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Od lat jakże długich i trudnych
Wciąż ta sama w seru troska:
Że tam gdzieś zostały trzy ziemie:
Wileńska, Wołyńska i Lwowska
____________________________________________
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Trzy Ziemie
Feliks Konarski

Od lat jakże długich i trudnych wciąż ta sama na sercu troska:
Że tam gdzieś zostały trzy ziemie: Wileńska, Wołyńska i Lwowska.
Jak w nowych Księgach Pielgrzymstwa, Genesis naszego tułactwa:
Trzy ziemie, trzy ofiary największego na świecie łajdactwa.
Wymazali, skreślili z mapy, oddzielili drutów zasiekiem.
Nie mieli kruszyny litości nad ziemią i nad człowiekiem.
Człowieka wygnali z ziemi - ziemię człowiekowi wydarli.
Zostali w ziemi ci tylko, którzy kiedyś wolnymi tu zmarli.
Kara ludzka ich nie dosięgła, nie ulękli się przeto i boskiej
I plądrują i chodzą po ziemi Wileńskiej, Wołyńskiej i Lwowskiej.
Wykarczować by chcieli korzenie, przeoraliby ziemię do spodu,
Żeby nic tu nie mogło przypomnieć jej przeszłości i tego Narodu,
Który w ziemię tę wrósł od prawieków, który żył tu od dziadów
-pradziadów.
Żeby nikt nic odnalazł tu więcej raz na zawsze zatartych śladów!
Przesiedlili, przegnali, wywieźli, oddzielili duszę od ciała.
Zapomnieli tylko o jednym. Przeoczyli, że ziemia została.
Ziemia, której ni wygnać, ni wywieźć, z której nadal z
nadejściem wiosny
Zielonością w niebo strzelają buki, klony, topole i sosny!
I już gaj się rozszumiał, rozgadał po dawnemu —wileńską
brzozą...
Łatwo było wywieźć człowieka, ale brzóz - wszystkich brzóz nie
wywiozą!
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A tu las się po Iwowsku rozśpiewał - po człowieku została scheda..
Łatwo było wysiedlić człowieka, ale lasu wysiedlić się nie da!
A tu chabry wśród zbóż modrookie barwiły tę ziemię żałosną...
Łatwo było wyplenić człowieka, ale chabry na nowo wyrosną!
Ani słońca nikt przegnać nie zdoła, ani wiatru nikt nie wyrzuci.
Bo i słońce na nowo zaświeci - bo i wiatr tu na nowo powróci!
Miasto da się przemienić, przestawić - można z każdą
rozprawić się wioską,
Ale ziemia wciąż ziemią zostanie tą Wileńską, Wołyńską
i Lwowską!
I zostaną w tej ziemi mogiły, i te prochy zostaną, i kości –
Jako symbol dawnego dziedzictwa, jako prawo odwiecznej
własności!
I gdy człowiek po latach tułaczki, wróci tu z własnym synem lub
wnukiem
I usiądzie znużony wędrówką pod modrzewiem, topolą czy bukiem
Na tej ziemi żyjącej i żywej – wtedy nagle usłyszy z daleka
Jak doń las po wołyńsku zagada, jak po lwowsku zaszumi mu
rzeka…
Jak mu wiatr po wileńsku zaśpiewa o przeszłości tej ziemi upartej,
Która burze najgorsze przetrwała, o tej Polsce na części rozdartej.
Z mapy świata zmazanej, a przecież znów całej. I wtedy
zrozumie,
Że to ziemia go wita najmilsza. I usłyszy w gałęzi poszumie
Jak raduje się jego powrotem, czekająca na niego – ojcowska,
Jego ziemia, za którą tak tęsknił, ta Wileńska, Wołyńska i
Lwowska!
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Od Redakcji
Stefania Szantyr-Powolna

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!
Napewno jeszcze w oczach wielu z nas pozostały
wzruszające, ciekawe momenty z XXVIII Zjazdu w Juracie.
Wiele się działo i dlatego temu uroczemu naszemu
spotkaniu poświęciliśmy dużo miejsca w Kwartalniku, lecz i
tak nie udało się wszystkiego opisać, ani też uwiecznić na
zdjęciach.
Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tym
wydarzeniu, niech relacja o Zjeździe będzie ciepłym
zbliżeniem do naszej Łagierniczej Rodzinki, a dla tych,
którzy tam byli - niech będzie „przeżyjmy to jeszcze raz”.
W ostatnich miesiącach przeżywaliśmy szereg rocznic,
i tych radosnych, przypominających wielkie zwycięstwa, jak
„Cud nad Wisłą”, bitwa pod Wiedniem, napawających nas
dumą, i tych osnutych wielkim smutkiem, wstrząsających,
jak Powstanie Warszawskie, okrutny wrzesień, rzeź
Wołyńska…
Chcielibyśmy - w ten czas jesiennych refleksji nad
przemijaniem wierzyć - że nie wszystko przeminie, że od
zapomnienia naszych wydarzeń historycznych uchroni
wspaniała młodzież, taka jaką widzieliśmy na Zjeździe młodzież z tak patriotycznych szkół, jak ta w Janówce, jak
ta w Sejnach.
Życzymy, aby kolory jesieni napawały nas kolorowym
optymizmem i abyśmy przetrwali jesień bez katarów i
przeziębień Redakcja
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WSPOMNIENIA
Słowo od Redakcji:
W tym Kwartalniku prezentujemy Państwu trzecią,
przedostatnią część książki Stefana Brykczyńskiego „Moje
wspomnienia rok 1863”, poniżej przedstawiamy krótką notkę
biograficzną o autorze :
Ppor. Stefan Brykczyński urodził się 1847 r. w Ossie w
powiecie opoczyńskim, z ojca Stanisława, ziemianina i matki hr.
Wandy Zamoyskiej. Kształcił się początkowo w Instytucie
Szlacheckim w Warszawie. W 1861 roku
ze względu na
demonstrowanie
patriotyzmu, został usunięty ze szkoły i
przeniósł się do Liceum w Lublinie.
Jako uczeń walczył w powstaniu styczniowym. W 1863 r.
wstąpił do oddziału Krzemińskiego, a następnie Jana Żalplachty
Zapałowicza. Walczył w Lubelskiem, został ranny w bitwie pod
Mołozowem, następnie został adiutantem Ćwieka - Kajetana
Cieszkowskiego, brał udział w bitwach pod Tyszowcami,
Tuczapami, Kowalą, Wirem i Puławami. Ponownie ranny
został zwolniony z oddziału. Po kuracji podjął naukę w
gimnazjum w Kielcach, a następnie w Lublinie.
Jego bracia :
Stanisław, Antoni i
Józef
Brykczyńscy,
również brali udział w powstaniu.
Za swą działalność został skazany na zesłanie na Sybir.
Ułaskawiony za uratowanie życia żołnierzowi rosyjskiemu,
studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Szkoły Głównej
w Warszawie. Działał w Warszawie w organizacjach robotników
chrześcijańskich w charakterze prelegenta oświatowego. W
Petersburgu ukończył Instytut Technologiczny. Ze względu na
zakaz pobytu w Królestwie pracował na Podolu jako dyrektor
cukrowni. Po wojnie rosyjsko-japońskiej osiedlił się w
Warszawie, gdzie działał jako prelegent w organizacjach
oświatowych. Zmuszony do wyjazdu z kraju, udał się do Galicji i
pracował tam w rolnictwie.
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Ogłosił drukiem kilka broszur, m.in. "O cholerze" (1906),
"O korzyściach z nauki czytania dobrych książek" (1911).

Uwieńczeniem jego pracy
literackiej było ogłoszone drukiem
w 1908 roku "Moje wspomnienia z
1863 roku", które doczekały się
trzech
wydań.
We
„Wspomnieniach..” w przystępny
sposób przedstawił tamte czasy
pokazał
też
losy
członków
rodziny Brykczyńskich na tle
wydarzeń
historycznych
powstania styczniowego. Stefan
Brykczyński
nie skupił się
wyłącznie na bitwach, ale pokazał
również normalne życie powstańców. Każdy z braci był w
innym miejscu wydarzeń, co pozwoliło autorowi
pokazać
powstanie z różnych perspektyw: w momencie wybuchu
powstania Stefan był w Lublinie i tam zaciągnął się do grupy
powstańców, jego najstarszy brat Stanisław, jako zamożny
człowiek, pomagał w organizacji broni, działał w konspiracji,
Antoni przebywał wówczas w seminarium duchownym w
Kielcach i tam starał się zaciągnąć do oddziału powstańców,
a najmłodszy brat Józef był z matką w Ossie.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Stefan
Brykczyński,
po
przeprowadzonym
postępowaniu
kwalifikacyjnym został wpisany do imiennego wykazu
weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1963 roku i
otrzymał stopień ppor.weteran. W 1923 roku otrzymał Krzyż
Walecznych, a w 1930 roku Krzyż Niepodległości z Mieczami.
Ostatni okres życia spędził w Przytulisku Weteranów 1863 roku
w Krakowie. Zmarł 27 maja 1934 roku i spoczął na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie, w grobowcu Weteranów.
W miejscu urodzenia Stefana Brykczyńskiego w
Ossie - na budynku kaplicy znajduje się pamiątkowa tablica
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z
czarnego marmuru, związana
styczniowego. Na tablicy inskrypcja:

z

okresem

powstania

Pamięci mieszkańców Ossy
Którzy nie dopuścili do zniszczenia
Tej Kaplicy po powstaniu 1863
Pamięci powstańców
Stanisława, Antoniego, Stefana i Józefa
Brykczyńskich z Ossy.

Moje wspomnienia z 1863 roku1
część III ( str.90-134)

Stefan Brykczyński

11. MOJA SŁUŻBA ADIUTANCKA W PARTII ĆWIEKA
Pieśni w tej partii śpiewano inne niż w Hrubieszowskiem,
przy tym każdy prawie odział miał swoje ulubione, które
najczęściej śpiewał.

1

Stefan Brykczyński Moje wspomnienia z 1863 roku, Warszawa 1908,
str.90-134
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Kawaleria najwięcej lubiła pieśń : „Mario święta,
patronko Polski” albo „Wionął wiatr błogi na Lechitów
ziemię” i „Litwa czeka przychodnia”, albo „Jak nie mamy
żyć wesoło” itd.
Żuawi, których były dwie kompanie, i to ludzi
wyborowych, po większej części z inteligencji i obywateli
wiejskich, śpiewali zawadiacką piosnkę, której melodia i
rytm doskonale się do maszerowania nadawały :
„Nie
zeszło słońce, nie wstały ptaszęta” albo też „Od Warszawy
do Krakowa” i „Marsz żuawów”. Strzelcy : „Oj ostre kosy
nasze!”, a czasem „Marsza Garibaldiego” itd.
Przy wejściu jednak do miast, powitaniach i w ogóle
w uroczystych okolicznościach cała partia śpiewała : „Boże,
coś Polskę” i „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Bardzo często jeździł z nami ksiądz kapelan,
czasami tylko partie opuszczający, doktor i felczerzy byli
stali. Sztandarów mieliśmy dwa: jeden karmazynowy, z
napisem „Za wolność, Polskę i lud” z białym orłem i
srebrnym orłem na drzewcu, drugi podwójny z Matka Boską
i orłem, jak zwykle Matka Boska na niebieskim tle, a orzeł
na purpurowym. Sygnały podawali trębacze.
Szliśmy dość późno w nocy, ale więcej drogami i w
dzień, a nocowaliśmy przeważnie po lasach, choć często i
po miasteczkach.
Obiady jadaliśmy prawie co dzień,, gotowano w
kotłach krupniki, kapuśniaki itd. Czasem, oprócz zupy i
gotowanego mięsa, dostawaliśmy jeszcze kawały mięsa,
które się piekło nad ogniem, tudzież kartofle, kapustę, jaja
itd., które już sobie każdy wedle woli przyrządzał.
Swoją drogą dostawaliśmy tradycyjną słoninę, chleb i
wódkę, często gotowała się w kotłach herbata, ponieważ
jednak woda na nią była zagotowywana w tych samych
kotłach, w których gotowały się krupniki i kapuśniaki, więc
zarówno smak, jak zwłaszcza aromat mocno szwankowały.
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Ale za to miała dwie zalety: była mokra i gorąca, więc na
przykład po deszczu smakowała doskonale.
W ogóle co do życia nie było żadnego porównania z
tamtą partią. Ja teraz miałem żółtą naszywkę na czapce i
na epoletach i otrzymałem stopień
podchorążego, coś
między podoficerem a feldfeblem. W spisach liczyłem się
jako galopin-adiutant.
Miałem śliczny, lekki pałasik, kawaleryjski rewolwer,
ładownicę przez ramię, a oprócz tego, kiedy wypadał dzień
dyżuru, przez drugie ramię torbę z mapą i lunetę, przy tym
w torbie papier, atrament, pióro i ołówek.
Jako mający srebrne porte-épée wchodziłem do
dworów z oficerami na obiad, o ile ten we dworze wypadał,
co się teraz nieraz zdarzało. Konia miałem dobrego i nader
lekko noszącego, dbałem o niego daleko więcej niż o
siebie, według zdania dziadka Strzyżowskiego : „Koniowi
złoto, a sobie błoto”.
W czasie dyżuru starania nad koniem miał ordynans
naczelnika.
Służba była lekka w swobodne dni; ale za to w
czasie dyżuru który co trzeci dzień wypadał, gdyż nas
trzech było, bardzo ciężka. Nieraz gorzko żałowało się
owych swobodnych czasów spędzonych w piechocie
Czerwińskiego; po paru tygodniach prosiłem o przeniesienie
do piechoty, ale nie zgodzono się na to.
W swobodnym czasie jechało się na furgonie,
odsypiając dyżur, jadło i piło w bród, albo odpocząwszy gawędziło z
kolegami,
a już
we dworze albo w
miasteczku było używanie, w całym znaczeniu tego wyrazu.
Dzięki mundurowi i szabli miano mnie powszechnie za
oficera, zatem ugaszczano i traktowano wspaniale, w razie
zaś bitwy - można sobie było być, gdzie się spodobało.
Ale za to w czasie dyżuru wszystkie owe honory
bokiem wyłaziły, zwłaszcza w nocy.
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Stefek, ruszaj do szpicy, żeby na tę drogę
zawróciła, co będzie pod samą wsią na prawo !
Więc Stefek ostrogi w bok i marsz pędem, żeby
wyminąć całą partię i do tej szpicy w porę dojechać.
W dzień to nic, ale w nocy to była prawdziwa
besarabska satysfakcja, szczególnie w lesie, gdy trza się
było przemykać samym brzegiem
drogi. Pnie drzew,
gałęzie, a czasem rowy z dwóch stron drogi wykopane
sprawiały rozkosz!
Specjalna jednak przyjemność była
wtedy, kiedy partia jechała na podwodach i dopiero trzeba
się było przemykać i wymijać te furmanki, których bywało
kilkadziesiąt i więcej.
Czasu zaś tracić na ostrożne wymijanie nie było
można, bo Murdeljo nie żartował i wojskowym obyczajem
żadnych okoliczności łagodzących nie uwzględniał. Zresztą
poczucie obowiązku i chęć dobrego wykonania rozkazu
sprawiały to, że się nie zważało na nic, tylko gnało jak
wiatr przed siebie, podciągnąwszy tylko pałasz wysoko,
żeby się o gałęzie nie czepiał i wsadziwszy czapkę w
zanadrze, bo inaczej zleciałaby.
Ile ja tam świetnych okazji do skręcenia karku
przepuściłem, ile razy z konia i z koniem padałem, Bóg
jeden raczy wiedzieć!
A już, jeżeli dyżur wypadł w czasie bitwy, a raczej
bitwa w czasie dyżuru, no to już ostatecznie „adju Fruziu”.
Bo to z jednego brzegu lasu pędź
z rozkazem do
drugiego, czasem o parę wiorst. Lasem jechać nie można,
więc trzeba rwać polem.
Nieprzyjaciel, widząc pędzącego kawalerzystę wie
doskonale, że on nie po cukierki jedzie. Urządza sobie tedy
praktyczne strzelanie do ruchomej tarczy i już po
odjechaniu kilkudziesięciu kroków zaczyna się diabelska
muzyka. Kule, jakby je kto do tego najął, śpiewają,
świszczą, warczą, z boku, z tyłu, z przodu, aż pył
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obłoczkami się wznosi; wciąż czekasz chwili, kiedy cię która
ukąsi. Ciało się kurczy, jakoś maleje i wciąga się w siebie,
a z serca płynie do ust: „Kto się w opiekę” i „Pod Twoją
obronę”.
Zupełnie co innego w piechocie z karabinem.
Naprzód
nie do mnie jednego strzelają, a w kompanii
zawsze weselej, potem przy nabijaniu, celowaniu i strzelaniu
jakoś się tych kul nie słyszy, chyba, że granat zawyje i
pęknie niedaleko albo kartacze zaświergocą nad głową. Jest
przy tym wielka satysfakcja, że ty mnie, a ja ciebie, a
będzie, co komu pisano, a tutaj wszystkie kule z całego
świata rendez-vous sobie koło mnie naznaczają, a ja nic !
Słowem głupia pozycja w całym znaczeniu tego wyrazu. Na
szczęście zwykle te kule chybiają, ale co pietra napędzą,
to napędzą.
Nareszcie dojeżdża się do miejsca przeznaczenia;
oddaje się rozkaz, który zwykle z mniej lub więcej kwaśną
miną przyjmują, daje się odsapnąć szkapie i jazda nazad z
raportem.
O czytelniku ! Jeżeli ci kiedy przyjdzie być na
wojnie, to unikaj konia, błyszczących naszywek i pałasza,
lecz pakuj się do piechoty. W piechocie byleś stanął, już i
siedzisz albo leżysz, karabin przetarłeś i spać. Dadzą
jeść? - dobrze, nie dadzą? - a no niby gorzej, ale jakoś
po staremu, pół biedy. A tu, jeżeliś na koniu, szukaj siana,
owsa, wody itd. A cóż dopiero, jeżeli tego wszystkiego
zabraknie? Musisz patrzeć, jak biedne zwierzę cierpi i
jakby z wymówką smutnymi oczyma na ciebie spogląda.
W czasie dyżuru to nie tylko człowiek sam, ale i
koń ma się z pyszna; tylko co odsapnął o tyle, że go do
owsa można dopuścić, a tu znowu kulbacz, siadaj i jedź!
Za to przy wjeździe do miasta paradowało się obok
naczelnika, po lewej ręce, na długość łba końskiego w tył.
Rozumie się, wszystko było oczyszczone, wypucowane, a
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już o minie nie ma co i gadać, ale to się zdarzało rzadko,
a niedogodności ciągle.
Wstawaliśmy zwykle przed wschodem słońca, ze
snu budziła nas pobudka, następnie kto mógł i jak mógł
mył się, potem zwykle stawaliśmy do modlitwy, po której
zaraz trąbka uderzała na wymarsz i ruszaliśmy oddziałami
w pochód.
Ta ranna modlitwa ogromne robiła wrażenie. Tam
bowiem każdy się modlił prawdziwie i serdecznie.
Tymczasem pierwsze promienie wschodzącego słońca
odbijały się w bagnetach i szablach. A jeżeli ta modlitwa
odbywała się w czasie święta, przy stosunkowo większym
bezpieczeństwie, wtedy na jakiejś wielkiej polance leśnej
stawała cała partia w czworobok, w środku ksiądz kapelan
i rozwinięte sztandary.
Wtedy to gotowi byliśmy zaraz głowy położyć za
Wiarę i Ojczyznę. Po modlitwie, a czasem i odprawionej
mszy świętej śpiewaliśmy zwykle „Boże coś Polskę” i
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
Jeżeli dyżur wypadł w czasie postoju, to czasem
można się było i zdrzemnąć, ale nie na długo, bo major,
który mało i rzadko sypiał, co chwila gdzieś posyłał : to dla
sprawdzenia pikiet, to z rozkazem gaszenia ogni albo
wysłania gdzieś rekonesansu, słowem znalazłby zajęcie dla
dziesięciu takich majorów jak sam i dwudziestu takich
adiutantów, jak ja.
Karność u nas była zupełnie nie partyzancka; zwykła
kara,
zwiększana
lub
zmniejszana,
stosownie
do
przewinienia; była „pod karabiny”, tj. że na winnego
żołnierza nakładano karabiny dwa, trzy, cztery itd.,
stosownie do przewinienia, z którymi musiał iść w
pochodzie przez określony czas. A że swój karabin dawał
się często we znaki, więc cóż dopiero, gdy przyszło
12

dźwigać dwa albo i cztery. Czasami było i gorzej, bo za
jawne nieposłuszeństwo np. była wymierzana kara śmierci.
Pamiętam raz, po wyjściu z jakiegoś miasteczka,
Ciepielowa w guberni radomskiej, gdzie nas suto
ugoszczono, szliśmy w gorącu i kurzawie po piasku; jakiś
żołnierz, i to z żuawów, wyskoczył z szeregu i napił się
wody z sąsiedniej brudnej kałuży, popełnił zatem dwa
przestępstwa przeciw karności wojskowej: primo - wyszedł z
szeregów bez pozwolenia, secundo - napił się wody z
kałuży, czego u nas także nie było wolno robić, gdyż kilku
ludzi od takiej wody ciężko zachorowało, a jeden nawet
umarł. Ale przestępstwa te same przez się były małe:
podoficer tylko podobno naznaczył mu dodatkowa pikietę
bez kolei i byłoby się na tym skończyło.
Na nieszczęście jednak ów żołnierz odburknął coś
grubo podoficerowi, a jednocześnie nadjechał Murdeljo i ja,
ponieważ byłem dyżurnym. Posłyszawszy widocznie coś,
major spiął konia i w kilku susach doparł do szeregu, gdzie
zaraz huknął: „Pod karabiny”, tymczasem ów żołnierz stanął
z zawadiacką miną i hardo odpowiedział : „Nie pójdę”.
Natychmiast major wyrwał rewolwer z olstry i w
jednej chwili trupem go położył.
W szeregu żuawów jakby coś burknęło albo
szczęknęło i jednocześnie karabiny pochyliły się ku nam
bagnetami, ja dobyłem pałasza i poparłem konia naprzód,
żeby lewą ręką majora zasłonić, jako to zawsze na koniu
lewa strona słabsza, ale major szabli nie dobywał, tylko
spiął konia i huknąwszy : „Strzelajcie, łajdaki” - skoczył
między żuawów.
Dwóch czy trzech przewróciło się, reszta cofnęła się
w tył, a w tej chwili major zakomenderował : - „Na ramię
broń, formuj front, dowoli broń, prezentuj broń !” - a potem
znów „na ramię” i „dowoli”, w końcu : „Szóstkami od
prawego, kompania marsz !”.
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Porucznik powtórzył : „Kompania marsz !” i ruszono.
Ale majorowi było tego przykładu za mało. Kazał
więc całej partii zawrócić i naokoło tego zastrzelonego
przedefilować, porucznikom zaś kompanii, wieczorem przy
noclegu, objaśnić ludzi, jaka kara czeka każdego za
nieposłuszeństwo, z tym dodatkiem, że kto chce, może się
zaraz z partii wynosić.
Niebawem nadjechał Ćwiek, blady i przerażony, a
gdy zobaczył tego nieszczęsnego postrzeleńca, który choć
miał głowę roztrzaskaną i jedno oko na wierzchu, jeszcze
się od czasu do czasu rzucał jak ryba na piasku, szepnął :
- Na miłość Boską, co zrobiłeś, majorze !
A ten wydobył z najzimniejszą krwią cygarnicę i
podając mu ją eleganckim ruchem :
Naczelniku
- powiada
może papierosa
pozwolisz?
Zdetonowany pan naczelnik wyjął papierosa z
cygarnicy, a że nie palił, więc nie wiedział, co z nim
zrobić, lecz wahał się odmówić Murdeljemu w takiej chwili, i
tak z onym nie zapalonym papierosem w garści pojechał
dalej.
Wieczorem wszyscy mnie rozpytywali o szczegóły.
Ale usposobienie wszystkich było ponure i smutne, z
wyjątkiem Murdeljona, który czy po wygranej, czy przegranej
bitwie, głodny czy syty, suchy czy mokry, był jednakowy.
Późnym wieczorem jednak, gdy przy schodzeniu z
dyżuru przyszedłem mu zameldować o tym według
porządku, powiedział :
- Widziałem, jakeś szabli dobył, będą z ciebie
ludzie.
Nazajutrz ruszyliśmy dalej i wszystko poszło
normalnym porządkiem; na postojach i dniówkach, a często
podczas marszu uczono nas musztry, manewrów itd.
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Z nazwiska bardzo mało kogo się pamięta, gdyż
prawie nikt pod swoim prawdziwym nazwiskiem nie służył,
bojąc się ściągnąć prześladowania na rodzinę, przy tym
wówczas przezwiska były w modzie tak dalece, że nawet
Galicjanie, zupełnie bezpieczni od prześladowań rządowych,
często tej modzie hołdowali. Były więc Kosy, Wyrwidęby,
Młoty itd. Jednakże kilka nazwisk pamiętam, tak np.: dwóch
braci Sroczyńskich z Galicji, Grabowskiego z Niedrzewicy z
Lubelskiego, kapitana Makarskiego, kapitana Rudowskiego
(Rosjanina), Gromeykę itd., ale przede wszystkim dzielnego
porucznika
Zarembę,
Antoszewicza,
Gryglaszewskiego,
Eminowicza, Samborskiego i innych.
Zaremba, młody, przystojny, a przede wszystkim
odważny jak lew, był ulubieńcem całej partii. Zawsze wesół,
zawsze coś śpiewający, a przy tym doskonały żołnierz, jak
to mówią za sprawą Ducha Świętego, przez jakąś dziwną
intuicję czy dziedziczność, bo nigdy w wojsku nie służył.
Trzymał w żelaznej karności swoich ludzi, przez których
mimo to, a raczej właśnie dlatego był ubóstwiany; nawet u
Murdeljego miał osobne względy, tak dalece wszyscy go
lubili.
Antoszewicz i Gryglaszewski, kozacy Czajkowskiego,
prawdziwe lwy bojowe, którzy bijąc się za wolność cały
świat objechali, poranieni, podziurawieni, trzymali się jednak
znakomicie. Świetni to byli żołnierze i wraz ze swymi
kolegami, którzy z Turcji z nimi przybyli, bardzo dobry
wpływ na całą partię wywierali, a już takich kawalerzystów
jak oni to chyba na świecie drugich nie było !.
Bo to nie dość siedzieć dobrze na koniu, mieć tęgą
minę i dzielnie robić pałaszem, trzeba umieć przeniknąć
wskroś jeźdźca i konia, trzeba znać potrzeby rumaka,
uprzedzić życzenia, wiedzieć granicę jego wytrzymałości, a
zarazem umieć zażyć, gdzie trzeba i tak jak trzeba. Tego
w kawalerii nauczyć się niełatwo i nieprędko można, bo
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nadto potrzeba długich lat praktyki bojowej i marszowej, a
obok tego - przyrodzonej zdolności, bez których ani czas,
ani praktyka nie wystarczy.
Przy obecnym systemie krótkiej służby wojskowej i
rzadko zdarzających się, choć bardzo krwawych wojnach,
połączenie owych wszystkich warunków jest prawie
niemożebne, toteż takich kawalerzystów,
jacy bywali
dawniej, obecnie nie ma.
Stąd też pochodzi owo niedowierzanie opowiadaniom
o rozmaitych, przez dawną kawalerię wykonywanych,
skutecznych atakach (szarżach), rozstrzygających o losach
bitew, w których to opowiadaniach nowocześni kawalerzyści
często przesadę upatrują. Tym to krytykom i niewiernym
Tomaszom doskonałą odprawę dał zmarły w roku zeszłym
generał Dragomirow, ongi profesor petersburskiej Akademii
Wojennej, w swoim doskonałym opisie bitwy pod
Samosierrą.
Ale wracam do moich wspomnień. Krążąc tedy około
Garwolina, Markuszowa, Puław, spędziliśmy pewien czas, a
potem ruszyliśmy ku południowi. W tym czasie przystało do
nas dwóch mieszczan z Garwolina, którzy nam opowiedzieli
swoja historię. Wynikało z niej, że nie ma tego złego, co
by na dobre niekiedy nie wyszło, oni bowiem swoje życie
zawdzięczali temu, że sobie dobrze podpili.
Wracając raz, jak to mówią, pod dobrą datą z jakiejś
zabawy spotkali kilku liniowych kozaków. Ci, widząc
bezbronnych ludzi, rzucili się na nich z pikami i szablami i
byliby ich niewątpliwie pomordowali, gdyby ci się nie bronili.
Po trzeźwemu nie próbowaliby tego wobec przeważającej
siły, ale że byli podpici i z animuszem, więc jeden
schwycił za luśnię od wozu, odbił pikę, łamiąc ją w kawałki
i tak zajechał na odlew napadającemu przez łeb, że ten
ani zipnął. Drugi, trzymający w ręku długą laskę, wycelował
ją do kozaków niby fuzję, krzyknąwszy na całe gardło:
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„pal!” Widząc to, kozacy zawrócili na miejscu krzycząc : „nie
strelaj, nie strelaj !” - i pomknęli jak wiatr, a ci, zabrawszy
tedy konia i broń z owego zabitego, bojąc się już do
miasta wracać, przystali do partii.
W owych czasach z oddziałami wojska włóczyli się
często tak zwani liniowi kozacy; była to zbieranina z
różnych pułków, nic wspólnego z rzeczywistymi kozakami
dońskimi,
kubańskimi,
terskimi
itd.
nie
mająca
i
odznaczająca się zarówno okrucieństwem i rozbójnictwem,
jak i tchórzostwem, co zawsze w parze jedno z drugim
idzie.
Żołnierz dzielny w boju i prawdziwie odważny, nigdy
nie skala się rozbojem ani okrucieństwem nad bezbronnym,
a tchórz najczęściej pastwi się nad bezbronnymi, o ile jest
pewny bezkarności. Tak np. dragoni, którzy się najlepiej bili,
z więźniami i bezbronnymi mieszkańcami obchodzili się
prawie zawsze szlachetnie, a liniowe kozactwo znęcało się
nad bezbronnymi bez litości, za to zmykało przy
najmniejszym oporze.
Po niejakim czasie połączyliśmy się z partią
pułkownika Rudzkiego, znacznie liczniejszą od naszej i już
razem ruszyliśmy dalej ku południowi. Nareszcie idąc szosą
zobaczyliśmy na górze z daleka wspaniale rysujące się
miasto Chełm. Na horyzoncie, przy blasku wschodzącego
słońca, błyszczały kopuły i wieżyce, świeciły czerwonawym
kolorem kryte dachówką dachy, słowem zdawało się, że
dochodzimy do jakiegoś wielkiego miasta. Podchodząc więc
bliżej sformowaliśmy się w kolumny i już w porządku
ruszyliśmy dalej z rozwiniętymi sztandarami, śpiewając :
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
Przyjęto
nas
wspaniale:
duchowieństwo
obu
obrządków, unickiego i łacińskiego, z biskupem unickim na
czele, z chorągwiami i muzyką, a za nimi prawie cała
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ludność miasta przystrojona odświętnie, kobiety po większej
części w białych sukniach z trójkolorowymi szarfami.
Kiedy minęliśmy rogatki, zabrzmiały dzwony we
wszystkich cerkwiach i kościołach, zagrała muzyka na
przemian z chórami i tak triumfalnym pochodem dążyliśmy
w górę ku katedrze, skąd po krótkim nabożeństwie
rozchwytali nas mieszczanie do domów na ugoszczenie.
Jaki zaś w owych czasach był zapał patriotyczny, to
maluje najlepiej, że niektóre kobiety,
podczas gdy
wchodziliśmy do miasta, padały na kolana i przez łzy, bez
tchu, w jakimś zachwycie wołając : „nasi, nasi !” klęczały
tak z powyciąganymi ku szeregom rękami, póki ich nie
podnoszono i nie opamiętano, a bywało tak, że dopadłszy
szeregu jeźdźców - nogi, a nawet konie całowały.
Karmiono nas i pojono aż zanadto ku oburzeniu
majora, który napadł na Ćwieka i coś mu ostro po
niemiecku mówić zaczął, ale poczciwy Ćwiek, który był już
zupełnie pod dobrą datą, co i ja nawet, mimo winnego
uszanowania dla pana naczelnika doskonale widziałem objął go tylko, wyściskał, wycałował - i na tym się
skończyło.
Ale major wkrótce się jakoś wykręcił z owych
ugoszczeń: kiwnąwszy na mnie, wyszedł i posłał mnie zaraz
po Antoszewicza, Gryglaszewskiego, Makarskiego, Kobosa,
ci jednak wszyscy choć w wesołym usposobieniu, ale
najzupełniej byli przytomni i trzeźwi. Nagadawszy się z nimi
po niemiecku i nasadziwszy swoim cienkim, ochrypłym
głosem „donnerwetterów” co niemiara, pan major, który
nigdy nic oprócz mleka i wody z sokiem nie pijał, kazał
sobie podać konia i ruszył objeżdżać pikiety, wziąwszy
Antoszewicza i mnie ze sobą. Pikiety zastaliśmy w
zupełnym porządku, karabinki na lewej ręce, prawa z
palcem na cynglu, słowem wszystko na szczęście jak
należy, mówię : na szczęście, gdyż przy usposobieniu
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majora - w razie najmniejszego nieporządku byłoby się bez
pójścia „pod karabiny”, a może i czegoś gorszego, nie
obeszło.
Po
powrocie
odbyło
się
uroczyste
przyjęcie
ochotników. Nasza partia ustawiła się w czworobok, ksiądz
kapelan w środku, a ochotnicy kolejno, dotykając ręką
sztandaru, składali przysięgę, że go do ostatniej kropli krwi
bronić będą, po czym wcielano ich do odpowiednich
kompanii.
Po ustawieniu broni w kozły rozeszliśmy się po
domach, ugaszczani w dalszym ciągu.
12. BITWA POD DEPOŁTYCZAMI
Major jednak ciągle był niespokojny i niezadowolony,
niebawem wyszedł na ulicę, wziąwszy mnie ze sobą i
poszliśmy zobaczyć, co robią żuawi. Zaledwie jednak
uszliśmy
kilkadziesiąt
kroków,
zobaczyliśmy
galopem
pędzącą furmankę, na której siedziała jakaś pani, jak się
okazało potem miejscowa kurierka, która zeskoczywszy z
bryczki, złożyła raport majorowi, że idą na nas trzy roty
piechoty (około 500 ludzi) i sotnia kozaków. Major zatarł
ręce, widocznie zadowolony, że się ta zabawa skończy i w
tej chwili podniósł gwizdawkę do ust, posypały się krotkie,
ostre dźwięki na trwogę. Na mnie huknął:
— Ruszaj po panów naczelników!
Kopnąłem się pędem pod górę, ale zanim dobiegłem do
tego domu, w którym sztab był pomieszczony, usłyszałem trąbki
grające na alarm i zobaczyłem ze wszystkich domów
wysypujących się powstańców. Dobiegłszy nareszcie do sztabu,
zastałem już wszystkich na dole w jakiejś ogromnej sieni,
nawołujących o konie, a nawet samych biegnących je siodłać.
Ćwiek już siedział na swoim pysznym, gniadym koniu i
zapinał kurtkę. Dopadłszy do niego, odraportowałem, co się
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dzieje, a Ćwiek pokręcił wąsa, mruknął do swoich sąsiadów: —
Mais nous les mangerons sans poivre ni sel — i ruszył ulicą na
dół, posławszy mnie wraz z innymi zlustrować miasto i
powypędzać maruderów.
Maruderów w mieszkaniach nie było wprawdzie, za to na
ulicach spotykałem co krok prowadzących się pod ręce lub
prowadzonych zanadto ugoszczonych żołnierzy.
Ruszono tedy z miasta, niestety w daleko gorszym
porządku aniżeli wchodzono. Żegnani jednak i błogosławieni na
drogę byliśmy z niemniejszym zapałem przez poczciwych
mieszkańców, a zwłaszcza mieszkanki gorąco patriotycznego
Chełma.
Zaledwie uszliśmy parę wiorst od miasta ku wsi
Depołtycze, usłyszeliśmy strzały naszego rekonesansu, który
wkrótce nadjechał pędem z zawiadomieniem, że nieprzyjaciel się
zbliża. Zaraz rozsypano naszych strzelców w długi, gęsty
łańcuch tyralierów i ruszono szybkim krokiem naprzód, a
kawalerię galopem na lewo. Jak się potem dowiedziałem, miała
rozkaz objechania nieprzyjaciela i zajęcia Depołtycz, aby w ten
sposób wstrzymać go, aż do nadejścia naszej piechoty z frontu.
Jednakże to jej się nie udało, zanim bowiem zrównali się
z kolumną nieprzyjacielską, już Rosjanie z powrotem Depołtycze
zajęli. Właśnie zjeżdżałem z góry z mymi towarzyszami, bo
zabawiliśmy w mieście sporo czasu, doprowadzając do jakiego
takiego porządku owych maruderów i furgony, gdy bitwa zaczęła
się na całej linii.
Widać ją było jak na dłoni: na widnokręgu rozsypani
tyralierzy — strzelcy rosyjscy cofali się we wzorowym porządku,
na górze na lewo, około wiatraka, stało kilku oficerów, a nasi
atakowali. Kozaków nie było ani śladu, jak nam bowiem później
chłopi depołtyccy opowiadali, zobaczywszy, ile nas wyszło z
Chełma, jeszcze przed rozpoczęciem bitwy uciekli.


