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 „Fok”

Byłaś dla nas radością i dumą

Armio Krajowa !
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Armia Krajowa
Zbigniew Kabata  ps. „Bobo”

Byłaś dla nas radością i dumą,
jak stal prężna, jak żywioł surowa,
ustom – pieśnią, sercu – krwawą łuną,
Armio Krajowa!

Zimny ogień, granat pod podłogą,
łańcuch co dzień spajany od nowa,
zbrojne kroki nocą, leśną drogą,
Armio Krajowa!

W bohaterów prowadziłaś ślady
naród zwarty, jak grupa szturmowa,
aż spłynęłaś krwią na barykady,
Armio Krajowa!

Nie rabaty, nie barwy mundurów,
nie orderu wstęga purpurowa,
ale skowyt i krew spod pazurów,
Armio Krajowa!

Choć nagrodą było Ci wygnanie,
kula w plecy, cela betonowa,
co się stało – nigdy nie odstanie,
Armio Krajowa!

Odmówiono Ci sławy i życia,
ale symbol wyklęty i słowa
imię Twoje wciąż sławią z ukrycia,
Armio Krajowa!

Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,
Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa.
Wichrem chwały w historię popłyniesz,
Armio Krajowa!
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Od  Redakcji
Szanowne    Koleżanki

Szanowni  Koledzy

Z niepokojem  oczekiwaliśmy reakcji  Państwa   na
zmianę szaty  graficznej naszego Kwartalnika  i dotarły do
nas  bardzo  pozytywne  opinie. Dziękujemy, cieszymy  się,
ale  też  zapewniamy,  że  nadal  uczymy   się  pilnie  pracy
redakcyjnej  i   nadal  będziemy starać  się,  aby mogli  być
Państwo zadowoleni z formy i treści naszego biuletynu.

Ostatni  kwartał   to  okres  bardzo  bogaty  w
wydarzenia,  a  w szczególności  w  rocznice bohaterskich
zrywów  patriotycznych,  wiele  miejsca  w  Kwartalniku
poświęcamy uroczystościom  z  nimi związanym.

A  w  naszym   środowisku  też   mieliśmy  dużą
uroczystość   rocznicową:   honorowa  Prezes
Stowarzyszenia   -   Pani  dr  n.  med.  Stefania  Szantyr-
Powolna   obchodziła   dziewięćdziesiąte  urodziny,     w
których  -   w  gronie   przyjaciół    uczestniczyli
przedstawiciele  zarządu  Stowarzyszenia  i  zespołu
redakcyjnego  Kwartalnika.

Pani  Stefanii  życzymy
długich lat w  zdrowiu i aby
każdy   dzień  przynosił
powody  do  radości,
uśmiechu    i   spokoju  w
sercu.

A  Państwu  życzymy  miłej
lektury –

Redakcja
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WSPOMNIENIA

Stanisław Kiałka    -  o  sobie1   
(fragmenty  -  część trzecia - ostatnia)

Nie zapomnijcie o „Kozach”

Kozy  -   komórka  kwatermistrzowska  łączności  i  ręcznego
przerzutu w   Komendzie  Okręgu Wileńskiego  AK  1940-1944.

1. Tomkiewicz Maria „Grażyna”--  -  rozstrzelana 18  grudnia
1942 roku,

2. Dudycz  Barbara  „Wojtuś”,
3. Baltroszewicz-Roemer   Leokadia   „Pliszka”,
4. Barszczewska-Kasprzak  Leokadia  „Lodka”,
5. Janiczakówna-Szyksznian  Danuta  „Sarenka”,
6. Mahrburżanka  Hanna  „Hanka”,
7. Fiedorowicz-Kołodziejska Irena  „Maciejowa”,
8. Michalczyk-Biegajowa Aleksandra  „Oleńka”,
9. 0wsianko  Zofia  „Zosia”,
10. Pawilonis-Kretowicz Jadwiga  „Jadzia”,
11. Sarecka Maria   „Lusia”,
12. Szwabowiczówna  Ludmiła  „Ludka”.

W  połowie   1940   roku   spotkałem   się   w   pracy
konspiracyjnej  z  Marią  Tomkiewiczówną  „Grażyną”.   Należała
do   komórki   zwanej   „Legalizacją”,   która   tworzyła   grupę
specjalistów  od  wyrabiania  lewych  dokumentów.  Szefem  tej
komórki   był   kpt.   Góra   „Czarny”.   Po   jego   wpadce   na
początku   lipca  1940   roku   „Grażyna”   przekazała   mi
pozostałość  tej  komórki  w  postaci  walizki   z  blankietami  i
pieczątkami,  które  w  kwietniu  1940 r.  dałem  „Czarnemu”.
„Grażyna”    zgrupowała   wokół   siebie   grupę   młodych
dziewcząt,  które  oprócz  uczestnictwa  w  tajnym  nauczaniu

1�  Zeszyty historyczne Wiano pod red. Jerzego Urbankiewicza, zeszyt   
osiemnasty „Stanisław Kiałka. Bohater niedoceniony”, 1997 r. , część  
III,  str. 48-55. 
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(jako   uczennice)   służyły   jej   jako   kurierki.    Najczęściej
pośredniczyły   w   niesieniu    pomocy   poszkodowanym
rodzinom,  których   żywiciele  znaleźli  się  w  więzieniu.

Jako  Szef  „Legalizacji”,   zarazem  adiutant  Szefa  Sztabu
Okręgu  -  „Wesołowskiego”,   znanego  dziś  jako  gen.  „Wilk”,
spotykałem  służbowo  sporo  ludzi  z  podziemia,  jak  również
potrzebowałem   nowych   przy   montażu   nowych   komórek.
Grupa   „Grażyny”   była  mi  bardzo  potrzebna.  Uderzył  mnie
u  tych  dziewcząt  ogromny  patriotyzm  i   zapał  do  pracy
konspiracyjnej.  Wychowane  na  tradycjach  naszych  powstań,
idealistki,  żądały  pracy  niebezpiecznej.  Nie  trzeba  ich  było
zachęcać  do  działania,  raczej  cały  czas   musiałem  ten  zapał
hamować,  ostrzegać,   przypominać,  czym  ta  praca  grozi.
„Grażyna”  bardzo  umiejętnie  tą  grupą  kierowała,  wychowując
jednocześnie  młodsze  koleżanki.   W  miarę  jak  przenosiłem
się   z   jednej   pracy   na   drugą,   przy   montażu   nowych
komórek,   dziewczęta  zawsze   bardzo  ofiarnie    spełniały  role
łączniczek.  Zajmowały  się  również  ręcznym  przerzutem.  Ze
względu  na  wyjątkowo   niski  wiek  -  18  lat,  nazwałem  całą
tę  grupę   „KOZY”.

Skład  personalny  raczej   się   powiększał.   Wyjątkowymi
wypadkami  były  wyjazdy  z  rodzicami  do  Generalnej  Guberni.
Zakres  pracy  „Kóz”   obejmował  łączność  z   „Legalizacją”,   z
komórkami   Sztabu   Komendy   Okręgu,   przerzuty   różnych
materiałów,  np.  żywności,  ubrań,  prasy  podziemnej,  do  broni
włącznie.  Do  nich  także  należał  odrzut  prasy  podziemnej  z
lokalu  w  sąsiedztwie  drukarni  do  punktów  kolportażu  (ze
względów  bezpieczeństwa,  żeby  odizolować  drukarnie  od
kolportażu).   W  tym  celu  dziewczęta  miały  uszyte  obszerne
płaszcze,   pod   którymi   przenosiły   paczki   gazetek.   Do
przenoszenia  poczty  i  meldunków  miały  specjalne  torby  ze
skrytkami.

„Kozy”   potrafiły   nawet  przetransportować  na  sankach
całą  drukarnię  „Bostonkę”   z  kasetami  czcionek  -   z  Nowego
Światu  na  ul.  Filarecką.   Po  wsypie  biura  „Legalizacji”    przy
ul.   Warszawskiej   na   Nowym   Świecie,   gdy   gestapowcy
opuścili  już  lokal,  „Kozy”   wyniosły  w  walizkach  wyjęte  ze
skrytek  pieczęcie,  blankiety  i  inne  materiały  niezbędne  do
robienia  lewych  dokumentów.   Niemcy  nie  zdołali   wykryć
tych    skrytek.    Na   lewe   kartki   żywnościowe   i
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„bezugscheiny”  ubraniowe  dziewczęta  wykupywały,  co  się
dało   dla   komórek   kwatermistrzowskich.   Ponieważ   przy
zakupie   towarów   zapisywano   w   sklepach   numery
„personalausweisów”,    „Kozy”    były   zaopatrywane   w
specjalne,  lewe  dokumenty.  Z  tych  zakupów  zgromadzonych
rokrocznie   robiły   paczki   świąteczne.    Były   w   nich,   w
zależności  od  potrzeb  adresata,  odzież,  żywność  i   inne
rzeczy  z  dołączonym  opłatkiem  i   ulotką  „Polska”  swoim
dzieciom”.    Większość  tych  paczek  „Kozy”    roznosiły   w
plecakach.

Przemiłe   wspomnienia   zostawiły   po   sobie   wspólne
„opłatki”,   urządzane   rokrocznie   w   jednym   z   mieszkań
dziewcząt.   Drobne,  symboliczne,  często   dowcipne   prezenty
stanowiły  miłą  atrakcję  uroczystości.  „Wilk”  bardzo  często
korzystał  z  usług  dziewcząt  i  wyjątkowo  cenił  ich  ofiarną  i
niebezpieczną  pracę.

Probierzem   wartości   moralnej   hartu   jest   więzienie  i
metody  badań  stosowane  przez  gestapo.   Nie  będę  opisywał
potwornych  znęcań  się,  tortur  wymuszających  zeznania.  W
czerwcu  1942  roku  została  aresztowana  „Grażyna”.

Po  prostu  dwie  dziewczyny  zatrudnione  w  „Legalizacji”
nie  mogły  znieść  tortur,  załamały  się  i  wydały  „Grażynę”.
Pomimo  nieludzkiego  katowania  i  konfrontacji  nie  zdradziła
nikogo  i   niczego.   Została  rozstrzelana  na  Ponarach  18
grudnia  1942  roku.   Gdy  prowadzili   ją   przez  podwórze
więzienne,  Eugeniusz  Paukszta  zapytał  przez  okno  w  celi:
„Dokąd  idziesz,  Marysiu?”   -  „Na  Ponary!   Cześć  chłopcy!”
Przed  rozstrzelaniem  zdążyła  krzyknąć:   „Niech  żyje  Polska!”
To  były  jej  ostatnie   słowa,  synteza  ofiarnego  życia.

W  czerwcu  1943   roku  została  przypadkowo  odkryta
skrzynka  przy  ul.   Hetmańskiej.   Pociągnęło   to   za   sobą
aresztowanie  pięciu  „Kóz”:   „Basi”,   „Lusi”,   „Irki”,  „Jadzi”  i
„Hanki”    oraz   „Jadwigi”,   właścicielki   skrzynki   przy   ul.
Wileńskiej.    Siebie  obwiniam  za  to,   że  nie   wkroczyłem
natychmiast,  by  usunąć  zagrożenie.  W  torbach  dziewcząt,
w  skrytkach  znaleźli   pocztę  konspiracyjną,  wiedzieli   więc,
kogo  wzięli.   Katowali  je  w  nieludzki  sposób.  Dziewczęta  nie
dały  się   złamać.    Jedna  z   nich,   Hanka  Mahrburżanka,
straszliwie   pobita,   korzystając   z   nieuwagi   śledczego,
wyskoczyła  przez  okno  z  2.  Piętra  gmachu  gestapo,  od

8



strony  Placu  Łukiskiego.   Jako  kaleka  pojechała  do  Polski
centralnej.  Zmarła  w  Zakopanem  w  1948  roku,  w  czasie
leczenia   gruźlicy   kości   i   tam  została   pochowana    na
cmentarzu  przy  ulicy  Nowotarskiej  -  kwatera  IV,  rząd  15,
grób 5.  Od  niechybnej  śmierci  całą  grupę  „Kóz”  uratowała
pani  Alina  Augustowska  za  300  rubli  w  złocie.  Dziewczęta
zostały   wywiezione  do  obozu  w  Prowieniszkach.  Te,  które
uniknęły  aresztowania,  zostały  przydzielone  do  innych  grup
konspiracyjnych.   Dwie  poszły  do  BIP-u,  jedna  do  Kedywu.
Ja   sam   znalazłem   się   w   terenie   przy   oddziałach
partyzanckich.

Po  przejściu  frontu w  1944  roku  „Kozy”   cudem  uniknęły
śmierci   i   wydostały   się   z  obozu   niemieckiego.   Niemcy,
likwidując   Prowieniszki   rozstrzelali   wielu  więźniów.  W  tzw.
okresie   likwidacyjnym   w   dalszym   ciągu   pracowały   w
konspiracji,   za   co   część   z   nich   pojechała   do   łagrów
sowieckich   z   dużymi   wyrokami.   Wróciły   do   kraju   po
zmianach,  jakie  tam  nastąpiły.

Metody   pracy  „Kóz”

W  ciągu  kilku  lat  pracy,   przy  tak  szerokim  wachlarzu  i
rodzaju   działania,   dziewczęta   poznały   dziesiątki   adresów
konspiracyjnych.   Adresy  te  były   podzielone  na  grupy  i
przydzielone    poszczególnym   „Kozom”     z   umownymi
symbolami.   Po  zabraniu  poczty  przesyłki  były  rozdzielane
według  symboli  tym  łączniczkom,  do  których  należały.

  Z  czasem   metodę  tę  doprowadziliśmy  do  perfekcji.
Ogromne  zasługi  położyła  w  tym  następczyni  „Grażyny”   -
Barbara   Dudycz   „Wojtuś”,   nauczycielka   o   wyjątkowych
walorach   wychowawczych.   Więź   serdecznej   przyjaźni,
zadzierzgnięta  w  tak  niebezpiecznej  pracy   i  wyjątkowych
warunkach  została   na  zawsze.  Dzięki   temu,  że  Jadzia
Pawilonis-Kretowicz   przechowała   fotografie   koleżanek   z
tamtych  czasów,  można  było  zestawić  bardzo  miłe  tableau
„Kóz”,   dzielnych   dziewcząt   z   tamtych   lat.   „Grażyna”   i
„Hanka”   zostały  przez  „Wilka”   odznaczone  Krzyżem  Wirtuti
Militari,  inne  -  Krzyżem  Walecznych  i  Srebrnym  Krzyżem
Zasługi   z   Mieczami.   Oczywiście,   że   odznaczeń  za  tak
ofiarną,  odpowiedzialną  i  niebezpieczną  pracę  należało  się
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więcej.   Na  przeszkodzie  stanęły   znane  warunki   czasów
stalinowskich.  Nie  było  mnie  w  Kraju,  nie  było  więc  okazji,
by  móc   in   gremio  podziękować  za  pracę  ku  Chwale
Ojczyzny   tym    dzielnym   Dziewczętom-żołnierzom,   co
niniejszym  czynię.

Ucieczka

(Wracając   do   Wilna   z   jednej   z   wypraw   do   Warszawy,
Stanisław  Kiałka   -   „Bolesław”   pozwolił  sobie  na  wybryk,  który  go
drogo  kosztował,  mianowicie  próbował  kupić  broń  od  jadących
tym   samym  wagonem  żołnierzy   niemieckich.   Donieśli,  na  dworcu
Kiałka  został  aresztowany  i  osadzony  na  Łukiszkach.  Tam  od
razu   zaczął   symulować  atak   ślepej   kiszki,   w  wyniku  czego
umieszczono  go  pod  strażą  w  szpitalu  Św.  Jakuba.  Wiadomość
postawiła  na  nogi  Komendę  Okręgu  AK.   Z  uwagi  na  groźbę
dekonspiracji  szpitala,  który  był  główną  bazą   służby  medycznej,
Komenda  nie  zdecydowała  się  na  razie  na  odbicie  więźnia  siłą.
Trzykrotnie  przymierzano  się  pod  szpitalem  do  akcji9.  Decyzje  na
miejscu  podejmował  sam  „Wilk”.    Kilkakrotnie  była  stawiana  i
zdejmowana   obstawa   trasy   ewentualnego   odskoku,   ucieczka
powiodła  się  za  trzecim  podejściem. Przypis  Jerzy  Urbankiewicz).

Przy  świetle  dziennym  obejrzałem  przez  okno  ubikacji
podwórze   szpitalne   od   strony   ul.  Świętojakubskiej.   Pod
murem  widziałem  ulicę,  a  na  niej  zwyczajny,  codzienny
ruch.  Aż  gorąco  mi  się  zrobiło,  gdy  uświadomiłem  sobie,  że
wolność  jest  tak  blisko.

Nim doszedłem do sali  na  moje  miejsce,  plan  w  zarysach
był  gotowy.   Po  pewnym  czasie  poszedłem  raz  jeszcze
obejrzeć   pomieszczenia  i  utwierdziłem  się  w  przekonaniu,
że  sprawa  nie  będzie  trudna.  Zajrzałem  do  łazienki  -  była
otwarta,  dyżurny  zaś  spokojnie  czekał  na  korytarzu.  Po
powrocie  napisałem  kartkę  z  prośbą,  by  następnego  dnia  o
godzinie  8.00  wieczorem  czekano  na  mnie  z  płaszczem  i
kapeluszem  pod  oknem  ubikacji,  ewentualnie  pod  murem
szpitalnym.   Po   południu   zjawił   się   u   mnie   w   białym
szpitalnym   płaszczu   „Wrzos”   (Dzina   Kafarska)   w   roli
narzeczonej.    O  niej  mogę  tylko  tyle  powiedzieć,  jak  mówi
przysłowie   „gdzie   diabeł   nie   może,   tam   babę   pośle”.
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Sprawdzało   się    zawsze,   gdy   ona   postanowiła   gdzieś
dotrzeć.  Zostawiła  mi  zegarek  i  aprobatę  mego  planu.

