpitalu,   do którego zawieziono mnie pod konwojem, wykazało 

że  kość  jest  pęknięta  w  okolicy kostki. Staszek Buryło 
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powrócił  do PRL-u  w  1957  r .  (lub w 58), mieszkał i pracował 

we  Wrocławiu,   tam się ożenił, ale do wycieńczonego 

organizmu „przyczepiła się” gruźlica i zmarł w dość młodym 

wieku. 

„Zawiedujszczym” oddziału ogólnego był Gruzin  lub 

Ormianin o nazwisku Awakian, również katorżanin. W obozie 

było popularne powiedzenie: ”Jeśli masz złote zęby i nie chcesz 

żyć,  idź do  przychodni  do   Awakiana,  on cię położy do 

szpitala a stamtąd żywy nie wyjdziesz”.   Faktycznie, miał cały 

garnitur złotych zębów. Ja też byłem pacjentem na oddziale 

Awakiana, ale na szczęście byłem młody i nie miałem złotych 

zębów. 

Po szpitalnym leczeniu wróciłem do tej samej brygady. 

Stan   bezpieczeństwa   poprawił się, zastosowano zaporowy 

filar z węgla szerokości ok. 15 m wzdłuż 250 m pokładu. 

Zatrzymywał on ciężar nacisku, wydajność wzrosła do stanu 

pierwotnego.   Ogólne   warunki bytowe uległy znacznej 

poprawie. Zaczął się tzw. „chozrazczot”6. Górnicy dostawali 

wypłatę trzy razy w miesiącu po 100 rubli. Można było w 

obozowym sklepiku kupić  margarynę, czasem masło, przetwory 

owocowe,  jakąś  konserwę, papierosy.   W komercyjnej 

stołówce można było zjeść coś na gorąco i wypić prawdziwą 

herbatę. W  ogólnej   stołówce   chleb   leżał   pokrojony   i 

można  było  brać,   ile się chciało. Ci, co pracowali na 

budowach, zarabiali mało, ale  chleba  mogli   najeść  się do 

syta. Górnicy z ZK zarabiali sześć razy mniej od wolnych, ale 

każdego 10 była lista, na której umieszczony był zarobek z 

poprzedniego miesiąca i każdy wiedział ile ma na koncie 

pieniędzy. Na  „licowyj szczot”   zapisywano   kwotę, jeśli 

zarobek  przekroczył 300 rubli. Rzadko zdarzało się, że na 

jakimś  oddziale nie wykonano normy, która  dałaby mniej niż 

                                                           
6
 chozrazczot – choziajstwienyj razczot czyli gospodarcze rozliczenie 
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300 rubli miesięcznie. Ja zostałem lukowym, ponieważ miałem 

trudności w chodzeniu. Lukowi i dostarczający kopalniak do 

przodka   dostawali   87% średniego zarobku górników 

ładowaczy i cieśli mocujących wyrobisko. Przeważnie cieśle i  

 ładowacze   byli to ci sami ludzie, którzy wykonywali te 

czynności   w ramach  istniejących  potrzeb. Lukowy zaliczał się 

do pracowników cechu elektrycznego, mimo że podlegał 

sztygarowi oddziału kopalni. Od głównego inżyniera wyszło 

zarządzenie, że wszyscy pracownicy podlegający pod 

elektrocech powinni przejść specjalne przeszkolenie na 

elektromonterów.  Tak się stało, że ukończyłem taki kurs i 

zdałem z wynikiem dobrym. Tylko dwóch zdało z wynikiem 

bardzo dobrym – byli  to Polacy  -   Zygmunt  Sajdak  i  Andrzej 

Cisek. Reszta Polaków zdała z wynikiem dobrym, co jest 

zaskakujące, gdyż Rosjanie włącznie z naczelnikiem 

elektrocechu  zdali  egzamin  z wynikiem zaledwie 

dostatecznym.   Były  z  tego  powodu  później kłopoty 

wynikające z ludzkiej zazdrości. 

W  elektrocechu   pracował   pewien   Litwin,   który   był 

w   grupie   wojsk   gen.   Plechaviciusa,   którą   rozbroiliśmy   w  

Murowanej   Oszmiance.  Nie miał do nas urazy i był serdeczny 

w stosunku do Polaków.   Jego  wyrok za przynależność do 

wojsk  współpracujących   z  Niemcami wynosił 15 lat. Nie 

pomogło mu nawet to, że jego rodzina uratowała   i 

przechowywała przez 4 lata dwie żydowskie rodziny. Był 

wesołego  usposobienia i zawsze uśmiechnięty. 

Prawdopodobnie w czasie odwilży chruszczowowskiej został 

zwolniony   i zamieszkał w Kownie,   szkoda,   że   nie   

pamiętam  jego nazwiska.  Zwolnienie   z   obozu nastąpiło 

trochę wcześniej, niż przewidywał wyrok. W kwietniu 1954 r. 

wszedł w życie „ukaz”: „wszyscy, którzy byli aresztowani nie 

mając   pełnych osiemnastu lat, podlegają obniżeniu kary o  

50%”.   Oznaczało  to,  że  4,5 roku   odsiedziałem za długo. Ale 
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nie  zwolniono  mnie automatycznie, ukaz ukazem, a ja 

musiałem  pracować  dalej.   Aż   pewnego   dnia nie 

wpuszczono mnie oraz kilku Ukraińców i  jednego Litwina na 

teren  kopalni.   Pod konwojem zabrano nas do sądu 

w Workucie. Wojenny  trybunał  osądził, że jesteśmy wolnymi 

obywatelami  ZSRR.   Po   wyroku zwalniającym nas z 

odbywania   kary  do końca, (mnie aż o 4,5 miesiąca), 

wracaliśmy do obozu pod konwojem, ale konwojenci nie 

stosowali  wobec   nas   obowiązującego   rygoru. Pozwolili 

dwojgu  z  nas   pójść   do  pobliskiego sklepu i kupić kilka 

flaszek  wina,   na które oczywiście zrobiliśmy zrzutkę. Po 

drodze, w tundrze, z dala od niepożądanych oczu wypiliśmy 

prawie  po stakańczyku wina  i  konwojenci  również. Ja  przez 

10  lat nie  miałem  żadnego  trunku   w  ustach i po wypiciu 

dostałem prawie paraliżu języka, ale to szybko przeszło. Po 

dwóch dniach, oczywiście pod konwojem, zostałem 

odprowadzony do „pieresyłki” w Workucie. Tam mnie 

sfotografowano   i   po  wyrobieniu dokumentu (na który 

czekałem trzy dni) uprawniającego do wyjazdu z Komi ASSR, 

zostałem wypuszczony na wolność. Pociągi pasażerskie z 

Workuty wyjeżdżały w dni nieparzyste (przyjeżdżały w dni 

parzyste).  Noc spędziłem w domu polskiej rodziny na osiedlu 

przy kopalni nr 11.  

Głowa tej rodziny (nazwiska ich nie pamiętam) był 

osądzony na chyba  5 lat i tyleż lat pozbawienia praw 

obywatelskich   –  nie   mógł   zatem opuścić  terenu 

przyznanego  na  osiedlenie się. Dlatego żona i córka 

przyjechały  do niego dzielić z nim los.   Poznałem   tego   pana 

w  kopalni,  gdzie pracował  jako  motorniczy  elektrowozu. 

Następnego dnia  rano,  na   stacji  Workuta,  wypłacono 

mi   należne  pieniądze   i   po   otrzymaniu  pieniędzy   

wykupiłem bilet.  Nie dostałbym biletu do samego Wilna, więc 

kupiłem bilet do miejscowości Landwarów,   położonej ok. 20 km 
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za  Wilnem.  Do Wilna nie  mogłem  jechać,   gdyż prawie 

wszyscy  sądzeni  z  paragrafu  58,   nie  mogli się zameldować 

w  miastach stołecznych. 

Powrót do wolności 

Podczas  powrotnej   podróży  miałem dwie przesiadki – 

w  Kotłasie  i  w   Leningradzie. Na stacji Iżma przy mieście 

Uchta   staliśmy  2   godziny, ale do Wietłosianu  w odwiedziny 

nie poszedłem w obawie, że pociąg odjedzie lada chwila 

(planowy  postój  miał  trwać  tylko  pół  godziny, a przedłużył się 

z powodu zatoru pociągów towarowych). Jazda z Workuty do 

Kotłasu  trwała  przeszło dobę. W Kotłasie byliśmy o godz.9 

rano. Pierwszy raz od 10-ciu lat byłem w świątyni, była to 

cerkiew prawosławna w Kotłasie. Tego przeżycia nie da się 

opisać. Byli ze mną towarzysze podróży – grupa zwolnionych 

Ukraińców, dwóch Litwinów, dwie Ukrainki i jedna Litwinka. 

Wszyscy płakali, nikt nie wstydził się łez. Przez krótką podróż 

zbrataliśmy się jak jedna rodzina. Większość Ukraińców jechało 

do  rodzin  wywiezionych do Kazachstanu. Litwini jechali na 

Litwę przez Moskwę. Drogi nasze w Kotłasie rozstawały się. 

Tylko ja miałem jechać przez Leningrad. Na pociąg do 

Leningradu, odchodzący o godz. 20-tej, czekałem samotnie 

siedząc nad Północną Dźwiną i podziwiając piękne brzegi tej 

rzeki.  W południe,   pierwszy raz po 10-ciu latach, wykąpałem 

się w rzece.  Woda wydała mi się bardzo ciepła.   Między 

Kotłasem a Wołochdą wsiadła do mego przedziału rodzina. Był 

to celnik  z  żoną  i  dwójką dzieci,   wracali   z urlopu do 

Brześcia. W Leningradzie też mieli przesiadkę, ale na tym 

samym  dworcu,  a ja  miałem pociąg  do Kaliningradu 

(Królewca)   z Dworca Warszawskiego. Podróż w towarzystwie 

tej  rodziny  była  przyjemna, zwłaszcza że dzieci szybko do 

mnie przylgnęły, nazywały mnie „diadia Ryczard. Zapraszali, 

bym przyjechał do nich w gości. W Wołochdzie był dłuższy 

postój, w restauracji dworcowej zjadłem w towarzystwie tej 
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rodziny,  pierwszą  obiadokolację,   jakże odbiegającą 

jakościowo i smakowo od obiadów spożywanych w obozie. Do 

Leningradu przyjechaliśmy o godz. 11.20 i serdecznie 

pożegnałem się z rodziną brzeskiego celnika. Na przystanku 

tramwajowym, rozpytując o drogę na Dworzec Warszawski, 

zawarłem krótkotrwałą znajomość z pewną dziewczyną z 

Leningradu. Dziewczyna ta przez cały czas do odjazdu pociągu 

do Kaliningradu (do godz. 23.30) towarzyszyła mi jako 

przewodniczka po Leningradzie. Pokazała mi najpiękniejsze 

obiekty tego miasta, zaprowadziła mnie do księgarni polskiej, 

gdzie kupiłem kilka książek.  Udało  się  również dostać dwa 

bilety  na  koncert Zespołu Pieśni i Tańca Wojska Polskiego, 

który w tym czasie właśnie występował w Leningradzie.  

Zetknięcie się z kulturą ojczystą a ściślej  ludową sprawiło na 

mnie   ogromne  wrażenie. Byłem bardzo wdzięczny owej 

Marusi,   że  zaprowadziła mnie na ten spektakl i że poświęciła 

mi tyle czasu na oprowadzanie mnie po starym  Piotrogrodzie. 

Po spektaklu był jeszcze czas na kolację w restauracji 

dworcowej. W moim przedziale jechały dwie starsze panie i 

wnuczka   jednej   z nich.   W Kaliningradzie wnuczka miała 

zdawać na prawo. Wnuczka i babcia stanowiły dwa odrębne 

światy. Obie przeżyły koszmar oblężenia Leningradu. Babcia 

brała czynny udział w obronie tego historycznego i pięknego 

miasta i jednocześnie opiekowała się sierotą, wiele sobie 

odmawiając,  choć miała i tak niewiele. Córka i zięć tej pani 

zginęli  w  obronie  tego  miasta, zięć   jeszcze   w 1941r., a 

córka  dwa lata  później   w  obronie przeciwlotniczej 

Putiłowskich Zakładów Zbrojeniowych. Babcia była wierząca  i 

praktykująca  prawosławną  wiarę,   a wnuczka (lat ok. 18-tu) 

była upartą ateistką.    Jeszcze  z Leningradu  wysłałem do 

mamy  telegram  z  zawiadomieniem,  którym pociągiem 

przyjadę i w którym wagonie mam miejsce. Do Wilna 

przyjechałem  przed  północą,  31 lipca. Gdy pociąg przyjechał 

do Wilna, mama czekała na peronie, ale mnie od razu nie 
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poznała.  Byłem bardzo wychudzony i mało podobny do 

chłopaka, którego dziesięć lat temu zabierano z domu, ale 

podczas rozmowy  w czasie jazdy taksówką zaczęła się 

przekonywać, że jestem jej synem. Następnego dnia rano 

poszedłem  do  kościoła  św. Rafała  podziękować  za  

szczęśliwy powrót z obozu. Przystąpiłem do spowiedzi  i do 

Komunii św. Po śniadaniu poszliśmy z mamą na cmentarz na 

Rossie, gdzie pochowany został mój ojciec, a jeszcze przed 

wojną  mój  dziadek  Kociełowicz. Zawsze miałem żal do mamy, 

że  o  śmierci  ojca  zawiadomiła mnie po kilku miesiącach. 

Ojciec zmarł w lutym 1947r. a ja wiadomość o tym dostałem 

dopiero  w lipcu.  W Wilnie był już Władek Korkuć, z którym 

często się spotykałem. Ten już  zaczął pracę o charakterze 

społecznym:   zorganizował  chór  przy kościele św. Rafała.   

Dwa  tygodnie po mnie przyjechał  z  Workuty Janusz  

Skawiński. Zamieszkał i zameldował  się u pani Gradziewicz, 

mamy kolegi (Franka pseud. Bosy) w podwileńskiej wsi 

Porubanek   niedaleko   lotniska  o tej samej nazwie. Dostał 

pracę w miejskiej piekarni przy tzw. białych słupach jako 

dostawca pieczywa do sklepu. W Wilnie był kłopot z   

zameldowaniem mnie   i  otrzymaniem paszportu. Bez paszportu 

nie było mowy o znalezieniu jakiejkolwiek pracy. Zbyszek 

Kozakiewicz, który wrócił z  obozu miesiąc wcześniej miał 

podobny problem. Ale  jego mama znalazła na to sposób. 

Przemówienie do rączek urzędników milicji sowieckiej sprawiło, 

że trudności zostały pokonane. Moja mama tą samą metodą 

załatwiła mi stałe zameldowanie w Wilnie. Zanim dostałem 

paszport minęło prawie trzy miesiące. Dostałem pracę w 

spółdzielni  wielobranżowej. Przy starej cegielni zatrudniono 

mnie do rozrąbywania drzewa do opalania pieca, w którym 

wypalano garnki i donice. Praca jak praca, ale zarobek nie 

przekraczał 400 rubli; było to stanowczo za mało na to, by 

przeżyć i jakoś się ubrać. A zasoby pieniężne, które 

przywiozłem,  szybko  topniały.   Zbliżała się zima a ja nie 
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miałem  odpowiedniego   ubrania.   Dopiero  na wiosnę 

zmieniłem pracę.   W „Dorożnym  Mostowym Trieście” 

zarabiałem   660  rubli plus  kwartalna  premia od  15 do 35%,   

co nie było zbyt  dużo  i  nie  mało.   Mama była dobrą krawcową 

i  trochę szyła dla znajomych. Moim marzeniem było jednak 

wyjechać do Polski.   Ale żeby móc   wyjechać   do  Polski, 

trzeba było  mieć  zaproszenie.  Takie  zaproszenie dla mnie i 

dla mojej mamy przysłał z Legnicy mój brat Henryk. Aby 

otrzymać dokumenty uprawniające do wyjazdu ze Związku 

Radzieckiego,   otrzymane zaproszenia  musieliśmy  przekazać 

do UWiR. Tą drogą ambasada w Moskwie dawała wizę 

wyjazdową, którą dostaliśmy 11 lutego 1955 r. Ale my 

odpowiednie  paszporty   dostaliśmy dopiero pod koniec 

listopada 1955 r. Przez prawie półtora roku pobytu w Wilnie 

byłem przez kogoś śledzony. Nad byłymi więźniami z paragrafu 

58 w Związku Radzieckim zawsze wisiała groźba, że mogli 

wrócić do  łagrów  i  to  na  okres  dłuższy  niż 10 lat.        

Jeszcze latem 54 r. poleciłem zrobienie pomników na grobach 

ojca i dziadka. Po otrzymaniu paszportów z wizami szybko 

likwidowaliśmy mieszkanie, by  jak najszybciej   znaleźć  się 

poza  granicami   ZSSR. Z żalem opuszczaliśmy rodzinne 

miasto.  W  Brześciu  przy kontroli celnej odprawiał mnie 

znajomy celnik, ale ja nie dałem po sobie poznać, że go znam. 

Dopiero po odprawie z serdecznym uśmiechem, życzył nam 

szczęśliwej podróży. Przy odprawie celnej miałem trochę 

stracha, bo przewoziłem na plecach złożony proporzec IV 

Brygady. Proporzec ten mój  brat wykradł  z   taborów   w  lipcu 

1944 r. po internowaniu żołnierzy AK w Miednikach, a mama 

przechowała go w ukryciu przez 10 lat. Gdyby go znaleziono 

podczas  rewizji,   dostałbym murowane 25 lat katorgi. Za 

granicą w Terespolu zostaliśmy wysadzeni z pociągu do 

majątku,   w   którym odbyliśmy tygodniową kwarantannę, 

zabrano nam paszporty radzieckie  i  wydano  karty 

repatriacyjne. Tak się złożyło, że gdy wyjeżdżaliśmy z Wilna 
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weszła w moc ustawa o ponownej repatriacji. Z ulgą przyjąłem 

wiadomość o automatycznym pozbyciu się obywatelstwa 

radzieckiego. Do Legnicy przyjechaliśmy trzy dni przed Wigilią 

Bożego Narodzenia 1955 r. Zaczął się nowy okres życia na 

wolności. 

Gorzów Wlkp. 2001r. 

 

„...was  na  to  zdieś   priwiezli,  sztob  wy  podochli”. 

Kazachstan 1940- 19467 

Grażyna  Jonkajtys-Luba  

(Maria Januszkiewicz) 
(Część pierwsza)  

 

Dziękujemy  Pani Grażynie Jonkajtys-Luba za wyrażenie zgody  na  

zamieszczenie  w  Kwartalniku  fragmentów  książki. 

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w Instytucie Literackim w 

Paryżu w roku 1982, pod pseudonimem autorskim  - Maria  Januszkiewicz  - 

imieniem i nazwiskiem panieńskim Matki Autorki.  

 

Pożegnanie z domem 
 

Wczesnym rankiem tego dnia ludzie mieszkający 
blisko stacji kolejowej przynieśli wiadomość, że w nocy na 
torach ustawiono cały pociąg wagonów towarowych. Już od 
czasu lutowych wywożeń wszyscy w mieście wiedzieli, co 
to oznacza. Co chwila ktoś przerażony przybiegał do nas z 
tą wiadomością. Mama wróciła późno ze szkoły z 
                                                           
7 Jest to  zacytowany tytuł książki  Pani Grażyny Jonkajtys-Luba, 
wydanej  przez Wydawnictwo  „Norbertinum”  2012, str.13 – 32 

 

 



36 
 

konferencji, podczas której czytano protokół z wizytacji, 
zawierający bardzo pochlebną opinię sowieckiej wizytatorki 
o Mamy sposobie prowadzenia lekcji. Mama śmiała się i 
mówiła, że teraz po nagrodę pojedzie na Syberię. 

Spodziewaliśmy się tego, gdyż w Palmową Niedzielę 
był u nas politruk z gimnazjum, Żyźniewski, który dokładnie 
spisał nasze dane personalne. Pomimo to na wiadomość o 
tych wagonach serca nam zamarły.  Marysia pobiegła z 
koleżanką Mamy po chleb na drogę, gdyż mieliśmy w domu 
zbyt mało pieczywa, a było nas przecież ośmioro. Przed 
godziną policyjną przyszły do nas przerażone i zapłakane 
Babcia i Ciocia, matka i siostra Ojca. Przyszły nas 
pożegnać i przyniosły nam bochenek chleba i kawałek 
słoniny. Ich ówczesny lokator – żołnierz sowiecki ze straży 
granicznej – wrócił wieczorem do domu i powiedział im, że 
na pewno tej nocy będą wywozić ludzi wcześniej 
spisanych. Po wyjściu Babci i Cioci namówiłyśmy do 
pójścia spać młodsze rodzeństwo: dwunastoletniego 
Stasia, który tego dnia miał podwyższoną temperaturę i ból 
gardła, dziesięcioletnią Terenię i ośmioletniego Antka. 
Same – Mama, Alina, Marysia, Jasia i Zosia – zostałyśmy 
w stołowym pokoju, zdenerwowane i oczekujące. Był z 
nami młody lekarz, Żyd z Łodzi, Rogoziński, który 
mieszkał wtedy u nas, w naszym „panieńskim” pokoju z 
werandą. Wprowadził się on po naczelniku NKWD, który 
wyniósł się od nas po lutowych wywożeniach. 

Siedzieliśmy razem, rozważając „szanse” podróży. 
Raz jeszcze rozważaliśmy, 
czy dobrze się stało, że nie przeszliśmy przez „zieloną 
granicę” do zaboru niemieckiego, co zamierzaliśmy 
uczynić, aby uniknąć wywiezienia. Szalę na rzecz 
pozostania przeważyła plotka-wiadomość, że w czasie 
wywożenia łączą rodziny z więźniami. Od 11 października 
Ojciec był w więzieniu i od trzech miesięcy nie mieliśmy o 
Nim żadnej wiadomości, dlatego postanowiliśmy zostać, 
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chociaż bardzo nas namawiał na zmianę decyzji 
zaprzyjaźniony „przewodnik” ze wsi granicznej. 

O godzinie jedenastej  wieczorem rozległ się ostry, 
długi dzwonek do drzwi wejściowych. Mieliśmy śmieszny, 
staroświecki dzwonek „proszę kręcić”. Ktoś  musiał  go 
długo kręcić, żeby aż tak donośnie i bezlitośnie dzwonił. 
Doktor Rogoziński wycofał się do siebie i zamknął się na 
klucz.  Marysia poszła otworzyć drzwi. Ręka jej bardzo 
drżała, ale drzwi musiały zostać otwarte. 

Weszło ich siedmioro. Kobieta i sześciu mężczyzn: 
enkawudysta w błękitnej czapce, dwóch cywilów, bladych, z 
rozbieganymi oczyma, w długich ciemnych płaszczach i w 
„cyklistówkach”, na koniec trzech Żołnierzy z karabinami. 
Dwóch wyszło zaraz pilnować drzwi od ulicy i  podwórza. 
Enkawudysta zapytał: 

– Zdieś żiwiot siemija Januszkiewicz? Mama powiedziała: 
– Tak, tu. 
Enkawudysta odczytał po kolei nasze imiona, nazwiska, 
daty urodzenia i powiedział: 
– Sowietskaja włast’ prisużdajet was k’ pieresieleniju na 

Dalny Wostok. 
Mama na to: 
– Dobrze. Tylko ta dziewczynka – wskazała Jasię – nie jest 
członkiem naszej rodziny i córką ojca-więźnia i może 
pozostać u drugiej ciotki. 