Zjemy ich bez soli i pieprzu (przysłowie francuskie)
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Piechota broniła się doskonale, zwłaszcza wobec tak
znacznie przewyższającej siły z naszej strony. Cofali się szybko,
ale regularnie, odstrzeliwując tak celnie, że i u nas były
stosunkowo poważne straty.
Dowódca ich, którego widziałem przez lunetę doskonale,
objeżdżał łańcuch tyralierów, zupełnie tak, jak z naszej strony
major, tylko że jego ludzie nie byli tak ugoszczeni, jak nasi, a
przy tym widocznie była to jakaś wyborowa piechota.
U nas „wiara” następowała gwałtownie, ale bezładnie,
kupami, i powstrzymywana morderczym celnym ogniem
zatrzymywała się, a potem znowu uderzała i znowu bez skutku.
Major latał jak szalony, chciał bowiem rzucić w bok
nieprzyjacielowi parę naszych kompanii i, zatrzymawszy go w
ten sposób, otoczyć i zmusić do poddania się, ale choć mu się
udało wysunąć paręset ludzi z boku naprzód, jednakże
nieprzyjaciel, cofając się szybko, odciąć się nie dał i celnym
ogniem ów flankowy atak odparł. Musieli jednak zmienić kierunek
cofania się, co ich na gęsty, choć nie bardzo celny ogień głównej
masy piechoty naszej i Rudzkiego naprowadziło, a do
poważnych strat przywiodło.
Widziałem, jak się pole gęsto rozrzuconymi szarymi
plamkami zabitych i rannych pokryło.
Jednakże nasi zatrzymać im się we wsi nie pozwolili, i
atakując coraz gwałtowniej, przez wieś ich kłusem popędzili i
ostatecznie jeszcze poza wsią atakowali. Z nadejściem nocy
ogień ucichł na całej linii i tak się owa nieszczęśliwa bitwa
skończyła. Mówię: nieszczęśliwa, gdyż przy porządku powinna
była żywa noga z owych trzech rot nie zostać pomimo całej ich
dzielności. Ale nasi byli zanadto ugoszczeni, przy tym główną
komendę pełnił pułkownik Rudzki, raz jako mający dwa razy
liczniejszą partię od naszej, a po wtóre jako wyższy rangą.
Mówiono u nas między żuawami, że gdyby nasza partia
szła sama, to byłoby się inaczej skończyło, gdyż nasz
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Murdeljonik nigdy by na taki poczęstunek w Chełmie nie
pozwolił i bitwę od razu innym ładem poprowadził.
Naszych padło dużo — tak zabitych, jak rannych —
przyjechali zaraz księża z Chełma z olejami świętymi i razem z
naszym kapelanem spowiadali, namaszczali konających i ciężko
rannych, których następnie na wozy ładowano i z powrotem do
Chełma odesłano.
Rannych zaś Rosjan, jako bliżej Depołtycz będących,
umieszczono we wsi, gdzie o nich jednak największe staranie
miano. Zabitych zaś — z obu stron — pochowano w dwóch
sąsiednich mogiłach, po odprawieniu nabożeństw i pożegnaniu
salwami karabinowymi obu mogił. Oddano zaś cześć poległym
Rosjanom, raz za to, że się tak dzielnie trzymali, a po wtóre, że
w czasie rejterady przez zemstę wsi nie spalili.
Przejeżdżając przez ową górę z wiatrakiem, na której
podczas bitwy stali owy dzielni oficerowie rosyjscy, znalazłem
zakrwawioną oficerską czapkę, pałasz bez pochwy ze złotym
pendentem i wojskową lunetę w zakrwawionym pasku, widocznie
więc któryś z oficerów był ranny albo zabity, ale go z sobą
unieśli, gdyż rannego ani zabitego oficera na polu nie było, ani
też we wsi.
Jadąc dalej dobrze znajomą mi drogą, przejeżdżałem
blisko dworu w Uhrze, dworu, w którym tyle przyjemnych
wieczorów spędziłem u państwa Bielskich, właścicieli tego
majątku.
Widziałem doskonale oświetlone okna i przyszło mi na
myśl, czy też się panienki domyślają, że ja tutaj konno i zbrojno
tak blisko koło nich przejeżdżam. Ogromnie mi się chciało choć
na chwilę do nich zajechać, ale już nastał mój dyżur, jechałem
koło majora, który gdyby był w innym nastroju ducha, może byłby
pomimo dyżuru na to pozwolił, ale teraz wskutek nieudanej bitwy
był taki zły, żem go nie śmiał nawet prosić.
Wkrótce potem odłączyliśmy się od Rudzkiego i krążąc
koło Świerszczowa, Wereszczyna, Rudzieńca, wszystko
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znajomych mi stron, zapadliśmy gdzieś w głębokie lasy i tam na
kilka dni stanęli.
Przywieziono nam tam bieliznę, umundurowanie,
dostawiono broń i ładunki. Przez cały ten czas Murdeljo od świtu
do nocy kierował ćwiczeniami i manewrami. Uczono przede
wszystkim czyścić broń, strzelać, a głownie określać odległość i
odpowiednio nastawiać wizjery.
Ja także dostałem kilkunastu ochotników, których tego
uczyłem. Obchodzić się z bronią i strzelać jako tako wszyscy
umieli, ale gorzej było z wizjerami, których, jako rzeczy w owych
czasach zupełnie nie znanej, nikt nie widział i użyteczności nie
rozumiał, w ogóle uważano wizjer jako zagraniczny wymysł,
zgoła niepotrzebny i tylko w celowaniu przeszkadzający,
wątpiono także silnie, żeby kula mogła na 1500 kroków i dalej
lecieć.
Jakoś jednak udało mi się to pomału wytłumaczyć, przez
porównanie do rzucanego kamienia poziomo i pod kątem w górę,
który przecie znacznie dalej leci. Następnie po czasie,
nauczywszy już długotrwałym kłapaniem (przy nałożonych na
brandki drewienkach, żeby się nie psuły), do prawego oka przy
nastawieniu wizjerów na różne odległości, prowadzono małymi
kompaniami nowych żołnierzy daleko w głąb lasu i tam po parę
ładunków na dalekie dystanse do zrobionej z całych desek
ogromnej tarczy strzelano.
Po obejrzeniu z bliska skutku strzałów, z odległości 1500
kroków wypuszczonych, ochotnicy przekonali się do nowej broni
i do „zagranicznych sztuczek” ogromnego uszanowania nabrali.
Kula bowiem na tę odległość trzycalowe bale na wylot
przebijała.
Ja tymczasem powierzonych mi ochotników wyuczyłem
po cichutku nie tylko strzelać jako tako, ale i nabijać broń na 12
temp, prezentowania itd., które sam doskonale umiałem.
Otóż proszę sobie wyobrazić moją radość, gdy coś po
tygodniu na polankę, na której robiłem ćwiczenia, nadjechał sam
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pan major w towarzystwie naczelnika, który właśnie objeżdżał
uczące się oddziałki.
Ujrzawszy go z daleka dobyłem pałasza, a ustawiwszy
swoją wiarę jako tako we front, zakomenderowałem: —
Baczność, na ramię broń! — a gdy już byli przed samym
frontem: — Prezentuj broń!
A że pierwej dla zgodności ruchów kazałem trochę
zluzować skuwki, antaby do pasków i szyjki od bagnetów, jakoś
tak się szczęśliwie udało, że karabiny brzękły jak jeden.
Ćwiek pokręcił wąsa, a Murdeljo, dobywszy pałasza, sam
poprowadził komendę, a gdy po nabiciu ślepymi półładunkami
huknęło jak jeden strzał, uśmiechnął się i rzekł z zadowoleniem:
— Dziękuję, doskonale, bardzo dziękuję.
Otrzymać pochwałę przed frontem od pana majora —
była to niesłychana rzadkość, więc uradowałem się niezmiernie.
Kawalerię także ćwiczono energicznie, przez naszych
starych kawalerzystów, ale z ludźmi, którzy przeważnie z konną
jazdą i obchodzeniem się z koniem praktycznie obeznani byli,
szło daleko łatwiej niż z końmi. Konie bowiem — była to w całym
znaczeniu tego słowa zbierana drużyna, większe i mniejsze,
gniade i kasztany, a nawet bywały i siwe, które jednak starano
się ile możności wymieniać, albowiem siwe konie z daleka, na
ciemnym tle lasu, odcinają się wyraźnie. Później na odwrót z
następem zimy i śniegów pożądane były właśnie siwe konie.
Ale najgorzej działo się ze zwrotami, stawaniem na
pikietach, podjazdami itd. Konie z jednej stajni, których nieraz po
kilka od zamożnych obywateli dostawaliśmy, lubiły koło siebie
chodzić, więc rozstawały się z sobą niechętnie, a witały przy
powrocie radosnym rżeniem. Już prawdziwym nieszczęściem
było, jeżeli takie dwa konie stanęły na pikietach w takiej
odległości, że się widzieć i czuć mogły, zaraz bowiem
rozpoczynało się powitanie, a potem rozmowa i rwanie się do
siebie, tym zaś oznakom przyzwyczajenia do towarzyskiego
życia nieszczęsny kawalerzysta, z palcem na cynglu, nie zawsze
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podołać potrafił, więc wychodziły stąd rozmaite niedokładności,
często kończące się burą pilnującego pikiet oficera ludziom, a od
nich burą dla wierzchowca.
W ogóle jednak przywiązywano się do koni, lubiano je i
obchodzono się z nimi dobrze.
Obóz nasz przez cały ten czas był otoczony łańcuchem
widet pieszych, pikiet konnych, rozstawionych daleko od
centrum, wszystko to ukryte w gąszczach leśnych, a oprócz tego
rozjeżdżały poczty narodowe cywilne, kurierki, włościanie, Żydzi
itd., pewni zatem, że o każdym ruchu wojsk będziemy
zawiadomieni, staliśmy sobie zupełnie spokojnie i bezpiecznie.
W owym czasie spotkała mnie zabawna przygoda,
mianowicie: kiedy raz wracałem z manewrów sam wąską dróżką
leśną, z gąszczu wyszedł jakiś ogromny szlachcic z białą brodą i,
schwyciwszy konia za cugle obu rekami, zapytał:
— A gdyby tak na moim miejscu był nieprzyjaciel, to co
byś zrobił?
A ja na to:
— Palnąłbym mu w łeb!
I momentalnie złożyłem się z rewolweru do niego.
Szlachcicowi to się ogromnie podobało, tak że na drugi dzień
przywiózł mi parę butelek starego wina, o którym mówił, że
nawet zabitego wskrzesi, i co niemiara rozmaitych zakąsek.
Nareszcie pewnego dnia rano, przed wschodem słońca,
zagrały trąbki poranną pobudkę, a po odmówieniu dłuższej niż
zwykle modlitwy, przy rozwiniętych sztandarach, zabrzmiała
trąbka na wymarsz, odezwała się znana komenda Murdeljona:
„Kolumna maaarsz!” — jak zwykle cienkim, ochrypłym głosem z
kogucikiem na końcu wymówiona — i ruszyliśmy w pochód.

13. W RADOMSKIEM
Po paru tygodniach ciągłych pochodów i alarmów
przeprawiliśmy się przez Wisłę i przeszli w Radomskie, tam
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połączyliśmy się z partią Gromeyki i Rudowskiego. Razem było
nas około ośmiuset ludzi, i to ludzi dobrych, a jak na partyzantów
— wcale nieźle wyćwiczonych. Mieliśmy nawet armatkę,
wprawdzie wiwatówkę, którą jeden koń ciągnął i jeden
artylerzysta obsługiwał.
Ruszyliśmy tedy w lasy iłżyckie, gdzie nastąpiło pierwsze
starcie, a raczej alarm. Gdy bowiem pikiety, nie strzelając, dały
znać, że od Iłży posuwa się jakiś mocny oddział kawalerii,
Murdeljo z dwoma dragonami Gromeyki wyjechał sam na
rekonesans.
Noc była tak ciemna, jak to się zdarza niekiedy w lecie,
że — jak mówią — końca swojego nosa nie widać, więc major
podjechał stępa i zbliżył się na parę kroków do owego oddziału.
Widocznie z obu stron nie wiedziano, kto naprzeciwko stoi.
Wtenczas major gromkim głosem zapytał: „Kto?” —
odpowiedziano mu: „Draguny jekaterynosławskawo połka”, na co
Murdeljo, który trzymał rewolwer na pogotowiu, palnął do nich
dwa razy i, jak mówiono, zsadził z konia dwóch. Towarzysze dali
jednocześnie ognia, a dragoni skłębili się i pędem polecieli
nazad; major zaś ze swymi powrócił do obozu, za nimi
przygalopowały trzy ogromne kare dragońskie konie, które też
połapano, i odtąd u nas służyły. Ja o tym wszystkim
dowiedziałem się dopiero na drugi dzień rano, gdyż nie będąc
dyżurnym, spałem doskonale.
Szliśmy sobie tedy dalej, alarmując po drodze kawalerią
załogi rosyjskie, jadając w miasteczkach lub wsiach, otwarcie i w
biały dzień.
Kraj cały, z wyjątkiem miast, w których stały wojska
rosyjskie, był w ręku władz narodowych, które jawnie
występowały, tak dalece, że przejeżdżające żony wojskowych i
urzędników rosyjskich brały paszporty od Rządu Narodowego, a
czasami zdarzało się nawet, że przechodzące wojska udawały
się z prośbą o podwody dla rannych albo o środki lecznicze itd.
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Do polskiego naczelnika powiatu, który im nie odmawiał; często
także zostawiali swych rannych na opiece pana naczelnika.
W ogóle w owych czasach, mimo zbrojnej walki, jakiejś
osobliwej nienawiści nie było, owszem, z jeńcami i rannymi
obchodzono się jak najlepiej, uważano ich jak gości i traktowano
odpowiednio.
Dopiero po powstaniu, wskutek rozwinięcia srogiego i
okrutnego postępowania ze zwyciężonym narodem, a zwłaszcza
po zalaniu całego kraju przez obcych i najgorzej usposobionych
urzędników, dążących do wynarodowienia, nastał okres głuchej
ku nim nienawiści.
Po długich marszach stanęliśmy nareszcie we wsi
Kowale, o milę drogi od Radomia, a należącej do państwa
Deskurów.
Przyjęli nad państwo Deskurowie nader gościnnie, sztab
stanął we dworze; po obiedzie tańczono i bawiono się wybornie.
Ja właśnie, wlazłszy w ogrodzie na gruszę, zrywałem
dojrzałe owoce i rzucałem na dół panienkom, kiedy wyraźnie
posłyszałem bardzo odległy odgłos strzałów.
Szybko zszedłszy z drzewa, przypiąłem pałasz i
rewolwer, a przeprosiwszy panienki, którym wytłumaczyłem, że
mam jakiś pilny interes do majora, pobiegłem do dworu.
Zastawszy majora w najlepsze żartującego z paniami (gdyż srogi
pan major ogromnie lubił damskie towarzystwo), powiedziałem
mu:
— Człowiek, co pan major kazał, czeka.
Major spojrzał na mnie zdziwiony, jednakże poznawszy,
że to coś jest, wyszedł ze mną zaraz do sieni, gdzie mu
powiedziałem, com słyszał, a także i to, że jeden strzał był
ostrzejszy, widocznie z naszej broni, a kilka grubszych
głuchszych z rosyjskiej.
Wyszliśmy zaraz na ganek, gdzie major kazał sobie
podać konia, a mnie posłał zameldować tę wiadomość
naczelnikowi.
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Naczelnik odpowiedział, że może to tak sobie tylko jakiś
huk, i nie ruszył się z miejsca.
Ja jednak zbyt byłem swego pewny, poszedłem więc do
stajni i bez żadnego rozkazu kazałem kulbaczyć konie
naczelnika i sztabu, a przede wszystkim swego.
Wróciwszy do dworu i spotkawszy się sam na sam z
panią Deskurową, powiedziałem jej, że prawdopodobnie będzie
wkrótce bitwa, więc niech nic nikomu o tym nie mówi, ale niech
ma to na względzie.
Tymczasem jakoś i pan naczelnik dał sobie wytłumaczyć,
że to były na pewno strzały, więc wyszliśmy całym towarzystwem
na ganek i w tej chwili usłyszeliśmy trąbki grające na trwogę.
Podano nam momentalnie konie, zaprzęgano furgony, formowały
się kompanie, siadała na koń kawaleria, słowem, zwykły ruch
przedbojowy.
A choć w partii było dużo prawdziwych żołnierzy, którzy
— jak to mówią — nie z jednego pieca chleb jedli, ale było więcej
takich, którzy jeszcze prochu nigdy nie wąchali, więc
przypatrywałem się z ciekawością, jak to wszystko idzie.
Poszło dość sprawnie: kawaleria pod dowództwem
Antoszewicza i Gryglaszewskiego wyjeżdżała właśnie tęgim
kłusem na rekonesans, kiedy wyraźnie usłyszałem kilkanaście
strzałów, wprawdzie jeszcze bardzo odległych, lecz niemal
jednocześnie rozległ się dobrze znany świst, a raczej brzęk kuli,
która gdzieś wysoko nad dachem przeleciała.
Wpadłem do dworu, kazawszy trzymać konia chłopakowi,
żeby pomóc paniom. Pani Deskurowa chwytała naprędce
kosztowności i zobaczywszy mnie, prosiła, żebym na miłość
Boską ratował je i kazał zaprzęgać konie, bo już dwa razy
posyłała na próżno; panienki płakały tymczasem i mówiły: „Pod
Twoją obronę”.
Pobiegłem do stajni szukać furmana, pogroziwszy pod
drodze chłopcu, który mego konia puścił. Znalazłem go pod
żłobem, a gdy na mój rozkaz, żeby zaprzęgał, grubiańsko
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odpowiedział, że zaprzęgać ani myśli — przemówiłem do niego
krótko, ale węzłowato — płazem szabli po grzbiecie, co tak
poskutkowało, że w jednej chwili pod ganek zajechał.
Pani Deskurowa szybko wskoczyła do powozu z rodziną,
a ja jeszcze wrzuciłem im parę ciepłych chustek, sam zaś
siadłem na konia i ruszyłem za kolumną, która już ze wsi ku
sąsiedniemu lasowi maszerowała.
Przez cały ten czas kule już padały we dworze, bębniły
po dachach, a huk strzałów coraz głośniej się rozlegał.
Druga kompania strzelców wstrzymywała napór
nieprzyjaciela na skraju wsi celnym i gęstym ogniem; po chwili
na drugim końcu wsi rozległ się znowu ogień, o ile pamiętam,
piechoty Gromeyki. Reszta całej partii cofała się do lasu, gdzie
rozstawiano strzelców w szeregi na brzegu.
Tymczasem ogień we wsi wzmagał się coraz bardziej,
przybliżając się do nas, strzelcy bowiem, odstrzeliwując się,
ściągali ku nam.
Major, jak salamandra w ogniu, całą akcją kierował.
Naraz w kilku miejscach buchnęły kłęby dymu i płomieni. To wieś
zaczęła się palić. Niebawem strzelcy nasi skoncentrowali się w
jednej części wsi, a drugą zajął nieprzyjaciel, którego część (jak
mówiono — dwie roty) walczyła ze strzelcami, a druga, większa,
rozpoczęła gęsty ogień karabinowy na nas.
Widocznie tej chwili czekał major; przybiegł bowiem do
nas i sformowawszy szturmową kolumnę, poprowadził ją do
ataku.
Żuawi poszli pierwsi i prawdziwie rozkosz była patrzeć,
jak szli na bagnety z nogi, śpiewając swoje ulubione: „Nie zeszło
słońce, nie wstały ptaszęta”.
Pierwszą ich kompanię prowadził Zaremba, drugą nie
pamiętam kto. Za żuawami ruszyli strzelcy.
Wszystko to doszło mniej więcej do połowy drogi krokiem,
a czerwona łuna pożaru odbijała się w płaskich bagnetach
krwawym światłem, a noc była bardzo ciemna. Przeszedłszy tak
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część drogi, huknęli: „Na Kujawach powiadają”, i pobiegli
kłusem.
Kiedy byli już na paręset kroków od wsi, pochyliły się
bagnety, rozległo się jak grom: „Jeszcze Polska nie zginęła”, i
kolumna ruszyła całym pędem.
Naprzeciwko
nas
rozległ
się
trzask
gęstego
karabinowego ognia; widziałem, jak kilkunastu żuawów pochyliło
się silnie naprzód i wypuściwszy karabiny upadli na nie na
ziemię, a wtem biegnący niedaleko Zaremba, z uśmiechem jakby
na bal, okręcił się na pięcie i padł na ziemię.
Ja biegłem za nim nie dalej jak o kroków 50; kiedy jednak
dobiegłem do niego, już leżał nieruchomy. Dostał kulą w samą
pierś.
Wydostawszy z kieszeni szarpie, nałożyłem je na ranę i
zapiąłem mundur, on oczy miał otwarte...
Następnie ruszyłem za innymi. Wieś była już zdobyta i
nieprzyjaciel cofał się pod morderczym ogniem żuawów i
strzelców, którzy ich wkrótce ze wsi wyparli. Tym łatwiej to
poszło, że pozostała z prawej strony wsi druga kompania i
piechota Gromeyki uderzyła na nich jednocześnie z boku.
Ja wciąż biegłem za innymi, szukając okazji do
wystrzelenia swego rewolweru, który już dawno był nabity, ale
przed sobą ciągle miałem naszych; nareszcie w jakiejś uliczce
zobaczyłem kilkunastu żołnierzy, wypaliłem więc wszystkie sześć
strzałów, ale że było daleko, a przy tym gorąco od palącej się w
pobliżu stodoły, wątpię czy trafiłem.
Zawróciłem więc do swoich, ale dwa razy musiałem
kołować, bo mi drogę zagradzał ogień. Wydostawszy się jakoś z
onego pożaru, dotarłem do swego konia i ruszyłem z wolna
prawą stroną wsi, która się jeszcze nie paliła, ku dworowi.
Wtem rozległo się gromkie „uraaa!” i choć było dość
daleko, usłyszałem wyraźnie znany tętent szarżującej kawalerii,
potem gęsty trzask karabinowych wystrzałów, krzyki, a po chwili
z tyłu za mną głuchy tętent biegnących całym pędem kilku koni.
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Zrobiło mi się dość głupio na sercu: rewolwer
wystrzelony! Nie ma co, dobywam szabli i zjeżdżam z drogi na
bok. Akurat między stodołą, a opłotkiem zmieściłem się jakoś, i
ściągnąwszy ostro konia, żeby nie parsknął, czekam.
W tej chwili drogą jak wicher przelatuje przede mną kilka
ogromnych skarogniadych dragońskich koni bez jeźdźców.
Wyjeżdżam więc na drogę i ruszam za nimi; uciec mi nie mogły,
bo o kilkadziesiąt kroków dalej sterczała jakaś zamknięta brama
od parkanu przecinającego w poprzek drogę.
Tak się też stało: dobiegłszy do onej bramy konie skłębiły
się, a gdy zeskoczywszy ze swego, podszedłem do nich — jako
na dobrze wychowane konie dragońskie przystało — dały się
powodami sfasować i najspokojniej prowadzić.
Było ich osiem, szkapy jak słonie, utrzymane doskonale,
wszystkie w ciele, okulbaczone w ciężkie dragońskie kulbaki,
wspaniale wyglądały. Zawróciwszy tedy nazad, prowadzę konie
z sobą, a po chwili spotykam dwóch naszych kawalerzystów; ci
widząc owe pyszne wierzchowce, stanęli.
Zacząłem więc wołać: — Swój! Swój! — bojąc się, żeby
który po ciemku nie wygarnął do mnie.
Jakoż dobrze zrobiłem, bo jak mi potem powiedzieli, już
się do karabinów brali. Opowiedziałem im wtedy, żem sześciu
dragonów z koni zwalił, a dwóch zarąbał, reszta zaś uciekła.
Ci napotkani byli to kozacy Czajkowskiego, z tego
gatunku, co to od 1848 roku w dziesięciu wojnach się bili; więc
okropnie im się to podobało i śmiali się do rozpuku, udając, że to
biorą na serio.
Jeden z nich, dobywszy swojej szabli, podał mi ją i
poprosił, żebym mu pokazał, jak to urządziłem, a szablisko miał
jakieś okrutnie ciężkie.
Złożyłem się jednak jako tako, zrobiłem kilka cięć: krzyż,
tercję, kwartę itd., czym ich jeszcze więcej zająłem.
— Ot kolego, to — to tak, takiego nie zaczepiaj; taki jak
wyrośnie, to będzie żołnierz, co się zowie! — zawołali.
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Opowiadali mi potem, że już piechota była wyparta ze
wsi, kiedy ten kiepski wariat, który oddziałem nieprzyjacielskim
dowodził, rzucił do palącej się wsi, obsadzonej zwycięską
piechotą, dwa szwadrony dragonów. Murdeljo kazał się
piechocie rozstąpić, obsadzić pozostałe nie palące się stodoły i
chaty, i tak czekać. Dragoni wpadli jak wicher, przelecieli przez
puste ulice i oparli się aż o ogień palących się zabudowań i
wystawionej naprędce, a także palącej się barykady, zrobionej z
krokwi, snopów, kawałów dachu, płotów itd. Wtedy Murdeljo
zakomenderował: „Pal!” — Dragoni skłębili się pod ogniem
strzelców i żuawów i runęli nazad, z dwóch stron przeprowadzani
ogniem strzelców ukrytych w chatach i za opłotkami. Ludzi i koni
całe stosy zostały we wsi, trochę dostało się do niewoli, a ledwie
trzecia część uciekła.
Chwalili bardzo dragonów, ale słów potępienia nie umieli
dobrać dla tego dowódcy, co ich tam posłał. Żałując po
koleżeńsku dragonów, którzy tak bezcelowo zginęli, klęli owego
komenderującego wszystkimi językami, więc i po turecku, i po
węgiersku, i po grecku, i po włosku.
Tymczasem nadjechało kilku kawalerzystów, którym
oddaliśmy konie, a ja ruszyłem kłusem, żeby się dostać do
furgonów.
Po drodze przejeżdżałem przez pole bitwy: wyglądało
strasznie w czerwonym świetle pożaru, pełne trupów ludzkich i
końskich. Nieco dalej wszyscy nasi ludzie, złożywszy w kozły
broń, gasili pożar, kawaleria zaś, wyjątkiem pikiet, poszła w ślad
za nieprzyjacielem, którego przeprowadziła i przepędziła aż do
Radomia za rogatki.
Nieprzyjaciel był tak zdetonowany, że z rzadka tylko się
odstrzeliwał, tak że nasza kawaleria, wpadłszy za nimi do
miasta, dając salwy, częścią zeskoczyła z koni i dopadłszy do
jakiejś restauracji, nabrała stamtąd wina, wódki i w ogóle
wszystkiego, co było gotowe do zjedzenia i wypicia, a pan
restaurant pieniędzy za to nie chciał przyjąć.
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W powrocie jeszcze zabrała kilkunastu maruderów,
których z bronią i ładunkami przypędziła do obozu. U nas
odebrano im broń i ładunki, dano po szklance wódki i puszczono
wolno do domu; kilku jednak, namówionych przez Gromeykę,
dragonów zostało dobrowolnie: „posłużyt’ polskomu carju”.
Ten atak kawalerii na Radom był czynem brawury,
albowiem w mieście było kilka tysięcy piechoty, dwa pułki
dragonów i bateria artylerii, oprócz kozaków; ale był też
doskonałą odpowiedzią na raport generała Bellegarda, że w
Radomskiem powstanie stłumione i zostały tylko niedobitki, które
w krótkim czasie będą wyłowione.
Ot, masz i niedobitki! Zapewne też licząc, że z tymi
niedobitkami będzie robota, wysłał na nas tylko pięć rot piechoty
(około 800 ludzi) i dwa szwadrony kawalerii (około 300); armat
zaś zupełnie nie wysłał, nie chcąc sam sobie ich używaniem
kłamstwa zadawać. Bo jakże to? Powstańców nie ma, a tu
armaty grają.
U nas po przecięciu pożaru sformowała się kompania,
rozwinięto sztandary, i dzielna wiara głośnymi wiwatami witała
majora i naczelnika.
Obraz był wspaniały. Przy łunie pożaru, z czarnymi od
prochu twarzami, okopceni, oberwani, rozpaleni — przepysznie
wyglądali!
— Niech żyje major! Niech żyje naczelnik! Niech żyje
Polska! Niech żyje wolność! — huczało jak grom.
Wreszcie cała partia jednym głosem zaśpiewała:
„Jeszcze Polska nie zginęła”.
Następnie, odmówiwszy wspólnie modlitwy za poległych,
ruszyliśmy lekko, nie czując zmęczenia, w dalszą drogę, i
odszedłszy parę mil, w gęstych lasach, już w biały dzień
zalegliśmy na odpoczynek.
Nazajutrz Dopiero po apelu pokazało się, ilu naszych
brakło. Samych żuawów trzecia część ubyła; z owej drugiej
kompanii, co pierwszy impet wstrzymywała, została zaledwie
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połowa. Ale przede wszystkim wszyscy okropnie żałowali
Zaremby, będąc przekonani, że zginął. Tymczasem on, leczony
starannie w jednym z sąsiednich dworów, mimo tak ciężkiej rany
wyleczył się zupełnie i dopiero w czterdzieści dwa lata potem
padł w Warszawie z ręki złoczyńcy.
Razem naszych zabitych i rannych było około 200.
Nieraz słyszy się o okropności wielkich bitew. Zapewne
na pozór takie bitewki jak nasze wyglądały w porównaniu z
bitwami, gdzie walczą dziesiątki lub setki tysięcy, jak zabawka.
W rzeczywistości jednak, tj. Co do proporcjonalnej ilości
strat i czasu stania walczących w niebezpieczeństwie, po stronie
naszych małych utarczek jest stanowcza przewaga.
I rzeczywiście, w wielkich bitwach, zupełnie tak samo jak i
w małych, jeden jakiś oddział ściera się z drugim, a co się dzieje
o dwadzieścia wiorst na prawo albo na lewo — ostatecznie mało
go obchodzi. Oprócz tego w wielkich bitwach dla jednego
poszczególnego oddziału pobyt w niebezpieczeństwie pod
kulami trwa stosunkowo krócej; jakiś jeden atak lub obrona, a
potem już „rozmowa” do innych oddziałów przechodzi.
A u nas bywało często, jak się zacznie od świtu, to
ciągnie się do zmierzchu, a bywało na drugi i trzeci dzień kule
gwiżdżą od rana do wieczora, że i największemu amatorowi
muzyka ta w końcu się uprzykrzy, a ciągle ci sami muszą jej
słuchać i stać w ogniu.