Chorych   wizytował   codziennie   lekarz   w   dość   dużej
asyście,  nazywano  go  profesorem.  Zapytał  mnie  uprzejmie
po  polsku  jak  się   czuję,  spojrzał  na  kartę,  jaką  mam
temperaturę   i   już   po   litewsku   kazał   wstrzymać   się   z
operacją  ze  względu  na  temperaturę,  tak  przynajmniej  go
zrozumiałem.   Przyszedł   wieczór,   znowu   podniosłem
temperaturę  przy  pomocy  praw  fizycznych.  Po  godz. 4.00
nastąpiła  zmiana  dyżurnych.  Nowy  okazał  się  dużo  gorszy.
Śledził   mnie   nieustannie   złowrogimi   oczami,   śledził   też
wszystkich,   ktokolwiek  zbliżył  się  do  mnie.  Doprowadzał
mnie  do  ubikacji   i   wchodził  do  środka.  Ten  na  pewno
przekreślał  mój   prościutki  plan.  Później   dowiedziałem  się,
dlaczego  był  taki  ostrożny.  Przed  dwoma  miesiącami  uciekł
mu  jakiś  więzień,  więc  teraz  i  na  zimne  dmuchał.  Dyżurni
zmieniali  się  co  8  godzin.   Prosty  rachunek  wskazywał,  że
na  następny  dzień  wieczorem  zmianę  obejmie   liberalny
dyżurny,  więc  plan  powinien  się  udać.   Następnego  dnia
powtórzyła  się  historia  z  temperaturą,  obchodem  lekarzy  i
kontaktami  z  przyjaciółmi.  Ustaliłem,  że  w  łazience  klucz
będzie  włożony  od  wewnątrz,  by  po  wejściu  do  niej  można
było   się    zamknąć.    Na   oknie   za   zasłoną   będzie
przygotowana  latarka  elektryczna,  którą  mam  błysnąć  trzy
razy   przed   wyskoczeniem.   Oczy   dyżurnego   stale   mnie
śledzą,  ukradkiem  obserwuję  zegarek,  wskazówki  posuwają
się  wyjątkowo  wolno.  Dochodzi  godz.4.00,  drański  dyżurny
nerwowo  chodzi  po  korytarzu,  a  zmiany  nie  ma.

Teraz  już  i  dyżurny  często   spogląda  na  zegarek   -
zmiana  nie   nadchodzi.  Wloką  się  minuty  za  minutą,  jest  już
siódma,  zaczynam  tracić  nadzieję,  czy  w  ogóle   przyjdzie.
W   pewnym   momencie   siostra   gospodarza   przechodzi
korytarzem  przed  drzwiami  i  lekkim  skinieniem  daje  znak,
że  wszystko  gotowe.  Trudno  opisać,  jak  ja  to  przeżywałem.
Koledzy  pomyślą,  że  stchórzyłem.  A  w  tym  czasie  tego
rodzaju  posądzenie  najwięcej  bolało.  Minęła  ósma,  a  zmiana
nie   przychodziła.   Zdawałem   sobie   sprawę,   jaki   kawał
wyrządzam  kolegom,  a  przecież  przez  zbytni  pośpiech  i
ryzyko  nie  mogłem  całej  sprawy  popsuć.  (…)  Z  przykrością
uświadomiłem  sobie,   że   czeka  mnie   nowy  długi   dzień
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udawania,  lawirowania  i  nowych  niespodzianek.  Zrozumiałem
i  to,  że  lekarze  również  mieli  trudny  orzech  do  zgryzienia,
gdyż   -   jak   wytłumaczyć   władzom  więziennym  fakt,   że
więzień  wysłany  na  konieczną  nagłą  operację  leży  od  kilku
dni  w  szpitalu  bezczynnie  i  kontaktuje  się  z  wolnymi.  (…)

Następnego  dnia  była  niedziela,  z  rachunku  wypadało,
że   wieczorem   przyjdzie   „służbista”,   więc   ucieczka   -
praktycznie   niemożliwa.    Chyba,   że   znów  zajdzie  jakaś
niespodzianka,   tym  razem  na   moją   korzyść.   Biednemu
więźniowi  -  wiatr  w  oczy,  żadnych  niespodzianek!  I  uciekać
nie  mogłem.   Obawiałem  się,  że  to  mnie  wykończy  nerwowo
i  zrobię  fałszywy  krok.  Następnego  dnia  lekarz  tylko  spojrzał
na  temperaturę  i  powiedział,  że  dziś  będę  operowany.  Kazał
siostrom   wszystko   przygotować.   Wiadomość,   mimo,   że
spodziewana,   zrobiła   na   mnie   przygnębiające   wrażenie.
Czułem  się  jak  tonący,  któremu  wymyka  się  deska  ratunku.
Zgnębionym  głosem  powiedziałem: „Panie  profesorze,  widzę,
że  operacja  źle  się  dla  mnie  skończy”.   „Dlaczego”  -  pyta.
„W    poniedziałek   spotkały  mnie    najgorsze    nieszczęścia:
w   poniedziałek   się   urodziłem,   w   poniedziałek   oblałem
maturę,  w  poniedziałek  mnie  aresztowali  i  w  poniedziałek
mnie  zarżniecie!”   Wszystko  to  było  blagą,  ale  chwyt  był
dobry,   obecni   się   roześmieli,   a  profesor  powiedział:   „W
takim  razie   odkładamy  operację   do   wtorku”.   Teraz   już
stanowczo  sobie  powiedziałem,  że  porżnąć  się  nie  dam
niezależnie  od  okoliczności.  Ktokolwiek  by  dziś  wieczorem
dyżurował,  skaczę  i  uciekam.  Z  zewnątrz   płynęły  pytania,
co   się   stało,   dlaczego   nie   skakałem?    Musiałem   się
tłumaczyć,  że  to  przypadek,  że  nie  z  mojej  winy  itd.,  a
wszystko  to  było  mi  już  wstrętne.

Tym  razem  zmiana  nastąpiła  normalnie,  liberalny  dyżurny
zjawił  się  na  czas.  Dla  wprawy  spacerowałem  po  korytarzu
i  z  konieczności  wdałem  się  z  nim  w  rozmowę.  Mówiłem
mu,  że  idę  na  stół,  więc  będą  mieli  ze  mną  spokój.  Tutaj
czekała  mnie  niespodzianka.  Dyżurny  wprost  prosił   mnie,
bym  mu  nie   uciekał.   „Mam  żonę   i   dzieci”   -   mówił.
Udowadniał  mi,  że  jeżeli  nawet  ucieknę,  to  pozostanie  mi
tylko  pójście  do  lasu,  do  bandytów.  Miał  oczywiście  na
myśli  nasze  leśne  oddziały.  Jednego  nie  wiedział,  że  sam
się  tam  wybierałem.   Nie  zapewniłem  go,  że  nie  będę
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uciekał.   Może widział  jakiś  ruch   wokół   mnie,  może  mu
Litwini   pracujący  w  szpitalu  powiedzieli,   że  tu  się   coś
święci.   Wiedział,   jak   silna   jest   polska   organizacja
podziemna,  więc  się  po  prostu  bał  przeciwstawić.  I  miał
rację.  „Piotr”  (Michał  Warakomski)  kierownik  „Kuźni”,  który
był  w  obstawie,  powiedział, gdy  się  odwlekał  mój  skok:  „Tu
nie   ma  co   czekać,   trzeba   wejść   do   środka,   barbosa
zadusić,  a  jego  (to  znaczy  -  mnie  zabrać”.  Nie  zdecydowali
się  na  razie  na  to,  gdyż  zbyt   wielu  ludzi  mogło  być
narażonych  na  represje.  Samodzielna  ucieczka  nikogo  nie
naraża  oprócz  uciekającego,  któremu  i   tak  nic  już  nie
mogło  zaszkodzić.

Nie  mogłem  doczekać  się  godziny  ósmej.  Coraz  częściej
spoglądałem  na   zegarek  mimo,  że  nakazywałem  sobie  tego
nie  robić (…).  Dostałem  sporo  pigułek,  które  na  wszelki
wypadek  wrzuciłem  do  spluwaczki.  Potem  siostra  zmierzyła
mi temperaturę.  Tym  razem  nie   robiłem  już  kawałów  z
termometrem.  Leżałem  spokojnie,  udając,  że  drzemię.  O
godz.  8.00  dla  uspokojenia  się  jeszcze  trochę  poczekałem,
potem  podniosłem  się  i  wyszedłem  na  korytarz.  Zupełnie
powoli,  nawet  ociężale  szedłem  w  kierunku  ubikacji.  Dyżurny
wstał  z  krzesła,  poszedł  za  mną.  Udałem,  że  go  nie  widzę
i  zupełnie  nie  zwracałem  na  niego  uwagi.  Otwierając drzwi  i
wchodząc  do  środka  zauważyłem,  że  mój  więzienny  anioł
stróż  zatrzymał  się  pod  oknem  w  korytarzu.   Spokojnie
zamknąłem  drzwi,   potem  szybko   wbiegłem  do   łazienki,
przekręciłem  klucz  i  hop  na  okno  za  zasłonę.  Znalazłem
tam  latarkę  i  mimo  zasłony  otworzyłem  okno  bez  trudu.
Trzy  razy  błysnąłem  światłem,  ale  niebyło  żadnej  odpowiedzi
z  nieprzeniknionej  ciemności.  Tego  momentu,  gdy  stałem  na
oknie  chyba  nigdy  nie  zapomnę.  Za  mną  więzienie,  badania
i  Ponary,  przede  mną  wolność  i   koledzy.  Skoczyłem  w
ciemność  i   choć  zdawało   mi   się,   że   za   długo  lecę,
wylądowałem  szczęśliwie.   Okazało   się,   że   źle   oceniłem
odległość.  Teren  szedł  pochyło  i  okno  w  łazience  było  dużo
wyżej  aniżeli  w  ustępie.  Ledwie  podniosłem  się  z  ziemi  ktoś
do   mnie   podskoczył   i   podał   mi   kurtkę   i   pistolet.   Po
wielkości  i  ciężarze  wyczułem  belgijską  13-kę,  kaliber  9 mm,
pistolet   policji   litewskiej.   Pobiegliśmy  w  stronę  trupiarki,
gdzie  była  odbita  deska  w  ogrodzeniu.  Po  drodze  słyszałem
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głosy  obstawy:  „Wszystko  w  porządku”.   Przy  płocie  znalazł
się  „Wilk”,  który  przedtem  natknął  się  na  stróża  szpitalnego.
Gdy  ten  zapytał  go  co  robi  na  terenie  szpitala,  „Wilk”
podstawił  mu  pod  nos  pistolet.  „Panie,  ja  też  Polak”  -
powiedział  stróż  i  zniknął  w  ciemnościach.

Niedaleko  za  płotem  stał  samochód  „Stracha”.  Czekał  tu
na  mnie  już  trzeci  wieczór.  Przy  samochodzie  -  „Stary”.
Kazał  się  wszystkim  rozejść,  zdenerwowany  szukał  swojej
teczki.   Gdy  mu  ją   podali,   wsiedliśmy  i   ruszyliśmy  bez
świateł.  Po  kilkudziesięciu  metrach  o  mało  nie  wpadliśmy  na
żelazną  barierę.  W  ostatnim  momencie  „Strach”  gwałtownie
zahamował  i   zgasł   mu  silnik.   Przez  dłuższy   czas  na
próżno   piłował   rozrusznikiem.   Zaproponowałem,   by
spróbował   korbą,   na   szczęście   w   końcu   zaskoczył.
Zdenerwowanie   było   uzasadnione.   Z   przodu   mieliśmy
Gestapo,  z  prawej  więzienie,  z  lewej  szpital,  w  którym
strażnik  podniósł  już  alarm.  Ulica  Mickiewicza  i  przez  most
pojechaliśmy  na  Zwierzyniec.  W  samochodzie  szybko  się
przebrałem.  Wszystko  było  oprócz  marynarki  -  drobiazg  w
tej   sytuacji.   Przez   Śnipiszki,   przecinając   Kalwaryjską,
dostaliśmy  się  na  Pióromont.

*
Zakończenie

(…)  5  października  1945  roku  zostaliśmy  -  w  pełnym
składzie   skazanych   na   15   lat  katorżnych   rabot
-załadowani  do  bydlęcego  wagonu  i   w  warunkach,  jakie
człowiek,  rzecz  dziwna,  łatwiej  jest  w  stanie  znieść  niż
bydlę,  dojechaliśmy  do  Workuty.   Stach  Kiałka  dowlókł  się
do   łagru   (kopalni   nr   25)   resztką   sił.   Jak   mi   później
opowiadał,  jeszcze  przed  wojną  chorował  na  płuca,  ciężkie  i
długie  śledztwo  i  mordercza  podróż  odbiły  się  dodatkowo  na
jego  zdrowiu.  Opowiadał  mi,  że  jako  kleryk  u  Jezuitów
próbował  leczyć  płuca…   świeżym  powietrzem.   Bez  względu
na  pogodę   sypiał   przy   otwartym  oknie.   Przełożeni   nie
pozwalali   mu   na   to,   uważając,   że   chłód   może   mu
zaszkodzić.  Skonstruował  wtedy  automat  działający  w  ten
sposób,  że  jeśli  ktoś  otwierał  drzwi  (by  go  sprawdzić),  okno
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się  zamykało.  Kiedy  sprawdził  i  zamykał  drzwi,  okno  się
otwierało.   To   nie   anegdota,   ale   przyczynek   do
charakterystyki  Kiałki.  W  łagrze  wszyscy  Polacy  byli  solidarni
i  pomagali  sobie  wzajemnie,  pomagaliśmy  więc  i  jemu.  Ale
-  jeśli  przeżył  -  to  głównie  dzięki  własnej,  wewnętrznej  sile  i
pomysłowości.   Tej   samej,   którą   się   wykazał   w  okresie
konspiracji.

Kiedy  minął  pierwszy  atak  choroby  i  jako  tako  stanął  na
nogach  i  groziło,  że  go  wyślą  do  kopalni,  wpadł  na  pomysł
jedyny  w  swoim  rodzaju.  Kto  znał  ówczesnych  Rosjan  ten
wie,   że   zanim   ograbili   niemieckie   fabryki   wyrabiające
zegarki,   pytali   napotykanych   mieszkańców   okupowanych
krajów  o  czasy,  czyli  zegarki.  W  Wilnie  doszło  do  takiej
groteski,   że   mali   chłopcy   zbierali   uszkodzone   zegarki,
wyrzucali  zepsuty  mechanizm,  a  na  jego  miejsce  wkładali
chrabąszcza.  Kto  się  w  dzieciństwie  bawił  chrabąszczami,
ten  wie,  że owad  ten  zamknięty  w  pudełeczku  od  zapałek
wydaje  charakterystyczny  chrzęst,  mogący  uchodzić  za  szum
idącego  zegarka.  Sowieci  dawali  się  na  to  nabierać.  W
sytuacji  takiej  niech  nikogo  nie dziwi,  że  w  łagrze  kopalni
25  na  Workucie  w  roku  1945 -  46  nie  było  ani  jednego
zegarka,  tzn.  nie  było  zegara  urzędowego  ani  nie   miał  go
żaden  z  dostojników  łagrowych,  nie  mówiąc  oczywiście   o
konwojentach,  którzy  byli   w  sytuacji   niewiele  lepszej  od
naszej..   Stach   zaproponował   naczelnikowi   Kulturno-
Wospitatielnoj   Czasti,   czyli   Oddziału  Kulturalno-
Wychowawczego,  a  był  nim  niedawno  zwolniony  złodziej
recydywista,   Wasia   Bucharin,   że  zrobi   dla  łagru  zegar.
Olśniony   pomysłem   Bucharin   zaniósł   wiadomość   do
naczelnika  łagru,  ten  do  naczelnika  kopalni,  może  jeszcze
dalej  i  zapadła  decyzja,  że ktr.  (to  skrót od  katorżnik)  CH-
429  zostaje  zwolniony  z  ogólnych  robót  i  będzie  robił  zegar.

A  przecież  o  to  chodziło.
Stach,  jeśli   było  trzeba,  szedł  wraz  z  górnikami,  pod

konwojem  do  kopalni,  gdzie  zbierał  materiał.  Materiał  był
nader  prosty:  blacha  stalowa  cienka  linka  stalowa,  nity.
Obliczył  ile  zębów musi  mieć  każde  koło,  jaki  kształt  musi
mieć  „kotwica”  współpracująca  z  wahadłem  i  inne  szczegóły
i  ślusarze  według  jego  wskazówek  wykonywali   wszystkie
elementy.   Oczywiście  zważywszy   jakość   materiału,   zegar
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musiał  być  ogromny.  Kiedy  Stach,  po  długich  miesiącach
pracy  zmontował,  był  to  „mebel”  wysokości  około  trzech
metrów,  z  wyglądu  przypominający  stojący  zegar  pokojowy.
Największe   koło  zębate,   stalowe!    miało   chyba   30
centymetrów  średnicy.  Mechanizm  był  ciężki,  toteż  „ciężarki”,
wytoczone   z   żelaza   również   ważyły   chyba   po   15
kilogramów.

I   przyszedł   czas   próby.   Zegar   zaczął   rzeczywiście
chodzić!   Zmontowany  został  w  jakimś  pokoiku  na  terenie
kopalni  i  Stach  zwierzył  mi  się,  że  miał  chwile  radości,
kiedy  w  pokoiku  tym  pracował  nad  usuwaniem  wad,  a  co
jakiś   czas  otwierały   się   drzwi   i   ktoś  zaglądał,   by  się
dowiedzieć,  która  godzina.  

Pojawił  się  problem  nie  do  pokonania.  Stalowa  linka,  do
której  były  przyczepione  owe  „ciężarki”  zaczęła  się  wrzynać
w  żelazny  walec,  na  który  była  nawinięta  i  wtedy  zegar
zatrzymywał  się.   Niczewo!   Stach  cierpliwie  pracował  nad
udoskonaleniem  swego  dzieła,  aż  -  jego  i  nas  wszystkich
poprzenosili  do  innych  łagrów,  a  więc  i  problem  przestał
istnieć.  A  Stach  -  wrócił  do  zdrowia.

Historia   ta   tylko   uzupełnia   wiedzę   czytelnika   o
renesansowej  wszechstronności  tego  człowieka.  A  były  to
dopiero  pierwsze  lata  katorgi.

Rozstaliśmy   się   na   rok,   półtora.   Pracowite   NKWD
wymyśliło   łagry   zwiększonej   dyscypliny   dla   więźniów
politycznych  i  oto  znów   spotkaliśmy  się,  tym  razem  w
łagrze  kopalni  9/10.  Stach  czuł  się  nienajgorzej,  ale  jeśli
komisje   administracyjno-lekarskie   miały   do   wyboru   trzy
oceny  zdrowia:  elfete,   esfete   i  tefete     (lekki   fizyczny  trud,
średni  i  ciężki)  -  to  zawsze  chudego  Stanisława  Kiałkę
oceniały  na  elfete,  czyli  lekki  trud.  Nie  pamiętam  od  czego
zaczął  „na  9/10”  -  jak  to  w  skrócie  określaliśmy.  Ale  w
pamięci  mej  zapisała  się  sytuacja  dominująca  w  jego  życiu
w  tych  latach.  Oto  wśród  wielu  idiotyzmów,  jakie  działy  się
pod  panowaniem  KGB  zdarzył  się  i  taki,  że  ktoś  przywiózł
do  łagru  glinkę  kaolinową.  Nikt  nie  wiedział,  co  z  tym
zrobić,  z  wyjątkiem  Stanisława  Kiałki.