Jasia jednakże powiedziała, że z nami wyjechała od 
swojej mamy, więc teraz też z nami pojedzie i z nami wróci. 

Zaraz też, nie budząc dzieci, wzięłyśmy się do 
pakowania. Enkawudystów zdziwił widok plecaków, 
przygotowanych w przedpokoju (na wypadek tego 
ewentualnego przejścia granicy). Mama im wyjaśniła, że 
dla nas dzisiejsza noc nie jest niespodzianką, gdyż już od 
kilku tygodni spodziewaliśmy się wywiezienia, i że to są 

                                                           
  Czy tu mieszka rodzina Januszkiewicz? 
  Sowiecka władza skazuje was na przesiedlenie na Daleki Wschód 
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spakowane podręczne rzeczy. Mogliśmy zabrać po 100 
kilogramów na osobę. Enakwudysta radził zabierać jak 
najwięcej ciepłych rzeczy. Zapakowałyśmy więc futra Mamy 
i Ojca, kożuszki, wszystkie nasze ciepłe płaszcze, koce, 
kołdry, poduszki i pościel, jaka ocalała z września, spod rąk 
ludzi, którzy plądrowali nasz dom, podczas gdy część 
rodzeństwa była z Mamą na Wołyniu u rodziców Jasi, 
Ojciec i Alina w Wilnie, a nasz najstarszy brat Bronek na 
wojnie. 
Pakowałyśmy ubrania, bieliznę, buty. Zabierałyśmy ubranie 
Ojca w nadziei, że Go do nas dołączą. Zabierałyśmy 
książki, podręczniki szkolne, roczniki „Iskier”, „Płomyka”, 
„Płomyczka”, „Trylogię”, „Pana Tadeusza”, „Bohaterskiego 
Misia”, zbiory poezji – zresztą wybór dość przypadkowy, bo 
jednak wszystko leciało nam z rąk. 

Przy pakowaniu przedmiotów kuchennych asystował 
jeden z żołnierzy, wyszukując je i podając. I tak zresztą nie 
zabrałyśmy wielu istotnych – jak się później okazało – 
bardzo przydatnych rzeczy. Wzięłyśmy na przykład żelazko 
elektryczne zamiast węglowego lub „z duszą”. Wiadra, 
miski, naczynia i garnki układałyśmy w dużej skrzyni. 
Ubrania i pościel – w wielkich pakunkach, uszytych 
naprędce z wakacyjnych sienników i kap na łóżka. Przez 
cały czas po naszych półkach ze szkolnymi książkami i po 
szufladach biurka Ojca plądrowali dwaj cywile, wyrzucając 
wszystko na podłogę, zrywając pieczołowicie gumki ze 
wszystkich znalezionych pieczątek i wertując nasze 
podręczniki i zeszyty swoimi szczurzymi oczami. Kiedy już 
większość rzeczy była spakowana, obudziłyśmy dzieci. 
Wstały wystraszone, ale spokojne. Pomogłyśmy im umyć 
się i ubrać, szczególnie troskliwie pilnując Stasia, gdyż miał 
skłonność do bronchitów. 

Była godzina druga w nocy. Enkawudysta zapytał, 
kogo Mama upoważni do opieki nad pozostawianymi 
rzeczami. Ponieważ chciała tę opiekę przekazać Cioci, 
Marysia poszła po nią z jednym z żołnierzy. Babcia i Ciocia 
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nie kładły się spać. Czekały. Marysia uklękła przed Babcią 
na pożegnanie. Wróciła z Ciocią i żołnierzem do domu. 

Na naszej ukochanej, starej kanapie rozłożyła się 
bolszewiczka. Spędziłyśmy ją z kanapy i usadowiłyśmy się 
same, głaszcząc i tuląc zdenerwowane i rozespane dzieci, 
które ogromnymi oczami patrzyły w milczeniu na to, co się 
działo w naszym domu. Terenia była szczególnie 
rozżalona, gdyż jej ulubieniec, wielki czarny kot Filemon, 
nie wrócił z wieczornych spacerów i nie mogła go 
pożegnać. Czekaliśmy na transport. 

O czwartej nad ranem zajechała przed ganek 
ciężarówka. Poszliśmy wszyscy do pokoju dzieci, 
uklękliśmy i powtarzaliśmy za kamiennie opanowaną Mamą 
„Pod Twoją obronę” i „Kto się w opiekę odda Panu 
Swemu”. Zaczynało świtać. Teraz już trzeba było 
wychodzić. Ogromne paki z pościelą i ubraniem oraz wielka 
kuchenna skrzynia przerastały możliwości naszych rąk. 
Żołnierze stali i przyglądali się naszym daremnym 
wysiłkom. Wtedy enkawudysta w błękitnej czapce krzyknął 
na nich: „Czego stoicie i przyglądacie się? Nie widzicie, że 
to same kobiety i dzieci? Ładujcie rzeczy na samochód”. 

Żołnierze ułożyli nasze pakunki, my usiedliśmy na 
wierzchu. Ciocia, płacząca i zrozpaczona, została na 
ganku. Za nią świeciły okna naszego opuszczonego i 
przewróconego do góry nogami domu. Była noc z piątku – 
dwunastego, na sobotę – trzynastego kwietnia 1940 roku. 
 

Odwiecznym szlakiem zesłańców 
 

W drodze na dworzec kolejowy, w półświetle 
wstającego dnia, spotykaliśmy nielicznych przechodniów, 
którzy na nasz widok wydawali okrzyki zdumienia i zgrozy. 
Znało nas przecież całe nieduże miasto. Po dwudziestu 
latach pracy nauczycielskiej Rodziców i ich zaangażowania 
w tworzenie instytucji kulturalnych i społecznych można bez 
przesady powiedzieć, że po księdzu Dziekanie Wojciechu 
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Choynowskim byli najbardziej popularnymi ludźmi w 
mieście. Ojciec był stałym członkiem Rady Miejskiej, a od 
zimy 1938/39 roku burmistrzem komisarycznym. Po drodze 
zajechaliśmy po panią Stasię P., żonę oficera miejscowego 
pułku ułanów. Mąż jej poszedł na wojnę, ona została z jego 
starą matką i z dwojgiem malutkich dzieci: dwuipółletnim 
Rysiem i dziewięciomiesięczną Anią. Z nieprzytomnymi 
oczyma niosła teraz na rękach dzieci, teściowa w dwóch 
kapeluszach na głowie dźwigała w ręku koszyk z nocnikiem 
i kilkoma słoikami konfitur. Rzeczy ich na rozkaz tego 
samego enkawudysty wynieśli i ułożyli na ciężarówce 
żołnierze z eskorty. Pomogliśmy obu paniom z dziećmi 
wdrapać się i usadowić na pakunkach. 

Na dworzec dojechaliśmy odprowadzani okrzykami 
rozpaczliwego zdziwienia mijanych ludzi. Na rozkaz 
enkawudysty eskorta wyładowała nasze rzeczy do wagonu. 
Był to duży, bydlęcy wagon z małymi, okratowanymi 
okienkami pod sufitem i z dwoma poziomami prycz. 
Wszystkie drzwi pociągu były otwarte i wszędzie ładowali 
się ludzie. Do naszego wagonu załadowano trzydzieści 
dwie osoby.  Byliśmy pierwsi w wagonie, więc zajęliśmy 
wraz z panią Stasią i jej rodziną wyższy poziom prycz, 
licząc na lepszą wentylację. Drżeliśmy wszyscy z zimna, 
niewyspania i zdenerwowania. Zwożono ludzi z okolicznych 
wsi, więc pociąg stał na stacji przez całą sobotę i do 
południa w niedzielę. Mieszkańcy miasta przychodzili, 
przynosząc żywność dla wywożonych. Przyszły też Babcia i 
Ciocia, aby nas jeszcze zobaczyć. Nie mogły wciąż 
opanować płaczu. Przychodzili też nasi koledzy. Każdy 
przynosił coś do jedzenia. Nawet znajomi Rodziców z 
pobliskich wsi przyjechali nas pożegnać i przywieźli bochen 
wiejskiego chleba, kawałek słoniny, ser. 

W niedzielę zjawił się politruk Żyźniewski sprawdzić 
pewnie, czy wszyscy jego podopieczni są już w wagonach. 
Mama zapytała go po polsku: „Cóż to, Żyźniewski, szukacie 
znajomych? Jesteśmy, jesteśmy!” Żyźniewski uśmiechnął 
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się krzywo, ale nie było po nim widać, żeby to, co oglądał, 
wywarło na nim jakieś wrażenie. Były to przecież dla niego 
zwykłe sceny w długiej karierze enkawudysty. 

W sobotę byliśmy świadkami wstrząsającego wydarzenia: 
wywożono rodzinę piekarza z przedmieścia, działacza 
robotniczego, który zwykle wygłaszał płomienne przemówienia  
na wiecach  w  dniu 1  maja.      

Został „w nagrodę” aresztowany przez bolszewików w 
październiku 1939 roku. Jego syn Józek, nasz kolega 
gimnazjalny, uciekł z domu do partyzantki, która już tworzyła się 
w okolicznych lasach. Kiedy mu dano znać, że jego matkę i 
siostry wywożą, przyszedł do nich z lasu na stację kolejową, 
żeby je pożegnać. Stąd go zabrali. Widzieliśmy, jak szedł w 
swoim szkolnym płaszczu, z opuszczoną głową, eskortowany 
przez trzech żołnierzy. Za nim leciał rozpaczliwy płacz matki. 

W niedzielę wydawało nam się, że jesteśmy u skraju 
wytrzymałości. O myciu nie było mowy. Wychodzenie z wagonu 
w sprawach fizjologicznych odbywało się pod eskortą żołnierzy. 
Ponieważ w naszym wagonie było kilka młodych  dziewcząt –   
nas  pięć   i  Lila   Myślińska,   którą z matką i z bratem przywieźli 
z ich domu na wsi – wciąż zaglądali do nas żołnierze, usiłowali 
dowcipkować i wybuchali głośnym, ordynarnym śmiechem. 
Zniecierpliwiło nas to w końcu i zaczęłyśmy im wymyślać. Około 
południa zasunięto drzwi wagonów, odganiając w sposób 
brutalny wszystkich żegnających, między innymi nasze 
zapłakane Babcię i Ciocię,  i pociąg ruszył. Ludzie we wszystkich 
wagonach śpiewali pieśni religijne i patriotyczne. Nikt nie płakał. 
Płakali ci, którzy zostali. „Nasz” enkawudysta, przed samym 
zasunięciem drzwi wagonu, zajrzał do nas i powiedział: „Nie 
miejcie do mnie żalu, musiałem wykonać swój obowiązek. Myślę, 
że was przy tym dodatkowo nie skrzywdziłem”. Jego słowa 
przetłumaczyła nam potem Mama. 

Więźniów nie dołączono do rodzin. Mieliśmy jeszcze 
nadzieję, że nastąpi to w Grodnie. Ale i tu dworzec był pusty i 
nasz transport szybko pojechał dalej. Po drodze doczepiano do 
nas inne wagony tak, że w końcu był to ogromny transport 
jadący na wschód. Nigdy nie  udało  się nam policzyć wagonów, 
gdyż postoje w lesie lub na stacjach, kiedy pozwalano nam 
wyjść, były bardzo krótkie i towarzyszyły im ochocze 
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pokrzykiwania konwojentów: Dawaj skoriej w wagon! Na każdej 
stacji, przez którą przejeżdżał nasz pociąg w ciągu dnia, czekały 
gromady ludzi z żywnością. Przynosili nam chleb, słoninę, jajka, 
sery, mleko w butelkach, a nieraz gotowane w łupinach kartofle. 
Były to nasze jedyne posiłki w czasie podróży przez terytorium 
Polski. 

Mijaliśmy lasy, wsie i pola. Budziła się wiosna, śniegi już 
prawie stopniały, gdzieniegdzie tylko brudnawe łaty leżały pod 
drzewami. Wszędzie przebijała się młoda, zielona trawa, na 
słonecznych stokach nasypu kolejowego i na polanach leśnych 
kwitły sasanki, na suchszych łąkach i w lasach pasły się już 
nawet krowy. Na polach widzieliśmy ludzi orzących ziemię pod 
wiosenne siewy lub mijaliśmy rozległe smugi szmaragdowych 
ozimin. Na brzegach lasów bieliły się kuliste krzaki kwitnącej 
tarniny. Czasem widzieliśmy zgliszcza miasteczek i wsi ze 
sterczącymi ku niebu kominami. Przy torach i resztkach stacji 
kolejowych ziały ogromne doły po wybuchach bomb z września, 
ale już na to wszystko wracało powoli życie i ziemia zaczynała 
goić rany. Cały ten uroczy i tak umęczony kraj uciekał w tył pod 
kołami naszego pociągu, który raz prędzej, raz wolniej wiózł nas 
wciąż na wschód. 

Którejś nocy otwarto z trzaskiem drzwi wagonu. Skoriej,  
skoriej! –   krzyczeli   konwojenci.  Półśpiący  ludzie z 
rozespanymi i płaczącymi dziećmi musieli błyskawicznie 
wyładować się z wagonów polskich do szerokotorowych 
wagonów sowieckich. Wszystko odbywało się w ciemności, przy 
widmowym świetle księżyca, przeświecającego przez mgłę. 
Przekraczaliśmy granicę Polski z września 1939 roku. Zamknięto 
załadowane wagony i zaległa cisza. Staliśmy do rana. Dopiero 
wtedy nastąpiło sprawdzanie obecności, odczytano wszystkie 
nazwiska i dane personalne „mieszkańców wagonów”. 
Trwało to niesłychanie długo, gdyż okazało się, że na stacji w 
Baranowiczach stało  wiele transportów. Dawały się zauważyć 
oznaki pewnego zamieszania wśród konwojentów. 
Spowodowane ono było ucieczką kilku osób. Z naszego pociągu 
udało się zbiec kilku osobom. Była między nimi pani Salomea 
Przyrowska, żona inspektora szkolnego, aresztowanego przez 

                                                           
  Właź szybciej do wagonu 
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Sowietów w jesieni 1939 roku. Udało się jej wrócić do Sejn. 
Zmarła w roku 1975, mając  ponad 90 lat. Mąż jej nie wrócił 
nigdy. W końcu konwojenci wrócili na swoje miejsca i pociągi 
jeden za drugim zaczęły ruszać. W okienku jednego z mijających 
nas pociągów zobaczyliśmy głowy naszych stryjecznych braci, 
którzy wraz z matką i siostrą też jechali na wschód. Krzyknęliśmy 
do siebie parę słów – i wagon przejechał. 

Od tego dnia jechaliśmy przez teren Sowietów. 
Aczkolwiek krajobraz był taki sam jak naszych kresowych okolic 
– takie same lasy, pola, rzeczki, wsie i miasteczka – rzucały się 
w oczy ogromne różnice w sposobie zagospodarowania kraju. 
Był to już ósmy miesiąc od dnia wybuchu wojny, a nasze lasy 
wciąż nosiły ślady dobrej gospodarki. Po tej stronie widzieliśmy 
w lasach nie sprzątany chrust, nieprzycinane, uschnięte drzewa i 
dzikie poręby z pniami drzew uciętych na wysokości ramion 
człowieka. Mijaliśmy nędzne wsie i miasteczka bez śladu 
ogródków przydomowych. W małych laskach i przy torach 
kolejowych pasły się zabiedzone, chude krowiny. W jakimś 
miejscu ze zgrozą zobaczyliśmy ludzi przy niewielkiej wysokości 
kopcach pokrytych darniną, z których wydobywał się dym. Kiedy 
przejeżdżaliśmy bliżej i można było przyjrzeć się dokładniej, 
zobaczyliśmy, że było to całe osiedle ziemianek – jam 
wykopanych w ziemi i nakrytych żerdziami, ziemią i darniną. Były 
to mieszkania ludzi. 

Na jakiejś większej stacji pociąg stał dłużej i widzieliśmy 
pogrzeb miejscowego dostojnika, zapewne partyjnego, gdyż 
niezdarnie zbita trumna z surowych desek pomalowana była na 
jaskrawoczerwony kolor. W innym mieście pierwszy raz w życiu 
zobaczyliśmy ludzi leżących i 
śpiących w biały dzień na bruku, pomimo że był to kwiecień i 
chłodne  dni.  Na jednej ze stacji podkradł się do naszego 
pociągu chudy, wynędzniały chłopiec w obszarpanych resztkach 
szynela wojskowego i w oberwanej czubatej czapce. 
Przejmującym szeptem mówił: „Pany, dajtie chleba!”  Spostrzegł 
go jeden z konwojentów i szybko biegł w jego stronę. Chłopiec 
uskoczył i ze zwinnością szczura zaczął uciekać i kluczyć pod 
wagonami. Żołnierz był jednak szybszy i silniejszy. Złowił go i na 
naszych oczach okrutnie zbił tę  biedną, zagłodzoną ludzką 
istotę. 
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Wypuszczano nas z wagonów trzy razy dziennie na pięć 
minut. Konwojenci chodzili dookoła i krzyczeli: Dawaj skoriej pod 
wagon, a potem Dawaj skoriej w wagon, starannie sprawdzając 
pod wagonami, czy aby tam ktoś nie został. Te wychodzenia były 
szalenie męczące i upokarzające, szczególnie dla starszych 
osób, którym było bardzo ciężko i niewygodnie chodzić przez 
tory pod wagony i tam jeszcze rozbierać się, kucać i wstawać – 
wszystko pod okiem brutalnych żołnierzy, przy 
akompaniamencie ordynarnych krzyków i dowcipów w rodzaju: 
„Babuszka, co tak długo, objadasz towarzyszy podróży, a potem 
czekać jeszcze na ciebie muszą”. 
 

O wodzie do mycia trudno było marzyć, raz dziennie 
pozwalano nam brać wrzącą wodę z lokomotywy i od 
przekroczenia granicy, raz dziennie dawano nam gorący posiłek, 
złożony z gęstej zupy – grochówki lub krupniku – i talerza gęstej 
kaszy z łyżką oleju wlanego w dołek wykręcony na czubku 
stożka kaszy. Do tego dawano trzystu do pięciuset gramów 
ciemnego chleba, okropnego „gniota”, sypiącego się  i  
niesmacznego. Gospodarze ze wsi jadący z nami w wagonie 
mówili, że chleb jest pieczony z domieszką mąki z prosa i 
kukurydzy. Od tego „chleba” Marysia dostała silnej biegunki, z 
której Mama wyleczyła ją, dając jej do wypicia kieliszek wódki. 
Do mycia rąk łapaliśmy w czasie deszczu nieco wody z dachu 
wagonu przez okienka, które nie były okratowane. Czasem 
udawało się nam schwycić trochę wody w czasie postojów na 
stacjach. 

W mijanych miejscowościach pani Myślińska wychylała 
się przez okienko i niezależnie od wielkości osiedla niezmiennie 
pytała konwojentów: „Bojec, budtie lubieznyj, skażitie mienia 
pożałujsta, kakaja eto dieriewnia?” – co w przypadku większych 
miast przyprawiało ich o wściekłość i odpowiadali: „Nu sztoż, 
tiotka,  razwie nie widisz, wied’ eto gorod” – i wymieniali nazwę 
stacji.  Na to pani Myślińska: „Sztoż wy goworitie, a ja dumała, 
szto  eto  takaja  bolszaja  dieriewnia!”. 

W miasteczkach widać było krzywą zabudowę, nędzne, 
źle oświetlone ulice, nie otynkowane domy. Po ulicach chodzili 
zabiedzeni, szaro ubrani ludzie o posępnych, zgaszonych 
twarzach.  
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Na takich „rozrywkach” upłynął nam czas aż do Uralu. 
Pojawiły się wspaniałe widoki: dzika przyroda, olbrzymie, pod 
niebo sięgające góry, przez które przejeżdżaliśmy w ciągu 
dwóch dni tunelami lub głębokimi wąwozami. Mijaliśmy 
wspaniałe lasy, nieruchome, ciche i ogromne, puste przestrzenie 
bezludnego kraju. Przejechaliśmy stacje kolejowe: Ufę, Złatoust, 
Czelabińsk, Świerdłowsk, zdając sobie sprawę, że te góry 
oddzielają nas od świata kultury i życia, w którym wyrośliśmy i 
żyliśmy dotychczas. Wjeżdżaliśmy do Azji. Uświadamialiśmy 
sobie, jak daleko jesteśmy od domu, od kraju. I cały czas 
jechaliśmy sami: więźniów do nas nie dołączono. 

Przejechaliśmy Ural. Przed nami rozciągnęły się 
bezkresne równiny stepów Azji. Na stacji Kurgan zostaliśmy 
nareszcie  wypuszczeni   na  godzinny  spacer. Co za ulga! 
Nawet w sprawach potrzeb fizjologicznych można było pójść do 
pobliskiego brzozowego lasku bez konwojenta! 
Można było umyć twarze i ręce – oczywiście w kolejce – pod 
kranem stacyjnym. Dzieci biegały. Nawet starsze osoby udało 
się wyprowadzić z wagonów na ten dobroczynny spacer. Po 
upływie godziny wróciliśmy do wagonów. Zasunięto i 
zaryglowano drzwi i pociąg ruszył. 
 

Dwudziestego ósmego kwietnia obudziliśmy się rano. 
Uderzyła nas cisza i bezruch pociągu. Ten stan trwał dość długo. 
Ktoś z nas zastukał w drzwi. Konwojenci odsunęli zasuwy i 
otworzyli. Wyszliśmy z wagonu.  
Okazało się, że zostały tylko trzy wagony z całego naszego 
transportu. Reszta pociągu pojechała dalej, lub wagony w nocy 
zostawiono po drodze na innych stacjach. Trzej konwojenci, 
przydzieleni do „opieki” nad nami, pomogli wyładować rzeczy. 
Stacja nazywała się Smirnowo. Dookoła roztaczał się pusty  
step, szary i bezbarwny o tej porze wczesnego przedwiośnia. Za 
stacją był mały gaik brzozowy. Blade, zauralskie słońce świeciło 
nad tą pustą, smutną ziemią. Po chwili przyszli do nas ludzie z 
widniejącego za laskiem osiedla i przynieśli jajka malowane na 
czerwono. Była to ich Przewodnia Niedziela. Wśród Polaków 
wyładowanych z wagonów – około 60 osób – znaleźliśmy 
jeszcze innych znajomych. Byli to żona i synowie  urzędnika z 
elektrowni w naszym mieście – Witek i Władek Łęgiewiczowie.  
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Witek „wrócił do ojczyzny” – jak mówiła jego matka –  gdyż   
urodził się gdzieś pod Uralem w 1919 roku,   wtedy przebywali  
tam  jego rodzice. 
 