14. DALSZE LOSY. NOWA BITWA
Tak tedy na wspominaniu o zabitych i rannych kolegach
zeszło nam poobiedzie, a na noc ruszyliśmy dalej — piechota na
furmankach, a cała partia kłusem.
Na mnie akurat przypadł dyżur, bo w czasie bitwy kowalskiej był wolny dzień. Murdeljo mnie trochę zrazu ofuknął za
to, żem w czasie bitwy z konia zlazł i zamiast furgonów pilnować,
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pobiegłem za ową atakującą kompanią (bo ten człowiek
wszystko wiedział), ale dodał:
—
Za to, żeś cały szwadron dragonów rozbił, to już
pod karabiny nie pójdziesz, ale drugi raz głupstwa nie rób i
jeżeliś nie dyżurny, to pilnuj furgonów, a nie biegaj bez karabinu
na bagnety.
Tak więc skończyło się na niczym. Pan major wybrał
sobie z owych zdobycznych koni ogromnego oficerskiego
dromadera, bo jak wszyscy ludzie niskiego wzrostu miał słabość
do wielkich koni, a że wyglądał na nim jak pchła na wielbłądzie,
więc żuawi zaczęli szeptać: „...i na ogromnym smoku jeździć
będziesz!” Stąd już smoka przydomek w partii otrzymał.
Tej nocy użyłem na wymijaniu podwód i furgonów, jadących kłusem, aż mi zbrzydło. Na drugi dzień rano, podrapany,
poszarpany — gdy rozwidniało i stanęliśmy do napicia się wody
— do Bożego stworzenia nie byłem podobny.
O jakże zazdrościłem wylegującej się wygodnie na wozach piechocie! Wymywszy się jako tako i posczepiawszy
porozrywane ubranie, stawiłem się z mapą; major roześmiał się i
rzekł:
—
Dobrze ci tak za to, żeś pod Kowalami z konia,
zsiadł!
Jednakże już mnie z dyżurów zwolnił i zajął się tym, żeby
mi nowy mundur i ubranie przysposobić, gdyż zwłaszcza
ineksprymable w okropnym były stanie, tak że moi koledzy —
jako to naród złośliwy — pytali mnie:
—
Co to, Stefek, czy ty na Wojtka imię zmieniłeś?...
A że to był wielki dyshonor dla pana adiutanta taki
kostium, a raczej brak kostiumu, więc mi zaraz nowy garnitur
przynieśli i jakichś dwóch na rozkaz Murdeljona wynalezionych
krawców szybko zwęziło i skróciło go, odpowiednio do mojej
figury.
Proszę sobie wystawić moją radość, gdy na epoletach,
zamiast żółtego wełnianego sznurka zobaczyłem złote galoniki.
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Oczom nie chciałem wierzyć! Ale niepewny, czy to czasem nie
pomyłka, pytałem swoich krawców; odpowiedziano mi jednak,
salutując (na serio salutując): „Z rozkazu pana majora”.
Feldkornet! Jestem tedy feldkornetem, to jest prawie trzy
czwarte oficera!
Nabrałem takiego uszanowania dla własnej osoby, żem
prawie sam sobie salutował. Do majora z podziękowaniem nie
można było iść, nie będąc wezwanym, bo na to karność
wojskowa nie pozwala, więc tylko, gdy pierwszy raz przejeżdżał
koło mnie, wyciągnąłem się „w strunkę” i spojrzałem wymownie
na niego; on jednak pokiwał tylko głową i pokazał palcem na
epolety; była to niema wymówka za nieodpowiednie do szarży
salutowanie.
Mniejsza o to, zrozumieliśmy się obaj doskonale.
Porozpisywałem listy, najprzód do matki, potem, do znajomych itd., oznajmiając urbi et orbi tę radosną nowinę.
Nazajutrz ruszyliśmy tedy dalej, kręcąc się lasami, to
nocnymi marszami kołując tak, żeby i jednej strony pokazywać
się w miasteczkach i alarmować tam, gdzie się nas nie
spodziewano, a z drugiej — bitwy unikać. Przy tym stwarzaliśmy
coraz to nowe nazwiska dla partii, tak że w końcu nieprzyjaciel
ostatecznie stracił rachunek. Tak niedawno „powstanie
stłumione”, a tu tymczasem pokazuje się cała masa rozmaitych
partii w rozmaitych miejscach, doskonale uzbrojonych,
umundurowanych, złożonych z regularnego, wyćwiczonego
wojska, tak piechoty, jak i kawalerii, a nawet po części i artylerii.
To wyćwiczenie i regularność osiągnęliśmy za pomocą
maszerowania „z nogi”, którego używaliśmy przy każdym wejściu
do wsi lub do miasteczka; rolę zaś artylerii odgrywała nasza
wiwatówka, do której w tym celu zaprzęgało się triumfalnie sześć
koni z owych dragońskich zdobycznych, lufę zaś okrywało się
płótnem w taki sposób, by nikt nie mógł zobaczyć. Zaraz za nią
szły furgony z ładunkami, normalnie po cztery konie w lejc
zaprzężone, a straż nikogo blisko nie dopuszczała pod
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pretekstem, że to są nowe, przez Napoleona sekretnie przysłane
armaty, nowego, nikomu nie znanego systemu.
W innych razach wiwatówka jak niepyszna szła na wóz
pod słomę, ku wielkiej zgrozie swego artylerzysty i partia
występowała jako zupełnie inna, bez artylerii działająca.
Tak tedy włóczyliśmy się w zygzaki i półkola po całym
Radomskiem, manifestując wszędzie obecność potężnych sił
zbrojnych narodowych, ale i nieprzyjaciel zaczął ku nam z
różnych stron ściągać. Wywijaliśmy się lasami, a szczególnie
przejeżdżaniem znacznych przestrzeni na podwodach kłusem,
pokazując się w miasteczkach to tu, to tam pieszo, kiedy
furmanki w sąsiednich lasach oczekiwały.
W jednym z przemarszów oryginalna spotkała mnie
przygoda. Na nocleg stanęliśmy około wsi, jak się później
dowiedziałem, Osy, a że dzień był wolny od dyżuru, więc
poszedłem spać z żuawami, których postawiono na cmentarzu z
poleceniem
wytrzymania pierwszego ataku w razie,
nadciągnięcia nieprzyjaciela.
Gawędziliśmy sobie z jednym z moich kolegów galopin adiutantów i kilkoma żuawami, a potem wyciągnęliśmy się spać
pod jakimś dużym nagrobkiem, układając sobie, że w razie ataku
doskonale będzie spoza owych kamieni ostrzeliwać nieprzyjaciół.
I z tym zasnęliśmy.
Rano budzę się i widzę na owym nagrobku napisane
moje nazwisko, to samo i na drugim, i na trzecim. Okazało się,
że nic o tym nie wiedząc, spędziłem noc między grobami ś.p.
mego ojca, dziada i stryja. Przyszło mi zaraz na myśl, co by to
było, gdyby w istocie nastąpiła bitwa i gdybym w tym samym
miejscu zginął.
Jednakże do bitwy nie przyszło i ruszyliśmy dalej. Ciągle
kołując, nadciągnęliśmy koło miasteczek Przytyk i Wir do
niewielkiego lasu; już nieprzyjaciel z kilku stron do nas się
przybliżał tak, że czasami z wiatrem dolatywał nas zapach
dziegciu i kapusty.
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Na noc właśnie nastąpił mój dyżur. W lesie tym staliśmy
zaledwie parę godzin, gdy otaczający nas flankierzy dali znać, że
nieprzyjaciel z przodu.
Widocznie Murdeljo postanowił atakować, gdyż wysłał
żuawów i część strzelców na lewe skrzydło, piechotę Gromeyki
na prawe i ruszył z lasu.
Ja zostałem z naczelnikiem w lesie, gdy jednak wkrótce
rozległy się strzały, ruszyliśmy na lewe skrzydło, skąd przypatrywaliśmy się początkowi bitwy.
Widok był wspaniały. Akurat przy wschodzącym słońcu
widzieliśmy jak na dłoni łańcuch rozstawionych po dwóch
żuawów, posuwających się naprzód na zmianę równo i regularnie. Naprzeciwko nich masa czarnych punktów, przed
którymi wykwitały co chwila jak by kłębki białej waty, a między
naszymi tyralierami na swym ogromnym koniu uwijał się
Murdeljo.
—
Ależ atakują, jak stara gwardia! — mruknął
Gryglaszewski. — Jak na paradzie, tak regularnie.
Inni ze sztabu bili brawo. Tymczasem w jakiejś kępce
krzaków na lewo, będącej znacznie dalej niż tyralierzy nieprzyjacielscy, coś zadymiło i prawie jednocześnie rozległy się
jeden za drugim dwa potężne wystrzały, potem wkrótce znowu
dwa, ale z innym odgłosem niż te, które już słyszałem.
W tej chwili między nami a stojącą poza tyralierami
rezerwą ziemia silnie zakurzyła się i rozległ się huk pękających
granatów.
Zauważyliśmy wszyscy, że nie tylko huk wystrzałów, ale i
świst lecących granatów był zupełnie inny niż dawniejsze. Zaraz
tedy zaczęto mówić, że to są pewno gwintowane armaty, gdyż z
gładkich granaty tak by daleko nie doleciały.
Stwierdziła to potem rezerwa, której się kazano cofać do
lasu, a która przyniosła z sobą kilka odłamków i jeden nawet
cały, nie pęknięty granat. Był on znacznie mniejszego kalibru,
kształtu głowy cukru; cylindryczna część miała cztery wcięcia,
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zapełnione mosiądzem, tak że wieńce mosiężne wystawały
nieco ponad żelazo. Znać było doskonale na nich wgłębienia od
gwintów armaty, zupełnie takie, jak na znajdowanych przez nas
kulach karabinowych.
Na szpicu był przyrząd do zapalania, ale nie od lontu, jak
w dawnych, okrągłych granatach, lecz od uderzenia. Przyrząd
ten jednak nie zawsze działał dobrze, gdyż dużo granatów nie
pękało.
Ale wracam do opowiadania. Owe punkciki, które już były
prawie znikły na skraju horyzontu, ustępując przed naszymi
żuawami, zaczęły się znowu zbliżać ku nam. Niebawem wyłoniła
się czarna linia, z której zaczął się sypać ogień już nie
pojedynczymi strzałami, ale po kilka i kilkanaście na raz,
zupełnie jak by kto łańcuch z żelaznego walca rozwijał.
Nasze łańcuchy tyralierów zaczęły się cofać ku nam, ale
równo i wolno jak na paradzie, tylko że raz po raz jakaś para
zamieniała się w pojedynkę, a często znikała zupełnie.
Nasz sztab patrzał, aż mu oczy wyłaziły, i bił brawo jak
szalony. Ćwiek chciał posyłać pomoc, ale mu dusznie powiedziano, że trzeba czekać, aż Murdeljo posiłków zażąda,
posłał więc tylko kilkunastu ludzi na ochotnika z noszami dla
rannych.
Armaty wciąż grały i granaty wyły nad naszymi głowami,
czyniąc ogromne spustoszenia w wierzchołkach drzew, niekiedy
pękały w górze, uderzywszy o jakąś grubszą gałąź.
—
Ot, byłaby naganka! — powiedział któryś z byłych
kozaków Czajkowskiego i w tej chwili między nami smyrgnął
szarak i rwał jak szalony w pole.
Nie wytrzymali nasi myśliwi i ku okropnej zgrozie oficerów
puszczono za nim kilka strzałów. Ale że Murdeljona nie było,
więc im to jakoś uszło na sucho, szarak zaś szczęśliwie umknął.
Wkrótce potem przyleciał kawalerzysta od majora i coś
powiedział naczelnikowi, a ten, pokazując szablą na ucierającą
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się na prawym skrzydle piechotę Gromeyki i Rudowskiego, rzekł
do mnie:
—
Stefek, ruszaj do Gromeyki i Rudowskiego i powiedz im,
żeby się cofali i ściągali ku nam, et dites, que la bataille est
pordue (i powiedz, że bitwa przegrana).
Rudowski i Gromeyko nie tracili czasu, piechota ich
bowiem, doskonale wyrobiona, nie ustępowała naszym żuawom;
w odstępach, gdy armaty i tyralierka u nas trochę przycichły,
słychać było doskonale z ich strony gęsty trzask ognia
karabinowego, jak by kto groch na ścianę sypał.
Ruszam tedy z Bożą pomocą tęgim galopem na sztych
przez pole; od czasu do czasu to po jednej, to po dwie grają kule
koło mnie, przede mną pykają kłąbki kurzu, a ja sobie myślę:
„Kot się wymknął, choć po linii w niego z tyłu palili, a ja przecie
mam strzały z boku, no i sto razy dalej, nie będzie mi nic!”
Nareszcie mijam jakieś krzaki i wpadam na kolumnę
Gromeyki, która już sama ku nam ściągać zaczynała, a musiało
im być dobrze gorąco — bo rozmowę na kule prowadzili z bliska
— skoro jeszcze z daleka słyszałem parę razy głośny huk naszej
wiwatówki, która, nabijana siekańcami, tylko na bliski dystans
mogła być użyta.
Wpadam tedy między oną piechotę i pytam o naczelnika;
tymczasem nikt mi nie odpowiada, a wystrzały huczą i huczą,
przed sobą widzę doskonale, o kilka kroków, szare szynele
rosyjskie. Robi się formalna kasza, choć zupełnie nie podobna
do tego, co zwykle malują i rysują. Chcę się wycofać, ale krzaki
gęste, ludzie też ze wszystkich stron częstują się wzajemnie,
ugaszczając, czym kto może i jak może, na wybór.
Wybieram jakąś lukę i prę się tamtędy, mając dobytą
szablę w ręku, lecz niestety rewolwer bez nałożonych pistonów,
choć nabity na wszystkie sześć strzałów,
Z krzaka, do którego się moja szkapa jakoś wpakowała,
widzę, że niebieski bagnet widocznie w złych zamiarach ku
mojemu prawemu bokowi między gałęziami się kieruje, chcę go
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odbić i przy okazji ciąć jakiś łeb w kepi z czerwonym lampasem,
który zaraz za bagnetem widzę.
Jednakże ja chcę inaczej, a on znowu inaczej, gdyż w
chwili, gdym już pałasz na ten łeb spuszczał, poczułem w samym
przegubie prawej ręki silny ból; pałasz wyleciał mi z ręki, a ręka
zdrętwiała.
Schwyciwszy lewą ręką kulbakę, dałem ostrogę koniowi,
a ten przesadził przez krzak, gdzie stał mój przeciwnik, który
także widocznie coś oberwał, ale czy ode mnie, czy od kogo
innego, tego nie wiem. Spostrzegłem tylko, że padał na ziemię,
kiedy mój koń przez niego szczupakiem przeskoczył i szalonym
pędem poniósł mnie nazad, nie kierowany zupełnie.
Cała ta rozprawa nie trwała pół minuty. Gdyby nie te
przeklęte pistony, które mi przed samą bitwą gdzieś z
ładowniczki się wysypały, byłaby i łapa cała i byłbym nałuszczył
nieprzyjaciół na wybór. Ale stało się.
Rwę tedy, nachyliwszy się, tam, gdzie się panu koniowi
chce, a ten poczciwy wprost mnie przynosi do lasu, do tego
miejsca, gdzie stał Iwan (jeden z tych ujętych pod Kowalami
dragonów, co się do nas dobrowolnie przyłączyli) z dwoma
zapasowymi końmi naczelnika i majora.
Poczciwe człeczysko bardzo mnie lubił, a ja jego. Zaczął
tedy głową kręcić nad moją ręką, z której krew lała się porządnie,
nareszcie obwinął jako taką chustką od nosa, potem zapasowym
rzemieniem od tręzelki, i tak ruszyliśmy ku punktowi
opatrunkowemu wśród ciągłego huku i gwizdu pękających
granatów, których Iwan specjalnie nie lubił:
—
Isz ty, proklataja, kak wojet, etakaja kak
czełowieka rwaniot, sowsiem izorudujet.
Dziwne bowiem, że ten sam Iwan, który pod najtęższym
gradem kul karabinowych stał sobie spokojnie, pykając fajeczkę,
okropnie się bał granatów, z których myśmy sobie znów nic nie
robili, wiedząc z praktyki, jak one, na pozór groźne, w gruncie
rzeczy najczęściej pękały gdzieś daleko za nami.
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Dowlekliśmy się jakoś do owego miejsca opatrunkowego,
gdzie zastaliśmy już dwóch doktorów przy robocie i mnóstwo
rannych. Dwaj bracia Sroczyńscy byli ranni, podszedł do nich
jakiś znajomy i o coś zapytał; pamiętam doskonale, jak Bronek
odpowiedział mu smutnym, przeciągłym głosem:
—
Ich einmal, und mein Bruder zweimal.
Obu ich żałowali wszyscy, gdyż bardzo dzielnie się bili.
Opodal, podtrzymywany przez dwóch ludzi, siedział dzielny
kapitan Makarski z przestrzeloną na wylot szyją itd. Mnie
tymczasem owa obandażowana po dragońsku rzemieniem ręka
bolała coraz bardziej, nareszcie przyszła kolej i na mnie, doktor
rozciął ów rzemień, obmył rękę jakąś nie bardzo czystą wodą,
obwinął szarpiami, obandażował, a po opatrunku wsiedliśmy na
wozy, które też zaraz w różne strony rozjeżdżały się.
Mnie z dwoma kolegami odwieziono do jakiejś leśniczówki, gdzie nam było bardzo dobrze. Po drodze długo jeszcze
słyszeliśmy huk armat i ręcznej broni. Potem dopiero, po
powrocie do partii, dowiedziałem się, że na cofającą się kolumnę
Gromeyki, która jakoś szczęśliwie odparła ów atak piechoty,
napadli jeszcze dragoni, ale że się z nimi doskonale rozprawili,
jak mówiono, dzięki owym szerokim bagnetom, którymi i kłuć, i
rąbać jak kosą można było.
Stracili jednak ową wiwatówkę, artylerzysta bowiem nabił
ją podwójnym ładunkiem nasypawszy prochu i siekańców co
niemiara, żeby do nadbiegających dragonów wygarnąć. Efekt
podobno był duży, gdyż ich dużo napsuł, a zwłaszcza koni
nastraszył, tak że lukę między nimi zrobił, ale wiwatówka pękła i
on sam zginął.
Mówiono także, że ta piechota, co atakowała Gromeykę,
była to owa słynna piąta rota smoleńskiego pułku, która się tyle
razy odznaczała i ochotą do bagnetów, i wytrwałością w
tyralierce.
Na drugi dzień dopiero udało się połączyć Gromeyce z
resztą partii. W ogóle bitwa ta była przegrana, byliśmy pobici, ale
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tak dalece nie rozbici, żeśmy nawet furgonów nie stracili i już w
pełnym porządku przez sąsiedni Przytyk przedefilowali.
Na owej leśniczówce opatrywano nas starannie, co dzień
przyjeżdżały jakieś panie powozem w cztery gniade, bardzo
ładne konie zaprzężonym, i z doktorem, który nas opatrywał, a
potem jechał do innych rannych, których było pełno w całej
okolicy.
Na trzeci dzień, a raczej noc, ręka mnie okrutnie bolała,
tak że całą noc spać nie mogłem, ale potem poprawiało się
piorunem. Wkrótce po lesie łazić zacząłem z drugim kolegą,
który także po ręku trochę oberwał, a że las był śliczny,
więceśmy tam po całych dniach przesiadywali.
Niedługo potem nasza partia, kołując w dalszym ciągu,
zaczepiła i o nas. I naraz, rano, zbudził mnie szczęk ostróg i
pałasza i do pokoju wbiegł jeden z moich kolegów, galopinadiutantów.
O serdeczności powitania nie ma co i mówić. Poczciwy
Staś opowiadał mi cały przebieg bitwy, którą, nie będąc
dyżurnym, doskonale widział i rozumiał.
Otóż bitwa, która się szczęśliwie zaczęła z jednym oddziałem nieprzyjacielskim, skończyła się nieudatnie z powodu
niespodziewanego nadciągnięcia drugiego oddziału. Jednak
pomimo tak znacznej przewagi nieprzyjaciela, wycofaliśmy się w
porządku, a choć ponieśliśmy poważne straty, ale i nieprzyjaciel
tak porządnie oberwał, że nie ścigał nas wcale, lecz wrócił sobie
nazad.
Najsmutniejszą jednak nowiną było zranienie Murdeljona.
Prowadząc według swego zwyczaju łańcuch cofających się
tyralierów, właśnie kiedy poprawiał wizjer u karabina jakiegoś
Strzelca, dostał kulą w rękę. Komenda przeszła na rodzaj rady: z
Ćwieka,
Rudowskiego,
Gromeyki,
Antoszewicza
i
Gryglaszewskiego złożonej, a po przejściu w Lubelskie komendę
objął Kozłowski.
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Przy rozstaniu zrobiło się nam pozostającym tak jakoś, na
sercu głupio i tęskno, żeśmy postanowili z owym lekko ciętym po
ręku strzelcem partię, która tuż obozowała, odwiedzić.
Spotkawszy się z kolegami i zobaczywszy tak dobrze znane
karabiny w kozłach, porozpalane ognie itd., dobrałem się do
furgonów, wlazłem sobie na jeden z nich i wkrótce usłyszałem
tak dobrze znaną pobudkę na wymarsz.
Rękę miałem na temblaku, a że przemywań i
przewiązywań już i tak od dwóch dni mi nie robiono, więc przyschło jak na psie, i dobrze!
Jakoś bo w owych czasach ciało mieli ludzie zdrowsze
niż teraz i mimo bardzo pierwotnych opatrunków rany się prawie
w oczach goiły, tak dalece, że po kilku dniach na furgonie
spędzonych, gdzie nawet przyjechał do mnie sam naczelnik, już
siedziałem na koniu; tylko od dyżurów byłem wolny.
Mój poczciwy koń gdzieś się zapodział, dano mi tedy
tymczasem jakąś ogromną dragońską szkapę, ciężką i nie
zwrotną, a przy tym tak okropnie trzęsącą w kłusie, żem inaczej
nie jeździł, tylko stępa albo galopa. Miał za to tę zaletę, że
przywiązany do furgonu, szedł spokojnie z tyłu, nie szarpiąc się i
nie rwąc, jak to inne konie nieraz czyniły.
Z mojej ślicznej szabelki została tylko pochwa, dano mi
tedy ogromną szablicę dragońską z przymocowanym do niej
drugim futerałem z bagnetem, którą się nosiło nie u pasa, jak
nasze szable, ale wysoko podciągniętą u boku wygięciem do
góry, jak to się obecnie praktykuje w armii rosyjskiej; sposób ten
ma wiele zalet praktycznych, bo broń nie tak cięży, mniej brzęczy
i w marszu nie przeszkadza. Bagnet jednak z futerału
wyciągnąłem i oddałem, żeby mi nadaremnie nie ciężył.
W owym czasie dragoni rosyjscy była to właściwie konna
piechota, mieli bowiem, oprócz szabel, karabiny z bagnetami Do
bitwy stawali często na piechotę, przy czym kilku zsiadało z koni
i ruszało z karabinami, a zdaje się, że co piąty, czy co dziesiąty
trzymał konie.
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Przybrany w owe dragońskie łupy, za ciężkie, za wielkie i
za niezgrabne dla mnie, ruszyłem z partią dalej. Po zamanifestowaniu naszych sił zbrojnych w Radomskiem,
otrzymaliśmy nowy rozkaz powrotu w Lubelskie. Za nami z tyłu
ciągnął nieprzyjaciel.
Już o kilkanaście wiorst od Puław zaczęły się drobne
utarczki, głównie z dragonami, którzy jednak nie zdołali nas od
Wisły odciąć. Pod samymi Puławami dragoni nas dopadli i wraz
z niewielką ilością piechoty usiłowali zatrzymać, ale nasi dragoni
Gromeyki i reszta kawalerii gwałtownym natarciem odsądzili ich
od furgonów, na które głównie nacierali, niby kota od mleka,
dawszy im takie „a zasię”, że się cofnęli spory kawał drogi.
W tej potyczce padło naszych sporo; szczególnie żal było
wszystkim huzara austriackiego rotmistrza Cybulki, który —
ciężko ranny — o mało się do niewoli nie dostał.
Wskutek tego dzielnego odparcia kawaleria rosyjska trzymana w szachu przez naszą, gryząc palce ze złości musiała się
przez parę godzin przypatrywać, jak cała partia w największym
porządku przeprawiała się przez Wisłę, tak że nawet ani jeden
furgon nie został, a ostatnie szeregi kawalerii, wsiadłszy na
pozostawione dla nich promy, trzymając konie płynące w wodzie
za cugle, tak się szczęśliwie przeprawiły, odstrzeliwując się z
owych promów, że tylko kilku ludzi stracili,, bo piechota nasza
rozsypała się momentalnie na drugim brzegu i stamtąd celnym
ogniem, mimo oddalonej mety, przez Wisłę raziła następujących
dragonów i piechotę.
Ta przeprawa przez Wisłę pod ogniem nieprzyjaciela, co
się nawet staremu, wyćwiczonemu żołnierzowi nie zawsze
szczęśliwie udaje, wyrobiła nam sławę nie tylko u nas, ale i u
nieprzyjaciela, który mówił, że jesteśmy „mołodcy”.
W czasie tej bitwy byłem w okolicznościach, którymi się
nawet stary, wytrawny żołnierz poszczycić rzadko może.
Albowiem bić się w polu, w lesie, w fortecy itd. to się każdemu
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żołnierzowi łatwo zdarzyć może, ale bić się w towarzystwie
panien, pijąc kawę i jedząc ciastka, to się rzadko zdarza.
W owych czasach nad samą Wisłą stał ogromny magazyn solny, w którym były i mieszkania prywatne. Wpadli tam
zaraz po przeprawieniu się przez Wisłę żuawi i ja z nimi,
zabrawszy ładunki i karabin od jednego rannego. Przyjęto nas
nader gościnnie i uczęstowano doskonałą kawą z ciastkami,
którą pijąc i prowadząc rozmowę z paniami, paliliśmy przez okna
do nieprzyjaciela z drugiej strony stojącego, oni do nas. Taka
rozmowa przy wizjerach — na 1200 kroków ustawionych —
trwała kilka godzin, aż do nocy.
Na ugaszczające nas panie, puławianki, huk karabinów i
dym prochu nie tylko nie robił żadnego przykrego wrażenia, ale
owszem, jak by dodawał wesołości. Tłumaczyliśmy paniom
znaczenie wizjerów, elewację, trajekcję polotu kul, sypały się
żarciki, w ogóle było nader wesoło i przyjemnie.
Starano się tylko unikać stawania naprzeciwko otworów
okien, ale żadna kula nie była o tyle niegrzeczna, żeby wpaść do
pokoiku, choć w zewnętrzną ścianę uderzały od czasu do czasu
albo też z przeciągłym świstem szły gdzieś górą, albo warcząc
rykoszetowały po dachach i kominach.
Cała ta bojowa muzyka dodawała tylko pewnego uroku
niebezpieczeństwa do rozmowy.
Ciekawym bardzo, czy też żyje jeszcze która z tych nadobnych puławianek, bo jeżeli żyje, to z pewnością tę pogawędkę pamięta.
My odstrzeliwaliśmy się z rzadka, kazano bowiem
oszczędzać ładunków, a strzelać tylko o tyle, ażeby
nieprzyjaciela ukrytego za wałem, po drugiej stronie Wisty
leżącym, w powinnej grzeczności utrzymać i nie dać mu się
zanadto na brzegu rzeki panoszyć.
Jak tylko więc jeden lub kilku zza wału wyszło i ku
brzegowi się zbliżali, wnet słuszną admonicję z kilku lub
kilkunastu sztucerów dostawali, co na nich taki wpływ wywierało,
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że jak sarny nazad do legowiska wracali, choć rzadko który co
oberwał.
Lecz z ich strony prochu nie żałowano i bodaj czy to nie o
tej potyczce był zdany ów historyczny raport: „Smotria po czisłu
wypuszczennych patronom, potieri miatieżnikow doliny byt’
wieśma znaczytielny”.
Ja jednak cały ten czas strzelać nie mogłem, bo po
pierwszych paru wystrzałach zaczęła mnie ręka boleć. Jak tylko
ściemniało, rozległy się trąbki na wymarsz, więc pożegnawszy
się serdecznie z naszymi paniami, ruszyliśmy w drogę. Jużeśmy
się wysunęli z miasta, kiedy patrzę: zapomniałem rewolweru!
Więc w lewo w tył i nazad, zabieram swój rewolwer i wracam;
akurat mijam ariergardę, kiedy mój wierzchowiec zaczyna się
jakoś stawiać, zaledwie z niego zeskoczyłem, upadł.
Zauważyłem wprawdzie jakieś głuche palnięcie i drgnięcie biednej szkapy, ale że strzałów ani świstu kuli wśród turkotu
jadących kłusem kilkunastu wozów nie słyszałem, więc w
pierwszej chwili zgłupiałem.
Dopiero krew z boku konia obficie się lejąca dowiodła, że
to jakaś błędna kula taką mi krzywdę wyrządziła. Żal mi się
zrobiło okropnie biednej szkapy, bo mam już taką naturę, że się
do ludzi i zwierząt przywiązuję, czego potem nieraz gorzko
żałować przychodzi. Ale na wojnie nie ma rady.
Rozkulbaczywszy biednego „dragona”, odciągnęliśmy go
w kilkunastu ludzi na bok, a że niektórzy mówili, iż się jeszcze z
tego może wylizać, więc go jako tako opatrzyłem i już piechotą
za partią ruszyłem, a dobrawszy się do swego furgonu z
rozpaczy zasnąłem tak, iż już dobrze słońce przypiekało, kiedym
się zbudził.
Ręka mnie znowu trochę zaczęła boleć, jechałem tedy na
owym furgonie i w dzień, i w nocy, bo mi doktor kazał wziąć rękę
na temblak i czas jakiś nic nią nie robić. Dano mi tymczasem
jakąś dość podłą szkapę, na którą siadać niewielka ochota mnie
brała, dopiero później dostałem od pana Seweryna
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Moraczewskiego ślicznego, zgrabnego konika, ubranego we
wstążki i kwiaty, lekkiego i zwrotnego, na którym już do końca
kampanii jeździłem.
*

Polskie Termopile
POD ZADWÓRZEM. Zofia Kossak-Szczucka
Sierpniowe słońce dogrzewa. Hełm parzy głowę niby
rozgrzany garnek. Pył, wzbity stopami kilkuset ludzi, unosi się
gęstą chmurą nad oddziałem. Lecz abrahamczycy zdążyli się już
do tych niedogodności życia żołnierskiego przyzwyczaić.
Wszak
są
od
trzech
tygodni
na
froncie!
Trzy tygodnie! Cywilom zdaje się, że to nic. W rzeczywistości
trzy tygodnie to ogrom czasu. To rozległość tak szeroka, że
nawet
trudno
przypomnieć
sobie
dawne
życie.
Z
niedowierzaniem można słuchać o tym, że jeszcze tej wiosny
obecni wiarusi byli w przeważnej ilości uczącą się gimnazjalną
lub uniwersytecką młodzieżą. Że rano „ryli” z łaciny, a po
południu, ku niezadowoleniu belfrów, tłumnie spacerowali po
Wałach Hetmańskich. Gdzie te czasy, godne pogardy? Gdzie?
Zaciągnęli się do wojska. Szkolono ich bardzo krótko, byle tylko
pojęli rzeczy najważniejsze. Na więcej nie było czasu. Ziemia
paliła się pod nogami. Kto żyw, na front! Poszli więc na front,
wcieleni do lotnego oddziału majora Abrahama, dobrze znanego
obrońcy Lwowa, do batalionu kapitana Zajączkowskiego. Gdy
wychodzili z miasta, matki i siostry żegnały ich z płaczem. Oni
śpiewali dziarsko: „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani?...” a na
młodszych cywilów sykali groźnie: „Łaziki do nas! Nie czas na
pierzyny!”
Byli wówczas dziecinni, biali i różowi jak rzucane im z balkonów
kwiaty, niepodobni do obecnych wychudłych, sczerniałych
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wojaków. Ale też to było dawno: dwudziestego siódmego lipca –
a dziś jest siedemnasty sierpnia!
Nie
dziwota,
że
matki
poznają
ich
z
trudem.
Trzy tygodnie spędzone w nieustannych walkach. Radziechów,
Dmytrów,
Krzywe,
Niestanice,
Chodaczkowo.
Dwustu
pięćdziesięciu
jeńców,
i karabiny maszynowe zabrane
wrogowi. Dopiero w ostatnich dniach szczęście przestało im
sprzyjać. Łączność z resztą frontu była zerwana. Od trzech
dni nie wiedziano nic poza tym, że bolszewicka kawaleria
pod wodzą Budionnego przerwała linię
Bugu, zmuszając
wojsko polskie do odwrotu. Cofali się również, daremnie usiłując
nawiązać
kontakt
z
dywizją.
Pomimo tego nastrój abrahamczyków nie był zbytnio
przygnębiony. Choć
wiadomości
brakło, choć
nikt w
batalionie nie wiedział o rozpoczętej przed dwoma dniami,
wielkiej, zwycięskiej bitwie pod Warszawą, niewidzialne fale
powietrzne, podświadome przeczucie, przynosiły pewność
rychłych dobrych nowin. Dziś się cofają, jutro pójdą naprzód.
Cofają się nie ze strachu lub upadku ducha, lecz z żołnierskiej
powinności. Skoro robi to cały front, muszą słuchać i oni. To
trudno! Za to tym silniej wyskoczą naprzód, gdy pora sposobna
nadejdzie.
Od samego świtu szli, więc z ulgą powitali rozkaz wypoczynku.
Rozsiedli się na trawie, na nagrzanej skarpie kolejowego
nasypu.
Pozrywane miejscami szyny lśniły pod słońce. Tu i tam
puszczały się już między nimi chwasty. Przecięte druty
telegraficzne zwisały.
Leszek
Grodzki
wyciągnął się z
rozkoszą, podkładając ręce pod głowę.
– Czego się śmiejesz? – zapytał leżącego obok Jurka
Wańkowskiego.
– Bo sobie pomyślałem, że stary „Kacper”, dyrektor
naszego gimnazjum – Kacperski, wiesz? – liczy pewnie, że
nas na jesieni znowu do budy zapędzi...
Parsknęli obaj śmiechem.
– Dobre sobie! My do budy!...
– Stary Kacper wykłada u nas grekę. Pamiętam jak dziś: na
ostatniej lekcji wlepił mi dwóję, bo nie umiałem opowiedzieć o
Termopilach. To przyśpieszyło mój zaciąg do wojska. Byłbym
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jeszcze z tydzień posiedział w szkole, żeby nie ta dwója.
– Ale żeby o Termopilach nie wiedzieć! – zgorszył się Leszek,
mający stale z historii celująco.
– Co to byli za jedni, ci Termopile? – wtrącił pytająco Jasiek
Bałyga, kolega ich z tej samej czwórki.
Nie uśmiechnęli się wcale, bo skądże Jasiek miał to wiedzieć?
– To nie nazwa ludzi, tylko wąwozu w Grecji, wiesz? – objaśnił
chętnie Leszek. – A Grecja to taki kraj, słyszałeś? W tym
wąwozie, jakieś dwa i pół tysiąca lat temu, Grecy bronili się
przeciw najazdowi Persów. Tych Persów były dziesiątki tysięcy,
a ich, Greków, tylko trzystu. Ale się nie poddali. Walczyli do
ostatniego. Otoczeni ze wszystkich stron bronili się, aż polegli.
Któryś z nich, umierając, napisał krwią na głazie: „Przechodniu,
idź powiedz Sparcie (Sparta to było ich miasto rodzinne), żeśmy
tu wszyscy zginęli, posłuszni jej prawom”.
– Morowe były chłopy! – zakrzyknął Bałyga z uznaniem.
– Ba, pewnie że morowe. Toteż tyle czasu minęło, a dotąd każde
dziecko w szkole o nich wie...
– To takich nazywają bohaterami? Prawda?
– Prawda. Kogo mieliby nazywać bohaterami, jak nie takich
właśnie?
– Dziś już podobnych nie bywa?
– Ano, jakoś nie. My na przykład? Jesteśmy dobrzy żołnierze,
ale nie żadni bohaterowie...
– Wiadomo, bracie. My lwowskie batiary, abrahamczyki. No,
będę już teraz wiedział, co to znaczą Termopile...
Maryś Korbut, w cywilu student prawa, owijając starannie onucą
stopę odwrócił się ku nim na ostatnie słowa i zawołał naraz z
przesadą:
Na Termopilach ja się nie odważę
Osadzić konia w wąwozowym szlaku,
Bo tam być muszą tak patrzące twarze,
Że serce skruszy wstyd w każdym
Polaku...
– Dosyć! Dosyć! – wołali koledzy. – Nie natężaj się, panienek nie
ma, nikt cię nie podziwia...
– Panienek nie ma, niestety, a do was szkoda gadać! Ale lepiej
sobie przypomnieć, żeby nie wyjść z wprawy – westchnął
deklamator i naciągnął but.
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– Co on mówił? Co to znaczy? – dopytywał się Jasiek.
– To jest wiersz bardzo piękny, który napisał Słowacki,
największy poeta polski...
– Może on był wielki poeta, ale to, bracie, nieprawda, że
Polakowi ma być czegoś wstyd. Ja się nigdzie stanąć nie
powstydzę. Niech sobie patrzy na mnie twarz, jaka chce...
– Widzisz, to były inne czasy! Przegraliśmy wtedy wojnę. To było
po 1831 roku – tłumaczył Leszek, z góry zniechęcony. Darmo
objaśniać takiemu: Jasiek i tak przecież nie zrozumie. Taki
prostak! Przemknęło mu przez głowę, że brak kultury literackiej
jest wielką wadą człowieka.
Zresztą na rozmowę nie było już czasu, bo ruszali w dalszą
drogę. Słońce świeciło
prosto w oczy. Muchy
brzęczały. Na
przydrożnych krzakach
pełno dzikich malin.
Przejrzałe, wyciągają się
ku idącym. Piękne,
urodzajne jest
tegoroczne lato; cóż
kiedy nikt nie ma dlań
głowy i oczu. Wojna!
Wojna!
Porucznik Hanak znalazł
przy torze wywróconą,
nie bardzo popsutą
drezynę, naprawił jako
tako, umieścił na niej dwa
karabiny maszynowe, i
cieszy się, że jedzie
„pancerką”. Zazwyczaj
skory do żartów, tryskający dowcipem porucznik Dawidowicz
patrzy nań osowiałym wzrokiem.
Bałyga trąca w bok Leszka.
– Widzisz, jaki „Dawidek” niemrawy? Mówił mi jego ordynans, że
dziś rano zegarek mu stanął. Sprężyna pękła, tak bez
powodu. Przejął się tym bardzo i powiedział, że go na pewno
dziś coś złego spotka.
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– E, co by tam złego?! Nawet na bitwę się nie zanosi. Przecie
bolszewiki są za nami, ale tylko patrzeć, jak dogonimy dywizję i
wyrównamy. Dopiero wtedy obrócimy się i pokażemy zęby...
– Ojoj, bracie, żeby już! Pieska rzecz to cofanie...
– Słyszałem, jak sierżant Dyrkacz mówił, że nie zatrzymamy się
aż we Lwowie. Tam nam dadzą wypoczynek, i dopiero nazad...
– Ta joj, bracie! Dziś wieczór możemy być we Lwowie? To się
ucieszą matczyska...
– Moja zaraz placek z wiśniami upiecze... Wiesz co? Przyjdź do
nas jutro na placek!
– Cicho tam w szeregu! – krzyknął ku nim groźnie kapral Pilat.
Umilkli. Oddział wychodził z lasu na otwartą przestrzeń. Stacja
kolejowa Zadwórze leżała przed nimi. Za budynkiem stacyjnym
budka dróżnika. Po prawej stronie toru widniało obcięte plantem
łyse, podłużne wzgórze.
Z tego wzgórza nagle rozległy się strzały. Sypnęły gęsto na
nadchodzących. Równocześnie zagrzmiała artyleria, za stacją
prawdopodobnie ukryta. Granat upadł tuż przed pierwszą
kompanią i trysnął w górę snopem piachu.
– Padnij! – rozległa się komenda.
Przywarowali, nastawiając co szybciej maszynki. Dowódca
nerwowo zagryzał usta. Bolszewicy przed nimi? W takim razie są
odcięci. Położenie nie wesołe. Jedyny ratunek: przedrzeć się za
wszelką cenę.
– Do ataku! Chłopcy! Hurra!
Porywa się pierwsza linia tyraliery porucznika Marynowskiego.
Od toru druga, porucznika Dawidowicza. Huraganowy ogień
dziesiątkuje biegnących. Granaty padają gęsto – jak śliwki,
otrząsane z drzewa. Karabiny maszynowe terkoczą bez przerwy.
Ziemia już cała skopana, zryta, zorana. Zielona ruń murawy stała
się szaroniebieska od zaścielających ją mundurów poległych lub
rannych.
Lecz nic nie może wstrzymać porywu biegnących. Widząc, że za
chwilę abrahamczycy siądą na armatach, baterie zawracają w
tył, milkną. I w ten sposób wzgórze jest zdobyte. Chwila ulgi, –
odprężenia. Czy to już zwycięstwo? Czyżby droga była wolna?
Krótka to chwila, bo oto z lewej, od lasu wychyla się szara
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konnica. Już widać twarze jeźdźców płaskie, zawzięte. Nad nimi
wielkie czapy i długie spisy. Pędzą kudłate, pokraczne konie.
Jeźdźcy krzyczą: „Ura! Ura! Ura!” – co brzmi, jakby krakały stada
kruków. Sadzą pod wzgórze. Wita ich grad kul. Celny, niechybny
i tak gęsty, że konnica, rozbita na grupy, zawraca pośpiesznie.
Lecz w tejże chwili zamilkłe baterie zaczynają grać ponownie.
Odpowiadają im drugie, ciągnące od strony Złoczowa. Teraz już
nie ma nadziei. Oddział skupiony na wzgórzu przy torze i przy
budce kolejowej nr 287 – otoczony jest ze wszystkich stron.
Pociski armatnie rozbiły zapasowe skrzynki z nabojami. Nie
zostało ni śladu z improwizowanej pancerki i z por. Hanaka.
Polegli już por. Dawidowicz, kpt. Obertyński, por. Juszkiewicz,
por. Demeter, podchorąży Getman... Polegli sierżant Baran,
kapral Pilat, szeregowcy Maryś Korbut, Rafael Ramert, Ludwik
Goliński, Stanisław Medwecki, Tadeusz Wiśniewski – i kto by ich
wszystkich zliczył!
Od nieustannego huku otępiały zmysły. Rozgrzana broń parzy
ręce. Godziny suną powoli. Coraz gęściej padają ranni i zabici.
Śmierć idzie szybciej niż czas.
Odległy o kilka mil zaledwie, w obłokach dymu schowany Lwów
nie wie nic o toczącym się tu boju. Nie wiedzą oczekujący synów
rodzice. Matka Jurka może rozczynia ciasto na placek z
wiśniami, który jej chłopak tak lubi...
Już szósty raz piechota i konnica bolszewicka rzucają się do
ataku, by odebrać wzgórze. Szósty raz cofają się, wściekli,
odparci...
– Poddajcie się! – ryczą brodate towariszcze. – Poddajcie się,
sukinsyny!
– Chłopcy! – woła do swoich kapitan Zajączkowski. – Do
ostatniego ładunku!
– Do ostatniego ładunku! – grzmią w odpowiedzi.
Czy jeszcze na długo wystarczy amunicji? Por. Liszka, leżący na
swojej maszynce, już zamilkł. Niecierpliwie ogląda się, czemu
szeregowiec Szarek nie nadchodzi z nabojami. Czy go ustrzelili
po drodze? Nie, oto jest. Nie niesie nic.
– Pa... panie poruczniku! Melduję... posłusznie. Nie ma już
naboi...
– Nie ma naboi...
Już druga maszynka milknie. Już i palba karabinowa staje się
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mniej gęsta. Słońce zachodzi nad lasem czerwono.
Kapitan Zajączkowski spogląda na wzgórza opanowanym
wzrokiem. Batalion zmalał do kilkudziesięciu ludzi. Dookoła ćma
nieprzyjaciół. Co najmniej sześć tysięcy, jeżeli nie więcej. A
strzelać już nie ma czym...
Woła starając się przegłuszyć huk:
– Chłopcy! Może ktoś tam myśli o poddaniu się. Ja...
Nie kończy. Podnosi rewolwer do skroni, strzela, i wali się
martwy. Stojący obok por. Marynowski wyrywa Jurkowi
Wańkowskiemu karabin, opiera kolbę o ziemię, nachyla się,
ciągnie cyngiel. Pada z okropnie rozwaloną twarzą. Żołnierze
patrzą na niego ze zgrozą. Więc już...
– Nie poddawać się! – krzyczy sierżant Dyrkacz. – Żeby nas
potem prali w niewoli po pyskach?! Nie poddawać się!
Nie ma już ani jednego oficera. Polegli wszyscy od kul
nieprzyjacielskich lub
swoich. Nie więcej jak
pięćdziesięciu
żołnierzy i dwóch
podoficerów stoi
jeszcze, kupiąc się w
gromadę. Ścisnęli
plecami, nastawili
groźnie bagnety. Nie
strzela nikt. Nie mają
już ani jednego
naboju...
Z wyciem triumfu
wdziera się ze
wszystkich stron
nieprzyjaciel.
Rozwścieczone
dzikie twarze. Prą jeden przez drugiego, by dostać
nareszcie śmiałków, co zatrzymali ich tyle godzin. A swołocz!
A gadziny! Tak ich mało, a tyle straconego czasu i ludzi! –
Błyskają zęby tych straszliwych nieprzyjaciół, świecą jak u
wilków oczy. I oni nie strzelają również. Nie z braku
ładunków, lecz – że wolą rąbać szablami. Własnoręcznie
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zakłuć znienawidzonych Polaków, widzieć tryskającą krew,
słyszeć z bliska jęki konania!
Topnieje garstka stojących. Pokryło ją zewsząd mrowie. Leszek
Grodzki leży pod ścianą budki kolejowej przy niemym dawno
karabinie maszynowym. Nikt na niego nie zwraca uwagi, mają go
za trupa. Za chwilę będzie trupem istotnie. Z przestrzelonej piersi
krew przesiąka bluzę, ciurka wzdłuż rękawa, spływa po palcach.
Ale w głowie jeszcze się plączą resztki myśli, porwane, bezładne
strzępy obrazów. Ktoś woła tuż za nim: „Mamo!”... Leszek nie
może obrócić głowy, by zobaczyć, kto to woła. Może Jurek?...
Szum wypełniający głowę wzmaga się, przemienia w huk – oczy
przesłania mgła. Przez tę mgłę Leszek dostrzega, jak na zrąbany
stos trupów powstaje wysoki, barczysty Jasiek Bałyga.
Z rozciętej głowy krew tryska, zalewa czoło i policzki. Z tą
czerwoną twarzą, straszny jak upiór, krzyczy wprost w oczy
dopadającym go zewsząd Mongołom, krzyczy śmiertelnie
zachrypniętym głosem:
– Niech żyje Polska! Niech żyje Lwów!
I pada na ziemię pod ciosami dziesięciu szabel. Nie ma już
nikogo żywego. I Leszek także dogorywa. Choć słońce dopiero
zachodzi, jego już obejmuje mrok. Ostatnia myśl plącze się po
głowie... Myśl, że... że... gdyby miał siłę unieść zakrwawioną
rękę, mógłby napisać na ścianie:
– Przechodniu, idź powiedz...

*

Polskie Termopile
Bój pod Zadwórzem2
Na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. sukcesy Armii
Czerwonej zagroziły bytowi odrodzonego państwa polskiego. W
jej dowództwie spodziewano się, że już 12 sierpnia wojska
Michaiła Tuchaczewskiego zajmą stolicę Polski.
2

Kurier Galicyjski 21.08.2012
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O szybkim zainstalowaniu się w podbitym mieście myśleli
także
podążający
za
frontem
członkowie
Polskiego
Rewolucyjnego Komitetu (tzw. „panteon zdrajców”), w tym Julian
Marchlewski, Feliks Dzierżyński, Józef Unszlicht i Feliks Kon.
Oczekiwali, że w Warszawie za zgodą Kremla proklamują polską
Socjalistyczną Republikę Rad.
Postępy Armii Czerwonej z zapartym tchem śledzili w
Moskwie uczestnicy II kongresu Kominternu. Codziennie
gromadzili się przed specjalnie wywieszoną mapą. Grigorij
Zinowiew w swych codziennych komentarzach przepowiadał
rychły koniec „najniegodniejszej kreatury międzynarodowego
kapitalizmu” – Polski. Obiecywał, że III kongres zostanie zwołany
w Berlinie, a kolejny w Paryżu, Londynie itd.
W kierunku Lwowa ciągnęła I Armia Konna pod
dowództwem Siemiona Budionnego. Można tu przytoczyć słowa
kpt. Crawforda, amerykańskiego lotnika – ochotnika, po locie
zwiadowczym nad oddziałami Budionnego: „Zdawało mi się, że
na całym świecie nie ma tyle kawalerii, ile tam jej było”.
Pojawienie się oddziałów Armii Konnej poprzedzała trwożna
wieść o jeźdźcach, rąbiących szablami, kłujących pikami i
rozstrzeliwujących przeciwników, podrzynających gardła rannym
lub schwytanym jeńcom. Rzeczywistość w pełni dorównywała
tym wieściom.
Nie brakowało w opowiadaniach drastycznych epizodów,
w których pojawiały się walczące w I Armii Konnej – kobiety. One
to wyróżniały się wielką odwagą w boju oraz okrucieństwem
wobec ludności miasteczek i wsi, w których stanęły na krótki
nawet odpoczynek. Cieszyły się swoistą sławą także wśród
swoich towarzyszy broni. „O kobietach w Konarmii można
napisać tomy. Szwadrony idą do boju, kurz, huk, obnażone
szable, niesamowite bluzgi, – zapisał w swym dzienniku
czerwony komisarz Izaak Babel, – a one z podkasanymi
spódnicami galopują na samym przedzie, zakurzone, piersiaste,
wszystkie kurwy, ale towarzyszki, a kurwy dlatego, że
towarzyszki, to najważniejsze, służą wszystkim, czym tylko
mogą, bohaterki, zarazem w pogardzie, poją konie, taszczą
siano, naprawiają uprząż, okradają kościoły i miejscową
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ludność”. Jazda Budionnego nieustannymi atakami spychała na
zachód polskich żołnierzy.
W niedzielę 15 sierpnia pod Buskiem przekroczyła Bug
Pod tą datą Babel lakonicznie zanotował w dzienniku: „Walki pod
Buskiem. Sztab w Busku. Forsować Bug. Po tamtej stronie
pożar. Budionny w Busku”. Po przekroczeniu ostatniej znaczącej
przeszkody wodnej przed Lwowem, czerwonoarmiści byli już
pewni, iż za kilkanaście lub co najwyżej kilkadziesiąt godzin
wpadną do przerażonego, oddanego na ich łaskę miasta.
Spodziewali się wielkich łupów, przyzwolenia dowódców na
gwałty i mordy oraz odpoczynku. Docierały do nich wieści o
przygotowaniach lwowiaków do obrony.
W dzienniku Babla pojawił się też taki zapis: „Meldunki o
obronie Lwowa – profesorowie, kobiety, młodzież. Apanasenko
będzie ich wyrzynać – nienawidzi ich głęboko, pragnie
arystokratycznego na swój sposób, chłopskiego, kozackiego
państwa”.
Wśród ulotek, rozrzucanych przez żołnierzy Budionnego,
znajdowały się także napisane po polsku. Jedna z nich,
zatytułowana „Plan pana Daszyńskiego”, nazwała Polskę
„cennym psem burżuazyjnej Francji”. Kończyła się hasłem: Niech
żyje Polska Radziańska Republika!
W samym mieście przebywały nader szczupłe siły,
których trzon stanowił batalion wartowniczy, pododdziały 54
pułku piechoty, oddziały policji, a przede wszystkim pośpiesznie
szkoleni i wyposażani żołnierze Małopolskiej Armii Ochotniczej,
kwaterujący w koszarach przy ul. Zamarstynowskiej. Wśród
ochotników znajdowali się przedstawiciele wszystkich stanów
społecznych i grup wiekowych. Do szeregów zgłosiła się i
została wcielona do 240 pułku piechoty grupa głuchoniemych.
Wśród uzbrojonych obrońców Lwowa znajdowały się także
kobiety, w tym urzędniczki, uczennice szkół średnich i studentki
wyższych uczelni lwowskich.
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Starcia na przedpolach Lwowa
Rozpoczęły się już pod koniec drugiej dekady sierpnia 1920 r.
Polscy żołnierze bili się z wielką determinacją, wiedząc, iż każdy
dzień oporu opóźnia marsz Budionnego na miasto i umożliwia
wzmocnienie jego obrony.
Cofające się oddziały często
zatrzymywały się i kontratakowały. Wiele prowizorycznie
umocnionych stanowisk broniło się do ostatniego żołnierza i
naboju. Ranni, aby nie dostać się do niewoli lub zostać w
bestialski
sposób
zamordowanymi,
często
popełniali
samobójstwo. Do rangi wielkiego symbolu postawy polskich
żołnierzy urosła obrona Zadwórza – polskich Termopili.
Zadwórze – to niewielka miejscowość, położona zaledwie 33
kilometry na wschód od Lwowa. Wyposażone w murowaną
stacyjkę, leży przy ruchliwej linii kolejowej Lwów-TarnopolWinnica-Kijów. Latem 1920 r. znajdowało się na głównym
kierunku natarcia l Armii Konnej, a w połowie sierpnia już na
bardzo bliskim zapleczu frontu, bronionego przez żołnierzy z 54
pułku piechoty i grupy kpt. Zajączkowskiego.
Rankiem upalnego dnia 17 sierpnia do dowództwa 54
pułku piechoty i kpt. Zajączkowskiego nadeszły rozkazy,
nakazujące wycofanie się z zajmowanych stanowisk w kierunku
Lwowa. Walczący od wielu dni żołnierze, przeważnie
pochodzący z tego miasta i jego najbliższych okolic, oczekiwali,
iż zostaną zluzowani przez towarzyszy broni z innych jednostek i
otrzymają kilkugodzinne przepustki, pozwalające im odwiedzić
rodziny. Tak, więc otrzymane rozkazy wywołały w
oddziałach radość.
Kawaleria rtm. Tadeusza KorabaKrynickiego odeszła na Gliniany, natomiast batalion piechoty kpt.
Zajączkowskiego i podległy mu dywizjon karabinów
maszynowych por. Antoniego Dawidowicza wycofywały się do
Lwowa najkrótszą drogą, wzdłuż torów kolejowych przez
Zadwórze. Już w trakcie marszu oba oddziały zostały ostrzelane
przez działa i karabiny maszynowe nieprzyjaciela. Przed godziną
dwunastą w południe okazało się także, iż czerwonoarmiści
odcięli Polakom drogę odwrotu, zajmując Zadwórze i pobliskie
wzgórze.
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Bitwa pod Zadwórzem, obraz Stanisława Kaczor-Batowskiego

W tym dramatycznym położeniu kpt. Bolesław
Zajączkowski mógł podjąć jedną z dwóch decyzji. Pierwsza – to
wydanie podwładnym rozkazu, aby małymi grupami starali się
przedostać do pobliskiego dużego kompleksu leśnego (Lasy
Barszczowickie) i następnie kontynuowali marsz, przemykając
już między oddziałami wroga, w kierunku Lwowa. Drugą
możliwością działań było podjęcie walki z kawalerią Siemiona
Budionnego, odbicie stacji kolejowej w Zadwórzu i cofanie się w
kierunku Lwowa, powstrzymując w boju ataki nieprzyjaciela. Ten
ostatni wariant wiązał walką czołowe jednostki wroga i, bez
względu na ostateczny wynik boju dla oddziału kpt.
Zajączkowskiego, zapewniał mieszkańcom zagrożonego miasta
kolejne godziny, potrzebne dla organizacji obrony.
Kpt. Zajączkowski, kierując się troską o losy Lwowa i
przeświadczeniem, iż rozproszenie oddziału nie jest godne jego
krótkiej, ale świetnej tradycji bojowej, postanowił przebić się do
miasta. Polscy piechurzy, ugrupowani w trzy linie tyralier,
kilkakrotnie z brawurą atakowali stanowiska nieprzyjaciela. 2
kompania por. Jana Demetera (były student Politechniki
Lwowskiej) zmusiła rosyjską baterię do cofnięcia się na dalszą
odległość. Według niektórych przekazów, jej żołnierze nawet
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zdobyli część dział. W tym mniej więcej czasie I kompania kpt.
Krzysztofa Obertyńskiego z impetem szturmowała wzgórze
zadwórzańskie.
Główny polski wysiłek kierował się na stację kolejową w
Zadwórzu. Atakujących wspierał m.in. ogień karabinu
maszynowego, ustawionego przez ppor. Tadeusza Hanaka (w
cywilu student Politechniki Lwowskiej) na znalezionej, bardzo
prowizorycznie osłoniętej, ale ruchliwej drezynie. We wczesnych
godzinach popołudniowych zmagania przybrały na sile. Rosjanie
zdołali się otrząsnąć z zaskoczenia i kilkakrotnie szarżami i
atakami piechoty próbowali rozbić polskie ugrupowanie. Około
godziny drugiej celna salwa sowieckich dział zniszczyła
większość postawionych przy torze skrzynek z amunicją. Dla
Polaków była to bardzo dotkliwa strata.
Najprawdopodobniej przed godziną czwartą po południu oddział
zebrany przez por. Antoniego Dawidowicza szturmem zdobył
stację w Zadwórzu, a w tym samym mniej więcej czasie
kompania, dowodzona teraz przez pchor. Władysława
Marynowskiego (w cywilu student Politechniki Lwowskiej)
zadwórzańskie wzgórze.
Na opanowanym obszarze kpt. Bolesław Zajączkowski
zgromadził żyjących i rannych żołnierzy. Rozkazał opatrzyć
rannych i przygotować prowizoryczne nosze dla tych, którzy nie
mogli się poruszać o własnych siłach. Przeliczono również
amunicję. Okazało się, iż pozostało jej, po stracie skrzynek
amunicyjnych, dramatycznie mało. Przy tym, po wielu godzinach
walki w skwarny dzień, żołnierzom dokuczało pragnienie.
Większość też od kilkunastu godzin nie jadła żadnego posiłku.
W takich warunkach obrona Zadwórza – zdaniem kpt.
Zajączkowskiego i jego oficerów – nie miała nawet małych szans
na powodzenie. Dlatego też zadecydowano jak najszybsze
wyprowadzenie batalionu przez Barszczowice w kierunku
Lwowa. Polscy dowódcy liczyli, iż po przejściu stosunkowo
krótkiego odcinka wzdłuż torów, las zapewni im przynajmniej
częściową ochronę przed kawaleryjskimi szarżami. Około
godziny siedemnastej po południu kpt. Zajączkowski sformował
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kolumnę. Rozpoczął się marsz ku Lwowowi i ostatni akt dramatu
polskich żołnierzy.