Ulepił   ze  zwykłej   tundrowej  gliny  kubek  czy  wazonik,
wysuszył  to,  nasycił  olejem  maszynowym,  a  następnie  oblał
papką  z  glinki   kaolinowej.   Kiedy  to  stężało,  czy  nawet
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wyschło,   wyjął   glinę  z  wnętrza,   tak  powstał   kubek  czy
wazonik  podobny  do  porcelanowego.  I  oto  okazało  się,  że
wszyscy   naczelnicy  potrzebują    „na   gwałt”   wazoników  i
kubków.   W  konsekwencji   powstała   pracownia,   w   której
Kiałka  wykonywał  te  rzeczy.  Przy  swoich  zdolnościach  i
inteligencji  szybko  nabierał  wprawy,  produkował  jakieś  figurki
(broń Boże  -  nigdy  nie  robił  żadnych  Leninów  ani  Stalinów).
I  tak  uchronił  swoje  wątłe  płuca  od  pracy  w  warunkach,
które   mogły   go   zabić.   Każdy   w   łagrze   inteligent   lub
spryciarz   szukał   sposobu  przeżycia.   Jak   z   powyższego
wynika,  Stach  nikomu  nie  odbierał  jego  szans,  bo  robił
rzeczy,  które  tylko  on  jeden  potrafił.

Był  to  ten  sam  „podporucznik  czasu  wojny”,  co  w  Wilnie,
pełen   inwencji,   pomysłów,   jeden   jedyny,   zdolny   do
wykonywania  rzeczy,   jakie  wykonywał.   Zdolny,   pracowity,
ofiarny.  Jak  wynika  z  wyżej  przytoczonych  jego  wspomnień
i   wspomnień  innych  osób,   w  tworzeniu   tego,   co   dziś
nazywamy  infrastrukturą,  Stanisław  Kiałka  stworzył  zespoły  i
materiały,  bez  których  nie  byłoby  Okręgu  Wileńskiego  Armii
Krajowej.  Jeżeli  na  czele  zespołu  bohaterów  tego  Okręgu
stoją  oficerowie  liniowi  -   Antoni   Olechnowicz  i   Zygmunt
Szendzielarz,  to  Stanisławowi  Kiałce  należy  się  miejsce  w
ich  szeregu.  Nikt  na  Wileńszczyźnie  nie  stworzył  tylu  rzeczy
konstruktywnych  co  On,  a  jego  liczne  wypady  do  Warszawy
odbywały   się   w   warunkach   permanentnego
niebezpieczeństwa    dla   wolności   i   życia,   może   nawet
większego  niż  w  bitwie. 

Jeśli  kto  w  Polsce  Podziemnej  zasłużył  sobie  na  miano
„legendarnego”,    to  z  pewnością (…) „Jelonek”,  „Ślęczek”,
„Bolesław”,  były  kleryk  Jezuitów  Stanisław  Kiałka.
Danuta  Szyksznian-Osowska
Dziewczęta z tamtych lat  1939  -  1944
(fragmenty  - część pierwsza)

Urodziłam  się  w  Krakowie,  ale  dzieciństwo  i  młodość
przeżyłam w Wilnie, ponieważ mieszkali tam moi rodzice. Tatuś
był zawodowym wojskowym, Mamusia nauczycielką-polonistką.
Oboje  nie pochodzili  z  Wilna,  a mimo to ogromnie  kochali  to
miasto (…).  Lata  dziecięce   spędziłam   w   domu   rodzinnym,
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z  którym  zawsze  kojarzę  dobrobyt,  radość  i  ciepło,  miłość,
szacunek względem siebie (…)

Rodzice  tworzyli  klimat  naszego  domu  oparty  na
głębokiej  religijności,  poszanowaniu  tradycji,  autentycznych
wartości  i  żarliwego  patriotyzmu.  Właśnie  w  tych  pieśniach  i
poezji  wieszczów, jak i  w pięknej literaturze przekazywali nam
umiłowanie Ojczyzny.

Ręka mi drży, gdy piszę te wspomnienia. Po tylu latach
niektóre wydarzenia wciąż są w pamięci,  inne rozpływają się,
zacierają, giną nazwy ulic,  nazwiska… Bo to i  pamięć już nie
ta… Często zadaję sobie pytanie, czy warto je utrwalać? Czy
młode pokolenie będzie to czytało?

Pewnego razu na lekcji żywej historii w Zespole Szkół Nr
4 imienia Armii Krajowej w Szczecinie uczeń zadał mi pytanie:
„Czy często pani wraca myślami do tamtych lat?”.

Odpowiedziałam - często. Im więcej przybywa mi lat, tym
częściej.  Im bliżej  drugiego  brzegu  jest  moja  łódź  życia,  tym
częściej przesuwają się obrazy z tamtych lat.

Potem przyszły sztormy i to wtedy, kiedy byłam jeszcze
słaba,  a  serce  nie  znało  walki  na  śmierć i  życie.  Brakowało
nam,  wówczas  młodym,  kierunku  dla  steru  naszej  łodzi.  Nie
znaliśmy  drogowskazów,  które można było przyjąć i zaufać im.

Są osoby i zdarzenia,  o  których  nie  można zapominać
i  choćbyś nie  chciał,  one powracają  do ciebie.  Myślę,  że  nie
tylko  trzeba  do  nich  wracać  myślami,  ale  i  pisać,  a  czasami
powinno  się  nawet  „krzyczeć” głośno, żeby wszyscy usłyszeli
o  wydarzeniach,  które  oby  się  już  nigdy  nie  powtórzyły,  o
ludziach    bardzo  dzielnych.   Oni   sami   już nie   opowiedzą
o  swych wyczynach,  bo   albo  ich już nie ma między nami,
albo  są  tak  skromni  i  pracę  swą  w  organizacji  uważali  za
obowiązek  względem  ojczyzny.

Odbiegłam trochę od tematu.  Zaczęłam o moim domu
rodzinnym,  o  którym  wspominam z  rozrzewnieniem.  Było  tak
pięknie…

Wojna!..

Jeszcze wówczas nie wiedziałam, jakim przekleństwem
staną  się  dni  następne.  Wycie  syren,  naloty  samolotów,
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bombardowania.  Świat   zamienił  się  w  piekło.  Zaczęły
nadchodzić  wieści  -  front  przełamany.  Narastał  niepokój,
niepewność,   co   jutro  przyniesie.  Psychoza  ogarniała
wszystkich.  Ludzie  uciekali  z   zachodu na wschód, do Wilna.
W  tym  tragicznym  czasie  stawałam  się  coraz  doroślejsza.
Uczyłam się żyć.

Dalsze  dni  wyjaśniały  wszystko.  Mimo  olbrzymiego
wysiłku,  poświęcenia,  prawdziwie bohaterskich walk, żołnierz
polski ustępuje  pod  naciskiem  olbrzymiej   przewagi   wroga.
17  września  hordy  Armii  Czerwonej  przekroczyły  granice
Rzeczypospolitej  i  już  po  kilku  dniach  wkroczyły  do  Wilna.
Zaczęły  się   aresztowania  wybitnych  naukowców,   polityków
i  młodzieży.    W   końcu   października okupanci  przekazali
Wilno  Litwinom.  Nowe  władze  litewskie  od  pierwszych  dni
rozpoczęły  intensywną  lituanizację,  wprowadzając  do  szkół
nikomu  nie  znany  język  litewski.

Zwalniano  polskich  nauczycieli,  zamknięto  Uniwersytet
Stefana  Batorego.  W  odpowiedzi  na  te  działania  młodzież
wileńska   zorganizowała  strajk  szkolny  i  przemarsz  ulicami
miasta.   Ja   również  brałam  udział.  Gdyby  nie  życzliwość  i
pomoc  ludzi,  nie  udałoby  się  nam  wówczas  uniknąć
aresztowania.

Rozpoczęła  się  działalność  konspiracyjna.  Młodzież
podjęła   pracę    w    organizacjach  szkolnych  i  w  Związku
Wolnych Polaków -  powstały  Koła  Pułkowe.  W domu naszym
spotykają  się   oficerowie   1  PAL -  LEG :    kpt.   Bolesław
Zagórny  ps. „Jan”,  por. Stanisław   Jachowicz   ps. „Okoń”,   kpt.
Stanisław Skrzecz ps. „Poleski”,   rtm. Wincenty  Chrząszczewski
ps. „Kruk”   i   wielu innych,   dziś   już   nie pamiętam nazwisk.
Mama ps. „Stella”   włączyła   się do pracy. Tato w grudniu 1939
r. uciekł  z  obozu   internowania   na   Litwie   i   dotarł   do
domu.   Włączył  się  również  do  pracy,   obrał   ps. „Wiesław”.

Moje  pierwsze zadanie  polegało  na  obserwacji  naszego
domu    w   czasie   odbywających   się   w   nim    spotkań
konspiratorów.  Zdałam  egzamin  i  powierzono  mi  funkcję

    Redakcia :  1 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów  Józefa  Piłsudskiego 
-  oddział artylerii lekkiej Legionów Polskich i Wojska Polskiego  II RP.
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łączniczki   u   kpt.   Bolesława   Zagórnego,  ps. „Jan”.   Praca
w  konspiracji  i  jej  sposób  był  ustalony  -  wiek,  przysięga,
określenie   funkcji  i  zadania,  przydział  do  jednostki
organizacyjnej  i  przestrzeganie  bezpieczeństwa.  Ja  zaś
myślałam,   że   wystarczy   zapał   i   przeświadczenie, że praca
ta,   w   tym okresie   ma sens.   Złożyłam   przysięgę. „Jan”
nadał  mi  ps. „Szarotka”.   W   czerwcu   1940 r. Wilno   znów
znalazło się   pod   okupacją   Związku Sowieckiego,   a Litwa
stała  się  jego  częścią.  W  początkach  1941  r.  nasilały  się
aresztowania.    Wielu     oficerów    trafiło  do  więzienia.
Otrzymałam  polecenie  od  „Jana”  obserwacji  domu  przy  ulicy
Wileńskiej,  gdzie  mieszkał  konfident.  Obserwowałam  z
koleżanką  Ireną  Bielawską-Krzyżaniak  ps.  „Irys”   (mieszka
obecnie   w   Bydgoszczy).

Okazało  się,  że  był  on  sprytniejszy  od  nas.  Zostałyśmy
zatrzymane.  Na  przesłuchaniach  wyjaśniłyśmy,  że  tu
umówiłyśmy  się    z    kolegami  na randkę.  Nazwisk  ich  nie
znamy,    tylko  imiona.  Idąc  na  zadanie  właśnie  o  tym
umówiłyśmy  się  z  Ireną  i  zgodnie  odpowiadałyśmy.  Po  paru
dniach   wypuszczono   nas.   Był    to  kwiecień.  W czerwcu
1941r. Wilno  okupuje  armia  niemiecka.   Nastąpiło   chwilowe
odprężenie.    Ale    już    w    październiku    nasiliły  się
aresztowania.  Szkoły  średnie  zostały  zamknięte.  Na  każdym
kroku   stosowano   różne   zakazy,    poniżanie,   nie   wolno
było  się    zbierać,    słuchać   radia,    nie  dla nas nauka w
szkołach,   nie   dla   nas   biblioteki…  Myśleliśmy    jednak   o
przyszłości,    a    prawie    każde   z   nas   nie   miało
wykształcenia.  Czas  wojny  nie  musiał  być  przeszkodą  do
zdobycia    cenzusu   naukowego.  Wierząc    w    lepszą
przyszłość,  która  przyniesie  wolność   Polsce,   uważaliśmy
za   obowiązek  podjęcie  nauki  na  tajnych  kompletach,
organizowanych  przez  naszych  wspaniałych    nauczycieli    i
profesorów.

Zostałam   uczennicą  tajnego  kompletu.  Wszyscy
uczyliśmy  się  z  pasją,  wierząc,  że  w  przyszłości  będziemy
potrzebni    ojczyźnie.  W  tych  latach  profesorowie,  narażając
życie,    kształtowali    naszą   osobowość.    Uczyli    nas
moralności  i   honoru.   Walczyli   o  najwyższe   wartości, o
duszę   i    umysł  narodu.    Nie   zapomina się  tamtych lat.
Czegoś  się  jednak  wówczas  nauczyłam,  a  przede  wszystkim
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kierować   się   wartościami    naszych   przodków   i    być
zawsze     wierną   życiowemu   credo: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Praca w konspiracji  biegła  własnym rytmem. Łączniczki,
dzięki   sumiennej   pracy, niejeden raz uchroniły ludzi od wpadki.
W  akcjach  były  odważne,  mądre,  a  gdy  wymagała  sytuacja,
sprytne.   Młodzież   wileńska,   wychowana   w   domu i w szkole
w miłości do Boga i Ojczyzny, podejmuje spontaniczną walkę z
okupantem.  Płaci  za  to  więzieniem,  torturami,  pobytem  w
obozach, a często i życiem.

W  drugiej  połowie  1941r.  zaistniała  w  Wilnie  potrzeba
zorganizowania   kobiecej  siatki  łączności  przy  „Legalizacji”.
Szefem  był  Stanisław  Kiałka  ps. „Jelonek”.   W  połowie 1940
roku   Maria   Tomkiewiczówna,   młoda   nauczycielka,   ps.
„Grażyna”,    zorganizowała   grupę  dziewcząt,  które  pełniły
funkcje  łączniczek.  „Jelonek”  przejął  tę  grupę  i  powierzył
„Grażynie”   kierownictwo.   Zostałam skierowana przez „Jana”
do  organizowanej  przez  „Jelonka”  grupy  łączniczek.  Gdy
przyszłam do „domku pod górką” na ul.  Połockiej,    były   już
tam  dziewczęta.  Wszystkie  bardzo  młode,  a  ja  najmłodsza.
Serce  mi  biło  ogromnie.  Czy  zostanę  przyjęta?  Byłam  pełna
zapału  i  oddana  sprawie.  Po  raz  pierwszy  zetknęłam  się
wówczas  ze   Stanisławem   Kiałką    ps.  „Jelonek”.   Wysoki,
bardzo szczupły   i   młody mężczyzna. Na jego twarzy pojawił
się   łagodny uśmiech,  rzucił  okiem po naszej  grupie,  załamał
ręce  i  powiedział:    „Co  ja  będę  robił  z  takimi  kozami?”.
Przeciętny  wiek nasz to 18 lat.  Stałam i błagalnym wzrokiem
patrzyłam  na  niego.  Tak  bardzo  pragnęłam  tu  pracować.  Po
chwili  z  jeszcze serdeczniejszym uśmiechem rzekł:  „Będziecie
nazywały się „KOZY”.

Ja   w   dalszym  ciągu  stałam  wpatrzona  w  niego,
obawiałam się, że nie zostanę przyjęta   ze  względu na mój
wiek.  „Jelonek”  zwrócił  wzrok  na  mnie  i  wciąż  z  tym  miłym
uśmiechem    powiedział:   „Twój  pseudonim  to  „Sarenka”.
Czułam,   że   zaczerwieniłam   się  po  uszy  ze szczęścia.
Nigdy  nie  zawiodę  zaufania  -  pomyślałam.  Czułam  się
zaszczycona.   Tak   oto zaczęłam pracę konspiracyjną łączniczki
w   bardzo  trudnym,  niebezpiecznym   i   tragicznym   okresie.
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Pełnienie  służby  łączniczki  było  nie  tylko  ważne,  ale  i
niebezpieczne.  Łączność  w  czasie,  gdy  nie  można  było
korzystać  z  radia   czy    telefonu,   była  bardzo  ważnym
elementem  konspiracji.  „Kozy”  były  odważne,  mimo  że  za  tą
pracą   czaiły  się  więzienie,  tortury  i  śmierć.

Każdego  dnia  na  terenie  Wilna  te  młode  dziewczęta
przemierzały  wzdłuż i   wszerz   ulice,   zaułki.   Nosiły   rozkazy
i   meldunki   ukryte   w  podwójnych  kieszeniach,   a   niekiedy
niosły    paczki    prasy,    a  także  broń  czy  też  fałszywe
dokumenty.    Od  doboru  kandydatek  do  służby  łączności
zależało    bezpieczeństwo    organizacji.    Te  skromne
dziewczęta,    które    polecenia    przyjmowały  jak  żołnierz
rozkazy,  wykonywały  zadania  z  odwagą,  czujnością  i
opanowaniem.    Najczęściej   samotnie   przemierzając   ulice
w    biały   dzień,  obok   rozstawionych   posterunków   wroga,
z   bijącym  sercem   i   duszą   na  ramieniu. Wymagało to
jednak  dużej  odporności  psychicznej.  Żołnierze  w  akcjach
bojowych  wspierali  się  i  ubezpieczali,   łączniczka  zdana  była
tylko  na siebie,  a  złapana,  karana była  więzieniem,  torturami,
nawet śmiercią (…)

 „Grażyna”

Maria  Tomkiewiczówna  (nauczycielka)  kierowała  naszą
grupą. Jej prawą ręką była Marysia Sarecka ps. „Lusia”. To, co
pozostało  w  mej  pamięci  żywe  na  zawsze,  jest  związane  ze
swoistym  podejściem  „Grażyny”  do  drugiego  człowieka.
Uznawała  naszą  osobowość  i  indywidualność.  Dawała  nam
szansę,  aby  każda  z  nas  mogła  się  rozwijać,  abyśmy  były
szczęśliwe   z   poczucia   własnej    wewnętrznej    wolności.
Zapytana  o  radę,   tak    kierowała    rozmową,  by  najpierw
usłyszeć  nasz  pomysł,  a  wówczas,  nie  lekceważąc  żadnego,
ukierunkowywała  nas,  jak  wyjść  z  różnych  opresji.  Była
urodzonym   pedagogiem.  Potrafiła   oceniać   nas,    jak    i
sytuacje,    w   których  nieraz  mogłyśmy  się  znaleźć.
Wysłuchiwała nas z powagą. Myślę, że na tym polegał jej talent
wychowawczy.