Tego ranka przyjechały pierwsze ciężarówki, rozwożące 
Polaków na miejsca przeznaczenia. Swoje pakunki 
przemieszaliśmy z tobołkami pani Stasi, żeby z nią razem 
pojechać do miejsca osiedlenia, sądząc, że przyda się jej nasza 
pomoc ze względu na malutkie dzieci i na wpół-zdziecinniałą 
teściową. Staraliśmy się też trzymać blisko Władka i Witka 
sądząc, że wspólnie łatwiej nam będzie zorganizować życie. 
Pierwszego dnia ciężarówki zabrały cztery rodziny. Ci, którzy 
zostawali na stacji Smirnowo, mieli przed sobą konieczność 
spędzenia nocy na stepie. Młodzi daliby sobie radę, ale dla  ludzi 
starych i dzieci sprawa przedstawiała się tragicznie. W tej grupie 
była pani N. z naszego miasta, z trzema córkami  w wieku  od  
pięciu do  czternastu  lat  i z dwoma staruszkami: swoją na wpół 
głuchą matką i teściową, bardzo tęgą i z ogromnie opuchniętymi 
nogami. Dla wszystkich starszych ludzi i dzieci trzeba było 
szukać schronienia na noc. 

Witek i Władek przywieźli ze sobą rower. Stał on teraz 
oparty o zwaloną stertę pakunków wszelkiego rodzaju, 
błyszczący i szlachetny w swojej smukłości, jak zjawisko z 
innego świata. Bardzo przyciągał oczy naszych opiekunów – 
konwojentów. W końcu jeden z nich podszedł 
do Witka i powiedział: „Pareń, daj-ka pokatatsia! Chotiełby ja 

piered smiertiu na takoj maszinkie poprobowat’!” Oczywiście, 
Witek dał mu pokatatsia. Śmialiśmy się bardzo z jego 
nieudolnych początkowych prób, ale widocznie chłopiec w 
marzeniach doskonale opanował jazdę na rowerze, gdyż po 
pewnym czasie jeździł jak szalony, z uśmiechem szczęścia na 
twarzy i w błękitnych oczkach. 

Alina i Marysia chodziły dookoła budynku stacyjnego, były 
w lasku brzozowym i ze ściśniętymi sercami oglądały bezmierną, 
przygnębiającą pustkę, rozciągającą się aż po horyzont. 
Urozmaicały ją tylko brzydki, zaniedbany budynek stacji, 

                                                           
  Chłopcze, daj no pojeździć!  Chciałbym ja przed śmiercią na takiej maszynce 
spróbować (jeździć) 
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opuszczona wieża wiertnicza,  pozostawiona tu przez geologów 
oraz dwa szeregi wysokich na trzy metry drewnianych płotów, 
osłaniających tory kolejowe przed zaspami w czasie burz 
śnieżnych. Wysokość tych płotów świadczyła o ilości śniegu 
pędzonego tu przez wiatr w zimie. Teraz ziemia dookoła pokryta 
była brunatną trawą i suchymi resztkami roślin. Czasem 
podmuch wiatru przetaczał po tej równinie uschnięte, kuliste 
krzaczki „perekatypola”. Nad tym wszystkim wisiało blade słońce 
bez promieni na tle szarego  nieba, zaciągniętego jednostajnymi 
chmurami. 

Szare twarze wygnańców, od wielu dni niemytych, 
wymęczonych podróżą i niewyspanych, tworzyły na tle otoczenia 
przygnębiający obraz, jakby zapowiedź losu, który  czekał  ich  
na  tej  ziemi. Zmęczenie, rozpacz i lęk przed  przyszłością 
znalazły wreszcie ujście w płaczu. Alina i Marysia, stojąc w lasku 
brzozowym i patrząc przez drzewa na beznadziejny krajobraz, 
nie ocierały nawet łez płynących im z oczu niewstrzymanym 
strumieniem. Wtedy znalazła je Mama i powiedziała: „Córeczki, 
wszędzie żyć musimy. Jesteśmy, chwała Bogu zdrowe, mamy ze 
sobą młodsze dzieci, o które trzeba zadbać – i dużo ludzi, którym 
trzeba będzie pomóc. Musimy być silne. Spójrzcie, ziemia i 
nawet rośliny wszędzie są jednakowe. Taka szara trawa rośnie i 
u nas w suchych, słonecznych miejscach, a takie same żółte 
kwiatki pięciornika i u nas o tej porze zaczynają 
kwitnąć”. Przyrodnicze zamiłowania naszej Mamy jeszcze 
niejednokrotnie miały nam w przyszłości przywracać równowagę. 
 

Dzieci przez cały czas podróży były bez mleka. Alina, 
Marysia, Władek i Witek wyprawili się więc na poszukiwanie 
mleka w okolicy. Mogli porozumieć się z miejscowymi ludźmi, 
gdyż dwudziestoletni Witek, maturzysta z wiosny 1939 roku, 
poszedł we wrześniu jako ochotnik do wojska, walczył pod 
Lwowem i dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał tam cztery 
miesiące i na krótko przed wywożeniami wrócił do matki i brata; 
ojciec ich od listopada 1939 był w więzieniu sowieckim. Z pobytu 
w obozie jenieckim wyniósł Witek znajomość kilkunastu zwrotów 
i mały zasób słów rosyjskich. Był więc teraz przewodnikiem i 
tłumaczem. 
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Znaleźliśmy mleko w chacie mieszkańca w osiedlu za 
laskiem brzozowym. Przy okazji sprzedaży mleka ludzie użalali 
się  nad nami, że za rok, jeżeli wywiozą nas do kołchozu, śladu 
nie zostanie po naszej – jak mówili – pańskiej urodzie: 
sczerniejemy, ręce nam zgrubieją, będziemy chodzić w 
łachmanach, w dzień i w nocy nie będzie spokoju, gdyż będą nas 
wyganiać do roboty. A nie daj Boże głośno narzekać! Zaraz w 
nocy – stuk, stuk w okno – i czarnym samochodem przyjadą 
enkawudyści zabrać takiego malkontenta w nieznane, na 
nieokreśloną liczbę lat. Całkiem nas to zgnębiło. W czasie 
rozmowy zagotowało się nasze mleko. Gospodarze pożyczyli 
nam nawet dzbanek. Wróciliśmy do naszych koczowników. 
Dzieci dostały gorącego mleka. 

W czasie naszej nieobecności do grupy Polaków przyszli 
dwaj miejscowi agitatorzy i przemawiali bardzo wzniośle o tym, 
jak to nas się zatrudni „według specjalności” i jak to się nam 
światopogląd odmieni pod wpływem życia w blaskach słońca 
sowieckiej konstytucji. Kiedy oni skończyli, nasza Mama, która 
znała dobrze język rosyjski, powiedziała do nich: „Tak nam dużo 
obiecujecie, a traktujecie nas gorzej niż bydło! Krów z młodymi 
cielakami nie zostawilibyście na noc na mrozie i wietrze bez 
dachu nad głową, a nas z dziećmi zostawiacie. Idzie noc, a my 
nie mamy żadnego schronienia”. 

Ten argument był trafny. Agitatorzy bardzo się zmieszali i 
zabrali Mamę ze sobą do miejscowej szkoły. Wszystkie starsze 
kobiety i dzieci miały na noc schronienie w szkole, dokąd ich 
potem zaprowadziła nasza Mama. Młodzież została przy 
rzeczach. Dostaliśmy u okolicznych mieszkańców trochę chleba i 
kartofli, które upiekliśmy w ognisku. Przygotowywaliśmy się do 
spędzenia bardzo zimnej nocy pod gołym niebem. Trzeba było 
czymś podsycać ogień. Ile mogliśmy, tyle zebraliśmy suchych 
gałęzi i podeschłych brzózek w lasku, ale mało tego było z uwagi 
na długą noc, jaką mieliśmy przed sobą. 

Z nastaniem ciemności któryś z chłopców wpadł na 
wspaniały pomysł: „Wykorzystamy do podsycenia ognia 
połamane deski z ochronnych płotów wzdłuż torów”. Deski były 
bardzo długie i tak szerokie, że jedna wystarczała na parę 
godzin. Z ich łamaniem  czekaliśmy na przejeżdżające pociągi. 
Lokomotywy wydawały przeraźliwy, smutny jęk mijając stację z 
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wielkim łoskotem ciągniętych wagonów. Była to dla nas 
sprzyjająca okoliczność, gdyż ten łoskot zagłuszał trzaski 
łamanego drzewa. Na długich deskach w razie zbliżania się 
kolejarzy kładł się Władek, rozciągając się w swojej długiej na 
190 centymetrów postaci i zarzucając jeszcze ręce za głowę. 

Przesiedzieliśmy noc, przyszedł następny dzień. Znów 
trzy ciężarówki zabrały część wygnańców. Wśród nich panią 
Stasię z dziećmi i teściową. Konwojenci troskliwie wybrali jej 
rzeczy spomiędzy naszych. Na kolejną noc zostało  już tylko 
trzydzieści  osób. Znów ognisko, znów łamanie płotów. Dzieci i 
starsze osoby drugą noc spędziły w szkole, gdzie matki 
ugotowały nawet jakiś posiłek dla wszystkich. Dopiero rano 1 
maja przyjechały ciężarówki po ostatnich wygnańców. Nas 
załadowano razem z panią Myślińską i jej dziećmi oraz z jeszcze 
dwiema rodzinami – razem szesnaście  osób. Rozjechaliśmy się, 
żegnając się wzajemnie życzeniami spotkania i zdrowia oraz 
opieki Bożej. 

Droga wiodła przez zupełnie płaski kraj, pustym o tej 
porze roku szarożółtym stepem. Co pewien czas na horyzoncie 
ukazywały się rzadkie zabudowania, potęgując jeszcze wrażenie 
pustki. Droga była  gruntowa, toteż wzbijane przez samochód 
tumany kurzu wkrótce pokryły dokładnie wszystkie nasze 
pakunki i nas samych. Mieliśmy czarne twarze, w których tylko 
czerwieniły się zmęczone oczy. Po trzech godzinach jazdy 
dotarliśmy do rejonu lenińskiego, do kołchozu imienia Czkałowa, 
który był miejscem naszego przeznaczenia. Kierowca zatrzymał 
się przed biurem i wraz z konwojentem wszedł do środka. Naszą 
ciężarówkę natychmiast otoczyła gromada mieszkańców, 
przypatrując się „panom z Polszy” z wrogą ciekawością. 
Kierowca i konwojent wrócili i okazało się, że mamy jechać do 
posiółka Poputnia, oddalonego od głównej wsi o cztery kilometry. 
 

Poputnia 
 

W Poputni wyładowano nas przed stojącą na uboczu 
chatą. Przyjechał sam predsiedatiel - przewodniczący kołchozu 
im. Czkałowa, Grigorij Siemionowicz Łucenko, pijaniuteńki z 
okazji 1 maja i pomógł nam „osobiście” znieść 
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toboły do tej chaty, która miała być naszym domem. Pozostałych 
Polaków odwieziono do innego domu. 

Chata przeszła nasze najśmielsze marzenia. Przez dwa 
tygodnie podróży planowaliśmy, jak też zagospodarujemy się na 
Syberii w malutkim domku, nawet jeżeli to będzie tylko kuchnia i 
pokój z podłogą z surowych, niemalowanych desek, którą 
przecież można utrzymać w 
czystości. Dom, do którego nas przywieziono, zbudowany był z 
cegieł wykonanych z gliny zmieszanej ze słomą. Składał się z 
chlewika, w którym stała krowa i prosiak, z dość obszernej sieni 
z jednym malutkim 
okienkiem, i z jednej izby mieszkalnej, w której było okno 
naprzeciwko drzwi. Na prawo przy drzwiach znajdował się wielki 
piec chlebowy. Między nim a ścianą z oknem był duży zasiek na 
pszenicę, wypełniony ziarnem. Leżały na nim derki i płachetki, na 
których sypiała rodzina Pawła Osipowa, właściciela domu. Sam 
gospodarz przebywał „w podróży służbowej” do rejonu. W domu 
była gospodyni i jej dwie córeczki: pięcioletnia Rajka i 
półtoraroczna Niusia, która jak zwykle dzieci w jej wieku, śpiąc 
na tej pszenicy, siusiała beztrosko pod siebie. Gospodyni 
pokazała nam fotografię męża, na której wyglądał on 
przerażająco. 
Podłogę izby stanowiło ubite gliniane klepisko. Przestrzeń do 
życia mieliśmy niezmiernie ograniczoną. Na kawałku klepiska o 
powierzchni 6 - 7 metrów kwadratowych musieliśmy się zmieścić 
w dzień i w nocy. Ułożyliśmy pakunki pod ścianą, w sieni 
urządziliśmy kąt do mycia, sami zasiadaliśmy nieruchomym 
rządkiem na ławeczce wzdłuż ściany naprzeciwko pieca. Trzeba 
było jednak jakoś zorganizować życie. Wyjęliśmy z paki wiadra, 
jakieś garnki. Do studni było blisko. Trudności wynikały 
przy gotowaniu. Do tego celu służył czugun,  wielki, żeliwny 
garnek o egzotycznym dla nas kształcie, rozdęty w części 
środkowej, zwężający się ku górnemu otworowi,  z bardzo 
wąskim dnem,  wpuszczony i wmurowany w palenisko malutkiej 
kuchni – gałanki. Przeznaczony był do  gotowania jedzenia dla 
prosiaka, potem garnek myło się  dokładnie, wybierając wodę 
szmatką i gotowało się jedzenie dla ludzi. My – oczywiście – nie 
mogliśmy jeszcze wtedy obejść się bez herbaty do popijania  
chleba kupionego na wsi  (jeszcze wtedy był tu wspaniały, 



51 
 

wysoki, wyrośnięty pszenny chleb o znakomitym smaku), ale ta 
„herbata” miała odrażający zapach i pełna była tłustych ok. 
Piliśmy ją z jedynie dostępnych tu kubków wykonanych z grubej 
gliny, szorstkich  i  kaleczących  nam usta. 

Na noc rozłożyliśmy na klepisku tobołki z zaszytymi w 
nich rzeczami, wydobywając tylko koce, poduszki, dresy, i tak 
spaliśmy z głowami przy ścianie,  nogami opierając o zasiek i 
piec. 

O czwartej rano Osipowa wstała do krowy i w ciemności 
deptała nam po nogach. Zaczął się drugi dzień naszego pobytu 
w Poputni. 
Rano złożył nam kurtuazyjną wizytę Grigorij Siemionowicz, aby 
się dowiedzieć, jak się też urządziliśmy. Na pytanie Mamy, czy 
nie miałby dla nas jakiegoś większego pomieszczenia, 
wybuchnął beztroskim śmiechem i oświadczył rozbrajająco: „Nie 
oczekujcie tu wygód, jesteście przecież wragi naroda i was na to 

zdieś prywiezli, sztob’ wy podochli”. 
Po tej szczerej wypowiedzi nie mieliśmy już złudzeń co 

do przyszłego układu stosunków. 
Trzeciego maja spadł wielki śnieg. Poprzedniego dnia 

wieczorem Alina – za namową Osipowej – rozczyniła ciasto na 
chleb z mąki kupionej na wsi, żebyśmy mieli co jeść, Od rana 
śnieg uniemożliwił nam  jednak zebranie na stepie tak zwanego 
„paliwa”, na które – jak nas oświeciła nasza gospodyni – składał 
się suchy nawóz, patyki, korzenie roślin oraz kępki suchej trawy. 
Póki nie zaczęliśmy spostrzegać tego pod nogami, wracaliśmy 
ze stepu z pustymi torbami, ale Osipowa pokazała nam te 
„skarby” i nauczyła je zbierać. Nauczyliśmy się wtedy używać 
torby, tak zwanej a-wośki, którą trzeba było stale nosić ze sobą, 
bo „a-nuż” (a-woś) trafi się coś wartościowego, jakaś zdobycz: 
suchy patyk, kłapeć suchego nawozu, dobry gwóźdź, kawałek 
drewna lub skóry – wszystko mogło się przydać i wszystko 
trzeba było podnosić. Teraz jednak step był grubo pokryty 
śniegiem i groziło nam zmarnowanie wielkiej ilości ciasta 
chlebowego.  Wtedy Emilka Osipowa okazała wielkoduszność: 
oddała nam swój 

                                                           
 jesteście wrogami ludu i po to was tutaj przywieźli, żebyście zdechli. 
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„żelazny zapas” drzewa brzozowego, trzymany na wypadek 
katastrofy zimna. Gospodyni sama napaliła w piecu, rozgarnęła 
żar i pomogła nam upiec pierwsze bochenki syberyjskiego 
chleba. Drzewo było tu po prostu skarbem, gdyż las był oddalony 
o 30 kilometrów od Poputni. Otaczał widoczną na horyzoncie 
Sopkę – górę o idealnym kształcie stożka wulkanicznego. Od 
pierwszego dnia fascynował nas ten widok. Był jedynym 
urozmaiceniem płaskiego krajobrazu i przyciągał „nieznanym” i 
obietnicą jakiejś ciekawej przygody. Ale obecnie nasza uwaga i 
wysiłki skierowane były na przystosowanie się do nowych 
warunków życia. 

Z powodu wielkich śniegów nie było prawie mowy o 
wychodzeniu z izby i nasza ósemka oraz trzy osoby z rodziny 
gospodarza siedziały w izbie, wykonawszy niezbędne czynności. 
Przez cały dzień izba pełna była ciekawych, którzy przychodzili 
oglądać „panów z Polszy”. Mężczyźni i kobiety z dziećmi na 
rękach ładowali się do tej ciasnoty i godzinami 
przyglądali się nam, cisnącym się pod ścianą na ławeczce. 
Bezczynność na dłuższy czas była dla nas niemożliwa, toteż 
wydobyliśmy książki, jakieś roboty na drutach, cerowanie 
skarpetek – wszystko było komentowane i kwitowane śmiechem 
lub uwagami w niezrozumiałym dla nas wówczas, okropnym 
języku. Wszyscy „goście” gryźli pestki słonecznikowe, wrzucane 
do ust zręcznym ruchem. Wyplute łupiny wisiały im fantazyjnymi 
festonami na brodach (była to sztuka, której nigdy nie zdołaliśmy 
opanować). 

W tym dniu wrócił gospodarz, Paweł Osipow. 
Obawialiśmy się go bardzo, gdyż na fotografii, wykonanej przez 
jakiegoś „artystę” z rejonu, miał odstraszający wygląd i był dla 
nas uosobieniem bolszewika. Okazał się jednak, całkiem 
porządnym i łagodnym człowiekiem. Miał ponure życie – jak 
wszyscy w tym kraju – i rysy twarzy układały mu się w posępny 
grymas. Zaskoczony trochę „gośćmi” pogodził się szybko z 
losem. Na drugi dzień wygnał ciekawskich, mówiąc do nich: 
„Szto eto, ludiej nie widieli? Baby, wynoście się do domów, 
popatrzcie, te przyjechały i zaraz coś robią. A wy co – nic do 
roboty nie macie? Nie wnoście nam tu błota i zimna”. I wszyscy 
się wynieśli. 
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Do naszej Mamy Paweł mówił początkowo tiotka, potem 
choziajka, w końcu zapytał: Kak wasze imia i otcziestwo? – i 
zwracał się do Mamy „Maria Antonowna”. Mama uczyła go 
rachunków i pisania, bo dotychczas tę sztukę miał opanowaną w 
minimalnym stopniu. Urządzała mu więc dyktanda wieczorem 
przy świetle tak zwanej kopciłki, do której – niestety – musieliśmy 
zacząć się przyzwyczajać. Miało to być jedyne źródło światła dla 
nas podczas długich zimowych wieczorów i nocy. 

Była to zwykle mała buteleczka po jakimś lekarstwie o 
pojemności około 200 gramów. Napełniało się ją kierosinem, to 
jest brudną mieszanką ropy naftowej z naftą, czyli paliwem z 
traktorów. Na otworze szyjki tej butelki umieszczało się  kółko z   
blachy o średnicy  25  milimetrów z wprawioną w środek krótką 
rurką grubości ołówka. W tę rurkę wpychało się pasemko 
skręconej waty lub nici bawełnianych. Zanurzony w tym smarze 
knot palił się nad buteleczką, dając światło czterokrotnie 
mniejsze niż zwykła świeca. 
 

Czas płynął, śnieg leżał na stepie, mieszkanie w tych 
warunkach stało się koszmarem, ani o myciu, ani o praniu mowy 
nie było. Nasza przedsiębiorcza Mama wyruszyła na wieś 
szukać polepszenia naszego losu – i znalazła dla nas 
mieszkanie. 

Ósmego maja przeprowadziliśmy się do chaty babuszki 
Łondarki i jej córki Nastii Nazimowej. Mieszkały przy głównej 
drodze, na końcu wsi, w miejscu gdzie był lekki zakręt i 
zaczynała się droga do Awierjanowki – głównego osiedla 
kołchozu im. Czkałowa. Dom babuszki był duży, o stromym 
dachu krytym strzechą, z dwóch stron domu była przyzba i rosły 
przy nim cztery wysokie włoskie topole. Z powodu tych drzew – 
jedynych w całym kołchozie, to znaczy w obu wsiach – dom 
babuszki Łondarki nazywano „domem z sadem”. Przy zakręcie 
drogi była wielka studnia z żurawiem, przy której pojono bydło 
kołchozowe wracające wieczorem z pastwiska. 

Do domu wchodziło się po dwóch dużych kamieniach, 
ułożonych na kształt stopni  i przez wysoki próg.  Wewnątrz 
znajdowała się  przestronna sień  z oknem.Stamtąd na prawo 
było wejście do obórki, a na lewo – do kuchni, w której stały 
wielki, chlebowy piec i łóżko.  
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Z kuchni drzwi prowadziły do malutkiej izdebki z jednym oknem, 
wychodzącym na drogę. Właśnie tę izdebkę babuszka Łondarka 
odnajęła Mamie. Powód był – jak nam powiedziała Osipowa – 
następujący. Nastia, córka Łondarki, gruba, ospowata baba, 
jedyna w Poputni traktorzystka – a więc rodzaj „pozytywnej 
bohaterki” – pobiła się z mężem i obie z matką wyrzuciły go z 
domu. On odgrażał się, że wróci je pozabijać. Babuszka 
wynajęła więc nam tę izbę w celu  zapewnienia sobie większego 
bezpieczeństwa. Nad nami zaś zawisła groźba uczestniczenia w 
rodzinnych porachunkach. Na szczęście póki tam mieszkaliśmy 
– do niczego takiego nie doszło. 

Po załatwieniu „formalności” z  naszą nową gospodynią – 
przeprowadziliśmy się do  nowego mieszkania wykorzystując w 
tym celu wóz zaprzężony w woły, którego nam użyczył łaskawie 
Grigorij Siemionowicz. Nastia siedząc na piecu,  lizała rany i 
blizny. Oczy miała podbite, czerwone białka i fioletowe obwódki, 
sińce na policzkach i brodzie. Myśleliśmy, że te czerwone białka 
ma od pracy na traktorze, jako że pierwszy raz w życiu 
widzieliśmy kobietę-traktorzystkę. Nastia – zaiste – była postacią 
imponującą. Głos miała donośny, sama była wielka, gruba i silna 
jak koń. Zeszła z legowiska, wyniosła z obórki kilka brzozowych 
okrąglaków i pomogła nam zbić prymitywne prycze dla pięciu 
osób. Dla jednej mieliśmy składane  łóżko letniskowe, 
przywiezione z domu. Dwie pozostałe osoby musiały sypiać 
wprost na klepisku. Rozpakowaliśmy wreszcie toboły i z Nastią 
poszliśmy napychać sienniki słomą ze sterty na polu. Męczyliśmy 
się potem z tymi wielkimi siennikami, a ona jednym ruchem 
zarzucała sobie taki siennik na głowę i szła do domu swobodnie, 
jakby nic na głowie nie niosła. Nareszcie mieliśmy wygodne 
spanie. Wyjęliśmy prześcieradła, kołdry i koce włożyliśmy do 
pokrowców z koronkami -  i tak też spały te dwie osoby na 
klepisku. Wieczorem zamknęliśmy drzwi i byliśmy znowu sami w 
czterech ścianach. 