Cmentarzyk poległych pod Zadwórzem

Intensywne boje o Zadwórze całkowicie zaskoczyły
nieprzyjaciela. Po pierwszych starciach w tym rejonie w
dowództwie Konarmii zapanowało przekonanie, iż w kierunku
Lwowa przebija się liczny polski oddział, z którego awangardą
właśnie stoczono walkę. Możemy się także domyślać, iż
nieprzyjaciel obawiał się skutków pojawienia na jego tyłach,
podczas spodziewanych walk na przedmieściach stolicy Galicji,
znacznych sił nieprzyjaciela. Dlatego Siemion Budionny lub
komendant 6 Dywizji postanowili za wszelką cenę zniszczyć
polski batalion oraz szybko ponownie zamknąć drogę idącym ku
Lwowowi – jak sądzili – polskim wojskom. Pod Zadwórze zostały
ściągnięte stosunkowo znaczne posiłki, które od razu weszły do
walki.
„Chłopcy! Do ostatniego ładunku!”
Wyczerpani trwającymi wiele godzin bojami, a przy tym
słabo wyszkoleni i pozbawieni amunicji, ochotnicy nie mogli
długo przeciwstawiać się na otwartym terenie następującym po
sobie szarżom mas kawalerii, atakom piechoty oraz silnemu
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ostrzałowi nieprzyjacielskiej artylerii i karabinów maszynowych.
Struktura wycofującego się ugrupowania została rozerwana.
Niedobitki batalionu z kpt. Zajączkowskim dotarły do położonej w
odległości ok. kilometra od stacji Zadwórze budki kolejowej nr
287. Tutaj żołnierzom pozostał jedynie wybór między poddaniem
się a śmiercią na polu walki.
Do legendy wojny 1920 r. oraz tradycji polskiego oręża
przeszła odpowiedź kpt. Bolesława Zajączkowskiego na
wezwanie nieprzyjaciela do poddania się: „Chłopcy! Do
ostatniego ładunku!”. Walka dogasła w zapadającym zmierzchu.
Kpt. Bolesław Zajączkowski ostatnim nabojem odebrał sobie
życie. Podobnie postąpiło wielu jego podkomendnych. Pozostali
przy życiu żołnierze, nie posiadając amunicji, bronili się
bagnetami i karabinowymi kolbami. Por. Hanak został zarąbany
szablami i przebity piką przy budce kolejowej 30. Zasłaniał głowę
lewą
ręką,
która
została
odcięta.
Rozwścieczeni
czerwonoarmiści z 6 Dywizji Kawalerii nie brali jeńców.
Mordowali strzelając, kłując pikami, rąbiąc szablami oraz
podrzynając gardła rannym i kontuzjowanym Polakom. Ciała
poległych obdzierali z mundurów i butów. Obserwujący swojego
podwładnego, zabijającego bezbronnego polskiego żołnierza,
dowódca dywizji Josif Apanasenko rzucił słowa: „nie trać
ładunków, zarżnij go”. Przebywający na polu walki pod
Zadwórzem Izaak Babel zapisał w dzienniku: „Jakąż to wolność
przynosimy. Okropieństwo”.
W walkach pod Zadwórzem poległo co najmniej 325
ochotników.
Jesienią 1920 r. na rozkaz Dowództwa Małopolskiej Armii
Ochotniczej
saperzy
usypali
nad
wspólną
mogiłą kurhan 20-metrowej wysokości. Siedem lat później na
kurhanie postawiono słup z piaskowca, uwieńczony krzyżem.
Natomiast ciała siedmiu obrońców, które zidentyfikowano, w tym
kpt. Bolesława Zajączkowskiego, kpt. Krzysztofa Obertyńskiego,
por. Jana Demetera, ppor. Tadeusza Hanaka i pchor.
Władysława Marynowskiego spoczęły w sobotę 18 września
1920 r. na Cmentarzu Obrońców Lwowa.
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Kurhan i pomnik na miejscu bitwy

Uroczystości pogrzebowe 18
września
siedmiu
bohaterów walk pod Zadwórzem stały się wielką manifestacją
patriotyczną. „Już przed godziną 3 po południu – relacjonowała
prasa lwowska – zaległy ulice Łyczakowską i Czamieckiego, plac
Bernardyński i ulicę Piekarską nieprzejrzane tłumy. Latarnie
płonące otulono krepą, ku szpitalowi dążyły samochody i powozy
z dygnitarzami wojskowymi i cywilnymi, w przestworzach unosiły
się samoloty, z wielu okien i balkonów zwieszały żałobne flagi”.
Dzielna postawa żołnierzy, walczących pod Zadwórzem
ułatwiła zorganizowanie obrony Lwowa, pod którym już
buszowały konne patrole nieprzyjaciela. Mieszkańcy stolicy
Galicji byli przekonani, iż lada chwila będą musieli zmierzyć się z
całą armią Siemiona Budionnego. Lwów z napięciem oczekiwał
wszelkich wiadomości z frontu. Na szczęście wieści z pola bitwy
pod Warszawą były dobre. Ofensywa wojsk bolszewickich
załamała się. Wkrótce nastąpił ich chaotyczny odwrót.
Wiersz poległego pod Zadwórzem podchorążego
Władysława
Marynowskiego,
napisany
w
1915
r.,
prawdopodobnie przed wstąpieniem do II Brygady Legionów
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Polskich:
Wołasz mnie: idę, a idę
bez trwogi,
A więc mi tylko błogosław
zza świata;
Nie wiem czy wrócę z tak
dalekiej drogi,
Niech więc nade mną
choć duch Twój ulata.
Bo może krwi mej ofiara uboga
Twe zmartwychwstanie uprosi
u Boga.
Opracowano na podstawie i przy wykorzystaniu obszernych
fragmentów książki Michała Klimeckiego „Galicja Wschodnia 1920”
(Dom Wydawniczy Bellona).

Post scriptum
Pod Zadwórzem zginął m.in. 19-letni Konstanty Zarugiewicz,
uczeń siódmej klasy pierwszej szkoły realnej, obrońca Lwowa z
1918 roku, kawaler krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych.
Jego matka, Jadwiga Zarugiewiczowa w 1925 wybrała jedną z
trzech trumien ze zwłokami Nieznanego żołnierza. Zwłoki
wybranego bohatera przewieziono z najwyższymi honorami do
Warszawy i umieszczono w Grobie Nieznanego żołnierza.
Wszystkich poległych pochowano początkowo w
zbiorowej mogile w pobliżu miejsca bitwy. Z powodu
zmasakrowania i działania upalnej temperatury zidentyfikowano
zwłoki jedynie 7 poległych obrońców Lwowa. Pochowano ich
uroczyście 18 września 1920 roku na Cmentarzu Obrońców
Lwowa w oddzielnej kwaterze Zadwórzaków. Potem ostatnich
dwóch
wymienionych
ekshumowano
i
pochowano
prawdopodobnie
na
kwaterach
rodzinnych.
Pozostali,
nierozpoznani polegli obrońcy Lwowa zostali pochowani na
wojskowym cmentarzyku w Zadwórzu, u stóp kurhanu („Kurier
Galicyjski” nr 1/2007, 15.08.2007 r.).
Marcin Romer
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POEZJE
SZTAFETA
Zbigniew Kabata „Bobo”

Czaka mieli wysokie, koliste,
mundury o żółtych epoletach.
Na czakach lśniły orły srebrzyste,
a słońce im lśniło na bagnetach.
W dym kartaczy szli lawą na wroga,
nie żałując ni życia ni męki,
i ciernista zawiodła ich droga
od Grochowa aż do Ostrołęki.
Nim ostatni żołnierz Listopada
przed niebiańskie zgłosił się ołtarze,
już z dwururki się składa
kryjak Stycznia w wytartej czamarze.
Rzucił dom i rodzinę i wszystko
w beznadziejnym do wolności biegu.
Na styczniowych zmagań bojowisku
krwawe ślady zostawił na śniegu.
Nim ostatni powstaniec styczniowy
przed tron odszedł meldować się Boski,
walkę podjął strzelec legionowy,
z Oleandrów buntownik krakowski.
Ruszył w Polskę strzelec zuchowaty
zdobyć to co „obca przemoc wzięła”.
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Na wielki bój grały mu armaty...
i stał się cud - „Jeszcze nie zginęła”!
Wyrosły hufce jak smocze zęby,
odparły falę nawały wrażej,
wolnego kraju dźwignęły zręby
i na granicach zatknęły straże.
Budowało się państwo od nowa
pod osłoną rodzimych puklerzy,
aż runęła lawina stalowa
przez granicę, po sercach żołnierzy.
Nie pomogła ni krew ni ofiary,
ni uparta obrona stolicy.
Rozgniecione upadły sztandary
pod pancerną stopę gąsienicy.
Nam wypadło przejąć spadek krwawy,
podnieść broń co z martwych rąk wypadła
i zapomnieć o sobie dla Sprawy
w ciemną noc co na kraju osiadła.
Długa była ta droga krzyżowa
młodych ludzi mego pokolenia.
Żaden rozkaz nas z niej nie odwołał,
ni zwycięstwo nie dało wytchnienia.
Nasze kroki są dzisiaj wolniejsze,
nasze oczy dzisiaj widzą tępiej,
nam zostały już tylko te wiersze –
a was młodych są całe zastępy.
Weźcie od nas pałeczkę sztafety.
Niech was wiedzie ten sam Orzeł Biały
do tej samej od wieków już mety,
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dla Jej dobra, dla Jej wiecznej chwały.
A gdy sił wam już zacznie brakować,
aby sprostać kolejnej potrzebie,
nie przestańcie dalej maszerować,
rzućcie okiem w historię, za siebie.
Wtedy wspomnisz nas, młody dziś druhu
i pojmiesz, bez żadnych wątpliwości,
że ty jesteś ogniwem w łańcuchu,
jak i my, małą cząstką całości.
Nanaimo,B.C. Nowy Rok 1997

Pokolenie
Grzegorz Kucharzewski

Jesteście takim pokoleniem
Które zaświadczyć jeszcze może
Że warto żyć umierać warto
Byleby wolna była...
I by koronę nosił orzeł
Wy hartowani w ogniu bitew
W mrozach Syberii hartowani
Wy co na szaniec swoje życie
Rzucaliście
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Wy szańca tego kamieniami
Rozrzuconymi bezlitośnie
Wy sznur wagonów
Sztolnie kopalń
Niosący krzyże przez mroźne wiorsty
Krzyży tych tyle ile istnień
A wszystkie krwawe jak ich losy
A wszystkie śmiercią naznaczone
Która powszednią jak chleb była
I taka cicha taka biała
Biała od mrozu
Od śniegu biała
Padać wam przyszło bez modlitwy
Krzyża nad grobem nikt nie postawił
Wy pokolenie męczenników
Już nie kamienie
Stos ofiarny

*
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15 Sierpnia - oprac. Stefania Szantyr-Powolna
Obchody 93. rocznicy Bitwy Warszawskiej „Cudu nad
Wisłą”:


w Radzyminie

Polska winna trwać wiecznie3
Agata Bochenek

15 sierpnia w Radzyminie odbyły się uroczyste
obchody
93.
rocznicy
„Cudu
nad Wisłą”,
wielkiego
zwycięstwa Polaków nad armią bolszewicką w 1920 roku.
Mszę św. z tej okazji odprawił biskup Marek Solarczyk, który
w swojej homilii powrócił do tamtych wydarzeń oraz
przypomniał bohaterów Bitwy Warszawskiej. We wspólnej
modlitwie wzięli udział: wicepremier Janusz Piechociński i
posłowie na Sejm RP - Jadwiga Zakrzewska i Jacek Sasin.
O godzinie 15 władze samorządowe Radzymina wraz z
najważniejszymi przedstawicielami „ludowców” złożyli kwiaty
pod pomnikiem Wincentego Witosa, premiera Rządu Obrony
Narodowej, który w sierpniu 1920 roku był wśród żołnierzy
w okopach pod Radzyminem. To jego decyzja o włączeniu
do walki polskich chłopów przyczyniła się do wyniku starcia
z bolszewikami.
Uroczystości rocznicowe uświetniła orkiestra dęta z
Radzymina. Wzięli w nich udział mieszkańcy miasta, a
także poczty sztandarowe związków kombatanckich i
Ochotniczych Straży Pożarnych. Radzymińskie obchody to
szczególny dzień - dzień pamięci o bohaterach 1920 roku,
dzień wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, dzień zadumy
nad wielka narodowa historią.

3
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Tak świętowano w Radzyminie

4

Radzymin podbił serce nie tylko moje. To, co działo
się podczas mszy świętej, na Cmentarzu Bohaterów 1920
roku, z pewnością było wydarzeniem. Wspaniała msza,
tempo jej celebrowania i słowa, które nie padły w tym
mieście od lat. Szybko, solidnie i wartościowo. Bez polityki,
choć z politykami, bez sloganów, ale ze słowami, bez
propagandy, a z życiowym podejściem.
Burmistrz Radzymina w tym roku zrobił niespodziankę
podjeżdżając pod cmentarz czterokonnym zaprzęgiem w
asyście Marszałka Józefa Piłsudskiego. Był zatem zacny
żart, który doskonale wpisał się w to, co działo się kilka
chwil później na radzymińskim cmentarzu (…)
Część oficjalną tegorocznych uroczystości zakończono
apelem przy pomniku Wincentego Witosa oraz mszą świętą
na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 r. z udziałem
wojskowej kompanii, gdzie odbył się apel poległych.

 w Ossowie
Bitwa Warszawska5
W tym roku obchodzimy 93. rocznicę Bitwy Warszawskiej,
zwanej też Cudem nad Wisłą. Bitwa ta uznawana przez
historyków za jedną z najważniejszych w historii całego świata
rozegrała się też na terenie naszej gminy. Walki w Ossowie
miały olbrzymie znaczenie dla zwycięstwa Polaków nad
bolszewikami i obrony Europy przed zalewem komunizmu.

4
5

Tygodnik Wieści Podwarszawskie nr 34/2013
Puls Wołomina Nr 28, lipiec 2013
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Sierpniowe uroczystości, a w szczególności rekonstrukcja
bitwy, upamiętniające zwycięstwo polskiego wojska nad
komunistycznym najeźdźcą, każdego roku ściągają do
Ossowa tłumy widzów.

Tak też z pewnością będzie i w tym roku. Obchody
rozpoczną się już w środę 14 sierpnia o godz. 19.30 przy szkole
w Ossowie, kiedy to zostanie odsłonięta tablica poświęcona
pomocy Narodu Węgierskiego w 1920 r. Tego samego dnia o
godz. 21 odbędzie się uroczysty Apel Poległych przy krzyżu
upamiętniającym śmierć ks. Ignacego Skorupki. Główne
uroczystości rocznicowe będą mieć miejsce w czwartek 15
sierpnia. Tego dnia o godz. 9 rozpocznie się XXII
Międzynarodowy Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą”, godzinę
później odbędzie się modlitwa przy krzyżu pamięci ks. Ignacego
Skorupki. O godz. 11 odprawiona będzie uroczysta msza św. na
Cmentarzu Poległych celebrowana przez JE ks. Arcybiskupa
Henryka Hosera. Półtorej godziny później na Polanie Dębów
Pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem odsłonięte
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zostanie popiersie gen. Franciszka Gągora. Z kolei na godz. 13
zaplanowany jest Apel Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r.
O godz. 13.45 przewidziane jest rozpoczęcie rekonstrukcji bitwy. Od godz. 15 trwać będzie festyn, godzinę
później wystartuje bieg dziecięcy „Cud nad Wisłą” pod
patronatem Starosty Wołomińskiego oraz Burmistrzów i Wójtów
powiatu wołomińskiego. Na godz. 18 zaplanowany został występ
węgierskiej orkiestry festiwalowej, a godz. 20 koncert gwiazdy
wieczoru, czyli zespołu Pectus. Atrakcji brakować nie będzie.
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Święto Wojska Polskiego6
Ulicami Warszawy 15 sierpnia przeszła defilada, w której
udział brali reprezentanci różnych formacji Wojska Polskiego, a
także grupy rekonstrukcyjne. W ten sposób uroczyście
obchodzono Święto Wojska Polskiego. Rankiem w Katedrze
Polowej WP odprawione zostało nabożeństwo za Ojczyznę.
Po Mszy św. na fasadzie budynku Garnizonu Warszawa
odsłonięto tablicę upamiętniającą postać gen. Stanisława
Szeptyckiego – żołnierza, polityka i dyplomaty, uczestnika wojny
1920 r. i inicjatora ustanowienia Święta Żołnierza.
Główne uroczystości zorganizowane zostały przed
pomnikiem marsz. Józefa Piłsudskiego w Al. Ujazdowskich.
Uczestniczyli w nich m.in: prezydent Bronisław Komorowski z
małżonką, premier Donald Tusk, minister obrony narodowej –
Tomasz Siemoniak, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób
Represjonowanych – Jan Stanisław Ciechanowski,
weterani walk o niepodległość Ojczyzny oraz licznie przybyli
mieszkańcy Warszawy.
6

Kombatant Nr 9(273) wrzesień 2013
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W
okolicznościowym
przemówieniu
prezydent
Komorowski nawiązał do historii obchodów Święta Wojska
Polskiego: – W tym roku obchodzimy 90. rocznicę ustanowienia
Święta Polskiego Żołnierza. (...) Dzisiaj Święto Wojska Polskiego
to nie tylko święto historyczne! Chciałbym bardzo, aby dzisiaj
Polacy z równie silnymi emocjami, co wtedy – szanowali odwagę
i ofiarę tych, którzy bronili i bronią naszego kraju (…)
Uroczystość zakończył przemarsz pododdziałów wojska
Al. Ujazdowskimi. Zaprezentowały się grupy rekonstrukcyjne
w mundurach z wojny polsko-bolszewickiej. Nie zabrakło
pojazdów historycznych, atrakcją pokazu był prezentowany
na lawecie czołg Renault FT-17, prawdopodobnie używany
w wojnie polsko-bolszewickiej.
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Warszawa 1944 -

oprac. Stefania Szantyr-Powolna

Zryw wolności
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Szarymi szeregami...7
Tomasz Jaźwiński

...I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami,
I będzie Bóg nad nami - i będzie Naród z nami...
I będziem szli, jak hymny, skroś wsi, skroś miast, polami,
I będziem równać w prawo szarymi szeregami...
Gdy cisną nam wyzwanie z zachodu i ze wschodu,
Ruszymy do pochodu - Zawisza miecz nam poda:
Zatętni ziemia twardo gąsiennic kopytami –
I iść będziemy w ogień szarymi szeregami...
Rozniosą się fanfary echami wysokimi
Hen, po piastowskiej ziemi - szumami husarskimi.
Za nami pójdzie Naród z Orłem, ze sztandarami –
Powiedziem Go szpalerem szarymi szeregami...
I będziem Gmach budować rycerskim zwykłym bojem,
Otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla Pokoju.
I będzie Polska młodą - my będziem Polakami
I staniem w straż przed Gmachem szarymi szeregami...
...I iść będziemy z Polską szarymi szeregami,
I będzie Bóg nad nami - i będzie Naród z nami...
I będziem trwać - kamienie - wzdłuż dróg drogowskazami,
I wieść będziemy Młodych szarymi szeregami...

7

Mocarni Polski umiłowaniem Pieśni i wiersze 1939 – 1945 wyd. Dom
Wojska Polskiego, 2006
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Warszawa 19448
Od blisko pięciu lat Polska znajdowała się pod okupacją
niemiecką, jej ludność była prześladowana, zabijana i zmuszana
do niewolniczej pracy, okupacyjne oddziały niszczyły wszelkie
przejawy polskiej kultury i historii. Polacy nie byli jednak
bezczynni. Pozostające w ukryciu oddziały Armii Krajowej
czekały na rozkaz rozpoczęcia powstania, wypatrując z
niecierpliwością chwili, w której istniałyby szanse na nawiązanie
walki z osłabioną armią niemiecką. Wydawało się, że odpowiedni
moment nadszedł w lipcu 1944 r., gdy wojska radzieckie ruszyły
z ofensywą na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej.
Powstanie warszawskie, rozpoczęte 1 VII 1944 r.,
początkowo osiągnęło pewne sukcesy, ostatecznie jednak
upadło w skutek przygniatającej przewagi wojskowej
przeciwnika,
braku
znaczącego
wsparcia
sojuszników
zachodnich i w obliczu obojętności wojsk radzieckich.

Obchody 69. rocznicy Powstania Warszawskiego9
Dźwiękiem miejskich syren w godzinę „W", minutą ciszy
oraz składaniem wieńców i wiązanek kwiatów przy pomnikach i
na cmentarzach – stolica oddała hołd bohaterom w 69. rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Obchody rozpoczęły się przed południem, 30 lipca przy
obelisku Żołnierzom „Żywiciela” na warszawskim Żoliborzu. Przy
pomniku gromadzili się ostatni żyjący podkomendni ppłk.
Mieczysława Niedzielskiego ps. „Żywiciel” oraz przedstawiciele
władz państwowych, wojskowych i samorządowych, a także
związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz organizacji
społecznych, by oddać hołd poległym – żołnierzom Armii
Krajowej zgrupowań:
8

Warszawa 1944. Zryw wolności. Wielkie bitwy II wojny światowej, edycja
polska Amercom SA, Poznań 2010
9
Kombatant Nr 7-8(271-272) lipiec-sierpień 2013
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„Żaglowiec”, „Żniwiarz", „Żubr”, „Żyrafa", „Żbik” i oddziału
„Szwed”, wchodzących w skład XXII Obwodu AK Żoliborz.

Spotkanie z powstańcami
Następnego dnia w parku Wolności na terenie Muzeum
Powstania
Warszawskiego
prezydent
RP,
Bronisław
Komorowski, i prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz,
spotkali się z powstańcami.
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Prezydent wręczył odznaczenia państwowe oraz
przekazał Krzyże Orderu Wojennego Virtuti Militari rodzinom
dziewięciu powstańców(...)
W tym dniu na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta
sesja Rady Miasta, a wieczorem przed pomnikiem Powstania
Warszawskiego, na pl. Krasińskich miała miejsce Msza św.
polowa w intencji poległych, w której uczestniczyli m.in. prezydent Bronisław Komorowski, przedstawiciele parlamentu,
prezydent stolicy – Hanna Gronkiewicz-Waltz, kombatanci,
przedstawiciele wojska oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
Warszawy.
Uroczystości
zakończył
koncert
piosenek
powstańczych(…)
Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 1 sierpnia.
Przed południem w parku im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera,
przy pomniku Mokotów Walczący – 1944, powstańcy oraz
przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych i wojskowych, a także kombatanci innych działań zbrojnych
i licznie zgromadzeni mieszkańcy stolicy – oddali hołd
żołnierzom pułku Baszta oraz pozostałych oddziałów V Obwodu,
tworzących 10. Dywizję AK im. Macieja Rataja, którzy w dniach 1
sierpnia - 27 września 1944 r. walczyli na Mokotowie(…)
Kierownik UdSKiOR, Jan Stanisław Ciechanowski, w
uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci walk o
niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Medalami
„Pro Patria” 10 osób(…)
Następnie z parku im. gen. Orlicz-Dreszera wyruszył
„Marsz Mokotowa”, który przeszedł pod pomnik pamięci
pomordowanych 119 powstańców przy ul. Dworkowej. Tam
również złożeniem wieńców oddano hołd żołnierzom z Baszty,
zamordowanym przez Niemców po wyjściu z kanałów. Na cześć
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bohaterów
Powstania
Warszawskiego
Kompania
Reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwę honorową.
Po południu pamięć powstańców uczczono także przed
pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota” i pomnikiem
Podziemnego Państwa Polskiego(…)
O godzinie „W” w stolicy rozbrzmiały dzwony kościelne i
zawyły syreny. Na chwilę zatrzymał się ruch uliczny, a
mieszkańcy stolicy uczcili bohaterów chwilą ciszy i zadumy.
Przed pomnikiem Gloria Victis hołd poległym kolegom złożyli
powstańcy i weterani II wojny światowej, a także prezydent
Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, prezydent stolicy –
Hanna
Gronkiewicz-Waltz
oraz
licznie
zgromadzeni
warszawiacy. Po modlitwie w intencji powstańców, prowadzonej
przez kapelana Szarych Szeregów, księdza prałata Henryka
Kietlińskiego, nastąpiła ceremonia składania wieńców.

Obchody 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
zakończyły uroczystości ku czci zamordowanych mieszkańców
Woli. Zgodnie z rozkazem Hitlera, Warszawa miała zniknąć z
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powierzchni ziemi, a jej mieszkańcy zgładzeni. Szacuje się, że
podczas masowych egzekucji zginęło nawet 60 tys.
mieszkańców Woli. W intencji ofiar odmówiono modlitwę
ekumeniczną na cmentarzu Powstańców Warszawy oraz odprawiono Mszę św. polową przed pomnikiem Polegli
Niepokonani 1939-1945. Wieczorem, jak co roku, na kopiec
Powstania Warszawskiego przybyła sztafeta pokoleń z ogniem z
Grobu Nieznanego Żołnierza. Pod pomnikiem, na szczycie
kopca, rozpalono ognisko. Będzie płonęło przez następne 63 dni
jako symbol walczącej w Powstaniu Warszawy

Pomnik na Kopcu Powstania Warszawskiego

Miliardy za zniszczenie Warszawy. Rachunek dla
Niemców.10
To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi.
Kamień na kamieniu nie powinien zostać – rozkazał w 1944 r.
Heinrich Himmler, minister spraw wewnętrznych III Rzeszy.
Rozkaz wykonano. Zamordowano przy tym 200 tys. Polaków.
60 lat później, na polecenie
śp.
prezydenta
Lecha
10

Gazeta Polska Codziennie 1.08.2013, str.1
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Kaczyńskiego oszacowano, na jaką kwotę należy wystawić
Niemcom rachunek za obrócenie Warszawy w pył. Wówczas,
w 2004 r., opiewał on na 45,3 mld dol. - ujawnia "Gazeta Polska
Codziennie".

20 mln m sześc. gruzu, który pogrzebał
200 tys.
Polaków – to bilans tego, co zostawili po sobie w Warszawie
Niemcy, wycofując się z Polski w 1945 roku. Życie odebrano
nie
tylko mieszkańcom stolicy, lecz także samemu miastu,
zamieniając je w stertę gruzu.
Większość
zniszczeń
to
efekt
dwóch powstańczych
miesięcy – od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku,
a
następnie ponad studniowej, planowej dewastacji stolicy.
Warszawę niemal całkowicie splądrowano, wywożąc nasz
majątek w głąb Niemiec w 26 319 wagonach. Następnie
wysadzano, wyburzano i palono budynek po budynku.
W proch obrócono m.in. 100 proc. mostów i 90 proc. szpitali,
szkół, fabryk, węzłów kolejowych, a nawet latarń. Wyniszczono
też populację zwierząt w ogrodzie zoologicznym. Jednak z
największą pasją wysadzano bezcenne zabytki: kościoły, pałace,
pomniki, archiwa i biblioteki, realizując hasło, w myśl którego
„naród żyje tak długo, jak długo żyją jego dzieła kultury”.
W 2004 r. na polecenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego
oszacowano, że poniesione przez Warszawę straty wynoszą ok.
45,3 mld dolarów.
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Obchody 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej
oprac. Stefania Szantyr-Powolna

Obchody 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej11

Dnia 13 lipca 2013 roku odsłonięciem pomnika
upamiętniającego ofiary zbrodni wołyńskiej na warszawskim
Żoliborzu z udziałem przedstawicieli najwyższych władz
państwowych z prezydentem Bronisławem Komorowskim na
czele; Mszą św. polową; apelem pamięci; salwą honorową i złożeniem kwiatów - uczczono w stolicy 70. rocznicę zbrodni
wołyńskiej dokonanej przez członków Ukraińskiej Powstańczej
Armii (wspieranych przez ludność ukraińską) na polskich mieszkańcach Wołynia i Galicji Wschodniej.
W uroczystości upamiętniającej polską ludność zamordowaną na Wołyniu wziął udział prezydent RP, Bronisław
Komorowski, a także m.in. wicemarszałek Sejmu RP, Cezary
Grabarczyk; przedstawiciele Senatu; ambasador Izraela, Zvi
Rav-Ner; szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jacek
Cichocki; minister obrony narodowej, Tomasz Siemoniak;
kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Stanisław Ciechanowski; dowódca Garnizonu
Warszawa, gen. Wiesław Grudziński; prezydent Warszawy,
Hanna Gronkiewicz-Waltz; oraz przedstawiciele duchowieństwa,
kombatantów, żołnierze z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i
rodziny ofiar, które licznie stawiły się, by uczcić pamięć krewnych
i bliskich(…)

11
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Aktu odsłonięcia pomnika Ofiar Zbrodni Wołyńskiej
dokonał prezydent RP wraz z sekretarzem Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, dr. Andrzejem Krzysztofem Kunertem, i Stefanem Mizerą, który jako niemowlę przeżył zbrodnię,
przykryty ciałem zamordowanej matki.
Centralną częścią monumentu autorstwa rzeźbiarza
Marka Moderau jest siedmiometrowy krzyż z figurą Chrystusa
bez rąk, przed którym umieszczono 18 tablic z nazwami
miejscowości z 7 województw II Rzeczypospolitej: wołyńskiego,
poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego oraz
części lubelskiego i krakowskiego. Na pierwszej z nich widnieje
napis: „W hołdzie obywatelom Polskim ofiarom masowej zbrodni
o znamionach ludobójstwa dokonanych przez OUN-UPA w
latach 1942-1947 na terenach byłych siedmiu województw
Rzeczypospolitej”. W sarkofagu u podstawy krzyża ma się
znaleźć ziemia z 2136 miejscowości, których nazwy
umieszczono na tablicach.
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Monument pobłogosławili przedstawiciele duchowieństwa
rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Po
wspólnej modlitwie został odczytany apel pamięci i zabrzmiała
trzykrotna salwa honorowa. Asystę honorową podczas uroczystości zapewniła Kompania Reprezentacyjna, a oprawę
muzyczną Chór i Orkiestra Reprezentacyjna WP.

Red. : Wśród występujących osób głos zabrał Andrzej
Siedlecki, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej, który powiedział w swoim przemówieniu:

W 70 rocznicę okrutnej, bestialskiej rzezi na Wołyniu
dokonanej przez Ukraińców na ponad 60 tysiącach niewinnej
ludności polskiej, w rocznicę „krwawej niedzieli” 11 lipca 1943
r. czcimy pamięć 130.000 Polaków zamordowanych na Kresach
Południowo – Wschodnich w latach 1939 – 1946.
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Zagadnienie przebaczenia za zbrodnie
Dużo mówi się w tych dniach o konieczności przebaczenia
za te zbrodnie w imię pokojowego współistnienia narodów
europejskich.
Największy Polak wszechczasów papież Jan Paweł II
w homilii wygłoszonej w Bazylice Świętego Piotra 12 marca
2000 r. nauczał, że „jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie
chrześcijańskie,
że przyjęcie
i ofiarowanie
przebaczenia
umożliwia nadanie nowej jakości relacjom między ludźmi,
przerywa spiralę nienawiści i zemsty, że dla wszystkich,
którzy pragną pokojowego współistnienia ludzi i narodów nie ma
innej drogi aniżeli przebaczenie przyjęte i darowane”
Ale jednocześnie nasz drogi Papież nauczał, że „chrześcijańskie
przebaczenie nie oznacza tolerancji dla zbrodni i zła ani też nie
ma zapomnienia o złu ani też – co byłoby jeszcze gorsze –
z zaprzeczeniem zła”.
Ludzie winni popełnienia zła, popełnienia zbrodni
powinni uznać swoją winę i na drodze prawdy historycznej
o dramatycznych, bolesnych dla narodu polskiego wydarzeniach
prosić o wybaczenie zła.
Kapelan Rodzin Katyńskich – ksiądz prałat Zdzisław
Peszkowski, który całe życie kapłana poświęcił ujawnieniu
światu zbrodni katyńskiej stwierdził „tylko wtedy można
przebaczyć za wyrządzone zło jeżeli zbrodniarz kaja się, uznaje
w pokorze swoją winę i prosi o przebaczenie. Inaczej instytucja
przebaczenia byłaby nielogiczna, pozbawiona celu i sensu”.
Tymczasem zbrodniarze spod znaku tryzuba i ich spadkobiercy
w tej ideologii wcale nie proszą o przebaczenie. Oni ani nie
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wyrażają pokory za popełnione zbrodnie, ani nie uznają swojej
winy wbrew prawdzie historycznej.
Im, zbrodniarzom Stepana Bandery stawia się na Ukrainie
pomniki sławy i chwały, a uniemożliwia się Polakom stawianie
pomników pamięci.
Zagadnienie ludobójstwa
W imię fałszywej polityki europejskiej - straszliwej,
bestialskiej rzezi Polaków nie nazywa się ludobójstwem, a
czystką etniczną o znamionach ludobójstwa. Czemu ma służyć
to zakłamanie prawdy? Powinniśmy posługiwać się definicjami
przyjętymi wprost z
Konwencji Organizacji Narodów
Zjednoczonych z 9 grudnia 1948 roku w sprawie zapobiegania i
karania zbrodni ludobójstwa przyjętej przez cywilizowane
państwa.
Art. II Konwencji definiuje ludobójstwo jako czyn
dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup
narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Na początku
1943 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów podjęła
uchwałę, stawiając sobie za cel totalną eksterminację Polaków
na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Rzeź na Wołyniu
ponad 60.000 niewinnych Polaków, wymordowanie 130.000
Polaków w latach 1941 – 1946 nie jest niczym innym jak
ludobójstwo i to na wielką skalę. To wynika wprost z
definicji i taką prawdę historyczną powinna Ukraina uznać,
jeżeli chce należeć do państw Unii Europejskiej.
Posługiwanie się terminem Ukraińska Powstańcza Armia
Na dzisiejszej uroczystości pod pomnikiem Armii
Krajowej stawili się ostatni żyjący żołnierze 27 Wołyńskiej
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Dywizji Piechoty i oficerowie Wojska Polskiego różnych
służb. Wszyscy wiemy co to honor żołnierski. To odwaga na
polu walki, lojalność
wobec
kolegów, dyscyplina
w
starannym wypełnianiu rozkazów dowódców, etyka w
postępowaniu żołnierza wobec wziętych do niewoli jeńców i
wobec rannych żołnierzy wroga.
Ukraińska Powstańcza Armia – zbrojne ramię OUN
nie posługiwała się tymi wartościami, normami przyjętymi
przez
cywilizowane
narody
świata,
konwencjami
międzynarodowymi. UPA nie była żadną armią tylko bandą
morderców, która dokonywała
eksterminacji
polskiego
narodu żyjącego spokojnie na
Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej, bestialsko mordując ludność cywilną. Tak
nie postępuje żołnierz jak ci, którzy mianując się żołnierzami
armii – żołnierze UPA nabijali dzieci polskie na sztachety,
wrzucali
do studni, mordowali dzieci, kobiety i starców
siekierami i
nożami, obcinali polskim kobietom piersi,
wypruwali płody ciężarnym matkom.
A zatem wręcz nie godzi się posługiwać tą nazwą
UPA,
tylko rzeczywistą
zgrają morderców spod znaku
tryzuba.
W województwach
wołyńskim,
tarnopolskim,
stanisławowskim,
lwowskim mieszkało ponad 2 miliony
Polaków. Teraz w zachodniej
Ukrainie na skutek rzezi,
ucieczki przed mordami, ekspatriacji - po Polakach nie
ma śladu. Na tej ziemi, na której Polska była przedmurzem
chrześcijaństwa, gdzie spełniała się historia polski: Chocim,
Cecora, Zbaraż, Kamieniec Podolski, gdzie we Lwowie kwitła
kultura polska.
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Czy na tym ma polegać pokojowe współistnienie narodów
w imię zakłamania potwornej zbrodni ludobójstwa na narodzie
polskim?
Red.: Wystąpienie nagrodzono gromkimi brawami.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek
kwiatów na płycie przed pomnikiem.
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Podziękowanie Światowego
Krajowej Okręgu Wileńskiego
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Związku

Żołnierzy

Armii

Red.: Były próby pokojowego porozumienia i złagodzenia
dowodów nienawiści Ukraińców do Polaków, poniżej opis jednej
z nich.