Nadeszła  zima  i  trwała  w  całej  swej  mocy  i
bezwzględności.  Mrozy  coraz  silniejsze.  Śnieg  sypał  obficie.
Zbliżało się Boże Narodzenie. Najpiękniejsze i  najradośniejsze
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święto,  a  tu  ze  wszystkich  stron  wiało  smutkiem  i  trwogą.
Nasilały  się  aresztowania.  „Jelonek”  zorganizował  działalność
komórek    żywnościowych    i    odzieżowych,    by  udzielać
pomocy  rodzinom  aresztowanych.  Przed  nami  pojawiły  się
trudne  zadania.  Otrzymawszy  fałszywe  kartki  żywnościowe  i
„Besuchscheiny”  ubraniowe  -  wyruszyłyśmy  w  miasto,  aby
wykupić  żywność, obuwie, ubrania, materiały  i   papierosy.  Była
to    praca    bardzo  niebezpieczna,  ponieważ  przy  zakupach
towarów  zapisywano  numery  „Personalausweisu”,  toteż    za
każdym  razem  otrzymywałyśmy   „lewe” dokumenty. Należało
to   wykonać   szybko,    nim  się  zorientują.  Wykupywałyśmy
towary w różnych dzielnicach miasta. Niejeden   raz miałyśmy
dusze  na  ramieniu.  Wracałyśmy  do  domu  zmęczone,
zmarznięte, ale i szczęśliwe z powodu wykonanego zadania.

Na  ul.  Wielkiej  przy  kościele  św.  Kazimierza  istniała
zorganizowana  stołówka,  gdzie  z  wykupionych  przez  nas
towarów   żywnościowych   gotowano  obiady dla uchodźców i
dla  najbardziej  potrzebujących.  I  tam,  z  tych  zgromadzonych
zakupów, w zależności,  co komu potrzebne,  robiłyśmy paczki,
które   później    w    plecakach  roznosiłyśmy  pod  wskazane
adresy.   W   każdej paczce  znajdował się   opłatek  i  ulotka
„Polska   swoim  dzieciom”.  Widziałam   ogromne   wzruszenie
w  oczach  obdarowywanych.  Całymi  dniami  przemykałyśmy
ulicami  -  ciche,   niepozorne.    Zadania    wypełniałyśmy
sprawnie,   przestrzegając dyscypliny. To właśnie tu uczyłyśmy
się   pokory   i   obowiązkowości.

Wspomnę  o  jednym  wydarzeniu.  Od  rana  roznosiłam
paczki  świąteczne.  Zmarznięta  i  już  bardzo  zmęczona,
pragnęłam   jak  najszybciej  wykonać  zadanie  i  wrócić  do
ciepłego,  spokojnego  domu,  w  którym  miałam  schronienie.
Pozostała  mi   tylko   jedna   paczka   z adresem znajdującym
się  w  mojej  dzielnicy.  Idąc  na  ul.  Połocką  spotkałam  swego
kolegę  -  Janka  Szykszniana.  Poszliśmy  razem.  Domek,  do
którego  dotarliśmy,  usytuowany  był  pod  górką.  Bardzo  ładny,
drewniany,   jak   wiele   domków na peryferiach Wilna. 
W  oknach – ciemno. Podeszliśmy do drzwi, usłyszeliśmy płacz
dziecka.    Zapukaliśmy… Cisza… Nacisnęliśmy klamkę, drzwi
się  otworzyły…  Ciemno,  zimno  jakby  wszyscy  wymarli,  tylko
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kwiliło  dziecko.  Zapaliliśmy  światło...  W  łóżku  leżała  młoda
kobieta,   bardzo  chora,  z  dużą  gorączką,  a  obok w łóżeczku
mała   dziecinka,    spłakana,   zmarznięta,  zsiusiana.  Widok
bardzo  smutny,   wprost   tragiczny.  Janek ps. „Ścigacz” wybiegł
na   podwórze,   przyniósł drew, rozpalił w piecu i wyszedł po
znajomego  lekarza,  który  pracował  w  pobliżu.  Ja  zajęłam  się
dzieckiem.  Przebrałam,  zagotowałam wodę (mleka  nie   było),
nakarmiłam.  Po  wypiciu  herbatki  maleństwo  uspokoiło   się  i
zasnęło.    Wkrótce  przyszedł  Janek  z  dr  Antonim  Tołłoczką
(należał do organizacji).  Lekarz zajął się chorą.

Słońce już zaszło, zbliżał  się wieczór, a my musieliśmy
bez  wytchnienia   „pedałować”,   by  zdążyć  przed  godziną
policyjną.

Janek Szyknian ps. „Ścigacz” 

Janka  poznałam  w  drugiej  połowie  1940  r.  Pewnego
lipcowego   ranka  do  drzwi  ktoś  zapukał,  lecz  zanim
powiedziałam „proszę”,  drzwi delikatnie uchyliły się i ukazali się
dwaj  młodzi  chłopcy.  Na  mój  widok  trochę  speszeni  zapytali:
„Czy  zastaliśmy Wiesława?”.  Uśmiechnęłam   się   serdecznie
i  zaprosiłam  do  środka.  Weszli  do  niewielkiego  pokoiku  i
przywitali się z moim Tatą. Byli to Janek Szyksznian i Staszek
Sroczyński. Nie zaskoczyło to mnie, gdyż w tym okresie często
przychodzili  młodzi  chłopcy.  Janek  i  Staszek  zostali
zaprzysiężeni,   otrzymali  pseudonimy:  Janek  –  „Ścigacz”,  a
Stach  „Ząbek”  i  życie  ich  nabrało  innego  wymiaru,  sensu  i
znaczenia.

Bywali   w   naszym  domu,  gdzie  wraz  z  innymi
przechodzili  pierwsze  szkolenia  wojskowe  z  programu  PW.
Zajęcia  takie  dla  chłopców  prowadził  mój  Tatuś.  Wśród  tych
chłopców  uczęszczających  na  szkolenia  był  również  kolega
Antoni  Laskowski  ps.  „Sokolik”,  który  obecnie  mieszka  w
Szczecinie.

Zawiązywała  się  między  nami  przyjaźń.  Trzeba
podkreślić,  że  w  życiu  szczera,  życzliwa  przyjaźń  -  to  wielka
rzecz.  Janek  był  miłym,   grzecznym, inteligentnym chłopcem,
a do tego przystojny.  Polubiłam go.  Wówczas nie przeszło mi
nawet  przez myśl,  że zostanę kiedyś jego żoną.  Bywał  coraz
częściej  w  naszym  domu,  serdecznie  witany  przez  moich
rodziców.
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W 1944 r. wiosną Janek i Staszek zostali skierowani do
oddziału  partyzanckiego  3  Brygady  „Szczerbca”.  Po
zaprzysiężeniu  Janek  został  wcielony  do  1  plutonu  „Bosego”,
pierwszej    kompanii   szturmowej,   dowodzonej    przez
„Burego”.  Życiem  jego  zaczął  igrać  los  żołnierza.  Mógł  już
rewanżować   się  okupantom za krzywdy, które zgotowali Polsce
i  ludziom.

W 1945 r.,  po   powrocie   z łagru   z ZSRR spotkałam się
z Jankiem. Ja  mieszkałam z siostrą Lilą i Tatusiem (Mama już
nie żyła) w Drawnie k. Choszczna.   Janek   był   w   wojsku  w
Szczecinie. W 1946 r. wzięliśmy ślub. W 1947 r. urodził się nam
syn Leszek, a  5  lat  później  -  córka  Ewa.

Przeżyliśmy razem 45 lat.  Janek w 1991 r., po długiej i
ciężkiej  chorobie,  zmarł.    Wspominam   z rozrzewnieniem te
lata,  gdy  Janek  często  wracał  do  przeżyć,  które  na  zawsze
zapadły   w  jego  pamięci.  Opowiadał  o  udziale  w  akcjach
likwidacji    posterunków   okupanta.    Po   kilkunastu  dniach
pobytu    w    Brygadzie,  ogromnie  przeżywał  pierwsze,
prawdziwie wolne Święto Wielkanocne w Turgielach,   gdzie po
Mszy  św.  cała  Brygada  wysłuchała  przemówienia  dowódcy
Okręgu    płk    „Wilka”  (Aleksander  Krzyżanowski).  W
uroczystości   tej   brali    udział   mieszkańcy  miasteczka,
pobliskich  wiosek  i  folwarków.  Znaczącym  wydarzeniem  była
dekoracja   przez   „Wilka”   odznaczeniami  bojowymi  –
„Szczerbca”   Złotym  Krzyżem   Zasługi  z  Mieczami    i    6
kolegów  Krzyżami  Walecznych.  Na  zakończenie  uroczystości
odbyła  się  defilada  ponad  300  żołnierzy  Brygady.

W  czasie  spotkań  rodzinnych  wspominał  o  walkach  w
Pawłowie,  Jaszunach,  w  Murowanej  Oszmiance,  gdzie
rozbrajano   jednostki  wojska  litewskiego gen. Plechavičiusa.
Brał    również   udział  w  walkach  o  wyzwolenie  Wilna  -  z
plutonem  „Bosego”  dotarł   do   dzielnicy   Antokol.

Najbardziej  bolesnym  jego  przeżyciem  było  podstępne
aresztowanie    przez    oddziały  NKWD  „Wilka”,  dowódcy
Korpusu    Wileńskiego   AK  oraz  oficerów,  a  także  tragiczna
droga  naszych  oddziałów  wycofujących  się  do  Puszczy
Rudnickiej.  Udało  mu  się  wyjść  cało  z  okrążenia  i  uniknąć
uwięzienia    w    Miednikach    Królewskich,   w  obozie
internowania   żołnierzy    AK.    Powraca  do   Wilna    i    w
pierwszych dniach sierpnia melduje się u mego Taty. Skierowano
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go   do   Oddziału Specjalnego,   dowodzonego przez  „Huberta”
(rtm. Zygmunt   Augustowski). Tu pracowaliśmy razem do mego
aresztowania.  Aby  uniknąć  aresztowania,  wstępuje  do  WP  i
wyjeżdża, na Ziemie Odzyskane…

Praca konspiracyjna
Pochłaniała  nas  bez  reszty,  żyłyśmy  tylko  nią.

Świadomość,   że walczymy,   pozwalała   żyć   intensywniej   i
głębiej.    Każdego   następnego dnia przenosiłyśmy meldunki
pod  wskazany  adres.   Mama  uszyła    mi   dużą  torbę  z
podwójnym   dnem,   pod  którym  umieszczałam  meldunki,
gazetki,   a  nawet  broń.  Przez  te  kilka  lat  poznałam  dużo
adresów. Dziś już nie pamiętam numerów domów, ale ulice znam
i   mogłabym  trafić.    Punkty  kontaktowe,  skrzynki  pocztowe
rozrzucone  były  po  całym  Wilnie.  Nosiłam  meldunki,  między
innymi na ulice:  Połocką do „Wojtusia”  (Barbara Dudycz),   do
„Pliszki”    (Leokadia   Baltroszewicz),  do „domku pod górką”,
gdzie  mieszkał  „Jelonek”  (Stanisław  Kiałka),  na  Popowską,
Wiosenną  do  domku,  gdzie  mieszkał  „Wilk”  (Aleksander
Krzyżanowski),   na   Zarzecze nr 16 do prof. Puciaty  i do „Jana”
(kpt.  Bolesław  Zagórny),  na  ul.  Kasztanową  4   do  „Huberta”
(rtm.   Zygmunt  Augustowski), na Legionową do „Szewca”,   na
Lwowską   i  na  wiele   już   zapomnianych. W naszej pracy
przyjęto metodę „trójkową”, to znaczy, że byłyśmy   dobrane   po
trzy,   np.  ja  pracowałam z  „Lusią”  (Marysią  Sarecką)    i    z
„Hanką” (Hanną Mahrburżanką). „Hanka”   z   „Jadzią”   (Jadwiga
Pawilonis)   i   jeszcze   inną. „Lusia”   z  nową trójką, „Hanka” z
inną i tak tworzyłyśmy łańcuch.   Adresy   też  były  podzielone   i
przyznane   każdej   z „Kóz” z umownymi symbolami. Poczta,
przesyłki były rozdzielane  według   symboli   i   przydzielane
łączniczkom,    do  których  należały.  Przy  pobieraniu  poczty
poznawałyśmy  adresy,  czasami  hasło  i  odzew.  Tam,  gdzie
nosiłam stale, wystarczał   tylko symbol.   Na   ogół   wszystko
szło  sprawnie,  ale   zdarzały    się    i  komiczne  sytuacje,  np.
zaniosłam pocztę pod   wskazany adres,   a   było   to na ulicy
Popowskiej.  Mróz  był  siarczysty,  więc  szłam  szybko  krętą
uliczką. Domy stawały się coraz niższe i skromniejsze. Okalały je
i  odgradzały  drewniane  płoty.    Otworzyłam  furtkę,  a potem
drzwi do sionki, w   której   było   tak   samo   zimno,   jak na
podwórzu.
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Byłam  tam po raz pierwszy. Przywitał mnie uśmiechnięty,
sympatyczny  starszy  pan.    Podałam    hasło:  „Pan  Adam
przysyła  mąkę”.  Odzew  miał  brzmieć:  „Dziękuję,  chętnie
przyjmę”.  Tymczasem  starszy  pan  z  radością  woła  żonę  i
oznajmia    jej    wspaniałą    nowinę.  Zbieg  okoliczności:  ci
państwo  mieli  znajomego  o  tym  imieniu.  Zrozumiałam,  że
nastąpiła  pomyłka.  Szybko   wycofałam się. Wszystko dobrze
się   skończyło. 

Powinnam  jeszcze  wspomnieć  o  panu  Franciszku
Maślance.  Mieszkał  przy  ulicy  Połockiej,  numeru  już  nie
pamiętam.  Miał  tam  warsztat  stolarski.  Był  podoficerem
zawodowym  1 PAL - LEG.   W  tym  czasie oficjalnie zajmował
się   stolarką.    Należał    do  organizacji.    Nosiłam do niego
meldunki    pisane   na    bibule,  a on wykonywał  schowki  w
ramach  do  obrazów,   w   których  później przewożono meldunki
do Warszawy. Często też przenosiłam broń na ul. Lwowską i na
ul. Zarzeczną 4   do  pana  Piotra  Gierasimczuka, który   był
rusznikarzem.    Po   wielu   latach   spotkałam   go     w
Szczecinie.  Tak  bardzo wzruszające było to nasze spotkanie.
Pan Piotr  przyglądał  mi  się  chwilę,  jakiś  skurcz  przeleciał  mu
przez  twarz.  „Matko  Ostrobramska,  toż  musi  Danusia  przede
mną stoi... Chryste, jak tu w taką porę nie popłakać się. Toż łzy
same do oczu polecieli...” Otulił mnie ramieniem,   ja   również
się   wzruszyłam. „Bożesz drogi, a co z tatusiem?”   Tatuś   był
w   tym czasie w szpitalu. Pojechaliśmy  razem. Tato   po   kilku
dniach zmarł. Pan Piotr też   już nie żyje. 

Trudno  ułożyć  kolejno  wydarzenia  sprzed  pół  wieku.
Wciąż się coś przypomina, jak w kalejdoskopie przesuwają się
przed   oczyma   dni,   lata,   osoby…

Cała  ta  niezwykle  bogata  działalność  w  konspiracji
odbywała   się   w   niesłychanie   trudnych warunkach.   Ale   i
w  tych  trudnych  warunkach  umiałyśmy  znaleźć  powody  do
radości.  Przy wszystkich  zajęciach potrafiłyśmy być dla siebie
miłe, bliskie i serdeczne. Zbliżało się następne Boże Narodzenie.
Postanowiłyśmy    z  „Hanką”   zorganizować    spotkanie
opłatkowe  w  domu  jej  rodziców.  Przygotowałyśmy  małe,
zrobione  przez  nas  upominki  pod  choinkę.  Pani  Maria
Tomkiewiczówna,  „Grażyna”  otrzymała  od  nas  zrobiony  ze
skorupek  jajek  maleńki,  śliczny  serwis  do  czarnej  kawy.
Włożyłyśmy  tyle  serca  w  pracę  nad  nim,  że  wyglądał  jak  z
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chińskiej   porcelany. Dziewczętom   zrobiłyśmy   różne śmieszne
prezenciki,  np.:  piłę  do  piłowania  drzewa,  z  wymyśloną
dowcipną rymowanką „żeby piła się stępiła,  toby była bardziej
miła”;   puste   pudełeczko  ładnie oklejone z fraszką   „mówią
złośliwe   usta, żem  ja   pusta” (…).  Prezenciki były bezimienne
i wywoływały dużo śmiechu.

Był to wspaniały wieczór. „Jelonek” w gorących słowach
porównał  nas  do żołnierzy  walczących na frontach,  „Grażyna”
dziękowała  nam  za  dyscyplinę  i  solidne  wywiązywanie  się  z
obowiązków.  Czasami  zdarzały  się  więc  szczęśliwe  dni  w  tej
całej  tragedii,  chociaż  wojna  zabierała  radość  życia,  która
należała się nam z racji młodości.

...Zbliżała  się  wiosna  1942  r.,  a  z  nią  nowe  życie.
Zazieleniło  się  wokół  nas.  W lesie  na  Belmoncie  rozbłękitniło
przylaszczkami,  oczarowywały urokiem liliowe sasanki,  a my -
wciąż na „warcie”.

Pewnego  dnia  otrzymałam  kilka  „lewych”  dokumentów,
które  miałam   dostarczyć  na ul. Wielką, róg Sawicz. Numeru
nie  pamiętam.  Weszłam  do  kamieniczki  na  I  piętro  -  długi,
ciemny  korytarz.  Szukałam  podanego  mi  numeru  i  gdy  już
miałam   zapukać,    z  boku  ktoś   złapał   mnie    za   rękę  i
wciągnął  do swego mieszkania.   Serce mi zadrżało. Była to
miła,  starsza pani.  Po zamknięciu drzwi  powiedziała do mnie:
„Dziecko,  nie   idź  tam!  Wczoraj  u  nich   było   gestapo.
Zabrali  ich   i  może jeszcze siedzą”. Podziękowałam i szybko
się  wycofałam.  Na  ulicy  podjęłam  decyzję:  nie  mogę  iść  do
domu.    Może    jestem  obserwowana?  Oglądnęłam  się
dyskretnie  i   poszłam  w stronę ulicy Zamkowej. Za kinem Adria,
w   jednej   z   kamieniczek  była   brama   przechodnia. Przez
podwórze   można    było   wyjść    na   ulicę   Subocz,    a
stamtąd  już   tylko   uliczką   Miłosierną,  mostem nad Wilenką   i
do   naszego domu.  Niemcy, a nawet Litwini,  nie znali    tak
dobrze miasta jak my.   W   Wilnie   było   kilka   takich bram.
Znając te przejścia,  zmieniało się ulicę na inną i  łatwo   było
stracić   „obserwatora” (…).