Rano odwiedził nas Grigorij Siemionowicz i chodząc w 
zabłoconych butach między naszą białą pościelą rozłożoną na 
klepisku, trącał nas trzonkiem bata, „zapraszając” do roboty w 
polu: Ajda, diewki, na rabotu! 
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Olgierd  Zarzycki -  kapral  podchorąży  czasu  
wojny,  ps. „Sęp”,  „Orkan” 

Andrzej Siedlecki 
 

„A jeśli komu droga otwarta do Nieba,  
Tym,  co służą  Ojczyźnie…” 

 
 

Olgierd  Zarzycki urodził  się  
2  października 1921  roku  w  
Warszawie,  żołnierz  Związku  
Walki  Zbrojnej, a  następnie  Armii  
Krajowej  na  terenach  Okręgu 
Nowogródzkiego  i  Okręgu  
Białystok,  dowódca  sekcji,  a 
następnie  patrolu  dywersyjnego,  
walczył  najpierw z  okupantem 
niemieckim, później z okupantem  
sowieckim. 

Zaprzysiężony  w  styczniu  1942  roku na  placówce  
w Mścibowie,  przeszedł  gruntowne  przeszkolenie  w  
dywersji w  podziemnej  Szkole  Podchorążych.  Brał  
udział w  wielu  akcjach  dywersyjnych  na  szlakach  
kolejowych, a  między  innymi  Białystok-Wołkowysk-Słonim  
na   terenach   północno - wschodnich   Rzeczypospolitej, 
w  obszarach  działania Zgrupowania  Wileńsko-
Nowogródzkiego Armii  Krajowej  „Wiano”  i „Nów”  oraz  
Okręgu  AK  Białystok,  II Rejon  obwodu  Wołkowysk. 

Sekcja dywersyjna  pod  jego  dowództwem 
paraliżowała  transport  kolejowy  niemiecki: wysadzała  
pociągi  wojskowe  jadące  na  wschód,  wysadzała  mosty,  
niszczyła  linie  telefoniczne  i  telegraficzne. 
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Na  stacji  kolejowej  Andrzejewicze  Olgierd  

Zarzycki  ze  swoim  patrolem w  dniu  12 listopada 1943  
roku zniszczył dwa  wojskowe  pociągi  niemieckie. W akcji  
tej  został  ciężko ranny  -  miał  przestrzelone  płuco. Po  
zajęciu   wschodnich  terenów Polski  przez  Armię  
Czerwoną  podjął walkę  z  okupantem  sowieckim  w  
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oddziałach „Dziadka”,  a  później  Oddziału  „Reduta”  na  
Ziemi  Wołkowyskiej. Organizował  akcje uwalniania 
aresztowanych  więźniów  przez  władze sowieckie,  
likwidował kolaborantów i  agentów.  Brał  udział w  wielu 
bitwach  i  potyczkach z  oddziałami  NKWD,  które 
wprowadzały na tych ziemiach administrację sowiecką. 

Aresztowany przez władze  sowieckie 3 lipca 1945  
roku  został  po  torturach w  śledztwie  w  gmachu  NKWD 
osadzony  w  więzieniu  w  Grodnie.  16  listopada  1945  
roku  został  skazany  wyrokiem  Trybunału  Wojennego 
obwodu Grodzieńskiego  na  karę śmierci.  Przez  43  dni  
w  celi  więzienia  Łubianka  w  Moskwie  czekał  na  
wykonanie  kary  śmierci.  Dekretem o  częściowej  
amnestii  władze  sowieckie  zamieniły  mu  karę  śmierci  
na  20  lat  łagrów  -  obozów  pracy  o  obostrzonym  
rygorze.  Do 10  sierpnia  1956  roku  był  więziony  w  
łagrze  w  Workucie (Komi ASSR),  a  następnie  przebywał  
tamże  na  zesłaniu  do  26  listopada  1956  roku. 

Po  repatriacji  do  Polski  całe  swoje  życie  walczył  
z  reżimem  komunistycznym w PRL.  W  1985  roku  był  
jednym  z  założycieli  nielegalnego  Stowarzyszenia  
Łagierników  Żołnierzy  Armii  Krajowej, zrzeszającego  
walczących  o  wolność  Polski, represjonowanych  w  
łagrach  sowieckich  żołnierzy Armii  Krajowej.     

W  Stowarzyszeniu  pełnił  funkcję  prezesa  do  
śmierci  w  1989  roku.  W  okresie  kierowania  
Stowarzyszeniem  współorganizował  cztery  zjazdy 
członków.  W  1988  roku  był  inicjatorem  utworzenia  
Fundacji  Pomocy  na  Rzecz Żołnierzy  Armii Krajowej im. 
Gen. Leopolda  Okulickiego ps. „Niedźwiadek”. 

Był odznaczony za  walkę  z  okupantem  
niemieckim  i  sowieckim: 

 Orderem  Krzyża Virtuti  Militari V klasy, 

 Krzyżem Walecznych z jednym okuciem, 

 Srebrnym Krzyżem  Zasługi z Mieczami, 
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 Medalem Wojska (cztery razy), 

 Krzyżem Armii Krajowej. 
 

* 

Mój wielki  przyjaciel  Olgierd  Zarzycki „Orkan” 
 
Poznaliśmy  się  latem  1975  roku na kampie  

pracowników CHZB „Budimex”  w El-Marj (Al.-Mardż), 
prowincji Cyrenajka w Libii. Olgierd  pełnił  stanowisko  
inspektora BHP, a ja radcy prawnego i specjalisty do spraw 
organizacyjno-prawnych Zarządu Budów  w  Libii.  
Występowałem  też  często przed sądami  libijskimi ze  
świetnym tłumaczem języka  arabskiego Andrzejem 
Woźniakiem. Procesy  sadowe przebiegały bardzo  szybko, 
a  wyroki  zapadały  rozsądne,  z ciekawą interpretacją  nie  
tylko  ustaw, ale również zasad Koranu.   

Polskie przedsiębiorstwa wykonały w Libii ogromna 
pracę -  wybudowane zostały studnie artezyjskie o dużej 
wydajności  wody, kilkanaście tysięcy domów  (całe osiedla 
i miasta),  kilka  tysięcy  farm  rolniczych, tysiące 
asfaltowych  dróg, kilometry rurociągów wody, kanalizacji i  
inne  obiekty. 

Pokój na  Kampie,  zajmowany przez Olgierda  
Zarzyckiego wyposażony  był  w  symbole patriotyczne: na 
ścianie wisiała makata z tkaniny, coś  w  rodzaju  arrasu  z 
wizerunkiem  Matki Bożej Częstochowskiej, obok  orzeł  
polski  w  koronie, dalej znak Polski Walczącej i biało-
czerwona  chorągiewka.  Te  elementy  wystroju  pokoju 
budziły wyjątkowe wrażenie  zważywszy na fakt, że 
pracowaliśmy  w  kraju arabskim, gdzie obowiązywały  inne  
obyczaje, a budowy były  realizowane przez PRL, w której 
rządziła komunistyczna władza. 

Doceniłem  odwagę  Olgierda, ponieważ  za  
prezentowane poglądy religijne i niepodległościowe - w 
każdej  chwili mógł stracić pracę na  budowie eksportowej  i  
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zawrócony do kraju. W  czasie  kolejnych  spotkań 
opowiedziałem  o  działalności  niepodległościowej bliskich 
mi osób w rodzinie – o stryju ppor. Konstantym Siedleckim 
ps. „Student”,  dowódcy Kedywu AK w Łowiczu i jego 
bohaterskiej śmierci 11 grudnia 1943 r. w walce z Gestapo,  
a także o bracie matki – podchorążym Henryku 
Szepietowskim, który  broniąc obiektu Poczty Głównej w 
czasie Powstania Warszawskiego. 

Olgierd nabrał  do  mnie   zaufania,  ponieważ  nasze  
poglądy  na  odzyskanie  niepodległości  przez Polskę  były  
całkowicie zbieżne.  Wolne od  pracy  dni  spędzaliśmy  
nad  brzegami  Morza  Śródziemnego.  Siedząc  na  
białych,  wapiennych skałach  w  Tolmecie  i Akrze  -  
Olgierd  opowiadał  mi  o swojej  walce  z  okupantami w  
Okręgu  Nowogródzkim  Armii Krajowej  na  Ziemi 
Grodzieńskiej i  Wołkowyskiej.  Opowiadał o sławnych  
dowódcach i komendantach:  Aleksandrze Krzyżanowskim 
„Wilku”,  Macieju  Kalenkiewiczu „Kotwiczu”, Janie 
Borysewiczu  „Krysi”, Czesławie  Zajączkowskim 
„Ragnerze”,  Janie  Piwniku „Ponurym”, Zygmuncie 
Szendzielarzu „Łupaszce”  -  o  tych  wspaniałych  
straceńcach  kresowych, rycerzach  niezłomnych,  którzy  
osamotnieni  przez  aliantów  toczyli  walkę  o  wolność  
Polski, poświęcając Ojczyźnie swoje życie. Mówił też o 
torturach, jakie przeszedł w śledztwie prowadzonym  przez 
NKWD w Grodnie, o skazaniu na karę śmierci i 
oczekiwaniu na wykonanie wyroku, i o  11-letniej katordze 
w łagrze w  Workucie, a także o poznaniu w obozie Natalii 
Odyńskiej - .późniejszej żony. 

Ponieważ  w okresie  reżimu komunistycznego  nie była  
dostępna literatura dotycząca działalności Armii Krajowej, 
zwłaszcza na wschodnich obszarach d. Rzeczpospolitej – 
przekazana mi przez Olgierda wiedza  była dla mnie 
nieoceniona.       Cdn. 

* 
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Przesyłka od ks. kan. Czesława  Wierzbickiego 
 

W marcu br. otrzymaliśmy od  sympatyka naszego  
Stowarzyszenia - ks. kan. Czesława Wierzbickiego, kapitana 
Wojska Polskiego - cenną  przesyłkę - materiały do 
opublikowania w  „Kwartalniku”  (wydawnictwa i zdjęcia) 
dotyczące  działalności konspiracyjnej  i  partyzanckiej w ZWZ-
AK na Wileńszczyźnie swojego  dowódcy  -  mjr. Mieczysława 
Potockiego ps. „Węgielny”, „Kamień”,.  Mjr Mieczysław Potocki 
był dowódcą Inspektoratu B, potem BC, Zgrupowania nr 2 Armii 
Krajowej.    

 
Z  przekazanych nam materiałów  skorzystamy z radością  

- publikację  rozpoczniemy w następnym numerze „Kwartalnika”.  
W   nadesłanych nam materiałach jest m.in. wzmianka  o 
współpracy mjr.  Potockiego  z łączniczką Zofią Biernacką,  ps. 
„Jagienka”,  której wspomnienie  zamieściliśmy  w   kwartalniku   
nr   4/61    w 2011 roku.  

 

Poniżej przypominamy opis  akcji, w najdrobniejszych 

szczegółach opracowanej przez mjr „Węgielnego”, mającej na 

celu odzyskanie dokumentów  i  innych zakazanych przedmiotów 

(granatów i amunicji) z lokalu po wsypie,  przesympatycznie  

przedstawiony  we wspomnieniu Zofii Biernackiej  „Jagienki”: 

„(…) Inspektorat B  miał  bardzo  dobrą  opinię.   To  był  

teren  Miecia  „Kamienia”.  Taki  wtedy  pseudonim  wybrał.  

Byliśmy  wówczas  już  na  ty.  Mówiłam  mu:  Miecio, ty jesteś  

wzrostu  średniego  z  tendencją  wzwyż.   Śmiał  się,  tryskał  

zdrowiem.  Zatracał  zupełnie  ten  swój  wygląd  ściśniętego  i  

skurczonego.  Czuł  się  świetnie w  terenie,  był  to  inny  

człowiek  w  porównaniu  z  tym  z  41 r.  Miecio  wiedział  jasno  

co  chce  zrobić  i  pracował  ambitnie,  zaciekle.  Był  ceniony  i  

sam  siebie  cenił,  ale  to   nie  jest  wadą,  w  każdym  razie  nie  

u  Miecia…  To  było  zupełnie  zdrowe.  Do  miasta  przyjeżdżał  

rzadko,  bodajże  tylko  na  odprawy.  Jeżeli  dobrze  pamiętam,  
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odbywały  się  one  w  odstępach  miesięcznych.  I  zawsze  go  

przy  tej  okazji  widziałam.  Praca,  a  do  tego  konspiracyjna  

praca  ma  to do siebie,  że spotkania są wynikiem konieczności, 

istotnej  potrzeby,  a  nie  chęci,  chyba,  że  wejdzie w grę  zbieg  

okoliczności. 

Późną  jesienią  43.,  nie  pamiętam  miesiąca.  Miecio  

był  w  Wilnie  w  związku  z  naznaczoną  odprawą.  Przyjechał  

wcześniej  na  parę  dni  przed  wyznaczonym  terminem,  by  

mieć  czas na  opracowanie  raportu,  uporządkowanie  

meldunków  i  zabrania  wszelkiego  typu  lewych  dokumentów 

potrzebnych w terenie.  Nie  było  tym razem potrzeby żadnej, 

byśmy  tym  razem  się  spotkali.  Widzenie  nasze  nie  było  

planowane, ale  zbieg  okoliczności  zdarzył  się,  że  spotkałam  

go  i  dzięki  temu wiem  o  całej  historii  bezpośrednio.  Zaszłam  

na  Pohulance  do  lokalu  Stefana,  nie  pamiętam  czy  miałam 

zostawić  jakąś wiadomość.  Tam  zastałam  Miecia.  Trzymał 

zapalonego papierosa, którego nie palił, na  stole stała filiżanka 

herbaty, ale nie pita.  Nie  chodził  po pokoju,  w  ogóle  nie  robił 

żadnych  gestów,  kiedy  mówił do  mnie.  Rzeczywiście  

„Kamienny”  zastygł  w  jednej  pozie.  Śniada  cera  nasiąknięta 

żółtym  odcieniem.  Oczy  zapadłe,  podbite.  Blada  wąska 

szparka  ust.  Głos  monotonny,  równy,  ale  dziwnie  akcentuje  

wymawiane  zdania.  Nie  ma  emocji,  jest  tylko  podanie  

sytuacji  -  wsypa…  Poważna… 

Tej  nocy  zabrali  Janinę  -  sekretarkę.  Dom  

obstawiony.  Miał  tam  nocować,  by  przyjąć  gotowe  już  

meldunki  i  raporty,  ale  szczęściem  zanocowali  gdzie  

indziej…  Rano  poszedł  tam,  po te papiery,  by  mieć  je  na  

dzisiejszą  odprawę.  Bez  przeszkód  wszedł  do  domu…  Nic  nie  

zauważył.  Na  klatce  schodowej  mija  kogoś.  Typ  przepuszcza  

go  koło  siebie  i  pyta  po  litewsku  „do  kogo?”,  „do  

dentysty”  i  jednocześnie  mocny  cios,  przeskok  przez  leżące  

ciało  całym  impetem  na  ulicę.  Drugi  czekający  na  ulicy  nie  

zdążył  zareagować,  był  za  powolny.   
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Wieczorem  poprzedniego  dnia  jego  chłopcy  z  powodu  

zablokowania  skrytki  na  broń,  zanieśli  granaty  i  amunicję  

do  mieszkania  Janki – sekretarki  Miecia,  u  której  sporządzał  

raporty  ze  swego  terenu,  u  której  miał  właśnie  nocować.  To,  

co  zrobili  ci  chłopcy  było  fatalne,  niedopuszczalne  

konspiracyjnie  i  stąd  poszła  wsypa.  W nocy  Jankę 

aresztowano  i  dom  zaplombowano.  Jednak  największe 

niebezpieczeństwo  było  w  papierach:  meldunki,  raporty,  

pieczątki,  blankiety.  Jest  szansa,  że  jeszcze  tego  nie  zabrali,  

nie  znaleźli  skrytek. 

Czy  w  tej  chwili  powziął  się  plan  działania,  czy  

potem  jak  wyszłam,  nie  wiem.  Wyszłam  wykonać  to,  co  do  

mnie  należało  w  związku  z  wpadką  Miecia.  On  został,  

czekając  na  Stefana.  Zostawiłam  go  w  tej  samej  pozycji  

zakrzepłej  na  „Kamień”.  Od  Stefana  dowiedziałam  się  

później  o  planie  wykradzenia  papierów.   

Plan  był  prosty  i  logiczny,  obliczony  w  czasie,  bardzo  

ryzykowny,  ale  Miecio  rozważył  wszystkie  elementy  

niebezpieczeństwa  i  wyliczył  czas.  Nie  pomylił  się,  

wykorzystał  szansę,  którą  miał  i  wygrał!  Tego  dnia,  późnym  

wieczorem  przed  godziną  policyjną  poszli tam.  Miecio  w  

kajdankach,  jako  aresztowany  i  trzech  naszych  ludzi.  Jeden  

od  Stefana,  drugi  z  mojej  grupy,  jako  tajniak  z  Sauguny  z  

dokumentami  i  legitymacją  jak  trzeba,  trzeci  ubrany  jak  

Litwin,  znający  dobrze  język  litewski,  brutalny  w  stosunku  do  

aresztowanego.  I  proszę  państwa,  ci  prawdziwi  z  obstawy  

domu  przepuścili  ich.  „Aresztowanego”  wprowadzono  do  

mieszkania  Janki.  Z  biciem,  szturchańcami  i  drwiną.  Miecio  

załamany  kompletnie.  Pokazuje  skrytki,  uderzony  pokazuje  

jeszcze  jedną.  Otwierają.  Wszystkie  papiery,  dokumenty  

meldunki,  szyfry  są.  Są  nietknięte.  Pakują  wszystko  do  teczek  

naszych  ludzi,  wychodzą,  zabierając  aresztowanego  i  papiery.  

Obstawa  nawet  nie  zakłada  nowych  plomb  na  drzwi,  już  nie  

trzeba… 
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Nazajutrz  w  całym  Gestapo  i  Saugunie  poruszenie  i  

szloch.  Po  prostu  skandal.  Przyszli  robić  rewizję  i  szukać  

papierów  o  12  godzin   za  późno. 

Wsypa  mogła  zniweczyć  w  konsekwencji  cały  jego  

teren,  została  ograniczona  do  aresztowania  tylko  Janki.  

Jeszcze  raz  go  widziałam   jak  mianowano  go  na  majora,  nie  

wiedzieliśmy,  że  to  ostatnie  spotkanie,  choć  miało  ono  

akcent  pożegnalnego.” 

 

A tymczasem  kilka słów, dotyczących nadawcy tej 

cennej przesyłki  - ks. kan. Czesława Wierzbickiego ps. 

„Kula”: 

Ks. kan. Czesław Wierzbicki, kapitan Wojska Polskiego, 

urodził się w 1923 r. w Postawach na Wileńszczyźnie. W czasie 

okupacji radzieckiej, a potem niemieckiej zaangażował się w 

ruch konspiracyjny  -  utrzymywał  kontakt z 1.Leśnym 

Oddziałem  „Kmicica”,  którego  baza była zlokalizowana nad 

jeziorem Narocz, pow. postawski. Podczas pacyfikacji  został 

aresztowany przez oddział SS i osadzony w przejściowym 

obozie w Postawach, z którego zbiegł.  Został zaprzysiężony  w 

maju 1940 roku.   Służył m.in.  w  II Zgrupowaniu Armii Krajowej 

pod komendą  Mjr.  „Węgielnego”. 

Uczestniczył   w  Akcji Burza,  walczył o wyzwolenie 

Wilna  oraz w boju  w  Krawczunach-Nowosiółkach.  Po  

rozbrojeniu  osadzony w  Miednikach  Królewskich, następnie  

wywieziony  do  obozu  w Kałudze. Po repatriacji trafił do 

Torunia. Jako kapłan pracował w Miłobądzu, Czersku, Gdyni, 

Wąbrzeźnie.  A  jako proboszcz pracował w Orzechowie, gdzie 

za brak księgi inwentarzowej trafił do więzienia  w Toruniu, z 

którego został   wykupiony przez parafian. Potem spełniał 

funkcję proboszcza w Hoppowie, Cekcynie i Miechucinie.  
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Będąc proboszczem  w  Cekcynie nawiązał  kontakt  ze  

swoim dowódcą z  Armii Krajowej   mjr   „Węgielnym”,  którego  

odwiedzał  w  Łodzi  i  gościł  u  siebie  w  Cekcynie.   

W  1989  roku zmarłego  mjr Mieczysława  Potockiego  

„Węgielnego”  odprowadził  na  miejsce wiecznego  spoczynku. 

 

Jako emeryt przebywał w Tucholi,  a obecnie w 

Chojnicach. Ks. Kanonik  obchodził  w grudniu  2012   roku 60- 

lecie kapłaństwa.. 

 

 

Serdecznie  dziękujemy Księdzu Kanonikowi za cenną 
przesyłkę.    

Życzymy  dużo zdrowia! 

 

 



65 
 

AUSCHWITZ 

 70. rocznica  oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau8  
 

70 lat temu, 27 stycznia 1945 roku, obóz oswobodzili 
żołnierze 60. Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego Armii 
Czerwonej. Tego samego dnia, po południu 100. Lwowska 
Dywizja Piechoty wkroczyła do głównej części obozu. 

Główna ceremonia obchodów 70. rocznicy wyzwolenia 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 
odbyła się w ogromnym namiocie, zbudowanym na tę 
uroczystość, ustawionym przed bramą wejściową Auschwitz II-
Birkenau. Część bramy znalazła się we wnętrzu namiotu. 

Uroczystość zaszczyciła swoja obecnością między innymi 
grupa ok. 300 osób, byłych więźniów KL Auschwitz-Birkenau 
oraz prezydenci: Prezydent RP Bronisław Komorowski, 
Prezydent Francji Francois Hollande, prezydent Niemiec 
Joachim Gauck, prezydent Litwy Dalia Grybauskaite oraz 
prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oraz przedstawiciele 
kilkudziesięciu krajów z całego świata. 