Męczeństwo porucznika Rumla12
Piotr Szubarczyk

Na
dzień
przed
Krwawą
Niedzielą, w sobotę, 10 lipca
1943 r., młody oficer Armii
Krajowej Zygmunt Jan Rumel
„Krzysztof Poręba” udał się na
rozmowy z OUN-UPA na
Wołyniu z poselstwem ostatniej
szansy. Dowództwo AK nie
znało szczegółów antypolskiej
operacji,
którą
ukraińscy
kolaboranci
Hitlera
mieli
przeprowadzić w niedzielę, 11
lipca, ale to, co wydarzyło się wcześniej, było wystarczająco
groźne.
Porucznik Rumel – jako pełnomocnik Delegatury Rządu
na Kraj – pojechał na rozmowy w mundurze polskiego oficera,
bez broni i bez obstawy – dla podkreślenia pokojowego
charakteru misji. Towarzyszył mu przedstawiciel AK na tym
terenie, Krzysztof Markiewicz „Czart”.
Zygmunt Rumel (red.: ur. 22 II 1915 r. zm. 10 VII 1943
r.) reprezentował najszlachetniejsze cechy polskiego inteligenta,
12

Nasz Dziennik 10 lipca 2013 r.

91

wychowanego na ideałach niepodległej Rzeczypospolitej i
braterstwa z narodami, które Rzeczpospolitą zamieszkiwały od
wieków.
Był poetą, jego wierszami zachwycał się klasyk poezji
polskiej Leopold Staff.
Znany był jako autor wiersza „Dwie Matki”, w którym
podkreślał, że jest spadkobiercą tego, co polskie i co ukraińskie:
„Dwie mnie Matki-Ojczyzny wyuczyły mowy,
w warkocz krwisty plecionej jagodami ros,
bym się sercem przełamał bólem w dwie połowy
by serce rozdwojone płakało jak głos”.
Uważał, że nienawiść Ukraińców do Polaków wzniecana
jest przez ideologów i nie odzwierciedla prawdziwych relacji
między narodami. Jechał na rozmowy pełen nadziei, że może
zapobiec kolejnym zbrodniom.
Poseł Rządu RP porucznik Zygmunt Jan Rumel został
przez ukraińskich „rozmówców” rozerwany końmi… Taka sama,
okrutna i męczeńska śmierć spotkała Krzysztofa Markiewicza i
woźnicę, który przywiózł posłów. Na drugi dzień ukraińskie
siekiery, noże, widły i pałki spadły na głowy niewinnych
polskich kobiet i dzieci.
„Zaiste, nie w twojej mocy jest przebaczać”… (Z. Herbert).

*
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XXVIII Zjazd członków Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
przygotowała Stefania Szantyr Powolna

Zjazd odbył się w dniach 23-27 maja 2013 roku w
ośrodku „Jantar” Dom Wczasowy „Delfin” Wojskowego Domu
Wczasowego w Juracie.
Program Zjazdu
23 maja - czwartek
Przyjazd uczestników Zjazdu, rejestracja, zakwaterowanie –
ośrodek „Jantar” WDW Delfin, ul. Wojska Polskiego/Helska
16.00 – 17.00
20.00 - 21.00

- obiad
- kolacja

24 maja - piątek
8.00 - 9.00 - śniadanie
10.00- 13.00 - obrady w Sali Konferencyjnej WDW „Delfin” w
Juracie, ul. Wojska Polskiego/Helska:
- wprowadzenie pocztów sztandarowych,
- hymn łagierników,
- zapalenie znicza pamięci,
- przywitanie gości, sprawozdanie z działalności
Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
- wypowiedzi gości, dyskusja, podjęcie uchwał,
- wręczenie dyplomów uznania i odznaczeń,
- odśpiewanie hymnu państwowego.
Otwarcie wystawy pamiątek z Workuty i innych łagrów
sowieckich.
Otwarcie wystawy Orłów Polskich projektowanych i wykonanych
przez
artystę
plastyka
pana
Bogusława
Niedźwieckiego z Otwocka.
13.30-14.30 - obiad
14.45
- wyjazd do Sopotu
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16.30

- uroczysta Msza św. w Kościele Garnizonowym
pod wezw. Św. Jerzego przy ul. Monte Cassino
poświęcona poległym, pomordowanym i zmarłym
żołnierzom Armii Krajowej, asysta Marynarki
Wojennej,
koncert śpiewaka operowego
Tesarowicza i Grażyny Tesarowicz,

Romualda

złożenie kwiatów pod tablicą komendanta
Ragnera i innych żołnierzy Zgrupowania
Wileńsko-Nowogródzkiego
AK
w
kruchcie
kościoła,
- przemarsz uczestników Zjazdu z pocztami
sztandarowymi z kościoła na Skwer Armii
Krajowej. Apel Poległych dowódców i żołnierzy AK
oraz złożenie hołdu i wiązanki kwiatów pod tablicą
„Inki”, łączniczki z V Brygady Wileńskiej
„Łupaszki”, zapalenie zniczy.
19.00
21.00

- wyjazd do Juraty
kolacja przy ognisku w WDW w Juracie.
Występy uczniów artystów z Liceum w Sejnach

25 maja - sobota
8.00 - 8.45
9.00

14.00
14.30-15.30
19.30-20.30

- śniadanie
- wyjazd autokarem do Gdańska:
- hołd pamięci na Westerplatte, modlitwa przy
Grobach Bohaterskich Obrońców Wybrzeża,
złożenie kwiatów, zapalenia zniczy, asysta
podchorążych WAT,
- zwiedzanie Starówki Gdańska
- wyjazd z Gdańska do Sopotu
- obiad w WDW w Sopocie, zwiedzanie Sopotu,
spacery na molo,
- kolacja w WDW w Sopocie,
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20.30

22.00

przemarsz 300 m pod figurę Chrystusa
Zatroskanego nad brzegiem morza - modlitwy z
udziałem księdza z kościoła „Gwiazda Morza” za
żołnierzy AK i „Żołnierzy Wyklętych” poległych,
pomordowanych i zmarłych, zamordowanych
oficerów
Wojska
Polskiego
w
okresie
stalinowskim, poległych marynarzy polskich w
okresie II Wojny Światowej i rybaków, którzy
ponieśli śmierć na morzu, asysta wojskowa
podchorążych WAT, zapalenie zniczy na brzegu
morza
- wyjazd do Juraty.

26 maja - niedziela
8.00 – 9.00
10.00
11.00-13.00
13.00- 14.00
14.15
15.00

18.30
20.00

- śniadanie
- Msza św. w asyście podchorążych WAT
- zwiedzanie Helu
- obiad w WDW w Juracie
- wyjazd do Gdyni
- uroczyste spotkanie w Muzeum Marynarki
Wojennej i przy Okręcie „Błyskawica” z
dowództwem Marynarki Wojennej, oficerami i
podchorążymi Akademii Marynarki Wojennej w
Gdyni
- wyjazd do Juraty
- pożegnalna kolacja przy świecach. Występ
Romualda Tesarowicza i Grażyny Tesarowicz.
Występ zespołu młodzieżowego z Sejn.

27 maja - poniedziałek
8.00 – 9.00

- śniadanie

Po śniadaniu odjazdy autokarów do Warszawy i Kuźnicy
Białostockiej.
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Echa Zjazdu
Stefania Szantyr-Powolna

Jeszcze o Zjeździe słów kilka…

Jak co roku każdy Zjazd jest wielkim, oczekiwanym
wydarzeniem
w
naszym
środowisku
Łagierników.
Oczekujemy tego ponownego spotkania ze współtowarzyszami
przebytej Golgoty Wschodu, aby ze wzruszeniem wspominać
nasza młodość, nasze ideały i z serdeczną łezką
wspominać także tych, których już nie ma z nami.
Przygotowujemy więc jak można najlepiej naszą
kondycję (która, co tu dużo mówić - z każdym rokiem
coraz to słabsza), aby uczestniczyć w oczekiwanym
corocznym spotkaniu.
W przedstawionych poniżej „słowach kilku” o Zjeździe
pozwalam sobie na wykorzystanie niektórych fragmentów z
przekazanych mi przez pana prezesa Andrzeja Siedleckiego
relacji dotyczących przebiegu Zjazdu.
Przesłaniem XXVIII Zjazdu były działania na rzecz
odrodzenia duchowego i patriotycznego narodu polskiego
według dogmatów Armii Krajowej oraz nauk największego
Polaka
wszechczasów
Papieża
Jana
Pawła
II.
Współorganizatorem Zjazdu był Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Zjazdowi patronowali: Kierownik
Urzędu – minister Jan Stanisław Ciechanowski i Rektor
Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.
Pierwszy dzień - 23 maja 2013 - czwartek.
To dzień
przyjazdów
autokarami,
pociągami,
samochodami (trochę z przygodami, bo trasa do Juraty nie
zawsze była komfortowa), to dzień radosnych powitań,
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informacji, zakwaterowania i załatwiania związanych z tym
formalności.
W Zjeździe wzięło udział 150 osób, w tym 60
represjonowanych na „nieludzkiej ziemi”, żołnierze AK nie
będący łagiernikami, rodziny zmarłych żołnierzy AK, sympatycy,
podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
pod dowództwem płk Tadeusza Haducha, poczty sztandarowe
młodzieży z patriotycznych szkół: Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, z
Liceum
Ogólnokształcącego w Sejnach i ze Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Janówce koło Augustowa.
Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
zjawiła się pod kierownictwem pani
dyrektor Grażyny
Złockiej-Korzeniewskiej i nauczycieli tego Liceum Barbary
Świętońskiej i Barbary Podlewskiej.
Wieloosobowym zespołem artystycznym młodzieży
w Sejnach kierowała pani Barbara Kuklewicz i gitarzysta
Grzegorz Kucharzewski. Na czele pocztów sztandarowych
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej stał były wójt
Augustowa Eugeniusz Simson oraz dyrektor tej szkoły Karol
Czarniecki.
Drugi dzień - 24 maja 2013 - piątek.
Po śniadaniu pośpieszyliśmy na obrady, które rozpoczęły się
o godz. 10. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i
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wysłuchaniu Hymnu Łagierników prezes Stowarzyszenia
Andrzej Siedlecki przywitał przybyłych zaproszonych gości:



Jana
Stanisława
Ciechanowskiego,
Urzędu
do
Spraw
Kombatantów
Represjonowanych,



płk. Zbigniewa Krzywosza - dyrektora Departamentu
Wojskowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych,



panią Annę Lewak Państwa Podziemnego,
98

prezesa

Kierownika
i
Osób

Fundacji Polskiego



pana Mirosława Golonko – przedstawiciela Instytutu
Pamięci Narodowej,



dr Stanisława Rubkiewicza – prezesa Fundacji Pomocy
na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej,
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panią Annę Kozłowską – przedstawicielkę Burmistrza
Dzielnicy Bemowo w Warszawie,



pana Michała
Skowrońskiego i
pana
Jacka
Karnowskiego - przedstawicieli Prezydenta Ostrołęki,



pana
Kazimierza
Możdżonka – przedstawiciela
Światowego Związku Żołnierzy AK i członka Zarządu
Okręgu Wileńskiego,



pana Eugeniusza Simsona - b. wójta Augustowa,



pana
Karola Czarnieckiego – dyrektora
Szkoły
Podstawowej imienia Armii Krajowej w Janówce,



panią Barbarę Kuklewicz z Zespołu Szkół w
Sejnach, z zespołem uczniów i gitarzystą, autorem
wierszy i
kompozytorem panem
Grzegorzem
Kucharzewskim,



panią Grażynę
Złocką-Korzeniewską dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w
Białymstoku i nauczycielki z tego Liceum panią
Barbarę Świętońską i panią Barbarę Podlewską,



panią
Alicję
Szczepaniak
Najwyższej Izby Kontroli



poczty
sztandarowe
Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej, Światowego Związku Żołnierzy
AK, Koła Przyjaciół Sybiraków w Sejnach, Szkoły
Podstawowej
im. AK w
Janówce,
Liceum
Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza
w
Białymstoku.

- przedstawicielkę

Witając
żołnierzy Armii Krajowej prezes Stowarzyszenia
podkreślił, że
każdy Zjazd Łagierników to apel narodowy,
na który stawiają się żołnierze AK z dalekich zakątków Polski,
z dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej z różnych
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stron, aby po raz kolejny przeżyć te wyjątkowe związki,
braterstwo w walce o niepodległość Polski, te szczególne więzi
łączące osoby represjonowane w łagrach kiedy dzielono się
każdą kromką chleba, każdą paczką, która z trudem docierała
do straszliwego Gułagu, do obozów pracy o obostrzonym
rygorze za kołem podbiegunowym polarnym i innych obozów
śmierci rozsianych na nieludzkiej ziemi.
Witam Was żołnierze Armii Krajowej, bohaterowie
narodowi,
kresowi
straceńcy
zawsze
wierni
Polsce,
którzy w heroicznej walce walczyli o utrzymanie tej pięknej ziemi
nad Wilią, Niemnem, Prypecią i Dniestrem przy Polsce
zgodnie z Traktatem Ryskim z 1921 r., tej ziemi, na której
spełniała się historia Polski od wieków, której broniliście
do ostatniej kropli krwi. Wielu z Was przypłaciło tę walkę
śmiercią, a inni
długoletnią niewolą w obozach śmierci
„łagrach”. Broniliście swojej ziemi, na której
wyrośliście,
swoich korzeni, domów, chat, swojej kultury kresowej, swojej
tożsamości narodowej. Naród polski winien Wam tę pamięć!
Całe lata komunistycznego PRL-u to lata zakłamania prawdy
historycznej, wyeliminowania Was z historii Polski. Przecież
w Polsce nie
wolno
było mówić
pod surową
odpowiedzialnością karną o Katyniu, Workucie, Kołymie,
Magadanie.
Wycięto
was
z historii
Polski
w okresie
komunistycznym tak jak bohaterską armię gen. Andersa
składającą się właśnie z byłych więźniów i zesłańców
sowieckich.
To,
co
powiedział
prof. Andrzej
Kunert
pod pomnikiem Bohaterów Monte Cassino teraz w rocznicę bitwy
– walczyli jak lwy o honor bo już wiedzieli, że nie będą mogli
powrócić na swoją ziemię oddaną w V rozbiorze Polski
w Teheranie. Walczyliście do końca, bo z raz danego słowa
przysięgi żołnierskiej może zwolnić tylko śmierć. Za każdym
razem na każdym spotkaniu powtarzam słowa największego
Polaka wszechczasów Jana Pawła II „jesteście perłą w historii
Polski, a każdy z Was tą perełką w koronie”(…)
Pozostała Was już tylko garstka najwspanialszych ludzi,
jakich znałem w swoim życiu. Stowarzyszenie nasze ponosiło
bolesne straty. Z roku na rok odchodziło na wieczną wartę coraz
101

więcej łagierników. Szczególną stratę ponieśliśmy na przestrzeni
2012/2013 roku kiedy to na Wieczną Wartę odeszło 30
łagierników, w tym osoby szczególnie zaangażowane: Pan
Krzysztof Werner, który jako kierownik ŚZŻAK w Opolu swoją
niezwykłą energią trzymał silnie całe południe Polski od
Wrocławia po Katowice i Gliwice, Marian Dąbrowski – nasz
skarbnik, bardzo pracowity i pani Zofia Szelking z Komisji
Rewizyjnej, i Stanisław Leniec z ziemi grodzieńskiej, którego
zgodnie z jego życzeniem pochowaliśmy w wolnej Polsce na
Cmentarzu Powązkowskim(..).
Po powitaniu uczestników prezes poprosił łagiernika
pana Wiktora Kociełowicza o zapalenie Znicza Pamięci.
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Chwilą ciszy uczczono zmarłych członków Stowarzyszenia.
Po tej chwili zadumy prezes Stowarzyszenia Andrzej
Siedlecki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej za
okres od 28 maja 2012 roku do 23 maja 2013 roku,
powiedział m.in., że zarząd pracował w składzie:









Andrzej Siedlecki - prezes,
Stefania Szantyr-Powolna - prezes honorowy,
Stanisława Kociełowicz - wiceprezes,
Danuta Pielak - wiceprezes, (w dniu 22 maja 2013
roku złożyła rezygnację z funkcji wiceprezesa),
Marian Dąbrowski
- skarbnik, w związku z Jego
odejściem na Wieczną Wartę w lutym 2013 roku funkcję skarbnika przejęła Danuta Pielak,
Michał Bauer - członek zarządu,
Bożenna Bargieł - sekretarz,
Artur Kondrat - dokooptowany do składu zarządu,
powierzono Mu m.in. zadania związane z koordynacją
i organizacją uroczystości.

Zarząd Stowarzyszenia realizuje założenia w bardzo
szerokim zakresie:
 na pierwszym planie jest edukacja w zakresie
zachowania
etosu
AK
poprzez
wydawanie
Kwartalnika, który prowadzi od lat pani Stefania
Szantyr- Powolna na bardzo wysokim poziomie,
znajdują się w nim teksty historyczne, w tym relacje
świadków, jak i relacje z bieżących wydarzeń. Jest
wydawany przy wsparciu finansowym Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, dociera do szkół,
bibliotek i innych placówek edukacyjnych. Cieszy się
dużym
uznaniem
w
innych
organizacjach
kombatanckich
 Stowarzyszenie
współpracuje
z
wieloma
organizacjami, muzeami, z Wojskową Akademią
Techniczną
wychowującą
młodzież
w
duchu
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patriotyzmu, z Fundacją Lwów i Kresy PołudniowoWschodnie z prezes Joanną Aleksandrą Biniszewską,
która
stworzyła
w
Kuklówce
cmentarz
dla
kombatantów (pani prezes nie uczestniczy w naszym
Zjeździe z powodu choroby).
Całe sprawozdanie
152.

przedstawiamy w tym rozdziale, strona

Następnie wystąpiła mjr
Powolna,
honorowy
prezes

dr Stefania SzantyrStowarzyszenia, która

w serdecznych słowach powitała wszystkich uczestników
Zjazdu: gości, członków, panów podchorążych z panem płk.
Tadeuszem Haduchem na czele. Podkreśliła, że każdy
Zjazd jest bardzo ważny dla Łagierników, których niestety z
każdym rokiem ubywa. Dlatego każdy mobilizuje swoje siły,
aby móc się spotkać i znowu wspominać młodość, kiedy się
miało przemoczonych pod plecakiem osiemnaście lat, móc
wspominać tę trudną drogę przez partyzantkę, więzienia,
obozy, o której powiedział w swej pieśni Marian Jonkajtys,
że myśmy „szli i szli dziesiątkowani…”, ale „niepokonani”,
niestety, wielu na tej drodze zostało… I dlatego tak bardzo
cenne i ważne jest, abyśmy mogli spotykać się w tym
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gronie, które jeszcze trwa i mogli wspominać tych, którzy
odeszli.
Serdecznie podziękowała panu prezesowi i Zarządowi
za zorganizowanie Zjazdu, który wymagał wielkiego trudu i
wielu starań, aby był atrakcyjny i niezapomniany. Wyraziła
wdzięczność tym wszystkim, którzy pomogli w zrealizowaniu
Zjazdu.
Kolejno zabrała głos kpt. Weronika Sebastianowicz,
członek Zarządu Stowarzyszenia, a jednocześnie prezes
Stowarzyszenia Armii Krajowej na Białorusi, która podkreśliła

niezwykłą więź Polaków z ziemią kresową, na której wyrośli,
z której byli dumni, której bronili do ostatniej kropli krwi.
Podkreśliła, że ich korzenie, sprawdzian miłości Ojczyzny
pochodzą z tej ziemi i może cud nad Niemnem zdarzy się i ta
ziemia powróci do Polski. Walczymy dalej o polskość tych ziem,
o zachowanie polskich tradycji, o zachowanie etosu Armii
Krajowej. Podziękowała prezesowi Andrzejowi Siedleckiemu
za organizacje Zjazdu i wysiłek włożony w przygotowanie
ciekawych i ważnych spotkań.
Prelekcję na temat Żołnierzy Wyklętych i ich
oprawców wygłosił dr Tadeusz Płużański, autor książek o
rtm. Witoldzie Pileckim, syn bliskiego współpracownika i
kuriera rtm. Pileckiego
- Tadeusza Ludwika Płużańskiego
Materiały,
meldunki
wywiadowcze,
przewożone
przez
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Tadeusza Płużańskiego z Warszawy do Ankony - zostały
przez komunistów uznane za szpiegowskie i stały się
pretekstem
sprawy
sądowej
przeciwko
rotmistrzowi
Pileckiemu.

W dniu 25 maja br. o godzinie 21.30 przypada kolejna, 65.
rocznica zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego w
więzieniu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie, strzałem w
tył głowy oddanym przez UB-eka Piotra Śmietańskiego.
Proces był sfałszowany, oparty na kłamliwych oskarżeniach,
a Pilecki był katowany i torturowany. Jego ciało
najprawdopodobniej znajduje się w dole na Powązkach,
gdzie obecnie prowadzone SA prace ekshumacyjne. Jest
nadzieja na godny grób i pochówek rotmistrza Witolda
Pileckiego.
Wystąpił płk.Tadeusz Bieńkowicz pseudonim„Rączy”
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który walczył na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie, ochotnik
września, w konspiracji od 1939 r., uczestnik większości akcji
II/77 pp. AK, odznaczony VM za rozbicie więzienia w Lidzie 18
stycznia 1944 r. Po rozbrojeniu przez Sowietów - nadal w walce
i konspiracji na Nowogródczyźnie i w centralnej Polsce (do 1950
r.). 2. batalion, w którym służył, w 1943 roku liczył ok. 700
żołnierzy. Pułkownik opowiadał o prowadzonych walkach z
okupantami, o atakach Niemców, obławach na ich oddział w
Puszczy Nalibockiej, Puszczy Rudnickiej i w innych miejscach.
Głos zabrała pani Alicja Szczepaniak z Delegatury
NIK w Gdańsku. Serdecznie powitała zebranych w imieniu
prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego,
zapraszając do zwiedzania i spotykania się na Wybrzeżu, na
terenach historycznych na Helu. W imieniu prezesa NIK i
własnym życzyła obecnym wielu lat w zdrowiu i radości.
Prezes Andrzej Siedlecki odczytał list dr. Leszka
Żukowskiego ze Światowego Związku Żołnierzy AK, który
nie mógł osobiście przybyć na Zjazd. W liście wyraził
uznanie za inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie
Łagierników, podkreślił istnienie wspólnych celów w działaniu
na rzecz pamięci narodowej, pamięci walki o niepodległość,
która przez wielu jest skazywana na zapomnienie. Przekazał
serdeczne pozdrowienia, życzenia powodzenia i gratulacje za
27 lat owocnej działalności.
Odczytano również wiadomość od byłego kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
płk. Zbigniewa
Zielińskiego,
który
podziękował
za
zaproszenie i wyraził swój podziw dla żołnierzy AK, ich woli
walki i poświęcenia. Podziękował za wytrwałą pracę na
rzecz pamięci i życzył wszystkim wielu sukcesów.
Głos zabrała pani Lidia Lwow-Eberle ps. „Lala”,
sanitariuszka z Oddziału partyzanckiego „Kmicica”, a potem
V Brygady Wileńskiej, była towarzyszka życia Łupaszki.
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W partyzantce uczestniczyła w wielu potyczkach, była
więziona przez sowietów razem z „Kmicicem”, który został
zamordowany. Była sanitariuszką oddziału, który liczył ok.
500 do 800 żołnierzy.
W imieniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr
Łukasza Kamińskiego głos zabrał pan Mirosław Golonko.
zdj.12

Podkreślił tragizm lat powojennych, podczas których
nie było możliwości uczczenia ofiar na Wschodzie, cenzura
nie dopuszczała żadnych informacji. Dopiero po 1989 roku
sytuacja
uległa
poprawie,
jednak
w
znacznie
niewystarczającym stopniu, historia była i jest zakłamywana.
W miarę możliwości pojawiają się
nowe wydawnictwa,
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organizowane są wystawy, odnawiane groby, publikowane
wspomnienia.
Konieczne
jest
godne
upamiętnienie
bohaterstwa walk o wolność Polski, upamiętnienie tradycji
walki od powstań narodowych w XIX wieku, walki o
odbudowe Ojczyzny od Józefa Piłsudskiego. Podziękował
obecnym za trwanie w walce i przekazywanie miłości
Ojczyzny młodym pokoleniom.
Pan Karol Czarniecki, dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Janówce odczytał i przekazał na ręce
prezesa Stowarzyszenia
list gratulacyjny skierowany do
uczestników Zjazdu, przekazując jednocześnie życzenia i
podziękowanie za pamięć, troskę i wsparcie w utrwalaniu
pamięci historycznej.

Pan
Eugeniusz
Simson
b. wójt
Augustowa,
założyciel szkół o patriotycznych tradycjach i imionach
bohaterów narodowych podkreślił wagę kontaktów z
kombatantami, wagę przekazywania twórczości literackiej i
artystycznej ku czci ofiar walki, a jednocześnie wskazał
problem
pokonywania
działań
niszczących
tradycje
patriotyczne. Dawne powiedzenie głosiło „nie kochaj takiego,
który nie kocha Orła Białego”.
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Problemem jest zagrożenie oświaty i wychowania
młodzieży. Wszystkim obecnym życzył dużo zdrowia i
radości oraz kolejnych owocnych spotkań.
Pani Anna Kozłowska w imieniu Burmistrza
Dzielnicy Bemowo
w Warszawie pana Jarosława
Dąbrowskiego
- powitała zebranych, podziękowała za
zaproszenie.

Wyraziła hołd dla więzionych i mordowanych za polskość
patriotów, którzy nie dali się zniewolić, ich cierpień w
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łagrach na nieludzkiej ziemi. Wyraziła uznanie dla
organizowanych zjazdów, podtrzymujących bliskie kontakty,
budujących świadomość, podtrzymujących na duchu. Złożyła
deklarację udzielenia wszelkiej możliwej pomocy.
Kolejnym punktem programu było wręczenie
„Albumu Pamięci Narodowej. Powstanie Warszawskie”
autorstwa Eugeniusza Ajewskiego - przedstawicielom szkół:
Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w
Sejnach, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Janówce oraz pani Stefanii Szantyr-Powolnej, redagującej
Kwartalnik Łagierników.

Doktor Stanisław Rubkiewicz przypomniał historię
Fundacji Armii Krajowej, która powstała z inicjatywy
Olgierda
Zarzyckiego,
który
zaproponował
utworzenie
przychodni zdrowia dla kombatantów. Własna przychodnia
pozwala na korzystanie z porad lekarskich bez obawy, że
spotka się tam komunistycznych oprawców. Z czasem
przybywa też tych, którzy potrzebują opieki lekarskiej .
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Przybyły (z małym opóźnieniem - kłopoty z
dojazdem do Juraty) minister Jan Ciechanowski został
powitany przez
prezesa
Andrzeja
Siedleckiego
i
obdarowany pięknym, oprawionym wizerunkiem Orła
Białego w dowód wdzięczności za wszelką pomoc w pracy
na rzecz pamięci historycznej.
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Minister podziękował serdecznie i przyznał, że
zawsze z dużym wzruszeniem wita kombatantów, a
spotkanie na Wybrzeżu jest tym bardziej ważne, że sam
pochodzi z tych stron. Wspomniał pobliską Piaśnicę, miejsce
wymordowania ponad 100 tysięcy mieszkańców Ziemi
Kaszubskiej.

Wyraził duże uznanie dla Zarządu Stowarzyszenia za
wspaniałą działalność, dawanie świadectwa i podtrzymywanie
pamięci o katordze na Wschodzie, przez którą przeszły
tysiące Polaków. Podkreślił wagę utrwalania tożsamości
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narodowej, z
czerpać siły.

której

pokolenia

młodych

Polaków

będą

Drugi wizerunek Orła Białego odebrał w imieniu
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg.
Zygmunta Mierczyka - towarzyszący łagiernikom płk.
Tadeusz Haduch.

Następnie przystąpiono do ważnego punktu programu:
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Ciechanowski za szczególne
zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość
Ojczyzny - na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej wyróżnił medalem „PRO PATRIA”
następujące osoby:
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Michała Bauera

Karola Czarnieckiego

Marię Gurnacz
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Wiktora Kociełowicza

Władysława Korkucia

Barbarę Kuklewicz
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Wacława Pacyno

Cecylię Polanowicz

Eugeniusza Simsona
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Barbarę Świętońską

Natalię Zarzycką

Grażynę Złocką-Korzeniewską .
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Pani Prezes Honorowa Stefania Szantyr-Powolna
za wkład pracy w rozwój Stowarzyszenia i poświęcenie dla
budowania
wspólnoty
łagierników,
za
redagowanie
Kwartalnika i utrwalanie pamięci o ofiarach na nieludzkiej
ziemi została odznaczona Złotym Krzyżem Obrońców
Kresów Rzeczypospolitej.

Srebrne medale Fundacji
„Straż Mogił Polskich
Bohaterów” i Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti
Militari - za ratowanie zabytków kultury materialnej na
Kresach Wschodnich i upowszechnianie martyrologii narodu
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polskiego w wyniku agresji sowieckiej po 17 września 1939
roku, za opiekę nad polskimi kwaterami żołnierskimi na
Wschodzie oraz pomoc Polakom zamieszkałym w byłym
Związku Radzieckim otrzymali:
 por. Alfons Rodziewicz Lidy,
 por. Franciszek Szamrej z Lidy,
 Artur
Kondrat
wiceprezes
Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Medale 50-lecia
Armii
Warszawskiego AK otrzymali:



Krajowej

z

Okręgu

płk Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy”,
mjr Jan Czerniawski za udział w walkach o niepodległość Polski na
Kresach Rzeczypospolitej w II batalionie 77 Pułku
Piechoty AK pod dowództwem Jana Borysewicza
„Krysi” i za zdobycie więzienia w Lidzie, uwolnienie
80 żołnierzy polskiego podziemia konspiracyjnego bez strat własnych,



por. Jan Lisowski ps. „Karuś” - za udział w
walkach z Niemcami w VII batalionie 77 Pułku
Piechoty AK pod dowództwem Jana Piwnika
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„Ponurego” Az do śmierci dowódcy, a potem za
udział w akcjach zbrojnych w walkach z Sowietami,


Andrzej Siedlecki - za współpracę ze Światowym
Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej od zarania tej
organizacji - od zebrania organizacyjnego poprzez
działalność w Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy
Armii
Krajowej
im. gen. Leopolda
Okulickiego
„Niedźwiadka”, a następnie
w Stowarzyszeniu
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Odznaczenia za kultywowanie etosu Armii Krajowej i
krzewienie pamięci o poległych i pomordowanych na
Wschodzie otrzymali:
 mjr Stefania Szantyr Powolna,
 kpt. Natalia Zarzycka,
 kpt. Weronika Sebastianowicz,
 kpt. Stanisława Kociełowicz,
 dr Stanisław Rubkiewicz
a także :






kontradmirał Stanisław Kania - dowódca Garnizonu
Gdynia,
Komandor por. Zbigniew Gruszka - Szef Wydziału
Ceremoniału Wojskowego,
Komandor por. Ryszard Żyławski - Specjalista
Wydziału Ceremoniału Wojskowego,
Komandor por. Jerzy Łubkowski - dowódca ORP
„Błyskawica”,
Komandor por. Andrzej Nowak - dyrektor Muzeum
Marynarki Wojennej.
(Medale wręczono w trzecim dniu Zjazdu)

Dyplomy
uznania wręczono:
Natalii
Zarzyckiej,
Stanisławie Kociełowicz, Annie Lewak, Grazynie ZłockiejKorzeniewskiej,
Bożennie
Bargieł,
Edwardowi
Klonowskiemu,
Ryszardowi
Mierzwa,
Eugeniuszowi
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Sismsonowi,
Karolowi
Czarnieckiemu,
Annie
Surowicz,
Władysławowi
Uchnalewiczowi,
Janowi
Kłunejko,
Edwardowi
Akuszewiczowi,
Józefowi
Nowikowi,
Czesławowi
Sawiczowi,
Władysławowi
Mackiewiczowi,
Marianowi
Czeżykowi,
Barbarze
Podlewskiej,
Barbarze
Świętońskiej,
Katarzynie
Bielawskiej,
Lechowi
Rudzińskiemu,
Ryszardowi
Sągajłło, Julianowi Leśkiewiczowi,
Marii
Mieszkinie,
Weronice Sebastianowicz.
Odznaczenia otrzymali również uczniowie, którzy brali
udział w konkursie historycznym organizowanym przez IPN z
wiedzy o Armii Krajowej.
W
imieniu
Zarządu,
członków
Stowarzyszenia
Łagierników oraz przyjaciół z Kresów Wschodnich honorowa prezes Stefania Szantyr Powolna wręczyła
prezesowi Andrzejowi Siedleckiemu piękną, wykonaną
w szkle kompozycję „Polskie Termopile - Surkonty”, z
wyrazami serdecznego podziękowania i uznania za aktywną
działalność na rzecz środowiska łagierników i za udział w
utrwalaniu
polskiego
patriotyzmu
i
polskich
tradycji
narodowych
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Wzruszony prezes serdecznie podziękował za oryginalny,
piękny prezent.
Odśpiewaniem hymnu państwowego i odprowadzeniem
sztandarów
obrady
XXVIII
Zjazdu
Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej zostały zakończone.

Drugi dzień - piątek (po południu)
Tego dnia w Kościele Garnizonowym w Sopocie o
godz.16 odbyła się uroczysta msza św. w intencji poległych,
pomordowanych, więzionych na nieludzkiej ziemi i zmarłych
żołnierzy AK ze zgrupowań kresowych. Asystę wojskową
pełniła Marynarka Wojenna.
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Pieśni religijne
Romuald Tesarowicz .

śpiewał

słynny

śpiewak

operowy

Serdeczne podziękowanie za uroczystą mszę św. i
wzruszającą homilię złożyli księdzu proboszczowi prezes
Andrzej Siedlecki i wiceprezes Stanisława Kociełowicz.
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Po mszy św. żołnierze-łagiernicy złożyli wiązanki
kwiatów pod znajdującymi się w kruchcie kościoła : tablicą
Zgrupowania Wileńsko-Nowogródzkiego AK, tablicą por.
Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” i tablicą „Borowiczan” żołnierzy AK, wywiezionych z terenów polskich do łagrów
sowieckich.
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Następnie uczestnicy Zjazdu, sympatycy, żołnierze AK,
młodzież z Trójmiasta, udali się pod Pomnik Armii Krajowej,
gdzie została złożona wiązanka kwiatów, zapalono znicz, a
płk Tadeusz Haduch odczytał Apel Poległych.

128

Po przejmującym Apelu Poległych wszyscy zebrani
udali
się
pod
pomnik
Danuty
Siedzikówny
„Inki”,
sanitariuszki z V Brygady Wileńskiej, skazanej na karę
śmierci
wyrokiem
Wojskowego
Sądu
Rejonowego,
zastrzelonej po wyroku komunistycznego sądu. Należy
podkreślić, że wśród składanych kwiatów były także
wiązanki
od
młodzieży
ze
szkół
patriotycznych.
Wzruszającym momentem było złożenie kwiatów pod
pomnikiem zamordowanej „Inki” - przez sanitariuszkę tej
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samej brygady, dowodzonej przez Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszkę” - Lidię Lwow-Eberle.

Relację o aresztowaniu, skazaniu i wykonaniu wyroku
śmierci na 17-letniej „Ince”, sanitariuszce V Brygady wygłosił prezes Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki
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Wracamy do Juraty do hotelu, pogrążeni w myślach
o naszej młodości, kiedy to zupełnie nie zdawaliśmy sobie
sprawy z tego, jaką cenę trzeba było nieraz zapłacić za
umiłowanie Ojczyzny.
Trzeci dzień - 25 maja - sobota
W tym dniu zaplanowano m.in. wyprawę na
Westerplatte. Kilka osób ze względu na niepewną kondycję
zostało w hotelu, natomiast pozostali bardzo chcieli zwiedzić
to słynne miejsce. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono
znicze poległym żołnierzom z Westerplatte.
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Tu się bronili bohaterowie z Westerplatte :

W krótkim
przemówieniu prezes
Stowarzyszenia
Andrzej Siedlecki podkreślił: kresowi straceńcy, nazywani
często
Westerplattczykami
przyczółków
wschodnich
Rzeczypospolitej przyszli, aby złożyć hołd i oddać cześć
obrońcom polskiego Wybrzeża, którzy stawili bohaterski
opór niemieckiemu okupantowi .
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Przy
pomniku
Westerplatte
pamiątkowe zdjęcie uczestników.
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zostało wykonane

Następnie
autokary
zawiozły
uczestników
pod
Bramę
Stoczni
Gdańskiej.
Pamiętamy,
zwłaszcza
o
dniach
strajku,który przyniósł tak
wiele zmian w naszym
kraju.

Złożono wiązankę pod Pomnikiem Stoczniowców

a
potem
kwiaty
i
zapalony
Zamordowanych
Stoczniowców.
wstrząsające!
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znicz pod
Tablicą
Wspomnienia
są
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Po obiedzie w WDW w Sopocie odbył się koncert pieśni
patriotycznych słynnego śpiewaka operowego Romualda
Tesarowicza . Piękny
koncert
nagrodzono serdecznymi
brawami.

Wieczorem o zmroku uczestnicy Zjazdu udali się pod figurę
Chrystusa Zatroskanego nad brzegiem morza. Pod kierunkiem
księdza z kościoła Michała Archanioła zostały odmówione
modlitwy
w intencji
pomordowanych,
poległych
i zmarłych
kresowych
żołnierzy
AK, żołnierzy Armii
Andersa,
poległych
marynarzy
polskich
z okrętów
wojennych
w czasie
II
Wojny
Światowej,
żołnierzy
obrońców
Ojczyzny
we wrześniu 1939 roku,
Powstańców
Warszawskich i „Żołnierzy Wyklętych”. Przed kapliczką - z
czerwonych i białych zniczy został ułożony duży krzyż, który
podkreślił uroczysty nastrój.
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Najbardziej wzruszającym
momentem tego wieczoru
i spotkania była
chwila,
kiedy podchorąży WAT
Julita Piasecka
niosła
zapalony znicz,
który
następnie
postawiła
na brzeg morza i przy
sygnale
trąbki oddała
cześć tym wszystkim, co
na morzu….
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Ten
znicz
symbolizował
oczekiwanie bliskich
na powrót marynarzy
walczących na morzu
do
Ojczyzny,
do
rodzin.
„Śpij Kolego” - trąbki
poruszyło
głęboko
serca
wszystkich.
Padał deszcz, ale
chwila była wyjątkowa i w niejednym oku pojawiła się łza…

Czwarty dzień - 26 maja - niedziela
Po śniadaniu w Sali obrad WDW w Juracie miał
miejsce koncert zespołu młodzieżowego z Gdańska –
Wrzeszcza (balet i chór) pod
batutą księdza Józefa
Wilczyńskiego. Wspaniałe wykonanie pieśni patriotycznych,
partyzanckich
towarzyszące
temu
baletowi nagrodzono
owacjami.
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O godz. 10:00 łagiernicy
uczestniczyli w uroczystej
Mszy Św. w uroczym
kościele w Juracie.
We mszy Św. brały udział
wszystkie
poczty
sztandarowe.
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Chór ks. Józefa Wilczyńskiego śpiewał pieśni narodowe
i religijne. Homilia wzruszająca.
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Od godz. 15:00 uczestnicy
Zjazdu brali udział
w uroczystościach w Gdyni.
Wybrane
delegacje złożyły
wiązanki kwiatów pod Płytą Marynarza przed Dowództwem
Marynarki Wojennej w Gdyni,

pod pomnikiem Armii Krajowej
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i pod pomnikiem Zesłańców Sybiru ( obozy Workuta, Kołyma,
Norylsk).