Odwiedził mnie kolega z klasy, z gimnazjum im. Adama
Mickiewicza.  Był    to  Witek  Żmitrowicz,    mieszkający  w
Ponarach  k.  Wilna.  Przyniósł  bardzo  smutną  wiadomość  –
„Danusiu,  widziałem  dziś,  jak  wywieźli  do  lasu  ponarskiego
chłopców.  Widziałem  Heńka  Pilścia  (kolega  z  naszej  klasy)  i
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wielu   innych  z  naszego  gimnazjum”.  Wstrząsnęło  mną
ogromnie.    W  lasach  tych  dokonywano  egzekucji.  Pierwsza
miała   miejsce 5 maja 1942 r.  Zginęło czterdziestu młodych,
kilku  niepełnoletnich  chłopców.  12  maja  1942  r.  stracono
następną   41-osobową  grupę  młodzieży,  w  tym  dwie  siostry
Popiginisówne.  13  maja  1942  r.  rozstrzelano  jeszcze  15
młodzieńców,   wszyscy ze Związku Wolnych Polaków.

Piękny  miesiąc  maj  i  właśnie  teraz  ginęła  młodzież  w
najpiękniejszym    okresie  życia,  w  wieku  17  -  22  lat.  Życie
dopiero się zaczynało, a  nie   dane   im   było,   by spełniły się
ich  marzenia.  A może  niewidzialny  Pan  tego  świata  ingeruje
czasem   w   ludzkie   i  nieludzkie  sprawy?   Może   śmierć
tych  chłopców  była  potrzebna?  NIE!  Śmierć  nie  pasuje  do
młodości (…)

…We  śnie  znowu  pojawili  się  koledzy  straceni  w
Ponarach.  Rano  wstałam  zdenerwowana,  zmęczona  i
niespokojna.  Tego  dnia  odwiedziłam  „Hankę”  Mahrburżankę.
Lubiłam  słuchać,  gdy ona mówiła.  Miała taki  aksamitny głos.
Była  to  mądra  dziewczyna.   Przepowiadano  jej  piękną
przyszłość.  „Hanka”   była poetką i  literatką.   Wiedziałam,   że
tylko   przy   niej  uspokoję się. Hania zabrała mnie do domu
swojej cioci. Dom był obszerny,   z dużym   ogrodem,  parterowy
i  drewniany,  jak  większość  w  tej  okolicy  Wilna,  atmosfera  -
kojąca. Do  domu  przylegał   stary   sad   owocowy, pełen jabłoni
i grusz,  o   które   nikt   obecnie  nie dbał. One jednak co   roku
rodziły  dorodne  owoce.  Uspokoiłam  się  trochę,  bo  jeżeli   te
drzewa, mimo wszystko, rodzą,   to  i ja muszę się wziąć w garść
i  dalej   walczyć   ze   zdwojoną   siłą. Przecież nasi chłopcy
pozostawili  nam  testament,  a  w  nim  te  słowa:  „Kimkolwiek
jesteś,  wiedz,  że  wyrok  śmierci  nie  pokonał  nas.  Solidarni  i
świadomi  wagi  chwili,  oddajemy  życie  za  Boga  i  Ojczyznę.
Wierzymy, że to, o co walczyliśmy, nie zginie. Sprawę   podejmą
inni.   Polska powstanie   wolna, niepodległa. Nie załamał się
nikt.  Wierzymy,  że  naszą  śmiercią  rozporządza  Opatrzność,
więc  jesteśmy  spokojni   i   ufni…”.

Słowa  te  przekazał  pan  Piotr  Wróblewski,  więzień
Łukiszek (…).
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Samoobrona  Ziemi  Wołkowyskiej
Andrzej Siedlecki

Na  skutek  zdrady sprawy  polskiej  przez  USA i  Wielką
Brytanię    na   mocy   porozumienia   w   Teheranie   29-30
listopada  1943  r.    i   układów  jałtańskich  w  lutym  1045  r.  ,
zawartych  z  dyktatorem  Józefem  Stalinem  przez prezydenta
Franklina   Delano  Roosvelta  i  premiera  Winstona  Churchilla
-   historyczne  ziemie  polskie   na  wschodzie   za tzw.  linią
Curzona  zostały  przekazane  -   bez  zawiadomienia  władz
polskich   na   własność   obcemu  mocarstwu  –  ZSRR,  a  na
pozostałym  terytorium  Polski  rzekoma  suwerenność została
niestety podporządkowana     ideom   reżimu  komunistycznego.

Do  połowy  lipca  1944  roku  armia  sowiecka  zajęła
wszystkie   polskie   ziemie  na  wschodzie.   W  ten  sposób
dokonano   kolejnego  rozbioru   Polski.

  
Ziemia  Wołkowyska  według  przedwojennych  roczników

statystycznych     w   94%  była  zamieszkana  przez  Polaków.
Tu  w  Wołkowysku  do  września 1939  roku  stacjonował

cieszący  się  sławą  pułk  ułanów.  W  okresie  okupacji  działały
tu  silne  oddziały  partyzanckie  Armii Krajowej,  dywersyjne  i
sabotażowe,  które  niszczyły  szlaki  komunikacyjne  i  łączność
wojsk  niemieckich.

Po   wkroczeniu   wojsk   sowieckich   w   1944   roku
rozpętał  się  terror  NKWD,  który  stanowił  powtórkę   tragedii
Polaków  z  1939  roku.  Żołnierzy  Armii Krajowej  i  dosłownie
wszystkich   Polaków   nie   akceptujących   narzuconej   siłą
władzy  sowieckiej  sukcesywnie  aresztowano  i  skazywano  na
długoletnie  łagry  na  „nieludzkiej  ziemi”.  Likwidowano  polskie
majątki  i  gospodarstwa  chłopów,  a  ich  ziemie  wcielano  do
organizowanych  kołchozów  i  sowchozów.

Polacy  nie  pogodzili  się  z  utratą  niepodległej,  wolnej
Ojczyzny  i  podjęli  samotną,  dramatyczną  walkę.  Od  jesieni
1944  roku   w  ramach  Samoobrony  Ziemi   Wołkowyskiej,
aktywną   działalność   bojową   prowadził   Oddział   „Żagiew”,
który  likwidował  funkcjonariuszy  NKWD  i  ich  agentów.  

Na  wiosnę  1945  roku z  ukrywających  się  partyzantów
rodem   z   AK,   z   oddziałów   i   patroli   dywersyjnych
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(niedobitków)  utworzony  został  bojowy  Oddział  „Reduta”.  W
dniach  2-3  lipca 1945 r.  Oddział  ten  stoczył  ciężką  bitwę  z
oddziałami   NKWD  w   Święcicy   Wielkiej.   Poległ   wtedy
dowódca  Oddziału  „Reduta”  i  jego  10  żołnierzy.   Ze  strony
sowieckiej  zginęło  wówczas 8  funkcjonariuszy  NKWD,  w  tym
naczelnik Oddziału  Rejonowego  w  Świsłoczy.

Inicjatorem  tworzenia  organizacji  niepodległościowych
w   obronie  niszczonych  rodzin  polskich,  w  obronie  utraconej
wolności,   w  obronie  przed  zagładą  -  był  kapelan  WP  z
1939  r.  ksiądz  Antoni  Bańkowski  „Eliasz”.

Początkowo  organizacja,  która  posługiwała  się  nazwą
AK,  obejmowała  swoim  zasięgiem  gminę  Krzemienica,  w
której  „Eliasz”  był  proboszczem.  Potem  rozrosła  się  i  objęła
swoim   zasięgiem   gminy   Piaski,   Roś,   Zelwa,   Mosty,
Biskupice,  Izabelin.  Siatka  terenowa  została  podzielona  na
kilka   plutonów  (100  -   200  uczestników   i   osób
współpracujących.

W   Oddziale   partyzanckim   „Reduta”   stanowisko
dowódcy   pełnili   kolejno:   Antoni   Szot  „Burza,   Józef
Karnacewicz  „Kwiat”,   Michał  Cisłowski  „Gołąb”,    Bronisław
Chwieduk   „Cietrzew”.   Pionem   wywiadowczym   kierował
Marian  Zając  „Bahniewicz”.  

Pierwszy  pluton  był   dowodzony  przez   Bronisława
Wieliczkę  „Odrowąża”.  Pluton  ten  działał  na  terenie  lasów  i
wsi  rejonu  Pobłocie – Rogoźnica.

Pluton   drugi   był   dowodzony   przez   Władysława
Ponkiewicza  „Jaskółkę”.

Plutonem  trzecim,  działającym  w  rejonie  Rogoźnica –
Zabłocie  dowodził  Izydor  Kupryjańczyk  „Łusta”.

Plutonem  czwartym,  który  działał  w  rejonie  Kopacza,
Strugnicy, m. Plebanowce  dowodził  Alfons  Kopacz  „Michaś”.

Przez pewien  czas  dowódcą  plutonu  operacyjnego  był
chorąży  Jan  Muszyński  „Sęp”.

Nazwa  Oddziału  „Reduta”  oddaje  sens  bezpardonowej
walki  do  końca,  do  śmierci,  o  wolność  narodu  polskiego  na
Ziemi  Wołkowyskiej.

Charakterystyczna  jest  wieś  Pobłocie,  z  której  całe
rodziny,  niemal  każdy  mężczyzna  walczył  w  tym  Oddziale.

W  toku  postępowań  sądowych  o  rehabilitację  oraz
zadośćuczynienie  za   krzywdę   związaną   z   torturami   w
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śledztwie  prowadzonym  przez  funkcjonariuszy  NKWD  oraz
długimi  latami  tragedii  i  nieszczęść  w  łagrach  sowieckich,  a
także   w   okresie  działania  w  Stowarzyszeniu   Łagierników
Żołnierzy  Armii Krajowej  od  1985 r.  spotkałem  się  z  wieloma
tymi  dzielnymi żołnierzami.  Byli  to:

 Bronisław   Chwieduk   „Cietrzew”,   który  w  łagrach   i
więzieniach sowieckich przebywał  23 lata,  tj. do 1971 r.,

 Józef Karnacewicz „Kwiat”  - z-ca dowódcy Oddziału,
 Marian  Zając  „Bahniewicz” -  szef  wywiadu,
 Olgierd  Zarzycki  „Orkan”  - dywersant, miner,
 Aureliusz  Pryzwan  „Biały”,
 Antoni  Hojszczyk  -  „Królik”,
 Władysław  Siergiej „Opiekun”,
 Lucjan Hryniewiecki  „Grusza”,
 Alfons  Chwieduk  „Honor”,
 Tadeusz  Chwieduk  „Orzeł”,
 Antonina Chwieduk „Rózia”,
 Stanisław  Lediedź,
 Antoni Oleszkiewicz „Iwan”,
 Weronika Sebastianowicz  „Różyczka”,
 Izydor Szuszko  -  „Chusta”,
 Bolesław Łapicz  „Brzozowski”,
 Marian  Hryniewiecki,
 Jadwiga  Łapicz,
 Władysław Łapicz, 
 Jan  Łapicz,
 Józef  Łapicz,
 Kazimierz  Chwieduk, 
 Emilia  Chwieduk,
 Wanda   Konopelko-Jowsa,
 Nikodem  Konopelko,
 Maria   Konopelko,
 Julian   Hryniewiecki,
 Stanisław Mowlik   „Jeleń”.

Bronisław  Chwieduk  został  aresztowany  przez  NKWD  13
września 1948 r.  Oddział  „Reduta”   trwał  dalej  w  podziemiu
organizując  akcje  przeciwko  władzy  sowieckiej.  
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22 października 1952 roku we  wsi  Pacewicze  w  rejonie
Mostowskim  grupa  operacyjna  NKWD  otoczyła  Antoniego
Oleszkiewicza   „Iwana”,  brata  Weroniki  Sebastianowicz,  który
pełnił   funkcję   zastępcy   ostatniego   dowódcy   Oddziału
„Reduta”.   Antoni   Oleszkiewicz   bronił   się   do   końca,   nie
poddał   się,   ranny   popełnił   samobójstwo.   Przy   zabitym
zarekwirowano  karabin,  pistolet  i  granat.

Ostatnia  grupa  Alfonsa   Kopacza    została  zlikwidowana
w  dniach  17-18 marca 1953 r. w  bunkrze  w  Samorawiczach
przez  wrzucenie  wiązki  granatów.  Poległ  wówczas  ostatni
dowódca  i  dwóch żołnierzy  AK  - bracia  Makarewiczowie.  Był
to  epilog  niezwykle  bohaterskiego  Oddziału  „Reduta”.

Oddział   wykonał   35   zarejestrowanych   akcji   bojowych
oraz   likwidacji  52   agentów  sowieckiego  aparatu
bezpieczeństwa  i  sowieckiej  administracji.   Wszyscy  dowódcy
Oddziału, z wyjątkiem rannego  Bronisława  Chwieduka  polegli
w  walce.

Olgierd  Zarzycki skazany  na  karę  śmierci  przebywał  43
dni  w  celi  śmierci  w  Moskwie,  czekając  na  jej  wykonanie,
ale  zamieniono  mu  tę  karę  na  25  lat  łagrów, przebywał  w
Workucie.

Weronika  Sebastianowicz,  łączniczka  Oddziału  „Reduta”
pełni   funkcję   prezesa  Stowarzyszenia  Żołnierzy  AK  na
Białorusi.

Wielu żołnierzy Oddziału  „Reduta”,  którzy  przeżyli   łagry
sowieckie   zasiliło   szeregi   Stowarzyszenia   Łagierników
Żołnierzy   AK  i   dlatego   należało   ich   wymienić   w   tym
opracowaniu  z  imienia  i  nazwiska.  Jeżeli  kogoś  pominąłem,
proszę   o   sygnał,   uzupełnimy  informację   w   kolejnym
„Kwartalniku”.

Posiadane  wiadomości   konfrontowałem  z   historycznym
opracowaniem   dr  Kazimierza  Krajewskiego   i   Tomasza
Łabuszewskiego   „Polegli na  straconych  posterunkach”   oraz
z   Atlasem   Polskiego   Podziemia   Niepodległościowego   w
latach  1944 – 1956.

W   następnych   „Kwartalnikach”   zamieścimy   wybrane
dokumenty    dotyczące   represjonowania   Żołnierzy   AK
Oddziału  „Reduta”.
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*
POEZJE

Elegia o... (chłopcu polskim)
                                                         Krzysztof Kamil

Baczyński

Oddzielili  cię, syneczku, od  snów, co  jak  motyl  drżą, 
Haftowali  ci,   syneczku, smutne  oczy  rudą  krwią,
malowali   krajobrazy  w   żółte   ściegi   pożóg,
wyszywali   wisielcami   drzew   płynące  morze.
Wyuczyli  cię,  syneczku,   ziemi   twej   na   pamięć,
gdyś   jej   ścieżki   powycinał   żelaznymi   łzami.
Odchowali  cię  w ciemnościach, odkarmili  bochnem   trwóg,
przemierzyłeś   po omacku   najwstydliwsze  z  ludzkich  dróg.
I   wyszedłeś,   jasny   synku,  z  czarną   bronią   w   noc,
i   poczułeś,   jak  się  jeży   w   dźwięku   minut  -  zło.
Zanim  padłeś,   jeszcze   ziemię   przeżegnałeś   ręką.
Czy  to była   kula,   synku,   czy   to  serce  pękło?

20 III 1944 r.

Chłopcy silni jak stal
Józef Szczepański ps. „Ziutek”

Chłopcy  silni   jak  stal, oczy patrzą  się   w  dal:
Nic   nie  znaczy   nam   wojny   pożoga!
Hej   sokoli   nasz   wzrok,   w  marszu  sprężysty   krok
I   pogarda   dla   śmierci   i   wroga.

Gotuj   broń,   naprzód   marsz   ku   zwycięstwu!
W   górę   skroń!   Orzeł   nasz   lot  swój   wzbił!
Chłopcy   silni   jak   stal,   oczy   patrzą się  w  dal
Hej   do   walk   nie   zbraknie   nam   sił.

Godłem   nam   Biały   Ptak,   a   "Parasol"   to   znak,
Naszym   hasłem   piosenka   szturmowa!
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Pośród   kul,   huku   dział   oddział   stoi   jak   stał,
Choć   poległa   już   chłopców   połowa.

Dziś   padł   on   jutro  -  ja,   śmierć   nie   pyta.
Gotuj   broń!   Krew   Ci   gra,   boju   zew!
Chłopcy   silni    jak   stal   oczy  patrzą się  w  dal,
A   na   ustach   szturmowy   nasz   śpiew!

A   gdy   miną   już   dni   walki,   szturmów   i   krwi,
Bratni   legion   gdy   z   Anglii   powróci,
Pójdzie   wiara    gromadą   alejami   z   paradą
I   piosenkę   szturmową   zanuci!

Panien   rój,   kwiatów   rój   i   sztandary
Równy   krok   śmiały   wzrok   bruk   aż   drży -
Alejami   z   paradą,   będziem   szli    defiladą,
Z   wolną   Polską,   co   wstała   z   naszej   krwi!

Redakcja:  Pieśń    napisana  w   okresie   Powstania
Warszawskiego,   w  sierpniu 1944 roku.   Autorem  jest   ppor.
"Ziutek"  -  Józef  Szczepański,  ur.30.22.1922  roku,   poeta,
powstaniec warszawski,  żołnierz  1. Kompanii   Batalionu   AK
"Parasol".      Według   powojennych   relacji "Ziutek" napisał
ten wiersz  w drugiej połowie   sierpnia,   przebywając   na
broniącej się Starówce. Wiersz  ten stał  się  pieśnią  szturmową,
melodia  została  skopiowana z  utworu nie  znanego autora.
Pieśń   wyraża  nieustającą  wiarę  w  Wolną  Polskę  i  końcowe
zwycięstwo,  nawet  pomimo  trudnej  sytuacji  militarnej  w
Warszawie.  Została   napisana   przez  Szczepańskiego  w
ostatnich dniach Jego życia – 1 września został   ciężko  ranny,
zmarł  10   września 1944 roku w  wyniku   odniesionych  ran. 

Józef Szczepański jest  autorem  słów do wielu  pieśni
powstańczych   m.in.   „Pałacyku   Michla”,  (właściwie:
Michlera),  tekst pieśni  powstał  na  początku  sierpnia 1944
roku  w  czasie  walk  na Woli.  
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Ojczysty wiersz

Wiersz poświęcam Pani Weronice Sebastianowicz  
ps. „Różyczka”, łączniczce Oddziału  „Reduta” 
Armii Krajowej Ziemi Wołkowyskiej  i  
Grodzieńskiej

Andrzej Siedlecki

Od   brzegów   Bałtyku  po  Karpat granit
od   Odry   po   Kresów   szmaragd
biały   orzeł  rozpostarł  swe   skrzydła.