Gości przybyłych na uroczystości 70. rocznicy 
wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, powitał Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski w swoim przemówieniu powiedział między innymi: 
(…)Jesteśmy w miejscu, gdzie runęła nasza cywilizacja. W 
miejscu, gdzie systematycznie realizowano plan odebrania 
człowiekowi jego godności. Gdzie niemieccy naziści uruchomili 
prawdziwy „przemysł śmierci”, a istotę ludzką redukowano do 
wytatuowanego, obozowego numeru. Dziesięć lat temu ocalona 
z Zagłady Merka Szewach mówiła: „Tu więzili moją rodzinę i 
wszystkich spalili. Tu wzięli moje imię i dali mi numer. Nie byłam 

                                                           
8
  Na podstawie treści ze strony internetowej Rady Ochrony Pamięci Walk i 

Męczeństwa 
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więcej Merką Szewach – byłam numerem”. Stoimy w miejscu, 
gdzie w bestialski sposób wymordowano ponad milion ludzi – w 
przytłaczającej większości Żydów z nieomal całej Europy, jak 
również Polaków, Romów, jeńców sowieckich – i wielu, wielu 
innych…(…)  Strażnikiem pamięci Auschwitz jest każdy z 
Państwa, Ocalonych z obozu, z piekła nienawiści i przemocy. 
Jesteście Państwo najważniejszymi uczestnikami dzisiejszej 
uroczystości.(…) –podkreślił Prezydent Bronisław Komorowski 
zwracając się do przybyłych na uroczystości byłych więźniów 
„piekła   Auschwitz”.    (…)Strażnikami  tej  tragicznej  pamięci   
w  szczególny sposób są Polacy. Bo to wobec okupowanej 
Polski dwa totalitaryzmy zaczęły realizować ludobójczy plan w 
tym samym czasie. Na początku 1940 roku niemieckie władze 
okupacyjne zdecydowały o akcji – tzw. Akcji AB - wyniszczenia 
polskiej inteligencji. W tym samym czasie władze sowieckie 
zdecydowały o zbrodni katyńskiej – masowym mordzie polskich 
oficerów jako przedstawicieli polskiej elity. Niemal równocześnie 
Niemcy utworzyli, głównie dla polskich więźniów, obóz 
koncentracyjny w Auschwitz. (…)  Niemiecki okupant uczynił 
właśnie mój kraj miejscem terroru o wyjątkowej sile i miejscem 
zagłady   europejskich   Żydów.   Niemieccy   naziści     uczynili  
z  Polski  wieczny  cmentarz   Żydów, położyli kres 
wielowiekowej   żydowskiej obecności na naszej ziemi. To 
właśnie dlatego Polsce przypadła rola szczególnego 
depozytariusza pamięci o Auschwitz i Zagładzie.(…)  Od ponad 
70 lat staramy się przekazać światu prawdę o całym złu, 
wyrządzonym w tej i w innych niemieckich „fabrykach śmierci”. W 
imię prawdy chcemy przeciwdziałać próbom relatywizacji 
Zagłady w dzisiejszym świecie.(…) 

Następnie głos zabrał Ronald S. Lauder, Przewodniczący 
Światowego Kongresu Żydów, wspierający od wielu lat pamięć o 
KL Auschwitz.  Powiedział między innymi:   Jestem tu jako Żyd i 
to okropne miejsce nazywane Auschwitz dotyka mej duszy. 
Zawsze się zastanawiałem, czy gdybym się urodził na 
Węgrzech, skąd  pochodzili  moi  dziadkowie, w lutym 1944 r. 
czy bym przeżył.  Odpowiedź brzmi: nie. Z jakiego powodu 
ponad milion Żydów zostało tu zamordowanych? Odpowiedź 
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brzmi - bo byli Żydami. Nazistowskie Niemcy wierzyły, że Żydzi 
nie mieli prawa do życia. 

Roman Kent, urodzony w 1929 roku w Łodzi, gdzie po 
wkroczeniu Niemców przebywał w łódzkim getcie 
"Litzmannstadt",  skąd trafił do Auschwitz, powiedział:  
(…)Często  słyszę  pytanie:  jak długo przebywałeś w 
Auschwitz? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Wiem natomiast, że 
jedna minuta   w Auschwitz była  jak  cały  dzień;  dzień   jak   
rok, a miesiąc - jak cała wieczność. Ilu wieczności może w 
swoim   życiu doświadczyć jeden człowiek? Nie znam 
odpowiedzi  także  na   to   pytanie.(…) 

Natomiast   Kazimierz   Albin,  więzień,   który  przybył 
wraz   z  innymi   728   polskimi więźniami transportem z 
Tarnowa 14 czerwca 1940 r. do KL Auschwitz, przywołał z 
pamięci  słowa słowa wypowiedziane a raczej wykrzyczane 
przez Lagerfuehrera SS-Hauptsturmfuehrera Karla Fritzscha: 
(…)Jesteście w niemieckim obozie koncentracyjnym w 
Auschwitz jako   element   wrogi  III Rzeszy. Żydzi - dwa 
tygodnie,  księża - miesiąc,   młodzi   i zdrowi - trzy miesiące 
mają prawo tu żyć, nie dłużej. Wszelkie przejawy buntu lub 
niesubordynacji  będę  tłumił   w   sposób   bezwzględny.  Za 
opór władzy, usiłowanie ucieczki - kara śmierci. Wyjście stąd 
prowadzi tylko stąd przez komin krematoriów.(…) 

Z kolej Halina Birenbaum, która trafiła do KL Auschwitz 
jako dziecko, powiedziała:  (…)W Boże Narodzenie z jednej 
strony obozu wysoka kolorowa choinka, a naprzeciw, z drugiej 
strony  obozu   ogień   zagazowanych  i  palonych   ciał   
ludzkich, a na rampie pociągi, pociągi następnych ofiar i ich 
bagaże.(…) Byłam tam, tak strasznie byłam tam, uwięziona 
przez dwa lata, obca już samej sobie, w tym nagłym 
przeobrażeniu piekła. Nielegalna w Auschwitz, żydowskie 
dziecko, które miało iść do gazu.(…)  Niezliczoną ilość razy 
umierałam, zamierałam ze strachu, bólu, napięcia, napięcia 
selekcji, widoku mąk i konania innych więźniarek, moich 
sąsiadek, towarzyszek losów tej grozy nie od opisania bez 
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końca,   gdy każda chwila była wiekiem oraz błagalnym 
pytaniem, czy   jeszcze   będzie   następna.(…) 

Uroczystości  zakończyła  modlitwa ekumeniczna na 
którą  zaprosił uczestników dźwięk szofaru. Pod 
przewodnictwem  naczelnego   Rabina  Rzeczpospolitej 
Michaela  Josepfa   Schudricha   odmówiono Kadysz  -  modlitwę 
za zmarłych. 

Dawid Wisnia, były więzień KL Auschwitz-Birkenau 
odmówił   modlitwę   żałobną   El   Male   Rachamin. 

Następnie modlitwę Wieczny odpoczynek w językach 
łacińskim, polskim i angielskim odmówili przedstawiciele  
kościołów chrześcijańskich pod przewodnictwem Nuncjusza 
Apostolskiego  w  Polsce abp   Celestino  Migliore. 

Modlitwę ekumeniczną zakończyła modlitwa w języku 
cerkiewnosłowiańskim  Boże  Duchów,   którą odmówił ks. 
Mikołaj Dziewiatowski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego(…) 

KL Auschwitz9 
 

Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, 
ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 
1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez 
nazistów do Trzeciej Rzeszy.  

4  maja 1940 roku Reichsführer-SS Heinrich Himmler 
powierzył  zadanie  budowy  tego  obozu Rudolfowi Franzowi 
Ferdinandowi   Hoessowi.  Hoess otrzymał także nominację na 
komendanta   mającego powstać  obozu  i dowódcy garnizonu 
SS  w  Auschwitz,   który liczył 2000 esesmanów. 

                                                           
9
  Opracowano na podstawie Wikipedii, portalu Nowa historia.interia.pl, 

portalu opoka.org.pl i   książki ks.Manfreda Deselaersa  „Bóg i Zło” – pracy 
poświeconej Ofiarom Auschwitz (przekład Juliusz Zychowicz, wyd. WAM 
1999) –  opublikowanej na stronie internetowej Centrum Dialogu i Modlitwy 
w Oświęcimiu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reichsf%C3%BChrer-SS
http://pl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
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Funkcję komendanta Hoess pełnił do 1 grudnia 
1943 roku.  W tym czasie obóz rozrósł się do największego 
kompleksu obozów w III Rzeszy i został przekształcony z obozu 
koncentracyjnego  przeznaczonego głównie dla Polaków - w 
największy znany obóz masowej eksterminacji – głównie Żydów. 
Hoess  był   osobiście  odpowiedzialny   za  zbrodnię 
ludobójstwa  i metody jej przeprowadzenia – komory gazowe z 
Cyklonem B i krematoria.   Rozmiary   tej   zagłady  są  oceniane 
na 1,1 do 1,5 mln istnień ludzkich, sam Hoess na swoim 
procesie  oceniał,  że do Auschwitz było skierowanych do 2,5 
mln Żydów, zastrzegał się jednak, że powtarza to za Adolfem 
Eichmannem   i  że było  to  za  dużo  jak  na   możliwości   tego 
obozu. Sam   nigdy   nie miał wglądu do liczby zgładzonych 
ludzi. Za swoje dokonania odznaczony został hitlerowskim 
Wojennym Krzyżem Zasługi II i I klasy. 

W 1944 r., w szczytowym okresie działania, obóz składał 
się z trzech części: 

Auschwitz I,  utworzonego w  1940 r. na terenie i w 
budynkach  przedwojennych  polskich koszar; 

Auschwitz II  -  Birkenau, największego z całego kompleksu, 
utworzonego w 1941 r. na terenie odległej od Oświęcimia o 3 km 
wsi   Brzezinka, z której wysiedlono polską ludność, a zabrane 
im domostwa rozebrano. W Birkenau naziści wybudowali też 
większość  urządzeń  masowej  zagłady; 

Auschwitz III.  W latach 1942-1944, głównie przy różnego 
rodzaju niemieckich zakładach przemysłowych a także 
gospodarstwach rolniczo-hodowlanych, powstało ponad 40 
podobozów, wykorzystujących niewolniczą siłę roboczą 
więźniów.   Największy  z   nich,   o    nazwie    Buna utworzono 
w 1942 roku   6 km od  obozu Auschwitz I,   przy   zakładach 
syntetycznej gumy i benzyny Buna-Werke. Zostały one 
wybudowane   w czasie wojny  (w  Dworach   i Manowicach) 
przez niemiecki koncern zajmujący czołową pozycję w 
gospodarce wojennej jako producent materiałów na potrzeby 
armii  niemieckiej  -  IG Farbenindustrie,  któremu  SS 
dostarczało więźniów do pracy. 

Wszystkie obozy i podobozy Niemcy odizolowali od 
świata zewnętrznego   i otoczyli  ogrodzeniem  z drutu  

http://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyklon_B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojenny_Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi_(III_Rzesza)
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kolczastego. Teren administrowany przez komendanta i 
kontrolowany przez esesmanów z załogi KL Auschwitz 
przekraczał obszar znajdujący się w obrębie drutów. Zajmował 
powierzchnię 40 kilometrów kwadratowych (tzw. 
Interessengebiet — strefa interesów), rozciągającą się wokół 
obozów  Auschwitz  I   i   Auschwitz II-Birkenau. 

Miejscową     ludność,   Polaków     i    Żydów    
mieszkających w sąsiedztwie  tworzonych obozów wysiedlono. 
Część  ich domostw  wyburzono,   a   w  pozostałych  
zamieszkali  oficerowie  i  podoficerowie SS   z   załogi  
obozowej i ich rodziny. Na terenie przyobozowym władze 
obozowe   zorganizowały   zaplecze techniczne obozu, 
warsztaty, magazyny, biura   a   także koszary dla esesmanów. 

  

 

Po wojnie  Rudolf Hoess ukrywał się pod przybranym 
nazwiskiem  Franz Langer (lub Lang). Został ujęty 11 marca 
1946 r. przez Brytyjczyków. Był świadkiem na procesie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Wojskowy_w_Norymberdze
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norymberskim w sprawach Ernsta Kaltenbrunnera, Oswalda 
Pohla   i  IG   Farben.  

 
25 maja tego roku został wydany polskiemu wymiarowi 

sprawiedliwości. Oskarżenie przygotował sędzia śledczy Jan 
Sehn, który w latach 1945–46 z ramienia Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich prowadził badania na terenie obozu 
Auschwitz-Birkenau. 

Sądzony przez Najwyższy Trybunał Narodowy w 
Warszawie, 2 kwietnia 1947 został skazany na karę śmierci; 
wyrok wykonano 16 kwietnia 1947 o godzinie 10:00 rano przez 
powieszenie na terenie obozu w Oświęcimiu, obok  budynku 
byłej komendantury i krematorium. Egzekucja miała się odbyć 
dwa dni wcześniej, jednak ludność Oświęcimia chciała na 
Hoessie dokonać samosądu, dlatego wykonanie egzekucji 
przeniesiono,  nie podając wiadomości do opinii publicznej. 
Szubienica, na której go powieszono, została zachowana na 
terenie muzeum do dnia dzisiejszego. 

Hoess   na   swoim   procesie   zeznał: „W sztabie 
Himmlera, w Berlinie,  ułożono   plan,  aby narody słowiańskie, 
najpierw polski, a potem czeski, biologicznie wytępić w 
Oświęcimiu”. Czytając   pisma Hitlera, Goebbelsa, Rosenberga,   
Rudolf Hoess   doszedł do absolutnego przekonania, że Żydzi i 
Słowianie są największymi wrogami narodu  niemieckiego  i 
dlatego  muszą   zostać   wytępieni.  

Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była 
powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i 
przepełnienie istniejących więzień. Początkowo miał to być 
kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez 
nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę 
Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także 
gdy - od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków 
„Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania 
kwestii żydowskiej) - nazistowskiego planu wymordowania 
Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę 
tereny. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kaltenbrunner
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oswald_Pohl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oswald_Pohl
http://pl.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sehn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sehn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Najwy%C5%BCszy_Trybuna%C5%82_Narodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_%C5%9Bmierci
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1947
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powieszenie
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Niemiecki  obóz   zagłady Auschwitz stał się największą 
w dziejach ludzkości fabryką uśmiercania ludzi – wytworem 
nazistowskiej   ideologii. W Auschwitz najpierw zaczęto 
uśmiercać polską inteligencję, później Żydów i ludzi innych 
narodowości. Kiedy Hitler podjął ostateczną decyzję całkowitej 
zagłady narodu żydowskiego, Hoess stał się jego głównym 
pełnomocnikiem w realizacji tego planu. Pisał: „Żelazna 
konsekwencja,   z  jaką  wykonujemy  rozkaz  Führera  
powoduje, iż muszą zniknąć wszelkie ludzkie odruchy”. Hoess 
zabrał się do wykonania tego rozkazu z fanatycznym zapałem. 
Miał polecenie, aby po przyjeździe do obozu transportów z 
ludnością żydowską natychmiast ich uśmiercać w komorach 
gazowych. Trzy czwarte ludzi z każdego transportu było 
kierowane do komór gazowych. Auschwitz stał się wzorcową 
maszyną ludobójstwa. Hoess bez skrupułów wydawał rozkazy 
masowego mordu niewinnych ludzi, a z drugiej strony był 
przykładnym ojcem rodziny i dobrym mężem.  

* 

Przemiana duchowa Rudolfa Hoessa10 

2 kwietnia 1947 roku ogłoszony został wyrok śmierci. 
Höss przyjął go ze spokojem, podziękował obrońcom i 
zrezygnował z prośby o ułaskawienie. Został przeniesiony do 
więzienia w Wadowicach i tam oczekiwał wykonania wyroku (…) 

Podczas pobytu w polskim więzieniu zaczyna się 
duchowa przemiana Hoessa. Tak pisał w liście do swojej żony: 
„Czym jest człowieczeństwo, dowiedziałem się dopiero tutaj, w 
polskich więzieniach. Mnie, który jako komendant Oświęcimia 
wyrządziłem polskiemu narodowi tyle szkód i bólu […] 
okazywano ludzkie zrozumienie, co mnie bardzo często głęboko 
zawstydzało. Nie tylko ze strony wyższych funkcjonariuszy, ale 
również ze strony najprostszych strażników. Wielu z nich to byli 

                                                           
10

  Fragmenty książki  ks. Manfreda Deselaersa  „Bóg a Zło”, opublikowanej na 
stronie internetowej Centrum  Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. 
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więźniowie Oświęcimia i innych obozów. Właśnie teraz w 
ostatnich dniach życia, doznaję ludzkiego traktowania, jakiego 
się nigdy nie spodziewałem. Mimo wszystkiego, co się stało, 
widzi się jeszcze we mnie zawsze człowieka” (Autobiografia, s. 
180). (…) 

Prokurator Sądu Okręgowego w Wadowicach, Jan 
Mazurkiewicz,  złożył w Ministerstwie Sprawiedliwości 
sprawozdanie z rozmowów   z   Hoessem  przeprowadzonych  w  
więzieniu  w Wadowicach  (Red.: pisownia oryginalna): 

 
„Sprawozdanie Prokuratora Sądu Okręgowego w Wadowicach z 
19.4.1947 dla Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. 
APMO Akta innych zespołów IZ-22/1, nr inw. 160249, s. 25. 
Prokurator Sądu Okręgowego w Wadowicach 
dnia 19.IV.47 
Do Ministerstwa Sprawiedliwości 
Nadzór Prokuratorski 
w miejscu 

W sprawie przejścia więźnia Rudolfa Hoessa na 
katolicyzm przedstawiam, co następuje: 

W dniu 4 kwietnia r.b. przewieziono z Warszawy do 
więzienia w Wadowicach Rudolfa Hoessa i odnośny kapitan UB 
oddając go do mojej dyspozycji rozmawiał z nim, w której to 
rozmowie i ja częściowo brałem udział, zwłaszcza o ile chodziło o 
kwestię związaną z jego działalnością na terenie b. obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. 

W czasie tej rozmowy Hoess wyraził się, że doszedł do 
przekonania, że popełnił ciężkie zbrodnie wobec ludzkości, a 
specjalnie wobec Narodu Polskiego i że  wprawdzie jest to  za 
późno, jednak dopiero w polskim więzieniu odnalazł w sobie 
człowieka, którego na skutek służby w partii zatracił. 
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Następnie Hoess wyraził się, że przed śmiercią chciałby się 
z Bogiem pojednać, na co wówczas nie dałem mu żadnej 
odpowiedzi. 

W dniu 7 kwietnia r.b. za pośrednictwem Zarządu 
Więzienia przesłał na moje ręce Hoess prośbę, bym raczył go 
odwiedzić w jego celi, bo chce osobiście prosić   mnie  o  
przysłanie mu księdza. 

Ponieważ, na skutek zajęć na prośbę tę nie reagowałem, 
Zarząd Więzienia w Wadowicach  telefonicznie zwrócił się do 
mnie, że  Hoess prosi, żebym go odwiedził. 

Ponieważ miałem zamiar zasięgnąć od Hoessa informacje 
o osobach, które pod zarzutem  zbrodni sierpniowej przebywają 
w tymczasowym areszcie w tut. więzieniu, a których  działalność  
zahaczała o działalność  Hoessa,  przeto udałem się do więzienia i 
tam w czasie  rozmowy ze mną Hoess prosił mnie, bym mu 
przysłał księdza katolickiego, mówiącego  dobrze po niemiecku. 
Na tematy religijne z Hoessem w ogóle nie rozmawiałem, 
pytałem się   go tylko, jak mógł  dojść do tego, by stać  się tak 
straszliwym zbrodniarzem. 

Na prośby Hoessa zwróciłem się do miejscowego 
klasztoru z prośbą o przysłanie do Hoessa duchownego, a kiedy 
mi odpowiedziano, że nie mają  takiego, który by mówił  dobrze 
po niemiecku, zwróciłem się do miejscowego proboszcza, który 
rzeczywiście po  kilku dniach, bo dopiero w dniu 10 kwietnia, 
przysłał   księdza  Władysława   Lona   (Red.winno być Lohna)   z 
Krakowa, którego skierowałem do więzienia, skąd następnie 
telefonicznie otrzymałem wiadomość, że Hoess przeszedł na 
katolicyzm, a nawet wyspowiadał się. 

Przy każdej mojej rozmowie z Hoessem byli zawsze obecni 
naczelnik więzienia Stanisław  Wiśniewski, strażnik M. Targosz 
oraz jeszcze jeden czy dwóch strażników więziennych,  stojących 
w  czasie   mojej rozmowy z Hoessem w drzwiach celi więziennej. 

Tak naczelnik więzienia Wiśniewski jak i strażnik Targosz 
są więźniami obozów  koncentracyjnych i po niemiecku rozumieją 
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oraz  stwierdzić   mogą   jaka była treść moich  rozmów z 
Hoessem. 

Oświadczam, że absolutnie najmniejszego wpływu co do 
przejścia na katolicyzm Rudolfa  Hoessa na niego nie 
wywierałem, a rozmowy moje dotyczyły wypytywania się o 
osobach,  które uważałem, że  były z  nim w kontakcie, a nadto 
wypytywałem się  Hoessa o metody  wyniszczania więźniów 
stosowanych [sic!] w obozie w Oświęcimiu. 

W końcu przedstawiam, że  z Rudolfem Hoessem 
rozmawiałem o ile mi się zdaje 4 razy,  pierwszy raz w dniu, kiedy 
oddano go do mojej dyspozycji, a która to rozmowa odbywała  
się w biurze naczelnika więzienia, drugi raz, kiedy przyszedłem na 
jego prośbę by  dowiedzieć  się jakiego księdza chce, trzeci raz, 
kiedy mi wręczał swój ostatni list do żony  i dzieci oraz 
oświadczenie, a czwarty  raz,   kiedy mu w celi bezpośrednio 
przed wywiezieniem go na miejsce stracenia do Oświęcimia 
oznajmiałem, że Prezydent Rzeczypospolitej nie skorzystał z 
prawa łaski i że  wyrok wykonany zostanie. 
Z. U. Prokurator Sądu Okręgowego 
Powyższe napisałem /-/ Jan Mazurkiewicz 
w Min. Sprawiedl. w Warszawie. 
(podpis nieczytelny) 
[Jan Mazurkiewicz]” 
 

 

Rudolf Hoess odnalazł nie tylko człowieka w sobie, ale też, 
zapewne nieco później, wiarę w Boga (...)  
 

„ (…)  Zważywszy, że   w Polsce panował wtedy ateistyczny 
reżim komunistyczny, nie sposób przypuszczać, by Hoess 
obiecywał sobie po swoim kroku jakieś zewnętrzne korzyści. 
Poza tym prawomocny  wyrok  śmierci  był już  przecież   
wydany,  a on sam zrezygnował z prośby o ułaskawienie. 

O. Władysław Lohn mówił biegle po niemiecku. Był 
profesorem dogmatyki,  w latach 1928-34 wykładał na 
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uniwersytecie Gregorianum   w   Rzymie,  a potem  od  r. 1935   
do lutego 1947, a więc   przez   cały   okres   wojny,   pełnił  
funkcję prowincjała   południowopolskiej   prowincji   jezuitów (z 
siedzibą  w Krakowie).  Już choćby z tej racji musiał on dobrze 
wiedzieć, co  oznaczało „Auschwitz”. Jako bliska zaufana osoba 
metropolity Sapiehy  był on w pewnej mierze najpewniejszym 
spowiednikiem,   jakiego  można było znaleźć. W wiele lat 
później   o. Lohn   w   kazaniu   wspomniał   o   tej   swojej   misji 
jako   przykładzie   tego,   jak   bardzo   powołanie kapłańskie  
może stać   się   posługą   w  dziele   pojednania. 