Następnie uczestnicy Zjazdu udali się do Muzeum
Marynarki Wojennej. Na przygotowanych stołach rozłożone
zostały pamiątkowe zbiory z łagrów syberyjskich, zarówno
przedmioty wykonane przez więźniów, jak też dokumenty
dotyczące ich skazania i katorżniczej pracy.
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Na prośbę pana prezesa - dr Stefania SzantyrPowolna opowiedziała swoje tragiczne losy po aresztowaniu
przez NKWD - tortury, znęcanie się nad nią oficerów
sowieckich i przerażające warunki życia w Workucie oraz
zdarzenie, kiedy kryminaliści rosyjscy przegrali jej życie
w karty i cudem została uratowana.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Siedlecki wręczył
pamiątkowe
odznaczenia
kontradmirałowi
Stanisławowi
Kani - dowódcy Garnizonu Gdynia, kmdr por. Zbigniewowi
Gruszce – szefowi Wydziału Ceremoniału Wojskowego, kmdr
por. Andrzejowi Nowakowi – dyrektorowi Muzeum Marynarki
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Wojennej, kmr por. Jerzemu Łubkowskiemu – dowódcy ORP
Błyskawica
(okrętu muzeum),
kmr por. Ryszardowi
Żyławskiemu z Wydziału Ceremoniału Wojskowego.
W Sali kinowej Muzeum odtworzono film „Pani Weronika
i jej chłopcy” o losach żołnierzy AK na Białorusi. Prezesem
Stowarzyszenia Żołnierzy AK na tym terenie jest kpt. Weronika
Sebastianowicz, która wygłosiła słowo wstępne przed filmem
i udzieliła wywiadu.

Weronika i jej chłopcy
Po filmie uczestnicy Zjazdu obejrzeli piękne zbiory
muzealne. W
Muzeum
Marynarki
Wojennej podpisano
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umowę o współpracy
Żołnierzy Armii Krajowej.

ze

Stowarzyszeniem

Łagierników

Po opuszczeniu Muzeum uczestnicy Zjazdu udali się
na koncert
Orkiestry
Marynarki Wojennej
–
zespołu
artystycznego międzynarodowej sławy, który odbył się na ORP
„Błyskawica”. Wszyscy podziwiali piękne melodie i pieśni w
wykonaniu orkiestry
i nagradzali gromkimi brawami
te
wspaniałe wykonania. Owacjom nie było końca.
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Po
koncercie
uczestnicy zwiedzili okręt wojenny
„Błyskawica”,
przewodnikiem
był dowódca okrętu, który
bardzo ciekawie komentował zwiedzane zakątki okrętu.

Dzień ten przybliżył bardzo historie działań polskiej
Marynarki Wojennej, spowodował, że poczuliśmy, jak bardzo
kochamy to nasze polskie morze i jak jesteśmy z niego
dumni.
A po kolacji piękny artystyczny wieczór przygotowała
młodzież szkolna z Sejn pod kierownictwem pani Barbary
Kuklewicz i pana Grzegorza Kucharzewskiego,
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którego muzyka i pieśni jego autorstwa były przejmujące,
piękne! (Na łamach naszego Kwartalnika często są
umieszczane wiersze Pana Grzegorza).

Piąty dzień - 27 maja Po śniadaniu
nastąpiło pożegnanie łagierników
żołnierzy Armii Krajowej i kierownictwa Domu Wczasowego
w Juracie. Serdeczne pożegnanie i żal, że tak szybko te
pełne wzruszeń dni już się skończyły.

Do zobaczenia za rok ! ! !
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Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej od XXVII Zjazdu

Zarząd – stan osobowy na dzień 23.05.2013r:
- Andrzej Siedlecki – prezes,
- Stefania Szantyr Powolna – prezes honorowy,
- Stanisława Kociełowicz – wiceprezes,
- Danuta Pielak – skarbnik,
- Bożena Bargieł – sekretarz,
- Michał Bauer – członek,
- Weronika Sebastianowicz – członek,
- Artur Kondrat – członek,
Ze stanu Zarządu ustalonego na XXVII Zjeździe odszedł
na zawsze pan kpt. Marian Dąbrowski – skarbnik, człowiek
niezwykle oddany sprawom Stowarzyszenia. Bardzo go nam
brakuje.
Od ostatniego Zjazdu ważną działalność patriotyczną na
Białorusi prowadzi kpt. Weronika Sebastianowicz, która
równocześnie jest prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy Armii
Krajowej na Białorusi. Pod jej opieką i nadzorem znajdują się
kwatery i mogiły żołnierskie. Cały czas na miarę możliwości
prowadzony jest remont i konserwacja mogił żołnierzy AK. Jej
działania zasługują na najwyższe uznanie: starania o
zachowanie pamięci drogich dla Ojczyzny miejsc pamięci
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narodowej, mogił żołnierskich, kwater żołnierskich, dbałość o
świadczenia pomocy Polakom żyjącym w trudnej sytuacji
materialnej, w biedzie. Pod jej nadzorem wykonano remonty
cmentarzy żołnierskich w Surkontach, Niecieczy, Jancewiczach,
Paszkiewiczach, Wawiórce, Naczy i inne. Rozprowadza paczki z
żywnością, odzieżą, artykułami sanitarnymi do domów polskich
na dawnych Kresach Wschodnich w Grodnie, Nowogródku,
Lidzie, Szczuczynie, Wasiliszkach itp. Tę działalność włącznie z
organizowaniem uroczystości narodowych prowadzi niezwykle
ofiarnie i prężnie narażając się na represje władz miejscowych.
Jest silna duchem, niezniszczalna jak dąb Dewajtis w
Hruszynianach Marii Rodziewiczównej.
Dzięki jej znajomości spraw polskich podjęliśmy szerokie
działania na terenie obecnej Białorusi w celu ewidencji
wszystkich miejsc pamięci narodowej i zabezpieczenia mogił
żołnierskich. Bardzo piękne i znamienne słowa są Pani kpt.
Weroniki Sebastianowicz „Może zdarzy się cud i ta piękna ziemia
nad Niemnem powróci do Polski.”
Pomimo trudności ze zdrowiem wspiera nas radą i
prowadzi naszą publikację „KWARTALNIK” pani prezes
honorowy Stefania Szantyr-Powolna. Chwała jej za to, że
wszystkie nasze działania są w Kwartalniku opisane i możecie
Państwo z nimi się zapoznać. Ta niezwykła publikacja w której
opisana jest prawda historyczna o walkach żołnierzy AK na
Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej o wspaniałych akcjach
bojowych i dywersyjnych o przeżyciach w niewoli sowieckiej na
nieludzkiej ziemi w obozach śmierci, o odebraniu Polsce tych
pięknych ziem nad Wilią, Niemnem, Prypecią, Dniestrem na
skutek zdrady sprawy polskiej przez aliantów i komunistyczny
Rząd Polski.
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Od czerwca 2012 roku w Zarządzie działa niezwykle
aktywnie pan Artur
Kondrat – wnuk żołnierza AK z
Nowogródka. Do Zarządu wszedł na zasadzie kooptacji.
Do naszej działalności wniósł swoją silną osobowość i
zaangażowanie, wspaniały charakter, jest niezwykle oddany
sprawom
zachowania
pamięci
narodowej,
energiczny,
posiadający umiejętności żywego kontaktu. Ma stale nowe
koncepcje rozwoju Stowarzyszenia na drodze edukacji młodego
pokolenia.
Świetny
organizator
uroczystości,
turniejów
piłkarskich pod znakiem AK. Ma doskonałą płaszczyznę
porozumienia z tą częścią młodego pokolenia, która nastawiona
jest patriotycznie.
Bardzo szkoda, że zrezygnowała ze stanowiska
wiceprezesa Zarządu Pani Danuta Pielak, doskonała
zawodowo, nasza podpora we wszystkich sprawach
ekonomicznych,
finansowo-księgowych oraz przygotowaniu
ofert
do
konkursów
na
dofinansowanie
zamierzeń
Stowarzyszenia. Jest bardzo zaangażowana w nowe akcje
Stowarzyszenia wspierając je fachowymi opracowaniami.
Pozostała na stanowisku Skarbnika Zarządu i pełni
równocześnie funkcję Głównej Księgowej.
Sprawy kontaktów ze Światowym Związkiem Żołnierzy
Armii Krajowej
i innymi organizacjami prowadzi Pani
wiceprezes Stanisława Kociełowicz, która jest równocześnie
prezesem Koła Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie. Na
szczególne uznanie zasługuje jej bardzo dobry kontakt z
Magazynem Wileńskim
i
Polonią w Wilnie. Na bieżąco
dostarcza materiały do Kwartalnika (dokumentację i zdjęcia
fotograficzne). Utrzymuje na bieżąco świetny kontakt z
Łagiernikami w Kraju i za granicami Polski.
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Sekretarz Zarządu Bożena Bargieł protokółuje na wszystkich
posiedzeniach Zarządu i na Zjeździe oraz przygotowuje
kalendarium wydarzeń historycznych
i dokumenty do
Kwartalnika.
Działalność Stowarzyszenia od XXVII Zjazdu
W sierpniu 2012
roku braliśmy udział w przepięknej
uroczystości na cmentarzu polskich bohaterów w Surkontach.
Surkonty nazywane są polskimi Termopilami. Tu poległ z 37
żołnierzami Zgrupowania Nowogródzkiego jednoręki dowódca –
cichociemny mjr Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz”. Zginęli
w walce z przeważającymi wielokrotnie siłami sowieckimi. Polegli
za Ojczyznę do końca dumni, nieugięci, nieustraszeni. W
uroczystej Mszy Świętej na cmentarzu oddaliśmy hołd polskim
bohaterom poległym w czasie bitwy. Ksiądz Rodziewicz odprawił
piękną Mszę Św. i wygłosił najpiękniejszą jaką słyszałem homilię
narodową. Nad cmentarzem powiewały polskie sztandary, polscy
żołnierze stali w słońcu w mundurach polskich, kpt. Weronika
Sebastianowicz, por. Alfons Rodziewicz,
por. Franciszek
Szamrej, Nowik, Arkuszewicz. Śpiewaliśmy hymn narodowy i
hymn łagierników.
Był chór polski z Mińska, który śpiewał narodowe i
religijne pieśni.
Odczytałem Apel Pamięci poległych i pomordowanych –
dobitych bagnetami rannych polskich bohaterów.
Przez tydzień owocnie pracowaliśmy na cmentarzach
odnawiając kwatery żołnierskie. Piękną uroczystość ponowiliśmy
w Niecieczy zarówno w kościele na Mszy Św. kiedy to
złożyliśmy wiązankę kwiatów pod tablicą słynnego dowódcy
por. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” jak i na pobliskim
cmentarzu w kwaterze żołnierzy polskich. Na ten cmentarz
poszliśmy z polskimi sztandarami i polskimi pieśniami na
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ustach. Przeżycia piękne i wzruszenia jakich nie zapomnimy
do końca życia. Wyremontowaliśmy mały cmentarz z mogiłami
żołnierzy AK w m. Paszkiewicze, gdzie na miejscu spalonego
dworku polskiego ziemianina wyrósł mały las. Opieka nad
kwaterami żołnierskimi była realizowana zarówno w czasie
naszego pobytu jak i później do Dnia Zmarłych przez kpt.
Weronikę Sebastianowicz, która z żołnierzami AK wykonała
remont grobów
polskich kombatantów na cmentarzach w
Naczy i Wawiórce.
Czekamy
na
pomoc materialną z Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa – złożyliśmy ofertę w konkursie
tak, aby móc realizować te cele. Niestety Stowarzyszenie ma
trudności finansowe, bo z niewielkich składek członkowskich
niewiele
da się
zrobić pomimo pomocy senatora Jana
Szyszko i kilku innych osób wspierających nasze działania.
Bez pieniędzy nie jesteśmy w stanie rozwinąć naszej działalności
niezwykle patriotycznej na byłych Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej.
Jesteśmy zapraszani przez Urząd ds. Kombatantów do
narodowych uroczystości. Z wiązanką kwiatów i pocztem
sztandarowym braliśmy udział w większości świąt narodowych
i w rocznicę Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2012 roku
i w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę i
w rocznicę zamordowania przez władze rosyjskie Rządu
Narodowego Powstania Styczniowego pod pomnikiem
Romualda Traugutta na Warszawskiej Cytadeli,
i pod
pomnikiem Cichociemnych na Wojskowym Cmentarzu
Powązkowskim,
i pod pomnikiem Bohaterów pod Monte
Cassino w rocznicę bitwy. Nigdy nie może nas zabraknąć w
przyszłości na uroczystościach narodowych zarówno 17
września jak i 1 marca w Święto Żołnierzy Wyklętych, bo
większość łagierników to Kresowi Żołnierze Wyklęci.
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Edukacja – edukacja – edukacja młodego pokolenia
w duchu patriotycznym głoszenia prawdy historycznej o
żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego
Na plan pierwszy działań wyłania się sprawa edukacji
młodego pokolenia. Nie ma ważniejszej sprawy aniżeli
wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym. Dla Polski, dla
naszego narodu najważniejsze jest uczenie wartości takich jak
miłość do Ojczyzny oraz poszanowanie tradycji narodowych
oraz poszanowanie godności własnej Polaka i drugiego
człowieka. Ci nauczyciele, którzy byli przygotowani do pracy
na studiach pedagogicznych w okresie komunistycznym w
okresie załamania prawdy historycznej
nie przekazują ani
etosu Armii Krajowej ani etosu Żołnierzy Wyklętych, ani prawdy
historycznej o tragedii żołnierzy kresowych, ani o deportacji
ludności polskiej na Syberią, ani o Polakach żyjących na
Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, ani na dalekiej Syberii.
To zależy od rodowodu nauczycieli – kto ich urodził i wychował.
Na Zjazd zaproszono wyróżnione 3 najlepsze szkoły,
których młodzież wychowywana jest w duchu patriotycznym.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza na
wejściu do szkoły wisi motto z nauki Jana Pawła II, a w każdej
klasie i pracowni wisi krzyż obok orła w koronie. Młodzież
uczona jest prawdy historycznej o bohaterach narodowych o ich
heroicznej walce z barbarzyńskimi najeźdźcami na Polskę.
Pani Dyrektor Złocka – Korzeniewska kultywuje tradycje
narodowe – pochodzi z rodziny patriotycznej – jej ojciec był
zasłużonym żołnierzem AK.
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Chwała b. wójtowi Augustowa p. Eugeniuszowi Simsonowi,
który w okresie swojej kadencji w latach 1990 – 2002 tworzył
i nadawał szkołom na swoim terenie patriotyczne nazwy –
logo: Szkoła Bohaterów Westerplatte, szkoła im. AK w Janówce,
szkoła im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, szkoła Jana Pawła
II i inne. Pan Eugeniusz Simson broni te szkoły przed
likwidacją, bo atak na te szkoły pogrobowców komunizmu jest
duży.
Szczególnie zasłużony jest p. Karol Czarniecki, Dyrektor
Szkoły im. Armii Krajowej w Janówce,
który prowadzi
również Muzeum AK. Uczniowie uczeni są pieśni i wierszy
patriotycznych. Byliśmy zachwyceni, występami patriotycznymi
zespołu artystycznego szkoły na uroczystościach w dniu 9
maja br.
Patriotyzm jest kultywowany w Szkole w Sejnach dzięki
pani Barbarze Kuklewicz – córce żołnierza AK – łagiernika.
Dowodem na to są występy grupy artystycznej młodzieży i
wspaniałego gitarzysty pana Grzegorza Kucharzewskiego.
Stowarzyszenie posiada własną drużynę piłkarską FC Legion
Polska na terenie Ursynowa z logo AK.
Dzięki panu Arturowi Kondratowi już 2 razy
zorganizowaliśmy turnieje piłkarskie - wręczaliśmy książki o AK i
wspaniałych dowódcach. Najwyższą nagrodą była statuetka
Powstania Warszawskiego.
Stowarzyszenie organizowało akcje pomocy materialnej
na Białorusi. Szczególną pomoc świadczył Burmistrz Wołomina
p. Madziar oraz Kierowniczka Domu Kultury w Wołominie.
Wielka akcja była prowadzona przy Kościele pod
wezwaniem św. Ojca Pio na terenie Kabat w Dzielnicy
Ursynów pod kierunkiem wspaniałego księdza proboszcza.
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Budzą wzruszenie akcje organizowane przez Liceum
Ogólnokształcące w Białymstoku. Młodzież patriotyczna chętnie
przynosiła paczki, które kierowane były do naszych rodaków w
Grodnie.
Jak zawsze
upominki
dla kolegów z Kresów
Wschodnich RP zapewnia pan Stanisław Stawski z Chicago
polski biznesmen, żołnierz AK Pułku „Baszta”.
Pomimo, że Stowarzyszenie boryka się z ogromnymi
trudnościami finansowymi, dzięki ks. Janowi Marcjanowi z
Zalesia Górnego pochowaliśmy z asystą wojskową na
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie por. Stanisława
Leńca zasłużonego żołnierza AK z Kresów. Śp. por. Stanisław
Leniec zawsze marzył, ażeby po trudach życia na zawsze
spocząć w wolnej, niepodległej Polsce. Zaproszony do Polski
przebywał w Domu Promiennej Starości w Zalesiu Górnym i tu
zmarł. Spełnione zostało jego życzenie. Zarówno Msza Święta
pogrzebowa, celebrowana przez dwóch księży jak i sam
pogrzeb miały bardzo uroczysty charakter.
Stowarzyszenie nasze ponosiło bolesne straty, bo z roku na
rok odchodziło na wieczną wartę coraz więcej łagierników. Po
stratach Stowarzyszenie zwierało ponownie szeregi. Teraz na
przestrzeni 2012/2013 ponieśliśmy tak duże straty osobowe, że
nie jesteśmy już w stanie zewrzeć szeregów, bowiem zmarło 30
łagierników od maja 2012
roku,
w tym osoby bardzo
zaangażowane w naszą działalność: pan mjr Krzysztof Werner,
który jako kierownik Koła ŚZŻAK w Opolu swoją niezwykłą
energią trzymał silnie całe południe Polski od Wrocławia po
Opole, Katowice i Gliwice. Brakuje teraz nam jego silnej
osobowości, prawego charakteru, świetnych opracowań,
mądrych wypowiedzi.

159

Odszedł też na zawsze kpt. Marian Dąbrowski, nasz
skarbnik gotowy do działania w każdej akcji, ogromnie życzliwy i
pracowity i pani Zofia Szelking z Komisji Rewizyjnej zawsze
chętna do pomocy. Na szczęście do Stowarzyszenia wchodzą
teraz młodzi ludzie, dla których pamięć polskich bohaterów
jest droga, a zachowanie tej pamięci bardzo ważne.
Szalenie ważną dla narodu polskiego jest zachowanie
pamięci o tych wspaniałych ludziach, którzy walcząc o wolność
Polski i w obronie represjonowanych bądź deportowanych
Polaków rzucili na szalę swoje życie.

Współpraca z urzędami
stowarzyszeniami, szkołami.

państwowymi,

fundacjami,

Ogromnego wsparcia udziela Stowarzyszeniu Urząd ds.
Kombatantów i
Osób Represjonowanych. Gdyby nie to
wsparcie, nie udałoby się zorganizować tego uroczystego
Zjazdu, który niewątpliwie znajdzie swoje miejsce w historii.
Minister Jan Stanisław Ciechanowski darzy nas szczególną,
wyjątkową opieką i troską. Dowody tego wyjątkowego wsparcia
mamy również od wszystkich urzędników tego Urzędu a przede
wszystkim płk Zbigniewa Krzywosza, płk Dziuby i płk
Demediuka.
Dziękujemy za zaproszenia na narodowe uroczystości i
za to, że sztandar i wiązanka kwiatów od Stowarzyszenia
jest najczęściej eksponowana zaraz za ambasadorami państw
uczestniczących w uroczystościach.
Wsparcia udziela nam też Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa. Gdyby nie udzielana tu pomoc nie byłoby
możliwości wydawania cennego Kwartalnika dla łagierników,
bibliotek i szkół.
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Liczymy też, że wygramy konkurs na renowację mogił
żołnierskich i kwater oraz postawienie nagrobków poza
wschodnią obecnie granicą.
Dobrze układa się współpraca z Fundacją Lwowa i
Kresów Południowo – Wschodnich, którą prowadzi Pani
Aleksandra Biniszewska z Kuklówki Radziejowickiej. Ta
Fundacja, z którą współpracujemy, świadczy ogrom pomocy
polskim szkołom we Lwowie i na całym terenie Kresów Płd.
Wschodnich. Teraz w maju już po pogrzebie śp. Stanisława
Leńca p. Aleksandra Biniszewska uzyskała zgodę na
wybudowanie
nekropolii
cmentarza w Kuklówce
Radziejowickiej w pięknym miejscu, gdzie każdy żołnierz AK
i osoby z jego najbliższej rodziny mogą spocząć po trudach
życia.
Zawarliśmy
umowę
o
współpracy
z
Liceum
Ogólnokształcącym nr 1 w Białymstoku w strefie patriotycznej
działalności edukacyjnej i pomocy materialnej dla Kresowych
Straceńców. Młodzież została zaangażowana emocjonalnie w te
sprawy.
Niezwykle patriotyczne szkoły, które powstały z inicjatywy
Pana Eugeniusza Simsona w rejonie Augustowa, z
patriotycznymi zawołaniami - Armii Krajowej, Jana Pawła II,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Powstania Warszawskiego
gen. Prądzyńskiego, Powstania Styczniowego, to niezwykłe
dzieło w skali krajowej. Pomimo ataków na likwidację tych
patriotycznych szkół Pan Eugeniusz Simson skutecznie je broni.
Przy Szkole Podstawowej, której dyrektorem jest pan Karol
Czarniecki utworzone jest Muzeum AK. Tam znajduje się wiele
pamiątek od czasu, gdy łagiernicy uczestniczyli w utworzeniu
tego Muzeum.
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W szkole tej działa artystyczny zespół uczniów klas II –
VI tak uzdolnionych dzieci, że wróżę im wielką artystyczną
przyszłość. Repertuar tego zespołu to pieśni narodowe.
W duchu patriotycznym prowadzony jest Zespół Szkół
w Sejnach. Pani Barbara Kuklewicz córka żołnierza AK
łagiernika przewodzi temu. Nie dotarliśmy do tej szkoły, ale
zespół artystyczny, który wystąpił podczas XXVII naszego
Zjazdu w ubiegłym roku w Galerii Porczyńskich im. Jana
Pawła II i wystąpił na Zjeździe w tym roku - mówi sam za
siebie.
Zawarliśmy umowę o współpracy z Muzeum AK w
Krakowie i przekazaliśmy tam 4. oryginał egzemplarza
Testamentu Łagierników . Kolega Artur Kondrat uczestniczył w
uroczystościach w tym Muzeum.
W czasie XXVIII Zjazdu zaproponowane jest zawarcie
porozumienia o współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w
Gdyni.
Obecnie tworzone jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych w
Ostrołęce – to ważna inicjatywa. Tam też będziemy przekazywali
pamiątki i dokumenty Żołnierzy Kresowych.
Jesteśmy zdumieni wobec nieustannych ataków na
Armię Krajową, na Żołnierzy Wyklętych. Cieszymy się, że
ustanowiony został dzień 1 marca jako Święto Żołnierzy
Wyklętych, ale ataki na wszystko co dla nas jest święte jest nie
do przyjęcia i zrozumienia. Nie dość tego, że sprawcy zbrodni na
rotmistrzu Witoldzie Pileckim, na generale Auguście Emilu
Fieldorfie , na mjr
Zygmuncie Szendzielarzu, na dowódcach
IV Oddziału WIN nie stanęli przed Sądem. Teraz kiedy pozostała
garstka żołnierzy AK w późnym wieku, prowadzone są ataki w
publikacjach, w mediach, w filmach.
Tworzone są pełne
oszczerstw o AK filmy typu „Obława” , gdzie oficer AK kolejno
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wyprowadza jeńców niemieckich i strzela im w tył głowy a
innych karmi
zupą
z
muchomorów. W Niemczech
stworzono film jakoby AK była organizacją antysemicką, co jest
wierutnym kłamstwem a film ten jest zakupiony za polskie
pieniądze i nadawany w programie I TVP. W tego typu
sprawach zgłaszać będziemy protesty do władz państwowych.
Na każdym kroku spotykamy się teraz z akcjami antypolskimi i
trzeba temu przeciwdziałać.
Nie pozwólmy szargać pamięci wspaniałych żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego. Dbajmy o etos Armii Krajowej.
W 2012r Stowarzyszenie wystąpiło do Episkopatu Polski
o nadanie biegu beatyfikacji księdza prałata Zdzisława
Peszkowskiego, więźnia Kozielska, który dzięki Opatrzności
Bożej uratował się „na nieludzkiej ziemi” i całe życie poświęcił
głoszeniu prawdy historycznej o zbrodni katyńskiej. Jego
świątobliwe życie niewątpliwie zasługuje na szczególną łaskę u
Boga i hołd żyjących.
W 150. rocznicę Powstania Styczniowego
braliśmy
udział w narodowym koncercie w Ożarowie Mazowieckim, który
zorganizował członek naszego Stowarzyszenia Piotr Białek,
który równocześnie jest prezesem Fundacji Ave Patria.
W
koncercie wzięły udział polskie chóry z Polski, Litwy,
Białorusi i Ukrainy. Tło historyczne o Powstaniu Styczniowym
wygłosił Andrzej Siedlecki.
Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Siedlecki,
Weronika Sebastianowicz, Artur Kondrat, brali udział w
uroczystościach
poświęconych
bohaterom
Powstania
Styczniowego w Sokołowie Podlaskim. Przemówienia na temat
wielkiego
zrywu patriotycznego jakim było Powstanie
Styczniowe zostały wygłoszone w miejscowym kościele i pod
pomnikiem ostatniego komendanta partii powstańczej księdza
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Stanisława Brzózki straconego przez władze
rosyjskiego na rynku w Sokołowie Podlaskim.

zaborcy

Sokołów Podlaski darzymy szczególnym sentymentem z
uwagi na walki VI Brygady Wileńskiej na tym terenie z władzą
komunistyczną narzuconą siłą przez ZSRR. Pod pomnikiem
komendantów tej Brygady przy uroczystościach narodowych
składaliśmy wiązanki kwiatów i zapalaliśmy znicze.
Na niemalże wszystkich uroczystościach narodowych
takich jak: Święto 11-Listopada,
Święto 3 Maja, Święto
Żołnierzy Wyklętych 1 Marca - uczestniczyliśmy z pocztem
sztandarowym Stowarzyszenia.
Nigdy nie zapominamy o
udziale w
uroczystościach
upamiętniających
napaść
okupanta
niemieckiego i sowieckiego na Polskę. Zawsze
stajemy z pocztem sztandarowym 17 września pod pomnikiem
Poległym i Pomordowanym na Wschodzie a także w rocznicę
Powstania Warszawskiego. Nie może nas zabraknąć wszędzie
tam, gdzie najważniejszymi słowami jest Bóg, Polska i Armia
Krajowa.
Bardzo ważną inicjatywę w Wilnie pod kierunkiem Pana
Władysława
Korkucia
podjęli
łagiernicy
z
naszego
Stowarzyszenia, aby w Polskim Domu w Wilnie wmurować
tablicę poświęconą wszystkim dowódcom i komendantom AK
Zgrupowania Wileńsko – Nowogródzkiego AK. Ta inicjatywa jest
dla nas priorytetową, świętą sprawą i musi zostać zrealizowana
w możliwie najpilniejszym czasie.
Bardzo cieszą turnieje piłkarskie młodych chłopców
organizowane
przez
kolegę Artura Kondrata na terenie
Dzielnicy Ursynów pod auspicjami naszego Stowarzyszenia. W
czasie turniejów rozprowadzamy patriotyczne książki, medale
pamiątkowe, statuetki. Nagrodą dla najlepszego piłkarza na
boisku jest statuetka „Małego Powstańca Warszawskiego”.
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Stowarzyszenie stale rozwija kierunki swojej działalności.
Podstawowe zamierzenia to:
1. renowacja kwater i mogił żołnierskich na Kresach
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, dbałość o
wszystkie miejsca upamiętniające heroizm w walce i
pamięć o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego,
2. edukacja młodego pokolenia Polaków w Polsce i na
dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej w duchu
patriotycznym, tożsamości narodowej, dbałości o etos
Armii Krajowej, o godność Polaka ze szczególnym
uwzględnieniem Lidy i Grodna,
3. zabezpieczenie pamięci o łagiernikach w Muzeum
AK
w
Krakowie, w Muzeum AK w Janówce
k/Augustowa, w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, w sali
pamięci Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
4. współpraca z Urzędem ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Radą Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa oraz organizacjami niepodległościowymi i
patriotycznymi w Polsce i poza granicami ze
szczególnym uwzględnieniem Wilna, Grodna i Lidy.

*
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Nadesłane pozdrowienia
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Wrzesień 193913

1 września Polska stanęła osamotniona przeciwko dwóm
zbrodniczym
systemom
totalitarnym: bolszewickiemu
komunizmowi i niemieckiemu narodowemu socjalizmowi.
Ideologie te stanowiły śmiertelne zagrożenie nie tylko dla
Polski, ale również dla całej cywilizacji europejskiej.
Ogromnie smutny jest fakt, że przy tak wspaniałej historii
polskiego Narodu
w czasach totalitaryzmu tak marnie
wygląda polska polityka historyczna. Najbardziej przy tym
bolesne jest wypłukiwanie z programów szkolnych nauczania
historii
dwudziestowiecznej.
Jest
to
działanie
wręcz
samobójcze w sytuacji, gdy główne potęgi europejskie (w
tym Niemcy i Rosja) prowadzą bardzo intensywną politykę
historyczną, opartą do pewnego stopnia na fałszu, w tym
na zakłamaniach uderzających w Polskę.

13

Nasz Dziennik 31.08.-1.09.2013 str.1
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Wrzesień 193914
prof. Mieczysław Ryba

Dzień 1 września jest symboliczną datą wybuchu II
wojny światowej. Jednakże tak uważają głównie Polacy. I mimo
tego, że niedługo potem Anglia i Francja wypowiedziały
Niemcom wojnę, na Zachodzie jej początek określa się
bardziej na rok 1940 (inwazja na Francję), a w Sowietach na
1941 rok.
Wrzesień 1939 jest bowiem datą niewygodną prawie
dla wszystkich.
Z jednej strony dla Niemców, którzy zaczęli
agresję od Polski i na polskich ziemiach dokonali największych
zbrodni. Ich dzisiejsze określanie się
jako ofiara II wojny
światowej (powojenne wysiedlenia) nie bardzo komponuje się
z tym, co zrobili Polsce. Z drugiej strony dla Sowietów, dla
których wrzesień 1939 roku łączy się z ich inwazją na
Polskę (17 września) i wspólnym z Niemcami rozbiorem
Polski. Zachód z kolei, wprawdzie formalnie wypowiedział
wojnę Niemcom, ale nie zrobił nic, by pomóc walczącym
Polakom. Wrzesień 1939 roku to zatem powód do wstydu
dla wielu państw europejskich (...)
Polacy – mimo położenia między dwoma bardzo
„modnymi” wówczas ustrojami obecnymi w Niemczech i w
Sowietach – oparli się pokusie budowania u siebie państwa
totalitarnego oraz koalicji z Berlinem lub z Moskwą. Oczywiście
koszt takiej polityki prowadzonej przez Polaków był olbrzymi
(miliony ofiar, zniszczony kraj), ale po latach możemy bez
wstydu powiedzieć, że budowanie państwa w oparciu o
łaciński ład nie wnosi żadnego zagrożenia, wręcz przeciwnie

14

Nasz Dziennik 31.08.2013 – 1.09.2013 str.M8
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–
jest
podstawą
międzynarodowego.

budowania

sprawiedliwego

ładu

Zdradziecki pakt
Rozbiór Rzeczypospolitej dokonał się na bazie paktu
Ribbentrop-Mołotow, który stanowił o podziale naszego kraju i
środkowej Europy na strefy wpływów: niemiecką i sowiecką.
Działania militarne we wrześniu, a później aneksja krajów
bałtyckich były po prostu realizacją tego porozumienia. Przy
czym ostatecznie nie chodziło tylko o likwidację państwowości
polskiej, jak to było w trakcie rozbiorów osiemnastego wieku.
Tu chodziło również o likwidację Polskiego Narodu, jako
nieprzystającego do utopijnych ustrojów dwudziestowiecznego
socjalizmu. Mordu w Katyniu w 1940 roku dokonano na skutek
przekonania Stalina, że z polskiej inteligencji nie da się
zbudować społeczeństwa sowieckiego. Mordowanie polskiej
inteligencji przez Niemców miało również doprowadzić
do
zagłady
Narodu,
który
nie pasował do rasowosocjalistycznego ładu projektowanego przez Niemcy w
Europie.
Masowe
mordy w obozach koncentracyjnych,
wywózki, podsycanie waśni narodowych (najwymowniejszy jest
tutaj przykład ukraiński) – wszystko to miało na zawsze
pogrzebać państwo polskie i polski Naród.
Autor jest kierownikiem Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX w.
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

*
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17 września 1939 r.
Cios w plecy15
Łamiąc pakt o nieagresji, Armia Czerwona dokonała
najazdu na walczącą z Niemcami Rzeczpospolitą. Dwóch
okupantów podało sobie ręce. Czwarty rozbiór stał się
faktem. Droga do ludobójstwa na Polakach, niezliczonych
zbrodni, zagłady kresów - stanęła otworem.

Kresowe Westerplatte

16

Anna Zechenter IPN Kraków

Obrona straceńczej placówki na Westerplatte we
wrześniu 1939 roku urosła do rangi symbolu – narodził się mit,
który zapisał się głęboko w polskiej świadomości i żyje do dziś
swoim życiem. Do tego symbolu, jako wyrazu postawy moralnej,
sięgał w 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc: „Każdy z
was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć”.
Gdyby nie lata komunistycznego monopolu na kreowanie
historii wojny, symboli tych byłoby więcej, a być może jednym z
nich byłoby kresowe Grodno.
Sowieckie, a potem PRL-owskie kłamstwo o „pokojowym”
wkroczeniu Sowietów 17 września 1939 roku dla ochrony
„bratnich narodów słowiańskich”, Białorusinów i Ukraińców,
nadal ciąży na obrazie Września. Bo chociaż w rodzinach i
literaturze emigracyjnej, a potem podziemnej w kraju,
przekazywano prawdę o zbrodniczej sowieckiej agresji, to wojna
obronna 1939 roku na wschodzie, o zasięgu zdecydowanie
15
16

Nasz Dziennik 1.09.2013 str.1
Nasz Dziennik 17.09.2013 str. II i III
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mniejszym niż walki z Niemcami, nie zapisała się legendą, która
w społecznej świadomości wagą swoją dorównywałaby mitowi
Westerplatte – choć heroicznych aktów oporu w zmaganiach z
Sowietami nie brakowało. (…)
Grodno semper fidelis
W zbiorową niepamięć odeszła heroiczna obrona
Grodna, które stanęło na drodze czerwonej armii. Sowieckie
dowództwo spodziewało się, że miasto – siedziba Dowództwa
Okręgu Korpusu III – da silny odpór, nie było jednak świadome,
że z silnie obsadzonego przed wojną ośrodka jeszcze w sierpniu
wycofano znaczne siły nad granicę niemiecką i do Lwowa.
Faktyczne dowództwo spoczęło w rękach wiceprezydenta miasta
Romana Sawickiego i majora Benedykta Serafina, szefa
Wojskowej Komendy Uzupełnień, a zarazem dowódcy batalionu.
W bombardowanym od 1 września przez Niemców Grodnie
pozostały jedynie niepełne dwa bataliony piechoty z bronią
maszynową, improwizowany oddział 200-osobowy pod
dowództwem późniejszego cichociemnego ppor. rezerwy
Antoniego Iglewskiego, żandarmeria wojskowa, policja oraz
niewielkie pododdziały piechoty przybyłe z Wilna, jedna bateria
artylerii przeciwlotniczej. I mnóstwo ochotników: mieszkańców,
harcerzy, uczniów.

Brutalna siła i przemoc znamionowały agresję sowiecką
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Przeciwko
nim
szła
potęga
sowiecka,
którą
powstrzymywali do 22 września – przez prawie trzy doby.
Pierwsze siły pancerne pojawiły się rankiem 20 września na
moście nad Niemnem. „O świcie wjeżdża na most olbrzymi
czołg, przerywa bez trudu nasze zapory, a za nim drugi, trzeci,
czwarty – wspominała nauczycielka Grażyna Lipińska. –
Czerwone chorągiewki trzepoczą na nich. Żołnierz polski na
przyczółku mostowym wali z działka przeciwlotniczego,
przepuścił jednak pierwsze trzy czołgi, trafia w czwarty”. Do
miasta wjechało prawie dziesięć maszyn. Na ulicach rozpoczyna
się polowanie na czołgi, obrońcy, wśród których jest wielu
kilkunastolatków, rzucają w nie butelkami z benzyną.
Ginie i odnosi rany wielu mieszkańców.
„Rozkrzyżowane dziecko”
Rankiem 21 września na wdzierające się do miasta czołgi
znów lecą butelki z benzyną, ale nieprzyjaciel przebija się do
centrum. Odnotowano kilka przypadków użycia cywilów jako
żywych tarcz – jeden z nich jest znany z relacji dwóch
nauczycielek, Danuty Bukowińskiej i wspomnianej już Grażyny
Lipińskiej. „Na tym dalekim czołgu plama. Lecę… Nagle straszna
pewność – odtworzenie przeszłości: Głogów! – opisała ten
moment Grażyna Lipińska. – Śmiercionośna maszyna toczy się
naprzód, a ja stępiała na wszystko lecę wprost na nią. Nie słyszę
okrzyku ścigającej mnie Danki… Czołg staje tuż przede mną. Na
łbie czołgu rozkrzyżowane dziecko, chłopczyk. Krew z jego rany
płynie strużkami po żelazie. Zaczynamy z Danką uwalniać
rozkrzyżowane, skrępowane gałganami ramiona chłopca. (…) Z
czołgu wyskakuje czarny tankista, grozi nam (…) chwytam nosze
i pozostawiając oniemiałych naszym zuchwalstwem oprawców –
uciekamy”. 13-letni Tadeusz Jasiński z pięcioma ranami od
polskich kul mocno krwawi, woła matkę. „Poszedł w bój, rzucił
butelkę benzyny na czołg, ale nie zapalił… nie umiał…
Wyskoczyli, bili, chcieli zastrzelić, a potem skrępowali na łbie
czołgu – wspomina Lipińska. – Chłopiec coraz słabszy, zaczyna
konać. Matka zrozpaczona i pobudzona równocześnie czynem
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syna szepcze mu: „Tadzik, ciesz się, Polska armia wraca! Ułani z
chorągwiami, śpiewają!!!”(…).
III Rzeczpospolita nie stawia pomników Tadkowi
Jasińskiemu. Nie pamięta o grodzieńskich orlętach.

Kawalerzyści przeciw pancerzom
21 września ułani, którzy wycofali się z Grodna, by
uniknąć zamknięcia w okrążeniu, rozłożyli się na noc w okolicach
Kodziowców.(…)

Lampy naftowe na czołgi
Pod Kodziowcami rozpętało się piekło. „Pociski rozrywały się
wokół, raniąc ludzi i konie… – wspomina ochotnik Olgierd
Kozłowski. – Chłopcy porozbiegali się po chałupach szukać
butelek na benzynę, a gdy ich nie znaleźli, to brali lampy
naftowe. (…) Czołgi, które jechały przez wieś, atakowaliśmy zza
domów benzyną. Była wielka radość, jak udało nam się jakiś
zapalić. Taki czołg jechał jeszcze przez jakiś czas, ale później
musiał stanąć i otworzyć klapy. Zaś dalej były nasze oddziały i
wykańczały czołgistów”.
Po każdym z kilkunastu natarć bolszewicy porzucali płonące
wraki i uciekali. Ich przewaga była jednak ogromna – do rana
przełamali polski opór, a cały oddział Narcyza Łopianowskiego
wzięli do niewoli. Bitwa pod Kodziowcami uznawana jest za
największe zwycięstwo wojsk polskich w walkach z oddziałami
sowieckimi we wrześniu 1939 roku. Udało się jednak
powstrzymać sowieckie natarcie, zginęło i zostało rannych
kilkuset żołnierzy sowieckich.
Przeciwko Sowietom występowały również tworzone z
marszu zgrupowania. Przez 13 dni gen. Wilhelm OrlikRückemann dowodzący wojskami KOP na Polesiu i Wołyniu
stoczył kilkadziesiąt potyczek i dwie bitwy – w ostatnich dniach
września pod Szackiem, gdzie Polacy rozbili 52. Dywizję
Strzelecką Armii Czerwonej, i 1 października pod Wytycznem,
skąd musiał wycofać się przed sowieckimi oddziałami
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pancernymi i rozwiązać grupę bojową. Dowódca Grupy
Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszek Kleeberg walczył pod
Jabłonią, Parczewem i Milanowem. Jego żołnierze ostatni bój z
Sowietami stoczyli 4 października 1939 roku, w przeddzień
swojej kapitulacji przed Niemcami(…)

Niewygodna data
O tych, którzy z czerwoną armią walczyli w 1939 roku, III RP
pamiętać nie chce – 17 września nie urządza się państwowych
obchodów (…) 17 września 1939 roku był przecież zemstą na
pokoleniu, które wówczas (red.: w 1920 roku)
polskiej
niepodległości broniło(…)

Najazd sowiecki17
Piotr Szubarczyk
Sowiety napadły na Polskę w niedzielę. Agresor liczył na
większą dezorientację i zaskoczenie. Przedtem upewnił się, że
jego przewidywania co do bezwartościowych gwarancji Wielkiej
Brytanii i Francji dla Polski są słuszne. Niestety, nie mylił się.
Zarówno Niemcy, jak i Sowiety dążyły do obalenia porządku
politycznego ustanowionego w traktacie wersalskim. Ładu
moralnego, który urzeczywistnił aspiracje narodów Europy do
własnej państwowości. Nade wszystko Polaków, śniących od
pokoleń sen o tej, „co nie zginęła”.
Tajny pakt sowiecko-niemiecki, spisany 23 sierpnia 1939
r., wyznaczał niemiecko-sowieckie granice w Europie, która
znowu miała się stać więzieniem narodów. Zaborcy ustalili
„strefy interesów”: który z nich odbierze suwerenność
poszczególnym państwom. Co do Polski postanowili, że uczynią
to wspólnie.