Tu   książę  Mieszko   i  król   Chrobry 
ród   Polan stworzyli   po  świata  kres
by   nie  pokonał  go  żaden wróg.

I   nie  odebrał   nam Ojczyzny
potomek   Dżyngis Chana –  Batu Chan,
gdy   na   drodze  pod   Legnicą
stanął   mu  pobożny  rycerstwa  stan.

I  nie  pomogła Teutonom  pod  Grunwaldem
pycha,  że  wspomagał  ich  zachodni  brat,
kiedy   król   Jagiełło   i   rycerski   kwiat,
śpiewali  przed  bitwą  Bogurodzico  Dziewico obroń  nas!

I   nie odebrał   ziem polskich szwedzki król
kiedy   grabieżca   płynąc  jak  potop   wdarł się tu,
bo Maryja Królowa na Jasnej Górze
strzegła  tu  polskich  łanów, siedzib  i  chat.

Nie udało się Turkom i Tatarom
kiedy  całą potęgą z półksiężycem na orła białego gniazdo szli,
siejąc pożogę w jasyr chcieli Polskę wziąć
ale przedmurze chrześcijaństwa  błogosławił sam Bóg.

Wielką sławę i chwałę dla Polski
zdobył waleczny król Jan,
kiedy pod Chocimiem i Wiedniem
broniąc Europy  gromił ich.
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Pomimo, ze nadeszły czasy cierpień i męczeństwa
naród nie załamał się,
składając daninę z krwi i życia dla Ojczyzny
w narodowych powstaniach walczył o swój dom.

Piliśmy  gorzkie   wino  cierpienia
Gdy  car  postawił   szubienice,
a   Warszawa patrzyła  jak  umierał Traugutt

Zaszumiały biało czerwone proporce
kiedy  legiony Marszałka,
pokonały  trzy czarne orły
a   światło wolności ogrzało wspólny dom

Chciał  nam  odebrać  niepodległość
Czerwony  Grisza   znad   Wołgi   i   Donu,
ale na   przedpolach  Warszawy  padł  rażony  gromem

Na Westerplatte przyszło nam umierać
Kiedy  germański  złamany krzyż,
zawarł   przymierze   z  sierpem  i  młotem
i  razem  nieśli  śmierć

Kiedy  synowie Ojczyzny ginęli  w  Katyniu,
obozach  koncentracyjnych  i łagrach  Syberii
zapanował   mrok  niewoli,
a   Polska  tonęła  we   łzach   i   cierpieniu

Czas zdarł kartki z  kalendarza
Pięćdziesięciu   lat   zniewolenia,
Zabłysły sztandary Solidarności
I   pokłoniły   się Powstańcom Warszawskim,
którzy znali barwę krwi
a   z   Watykanu   błogosławił Polskę
i zmieniał oblicze ziemi Jan Paweł II.

*
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Uroczystości  70. rocznicy  operacji  
„Ostra Brama” w Wilnie 5- 8 lipiec 2014r.

Red.: Autorami poniższej relacji  są  Państwo Danuta  i
Zbigniew Kaszlejowie -  nauczyciele,  kierujący   Klubem

Historycznym im. Armii  Krajowej   w  Augustowie

Siedemdziesiąt    lat    temu  żołnierze  Armii  Krajowej
podjęli   walkę o Wilno, pragnąc   wyzwolić   je   własnymi siłami
z  rąk  niemieckich  przed  wejściem  Armii  Czerwonej,  która
wypierając    Niemców  nie  niosła  ze  sobą  wolności,  lecz
sowieckie   zniewolenie.   Opanowanie    Wilna  i  wystąpienie
wobec  Sowietów  przez  władze  cywilne  i  wojskowe  Polskiego
Państwa   Podziemnego,    jako   gospodarza  terenu  było
elementem ogólnopolskiej   „Akcji   Burza”.    Jej    celem była
wolna Polska, uniemożliwienie zastąpienia okupacji niemieckiej –
sowiecką  na  ziemiach  „wyzwalanych”  przez  ZSRS.  

Operacja  wojskowa „Ostra Brama”   rozpoczęła się z 6
na  7  lipca 1944 r.   Realizowały  ją oddziały Okręgu Wileńskiego
i  Nowogródzkiego  AK  pod  dowództwem  ppłk.  Aleksandra
Krzyżanowskiego   „Wilka”.    Plan    operacji  zakładał,   że
ogarnięci  paniką  Niemcy  szybko   wycofają   się   z  Wilna,   w
związku  z  tym   nie  przewidywano poważniejszych walk  o
miasto. Stało  się inaczej,   bowiem   z   rozkazu   Hitlera Wilno
zostało   przekształcone  w strefę  ufortyfikowaną,    obsadzoną
przez    około  17-tysięczny  garnizon.  Żołnierze  polscy  stanęli
wobec   dużej   przewagi   sił   niemieckich. 
7  lipca  na  przedpola  stolicy  Wileńszczyzny  dotarły  już  siły
sowieckie.  Po  tygodniu  walk  z  Niemcami,   które    życiem
przypłaciło  około  500  żołnierzy   AK,   13  lipca,  na   Górze
Zamkowej   Akowcy  wywiesili  biało - czerwoną flagę. Wisiała
ona  kilka  godzin.  Rosjanie  zerwali  ją  i  wywiesili  czerwoną,
następnie   rozbroili   dowództwo  i    żołnierzy   AK.  Większość z
nich trafiła do więzień, łagrów i na zesłanie.
 

Po  siedemdziesięciu  latach  żyjący  uczestnicy  operacji
„Ostra  Brama”  zebrali  się  na rocznicowych uroczystościach w
Wilnie. 

Zorganizowało je  Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy
Armii  Krajowej  wspólnie  z  Urzędem ds.  Kombatantów i  Osób
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Represjonowanych  i   Związkiem  Polaków  na  Litwie,  przy
wsparciu  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych,   z   udziałem
Światowego   Związku Żołnierzy AK   Okręgu   Wileńskiego i
Nowogródzkiego.  W  obchodach  wzięli  udział  kombatanci  –
żołnierze  Armii  Krajowej   z  Polski,    Białorusi  i  Litwy  oraz
nauczyciele,  uczniowie  i  harcerze  z  patriotycznych  szkół  w
Wilnie,  Sejnach,  Augustowie,  Białymstoku,  Warszawie,
Wołominie, Zelowie, i Krakowie.

Podczas kilkudniowych uroczystości  na   apel  narodowy
stawiły  się   poczty sztandarowe żołnierzy Armii  Krajowej  oraz
harcerzy,  w tym  Stowarzyszenia  Łagierników  Żołnierzy  AK,
 Klubu  Weteranów  Armii  Krajowej  w Wilnie  i  Stowarzyszenia
Polskich  Kombatantów  na Litwie  na czele  z wiceprezesem
Edwardem  Klonowskim.  Był  również  poczet  Niezależnego
Związku  Harcerskiego  „Czerwony  Mak”  im.  Bohaterów  Monte
Cassino  ze Skawiny,  a  także Stowarzyszenia  Klubu  Wrzesień
1939. 

Trzy  autokary  oraz  dwa  busy  przywiozły  uczestników
uroczystości  z Polski i  Białorusi   do Wilna w sobotę, 5 lipca
2014 r.   Obchody 70. rocznicy operacji „Ostra Brama” rozpoczął
wzruszający  wieczór  wspomnień w Domu Polskim z udziałem
żołnierzy  Armii  Krajowej,  biorących  udział  w  boju  o  Wilno.  

Gości  powitał  Artur  Kondrat   Prezes  Stowarzyszenia
Łagierników  Żołnierzy  Armii  Krajowej.  Po  wprowadzeniu
historycznym,    dokonanym  przez  Andrzeja  Siedleckiego,
prezesa   Stowarzyszenia  w  latach  2011-2014, wspomnieniami
z  lipca 1944 r. podzielili się:  mjr Stefania Szantyr – Powolna, ps.
„Hanka”,  Honorowy  Prezes  Stowarzyszenia  Łagierników
Żołnierzy  Armii  Krajowej,   Włodzimierz   Mikuć,  ps.  „Jarema” -
Prezes Okręgu Wileńskiego AK,  żołnierz   I   Wileńskiej Brygady
AK,   kpt.  Weronika  Sebastianowicz,  ps.  ”Różyczka”  ze
Stowarzyszenia  Żołnierzy   AK  na  Białousi,  płk  Tadeusz
Bieńkowicz,  ps.  „Rączy”  Kawaler  VM  –  Prezes  Polskiego
Związku  Więźniów Komunizmu,    mjr  Czesław Sawicz,   Lidia
Lwow, ps. „Lala” – łączniczka V Wileńskiej   Brygady   AK   mjr.
Zygmunta    Szendzielarza    ps.  „Łupaszka”   oraz   ks.  kpt
Czesław Wierzbicki, ps. „Kula”. 

Żołnierze  AK  biorący  udział  w  operacji  „Ostra  Brama”
przywołali  we  wspomnieniach  poległych,  zmarłych  i  żyjących
bohaterów  walki o Wilno. Refleksja nad losami Polski i Polaków,
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szczególnie  dramatycznymi  na  utraconych  Kresach  II  RP,
wzruszenie  i  atmosfera  serdeczności  udzieliła  się  wszystkim
uczestnikom  spotkania   i    towarzyszyła    nam  w  kolejnych
dniach  peregrynacji  po  miejscach  czynu  zbrojnego  Armii
Krajowej.    

6 lipca 2014 roku  uroczystości zainaugurowała msza św.
w kościele pw. Św. Teresy w intencji  żołnierzy  Armii Krajowej
poległych   podczas  zdobywania  Wilna.  O  zobowiązaniu
płynącym  z  ich  ofiary  mówił  w  płomiennym  kazaniu  ksiądz
Stanisław  Koczwara - profesor Instytutu Teologicznego w Wilnie.
Po liturgii   był   czas   na  osobistą modlitwę w połączonej z
kościołem kaplicy  w Ostrej Bramie przed obrazem Najświętszej
Maryi  Panny  Matki  Miłosierdzia.

Główna  ceremonia  miała  miejsce  na  cmentarzu  na
Rossie,  przy  mauzoleum  „Matka  i  Serce  Syna”,  gdzie
spoczywają    polscy   żołnierze polegli  w  walkach  o  Wilno  w
latach 1919-1920,  a także  podczas  operacji   „Ostra  Brama”
w 1944 r.   Przy ich kwaterach zgromadzili się żołnierze Okręgu
Wileńskiego    i    Nowogródzkiego   AK,  którzy  przybyli  na
obchody 70. rocznicy walk o Wilno z Polski,  Białorusi i  Litwy.  

W uroczystościach  wzięli  udział  m.in.:  Szef  Urzędu  do
Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych Jan Stanisław
Ciechanowski,  Sekretarz  Rady  Ochrony  Pamięci  Walk  i
Męczeństwa  Andrzej  Krzysztof  Kunert,  minister  w  rządzie
Republiki   Litewskiej   Jarosław   Niewierowicz,   poseł na Sejm
RP  Leszek  Dobrzyński,    Konsul  Generalny  RP  w  Wilnie
Stanisław    Cygnarowski    oraz  Przewodniczący  Związku
Polaków  na  Litwie  Michał  Mackiewicz.  Licznie  przybyła
społeczność   polska   w  Wilnie,  cieszyła  obecność młodych
ludzi,  harcerzy,  widoczna była grupa Miłośników Wilna i  Ziemi
Wileńskiej,    delegacja    Macierzy  Szkolnej,    uczestnicy
wyprawy   edukacyjnej  z  IPN  Oddział  w  Krakowie  -  Bratnia
Pomoc Akademicka im. św. Jana z Kęt,   Klub   Historyczny   im.
Armii  Krajowej  w  Zelowie,  Klub  Gazety  Polskiej  z  Gdańska.
Obecni  byli  historycy  zajmujący  się  podziemiem
niepodległościowym  na  Wileńszczyźnie: Maciej Korkuć, Tomasz
Balbus  i  Piotr  Niwiński.   Oprawę  muzyczną  uroczystości
zapewnił Chór Misericordia z parafii Św. Faustyny Kowalskiej w
Koninie.  Wydarzenia  sprzed  70  lat  uczciły  polskie  myśliwce
wojskowe, przelatując dwukrotnie nad wileńską nekropolią.
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Konieczność  zachowania  pamięci  o  wyjątkowym
pokoleniu  akowców,  ich  ofierze dla  Ojczyzny i  dramatycznych
losach  podkreślali  w  swych  wystąpieniach  ministrowie  Jan
Stanisław  Ciechanowski  i   Andrzej  Krzysztof  Kunert,  konsul
Stanisław    Cygnarowski    oraz    Andrzej  Siedlecki
przemawiający    w   imieniu  Stowarzyszenia  Łagierników
Żołnierzy  Armii  Krajowej.  We  wzruszający  sposób  o  sensie
konspiracyjnego    zaangażowania,    o  rodzinnym  Wilnie  i
nostalgii  za  nim  mówiła  mjr  Stefania  Szantyr  –  Powolna.
Osobistym  świadectwem  podzielił  się  też  płk.  Tadeusz
Bieńkowicz,    ps.  „Rączy”.  Uczestnicy  obchodów  uczcili
poległych  bohaterów,  składając  wieńce  i  zapalając  światła
pamięci.

Kontynuacja  obchodów  miała  miejsce  w  Domu  Kultury
Polskiej  w  Wilnie.  Oprócz  ww.  gości  wziął  w  niej  udział  mer
Regionu Soleczniki   Zdzisław   Palewicz  oraz Michał Dworczyk
–  Prezes  Fundacji  Wolność  i  Demokracja .  
Michał    Mackiewicz  -  Prezes    Związku  Polaków  na  Litwie
dokonał    uroczystego    otwarcia   wystawy  fotograficznej
Jerzego  Karpowicza  „Miejsca  pamięci  narodowej  na  Ziemi
Wileńskiej”.  

W  kolejnej  części  uroczystości  Szef  Urzędu  do  Spraw
Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  Jan  Stanisław
Ciechanowski  udekorował  Medalem  „Pro  Patria”  osoby
szczególnie  zasłużone  w  kultywowaniu  pamięci  o  walce  o
niepodległość  RP  i  martyrologii  narodu  polskiego:  Bożennę
Bargieł,    Monikę  Brzezińską,    Władysława   Mackiewicza  i
Janinę Macutkiewicz.  Zostały  wręczone   pamiątkowe   medale,
ryngrafy    i   inne    dowody    uznania    za    patriotyczną
działalność.
 Nie  zabrakło  wspomnień  i  historycznych  refleksji.
Wileńska  młodzież  z  Polskiego  Studia  Teatralnego  w  Wilnie,
kierowanego   przez    Lilię  Kiejzik  zaprezentowała  montaż
literacko – muzyczny poświęcony  żołnierzom AK.   Następnie
realizację  planu  „Burza”  na  Wileńszczyźnie  ustami  świadków
historii   przybliżył   film   dokumentalny „Drogi do Ostrej Bramy”
w  reż.  Ewy  Szakalickiej.  Uroczysta  kolacja  zakończyła  ten
bogaty   w   wydarzenia   dzień. 

Trzeci  dzień obchodów  7  lipca 2014 r.   -   rozpoczęły
uroczystości    w  podwileńskich  Krawczunach  w  70.  rocznicę
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bitwy  stoczonej  13  lipca  1944  r.  przez  Zgrupowanie  AK  mjr.
Mieczysława  Potockiego  ps.  „Węgielny”    z   wojskami
niemieckimi    dowodzonymi    przez    gen.  Stahela.  O  jej
przebiegu  opowiedzieli  trzej  uczestnicy:  ks.  kpt.  Czesław
Wierzbicki  „Kula”,    kpt.  Czesław  Sawicz  oraz  kpt.  Lech
Rudziński.  

Po  modlitwie,  złożeniu  wiązanek  pod  pomnikiem
upamiętniającym bitwę  z  13  lipca  1944  r.  i  odśpiewaniu  kilku
partyzanckich   pieśni  uczestnicy  uroczystości  udali  się  do
Kalwarii   Wileńskiej,   gdzie   pochowani   są żołnierze polegli
pod   Krawczunami.  Tu  również  złożono  wieńce  i  odmówiono
modlitwę   za    Żołnierzy    z  Wileńskiego  i  Nowogródzkiego
Okręgu  AK  poległych  podczas  zdobywania  Wilna.  

Kolejnym  miejscem   na    mapie    obchodów   był
drewniany  kościółek  w  Kolonii  Wileńskiej,  gdzie  odprawiona
została  msza święta w intencji  żołnierzy AK poległych w lipcu
1944 r.   podczas   walk   w Kolonii Wileńskiej   oraz   zmarłych
w  polowym  szpitalu  tu  zorganizowanym.  Po  mszy  świętej
nastąpił   przemarsz  uczestników  uroczystości  na  cmentarz,
gdzie  na  grobach  żołnierzy  zapalono  znicze,  a  przy
pamiątkowym  pomniku  złożono  wieńce.  O  udziale  w  akcji
ratowania  rannych   i  o  zesłańczych  doświadczeniach
opowiedziała  kpt.   Stanisława  Kociełowicz,  wiceprezes
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. 

Na  wileńskim  szlaku  męczeństwa  polskich  patriotów
szczególne   miejsce zajmują Ponary.  W ciągu   trzech lat – od
lipca 1941 r.   do   lipca   1944  r.   wymordowano   tu   około   sto
tysięcy  osób.    W  tej    liczbie   ok.  70   tysięcy   Żydów –
obywateli    II    RP   (z  wileńskiego  getta  i  przywożonych  z
okolicy)     i    ok.   20  tysięcy  Polaków.   Zbrodni    dokonali
Niemcy   przy   pomocy   litewskich   ochotników zgłaszających
się  do  specjalnego  oddziału  wykonującego  egzekucje.  
W  ostatnim  dniu  uroczystości - przy Pomniku w Ponarach  -
uczestnicy uroczystości wysłuchali wystąpień Sekretarza   Rady
Ochrony  Pamięci  Walk  i  Męczeństwa  Andrzeja  Krzysztofa
Kunerta, Andrzeja Siedleckiego ze Stowarzyszenia  Łagierników
Żołnierzy  AK   oraz Marii Wieloch i Bożenny Bargiel w imieniu
Stowarzyszenia  „Rodzina  Ponarska”.    Poprzez  modlitwę,
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złożenie  wieńców  i  zapalenie  świateł  pamięci  oddaliśmy  hołd
naszym rodakom zamordowanym w Ponarach.

Prezes   Stowarzyszenia  Łagierników  Żołnierzy  Armii
Krajowej   Artur  Kondrat  podsumował czterodniowe obchody
70.  rocznicy  operacji  „Ostra  Brama”,    dziękując   ich
uczestnikom.  