 
Dnia   10 kwietnia o. Lohn odbył z Hoessem 

wielogodzinną rozmowę,  po której   Hoess  złożył  katolickie 
wyznanie  wiary,   powracając  w  ten  sposób   oficjalnie   na 
łono  Kościoła i wyspowiadał się.   Następnego   dnia o. Lohn 
przyniósł z kościoła   parafialnego   wiatyk   i   udzielił   Hössowi  
Komunii św.   Obecny   przy   tym   kościelny   Karol   Len 
opowiadał później,  że   Hoess   przyjmując   komunię   ukląkł   
na   środku celi   i   płakał.   Tego  samego dnia Hoess napisał 
listy pożegnalne. 

W sobotę 12 kwietnia 1947 r. kronikarz krakowskiego 
kolegium  jezuitów odnotował: „Na rekreacji u Ojców O. Lohn 
opowiadał o swej  misji pojednania z Bogiem kata 
oświęcimskiego   Hoessa,   który  osadzony  w Polsce za swe 
zbrodnie   popełnione   na   milionach   skazańców  w   obozie 
oświęcimskim,   został skazany na śmierć.  Będąc    w   
więzieniu   w Wadowicach  prosił   o  księdza do spowiedzi, gdyż 
przed   przystąpieniem do  Hitlera był katolikiem, lecz potem 
wiary się   zaparł   i poszedł   ślepo za  swym zbrodniczym 
wodzem.   Za zgodą   Kurii   Metropolitalnej   krakowskiej 
przełożeni   naznaczyli  O. Lohna,   który   w czwartek wyjechał 
do Wadowic,  gdzie się   znajdował Hoess, i tam po 
kilkugodzinnej   z   nim   rozmowie  odebrał   od   niego wyznanie 
wiary,   wyspowiadał   go   skruszonego   bardzo,  a następnego 
dnia   dał   mu   wiatyk   na   drogę   wieczności”. 

(…)  W więzieniu Hoess odkrył wartość i skarb swojego 

człowieczeństwa,  a  to  doprowadziło go   do   odnalezienia 
wiary w Boga. W liście do żony pisał: „wyrosły we mnie duże 
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wątpliwości, czy również moje odwrócenie się od Boga nie 
pochodziło z fałszywych przesłanek. Było to ciężkie zmaganie 
się. Odnalazłem jednak swoją wiarę w Boga” (Autobiografia, s. 
182).  

12 kwietnia 1947 roku, trzy dni przed egzekucją, Hoess  
napisał: „Sumienie zmusza mnie do złożenia jeszcze 
następującego oświadczenia: w osamotnieniu więziennym 
doszedłem do gorzkiego zrozumienia, jak ciężkie popełniłem na 
ludzkości zbrodnie. Jako komendant obozu zagłady w 
Oświęcimiu urzeczywistniłem część straszliwych planów Trzeciej 
Rzeszy – ludobójstwa. W ten sposób wyrządziłem ludzkości i 
człowieczeństwu najcięższe szkody. Szczególnie narodowi 
polskiemu wyrządziłem niewysłowione cierpienia. Za 
odpowiedzialność moją płacę życiem. Oby mi Bóg wybaczył 
kiedyś moje czyny. Naród polski proszę o przebaczenie. Dopiero 
w polskich więzieniach poznałem, co to jest człowieczeństwo. 
Mimo wszystko, co się stało, traktowano mnie po ludzku, czego 
nigdy bym się nie spodziewał i co mnie najgłębiej zawstydzało. 
Oby obecne ujawnienia i stwierdzenia tych potwornych zbrodni 
przeciwko człowieczeństwu i ludzkości doprowadziły do 
zapobieżenia na całą przyszłość powstawaniu założeń, 
mogących stać się podłożem tego rodzaju okropności”.  

W przeddzień egzekucji Rudolf Hoess jeszcze raz 
wyspowiadał się u o. Lohna. Pojednany z Bogiem ze spokojem 
oczekiwał   swojej   śmierci.   Wyrok został wykonany 16 kwietnia 
na terenie obozu Auschwitz.  

 

70. rocznica rozpoczęcia Marszów Śmierci z Auschwitz 
11

 

 
70 lat temu, 17 stycznia 1945 r. rozpoczęła się 

ostateczna ewakuacja więźniów niemieckiego nazistowskiego 

obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, którą objęto ok. 56 

                                                           
11

  Strona internetowa Miejsca Pamięci i Muzeum - www.auschwitz.org 
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tysięcy więźniów. W trakcie tzw. Marszów Śmierci życie straciło 

między 9 a 15 tysięcy osób. 

 

W połowie stycznia 1945 r., w związku z przełamaniem 

linii frontu przez Armię Czerwoną i zbliżaniem się jej jednostek 

do Krakowa, oddalonego o ok. 70 km od Oświęcimia, władze 

obozu rozpoczęły ewakuację więźniów do obozów 

koncentracyjnych w głębi III Rzeszy. W dniach od 17 do 21 

stycznia esesmani wyprowadzili z kompleksu obozowego 

Auschwitz ok. 56 tys. więźniów. 

 

Główne  trasy przemarszu kolumn ewakuacyjnych, 

liczące kilkadziesiąt kilometrów, prowadziły do Wodzisławia 

Śląskiego i Gliwic. Więźniowie, którzy przetrwali marsz — 

pomimo przenikliwego chłodu — zostali przewiezieni otwartymi 

wagonami   kolejowymi między innymi przez Czechy i Morawy 

do obozów Mauthausen i Buchenwaldu. Wielu spośród tych, 

którzy przeżyli Marsze Śmierci, zginęło w obozach w głębi 

Rzeszy. 

Część   więźniów cały dystans ewakuacji musiała 

pokonać pieszo — np. 3,2 tys.   więźniów   podobozu 

Neu-Dachs, których zmuszono do przejścia 250 km do obozu 

Gross-Rosen. Jedynie 2,2 tys. więźniów z podobozów 

Laurahütte  i  Eintrachthütte zostało wywiezionych 23 i 24 

stycznia  pociągami   bezpośrednio do   Mauthausen.  

 

Z obozu   mieli   być   wyprowadzeni  więźniowie zdolni 

do pracy. Jednak w kolumnach ewakuacyjnych znalazły się 

także osoby wycieńczone i chore oraz dzieci. Esesmani 

mordowali  tych, którzy opadli z sił i nie byli w stanie 

kontynuować marszu, a także strzelali do uciekających. Na 

terenie Śląska Górnego i Opolskiego straciło życie około 3 tys. 

osób, natomiast   w  trakcie całej ewakuacji zginęło między 9 a 

15  tys. więźniów Auschwitz. 
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20 stycznia 1945 roku wysadzono w powietrze 

krematoria: II i III, a 26 stycznia – znajdujące się dotąd w stanie 

pełnej zdatności do użytku krematorium V. 23 stycznia 

podpalono tzw. Kanadę II, kompleks baraków – magazynów z 

mieniem pozostałym po ofiarach eksterminacji. W niepewnej 

sytuacji  znalazło się blisko 9000 więźniów, w większości 

chorych i skrajnie wyczerpanych, pozostawionych w obozie 

macierzystym   (Stammlager,  Auschwitz I),   Birkenau 

(Auschwitz II) i podobozach. Nie nadawali się oni do ewakuacji 

pieszej, więc władze SS dążyły do zgładzenia wszystkich lub 

niemal   wszystkich   tych więźniów. 

  

Tylko  zbieg okoliczności sprawił, że w większości 

uniknęli oni zagłady.   Pomiędzy   wymarszem   z obozu 

ostatnich kolumn ewakuacyjnych a nadejściem żołnierzy Armii 

Czerwonej, SS zdążyła wymordować więźniów m.in. w 

podobozach: Fürstengrube, Tschechowitz-Vacuum i 

Blechhammer.  

 

Hołd ofiarom Marszów Śmierci oddali pracownicy 

Muzeum Auschwitz, którzy 19 i 20 stycznia złożyli kwiaty na 

rozsianych przy trasach przemarszu zbiorowych mogiłach 

więźniów.  

 

* 
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
 

„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho 
milczy…” – napisał w wierszu  „Wilki” ”Zbigniew Herbert o 
polskich bohaterach. 

Historia długo milczała…  
A w tym roku  1 marca po raz kolejny obchodziliśmy 

Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych, 
ustanowiony w hołdzie bohaterom antykomunistycznego  
podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i 
urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, 
przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą 
reżimowi komunistycznemu. 

 

Uroczystości przed grobem Nieznanego Żołnierza 
 
Tego dnia w południe uroczystą zmianą posterunku 

honorowego oraz złożeniem wieńców oddano hołd 
żołnierzom podziemia niepodległościowego – ofiarom 
terroru komunistycznego w latach 1944-1956. 
Organizatorem uroczystości był Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kancelaria 
Prezydenta RP oraz Garnizon Warszawy.  

W   ceremonii,   z  udziałem  Prezydenta, 
Zwierzchnika Sił Zbrojnych Bronisława Komorowskiego 
uczestniczyli przedstawiciele urzędów państwowych i 
samorządowych,  Instytutu Pamięci Narodowej  Wzięli 
również udział „Żołnierze Wyklęci”  z konspiracji 
antykomunistycznej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i 
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, kombatanci 
Armii Krajowej przybyli z Białorusi, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, młodzież szkolna 
z Warszawy, Sejn, Augustowa, Suwałk, Białegostoku  i  
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Wołomina, harcerze, a także licznie zgromadzona 
społeczność stolicy. 

Uroczystości w Wołominie i  w  Kobyłce 

Dzięki wsparciu i  na zaproszenie Urzędu do spraw 
Kombatantów i  Osób Represjonowanych oraz władz 
samorządowych Miasta Kobyłki i Wołomina na obchody Dnia 
Żołnierzy  Wyklętych przybyli do Wołomina kombatanci z Kresów 
Wschodnich oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia z  Sejn, 
Białegostoku,  Augustowa i  Wołomina.  

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się już 28 
lutego - na sportowo. Na wołomińskim stadionie Pani kpt. 
Weronika Sebastianowicz otworzyła I Powiatowy Bieg Żołnierzy 
Wyklętych. Bieg odbywał się w kilku kategoriach wiekowych. 
Zwycięscy odebrali piękne pamiątkowe medale oraz ufundowane 
przez Panią Burmistrz  Wołomina  Elżbietę Radwan i Burmistrza 
Roberta Roguskiego bony do sklepów sportowych. Nie mniej 
największą nagrodą dla kibiców i uczestników biegu była 
możliwość poznania i porozmawiania z Żołnierzami Wyklętymi 
z Kresów Wschodnich   -  obecnie Białorusi. 

Po zakończeniu biegu na zaproszenie Burmistrza 
Roberta Roguskiego i jego osobiste przewodnictwo  - 
kombatanci zwiedzili Kaplicę w Ossowie i pola Bitwy Polsko-
Bolszewickiej . 

W godzinach popołudniowych w  Miejskim Ośrodku 
Kultury w Kobyłce odbyło się uroczyste spotkanie przybyłych 
Bohaterów z mieszkańcami Kobyłki.  W trakcie spotkania 
nastąpiło podsumowanie zbiórki paczek świątecznych „Polacy 
Kresowym Straceńcom”, która jest prowadzona w Wołominie już 
od 2012 roku. Pani kpt. Weronika Sebastianowicz osobiście 
podziękowała osobom zaangażowanym w zbiórkę i wręczyła 
osobiście podziękowania dla: 

 III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 
w Wołominie, 

 Trzynastej Wołomińskiej Drużyny Harcerskiej „Czarna 
Trzynastka”, 

 13 Wołomińskiej Gromady Zuchowej „Czarne Wilczki”, 

 Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin. 
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  Niebywałą niespodzianką i premierą dla Kombatantów 
była  możliwość  obejrzenia filmu „Łagiernicy”, w którym 
głównymi bohaterami byli oni sami. Po obejrzeniu filmu można 
było zauważyć wielkie wzruszenie i  łzy szczęścia. Nigdy nie 
zapomnę słów Pana Edwarda Akuszewicza, weterana z 
Białorusi,  który   zawsze powtarza, że nigdy nie wierzył, że 
 dożyje  takich  chwil, że Polska będzie o nich pamiętać. 
- Panie Edwardzie pamiętamy i dziękujemy!   Dziękujemy 
Wam wszystkim Niezłomnym! 

Wielkim przeżyciem duchowym był występ młodzieży 
z Parafii Najświętszego Odkupiciela z Grodna, która przyjechała 
na zaproszenia Klubu Gazety Polskiej i Pana Bogusława 
Grzenkowicza. 

Dziękujemy także młodzieży z Zielonki za przygotowanie 
multimedialnej prezentacji o Żołnierzach Wyklętych. 

Na zakończenie spotkania w Miejskim Domu Kultury 
w Kobyłce odbył się koncert hip hopowy zespołów Dominika 
Sobańskiego, Zjednoczonego Ursynowa 
  W dniu 1 Marca kombatanci wraz z  władzami 
samorządowymi Miasta Kobyłka, harcerzami, mieszkańcami 
Kobyłki oraz  przedstawicielami Stowarzyszenia z Sejn, 
Augustowa, Białegostoku i Wołomina udali się na uroczystości 
państwowe do Warszawy.  Złożyliśmy  kwiaty pod tablicą 
pamięci  pomordowanych  Żołnierzy  Wyklętych na murze 
 więzienia przy ul. Rakowieckiej,  a następnie udaliśmy się 
na Plac Józefa Piłsudskiego. 

Na uroczystości przed grobem Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie przybył Prezydent RP Bronisław Komorowski, 
wiceprezes Rady Ministrów Tomasz Siemoniak oraz Jan 
Stanisław Ciechanowski – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Zarząd Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy AK, władze samorządowe miasta Kobyłki,  goście 
z Sejn, Białegostoku, Augustowa, Wołomina i  kombatanci  
złożyli  kwiaty  przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Po uroczystościach uczestnicy udali się ponownie do Kobyłki, 
gdzie została odprawiona uroczysta msza święta,  a następnie 
nastąpił przemarsz na plac 15 sierpnia,  gdzie  goście, władze 
samorządowe Miasta Kobyłki, Wołomina i  powiatu 
wołomińskiego złożyli wieńce. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiceprezes_Rady_Ministr%C3%B3w
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2 marca  zgodnie  z  obietnicą, jaką złożyła rok temu 
 Pani kpt. Weronika Sebastianowicz, kombatanci w drodze 
powrotnej na Kresy  -  odwiedzili najmniejszych wolontariuszy 
z Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie oraz 
przybyłych na spotkanie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Na gości czekało wiele niespodzianek. Dzieci 
przygotowały występy dla szanownych gości, zatańczyły w  
strojach ludowych krakowiaka. Po raz kolejny na  twarzach 
kombatantów  zagościł uśmiech, widać było  wzruszenie.  

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Przedszkola Pani Marii 
Krukowskiej  i Pani  Marii Bereda  oraz  wspaniałym Paniom 
kucharkom  -  goście  przed  odjazdem  zjedli  smaczny  obiad. 

Na koniec wizyty w Przedszkolu dzięki przedstawicielowi 
Rajdu Katyńskiego  Panu Edwardowi Olszowy zostały wręczone 
Kombatantom  paczki  z żywnością. 

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania Urzędowi 
do  Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych za  
wsparcie finansowe naszego  projektu związanego z  
uczczeniem  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a 
zwłaszcza przyjazdem kombatantów z  Kresów Wschodnich  
na uroczystości w Polsce. 

Serdecznie dziękujemy też wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do opracowania i realizacji atrakcyjnego 
programu pobytu dla całej grupy zaproszonych   gości, a w 
szczególności:  
-  Władzom miasta Kobyłki – Panu burmistrzowi  Robertowi 
Roguskiemu, Pani wiceburmistrz Karinie Jaźwińskiej, Panu 
Piotrowi Wyszyńskiemu - doradcy burmistrza Miasta Kobyłka, 
wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Kobyłka za pracę przy 
organizacji uroczystości  i  współpracę, 
- Władzom  miasta Wołomin – Pani Elżbiecie Radwan – 
burmistrz Wołomina oraz Pani Edycie  Zbieć  - wiceburmistrz, 
-   Dyrekcji Przedszkola Jasia i Małgosi w Wołominie – Pani Marii 
Krukowskiej oraz Marii Bereda za gościnę i współpracę przy 
organizacji paczek na święta. Pani Małgorzacie Powała za 
przygotowanie występów dzieci, 
- Dyrekcji i  nauczycielkom Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Pani Jolancie Borowy, 
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Annie Cierlicy i  Magdzie Kaczmarczyk  -  również za współpracę 
przy organizacji paczek na święta oraz  przygotowanie części 
artystycznej  spotkania w Przedszkolu. 

Dziękujemy również delegacjom młodzieży ze 
sztandarami szkół,  przybyłym z  Sejn, Suwałk,  Augustowa   i 
Białegostoku, a także opiekunom grup: Panu Grzegorzowi 
Łopata,  Pani Barbarze Podlewskiej,  Pani  Małgorzacie 
Grabowskiej,  Panu Zbigniewowi Citko,  Pani Lucynie Fidrych, 
Pani  Bożenie Dziemitko,   Pani  Jolancie Waszkiewicz,  Pani 
Annie Mazur, Pani  Beacie  Kuczyńskiej,   Panu  Andrzejowi   
Pankiewiczowi  i  Pani   Barbarze Kuklewicz,  a  także  Pani 
Eugenii   Milewskiej  -   wiceprezes Sejneńskiego Towarzystwa 
Opieki  nad  Zabytkami   i  członkom  Grupy Rekonstrukcyjnej  
24 Baonu KOP Sejny. 

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Armii Krajowej 
Prezes Artur Kondrat 

Koordynator Monika Brzezińska 
Wołomin 

 

 
 

 

http://udskior.gov.pl/pl,Uroczystosc,przy,Grobie,Nieznanego,Zolnierza,z,okazji,Narodowego,Dnia,Pamieci,_Zolnierzy,Wykletych_,4668,photo.html
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Uroczystości w Brighton 

28 lutego, deszczowy,  londyński poranek. 
Na podlondyńskim lotnisku Gatwick panuje spory ruch jak 
na tę porę dnia. Czas się wydłuża w oczekiwaniu na gości 
z Polski. Bramki się otwierają i kolejni pasażerowie 
wychodzą do wyjścia. Po chwili ukazują się nasi goście, mjr 
Czesław Sawicz, kpt. Lech Rudziński i dr Urszula 
Zajączkowska. Panowie dostojnie prezentujący się 
w swoich mundurach wywołują spore zainteresowanie 
spoglądających z sympatią ludzi. 

Po szybkim śniadaniu pojechaliśmy wraz z panem 
Zygmuntem Tylunasem, kombatantem 1 Dywizji Pancernej 
gen. Maczka złożyć kwiaty pod pomnikiem Polskich 
Lotników w Plumpton Green. Pomnik ten symbolizuje 
obecność i udział polskich dywizjonów myśliwskich 302, 
308 i 317 w największej operacji morsko- desantowej – 
lądowaniu na plażach w Normandii . Wzruszający moment, 
gdy nasi Weterani składali tam kwiaty i zapalali znicze 
swoim kolegom, którzy tak jak i Oni walczyli 
o niepodległość Polski i powrót do wolnej Ojczyzny. 

1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Brighton uroczyście zaczęliśmy mszą św 
i kontynuowaliśmy w Domu Polskim, w którym wśród gości 
honorowych byli również przedstawiciele PSZ 
na Zachodzie Pani Jadwiga Musioł, Pan Zygmunt Tylunas 
i Pan Czesław Jasiński oraz przybyli goście z Londynu, 
Portsmouth , Eastbourne. 

Major Czesław Sawicz powitał przybyłych do Domu 
Polskiego gromkim “Czołem Polacy!”, wzbudzając w nas 
uczucie dumy narodowej i wdzięczności, że razem z Nimi, 
tymi niezwykłymi osobami możemy przeżywać ten Dzień 
Pamięci . 
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Nasi wspaniali goście z Kraju dostarczyli wielu 
przeżyć i wzruszeń opowiadając o swoich losach 
w partyzantce i życiu w powojennej Polsce… Swoją 
niezłomną postawą Pan Czesław i  Pan Lech zdobyli serca 
nie tylko nieco starszych przedstawicieli  Polonii, 
ale i młodszych.  W  tej podniosłej atmosferze swoją 
premierę na Wyspach miał film „Łagiernicy” Uli 
Zajączkowskiej, który poruszył wszystkich obecnych na sali 
i pobudził do refleksji. 

Nasi wspaniali Bohaterowie z Kresów 
Rzeczypospolitej i Żołnierze PSZ na Zachodzie pozostaną 
na zawsze w naszych sercach,  a  Ich   postawa  i wartości, 
którym są wierni do dziś jest dla nas, młodszego pokolenia 
wzorem  i  drogowskazem. 

Serdecznie dziękujemy Panu mjr Czesławowi 
Sawiczowi, Panu kpt. Lechowi Rudzińskiemu i dr Urszuli 
Zajączkowskiej za przybycie na  Wyspy i uświetnienie 
swoją obecnością uroczystego  Dnia  Pamięci  Żołnierzy  
Wyklętych  w  Brighton. 

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Arturowi 
Kondratowi oraz Zarządowi Głównemu SŁŻAK za tak 
zacną delegację z Kraju. Dla nas osobiście był to niezwykły 
czas, przepełniony duchem historii i wielkiego patriotyzmu 
płynącego od   tych wspaniałych  ludzi. 

Z wyrazami szacunku - 

Beata Sobota 
Rafał Dolny 

Marek Wierzbicki 
Polski Klub  Miłośników  Historii  „Orzeł Biały” 

Polska Sekcja Charytatywna na Południowym Wybrzeżu 
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Kolejna identyfikacja   ofiar   komunizmu12 
 

W  Narodowym  Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyła się  

w  Pałacu Prezydenckim  - podobnie  jak przed rokiem - uroczystość  

przekazania not identyfikacyjnych rodzinom pięciorga bohaterów 

powojennego antykomunistycznego podziemia zabitych z rozkazu 

stalinowskich   władz.   Dzięki   pracy   IPN  i instytucji naukowych  ze   

Szczecina   i Wrocławia udało się zidentyfikować szczątki pięciorga 

bohaterów: Danuty  Siedzikówny - "Inki",   Edwarda Pytki, Józefa 

Kozłowskiego, Mariana  Kaczmarka   i  Stanisława   Kutryba.  

 

Prezydent  wyraził   nadzieję,   że  uda się doprowadzić do 

końca proces identyfikacji ofiar czasów stalinowskich i upamiętnić  

miejsca  ich  pochówku.   Zaapelował o niezwłoczne prace nad 

stosowną ustawą.   Przypomniał, że w Sejmie czeka skierowany przez 

niego projekt ustawy, który ma usprawnić proces   trwałego   

upamiętnienia Łączki na Powązkach, ale także   innych   podobnych   

miejsc   w   całej Polsce.  

                                                           
12

  Źródło: Strona Internetowa Prezydenta RP 
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POEZJE 

Żołnierze Wyklęci 
Andrzej Siedlecki 

W dzień pamięci i sławy 

wszystkie dzwony wolnej Polski biją takt. 

Chwała Wam i wieczna pamięć 

Niezłomni bohaterowie. 

 

Waszą ojczyzną była Polska Podziemna, 

której bał się komunistyczny, podstępny wróg. 

Chwała Wam i wieczna pamięć 

Niezłomni bohaterowie. 

 

Droga do prawdziwej wolności 

była ciężka i okupiona cierpieniem. 

Na szalę rzuciliście swoje życie. 

Chwała Wam i wieczna pamięć 

Niezłomni bohaterowie. 