17

Nasz Dziennik 17.09.2013, str.2
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Sowieci opóźniali atak do 17 września, by zachować
pozory, że przychodzą na pomoc ludności „zachodniej Białorusi”
i „zachodniej Ukrainy”, gdyż państwo polskie rzekomo „rozpadło
się”.
To nie Gdańsk i „korytarz”, to nie „uciskanie
mniejszości” były przyczyną ataku, lecz chęć unicestwienia
Rzeczypospolitej, tak jak później chęć zniewolenia innych
narodów, których suwerenność zapisano w traktacie wersalskim.
Ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, Wacław
Grzybowski, został obudzony 17 września 1939 r. o godz. 3.00
nad ranem. Zastępca komisarza spraw zagranicznych Sowietów
Władimir Potiomkin, usiłował mu wręczyć notę rządu
sowieckiego, wedle której agresor najechał na Polskę, by chronić
pokrewną ludność ukraińską i białoruską, a także, by uwolnić
Naród Polski od wojny! Ambasador Grzybowski nie przyjął
kłamliwej noty i oświadczył: „Atak Armii Czerwonej na Polskę
jest w tej sytuacji ciosem w plecy”.
Po 74 latach od tej napaści nie można powiedzieć nic
więcej ponad to, co oświadczył wówczas nasz ambasador.

74. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

18 19

/

W dniu 17 września 2013 r., w rocznicę agresji sowieckiej na
Polskę, przedstawiciele władz państwowych, wojskowych i
samorządowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, a
także przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej Weronika Sebastianowicz i Artur
Kondrat, harcerze i mieszkańcy Warszawy oddali hołd obrońcom
wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, składając wieńce i

18

strona internetowa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych
19
strona internetowa Ministerstwa Obrony Narodowej
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wiązanki kwiatów przed stołecznym pomnikiem „Poległym i
pomordowanym na Wschodzie”.

Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli żołnierze Batalionu
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, policjanci i straż miejska.
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Podczas uroczystości, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Stanisław Koziej wraz z Kierownikiem Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław
Ciechanowski odznaczyli w imieniu Prezydenta RP Krzyżem
Zesłańców Sybiru Panią Walentynę Bagińską.

Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak przypomniał, że
data 17 września jest szczególna, bo w dramatyczny sposób
zamyka to, co wydarzyło się na początku września.
Najpierw napad przez Niemcy, a potem napad przez drugiego
odwiecznego wroga, który niedawno był zaborcą i z którym
walczyliśmy w 1920 roku. Ta rocznica powinna przypominać
Polakom, w jak szczególnym miejscu Europy i świata się
znajdują, jak powinni szanować i cenić to, że mają niepodległość
i jak powinni dbać o to, by w przyszłości tej niepodległości nic
nie zagrażało – powiedział szef resortu obrony.
Następnie odczytano apel pamięci,
zakończony salwą
honorową, po którym przedstawiciele Kościoła katolickiego,
prawosławnego i ewangelickiego oraz gminy żydowskiej i
muzułmańskiej odmówili modlitwę ekumeniczną. Tego samego
184

dnia wieczorem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
odprawiono Mszę świętą.
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KOMUNIKATY
przyg. Stefania Szantyr-Powolna

Korpus Weteranów20
Powstanie Korpus Weteranów Walk o Niepodległość RP
– zrzeszający uczestników walk o niepodległość przed 1945 r. i
walczących zbrojnie z reżimem komunistycznym po 1945 roku.
Przyznanie im specjalnych świadczeń zakłada przyjęty przez rząd
projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach. Nowe
rozwiązania mają poprawić codzienną egzystencję 160 tys.
weteranów. Korpus będzie honorową wspólnotą żołnierską, a
jego członkowie otrzymają specjalne legitymacje wydawane
przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
jako dokument poświadczający prawo do specjalnych świadczeń.

Rządowy projekt
kombatantach21

nowelizacji

ustawy

o

Projekt nowej ustawy wraz z założeniami dotyczącymi
powstania Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP
przedstawił na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 19 czerwca 2013 r.
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski.
Rada Ministrów 14 maja 2013 r. przyjęła projekt ustawy
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a
także niektórych innych ustaw. Projekt ten został przedłożony
przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Proponowane w nim rozwiązania zmierzają do
pogłębienia realizacji konstytucyjnego obowiązku otaczania
20
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specjalną opieką weteranów walk o niepodległość, co stanowi art.
19 Konstytucji.
Projekt przewiduje spełnienie podnoszonego od wielu lat
postulatu środowisk kombatanckich, a więc utworzenie Korpusu
Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzięki temu pojęcie konstytucyjne, tj. „weteran walk
o niepodległość” (z tegoż art. 19 Konstytucji), znajdzie swoje
odzwierciedlenie także w tekstach aktów prawnych niższej rangi.
W skład Korpusu będą automatycznie – na wniosek wchodzić osoby, które uzyskały (albo uzyskają w przyszłości) –
na podstawie ustawy z 1991 r. o kombatantach - uprawnienia
kombatanckie z tytułu zbrojnej walki o niepodległość Państwa
Polskiego. Korpus Weteranów Walk o Niepodległość RP będzie
honorową wspólnotą żołnierską, a jego członkowie będą posiadać
specjalne legitymacje, wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Świętem członków Korpusu będzie dzień 1 września,
obchodzony uroczyście jako Dzień Weterana Walk o
Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (dotąd był to Dzień
Weterana).
Projekt przewiduje ponadto, że członkowie Korpusu
Weteranów Walk o Niepodległość RP będą mogli korzystać ze
środków publicznego transportu kolejowego i autobusowego ze
zniżką 51% (dotychczas – jako kombatanci – mogą korzystać ze
zniżki w wys. 37%).
Projekt przewiduje nowelizację ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych w postaci dokładnego zdefiniowania, jak
ma wyglądać udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poza
kolejnością osobom uprawnionym – nie tylko członkom Korpusu,
ale też wszystkim osobom uprawnionym na podstawie ustawy
kombatanckiej. Do tej pory dostęp kombatantów do opieki
zdrowotnej poza kolejnością – zapisany bardzo ogólnie - był
bardzo różnie interpretowany, często na niekorzyść
uprawnionych. Jednym z bardzo często zgłaszanych postulatów
środowisk kombatanckich było to, by ten dostęp poza kolejnością
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zagwarantować i dokładnie zdefiniować, co on oznacza. A więc
projekt przewiduje, że udzielanie świadczeń poza kolejnością
oznaczałoby, że świadczeniodawca udziela tychże świadczeń
poza kolejnością wynikającą z list oczekujących. Świadczenia, co
do zasady, byłyby udzielane w dniu zgłoszenia, z wyjątkiem
sytuacji, gdy byłoby to niemożliwe. W takim przypadku
świadczeniodawca wyznaczyłby inny termin (także poza
kolejnością), z zastrzeżeniem że w zakresie świadczeń
specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej nie będzie
on późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W
projekcie ustawy znalazł się także zapis obligujący NFZ do
monitorowania realizacji uprawnień kombatantów, czego do tej
pory nie było.
Projekt przewiduje także regulację w kolejnej sprawie
poruszanej przez środowiska kombatanckie, tym razem
zamieszkałe za granicą. Obecnie nie ma możliwości
transferowania dodatku kombatanckiego kombatantom i ofiarom
represji zamieszkałym za granicą. Zatem osoby te, jeżeli chcą
otrzymywać dodatek, muszą - stosownie do obecnie
obowiązujących regulacji zawartych w ustawie o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - upoważnić osobę
mieszkającą w Polsce do odbioru w ich imieniu tych świadczeń
albo założyć konto bankowe w Polsce, na które organy rentowe
przekazują środki. Dlatego, aby każdy polski kombatant
zamieszkały za granicą mógł otrzymywać należny mu dodatek
kombatancki w sposób maksymalnie dla niego wygodny, projekt
przewiduje przekazywanie wszystkich świadczeń kombatanckich
wypłacanych przez polskie organy rentowe również na rachunki
bankowe osób uprawnionych prowadzone w miejscu ich
zamieszkania.
Projekt przewiduje także utworzenie w Urzędzie do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kompletnej bazy
wszystkich kombatantów, inwalidów wojennych, inwalidów
poobozowych i ofiar represji. W chwili obecnej takie informacje
są rozproszone po różnych instytucjach państwowych,
realizujących wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych.
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Zgromadzone w Urzędzie dane będą przekazywane Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, co usprawni system weryfikacji praw
poszczególnych osób do świadczeń opieki zdrowotnej,
finansowanych ze środków publicznych.
Przewidziany termin wejścia w życie ustawy wynosi 30
dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem ulgi komunikacyjnej oraz
przesyłania dodatku kombatanckiego za granicę. Projekt
przewiduje, że w tych dwóch przypadkach ustawa weszłaby w
życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Podczas posiedzenia Sejmu, kluby poselskie opowiedziały
się za skierowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o kombatantach do prac w komisjach polityki społecznej i
rodziny oraz obrony narodowej.

Egzekucja za polskie nazwy 22
Maciej Walaszczyk
Tysiąc litów za każdy dzień zwłoki w wykonaniu sądowego
nakazu usunięcia polskich nazw ulic z domów musi zapłacić
dyrektor rejonu wileńskiego Lucyna Kotłowska
Sąd administracyjny wielokrotnie nakładał już na Lucynę
Kotłowską grzywnę w wysokości do tysiąca litów. Teraz, w
wyniku działań pełnomocnika rządu Republiki Litewskiej i
komornika, sędzia zażądał od kobiety informacji o jej sytuacji
finansowej i majątkowej, żeby nałożyć karę 1 tys. litów za –
UWAGA! – każdy dzień zwłoki w wykonaniu nakazu usunięcia
dwujęzycznych (litewsko-polskich) nazw ulic z domów
mieszkańców rejonu.
Za nieusunięcie polskich nazw ulic kierownictwu rejonu
wileńskiego i solecznickiego grożą wielotysięczne grzywny, w
ostateczności nawet kara pozbawienia wolności. Problem tlił się
22
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od trzech lat, by teraz przybrać na sile w formie egzekucji
komorniczych, podjętych wobec dyrektorów obydwu rejonów
samorządowych. W litewskim systemie administracyjnym
dyrektor rejonu stoi na czele władzy wykonawczej w rejonie. Od
kilku lat systematycznie są na nich nakładane wysokie kary za
nieusuwanie dwujęzycznych tablic z nazwami ulic wiszących na
prywatnych
domach
mieszkańców.
Kodeks
naruszeń
administracyjnych
Republiki
Litewskiej
przewiduje,
że
niedostosowanie się do wymagań urzędnika Inspekcji Języka
Państwowego w przypadku nieużywania języka państwowego
grozi upomnieniem, grzywną dla kierowników instytucji,
organizacji, firm w wysokości od 300 do 600 litów. W przypadku
powtórnego naruszenia grzywna wzrośnie podwójnie – od 600
do 1,5 tys. litów.

Spór o znak Polski Walczącej23
Piotr Czartoryski-Sziler

Platforma Obywatelska chce w trybie pilnym objąć symbol Polski
Walczącej ochroną prawną. Jednak w projekcie nie ma mowy o
tym, na czym ta ochrona miałaby polegać.
Zastrzeżenia do pomysłu zgłasza Rada Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa oraz opozycja. Nowe przepisy zapisane w
projekcie nowelizacji o ROPWiM mają spowodować, że znak
Polski Walczącej będzie miał status „dobra ogólnonarodowego,
podlegającego ochronie prawnej na zasadach przewidzianych
dla dóbr osobistych”. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia
takiej ochrony byłby minister kultury. Podejmowałby działania w
tym zakresie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady. W ten
sposób przedstawianie znaku Polski Walczącej – kotwicy,
mogłoby być zabronione np. na koszulkach, kubkach czy
plakatach partyjnych.
Pierwsze czytanie projektu podzieliło wczoraj sejmową
Komisję Kultury i Środków Przekazu. – Znak Polski Walczącej
23
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przekroczył barierę czasu i obecnie jest symbolem
ogólnonarodowym – powiedziała Iwona Śledzińska-Katarasińska
(PO), szefowa komisji. Jej koleżanka klubowa Ligia Krajewska
przypomniała, że inicjatywę w sprawie prawnej ochrony znaku
podjęły (dużo wcześniej) m.in. Związek Powstańców
Warszawskich i Światowy Związek Żołnierzy AK.
Według posłów PiS, projekt nie jest dostatecznie
przygotowany. – Ustawa ta, delikatnie mówiąc, jest
niedopracowana. Nie mam wątpliwości, że chodzi o jedno – żeby
1 sierpnia policja miała pretekst do wyłapywania narodowców
czy kibiców, którzy będą mieli koszulki z kotwicą – mówił Jacek
Świat (PiS). Jak zaznaczył, znak Polski Walczącej jest święty dla
każdego Polaka i w tym sensie już jest dobrem
ogólnonarodowym, co oznacza, że może być używany przez
wszystkich. Posłowie PiS zgłosili wniosek o odrzucenie projektu
w pierwszym czytaniu, ale został on w głosowaniu odrzucony.
Następnie odmówili pracy nad projektem w podkomisji. Pomysł
objęcia ochroną prawną znaku wstępnie poparło ministerstwo
kultury, ale zastrzegło, że rząd nie zajął jeszcze stanowiska w tej
sprawie.
Narzucone tempo prac miało spowodować, że projekt
miałby być rozpatrywany dziś przez Sejm, a w piątek przez
Senat. Zdaniem szefa ROPWiM Andrzeja Kunerta, projekt
powinni ocenić wcześniej także weterani Armii Krajowej, którzy
po wojnie wyemigrowali do Londynu. – Mam wielce mieszane
uczucia, jeśli chodzi o tempo prac nad tą bardzo ważną
nowelizacją. Jej przyjęcie w takim kształcie, który jest
proponowany, mogłoby spowodować wielkie problemy –
powiedział w Sejmie Kunert. – Nie ma w tym projekcie ani
jednego słowa na temat tego, na czym miałaby polegać ta
ochrona i przed czym. Czy ma to być ochrona polegająca na
przeciwdziałaniu wypadkom korzystania w sposób przynoszący
ujmę znakowi narodowemu, czy też ochrona znaku w każdym
przypadku, gdy pozostaje on w niezgodzie z jego charakterem i
znaczeniem, czyli np. przy wykorzystaniu go w celach
komercyjnych lub politycznych? W jaki sposób i kto będzie o tym
decydował, jeżeli to nie jest zapisane wprost? – podnosił Andrzej
Kunert.
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Wkrótce święty24
Katarzyna Cegielska

Ojciec Święty Franciszek
uznał cud uzdrowienia za
wstawiennictwem bł. Jana
Pawła II. Tym samym została
otwarta
droga
do
kanonizacji
Papieża
Polaka(…) Z informacji
Biura
Prasowego Stolicy
Apostolskiej wynika, ze w
czasie jednej uroczystości
będzie
kanonizowanych
dwóch Papieży. Obok Jana
Pawła II świętym ogłoszony
może zostać także bł. Jan
XXIII.

Rugi lwowskie25
Rada Miejska Lwowa powołała komisję, która ma
zrewidować polskie upamiętnienia w mieście.
Inicjatorzy nie ukrywają, że to odpowiedź na polskie
obchody rocznicy rzezi wołyńskiej i nazwanie jej ludobójstwem.
Uchwałę w tej sprawie przyjęto w nocy z 18 na 19 lipca.
Deputowany Bogdan Gałajko przedstawił list „organizacji
społecznych” domagających się usunięcia „polskiej okupacyjnej
symboliki wojskowej
na terenie muzeum
„Cmentarz
Łyczakowski”.
24
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Autorzy listu to kilka organizacji weteranów OUN-UPA.
Nie podoba im się miecz Szczerbiec wyryty na płycie cmentarza
Orląt Lwowskich, przy którym jest też napis: „Tu leży żołnierz
polski poległy za ojczyznę”.

Kształt założenia architektonicznego „Cmentarz Obrońców Lwowa”
szczegółowo reguluje polsko-ukraińskie porozumienie z grudnia 2001 roku

Zwracają się do Rady o usunięcie tego symbolu „polskiej
okupacyjnej agresji” i zastąpienie miecza krzyżem. Ich zdaniem,
obecność polskich symboli „jest zjawiskiem niedopuszczalnym i
obraźliwym dla współczesnej ukraińskiej państwowości”. „Warto
zaznaczyć, że obecnie na terytorium Polski nie ma żadnego
panteonu, który symbolizowałby chwałę
niemieckiego,
rosyjskiego czy ukraińskiego oręża. Państwo polskie nigdy by się
na to nie zgodziło” – piszą.
Pomysłodawcy usunięcia Szczerbca nie ukrywają, że do
wystosowania apelu skłoniły ich obchody 70. rocznicy rzezi
wołyńskiej. Wołodymyr Sereda z organizacji Nadsanie mówi
wprost, że to skutek „antyukraińskiej histerii w Polsce”. – Polacy
nie powinni zapominać, jak zawinili Ukraińcom – powiedział
jednemu z ukraińskich portali internetowych.
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Chodzi przede wszystkim o sformułowania uchwał Sejmu
i Senatu, które uznały zbrodnie UPA za „czystkę etniczną o
znamionach ludobójstwa” dokonaną przez nacjonalistów
ukraińskich. „My, przedstawiciele społeczności Lwowa, jesteśmy
głęboko zaniepokojeni antyukraińskim stanowiskiem strony
polskiej oraz oskarżaniem żołnierzy UPA o ludobójstwo
dokonane na ludności polskiej w latach II wojny światowej” –
napisali w apelu do Rady Miasta Lwowa. Gałajko zaproponował
powołanie tymczasowej komisji, która miałaby dokonać
przeglądu wszystkich obiektów „polskiej spuścizny historycznej
we Lwowie w celu ich uporządkowania, ustalenia statusu
prawnego i zgodności z obowiązującym prawem”. Grupa
deputowanych ma też organizować „okrągłe stoły i konferencje
dla omówienia problematycznych zagadnień polsko-ukraińskich
stosunków w XX i XXI wieku”. Po zakończeniu prac byłaby
obowiązana wydać rekomendacje dotyczące postępowania z
poszczególnymi polskimi pamiątkami we Lwowie.
– Komisja dokona przeglądu obowiązujących umów
między Ukrainą a Polską. Zbada, czy te symbole są powiązane z
negatywnymi momentami w historii i czy obrażają uczucia
narodowe Ukraińców. Wszystko to zbadamy i w przypadku
stwierdzenia naruszenia będzie możliwość demontażu
Szczerbca – powiedział Gałajko. Jest on deputowanym
nacjonalistycznej partii Swoboda. Ma ona przytłaczającą
większość (55 mandatów w 90-osobowej radzie Lwowa) i bez
problemu przeprowadza liczne uchwały o antypolskim
wydźwięku. Najczęściej wetuje je prezydent miasta, były członek
Naszej Ukrainy Wiktora Juszczenki, Andrij Sadowy.
Tak ma być i tym razem. Sadowy już zapowiedział, że
kilkadziesiąt różnych decyzji z tego posiedzenia zapadło z
naruszeniem procedur i ich nie zatwierdzi. Wśród nich ma być i
ta dotycząca tymczasowej komisji ds. polskich upamiętnień we
Lwowie. Zdaniem Jana Franczuka, prezesa Polskiego
Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, głos
partii Swoboda nie jest reprezentatywny dla mieszkańców
Lwowa, mimo że posiada ona większość w radzie. – Mam
nadzieję, że to tylko słowa, a sprawa szybko ucichnie, gdyż
chodzi o odwet za obchody wołyńskie i to wszystko – tłumaczy.
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Polskie MSZ również nie spodziewa się, by naprawdę
władze Lwowa zmieniły coś w wynegocjowanej z trudem formie
najsłynniejszego polskiego miejsca pamięci w mieście. – Na
razie nie mamy żadnej oficjalnej informacji o tej uchwale. Mamy
sygnały, że będzie ona zawetowana. Wiemy też, że komisja nie
podjęła jeszcze żadnych działań i, nawet jeśli zostanie formalnie
powołana, to w najbliższym czasie nie rozpocznie pracy – mówi
„Naszemu Dziennikowi” Marian Orlikowski, kierownik Wydziału
Współpracy z Polakami na Ukrainie polskiego konsulatu we
Lwowie.
Kształt całego założenia architektonicznego „Cmentarz
Obrońców Lwowa”, jako wydzielonej części Cmentarza
Łyczakowskiego, w tym treść wszystkich napisów i formę
emblematów,
szczegółowo
reguluje
polsko-ukraińskie
porozumienie z grudnia 2001 roku. Szczerbiec na płycie Mogiły
Pięciu z Persenkówki i napis przy niej od samego początku
budziły niechęć ukraińskich działaczy narodowych. Dyrektor
Cmentarza Łyczakowskiego próbował usunąć miecz już w 2005
roku, wkrótce po uroczystym otwarciu cmentarza Obrońców
Lwowa w obecności głów obu państw.

Mogiła Pięciu
Nieznanych z
Persenkówki
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Posłanka Swobody w Radzie Najwyższej Ukrainy Iryna
Farion powiedziała PAP, że jej zdaniem ostatnie zaostrzenie
relacji polsko-ukraińskich wygląda na „rosyjską technikę”, mającą
nie dopuścić do oczekiwanego jesienią w Wilnie podpisania
umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. – Nie
chciałabym, aby stosunki ukraińsko-polskie stały się ponownie
zakładnikiem w rękach Moskwy. Sądziłam, że nasze narody nie
będą angażować do rozwiązywania swoich problemów trzeciej
strony i odwiecznego strategicznego wroga Ukrainy, za jakiego
uważam Rosję – powiedziała. Uznała oświadczenie partii
Swoboda za adekwatną reakcję na to, co uchwalił polski Sejm.
Chodzi o projekt uchwały uznającej za „czystkę etniczną o
znamionach ludobójstwa” przesiedlenia Ukraińców w Polsce w
latach wojennych i powojennych. Swoboda domaga się także od
ukraińskiego MSZ potępienia historycznej rekonstrukcji zbrodni
wołyńskiej, która odbyła się tydzień temu w Radymnie.

Spotkanie pokoleń kobiet-żołnierzy26
kobiet reprezentujących
stowarzyszenia
kombatanckie uczestniczyła w konferencji kobiet-żołnierzy
pełniących służbę czynną
w jednostkach wojskowych
Dowództwa Garnizonu Warszawa, która odbyła się 8 marca br.
w stołecznym klubie DGW.

Grupa

Podczas spotkania swoimi przeżyciami z lat wojny i
po jej zakończeniu podzieliła się współzałożycielka, a obecnie
prezes honorowy Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej, mjr dr
Stefania Szantyr-Powolna, ps.”Hanka”,
żołnierz Okręgu Wileńskiego tej organizacji, więźniarka
łagrów w latach 1945-1955.

26
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Z grona kombatantek, byłych żołnierzy 1 i 2 armii WP,
o służbie wojskowej rozpoczętej w Sielcach nad Oką,
opowiedziały - por. Anna Szelewicz, sybiraczka, platerówka,
absolwentka riazańskiej Oficerskiej Szkoły Piechoty, żołnierz
1 i 2 Dywizji Piechoty oraz por. Janina Kubica, która także
z zesłania trafiła do 1 Samodzielnego Batalionu Kobiecego
im. E. Plater, a szlak bojowy zakończyła w szeregach 1 DP
w Berlinie. Los swoich koleżanek dzieliła także uczestnicząca
w spotkaniu por. Wanda Podwysocka, dowódca plutonu
fizylierek.
W spotkaniu uczestniczyły Damy Orderu Wojennego
Virtuti Militari - żołnierze AK i uczestniczki Powstania
Warszawskiego - ppłk. Danuta Gałkowa i mjr Maria
Stypułkowska-Chojecka, ps. ”Kama”, uczestniczka zamachu
na Kutscherę.
Wśród zaproszonych na konferencję pań
były także - Maria Milbrandt, żołnierz AK, sanitariuszka w
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czasie walk na barykadach Warszawy oraz
Nahorska - żołnierz pułku piechoty AK „Baszta”.

Lucyna

W
dalszej
części
spotkania
Ewa
Wencel,
współautorka scenariusza serialu TVP „Czas honoru” i
odtwórczyni jednej z głównych ról, opowiedziała o kulisach
realizacji tego filmu.
W końcowej części konferencji z jej uczestniczkami
spotkał się dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. dr
Wiesław Grudziński.
Następnie wszystkie uczestniczki spotkania wzięły
udział w zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet koncercie w
wykonaniu solistów i orkiestry. W odczuciu kobiet-żołnierzy
spotkanie było pożyteczną lekcją patriotyzmu.

XIII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński (MMRK) jest
pielgrzymką do miejsc
związanych ze Zbrodnią
Katyńską, a jednocześnie
wyprawą na Kresy
Rzeczypospolitej.
Trasa 7000 km, 83 uczestników, 76 motocykli, 3 furgony
bagażowe z darami dla Kresowian.
XIII Rajdowi Katyńskiemu towarzyszyć będą :




II Rajd Ponary - Pamiętamy
IV Zlot w Hucie Pieniackiej
Rajd Wiedeński
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Z Katynia do Wiednia 27,28
Dawali ludziom radość, przypominali o dziejach rodaków,
którzy żyli i ginęli na Kresach. Po trzech tygodniach XIII
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński powrócił do kraju
W ciągu 22 dni uczestnicy rajdu przebyli blisko 7,5 tys.
kilometrów. Podróżowali przez dziewięć państw. Docierali do
miejsc, w których na przestrzeni historii ginęli Polacy, gdzie byli
bestialsko mordowani, ale też do tych, w których nasi rodacy
wciąż żyją i oczekują na najmniejsze gesty pamięci z Ojczyzny.
Podczas rozpoczętej 24 sierpnia w Warszawie podróży
uczestnicy XIII MMRK odwiedzili najpierw Sokółkę, gdzie oddali
hołd pomordowanym na Wschodzie. Na Litwie odwiedzili m.in.
Kopciowo, gdzie znajduje się grób Emilii Plater, i Koniuchy,
wioskę wymordowaną przez żydowsko-bolszewicki oddział
partyzancki, oraz Wilno. Po przekroczeniu granicy Białorusi
dojechali m.in. do Krupy, gdzie znajdował się majątek płk.
Witolda Pileckiego. Byli też w Bogdanowie. Tam na
motocyklistów czekali mieszkańcy polskiego sierocińca.
Uczestnicy rajdu przywieźli im podarunki zebrane w Polsce
dzięki hojności ludzi dobrej woli. Od katastrofy samolotu Tu154M rajd, przemierzając Rosję, dociera do Smoleńska.
Motocykliści modlili się także w Katyniu i Miednoje, gdzie z rąk
NKWD ginęli polscy oficerowie.

27
28

Nasz Dziennik 17.09.2013, artykuł Marcina Austyna „Z Katynia do Wiednia”
Nasz Dziennik 26.07.2013, artykuł Jacka Górskiego „Czekają na nas”
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Hołd pamięci oficerów polskich zamordowanych w Katyniu

Na Ukrainie dotarli m.in. do Kijowa, Huty Pieniackiej,
Kamieńca Podolskiego. Potem na chwilę uczestnicy rajdu
przenieśli się na polskie drogi, by z Krakowa śladem króla Jana
III Sobieskiego dojechać pod Wiedeń i uczestniczyć w
obchodach
upamiętniających
330.
rocznicę
odsieczy
wiedeńskiej. Następnie rajd przez Czechy dotarł na Jasną Górę i
w niedzielę wrócił do Warszawy. – XIII rajd, zresztą jak wszystkie
inne, można zaliczyć do udanych. Powitanie, jakie na
zakończenie zgotowano nam w Warszawie, było naprawdę
niezwykle wzruszające – powiedział „Naszemu Dziennikowi”
Wiktor Węgrzyn, komandor XIII MMRK. (…)
Spotkali się też po drodze z niechęcią. O ile jednak
rzucanie kłód pod nogi uczestnikom Rajdu Katyńskiego za
wschodnią granicą nie dziwi, to niestety tego rodzaju trudności
przydarzały się też w Polsce. Tak np. w Krakowie motocykliści ze
skrzydłami husarskimi nie zostali wpuszczeni na Wawel. Bywały
jednak i miłe chwile, jak wizyta w Austrii. – Byliśmy gorąco
przyjęci przez rektora seminarium na Kahlenbergu. Rektor
200

pojechał przed nami skuterem, za nim przez Wiedeń podążyło
około 150 motocykli, a 28 ze skrzydłami husarskimi. Było to
niezwykłe wydarzenie – podkreślił Węgrzyn.
„- Na Kresach można poczuć, co to znaczy tak
naprawdę patriotyzm, miłość do Ojczyzny. Polacy mimo
cierpień, prześladowań przez dziesiątki lat zachowali w
swoich sercach polskość - nie kryje wzruszenia Michał.
- Takiej gościnności jak tam na Kresach, nigdzie nie
zaznałam. Ani takiego serca. Tam trzeba pojechać dopowiada Marta.” Red.: - wypowiedzi uczestników Rajdu.

W tym roku do tradycyjnej trasy rajdu doszedł nam „etap wiedeński”, czyli przejazd
szlakiem wyprawy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego i jego żołnierzy
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Husaria ma defilować pieszo? 29
Z Dariuszem Wasilewskim, koordynatorem Rajdu Konnego Szlakiem
Króla Jana III Sobieskiego w 330. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej,
rozmawia Adam Białous

Centralnym punktem ogólnopolskich uroczystości 330.
rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, organizowanych m.in. przez
Fundację „Obowiązek Polski” i Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”, będzie Rajd Konny Szlakiem Króla Jana III
Sobieskiego, który rozpocznie się 23 sierpnia w Krakowie, a
zakończy w Tarnowskich Górach. Dlaczego nie w Wiedniu?
– Rzeczywiście na początku nasze plany zakładały
przeprowadzenie tego rajdu z Krakowa do Wiednia, 570 km w 14
dni – szlakiem, jaki pokonały wojska króla Jana III Sobieskiego.
Głównym powodem zmiany tych planów jest brak zgody władz
Wiednia na udział naszej konnicy w rocznicowej defiladzie.
Zażądali, aby husarze szli podczas defilady pieszo. Ten absurd
argumentowano tym, że konie mogą być niebezpieczne dla ludzi.
A przecież na całym świecie konie biorą udział w paradach i
defiladach i nikomu krzywdy nie robią. Koni w paradzie
wiedeńskiej nie chcą tzw. ekolodzy, a pacyfiści uważają, że
udział jazdy husarii w uroczystościach rocznicowych to
nawoływanie do działań wojennych. Uznaliśmy więc, że nasza
bierna zgoda na postawione warunki oznaczałaby legitymizację
działań jawnie obniżających rangę uroczystości, szczególnie w
kontekście ogromnego polskiego wkładu w zwycięstwo
wiedeńskie. Sądzimy, że husaria jako symbol Wiktorii
Wiedeńskiej winna być głównym motywem uroczystości, nie zaś
stawać się jedynie tłem dla drugiego planu.
Mimo tych trudności Rajd Konny Szlakiem Króla Jana III
Sobieskiego jednak się odbędzie – w Polsce.

29

Nasz Dziennik 20.08.2013
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– Nie zrezygnowaliśmy z przeprowadzenia rajdu, gdyż zależy
nam na uczczeniu Wiktorii Wiedeńskiej i przypomnieniu, że w
1683 roku to właśnie Polacy ocalili Europę. Nie chcą nas w
Wiedniu, więc przynajmniej ofiarujemy Polakom to, co możemy.
Zorganizowaliśmy nasz rajd szlakiem wspaniałego przejścia
armii króla Jana III przez ziemię małopolską oraz Śląsk, aż do
granicy Rzeczypospolitej.
Rajd Konny Szlakiem Króla Jana III Sobieskiego rozpocznie się
23 sierpnia w Krakowie o godzinie 14.00 Mszą Świętą na
Wawelu odprawioną w rycie, jaki obowiązywał w XVII wieku.
Następnie odbędzie się uroczysty przemarsz husarii i innych
wojsk z Wawelu pod Pałac Biskupów Krakowskich i ich
błogosławieństwo pod Pałacem Biskupim, z okna Jana Pawła II,
udzielone przez ks. kard. Stanisława Dziwisza. Trasa rajdu to
Rynek w Krakowie – Jurczyce – Kalwaria Zebrzydowska –
Lipowiec – Mysłowice – Będzin – Tarnowskie Góry, w sumie
około 150 kilometrów. 25 sierpnia zamierzamy też uczestniczyć
w Drodze krzyżowej konnej, która zostanie odprawiona w
Kalwarii Zebrzydowskiej. W rajdzie konnym weźmie udział około
20husarzy głównie z dwóch chorągwi funkcjonujących obecnie w
Polsce. Oprócz naszej Podlaskiej Chorągwi Husarskiej jest to
Małopolska
Chorągiew
Husarska.
Natomiast
podczas
uroczystości w Krakowie będą też grupy rekonstrukcyjne
piechoty z XVII wieku, z całej Polski, może być to nawet około
100 osób. Nasze społeczne ogólnopolskie obchody 330.
rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej zakończymy 15 września w
Wilanowie inscenizacją powrotu wojsk króla Sobieskiego spod
Wiednia(…)
– Postanowiliśmy, że w roku 2013, w 330. rocznicę Wiktorii
Wiedeńskiej, aby godnie uczcić to wielkie zwycięstwo polskiego
oręża,
przeprowadzimy
konny
rajd
husarskich
grup
rekonstrukcyjnych. Bo jak wiadomo, kluczową rolę w zwycięstwie
nad armią turecką odegrała polska husaria. Bitwa pod Wiedniem
to prawdziwa polska marka, którą nasze państwo powinno się
promować na całym świecie. Przecież to wielkie zwycięstwo
ocaliło Europę i chrześcijaństwo, powinno być więc ono stałym
elementem polskiej polityki historycznej. Niestety, tak nie jest. A
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przypomnijmy, że Wiktoria Wiedeńska jest zaliczana do 20
najważniejszych bitew w dziejach świata.

Koni w paradzie wiedeńskiej nie chcą tzw. ekolodzy, a pacyfiści uważają, że
udział jazdy husarii w uroczystościach rocznicowych to nawoływanie do działań
wojennych.

Powstańcy spoczęli w mauzoleum30
Szczątki 46 powstańców listopadowych zostały wczoraj
złożone w mauzoleum na Kopnej Górze w Sokołdzie na
skraju Puszczy Knyszyńskiej.
W tym miejscu urządzono pierwszy w Polsce
cmentarz wojenny powstańców listopadowych. Spoczęli na nim
żołnierze, którzy walczyli z Rosją, a ich szczątki do 2009 roku
spoczywały w jamie grobowej na Kopnej Górze. Zostały one
wtedy wydobyte, a w trakcie badań potwierdzono, że w tym
miejscu złożono ciała powstańców.
30
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Niedzielne uroczystości rozpoczęło wyprowadzenie 46
trumien ze szczątkami żołnierzy z kaplicy Buchholtzów na
cmentarzu katolickim w Supraślu. Trumny zostały następnie
przewiezione w asyście żołnierzy 18. Pułku Rozpoznawczego w
Białymstoku do Sokołdy na Kopną Górę.

Tutaj wystąpił Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, który
wykonał cykl pieśni patriotycznych z okresu Powstania
Listopadowego.
Koncert poprzedził Mszę św., której
przewodniczył ks. abp Edward Ozorowski, metropolita
białostocki, homilię wygłosił zaś ks. komandor por. Zbigniew
Rećko, proboszcz parafii wojskowej
pw. św. Jerzego w
Białymstoku.
– Uroczystości te mają cel podwójny. Pierwszy to oddać hołd
powstańcom listopadowym, którzy w tym miejscu złożyli swoje
młode życie na ołtarzu Ojczyzny. Drugi to wzbudzić w nas
samych podobnego ducha ofiary, niezbędnego w pracy dla
Polski – powiedział ks. Zbigniew Rećko.
Cmentarz świadkiem historii
Po Mszy św. 46 trumien ze szczątkami powstańców
zostało złożonych we wcześniej przygotowanych mogiłach, a
205

mauzoleum zostało poświęcone przez duchownych kilku
wyznań. 46 mogił ma formę głazów, które zwieńczają żelazne
krzyże. Na głazach namalowane są białe orły.
U wejścia na powstańczą nekropolię ustawiono
kilkumetrową kolumnę wyciosaną z jednego bloku granitu. Na
kolumnie umieszczony jest odlany z brązu orzeł Królestwa
Polskiego w koronie. Cmentarz jest malowniczo położony na
skraju Puszczy Knyszyńskiej, na Kopnej Górze, z której
rozpościera się wspaniały widok na dolinę rzeki Sokołda (…)
Powstańcy zostali pochowani przez Rosjan na Kopnej
Górze po bitwie, jaka została tu stoczona 7 lipca 1831 roku.
Oddział płk. Zaliwskiego został rozbity w rezultacie
niespodziewanego uderzenia wojsk carskich. Moskale nie
uszanowali żołnierskiej godności polskich powstańców, dobijali
rannych, ciała obdarli z mundurów i pochowali stłoczone w jednej
jamie grobowej.
Badania kości przeprowadzone przez ekspertów
sądowych pozwoliły ustalić, że zabici powstańcy mieli obrażenia
zadane szablami i kolbami karabinów. Badaczy zaskoczyła
jednak duża ilość tych ran, co raczej nie wskazywało, aby
doznali ich podczas starć z wrogiem. Na czaszkach znaleziono
też charakterystyczne wgniecenia i złamania. To wszystko
dowiodło, że polscy żołnierze nie zginęli bezpośrednio w walce,
ale gdy byli już bezbronni, Rosjanie ich dobijali.

Kolejne wyniki identyfikacji ofiar terroru
komunistycznego – Warszawa, 22 sierpnia 2013
Władysław Borowiec ps. „Żbik”, Henryk Borowy-Borowski
ps.”Trzmiel”, Hieronim Dekutowski ps. ‘’Zapora”, Zygfryd
Kuliński ps. „Albin”, Józef Łukaszewicz ps.’’Walek”, „Kruk”,
Henryk Pawłowski ps. „Henryk Orłowski’, „Długi”, Zygmunt
Szendzielarz ps. „Łupaszka”, Wacław Walicki ps.”111”, „Druh
Michał”, „Pan Michał”, „Tessaro” i Ryszard Widelski ps.
„Irydion”, „Wiara”, „Wiesia”, „Władysław” „Żbik” - to kolejne
ofiary terroru komunistycznego, zidentyfikowane w wyniku prac
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ekshumacyjnych, prowadzonych od lata 2012 roku w kwaterze
„Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Prace
te prowadzone są w ramach Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar
Totalitaryzmów. Projekt „Poszukiwania nieznanych miejsc
pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956”
realizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej, Radę
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwo
Sprawiedliwości przy współpracy Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Bądźmy ich godni… - uroczystości w Szkole
Podstawowej w Janówce
9 maja b.r. Szkoła Podstawowa w Janówce obchodziła 17
rocznicę nadania imienia Armii Krajowej.
Uroczystość poprzedziły lekcje muzealne w Izbie Pamięci
– Muzeum AK w Janówce, umożliwiające uczniom pogłębienie
wiedzy o patronie szkoły.
Obchody
rozpoczęły
się
mszą
św. w Kościele
Zwiastowania
NMP
w Janówce
odprawioną
przez
ks. proboszcza Wacława Iżbickiego. We mszy uczestniczyły
poczty sztandarowe: Sztandar Stowarzyszenia „Łagierników”
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Żołnierzy Armii Krajowej, Sztandar Ogólnopolskiego Związku
Armii Krajowej, Sztandar Światowego Związku Armii Krajowej
„Okręg Poleski”, Sztandar Gimnazjum im. Króla Zygmunta II
Augusta w Janówce, Sztandar Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Janówce.
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się: zaproszeni
goście: prezes Zarządu Oddziału ZIW RP w Opolu – por. W.
Tracz; członek Zarządu Głównego ZIW RP w Warszawie
i prezes ZIW RP w Opolu – ppłk W. Gawdyna; prezes Zarządu
Okręgowego ZIW RP w Białymstoku – kpt. W. Kiljanka; prezes
Stowarzyszenia „Łagierników” Żołnierzy AK – mec. A. Siedlecki,
członkowie Stowarzyszenia „Łagierników” Żołnierzy AK –
K.Alwast, A. Kondrat, C. Polanowicz, J.Szymkowicz i S.
Turowski; skarbnik Światowego Związku Żołnieży AK „Okręg
Poleski”
–
R.Jarząbek;
syn
C.Mickiewicza
prezesa
Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK – A.Mickiewicz; członek
Stowarzyszenia Sybiraków Koło w Augustowie – H.Jankowska;
pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku –
A.Muczyński; Burmistrz Rajgrodu - Cz.Karpiński; dyrektor
Kompleksu Hotelowego LOGOS w Augustowie – dr A.Gryguć;
dyrektor Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce –
W.Okrągła; Wójt Gminy Augustów – Z.Buksiński; były Wójt
Gminy Augustów – E.Simson, przedstawiciele Urzędu Gminy
Augustów oraz Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy
Augustów.
W dalszej części uroczystości zasłużone osoby zostały
odznaczone medalami, które wręczył ppłk Władysław Gawdyn,
por. Władysław Tracz i kpt. Waldemar Kiljanek.
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Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku
pomordowanych podczas okupacji mieszkańców wsi Janówka.