Podziękowania    i   słowa   najwyższego    uznania
należne  są    prezesowi,    zarządowi    i   członkom
Stowarzyszenia  Łagierników  Żołnierzy  Armii  Krajowej,  którzy
wzięli  na  siebie  trud  zorganizowania  uroczystości.  Ich  piękną
stroną  był  ogromny  szacunek  okazywany   licznie  przybyłym
żołnierzom Armii  Krajowej,  którzy  siedemdziesiąt  lat  temu
walczyli o Wilno.

Wyrokiem mocarstw ich ukochane miasto pozostało poza
granicami  Polski,  którą  oddano w sowiecką zależność.  To oni
ponieśli  koszt  wiarołomstwa  sojuszników  cierpieniem  w
sowieckich bądź  polskich   więzieniach,   w łagrach,  na zsyłce,
w  powojennej   partyzantce,   w ubeckich katowniach. 

Dobrze,  że  dzięki  wrażliwości  ludzi  tworzących
Stowarzyszenie  Łagierników  Żołnierzy  Armii  Krajowej
honorowani    i    otaczani   serdecznością   są   Ci,   którzy
w  młodości  walczyli   za  Polskę    i   przez   lata  byli
represjonowani,  odzierani  z  godności,  nazywani  bandytami,
wykreślani  z  pamięci  narodu.    Nareszcie    słyszą:  „  Armia
Krajowa jest perłą w historii narodu polskiego” (słowa św. Jana
Pawła  II  przywołane  podczas  uroczystości  przez  Andrzeja
Siedleckiego).

Gratulujemy organizatorom   -  Danuta i  Zbigniew Kaszlejowie.
                                                                                            

WILNO
(fragment)

 Artur Oppman (Or-Ot)

Po twych ulicach błądzę zadumany, 
W starych zaułkach na kamieniach siadam, 
Głosem znajomym mówią do mnie ściany 

I z duszą murów o umarłych gadam. 

43



Z oddali dzwonów pacierz gra wieczorny 
Modlitwą żalu stęsknioną i pilną, - 

I sercu gościa, czci pełnemu kornej, 
Ze wspomnień swoich zwierzasz się, o Wilno! 

 
Gwiazd cichych oczy na niebie migocą. 

Na miasto głuche zapada milczenie, 
Kędy się zwrócę tą majową nocą, 
Drogie i święte idą ze mną cienie. 

Wstają obrazy, widziane od dziecka, 
W "nocnych a długich rodaków rozmowach", 

Grób się rozpęka - i pieśń filarecka 
Po zardzewiałych uderza okowach!... 

 
U Ostrej Bramy złote lampki gorą 

I ludzkie serce pała z niemi razem : 
W pustej uliczce, samotniczą porą, 

Późny przechodzień klęknął pod Obrazem. 
Twarz Jej przejasna takie blaski miecie, 

Taką nadzieją Boskie oczy płoną, 
Jakby już wszystkich zatułanych w świecie 

Miała "powrócić na Ojczyzny łono!”  (…)

W  70.  rocznicę   akcji   „Ostra  Brama”  w   
Wilnie.

Stefania Szantyr Powolna
„Hanka”

Już  na  wiele  dni  przed  przewidywanym   terminem
obchodów  70. rocznicy   Akcji  „Ostra  Brama”  w  Wilnie,  myśli
wciąż krążyły   nad    ukochanym  miastem  i   serce  nieraz
szybciej  bić  zaczynało.   A  kiedy  już  ten  dzień  nastąpił  i
autokary  mknęły  ku  granicy,  w  ciszy  i  dziwnej  zadumie
oczekiwaliśmy  momentu  przekroczenia  granicy.  I  niby  nic  się
w  krajobrazie  nie  zmieniło  -  takie  same  drzewa,  takie  same
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pola,  ale  kapliczek  przydrożnych  nie  widać.  I  tak  inaczej
bije  serce  i  oczy wilgotnieją…    I  wreszcie  mijamy  tablicę
„Vilnius”  (ta  nazwa  kłuje  w  serce,  które  krzyczy :  Wilno !)…
I  nagle  wydaje  mi  się,  że  rozumiem  dlaczego  Papież  św.
Jan Paweł   II   całował   na  powitanie  Polską  Ziemię,   gdy
odwiedzał  swoją  Ojczyznę!

Wilno  było  i  jest  moim  najukochańszym  miastem  na
świecie.  Tu  się  urodziłam,  tu  przebiegało  moje  dzieciństwo
sielskie,   tu   chłonęłam  w  domu  rodzinnym  i   w  szkole
umiłowanie  Ojczyzny.

Tu  przeżywałam  wraz  z  całą  dorastającą  młodzieżą
odejście  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  „Dziadka”   i  pogrzeb
Jego   serca   na   Rossie,   pamiętając,   że   Jemu
zawdzięczaliśmy   Wolną  i  Niepodległą  Polskę.

Toteż  we  wrześniu  1939  roku  -  gdy  niespodziewanie
dwóch   najeźdźców   zburzyło   tę   wolność   i   poczucie
bezpieczeństwa   w   naszym   kraju   -    byliśmy   zagubieni,
przerażeni.

Już  wkrótce  zaczęły  się  tworzyć  konspiracyjne  grupy,
skupiające  m.in.  harcerzy,  młodzież  szkolną.  Pamiętam  -
dzielnica  Śnipiszki  -  przysięga  -  pseudonim  „Hanka”,  którego
już  nigdy  nie  zmieniłam.   Nagle  wydoroślałam!  I  chociaż
byłam  małym  kółeczkiem,  małą  cząsteczką  tej  organizacji,
która  stała  się  Armią  Krajową,  to  wtedy  -  każde wykonane
zadanie   (kolportaż   prasy,   przenoszenie   meldunków,
wyrabianie  dokumentów,  szkolenie  na  kursach  sanitarno-
łącznościowych,   później   wyprawy  do  oddziałów)  – dawało
poczucie,  że  właśnie  od  tego  dużo  zależy,  zależy,  aby
wróciła  Wolna  Polska.

Zmieniali  się  okupanci  -  Armia  Czerwona i  NKGB;
Niemcy  i  Gestapo;  -  ginęli  ludzie!  -  ale  Polska  Podziemna
żyła  i   działała,   a  w  1943  roku  w  lasach  już  działały
oddziały  partyzanckie.

A  kiedy  przyszło  lato  1944  -  wszystkie  siły  zostały
skierowane  na  wykorzystanie  wyraźnego  osłabienia  wojsk
niemieckich  (w wojnie  z  sowietami), aby  Wilno  było  wolne.
Boże,   jak  bardzo   wtedy  w   to   wierzyliśmy!   I   był   taki
moment,   że   na   ulicach   było  nasze   wojsko,   miasto
rozbrzmiewało  radosnymi  okrzykami,  a  na  Górze  Zamkowej
załopotała  biało-czerwona  nasza  flaga  polska!
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Ale  ten  wspaniały  zryw  został  w  brutalny,  morderczy
sposób   zgaszony   przez   Armię   Sowiecką.   Byliśmy
zdekonspirowani,   łatwo   nas   było   rozpoznać   i   znaleźć.
Podstępnie  aresztowano  dowództwo.  Zaczęły  się  masowe
aresztowania   i   wywózki.   Ja   także   byłam  aresztowana,
osądzona  i  wywieziona  do  obozów,  gdzie  przebywałam  11
lat.

Ta  nasza  droga  do  wolnej,  wymarzonej  Ojczyzny była
bardzo   długa   i   trudna.   Wiodła   poprzez   konspirację,
partyzantkę,  więzienia,  obozy  -  wielu  z  nas gdzieś  się  na  tej
drodze  pogubiło,  nie  wytrzymało,  zginęło  i  nawet  nie  wiemy
nieraz,  gdzie  ich  szukać  i  gdzie  byłoby  można  zapalić  znicz
na  miejscu  ich  wiecznego  spoczynku.

Ale  ci,   którzy  przetrwali,   którzy  wrócili,   na pewno
wdzięczni są  „Tej,  co  w  Ostrej  świeci  Bramie”  -  bo to  Ona
towarzyszyła    nam   wszędzie:   i   w  lasach  i  w  celach
więziennych  i  przy  ciężkich  nieludzkich  pracach,  Ona  nam
pomagała   przetrwać,   błogosławiła   i   pozwoliła   wrócić   na
„Ojczyzny  łono”.

Ja  czułam  się  niezmiernie  szczęśliwa  i  wzruszona,  że
mogłam  osobiście  jeszcze  raz  podziękować  Matce  Boskiej
Ostrobramskiej   za   opiekę,   za   pomoc   w   zrealizowaniu
niektórych  marzeń,  za  życie,  za  to,  że  mogłam  uczestniczyć
w   tym   uroczystym,   rocznicowym   spotkaniu   w   moim
ukochanym  Wilnie.

Czas  odbiera   wspomnieniom  blask  i  ostrość,  gubi
szczegóły,  ale oczyma  duszy  widziałam,  jak  każda  ulica,
każdy  dom,  każdy  kościół  przekazuje  mi  żywe  wspomnienia
o  nas,  o  tych  nastolatkach-dziewczętach  z  warkoczami,  ze
skrzydłami  młodości  u  ramion…

Wydaje   się,   że   to   było   tak   niedawno…,   jakby
wczoraj…,  a  to  przecież  już  70  lat…

Kondycja  moja  nie  pozwoliła  na  uczestniczenie  we
wszystkich  punktach  programu,  ale  wspomnieć  tu  chcę   o
kilku,  które z  wielkim  wzruszeniem  i  łezką  w  oku  przeżyłam.

Uroczyste   obchody   operacji   „Ostra  Brama”
zainaugurowała   msza  św.  odprawiona  w  kościele  pod
wezwaniem św. Teresy,  obok  kaplicy  Ostrej  Bramy,  do  której
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po   skończonym   nabożeństwie   ruszyli   licznie  uczestnicy
zjazdu.  W  ich  tłumie  znalazłam  się  i  ja z  bijącym  sercem,
wspinając  się  po  historycznych  stopniach,  aby  dotrzeć  przed
ołtarz  Najświętszej  i  Jej  za  wszystkie  łaski  podziękować .
Zapewne  już  się  taka  chwila  nie  powtórzy…  

Główne   uroczystości   miały   miejsce   w   kwaterze
żołnierskiej  na  wileńskiej  Rossie,  gdzie  obok  grobu  Matki  i
Serca  Syna  oraz  legionistów  -  spoczywa  też  72  żołnierzy
Armii  Krajowej  -  uczestników  walk  o  Wilno.

Wśród   mnóstwa   sztandarów   i   flag   pięknie
powiewających  nad  zebranymi  - brzmiała  wzruszająca  pieśń
Mariana  Jonkajtysa  …a  myśmy  szli  i  szli  dziesiątkowani…
niepokonani…

Szereg   osób   przemawiało:   Jan   Stanisław
Ciechanowski – Szef  Urzędu  do Spraw  Kombatantów i Osób
Represjonowanych,   Andrzej   Siedlecki  –  b.  prezes
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii  Krajowej,   Andrzej
Krzysztof  Kunert   - Sekretarz  Rady  Ochrony Pamięci  Walk i
Męczeństwa,  płk.  Tadeusz   Bieńkowicz   „Rączy”   -   prezes
Związku  Więźniów  Komunizmu,  Włodzimierz  Mikuć  „Jarema”
- prezes  Okręgu  Wileńskiego Światowego  Związku Żołnierzy
Armii Krajowej,  ja  -  Stefania  Szantyr  Powolna   „Hanka”  -
honorowy prezes  Stowarzyszenia  Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej  także  parę  słów  o  tych  gorących  dniach  i  młodości
„górnej”  w  moim  ukochanym  Wilnie  wspomniałam.

W  pewnym  momencie   nad   nekropolią   przeleciały
dwukrotnie  polskie  myśliwce  wojskowe  Mig-29,  uroczyście
podkreślając  tym  i  czcząc  wydarzenia  sprzed  70  lat.

Zapłonęły  znicze,  złożono  wieńce  i  „morze”  kwiatów.
Zabrzmiało  „Jeszcze  Polska  nie  zginęła”.

Dalsze  uroczystości  przeniosły  się  do  Domu  Kultury
Polskiej.   Były  odznaczenia,   przemówienia.   Łezkę  w  oku
wywołało wystąpienie  Polskiego  Studia  Teatralnego  w  Wilnie,
prowadzonego  przez panią  Lilię  Kiejzik,  również film „Droga
do  Ostrej  Bramy”  nakręcony  przez  polską  dziennikarkę panią
Ewę  Szakalicką.

Następnego   dnia   odbyła   się   uroczystość  w
podwileńskich Krawczunach  w  70.  rocznicę  ostatniej   bitwy
pomiędzy  wycofującymi  się z  Wilna  oddziałami  niemieckimi,
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przepłaconej  życiem  79  żołnierzy  i  dowódcy  1. Wileńskiej
Brygady Czesławem  Grombczewskim  „Jurandem”  na  czele
(2. Zgrupowanie  AK  mjr. ”Węgielnego”).  Patrzyłam  na  pomnik,
usytuowany  taj,  jakby  był  przyklejony  do  zbocza  niewielkiego
wzgórza,   w  miejscu  gdzie   poległ   „Jurand”.   Wokół   tylko
szczere  pole  -  niewypowiedziany  żal  w  sercu  długo  nie
pozwolił   dojść  do  siebie…  Jak  ogromną  cenę  należało
płacić  za  zdobywaną  wolność…

Tego  też  dnia  odwiedzamy  ukryte  w  lesie  w  Kalwarii
Wileńskiej  groby  polskich  żołnierzy – partyzantów,  tych  co
zginęli   w  walce  w  Krawczunach.  Następnie  jedziemy  do
Kolonii  Wileńskiej,  by  tam  w  pobliżu  uroczego  kościółka  (w
którym  uczestniczymy  we  mszy św.)  złożyć  także  wieńce,
zapalić  znicze  i  pomodlić  się  serdecznie  za  poległych  w
walce.

Ileż  polskiej  krwi  wsiąkło  w  te  ziemie…  Na  każdym
miejscu byłoby można  stawiać  krzyże.

W  ostatnim  dniu  drogę  powrotną  rozpoczęliśmy  od
odwiedzenia  Ponar,  aby  oddać  hołd  zamordowanym  przez
Niemców  i   ich  litewskich  kolaborantów  około  100 tysięcy
osób,  w  tym  około  20  tys.  Polaków.

Gdy   zbliżyliśmy   się   do   pomnika   -   niesamowite
wrażenie  wywarło  na  nas wykonanie przez kilkunastoosobowy
chór  -  pieśni  „Wieczne  odpocznienie  racz  im  dać  Panie,   a
światłość  wiekuista  niechaj im świeci…”.  To  nie  był  śpiew  -
to  było  jednostajne  mruczenie,  tylko  tych  kilka słów  przez
dłuższy   czas,   aż   do   momentu   oficjalnych  wystąpień,
przemówień.  

Nie  znajduję  odpowiednich  słów,  ale  byłam  głęboko
wstrząśnięta  -  zdawało  się,  że  chyba  wokół  nas  krążą  te
ostatnie  myśli  i  może  jakiś  krzyk  zawisł  na  otaczających
drzewach…

W   czasie   wystąpienia  prof.  Andrzeja   Kunerta  –
sekretarza  Rady   Ochrony   Pamięci   Walk  i  Męczeństwa  -
rozległ  się  zgrzyt  kół  przejeżdżającego    w  pobliżu  pociągu  -
pomyślałam,  że  taki  dźwięk  brzmi  jak  dzwon  pogrzebowy
dla   tych,   którzy   wtedy   pociągami   dojeżdżali   do   tego
okrutnego  miejsca.
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Złożyliśmy   wieniec,   zapaliliśmy   znicze   -   była   to
wyjątkowa  uroczystość…

Dłuższy  czas  w  autokarze  trwała  cisza.  Wracaliśmy
już  do  Polski.  Uczucie  radości  z  odwiedzenia  ukochanych
stron  plątało  się  z  przywołanymi  z  pamięci  obrazami  i
przeżyciami  z  tamtych  lat,  a  jednocześnie  uczucie  jakiejś
dumy  zawładnęło  sercem,  dumy,  że  jesteśmy  wspaniałym
narodem,  nieugiętym  w  walce  o  Niepodległość  Polski !

Mijamy  granicę  -  jakiś  żal  -  smutek -  żegnaj  Wilno !

Chcę  jeszcze  powiedzieć,  że  ilekroć  myślę lub  mówię
-  Wilno  -  to  w  sercu  czuję  „Ojczyzna”,  to  w  sercu  czuję
„Polska”.

„Pozdrawiam Ciebie…
I do twych wspomnień modlę się, o Wilno !”

(Or-Ot  „Wilno”)

Cmentarz  na  Rossie

Cmentarz   na   Rossie   był   głównym   miejscem
uroczystości  rocznicowych,  uczestnicy  zgromadzili   się przy
grobie  matki  Józefa  Piłsudskiego, w  którym  złożone jest serce
Marszałka,  a  w pobliżu  znajdują  się  mogiły  polskich żołnierzy
poległych  w   czasie  walk 1919-1920 r.  oraz  w 1944 roku.

Właśnie  w  tym   miejscu   zostały   wygłoszone
przejmujące,  wzruszające  przemówienia:

,,Spotykamy  się  w  tym  świętym  dla  każdego  Polaka
miejscu.  Tu,  gdzie leży matka i  jej  syn.  Tu,  gdzie leżą polscy
żołnierze, którzy oddali swe młode życie za to, żeby Polska była
wolna. Operacja ,,Ostra Brama‘‘ została przeprowadzona przez
najwspanialsze pokolenie historii  Polski.  Pokolenie wychowane
w II  Rzeczpospolitej,  które nie wahało się wtedy,  ani chwili‘‘  –
powiedział   Jan  Stanisław  Ciechanowski,  szef  Urzędu  ds.
Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  oraz  dziękował
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obecnym  żołnierzom  AK  za  odwagę,  za  obecność  i   za
przekazanie  młodszej  generacji  pochodni  wolności.

Podziękował  też  zarządowi Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy  Armii Krajowej   za  działania  na  rzecz  kultywowania
pamięci  o  bohaterskich  walkach  na  Kresach.

Przypomniał   też  o obchodzonym w  tym  dniu  na Litwie
dniu  państwowości  –  Dniu  Koronacji  Króla  Mendoga.  ,,Nie
zapominajmy  o  tym,  że  jeszcze  nawet  25  lat  temu  nie
moglibyśmy  się  spotkać  z  tymi  białoczerwonymi  flagami.
Niepodległość Litwy to też warunek, byśmy mogli nasze rocznice
obchodzić‘‘. 