 

Nie umieliście żyć w niewoli na kolanach, 

Woleliście umierać walcząc z bronią w ręku. 

Chwała Wam i wieczna pamięć 

Niezłomni bohaterowie. 

 

Wy rycerze bez skazy umieraliście 

z ryngrafem Matki Bożej na piersiach, 

a komunistyczna władza nazwała Was 

Żołnierzami Wyklętymi. 

Chwała Wam i wieczna pamięć 

Niezłomni bohaterowie. 

 

 

Zamierzaliście dać Polsce wolność. 
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Waszymi dogmatami był Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Walczyliście do ostatniej kropli krwi, 

jak Spartanie króla Leonidasa. 

Chwała Wam i wieczna pamięć 

Niezłomni bohaterowie. 

 

Oskarżano Was bezprawnie  

przed komunistycznymi sądami, 

za krew i walkę o wolność ojczyzny 

I skazywano na śmierć za obronę Matki Polski. 

Chwała Wam i wieczna pamięć 

Niezłomni bohaterowie. 

 

Wasze marzenia o wolność i niepodległość, 

po torturach zabrał komunistyczny kat. 

Śniliście o wolnej Polsce, 

ale wróg przerwał piękne sny. 

Chwała Wam i wieczna pamięć 

Niezłomni bohaterowie. 

 

Tam na niebiańskiej warcie przy Bogu, 

nieśmiertelni stoicie w zwartych szeregach 

z orłem białym w koronie na piersiach. 

Chwała Wam i wieczna pamięć 

Niezłomni bohaterowie. 

 

W ten dzień pamięci i sławy 

naród polski płacze za Wami, 

bo brak Waszych serc, myśli i czynów 

w wolnej niepodległej  Polsce. 

Nie zapomnimy Was nigdy 

Niezłomni bohaterowie. 
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Testament Poległych 

Ryszard Kiersnowski 

Nie odeszliśmy od was, by grały fanfary, 
Niepotrzebna nam sława w wiecowych wspomnieniach, 
Nie polegliśmy po to, by zbawiać świat stary 

 I by kłamstwo wyrosło na prawdzie cierpienia. 
 

Nie chcemy być tematem kwietnych publikacji, 
Ani sporów zażartych cennym argumentem, 
I niech nikt się nie waży dochodzić swych racji 
Przez to wszystko, co w śmierci żołnierskiej jest święte. 

 
Nie ma różnic klasowych pod darnią zieloną, 
Żaden przedział społeczny nas więcej nie dzieli – 
Więc szanujcie tę równość. Gdy światła zapłoną, 
Niech się nikt naszych cieniów dzielić nie ośmieli. 

 
Nie legendą, lecz pracą i powszednim chlebem 
Trzeba głodnych nasycić i uczyć ich synów, 
Aby złoto pszeniczne szumiało pod niebem, 
By więcej było zboża, niż liści wawrzynu. 

 
Budujcie nową Polskę. Szanujcie jej imię. 
Trzeba tak ją nasycić wiarą i miłością, 
Aby kresu dobiegły wędrówki pielgrzymie, 
By nikt snu nie zakłócał popróchniałym kościom. 

 
A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w schronach, 
Że widziały dni straszne, ponure i krwawe – 
Niechaj tylko to jedno pamiętają o nas, 
Żeśmy padli za wolność, aby była prawem. 
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KOMUNIKATY 

1. Informacja  Zarządu  Głównego  o XXX  Zjeździe 

Uprzejmie informujemy,  że  XXX  -  Jubileuszowy  Zjazd 
Łagierników  Żołnierzy  Armii   Krajowej  odbędzie  się   w  
dniach  11 – 15 czerwca 2015  roku  w  Augustowie. 

Tak, jak  w latach  poprzednich - dojazd  z  Warszawy  do  
Augustowa  w  dniu  11  czerwca 2015 r. (czwartek)  zapewnią  
dwa  autokary  (oznaczone  napisem  „Zjazd  Łagierników”,  
podstawione przy Dworcu Centralnym. Odjazd autokarów 
nastąpi o godz.11.00.   

Dla tych z Państwa, którzy przewidują problemy z  dotarciem  
we własnym  zakresie  do  Augustowa  oraz dla grupy 
weteranów z Białorusi  -   proponujemy przyjazd  dzień wcześniej 
(tj. 10 czerwca)  do Warszawy,  ci  uczestnicy Zjazdu  będą 
odebrani z Dworca Centralnego i zakwaterowani  (jeden nocleg) 
w Konstancinie w pensjonacie „Konstancja”. Następnego dnia 
zapewnimy Państwu przejazd do autokaru i dalszą podróż do 
Augustowa.    

Osoby,  które  zdecydują  się  skorzystać z tego  rozwiązania  
prosimy o  wcześniejsze  telefoniczne  zgłoszenie  uczestnictwa  
do  kol. Danuty Pielak  nr tel. 603-751-851. 

 
Koszt  pobytu  z  wyżywieniem  (4 doby) wynosi  300 złotych. 

Prosimy  o  dokonywanie wpłat  za uczestnictwo. 

Zakwaterowanie  uczestników  Zjazdu   -   w Oficerskim 
Yacht  Clubie  RP PACIFIC  w Augustowie, Al. Kardynała 
Wyszyńskiego 1.  Po przyjeździe prosimy  zgłosić obecność 
przedstawicielowi Stowarzyszenia, a w recepcji hotelu należy 
załatwić sprawy meldunkowe. 

W godz. 17 -18  przewidziana  jest uroczysta powitalna 
obiadokolacja w sali gościnnej w miejscu zakwaterowania.   
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W  programie  Zjazdu  przewidziano  m.in. : 

 obrady,  nawiązanie do pierwszych zjazdów ,  ich 
organizatorów oraz założycieli Stowarzyszenia, 
prezentację historyczno-wspomnieniową z okazji XXX 
rocznicowego zjazdu,  odznaczenia medalem Pro 
Patria,  nominacje na wyższe stopnie oficerskie, 

 składanie kwiatów pod obiektami Pamięci Narodowej, 

 rejs statkiem ,,Szlakiem Papieskim,  zwiedzanie 
Studzienicznej Sanktuarium Maryjnego z obrazem 
słynącym łaskami, zwiedzanie Muzeum Armii 
Krajowej, zorganizowanego w Szkole Podstawowej w 
Janówce,  wyjazd do Sejn, 

 uroczyste msze święte, 

 ognisko. 

Zjazd zaszczycą swoją obecnością przedstawiciele 
administracji państwowej i samorządowej, poczty sztandarowe, 
sympatycy Stowarzyszenia, dziennikarze. 

Szczegółowy program  Zjazdu  otrzymają Państwo na 
miejscu w Augustowie. 

Serdecznie zapraszamy !  

Zarząd Stowarzyszenia 

2. Ku Pamięci 2001 

W dniach 6-10 czerwca 2001r. odbył się w Augustowie 
XVI  Międzynarodowy Zjazd Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej. W   ówczesnym czasie prezesem 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia była Pani Natalia Zarzycka, 
wiceprezesami byli: Wilhelmina Giedrys i Henryk Sobolewski, 
skarbnikiem był Marian Dąbrowski a członkiem Piotr 
Hryniewiecki.   
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Ten zjazd upamiętnia tabliczka wmurowana w prawej 
nawie kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela w dzielnicy 
Augustowa – Borki. Tabliczkę pamiątkową o wymiarach 15cm x 
31cm wykonał Pan Eugeniusz Simson ówczesny Wójt Gminy 
Augustów. Dnia 9 czerwca 2001r. o godz. 17 odbyła się msza 
św. z udziałem wszystkich Łagierników i przybyłych gości. 
Poświęcenia tabliczki dokonał proboszcz – ksiądz prałat Jan 
Wróblewski.  

Obecnie proboszczem parafii p.w. Jana Chrzciciela jest ksiądz 
prałat Wojciech Kalinowski. 

Po 14 latach gościnna Ziemia Augustowska ponownie 
stanie się miejscem XXX jubileuszowego Zjazdu Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, w dniach 11-15 czerwca 
2015r. 

Opracował Karol Czarniecki, dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce, fotografie wykonał 

Piotr Godlewski 
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3. Podziękowanie dla Polskiego Klubu Miłośników Historii 

Wzorem dla wszystkich, którzy kochają Polskę jest Polski 
Klub Miłośników Historii „ORZEŁ BIAŁY” w Wielkiej Brytanii, 
kierowany przez Pana Prezesa Marka Wierzbickiego, 
który w Domu Polskim przy 78 Farm Road, Brighton, BN3 1FD 
w dniu 1 marca z okazji Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych co 
roku organizuje spotkanie z Kombatantami II Wojny Światowej 
oraz wystawę na temat działalności Polskich Organizacji 
Niepodległościowych.  

W tym roku Klub podjął się ogromnego wysiłku 
i uruchomił na terenie Wielkiej Brytanii akcję pomocy żołnierzom 
Armii Krajowej mieszkającym na Kresach Wschodnich, dawnych 
ziemiach II RP 

 Z ogromnym szacunkiem oraz uznaniem, 
Artur Kondrat 

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy AK 

4. 70. rocznica zakończenia walk o Warszawę 17 stycznia 
1945 r. 13

 

Tegoroczne uroczystości 70 rocznicy zakończenia 
walk o Warszawę 17 stycznia 1945 r. odbyły się w dniu 17 
stycznia 2015 r. przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na 
cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej przy al. Żwirki i 
Wigury w Warszawie. 

W składaniu wieńców i wiązanek kwiatów wzięli 
udział przedstawiciele Prezydenta RP, Ministerstwa Obrony 
Narodowej i Wojska Polskiego, przedstawicieli ambasad i 
ataszatów obrony Rosji, Ukrainy, Białorusi, Armenii, 
Azerbejdżanu, Mołdawii, Gruzji i Kazachstanu a także 

                                                           
13

 Strona internetowa Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
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Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych, władz województwa 
mazowieckiego, jednostek samorządu warszawskiego, 
Rady OPWiM, kombatantów różnych organizacji oraz 
młodzieży, szkół i mieszkańców stolicy. 

W uroczystościach wzięli udział m. in. Ambasador 
Federacji Rosyjskiej w Polsce JE Pan Siergiej Andriejew i 
przedstawiciel Prezydenta RP Pan Waldemar Strzałkowski. 
Radę OPWiM reprezentował Roman Wojno z Wydziału 
Krajowego. Składaniu wieńców i wiązanek kwiatów 
towarzyszyła wojskowa asysta honorowa kompanii 
reprezentacyjnej WP wraz z orkiestrą oraz pocztami 
sztandarowymi. 

 

     

Radzieckie i polskie oddziały wojska wchodzą do Warszawy 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/wydarzenia/galeria/448357,13,ruiny-zburzone-domy-gruzy-warszawa-po-wojnie-w-1945-roku-zdjecia.html&ei=-HO9VKeoM8znUs6ygaAL&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNET1ZrH9XhRyUeOVuOn2DO4h_-FdA&ust=1421787729440255
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Przykryty gruzem pomnik Nieznanego Żołnierza. 

       

Ruiny Zamku Królewskiego 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541,15620012,Jacek_Dehnel__nie_straszmy_Ruskiem__odbudujmy_Palac.html&ei=Lne9VLbYE4SqUaGLgUA&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNHpcIzJYGyT2YVsDwl4sRNdUoVcrg&ust=1421789299106919
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://okres-prl.blog.onet.pl/page/72/&ei=eXO9VKb4DcurU7CMgsgI&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNET1ZrH9XhRyUeOVuOn2DO4h_-FdA&ust=1421787729440255
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Stare Miasto 

     

Ruiny kościoła św. Aleksandra przy Pl. Trzech Krzyży 
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Śródmieście Warszawy 

 

                          Po kontroli radzieckiego sapera… 
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5. Uroczystości rocznicowe w Sejnach 

Dnia 15 lutego 2015r. odbyły się uroczystości 75 
rocznicy największych masowych wywózek na Sybir i 73 
rocznicy powstania Armii Krajowej. 

  
Organizatorem było Stowarzyszenie Łagierników 

Żołnierzy Armii Krajowej, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Białymstoku oraz Parafia 
Rzymskokatolicka w Sejnach. Patronat honorowy nad 
uroczystością objął  dr Jan Stanisław Ciechanowski  - Szef 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Partnerami byli: Nadleśnictwo Białowieża, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Sejnach, Nadleśnictwo Pomorze, 
Nadleśnictwo Płaska, Instytut Pamięci Narodowej w 
Białymstoku, Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami, Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy 
ZSCKR w Sejnach, Gimnazjum nr 1 w Sejnach, Szkoła 
Podstawowa w Karolinie. 

  
Uroczystość przebiegała w doniosłej atmosferze z 

racji obecności, którą zaszczycili nas tak dostojni goście: 
Prezes AK na Białorusi - p. kpt. Weronika Sebastianowicz  
wraz z kombatantami, Starosta sejneński – p. Piotr Alszko, 
Poseł na Sejm RP – p. Jarosław Zieliński, Kurator Oświaty 
(oddział Suwałki) – p. Andrzej Raczyło, przedstawiciel 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 
Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku – p. Marek 
Masłowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Pomorze – p. 
Ryszard Myszczyński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska – 
p. Leszek Skubis, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar 
Obławy Augustowskiej – ks. Stanisław Wysocki, Radny 
Sejmiku woj. podlaskiego  - p. Waldemar Kwaterski, 
Naczelnik Inspekcji w Suwałkach – p. Robert Żołnierowicz, 
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z-ca Komendanta Policji w Sejnach – p. Sylwester 
Symonowicz, harcerze z Kresowej Drużyny Harcerskiej z 
Kuźnicy Białostockiej, młodzież, nauczyciele i dyrektorzy 
szkół z Kuźnicy Białostockiej, Sokółki, Suwałk, Augustowa i 
Sejn, przedstawiciel  STOnZ – p. Eugenia Milewska, Grupa 
Rekonstrukcyjna 23 Batalionu KOP w Sejnach – p. 
Jarosław Wojciechowicz, przedstawiciele służb 
mundurowych, przedstawiciele Rajdu Katyńskiego, 
mieszkańcy Sejn i Sejneńszczyzny. 

  
Mszę Świętą, z udziałem wielu pocztów 

sztandarowych i harcerzy, celebrował ks. bp. Romuald 
Kamiński. Kolejna część uroczystości odbyła się w 
sejneńskim Ośrodku Kultury. Tam zapierający dech w 
piersiach koncert zagrali Leszek Czajkowski i Paweł 
Piekarczyk. Każdy z utworów nagradzany był gromkimi 
brawami, jako wyraz wdzięczności za płynące z tekstów 
przesłanie.  

 
Następnie przedstawiono montaż słowno muzyczny 

przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Sejnach, Gimnazjum nr 1 w Sejnach 
i Szkoły Podstawowej w Karolinie. Program okazał się 
bardzo wzruszający dla zaproszonych gości, nie obyło się 
bez łez i wspomnień. Ostatnim punktem uroczystości był 
film „Martyrologia leśników Katyń, Sybir, Kresy”- 
wzruszające relacje świadków i uczestników II wojny 
światowej pokazujące tragedię zesłanych leśników i ich 
rodzin. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak 
ważnych obchodach. Jako partnerzy, cieszymy się, że tak 
dostojni gości zaszczycili nas swoją obecnością.  
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6. 25 lat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

24 marca 2015 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w 
Warszawie, odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Licznie zgromadzonych gości 
powitał ppłk Stanisław Oleksiak Honorowy Prezes Zarządu 
Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w 
pięknym, wzruszającym przemówieniu. 

   
List od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

odczytał Waldemar Strzałkowski z Kancelarii Prezydenta RP. 
„Żołnierze AK pokazali całemu światu jak wiele dla Polaków 
znaczy wolność  Dziś w wolnej Polsce świętując jubileusz 25-
lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej składamy im 
hołd. Żołnierze AK pozostali wierni ostatniemu rozkazowi 
wydanemu przez ich dowódcę gen. Leopolda Okulickiego. 
Dalszą swą pracę i działalność prowadzili w duchu odzyskania 
pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed 
zagładą” napisał do uczestników uroczystości  Prezydent.  

Honorowy prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Stanisław Oleksiak wyraził nadzieję, że "uczucia 
wierności ojczyźnie przekazywane przez jego pokolenia 
przetrwają i będą kontynuowane". Oleksiak został także przez 
przedstawicieli wojska uhonorowany pamiątkową plakietą.  
 

Wykład okolicznościowy „Tobie Ojczyzno Armia Krajowa” 
wygłosił prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki. 
Następnie głos zabrali m.in. Bożena Żelazowska – Zastępca 
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych i  dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej, mec. Andrzej Siedlecki – b. prezes 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.  

 
W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele 

naszego Stowarzyszenia – wiceprezes Stanisława Kociełowicz   i   
kpt. Lech Rudziński. 
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Uroczystość uświetnił recital fortepianowy Łukasza 
Krupińskiego – reprezentanta Polski na XVII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. 
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7. Powstało Centrum Informacji o Ofiarach  II Wojny 
Światowej14 

Instytut Pamięci Narodowej uruchomił Centrum Informacji o 
Ofiarach II Wojny Światowej. Celem nowego Centrum jest 
kompleksowe udzielanie informacji, na podstawie 
zgromadzonego zasobu archiwalnego, o ofiarach represji 
niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej 
zakończeniu (1939–1956). 

W Polsce jest bardzo wiele rodzin, które nie znają losów swoich 
bliskich, osób represjonowanych w czasie II wojny światowej pod 
okupacją niemiecką i okupacją sowiecką. W IPN obserwujemy, 
że w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie ustalaniem tych 
losów, dlatego zdecydowaliśmy się na utworzenie Centrum 
Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej – powiedział na 
inauguracji Centrum prezes IPN dr Łukasz Kamiński 

Do IPN zwracają się osoby chcące udokumentować represje, 
jakie dotknęły ich bądź członków ich rodzin, a także szukające 
informacji o zaginionych bliskich, oraz badacze zajmujący się 
problematyką II wojny światowej i dziennikarze. Nowe Centrum, 
tworzone przez doświadczonych archiwistów z IPN, ma uprościć 
zasady udzielania wszystkim zainteresowanym wnioskowanych 
informacji. 

Nowe Centrum – jak tłumaczył dyrektor Biura Udostępniania i 
Archiwizacji Dokumentów IPN dr Rafał Leśkiewicz – upraszcza 
dotychczasowe zasady udzielania informacji o ofiarach represji. 
Wiadomości można uzyskać zwracając się listownie na adres 
Biura (z dopiskiem „Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II 
Wojny Światowej") lub mailowo na adres ofiary@ipn.gov.pl. 

IPN dysponuje obecnie największym zbiorem danych o losach 
Polaków w czasie II wojny światowej pod dwiema okupacjami. 
Dokumenty na temat represji i zbrodni niemieckich, z których 

                                                           
14

  www.ipn.gov.pl 

mailto:ofiary@ipn.gov.pl
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będzie korzystało Centrum, znajdują się w przejętych przez IPN 
materiałach zgromadzonych przez Główną Komisję Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Informacje o losach 
obywateli polskich na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej i w 
ZSRS w latach 1939–1956 pochodzą głównie z tzw. zbioru akt 
wschodnich. 

Niezwykle cennym uzupełnieniem zasobu ewidencyjno-
kartotecznego i aktowego są także: elektroniczna baza danych 
Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing 
Services) w Bad Arolsen oraz przejęte z Ośrodka KARTA baza 
internetowa i tzw. baza wewnętrzna „Indeks Represjonowanych". 
IPN jest jedynym w Polsce dysponentem tych aplikacji. Warto też 
dodać, że archiwiści IPN, prowadząc kwerendy, nie ograniczają 
się wyłącznie do zasobów Instytutu, ale także wskazują inne 
polskie i zagraniczne archiwa, gdzie mogą znajdować się 
informacje o poszukiwanych osobach. 

8. By czas śladów nie zatarł 

Po powrocie z łagrów sowieckich Pan Marian Dąbrowski 
wybudował na warszawskiej Pradze przy ul. Czynszowej 4 
kapliczkę z figurką Matki Bożej z Lourdes, jako wotum 
wdzięczności za cudowne ocalenie z przymusowego pobytu i 
niewolniczej pracy na nieludzkiej ziemi. 

 
Po ponad pół wieku swego istnienia kapliczka zaczęła 

niszczeć i zarastać krzakami. Po śmierci Ś.P. kpt. Mariana 
Dąbrowskiego w 2013 roku jego przyjaciele pan Eugeniusz 
Simson i pan Andrzej Siedlecki postanowili, że zajmą się 
remontem kapliczki. Z dobrowolnych wpłat ludzi dobrej woli i 
wielkiego serca zgromadzono fundusze na jej odrestaurowanie. 
Pracami remontowymi i zagospodarowaniem terenu wokół 
kapliczki pokierował pan Andrzej Siedlecki, natomiast pani mjr dr 
nauk med. Stefania Szantyr-Powolna opracowała treść tabliczki 
pamiątkowej, którą ufundował pan Eugeniusz Simson. 
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Dnia 30 sierpnia 2014 r. odbyło się uroczyste 
poświęcenie odnowionej kapliczki wraz z wstawioną do 
wewnątrz tabliczką, na której widnieje napis: 

 
 „NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE WDZIĘCZNY ZA 
OCALENIE, OPIEKĘ I POMOC W PRZETRWANIU CIĘŻKIEGO 
WIĘZIENIA I OBOZÓW NA DALEKIEJ SYBERII ORAZ ZA 
SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO OJCZYZNY TEN SKROMNY 
DOWÓD WDZIĘCZNEGO SERCA ZBUDOWAŁ I O SZACUNEK 
TEGO MIEJSCA PROSI” - 
MARIAN DĄBROWSKI -  ŁAGIERNIK  -  1960r. 

 
Podczas tej uroczystości obecni byli: ks. prałat Tadeusz 

Jaworski  -  proboszcz   parafii  p. w.  Narodzenia   Pańskiego    
w Błoniu, kpt. Lech Rudziński, mec. Andrzej Siedlecki, Piotr 
Białek, Eugeniusz Simson - Wójt-Senior Gminy Augustów, Karol 
Czarniecki  -   dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 
w Janówce. 

Obecnie kapliczka wygląda okazale i gromadzi ludzi na 
modlitwach podczas majowej litanii. Co roku w dzień 11 lutego 
przypada odpust w pobliskiej parafii p.w. Matki Bożej z Lourdes – 
patronki tej kapliczki. 

 
Osobą opiekującą się tą kapliczką jest pani Krystyna 

Jędrysiak –  mieszkanka ul. Czynszowej. Dba o estetyczny 
wygląd wokół kapliczki, piele, podlewa kwiaty i zapala znicze. 
Jak twierdzi robi to wszystko dla Matki Bożej, ale prosi o drobne 
wpłaty tylko na znicze i kwiaty, które kupuje za własne pieniądze. 

Wszystkich ludzi dobrej woli prosi się o dokonanie 
wsparcia finansowego dla pani Krystyny Jędrysiak, z którą 
można się skontaktować pod numerem telefonu: 512-807-945, 
podanym za jej zgodą. 