Kolejnym punktem programu był montaż słownomuzyczny „Bądźmy ich godni…” w wykonaniu uczniów kl. IV- VI
ze Szkoły Podstawowej w Janówce przygotowany przez
mgr D.Gromak, mgr J. Pożarowską i mgr M.Mral. Występom
uczniów
towarzyszyły
obrazy
i filmy
z historii
Polski
podkreślające rolę Armii Krajowej dla losów naszego kraju.
Część artystyczną prowadził ucz. klasy VI Szymon
Pietruliński. Wśród młodych artystów wystąpili: E.Wiszniewska,
P.Ryszkiewicz, K.Szyperek, I.Wiśniewska, W.Bartoszewicz,
D.Żukowski, E.Bejlik, J.Kuryło, M.Niedźwiecki, K.Kamińska,
M.Toczyłowska,
A.Zawadzka,
U.Ostaszewska,
A.Kuryło,
A.Namiotko, P.Kamińska.
Wszystkich zebranych wzruszył
występ Damiana Kamińskiego, który przepięknie wykonał pieśń
„Warszawo ma”.
Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Muzeum
AK, po którym oprowadził dyrektor szkoły mgr Karol Czarniecki.
Była to kolejna piękna lekcja historii i patriotyzmu, miłości
do Ojczyzny,
szacunku
do historii,
pamięci
o tych,
którym przyświecało hasło „Bóg, honor, Ojczyzna”.
Dorota Gromak, Joanna Pożarowska, Małgorzata Mral
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Odznaczeni medalami:
Złoty Krzyż Obrońców Kresów Wschodnich II RP za walkę
w Wojsku Polskim i armiach sojuszniczych, partyzantce,
konspiracji, za cierpienia w więzieniach, obozach zagłady
i wywiezionych do Kazachstanu i na Syberię oraz za działalność
na chwałę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej otrzymali:Sztandar
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Okręg
Poleski”, Buksiński Zbigniew Tadeusz, Czarniecki Karol,
Grygielewicz Wacław, Gryguć Andrzej, Ks. Iżbicki Wacław,
Karpiński Czesław, Jarząbek Regina, Mickiewicz Cezary,
Milanowska Lucyna, Ordowski Jan, Sebastianowicz Weronika,
Siedlecki Andrzej, Simson Eugeniusz Franciszek, Spiechowicz
Mirosław, Szantyr–Powolna Stefania, Szymkowicz Jan, Zarzycka
Natalia, Żerko Edward.
Srebrny Krzyż Obrońców Kresów Wschodnich II RP za walkę
w Wojsku Polskim i armiach sojuszniczych, partyzantce,
konspiracji, za cierpienia w więzieniach, obozach zagłady
i wywiezionych do Kazachstanu i na Syberię oraz za działalność
na chwałę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej otrzymali: Gromak
Dorota, Kondrat Artur, Polanowicz Cecylia, Turowski Stanisław.

Uroczystości w Augustowie - odsłonięcie pomnika
poświęconego żołnierzom Polski Podziemnej
25 sierpnia br. (niedziela) w Augustowie odbyło się
uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego Żołnierzom
Polski Podziemnej, którzy polegli na Kresach II Rzeczypospolitej
w walce z Sowietami w latach 1944 – 1954.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 Mszą Św. w
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. 3 Maja. Po
Mszy Św. nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik), gdzie
miała miejsce dalsza część ceremonii.
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4,5
metrowy
kamienny
obelisk przedstawiający
wielkiego orła z rozpostartymi skrzydłami stoi przy ulicy
Portowej. Dokładnie w pobliżu wejścia na most znajdujący
się na rzece Netta. I to właśnie tam, augustowianie,
kombatanci, żołnierze, historycy, politycy, samorządowcy
pochylili głowy i wzięli udział w apelu poległych.
Na pomniku uwiecznione zostały personalia lub
pseudonimy – w zależności od stanu aktualnej wiedzy - ponad
650 naszych rodaków, Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy
Niezłomnych, którzy wytrwali do końca na kresowych,
straconych posterunkach, płacąc za to cenę najwyższą.
Kolejnych 858 naszych braci, którzy w walce tej stracili życie, a
których nazwisk ani pseudonimów nie udało się dotąd ustalić,
zostanie uhonorowanych wspólnym napisem memoratywnym.
Obelisk upamiętniający Żołnierzy Wyklętych ustawiła
Fundacja „Pamiętamy”. Upamiętnia on ofiarę ponad 1500
żołnierzy Polski Podziemnej, którzy zginęli na terenach na
wschód od linii Curzona w walce z Sowietami po lipcu 1944 r.
W uroczystości
udział
wzięli
ze
sztandarem
przedstawiciele Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK prezes Andrzej Siedlecki, Piotr Białek, Artur Kondrat
i
Weronika
Sebastianowicz,
która
zabrała
głos,
aby
opowiedzieć o Żołnierzach Wyklętych na Kresach.
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Sprofanowano krzyż „Olecha”31
Krzyż upamiętniający ppor. Anatola Radziwonika pseudonim „Olech”
oraz innych żołnierzy AK poległych w obwodzie grodzieńskim został
spiłowany.
Ten krzyż trzymała żelazna armatura i został spiłowany po żelazie.
Gospodarze opowiadają, że stały znicze i wieńce, bo dużo ludzi tu
przyjeżdżało. Wywieźli wszystko. Ani śladu nie zostało – powiedział
PAP działacz Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andrzej Pisalnik.
Jak dodał, wszystko wskazuje na to, że ze sprawą mają związek
władze gminne. – Gospodarzy (terenu, na którym stał krzyż) wezwano
do siedziby gminy. Powiedzieli im, że w sprawie tego krzyża
przyjedzie ktoś ze Szczuczyna i chce z nimi rozmawiać. Spędzili tam
dwie godziny, czekając na tego kogoś, ale nikt nie przyjechał. Pod ich
nieobecność (do gospodarstwa) przyjechała brygada i wywiozła krzyż.
Jak wrócili do domu, zobaczyli, że nie ma śladu krzyża i fundament jest
już zasypany ziemią – opowiadał Pisalnik. Według działacza ZPB,
przewodnicząca władz gminnych interesowała się wcześniej krzyżem i
nawet mówiła gospodyni, że w tej sprawie zostanie wszczęta sprawa
karna.
Krzyż upamiętniający ppor. Radziwonika i innych żołnierzy
AK, którzy zginęli pod Raczkowszczyzną w walkach z NKWD w 1949
r., został postawiony 12 maja przez nieuznawany przez władze w
Mińsku Związek Polaków na Białorusi na terenie prywatnym w
obecności około 150 osób, w tym prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK
na Białorusi Weroniki Sebastianowicz oraz kilku innych byłych
żołnierzy AK.
19 czerwca prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz oraz
Sebastianowicz zostali skazani przez sąd w Szczuczynie na kary
grzywny. Uznano ich za winnych złamania zasady przeprowadzania
zgromadzeń masowych, gdyż nie uzyskali zgody władz na
organizowaną przez siebie akcję.
Gospodyni, na której posesji krzyż stał, jest bardzo pobożna,
teraz cała w rozpaczy, łzy jej ciekną. Mówi, że o krzyżu wiedzieli
wszyscy okoliczni mieszkańcy i niemal codziennie ktoś przychodził,
żeby postawić znicz, pomodlić się przy krzyżu – dodał Pisalnik.

31
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KARTKI Z HISTORII
Odsiecz dla chrześcijaństwa32
Piotr Szubarczyk

Mija
330.
rocznica
uratowania
Europy
przed
muzułmańskim kalifatem. Bitwa pod Wiedniem rozstrzygnęła się
w niedzielę, 12 września 1683 roku.
Zwycięstwo pod Wiedniem było jedną z najważniejszych
bitew w dziejach świata. Od tej pory Imperium Osmańskie nie
zagrażało już Europie.
W roku 1683 wojska wezyra Kara Mustafy ciągnęły pod
Wiedeń. Nie udało się zbudować koalicji mocarstw
chrześcijańskich, Francja była w konflikcie z Habsburgami.
Stolica Apostolska zwróciła się o pomoc do Rzeczypospolitej.
Wielką rolę w budowie przymierza odegrał kapucyn o. Marek
d’Aviano, którego beatyfikował bł. Jan Paweł II (2003).
Pod murami Wiednia stanęło 140 tysięcy żołnierzy Kara
Mustafy. Siły księcia Karola Lotaryńskiego liczyły 32 tysiące
ludzi, fortyfikacji broniło 11 tysięcy. Turcy stali na odległość
strzału z rusznicy od zamku cesarskiego. I wtedy nadciągnęli
Polacy. Była to wielka siła (27 tysięcy żołnierza z Korony) i
wsparcie moralne dla obrońców. Jan III Sobieski nawiedził po
drodze Jasną Górę, modląc się o zwycięstwo. Towarzyszył mu
najstarszy syn Jakub.

32
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Odsiecz Wiednia malowali nie tylko polscy mistrzowie. Obraz holenderskiego
malarza Jana Wycka „Sobieski pod Wiedniem”, 1698

Król obmyślił szarżę 14 tysięcy doborowej polskiej husarii
od strony pozornie niedostępnych wzgórz Lasu Wiedeńskiego.
Turkom zabrakło wyobraźni, by to przewidzieć. Na tym polegał
geniusz Jana III.
Bitwa trwała pół doby, ale decydujący atak husarii tylko
pół godziny [!], o godz. 18.00. Zginęło 20 tysięcy Turków. To był
pogrom!
Po zwycięstwie Jan III Sobieski napisał do Papieża
Innocentego XI: „Venimus, vidimus et Deus vicit” (Przybyliśmy,
zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył). Dziś brakuje nam tej mądrości i
tej pokory, które miał nasz wielki król.

*
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Sobieski w Wiedniu33
12 września w 330. rocznicę bitwy pod Wiedniem na wiedeńskim
wzgórzu Kahlenberg wmurowany zostanie kamień węgielny pod
pomnik króla Jana III Sobieskiego. Stąd Sobieski dowodził
zwycięską bitwą z Turkami. Nad koncepcją artystyczną
monumentu pracuje krakowski rzeźbiarz prof. Czesław Dźwigaj.
Na razie nie wiadomo, z jakich źródeł zostanie sfinansowane to
przedsięwzięcie.

Kahlenberg34
Mariusz Kamieniecki

Historyczne wzgórze nieopodal stolicy Austrii – na którym
znajduje się kościół pw. św. Józefa z otaczającym go klasztorem
Kamedułów – odegrało istotną rolę w dziejach Europy. Do historii
przeszła Msza św. w ruinach kościoła zniszczonego przez
Turków, odprawiona przez ojca Marka d’Aviano, legata Papieża
Innocentego III, 12 września 1683 roku – tuż przed wielką bitwą
z osmańską potęgą. Stąd też król Jan III Sobieski, który dowodził
siłami sprzymierzonych państw chrześcijańskich, wyruszył do
decydującego starcia husarii.
Pokonanie wojsk Kara Mustafy postawiło tamę tureckiej
ekspansji, ratując nie tylko Wiedeń, ale całą chrześcijańską
Europę i jej kulturę.
Zniszczoną świątynię i klasztor odbudowano, a miejsce,
które stało się symbolem zwycięstwa, nadziei, wiary i umiłowania
wolności, obfituje w wiele pamiątek przypominających dni chwały

33
34
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oręża polskiego.
zmartwychwstańcy.

Sprawują

nad

nimi

pieczę

polscy

Wśród licznie przybywających pielgrzymów był tu także
bł. Jan Paweł II, który gościł na Kahlenbergu 13 września 1983
roku, w 300. rocznicę wiktorii wiedeńskiej. Uroczystość
zgromadziła wielu dostojników Kościoła, przedstawicieli różnych
państw oraz wielotysięczne tłumy m.in. z Polski i Austrii. Ojciec
Święty odsłonił na kościele św. Józefa tablicę upamiętniającą
zwycięstwo polskiego króla. Poświęcił też kaplicę Matki Bożej
Częstochowskiej z freskami Henryka Rosena i herbami polskich
rodów, których przedstawiciele walczyli pod Wiedniem. Na placu
przed świątynią Jan Paweł II spotkał się z liczną grupą Polaków
oraz wielotysięczną grupą uczniów wiedeńskich szkół.
Wizytę papieską na Kahlenbergu upamiętnia tablica, a
wśród pamiątek po bł. Janie Pawle II są buty i piuska, które
można zobaczyć w tamtejszym muzeum.

Kościół św. Józefa na Kahlenbergu
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TABLICE - POMNIKI
Pomnik pamięci35
Katarzyna Cegielska

W Bielsku Podlaskim przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego
został wczoraj odsłonięty i poświęcony pomnik katyńskosmoleński. Uroczystość poprzedziła Msza św. pod
przewodnictwem ks. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza, pasterza
Kościoła drohiczyńskiego.
W uroczystości uczestniczyły Ewa Błasik i Krystyna
Kwiatkowska, wdowy po generałach, którzy zginęli w katastrofie
smoleńskiej, które odsłoniły pomnik w postaci piety – Maryja
trzyma umęczonego Syna. Przesłanie pomnika każe pamiętać o
Katyniu, Miednoje, Charkowie, Ostaszkowie, Kozielsku,
Bykowni, Starobielsku i Smoleńsku. Nazwy tych miejscowości
są wyryte na pomniku, zaś na cokole znajduje się lista 96 osób z
prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, które zginęły pod
Smoleńskiem. W specjalnym miejscu została umieszczona urna z
ziemią z Katynia i Smoleńska.
35
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Romuald Warakomski
– żołnierz AK, zakonnik, autor wspomnień.
Upamiętnienie jego bohaterskiej działalności - Anna Kubajak

6 czerwca 2013 r. miało miejsce
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej o. Marianowi
(zakonnikowi) czyli Romualdowi
Warakomskiemu na cmentarzu zakonnym w Czernej koło Krzeszowic,
gdzie jest pochowany, jako żołnierzowi Komórki Legalizacji Sztabu Okręgu Wileńskiego AK w czasie II wojny
światowej. Do zakonu wstąpił pod
zmienionym nazwiskiem – Roman
Wojnicz. Jego prawdziwy życiorys,
działalność w AK znał tylko
prowincjał
zakonu
Karmelitów
Bosych o. Józef.
Romuald Warakomski
w okresie pracy w Legalizacji

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

220

R. Warakomski urodził się w Wilnie w 1908 r. W 1939 r. ukończył
studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie na Wydziale
Sztuk Pięknych ze specjalizacją malarstwo. Po klęsce
wrześniowej w 1939 r. już w grudniu wstąpił w szeregi konspiracji. Przyjął pseudonim „Hilary”. Gdy przy Sztabie Okręgu AK
utworzono Komórkę Legalizacji, rozpoczął tam trudną i wymagającą specyficznych umiejętności pracę, którą kontynuował aż
do końca wojny. On i cały zespół wytwarzali fałszywe dokumenty, konieczne dla ochrony ludzi podziemia, a pod koniec wojny
również dla ludności cywilnej, zagrożonej przez Sowietów
aresztowaniem, wywózką do łagrów, wyrokami śmierci. Po
rozwiązaniu AK działał jeszcze jakiś czas ratując wielu ludzi. W
marcu 1947 r. uzyskał zwolnienie ze służby konspiracyjnej, a w
kwietniu wstąpił do nowicjatu, a potem zakonu Karmelitów
Bosych w Czernej. Był gorliwym zakonnikiem, doskonałym
rekolekcjonistą, przeorem Karmelitów w Krakowie. W latach 60.
rozpoczął pisanie wspomnień dotyczących działalności Komórki
Legalizacji w czasie wojny. Książka jest napisana pięknym
językiem, ciekawie, a zarazem w sposób rzetelny przedstawia
fakty.

Grób
gen.
Aleksandra
Błendowskiego, powstańca z
1830 r.

Zmarł w 1986 r. w Czernej, gdzie jest pochowany na cmentarzu
koło klasztoru, w pobliżu pomnika Aleksandra Błendowskiego,
generała Wojsk Polskich z powstania listopadowego w 1830 r.
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Cmentarz i klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w tle. Na pierwszym planie duży
krzyż, gdzie pierwotnie pochowany był św. Rafał Kalinowski

W 2012 r. w zakonie postanowiono upamiętnić
działalność o. Mariana w okresie wojny w Komórce Legalizacji w
Wilnie. Na murze cmentarnym w sąsiedztwie grobu umieszczono
tablicę z opisem jego dokonań. W 2013 r. została ona uroczyście
odsłonięta i poświęcona w obecności władz zakonnych,
przedstawicieli Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, weteranów,
harcerzy, przedstawicieli społeczeństwa krzeszowickiego.
W klasztorze OO Karmelitów Bosych w Czernej
pochowany jest też inny wielki wilnianin Józef Kalinowski –
powstaniec styczniowy z 1863 r. – św. Rafał (imię zakonne)
Kalinowski. Kanonizowany został przez Jana Pawła II. Skazany
na katorgę i zesłanie na Sybir wrócił do Polski, do Warszawy (nie
pozwolono mu wrócić na Litwę ani na Białoruś) w 1873 r., zaś w
1877 r. wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych. Najdłużej
przebywał w klasztorze w Czernej, gdzie przez wiele lat był
przeorem. Miejsce jego pierwszego pochówku na cmentarzu
klasztornym w Czernej znaczy wysoki brzozowy krzyż. Obecnie
w klasztorze jest kaplica jemu poświęcona i tam znajdują się
jego relikwie.
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Ojciec Józef Prus, który jako prowincjał przyjmował
Mariana Wojnicza do zakonu, porównywał go do wielkiego
bohatera powstania styczniowego – Józefa Kalinowskiego – obaj
byli wilniukami, obaj walczyli o wolność Polski, obaj byli
prześladowani.

Tablica upamiętniająca działalność
R.Warakomskiego „Hilarego”
w Komórce Legalizacyjnej w Wilnie

Okładka książki autorstwa
R.Warakomskiego wydana
przez Wydawnictwo Kubajak

Red.: W 2006 roku została wydana książka „Wileńskie
dramaty w czasie wojny i w PRL”, która jest pamiętnikiem
Romualda Warakomskiego.
Autorką jednego rozdziału w książce jest pani Anna Kubajak,
dzięki której obecnie drugie wydanie książki R. Warakomskiego
ukazało się w Wydawnicwie Kubajak.
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Bohater akcji pod
Arsenałem36
Wśród
pokolenia
Polaków
nazwanego
po
latach pokoleniem Kolumbów
wyrosły tysiące bohaterów.
Jednym z nich był ur.
07.03.1923 Janek Rodowicz
ps. Anoda, bohater akcji pod
Arsenałem, żołnierz Armii
Krajowej,
walczący
w
Powstaniu Warszawskim w
batalionie
„Zośka”.
Mimo
wielu ran (kilkakrotnie ranny w powstaniu), przeżył okupację.
Bestialsko zamordowany został w tak zwanej wolnej Polsce.
Choć wcześniej się ujawnił, aresztowano go 24 grudnia 1948 r.
tylko za to, że był żołnierzem AK. Został zamęczony w śledztwie
7 stycznia 1949 r(..).
Jesienią 1945 r. rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej.
Zostały one jednak przerwane w grudniu 1948 r., „Anoda” został
aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego. Zmarł 9 stycznia 1949 r. w niewyjaśnionych
okolicznościach. Rodzinę powiadomiono, że jakoby popełnił
samobójstwo, jednak zaprzyjaźniony z rodziną lekarz obecny
przy ekshumacji wykluczył taką możliwość. W rzeczywistości
ubecy doprowadzili do Jego śmierci okrutnymi torturami podczas
śledztwa. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i dwukrotnie
Krzyżem Walecznym.

36
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Uroczystość odsłonięcia Pomnika Jana Rodowicza
"Anody" przy ulicy jego imienia, na Ursynowie w
Warszawie
Grażyna Jonkajtys-Luba

Siódmego marca 2013 roku odbyło się w Warszawie uroczyste
odsłonięcie kamienia - pomnika, poświęconego pamięci
bohaterskiego żołnierza Armii Krajowej Batalionu "Zośka" - Jana
Rodowicza "Anody", w 90-tą rocznicę jego urodzin. Pomnik
ustawiono w dzielnicy Ursynów, na zieleńcu przy ulicy im. Jana
Rodowicza "Anody", w pobliżu gmachów Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.
Pomnik odsłaniał kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób
Represjonowanych, minister Jan Stanisław Ciechanowski, w
towarzystwie p.prof.- Tytusa Karlikowskiego - byłego żołnierza
Armii Krajowej Batalionu "Zośka" /pseud."Wąż"/, obecnie
prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych
Żołnierzy Batalionu "Zośka", oraz w towarzystwie dowódcy
oddziału asysty wojskowej. Kamień poświęcił biorący udział w
uroczystości ks. prałat Józef Maj - proboszcz kościoła Św.
Katarzyny na Ursynowie - znanego w czasach komuny ośrodka
działalności konspiracyjnej. Obecni byli również dwaj inni księża
z parafii ursynowskich. Żołnierze prezentowali broń, odegrali
apel/pobudkę, pochylili sztandary. W skład asysty wojskowej
wchodzili żołnierze z jednostki komandosów z Lublińca imienia
Batalionu "Zośka", oraz żołnierze z Kompanii Honorowej
Garnizonu Warszawskiego. Pochyliły się również sztandary
delegacji młodzieży szkół warszawskich imienia "Anody" i
Szarych Szeregów, oraz drużyn Harcerzy. Wśród obecnych na
uroczystości byli członkowie rodziny Jana Rodowicza, jego
towarzysze broni z Batalionu "Zośka" - niektórzy nawet na
wózkach, oraz jego koledzy ze studiów na Wydziale Architektury
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Politechniki Warszawskiej w latach 1947 - 1948 - do czasu jego
aresztowania - przybyli przedstawiciele prezydenta RP,
prezydenta Warszawy, Sejmu, Rady Ochrony Pamięci Miejsc
Walki i Męczeństwa, przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Szarych Szeregów, delegaci grupy historycznej
"Zgrupowania Radosław", przedstawiciele Urzędu Dzielnicy
Ursynów, Zarządu Dróg Miejskich i Metra. Przybyła także pani
Barbara Wachowicz - autorka znanych książek o żołnierzach
Armii Krajowej i o Szarych Szeregach. Były przemówienia,
obecni składali wieńce i kwiaty, i w milczeniu pochylali głowy
wyrażając hołd pamięci Bohatera i Sprawie, za którą walczył i
zginął.

Pomnik Jana Rodowicza „Anody”, odsłonięty przy ulicy Jego imienia na
Ursynowie w Warszawie w dniu 7 marca 2013 roku, w 90. rocznicę Jego
urodzin.
Pomnik projektował architekt Wojciech Świątkowski
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Pomnik odsłonił kierownik Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych,
minister Jan Stanisław Ciechanowski i prof.- Tytus Karlikowski - żołnierz Armii
Krajowej Batalionu "Zośka"
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MAŁE KALENDARIUM
opracowała Bożena Bargieł

1.VII.1920

Uchwalenie ustawy o powołaniu Rady Obrony
Państwa
pod
przewodnictwem
Józefa
Piłsudskiego.

3.VII.1941

We Lwowie Niemcy aresztowali i zamordowali 24
profesorów.

4.VII.1610

Zwycięstwo hetmana Jana Żółkiewskiego pod
Kłuszynem, co umożliwiło zdobycie Moskwy i
osadzenie na Kremlu polskiego władcy.

5.VII.1945

Władze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
cofnęły
uznanie
rządowi
polskiemu
na
uchodźstwie.

7.VII.1944

Walki o wyzwolenie Wilna w ramach akcji „Burza”
rozpoczęły oddziały AK Okręgu Wileńskiego i
Podokręgu Nowogródzkiego - akcja „Ostra
Brama". Po zdobyciu miasta sowieci podstępnie
rozbroili żołnierzy AK i uwięzili dowódcę Okr.
Wileńskiego płk Krzyżanowskiego.

8.VII.1943

Gen. Kazimierz Sosnkowski został mianowany
wodzem
naczelnym
przez
Prezydenta
Władysława Raczkiewicza, po tragicznej śmierci
gen. Władysława Sikorskiego 4 lipca pod
Gibraltarem.

9.VII.1947

Pod naciskiem Stalina komunistyczny rząd polski
odrzucił plan Marshalla.
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11.VII.1943

Atak oddziałów UPA na ponad 100 polskich wsi i
osad na Wołyniu, masakra ludności cywilnej i 180
księży.

12.VII.1920

Podpisanie w Moskwie traktatu pokojowego
między Litwą i Rosją sowiecką. Litwa miała
otrzymać Wilno, Grodno i Lidę.

13.VII.1930

W Gdyni poświęcenie „Daru Pomorza", statku
ufundowanego przez Komitet Floty Narodowej,
służył do szkolenia oficerów marynarki.

14.VII.1943

Premierem rządu polskiego w Wielkiej Brytanii
został Stanisław Mikołajczyk, po śmierci gen.
Władysława Sikorskiego w katastrofie pod
Gibraltarem.

15.VII.1410
Zwycięstwo pod Grunwaldem wojsk polskich,
dowodzonych przez króla Władysława Jagiełłę, nad wojskami
krzyżackimi.
17.VII.1945

Konferencja wielkich mocarstw w Poczdamie. Jej
celem było ustalenie nowego porządku w Europie
po klęsce Niemiec.

18.VII.1944

Zdobycie Ankony przez 2. Korpus Polski gen.
Władysława Andersa.

19.VII.1943

Rozkazem Heinricha Himmlera obóz pracy na ul.
Gęsiej w Warszawie został przekształcony w obóz
koncentracyjny - KL Warschau.

20.VII.1944

Nieudany zamach na Hitlera w kwaterze w
Gierłoży, przeprowadzony przez płk Clausa von
Stauffenberga,
który
wraz
z
innymi
zamachowcami został następnie stracony.
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21.VII.1944

W Moskwie powstał PKWN, który z inicjatywy
Stalina miał przejmować
władzę na terenach zajmowanych przez Armię
Czerwoną. Następnego dnia ogłosił w Polsce tzw.
Manifest Lipcowy.

22.VII.1917

Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali
aresztowani i osadzeni w twierdzy w Magdeburgu
w wyniku tzw. kryzysu przysięgowego w
Legionach Polskich.

23.VII.1944

PKWN wydał dekret, na mocy którego sprawy dot.
AK podporządkowano kompetencjom sądów
Związku Sowieckiego.

24.VII.1919

Ustawa powołująca Policję Państwową.

25.VII.1655

Kapitulacja bez walki przed wojskami szwedzkimi
pod Ujściem.
Pięcioletnia wojna („potop
szwedzki”) wyniszczyła ekonomicznie Polskę.

27.VII.1944

„Porozumienie" PKWN i ZSRR dot. „rewizji”
wschodniej granicy RP - zrzeczenie się połowy
terytorium państwa.

28.VII.1914

Austro-Węgry wypowiedziały
początek I wojny światowej.

29.VII.1944

Lądowanie we Francji 1. Dywizji Pancernej gen.
Maczka, która wyzwoliła następnie znaczne
obszary Francji, Holandii i Belgii.

30.VII.1944

Rozbrojenie w rejonie Zamościa, 3. Dywizji
Piechoty AK, przez władze sowieckie.

31.VII.1919

Sejm ratyfikował traktat pokojowy w Wersalu. Do
Polski wróciła Wielkopolska i Pomorze Gdańskie.
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Na Śląsku i Warmii i Mazurach miały odbyć się
plebiscyty.
1.VIII.1944

O godzinie
Powstanie.

17.00

2.VIII.1954

Władze komunistyczne zlikwidowały wydziały
teologii katolickiej na Uniwersytecie Warszawskim
i Uniwersytecie Jagiellońskim.

3.VIII.1914

Utworzenie 1. Kompanii Kadrowej Legionów
Polskich,
przez
Józefa
Piłsudskiego,
w
Oleandrach na Błoniach Krakowskich.

4.VIII.1944

W walkach powstańczych, w Pałacu Blanka,
zginął Krzysztof Kamil Baczyński, żołnierz
batalionu „Parasol”, wybitny poeta.

5.VIII.1915

Niemcy bez walki zajęli Warszawę. Wycofujący
się Rosjanie rabowali i wywozili całe fabryki,
wywieźli też ok. 1 miliona osób.

7.VIII.1944

Ciężkie walki zgrupowania AK „Radosław” o
cmentarze ewangelickie na Woli.

9.VIII.1929

Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura dokonali
przelotu nad Europą, pokonali 5 tys. km, na
samolocie RWD-2.

10.VIII.1914

Utworzenie POW w Warszawie.

13.VIII.1944

Likwidacja więzienia na ul. Pawiej „Pawiaka”,
Niemcy zamordowali 140 ostatnich więźniów.
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Warszawie

wybuchło

14.VIII.1941

W Oświęcimiu w celi
Maksymilian Maria Kolbe.

15.VIII.1920

Cud nad Wisłą - wojska polskie odparły Armię
Czerwoną z Radzymina i Nowego Miasta.

16.VIII.1944

W walkach powstańczych w Warszawie giną
poeci pchor. Zdzisław Leon Stroiński „Chmura” i
Tadeusz Gajcy „Topór".

18.VIII.1772

Ostatnia twierdza Konfederacji Barskiej
Częstochowa - została zdobyta przez Rosjan.

19.VIII.1944

Oddziały NKWD rozbroiły zgrupowanie 30.
Poleskiej Dywizji Piechoty AK. Podoficerów i
szeregowych osadzili w obozie na Majdanku,
oficerów wywieźli do łagrów w głąb ZSRR.

21.VIII.1944

W walkach z Armią Czerwoną pod Supkontami
poległo ok. 30 żołnierzy AK, w tym ppłk Maciej
Kalenkiewicz „Kotwicz”, komendant Podokręgu
Nowogródek AK.

22.VIII.1675

Król Jan III Sobieski zwyciężył Turków pod
Lwowem.

23.VIII.1939

Pakt Ribbentrop/Mołotow - IV rozbiór Polski.

24.VIII.1944

W Warszawie: ewakuacja kanałami ze Starego
Miasta, Komendy Głównej AK i kierownictwa
cywilnego miasta do Śródmieścia.
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głodowej

zmarł

O.
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26.VIII.1956

Odnowienie
Ślubów
Jasnogórskich
Jana
Kazimierza w Częstochowie, przygotowanych
przez Prymasa ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

27.VIII.1926

Józef Piłsudski został mianowany Generalnym
Inspektorem Sił Zbrojnych.

29.VIII.1944

Rządy USA i Wielkiej Brytanii przyznały prawa
kombatanckie żołnierzom AK.

30.VIII.1939

W Polsce ogłoszono powszechną mobilizację w
obliczu zagrożenia ze strony Niemiec Hitlera.

31.VIII.1944

Niemiecki ostrzał artyleryjski Sadyby i Wilanowa
w Warszawie.

1 września

Dzień Weterana

1.IX.1939

Zbrojny
atak
wypowiedzenia
światowej.

2.IX.1939

W
Stutthofie
powstał
niemiecki
obóz
koncentracyjny. W latach 1939-45 było więzionych
110 tys. osób, zamordowano ok. 85 tys.

3.IX.1939

Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę
Niemcom, nie podejmując działań zbrojnych.

6.IX.1831

Rosyjski szturm na Warszawę od strony Woli pod
dowództwem gen. Iwana Paskiewicza. Poległ gen.
Józef Sowiński.

7.IX.1939

Kapitulacja przylądka Westerplatte po siedmiu
dniach obrony.

Niemiec
na
Polskę
bez
wojny. Początek II wojny
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9.IX.1939

Prezydent Warszawy Stefan Starzyński wygłosił
przemówienie radiowe „Warszawa, to honor
Polski...”

11.IX.1944

Powstanie Warszawskie: strona polska zrywa
rozmowy z Niemcami sprawie kapitulacji
Powstania, licząc na ofensywę Armii Czerwonej.

12.IX.1945

Władze komunistyczne PRL zerwały obowiązujący
od 1925 roku konkordat z Watykanem.

13.IX.1944

W Warszawie Niemcy wysadzają mosty na Wiśle,
na Czerniakowie powstańcze ataki kończą się
niepowodzeniem.

14.IX.1944

Silne ataki Niemców na Marymoncie. Płk. Dypl.
Antoni Chruściel „Monter" został awansowany na
gen. Brygady.

15.IX.1683

Triumfalny wjazd króla Jana III Sobieskiego do
Wiednia po zwycięstwie nad Turkami dnia 12
września.
Podpisanie w Locarno umowy gwarantującej
wzajemną pomoc między Polską i Francją.

16.IX.1925

17.IX.1939

Przekroczenie wschodniej granicy Polski przez
Armię Czerwoną.

18.IX.1939

Ucieczka, internowanego
obowiązującemu prawu
ORP „Orzeł”.

20.IX.1924

Decyzja Ministerstwa Spraw Wojskowych
utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza.
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21.IX.1949

Władze
komunistyczne
przejęły
szpitale
prowadzone przez Kościół Katolicki i zakony,
wyrzucając z nich personel zakonny.

22.IX.1939

Niemiecko-sowiecka
defilada
Brześciu nad Bugiem.

23.IX.1944

Niemcy
zajęli
ostatni
punkt
oporu
Czerniakowie, który opuścili powstańcy.

25.IX.1939

Pierwszy tzw. dywanowy nalot 400 bombowców
Luftwaffe na Warszawę.

26.IX.1815

Podpisanie w Wiedniu traktatu zwanego „Świętym
Przymierzem", zatwierdzającego rozbiór Polski,
przez władców Austrii, Prus i Rosji.

27.IX.1605

Pod Kircholmem hetman Jan Karol Chodkiewicz z
4 tys. wojska, pokonał armię szwedzką Karola IX
(11 tys. wojska), wykorzystując możliwości husarii.

28.IX.1939

Gen. Tadeusz Kutrzeba podpisał kapitulację
Warszawy.

29.IX.1939

Wojska niemieckie wkroczyły do Warszawy. Ok. 5
tys. oficerów WP dostało się do niewoli, zginęło 25
tys. cywilów, 20% budynków uległo zniszczeniu.

30.IX.1921

Wg spisu ludności (bez Wileńszczyzny i Górnego
Śląska) w Polsce żyło 27 min 179 tys. osób, ok. 7
min poza granicami kraju.
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NA WIECZNĄ WARTĘ
oprac. Stefania Szantyr Powolna

„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”
(ks. Jan Twardowski)

Pożegnanie – Ś.P. Stanisław Okowicki

Z wielkim
żalem przyjęliśmy
wiadomość o odejściu na Wieczną
Wartę w dniu 29 lipca 2013 roku

Ś. P. Stanisława Okowickiego
ps. Burza”
ur.17.10.1927 roku w Krasnowcach
żołnierza Armii Krajowej okręgu Nowogródzkiego,
działającego w Zgrupowaniu „Ponurego”, uczestniczącego w
wielu potyczkach, w których został ranny.
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Po ustaniu działań wojennych w dalszym ciągu
prowadził działalność konspiracyjną. We wrześniu 1951
został aresztowany, osadzony w więzieniu w Grodnie, gdzie
wyrokiem Trybunału Wojennego został skazany na karę
śmierci, zamienioną wkrótce na 25 lat ciężkich robót w obozach
Workuty na dalekiej Syberii. Do kraju wrócił w 1956 roku.
Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej.
Serdeczny, uczynny Kolega, wielki patriota, wspaniały
człowiek.
Będzie nam Go bardzo, bardzo brakowało.
Za
swoją
działalność wyróżniony
wieloma
odznaczeniami, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Zesłańców Sybiru, Medalem „Pro Memoria”.
Serdecznie żegnali Stanisława w Dniu Pogrzebu 2
sierpnia 2013 roku Rodzina, Przyjaciele, koledzy - żołnierze
Armii Krajowej
Cześć Jego Pamięci !
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Pożegnanie - Ś. P Zofia Szelking
Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy zmarłą nagle w
dniu 16 maja 2013 roku

Ś. P. Zofię Szelking
Ur. 27 czerwca 1933 roku w Sochocinie,
wieloletniego członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, biorącą zawsze bardzo
aktywny udział w corocznych Zjazdach Stowarzyszenia.
Skromna, serdeczna, zawsze uczynna, przemiła Koleżanka,
gorąca patriotka.
Pożegnaliśmy naszą nieodżałowaną Zosię
w czasie
uroczystości pogrzebowych w dniu 23 maja 2013 roku z
wielkim żalem, że Jej już nie ma wśród nas.
Będzie Jej nam bardzo brakowało.

Cześć Jej Pamięci !
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Minister Janusz Krupski odznaczył Zosię w 2008 roku
medalem „Pro Memoria”
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Pożegnanie - Ś. P. Jerzy Biliński

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o odejściu na Wieczną
Wartę w dniu 25.02.2013 roku

Ś. P. mgr farm. Jerzego Bilińskiego
żołnierza Armii Krajowej, więźnia sowieckich łagrów,
wieloletniego członka Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
AK. Wspaniałego Człowieka. Jego bardzo interesujące
wspomnienie „W sowieckich łagrach” drukowaliśmy na
łamach naszego Kwartalnika.
Za swoją działalność odznaczony m.in. Krzyżem AK,
Medalem Wojska Polskiego AK, Złotym Krzyżem Zasługi, a
także odznaczeniem od Ojca Św. Jana Pawła II - medalem
„Pro Ecclesia et Pontifice.”

Cześć Jego
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Pamięci !
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SPIS TREŚCI
„Od lat jakże długich i trudnych..”
Trzy ziemie

OD REDAKCJI

- rys. W. Strzałkowski „Fok”
- Feliks Konarski

- S. Szantyr-Powolna
WSPOMNIENIA

Słowo od redakcji

4
5

Moje wspomnienia. Rok 1963 – cz III. - Stefan Brykczyński
Pod Zadwórzen
- Zofia Kossak-Szczucka
Polskie Termopile. Bój pod Zadwórzem - Marcin Romer, Kurier Galicyjski

Sztafeta
Pokolenie

1
2

POEZJE
- Zbigniew Kabata „Bobo”
- Grzegorz Kucharzewski

7
48
55

65
67

15 Sierpnia - opr. S. Szantyr-Powolna
Cud nad Wisłą
Święto Wojska Polskiego

69
73

Warszawa 44. Powstanie Warszawskie – opr. S. Szantyr-Powolna
Obchody 70. rocznicy zbrodni Wołyńskiej - opr. S. Szantyr-Powolna

75
83

XXVIII ZJAZD ŁAGIERNIKÓW - S. Szantyr-Powolna
Program Zjazdu
Echa Zjazdu
Sprawozdanie Prezesa ZG Stowarzyszenia Łagierników
Nadesłane pozdrowienia
KOMUNIKATY - S. Szantyr Powolna
KARTKI Z HISTORII - Bitwa pod Wiedniem
TABLICE - POMNIKI - S.Szantyr Powolna
MAŁE KALENDARIUM - Bożenna Bargieł
NA WIECZNEJ WARCIE oprac. Stefania Szantyr Powolna
Pożegnanie - Ś.P. Stanisław Okowicki
Pożegnanie - Ś. P. Zofia Szelking
Pożegnanie - Ś. p. Jerzy Biliński
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