Karol Czarniecki 

dyrektor  Szkoły Podstawowej 

im. Armii Krajowej w Janówce 
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Tablice  -  Pomniki 

Pomnik Sybiraków w Rzeszowie 
17 września 2014  roku w  Światowym Dniu Sybiraka,  w  

Rzeszowie został odsłonięty Pomnik Sybiraków. Pomnik powstał 
w hołdzie zesłańcom doświadczonym gehenną pobytu w łagrach 
i obozach niewolniczej pracy na Syberii w latach 1939-1956. 
Znajduje się w Parku Sybiraków na osiedlu gen. Andersa. 
Rzeźba przedstawia człowieka grzęznącego w śniegu, który 
próbuje iść pod wiatr zostawiając za sobą ślady, znaki bolesnej 
obecności Polaków na nieludzkiej ziemi, jaką była dla nich 
Syberia. Szacuje się, że na  nieludzką ziemię zesłanych zostało 
ponad 1,5 miliona osób..  

 Uroczystości rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem 
biskupa Edwarda Białogłowskiego w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Rzeszowie. Wojewoda Małgorzata Chomycz-
Śmigielska podczas wystąpienia podkreśliła, że wydarzenia, 
które są ważne dla Sybiraków i ich rodzin, nie powinny zatrzeć 
się w zbiorowej pamięci narodu: „(…)Pochylając głowę w hołdzie 
tym, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi, powinniśmy zapewnić, 
że mimo upływającego czasu pamięć o nich pozostanie na 
zawsze częścią naszej tradycji narodowej. Niech Pomnik 
Sybiraków w Rzeszowie będzie symbolem pamięci o niewinnych 
ofiarach zesłań, a historie ich losów niech będą przekazywane 
kolejnym pokoleniom”. 

"Chcemy by ten pomnik przypominał o tragicznych losach 
Polaków przede wszystkim młodemu pokoleniu. Dla nas to 
symbol tragicznych lat spędzonych na nieludzkiej ziemi” - mówiła 
Danuta Zbyszyńska, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia 
Sybiraków. Podczas uroczystości nieliczni już żyjący Sybiracy 
wspominali gehennę sprzed lat.  

Projekt wykonał Jakub Ataman, który wygrał plebiscyt na 
najlepszą pracę. Rzeźba wykonana jest z brązu,  ma trzy metry 
wysokości. Na płycie, która stanowi podstawę pomnika, zostały 
wypisane miejsca zsyłki Polaków. 

Podczas uroczystości wojewoda wręczyła honorowe 
odznaki „Zasłużony dla Związku Sybiraków”. 
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Nadanie ulicy imienia ppłk. Macieja Kalenkiewicza
15 

14 czerwca 2014 roku  miała miejsce na terenie Twierdzy 
Modlin uroczystość związana z nadaniem ulicy imienia ppłk. 
Macieja Kalenkiewicza. 

W 70-rocznicę śmierci pod Surkontami cichociemnego 
ppłk. Macieja Kalenkiewicza  -  po spotkaniu historycznym odbyła 
się msza polowa, po której została odsłonięta przez Panią Danutę 
Wołągiewicz  -  córkę pułkownika -  tablica z nazwą ulicy. Apel 
poległych i asystę zabezpieczyła kompania honorowa 2. 
Mazowieckiego Pułku Saperów. Uroczystości były wspierane 
przez Związek Polskich Spadochroniarzy. 

Maciej Kalenkiewicz  ps. „Kotwicz” był jednym z 
najwybitniejszych oficerów Armii Krajowej. Swój partyzancki 
szlak rozpoczął jako zastępca legendarnego majora Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”, później stał się symbolem oporu 
żołnierzy niepodległej Rzeczypospolitej walczących o polskość 
Kresów przeciwko Sowietom. Zginął  pod  Surkontami na 
Nowogródczyźnie, gdzie  rozegrał się jeden z   najtragiczniejszych 
epizodów   walki   oddziałów   Armii   Krajowej z  wojskami  
NKWD na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Po 
wielogodzinnych zmaganiach  po   stronie  polskiej  zginęło  39   
żołnierzy,   z których wielu dobito bagnetami. Wśród poległych 
był również dowódca mjr Maciej Kalenkiewicz. 
 

W uroczystości wzięły władze lokalne, dowództwo  i  
żołnierze  2  Pułku Saperów, kombatanci, harcerze 

                                                           
15

  Strony intrnetowe: 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym i e-
nowy dwór.pl, zamieszczone pod tekstem zdjęcia pochodzą z powyższych 
stron 
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Małe  Kalendarium 
przyg. Bożenna Bargieł 

 

3.I.1795 Rosja i Austria podpisały konwencję rozbiorową 
Rzeczypospolitej. 

 
4.I.1936 Ustawą sejmową Belweder został uznany za 

Przybytek Narodowy                              i utworzono w 
nim Muzeum Józefa Piłsudskiego. 

 
Od 15.X.1944 do 5.I.1945  NKWD i polski UB aresztowało 13 142 
osoby w tym 9 101 członków Armii Krajowej.  
 
7.I.1949 Zginął (prawdopodobnie wyrzucony z okna przez 

funkcjonariuszy UB) por. Jan Rodowicz „Anoda”, 
żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik Akcji pod 
Arsenałem i Powstania Warszawskiego. 

 
8.I.1894 W Zduńskiej Woli urodził się Rajmund Kolbe – św. 

Maksymilian Maria. 
 
18.I.1943 Oddział AK por. Jana Piwnika „Ponurego” rozbiłł 

niemieckie więzienie  w Pińsku. 
 
21.I.1945 W obławie NKWD zginął Jan Borysewicz „Krysia”, 

dowódca Zgrupowania Północ w Ziemi Lidzkiej. 
 
22.I.1863 Wybuch Powstania Styczniowego. 
 
22.I.1921 Urodził się poeta Krzysztof Kamil Baczyński, żołnierz 

AK, zginął                              w pierwszych dniach 
Powstania Warszawskiego. 

 
23.I.1793 II rozbiór Polski przez Prusy i Rosję. 
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27.I. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu.  
 
29.I.1944 Pacyfikacja polskiej wsi Koniuchy na Wileńszczyźnie 

przez „partyzantów” sowieckich. 
 
30.I.1945 Sowiecki okręt podwodny zatopił niemiecki statek 

„Wilhelm Gustloff” z 6500 osobami na pokładzie. 
  
31.I. 1944 5 Wileńska Brygada AK, pod dowództwem rtm. 

Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszki” stoczyła 
zwycięską, krwawą bitwę pod wsią Worsiany.  

 
1.II.1944 Udana akcja AK, wykonania wyroku śmierci na 

Franza Kutscherę dowódcę Dystryktu SS i Policji 
Dystryktu Warszawskiego, SS-Brigadefurera.  

 
2.II.1944 Największa bitwa oddziałów AK z partyzantką 

radziecką:  5 Wileńskiej Brygady pod dowództwem 
rtm. Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszki” pod wsią 
Radziusze.  

 
4 - 11.II.1945 Konferencja szefów rządów USA, W. Brytanii i ZSRR  w  

Jałcie, na której „uzgodniono” m.in. granice Polski.   
   
6.II.1924 Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, podpisał dekret o 

obowiązku nauczania              w zakresie szkoły 
powszechnej dzieci od 7 do 14 lat. 

 
8.II.1951 Stracenie w więzieniu na Mokotowie mjr Zygmunta 

Szyndzielarza Łupaszki”, dow. 5 Brygady Wileńskiej 
AK. 

 
10.II.1940 Pierwsza z 4 deportacji ludności Kresów RP w głąb 

ZSRR – ok. 3.214 rodzin. 
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14.II.1942 Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na Armię 
Krajową. 

  
15/16.II.1941 Pierwszy zrzut „cichociemnych” do Polski z W. 

Brytanii. 
 
16.II.1919 Podpisanie w Trewirze rozejmu kończącego 

powstanie wielkopolskie  – w 1922 roku przyłączono 
Górny Śląsk do Polski.  

 
19.II.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.II.1934 Władze Litwy zabroniły nauczania języka polskiego w 

domach prywatnych, tłum Litwinów zdemolował 
lokale instytucji polskich w Kownie. 

  
23.II.1998 Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska 

ratyfikowały konkordat  
 
24.II.1953 W więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie 

komuniści zamordowali gen. Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila”. 

 
25.II.1942 W Szkocji rozpoczęło się formowanie w ramach 1 

Korpusu WP 1. dywizji Pancernej pod dowództwem 
gen. Stanisława Maczka. 

 
26.II.1579 Hołd lenny z Prus Książęcych złożył w Warszawie 

królowi Stefanowi Batoremu książę Jerzy Fryderyk 
Hohenzollern. 
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27.II.1944 Zamordowanie 1.100 mieszkańców Huty Pieniackiej 
przez UPA i Dywizję SS-Galizien. 

 
29.II.1768 Zawiązanie Konfederacji Barskiej w obronie 

niepodległości Rzeczypospolitej i wiary katolickiej. 
 
1.III  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
 
4.III.1945 Rozpoczęcie bitwy o Kołobrzeg, jedynej 

samodzielnej operacji 1 Armii WP. 
 
5.III.1940 Podpisanie przez Biuro Komitetu Centralnego 

Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej 
(bolszewików) tajnego rozkazu wymordowania 
polskich oficerów – jeńców wojennych uwięzionych 
w kilku obozach na terenie ZSRR. 

 
7.III.1949 W więzieniu na Mokotowie komuniści zamordowali 

bestialsko torturowanego mjr. Hieronima 
Dekutowskiego „Zaporę”, „Cichociemnego, dowódcę 
oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie. 

 
9.III.1944 Rozpoczęcie walki z UPA przez oddziały AK i 

Batalionów Chłopskich. 
 
10.III.1939 Na XVIII Zjeździe partii bolszewickiej na Kremlu, 

Stalin wygłosił przemówienie      o rozpoczęciu 
„wojny imperialistycznej” w Europie  i przedstawił 
plan wkroczenia Armii Czerwonej do Europy 
zachodniej. 

 
11.III.1947 Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie 

rozpoczął proces Rudolfa Hoessa komendanta KL 
Auschwitz-Birkenau. 
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12.III.1999 Polska przystąpiła do NATO. 
 
18.III.1921 Podpisanie w Rydze traktatu pokojowego 

kończącego wojnę polsko-bolszewicką. 
 
19.III.1919 Lloyd George premier W. Brytanii sprzeciwił się 

przyznaniu Polsce Gdańska              i Kwidzynia. 
 
20.III.1942 Na murach Warszawy po raz pierwszy pojawił się 

znak Polski Walczącej.  
 
23.III.1943 Aresztowanie przez gestapo Jana Bytnara ps. 

„Rudy”, dowódcę Hufca „Południe” Grup 
Szturmowych Szarych Szeregów. 

 
24.III.1794 Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym w 

Krakowie – ogłosił tym samym akt powstania. 
  
26.III.1943 Akcja pod Arsenałem, w której oddział GS Szarych 

Szeregów odbił Jana Bytnara „Rudego” i 20 innych 
więźniów.  

 
28.III.1945 Podstępne aresztowanie przez NKWD i 

uprowadzenie do Moskwy                      16 
przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. 

 
30.III.1940 Oddział Wydzielony Kawalerii Wojsk Polskich pod 

dowództwem  mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
stoczył zwycięską bitwę z dwoma batalionami policji 
niemieckiej pod Huciskiem. 

 
31.III.1923 Bolszewicy rozstrzelali w Moskwie ks. Prał. 

Konstantego Budkiewicza, wikariusza Generalnego 
Kościoła Katolickiego w Rosji. 
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Na Wieczną Wartę 
Pożegnanie   -  Ś.P. Edward Kawerski 

 

 
 

 
Z wielkim smutkiem  

dowiedzieliśmy się o odejściu w  
dniu 17 grudnia 2014 roku na 
Wieczną Wartę 

 
 
 
 
 

 
Ś. P.   Edwarda Kawerskiego 

ps. „Sygnał” 

 
ur. 13 czerwca 1930 roku w  Ławrach pow. wołkowyski,    

 
zaprzysiężonego w Armii Krajowej w lutym 1943 roku, 
początkowo pełnił funkcję łącznika i kolportera, a od lutego 
1945 roku  był  żołnierzem    Oddziału „Żagiew”.  Po 
rozbiciu przez wojska NKWD Oddziału  w kwietniu 1945 
roku w regionie  wołkowyskim – przystąpił do Oddziału 
Dywersyjnego  „Reduta”, w którym działał  do chwili 
aresztowania - do maja 1948 roku. Osądzony na  25 lat 
pobytu w obozach pracy i 5 lat zsyłki,  był  więziony  w 
łagrach w Poćmie, Karagandzie, Omsku, Workucie. 
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Zwolniony z łagru 30 lipca 1956 roku wrócił do  Polski w 
kwietniu 1957 roku.  Osiedlił się  w Gdańsku. 
Od maja 1990  roku był członkiem Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Pamiętamy Go  jako 
serdecznego, uczynnego  Kolegę.  
Aktywnie  działał w kołach weteranów w Gdańsku. 
 

Cześć Jego Pamięci ! 
 

Poniżej zamieszczamy nekrolog od Zarządu Okręgu 
Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. 
 

 

  

  

  

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,  
że 17 grudnia 2014 roku odszedł od nas na „wieczną 
wartę” jeden z najmłodszych [ur. w 1930 r.] żołnierzy 

Armii Krajowej w Obwodzie Wołkowyskim Okręgu 
Białostockiego  

EDWARD Kawerski ps. „Sygnał” 

W roku 1945 podjął trudną walkę z sowieckim 
okupantem na polskich terenach kresowych w dzisiejszej 
Białorusi i prowadził ją do maja 1948 roku. Następnych 8 

lat odcierpiał jako więzień syberyjskich Lagrów. Został 
zwolniony w wyniku amnestii w roku 1956.  

Z głębokim smutkiem żegnają Go koledzy z Koła Gdańsk.  

Koło Gdańsk-Śródmieście 
Okręg Pomorski ŚZŻAK 

Zarząd Okręgu Pomorskiego 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  
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Pożegnanie – Ś. P. Mieczysław Pawlik 
 
 
 
Z wielkim  żalem przyjęliśmy 
wiadomość  o  odejściu na 
Wieczną Wartę w dniu 19 
stycznia 2015 roku członka 
naszego Stowarzyszenia 
 

 
 
 
 
 

Ś. P.  Mieczysława Pawlika 
  
ur. 11   lutego 1928  roku   we  Lwowie,   żołnierza Armii 
Krajowej  od 1943 roku, najpierw łącznika, a następnie  w 
oddziale  pełniącym służbę wartowniczą  w  siedzibie sztabu 
Komendy  AK   na  Obszar  Południowo-Wschodni. 

  
Został aresztowany w październiku 1944 roku, po 

trwającym   rok  śledztwie -  w październiku 1945 roku został 
skazany  na 5  lat  pozbawienia   wolności,   karę odbywał w  
kilku  łagrach  w środkowej Syberii, po zwolnieniu z łagrów 
przebywał na zesłaniu.    

21 lipca 1954 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Krasnojarskiego  Kraju wydało dokument,  w  którym 
stwierdzono,  że został  zwolniony  ze zsyłki  i rehabilitowany 
wraz   z zatarciem skazania  na podstawie Uchwały Prezydium 
Rady  Najwyższej  ZSRR   z   27  marca  1953 roku.  

Starania  o  repatriację   trwały  dwa  lata, do Polski  
wrócił  w sierpniu 1956  roku. Osiedlił się we Wrocławiu. 
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Dopóki  dopisywało  zdrowie - był aktywnym  
uczestnikiem środowisk   kombatantów   i   Sybiraków. 

 
Spoczął na Cmentarzu  Osobowickim we Wrocławiu, 

pożegnany przez rodzinę, przyjaciół, asystę wojskową. 
 

Cześć Jego Pamięci ! 
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Pożegnanie  -  Ś. P.  Lucyna  Bauer 
 

 
 
 
Z ogromnym żalem i smutkiem 
dowiedzieliśmy się o odejściu  
na  Wieczną  Wartę  w  dniu 25 
stycznia 2015 roku Przyjaciółki 
naszego Stowarzyszenia 
 
 

 
 
 
 

Ś. P.  Lucyny  Bauer 

ur. 1 sierpnia  1927 roku w Wilnie. Wychowywała się w 

rodzinie o tradycjach patriotycznych. W 1942 roku została 
zaprzysiężona do Armii  Krajowej, była łączniczką. W tym 
samym roku trafiła do więzienia   Gestapo  na Łukiszkach, 
z  którego uciekła w czasie akcji AK.  

W czasie wojny Rodzice Lucyny Bauer – Państwo 
Jadwiga i Wincenty Antonowiczowie ukrywali w rodzinnym 
domu   w Wilnie Żydówkę. Pomogli jej wyrobić fałszywe 
papiery na nazwisko Joanny Malinowskiej, zapewnili 
bezpieczniejsze schronienie  poza   granicami   
okupowanego   Wilna i pracę nauczycielki języka 
francuskiego w miasteczku Niemenczyn.  Po wojnie Pani 
Lucyna dowiedziała się, że   w  należącym do Rodziców 
gospodarstwie warzywnym Tuskulany,  do którego  
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przenieśli się z Wilna, ojciec ukrywał  jeszcze dwie rodziny 
żydowskie. Pani Lucyna Antonowicz-Bauer i Jej  Rodzice  
(pośmiertnie) zostali odznaczeni Medalem Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata).  

W  albumie „Polacy ratujący Żydów w czasie 
Zagłady. Przywracanie pamięci“, (wyd. Warszawa 2008)  
jest zacytowana piękna  wypowiedź   Pani Lucyny:  

„Sprawiedliwy wśród  Narodów  Świata to  ładnie 
brzmi,  ale   wojna  była  czymś   tak   strasznym,   że  
 nigdy się jej, niestety nie zapomni“.  
 
 

Po wojnie Lucyna  Bauer osiadła w Sopocie, 
studiowała w Wyższej Szkole Handlu Morskiego. Następnie 
przeprowadziła się do Warszawy i podjęła  studia na 
Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Była 
tłumaczem z języka tureckiego, autorką książek i 
słowników. 

 
Za działalność w Armii Krajowej  Lucyna Bauer 

półtora roku spędziła w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w 
Warszawie.   

 

 
Cześć   Jej   Pamięci ! 

 

Mężowi Michałowi Bauerowi,  wieloletniemu 
członkowi  Zarządu Głównego  naszego Stowarzyszenia i 
Synowi  Mirosławowi składamy  z  serca płynące  wyrazy  
współczucia. 
 
 

Poniżej zamieszczamy treść nekrologów od Rodziny i 
Zarządu  Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata 
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132 
 

Pożegnanie  -  Ś. P.  Jan Stański 
 

 
 

 
Z wielkim  żalem i 
smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o  odejściu  na 
Wieczną Wartę  w  dniu 9 
lutego 2015 roku 

 
 
 
 
 

 
Ś. P. Jana   Stańskiego 

 
ur.  24  listopada 1926  roku we Lwowie, w grudniu 1941 
roku zaprzysiężonego w ZWZ i działającego w  wielu 
akcjach  dywersyjnych  w   regionie   Lwowa,  m.in.  w  
1944   roku   w  Oddziale  Specjalnym Dywersyjno-
Dyspozycyjnym przy 40 pułku Piechoty  Armii Krajowej pod 
dowództwem cichociemnego kpt. Michała Wilczewskiego 
ps. „Uszka”,  na  Podkarpaciu, na terenach całkowicie 
opanowanych  przez UPA. 

 
Aresztowany   przez  NKWD  w  lutym  1945 roku, w  

sierpniu 1945 roku  został osądzony na 10 lat poprawczych 
obozów pracy i  5  lat  pozbawienia praw obywatelskich.  
Po zwolnieniu  z obozu  wrócił do Polski   w grudniu 1955 
roku, osiedlił  się  w  Zabrzu. 

Od 1990  roku był  aktywnym członkiem  naszego 
Stowarzyszenia,  przez wiele lat pełni funkcję 
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Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej. Gorący patriota, 
serdeczny, uczynny  Kolega. 

Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem 
Partyzanckim,  Medalem  Wojska, Patentem Weterana 
Walk o Niepodległość, Odznaką Weterana Walk o 
Niepodległość, Odznaką  Pamiątkową 11 Karpackiej 
Dywizji Partyzanckiej  Armii Krajowej, Odznaką 
Pamiątkową Syn Pułku i  innymi odznaczeniami. 

 
Pogrzeb odbył  się  w  Zabrzu  z  udziałem rodziny, 

przyjaciół  i  asysty wojskowej. 
 

Cześć Jego Pamięci ! 
 

Wspomnienia z działalności w konspiracji  i  z 
pobytu w więzieniach i w  łagrach spisał i opublikował 
w książce  „Z  podkarpackich oddziałów Armii Krajowej na 
Kołymę” (obszerne fragmenty zamieściliśmy w 
kwartalnikach  z 2010 i 2011 roku,  nr 4/57, 1/58, 2/59, 
3/60, 4/61). 

Zacytujemy  tu  zakończenie wspomnień: „Po prawie 
11 latach wróciłem do rodziny, zamieszkującej ziemię, do 
której musiałem się dopiero przyzwyczaić. W czasie 
mojego pobytu na obczyźnie przejechałem tysiące 
kilometrów. Przebywałem w 29 łagrach. W niektórych 
byłem nawet dwa razy i tylko w dwóch ostatnich, na 
Kołymie przebywałem dłużej niż rok. 

W transporcie, który wyruszył z Magadanu w końcu 
października 1955 roku było około 600 Polaków. Oprócz 
nas było również kilkunastu Niemców oraz osoby  innych 
narodowości. Granicę w Żurawicy przekroczyliśmy w dniu 3 
grudnia 1955 roku i rozjechaliśmy się po całej Polsce. 
Ludzie, którzy na Kołymie byli związani ze sobą dość 
blisko, w Kraju ze zrozumiałych względów utrzymywali 
kontakt dość sporadyczny, chyba, że mieszkali blisko 
siebie. Dopiero zjazdy łagierników, zapoczątkowane przez 
kolegę Olgierda  Zarzyckiego spowodowały coroczne 
spotkania ludzi, którym udało się przeżyć stalinowski 
terror”. 
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ODESZLI NA  WIECZNĄ  WARTĘ   2013 – 2014 r. 

 
1. Karolina Wanda Malinowska    - 14 września 2013 r., 

2. Franciszek  Szot  - 17 grudnia 2013 r., 

3. Leonard Stankiewicz  (Litwa)  -  27 lutego 2013 r., 

4.  Mieczysław  Jaroszewski   - 13 lutego 2013 r., 

5. Władysław Lutecki  - 15 marca 2014 r.,  

6. Irena Fiedorowicz-Kołodziejska  -  21 marca 2014 r., 

7. Stanisław Żuk  - 3 kwietnia 2014 r. 

8. Janina   Durlik  - 9 maja 2014 r., 

9. Julian  Leśkiewicz  - 10 czerwca 2014 r.,  

10. Ryszard  Sągajłło  -  25 czerwca 2014 r. 

11. Marian Zarzycki  -  13 lipca 2014 r., 

12. Czesław  Łotarewicz -  29 lipca 2014 r., 

13. Zbigniew  Kabata  - 4 lipca 2014 r.,      

14. Władysław Korkuć – 28 października 2014 r.,  

15. Leonard Terpiłowski  -  4 listopada 2014 r., 

16. Wacław Pacyno  -  17 listopada 2014 r.,  
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