Sekretarz  Ochrony  Rady  Pamięci  Walk  i  Męczeństwa
prof.   Andrzej   Krzysztof  Kunert  przypomniał   o   wyjątkowo
trudnym okresie  dla  Polski  i  Polaków,  kiedy  rozpoczynała  się
Operacja ,,Ostra Brama‘‘ i  o  tragicznym  losie  Żołnierzy  AK,
uczestników    akcji   „Burza”.  ,,W  tym  samym  miesiącu,  w
dalekim Londynie  Churchill   otwartym  tekstem   w   jakiejś
mierze  ujawnił  tajne  postanowienia  konferencji  teherańskiej  –
powiedział,  że  Polska  będzie  okrojona,  znajdzie  się  w strefie
sowieckich wpływów (…)  Komuniści  potrzaskali  życiorysy  tych
ludzi,  tak   jak  potrzaskane  zostały   groby  w  tej  kwaterze‘‘.
Podkreślił,   że   odpryski   na   grobach   zostały   zachowane
celowo  jako  znaki  dramatycznej  historii tego  miejsca. 

,,Armia Krajowa jest perłą w historii narodu polskiego‘‘ –
mec. Andrzej Siedlecki,  b.  prezes Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy  Armii  Krajowej  przywołał  słowa  św.  Jana  Pawła  II.
Podziękował zebranym za liczne przybycie. ,,To jest sanktuarium
narodowe  komendanta,  naczelnika  państwa,  a  następnie
marszałka  II  Rzeczpospolitej,  Józefa  Piłsudskiego.  Marszałek
stwierdził,  że ten, kto nie szanuje przeszłości nie jest godzien
teraźniejszości i przyszłości‘‘ .  Andrzej Siedlecki   zwrócił  się
także  do  licznie   zgromadzonego   młodego  pokolenia    o
kultywowanie  pięknej  tradycji   i  etosu  Armii Krajowej.

Następnie  zabrali  głos  uczestnicy  planu  „Burza”. 

Stefania   Szantyr-Powolna   -   honorowy   prezes
Stowarzyszenia  Łagierników Żołnierzy  Armii Krajowej   mówiła
o  atmosferze  radości, wręcz  euforii towarzyszącej  zdobyciu
Wilna,  ale  też  o  dramacie,  który  wydarzył  się  później.
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Płk  Tadeusz  Bieńkowicz  opowiedział  o  zmaganiach
Żołnierzy  AK   przebijających  się  przez  kolejne  pierścienie
obław  sowieckich.

Krawczuny2

W  ramach  trwających  uroczystych  obchodów
rocznicowych – 7  lipca br. złożono  wieńce  i  zapalono  znicze
pod   pomnikiem   żołnierzy    poległych  w  podwileńskich
Krawczunach.  

Tam   70  lat  temu,  oddziały  Armii  Krajowej  stoczyły
zaciekły  bój  z  Niemcami.  Bitwa  pod  Krawczunami  była
największą ,   a  zarazem  ostatnią,   stoczoną   z Niemcami
przez  oddziały   Obwodu   Wileńskiego    Armii    Krajowej  w
ramach  Operacji  Ostra  Brama.  W  trakcie  walk  poległo  79
żołnierzy  Armii  Krajowej  zginął  także  dowódca  I  Brygady
Wileńskiej    Armii   Krajowej    -   Czesław Grombczewski  ps.
„Jurand”.

Komendantowi „Jurandowi”
Teodozja Piaskowska „Teo”

W wiosenne lato 
Wiatr malował 
Na leśnej ścianie 
Twój obraz nieśmiertelny 

W partyzanckim wspomnieniu 
Trwasz nadal 
jak żar tamtego 
lipcowego dnia 

Ziemia Wileńska 
Zabrała  Ciebie  na  zawsze 
I  dlatego  Tobie  zakwitają 
Rumianki  i  maki  w Krawczunach. 

„Coraz   mniej   jest  naocznych   uczestników  tych
wydarzeń,  ale   nieliczni   stawili   się   pod   pomnik   w

2�   Zaznaczone  cytaty  pochodzą z  tekstu  zamieszczonego  w  
Kurierze  Wileńskim Nr 126(17412)  z 8 lipca 2014 r.
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Krawczunach,   aby   oddać  hołd  poległym.   Jednym   z
uczestników   walk   pod   Krawczunami   jest   ks.   Czesław
Wierzbicki,   który  jeszcze  jako  młody  21-letni   chłopak  z
Postaw  zaciągnął  się  do  Armii  mjr. Mieczysława  Potockiego
ps. „Węgielny”.  Kapłanem  został  już  po  powrocie  z  Kaługi  -
wtedy  to   skończył   studia   teologiczne  i   dziś   cieszy  się
znacznym  stażem  62 lat kapłaństwa.

-  Wczesnym   rankiem  13   lipca  od   Mejszagoły   ze
zgrupowaniem  mjr.  „Węgielnego”  w  liczbie około  2  tysięcy
żołnierzy  przywędrowaliśmy  na  to  miejsce  -  opowiadał  o
wydarzeniach   sprzed  70  lat  ks. Czesław   Wierzbicki.    Już
w   trakcie   wędrówki   na   to   miejsce     mjr   „Węgielny”
wyznaczył  miejsce  na  kwaterowanie  poszczególnych  brygad.
Kiedy  wszystkie  brygady  zajmowały  miejsce  wyznaczonego
postoju,  w  czołówce por. Grombczewski  „Jurand”  odbył  bój
spotkaniowy  z wojskami  Wehrmachtu.

Żołnierze   AK   spodziewali  się   walk   z   żołnierzami
niemieckimi  dopiero  w  Wilnie ( ..).  Spotkanie  z  przeciwnikiem
cofającym  się  było  zaskoczeniem  dla  obu  stron.  Bój  trwał
od  godz.4.30  do  popołudnia  ok. godz.16 – opowiadał  ks.
Czesław  Wierzbicki.  Poległo  tu  blisko  80  naszych  Żołnierzy,
ich  groby  są  w  Kalwarii  Wileńskiej.  Mieliśmy  za  przeciwnika
świetnie   wyszkolone,   zahartowane   w   bitwach   wojsko
niemieckie   pod   dowództwem   gen.   Stahela.   Niemcy
wycofywali   się  z  Wilna,  nie  wiedzieli,   że  wchodzą  pod
nasze  karabiny.  Bój  miał  wielkie  znaczenie,  bo  przyniósł
duże  straty  dla  Niemców (…).

- Toczyły  się  tu  ciężkie  walki  -  snuł  wspomnienia  mjr
Czesław  Sawicz.  Niemcy  odnieśli  więcej  strat,  aniżeli  było
ich   po   naszej   stronie.   Zajęliśmy   pozycje   w   lasku,   w
okopach  pozostałych  jeszcze  z  I  wojny  światowej.   Naszą
4.Brygadą  dowodził  Longin  Wojciechowski  „Ronin”,  klinem
wbiliśmy  się   w  oddział  niemiecki,  stoczyliśmy  walkę,  w
której   byliśmy   o   wiele   lepsi.   Rannych   odwieziono   do
Kalwarii,  ja  dostałem  przepustkę,  żeby  odwiedzić  rodziców.
Przez  zawalony  Zielony  Most  szedłem  na  Baksztę,  bo  tam
mieszkałem.  Ulica  Wileńska,   Niemiecka  -   wszystko  było
spalone,  zniszczone,  stały  tylko  mury.  17  lipca  dołączyłem
do  oddziału,  18  lipca  nas  rozbrojono.
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Na  uroczystość  przybył  również  kpt.  Lech  Rudziński,
uczestnik  2. Zgrupowania  mjr. Mieczysława  Potockiego”.

Upamiętnienie czynu zbrojnego AK
3

W sobotę,  5  lipca,  w  przeddzień  70.  rocznicy  operacji  AK
„Ostra  Brama”  w  Domu  Kultury  Polskiej  w  Wilnie  odbyła  się
uroczystość  otwarcia  wystawy  o  Armii  Krajowej  na
Wileńszczyźnie  i  premiera  krótkiej  filmowej  opowieści  pt.
„Legenda  wileńskiej    konspiracji”.   Wystawa zainaugurowała
cykl  uroczystości,  upamiętniający  zryw  mieszkańców
Wileńszczyzny,   którzy   z   bronią   w ręku podjęli nierówną
walkę  o  wyzwolenie  Wilna (…)

Przed  projekcją  filmu  głos  zabrał  dr  Waldemar  Wilczewski.
Jak  powiedział,  operacja  „Ostra  Brama”  była  częścią  akcji
„Burza”, a wraz z Powstaniem Warszawskim – bitwą o Polskę.
Ten  przekaz,  jak  mówił  Wilczewski,  należy  kierować  do
młodzieży.   Mówiąc  o  bohaterze  opowieści  filmowej  –
Stanisławie  Kiałce – stwierdził,  że  można   patrzeć  na niego
jak  na  wzór.  „Warto  naśladować  go”  –  powiedział  na
zakończenie.

 Filmowa  opowieść  przedstawia  Stanisława  Kiałkę  (1911-
1980),  fenomenalnego  konspiratora  i  organizatora  Okręgu
Wileńskiego  Armii  Krajowej,  adiutanta  generała  „Wilka”. 

W    filmie  opowiadają   o   nim   historycy   Piotr   Niwiński
i  Tomasz   Balbus,    córka   generała   Aleksandra
Krzyżanowskiego  „Wilka”  -  Olga  Krzyżanowska  i  inni.
Podkreślają  jego  wszechstronną  działalność  w  konspiracji.
Prowadził   sprawy   finansowe   Okręgu   Wileńskiego,
organizował   służby    kwatermistrzowskie,  przerzut   broni,
punkty  produkcji  broni.  Powierzono  mu  komórkę  legalizacji,
wyrabiającą  dokumenty,  chroniące  przed  aresztowaniem
mieszkańców  Wileńszczyzny.  Został  ranny  w  czasie  walk  o
Wilno, uniknął   internowania   i   nadal   działał  w konspiracji.
W  styczniu   1945 r.    został    aresztowany,   osądzony   i
skazany  na  15  lat katorgi i wysłany do Workuty. Po zwolnieniu
z łagrów w grudniu 1956 r.  wrócił  do Polski  i  zamieszkał we

3�  Tygodnik Wileńszczyzny Nr 28, 10-16 lipca 2014
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Wrocławiu. Gromadził wspomnienia, relacje dotyczące dziejów
Okręgu Wileńskiego AK. Zmarł 30 maja 1980 r. Do końca życia
był inwigilowany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa
(…) 

Nie  sposób  nie  wspomnieć  o  obecnej  na  uroczystości
wdowie   po   Stanisławie  Kiałce  –  Wandzie  Kiałka  z  domu
Cejko,  ps.  „Wilia”,  „Marika”.  Przed  wojną  mieszkała  na
Zarzeczu.  Brała  udział  w  operacji  „Ostra  Brama”  jako
sanitariuszka  szpitala  polowego,  mieszczącego  się  w  szkole
powszechnej  przy ul.  Krakowskiej.   Następnie wraz z innymi
żołnierzami  AK  była  internowana  w  obozie  w  Miednikach
Królewskich, stamtąd  wywieziona  do  Kaługi.   Po   powrocie
z Kaługi do Wilna   niedługo  zagrzała  miejsce. Rozpoczęły się
aresztowania  i  wywózki  akowców.  W  obawie  przed
aresztowaniem  ukryła  się  w  kolonii  u  pana  Lisowskiego,
znajdującej   się   w   odległości   3  km  od  wsi  Raubiszki.
Pewnego   razu,    jak   wspominała  Wanda  Kiałka,  przyszli
polscy  partyzanci    i  zapytali,  czy chce zobaczyć „Kaktusa”
czyli  swego brata  Stanisława Cejkę,  który wraz  z  oddziałem
Samoobrony  Wileńskiej  pod  dowództwem  ppor.  Sergiusza
Kościałkowskiego  ps.  „Fakir”  przebywał  wówczas  w
Raubiszkach.  Poszła   tam    i   została  w  oddziale,  pełniąc
funkcję   sanitariuszki.  4  lutego  1945  oddział  „Fakira”  został
otoczony   przez    wojska   NKWD  pod  wsią  Raubiszki.
Zawiązała  się  walka.  Dowódca  został  śmiertelnie  ranny.
Sanitariuszka   Wanda   Kiałka  była przy ostatnich chwilach
jego  życia.  23  lutego  część  ocalonego  spod  Raubiszek
oddziału została całkowicie rozbita w walce w Ławżach. 

Redakcja:  opowiadanie pani  Wandy Kiałki,  zatytułowanie
„Jak   przestał  istnieć  oddział   „Fakira”  zamieściliśmy   w
Kwartalniku nr 1/70  styczeń-luty-marzec 2014 r
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Aresztowana Wanda Kiałka
została   osądzona  jako
„wróg  narodu”    i
wywieziona  do  łagru   w
Workucie.    W  1956  r.   w
końcu  listopada wróciła do
Polski,  do  Bydgoszczy,  a
stamtąd  pojechała  do
Wrocławia.  Tam  wyszła  za
mąż za Stanisława  Kiałkę,
którego   poznała  na
zesłaniu.

Niedziela  6 lipca 2014 r.
Kościół   św.  Teresy,
Cmentarz na Rossie
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          Dom  Polski  w  Wilnie
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Otrzymaliśmy   bardzo  sympatyczny  list  od  uczestników
uroczystości  w  Wilnie:  Pani  Beaty  Soboty  i  Pana  Marka
Wierzbickiego  z  Polskiego  Klubu  Miłośników  Historii  „Orzeł
Biały” w Brighton.   Serdecznie dziękujemy za uznanie.

 

Krawczuny, Kalwaria Wileńska
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Kolonia Wileńska
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Ponary
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Autorem  zdjęć  z uroczystości w Wilnie  jest  Pan Stanisław  
Dudek, serdecznie dziękujemy za ich udostępnienie.

70. rocznica Powstania Warszawskiego

Szepty i krzyki4

Andrzej Nowak 
(fragment)

Powstania  nie biorą się z obłędu.  Powstajemy,  żeby
się podnieść z wcześniejszego upadku. Powstajemy, kiedy
uznajemy swoje położenie za nie do zniesienia. 

4�  Tygodnik „Do Rzeczy”  Nr 31/079 28 lipca-3 sierpnia 2014
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Można  zakrzyknąć:  „Obłęd!”.   I  zredukować  kwestię
Powstania  Warszawskiego  do problemu   odpowiedzialności
kilkorga  ludzi,  którzy  podjęli  decyzję.  Znamy  jej  koszty. Nie
dowiemy się natomiast   nigdy,  co  by   było, gdyby  decyzja
była inna – nie powstajemy. Jakie byłyby jej koszty? Ci, którzy
mówią,  że ocalałoby  miasto,  ocalałyby  polskie  elity,  ocalałoby
200 tys.   istnień  ludzkich,  po   prostu  nie   mają   żadnej
możliwości  udowodnienia  swoich  tez.  Muszą  się  natomiast
zmierzyć z  pytaniem, które postawił między innymi gen. Tadeusz
Pełczyński.   Szef   Sztabu   Komendy   Głównej   AK,  a  od lipca
1943  r.  zastępca    dowódcy    AK,  stawia  to pytanie  tak:
„Gdybyśmy  nie zrobili  walki  w Warszawie,  to Stalin  byłby
wyzwolicielem   Warszawy.  Ludność byłaby zszokowana: czy AK
uciekła, czy przeszła na stronę niemiecką? To, co było wyrazem
walki  o wolność i  niepodległość,  byłoby zaprzepaszczone.  [...]
Gdyby Rosjanie  zajęli    Warszawę   i   nas  wytaszczyli   do 
Irkucka   i  głosiliby, że   byliśmy  tchórzami, bo  nie zaczęliśmy
walki – to  byłaby dla nas i dla AK klęska, sięgająca w historię”. 

Można  powiedzieć:  co tam  historia.  Można,  ale  nie
da  się  przekreślić  faktów:  Niemcy  Hitlera  zamordowali  już
przed  1  sierpnia 1944  roku  w  najbardziej  bestialski  sposób
setki  tysięcy  Polaków,  może  2  mln, może  5  mln,  jeśli  liczyć
wszystkich  obywateli   II   Rzeczypospolitej.    Do  masowego,
gigantycznego  mordu  nie  sprowokowała  ich  dopiero  decyzja
„Bora”, „Montera”  i  „Niedźwiadka”   o  powstaniu  w  Warszawie.
Odwrotnie  -  ta  decyzja  była  w  jakiejś,  chyba  najważniejszej
części   odpowiedzią   na   pięć   lat   ludobójstwa   i
systematycznego  deptania   godności   tych,   którzy   jeszcze
zabici  nie  zostali.  Odpowiedzią  także  na  przypominane  nie
tylko   przez   Katyń  doświadczenie   ludobójstwa   ze   strony
sowieckiej  i  na  głos  pamięci  o  imperialnym  zniewoleniu,
jakiego  Polska,  Warszawa,  doświadczała  ze  strony  Rosji  od
XVIII  wieku.

Latem  1944 r.  ani  z jednej,  ani  z drugiej  strony  nie
można  się  było  dla  Polski  niczego  dobrego  spodziewać.

Dwa   gigantyczne,   totalitarne   kamienie   młyńskie
ścierały  się  ze  sobą  nad  Wisłą.  Czy  można  było  liczyć  na
to,  że  teraz  oszczędzą  Polskę  i  jej  mieszkańców?

Na  pewno  wolno  zarzucać  bezpośrednim  autorom
decyzji   o  wybuchu  powstania  wiele  zaniedbań.  Może  za
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wcześnie   i   bez   sprawdzenia   uwierzono   pogłoskom   o
czołgach   sowieckich   na   Pradze?    Może   można   było
poczekać  jeszcze  kilka  dni,  aż  wojska  sowieckie  zaangażują
się  w  walkę  o  Warszawę  tak  bardzo,  że  z  niej  już  wycofać
się   nie   będą   mogły?    Można   zarzucać   brak   dobrego
przygotowania  logistycznego  do  samej  operacji  powstańczej
-   broń  już  została  rozproszona  w  akcji  „Burza”.   Trzeba
jednak  zwrócić  uwagę  na  to,  jak  niedostatek   jedności opinii
i   energicznego  wspólnego  działania  ze  strony  czynników
wojskowych  oraz  politycznych  reprezentujących  Polskę  w
Londynie   wobec   zachodnich   aliantów   skutkował
dramatycznym  spóźnieniem  przygotowania  „dyplomatycznego”
samego  wybuchu  walki  w  Warszawie.   Czy  możliwe  było
uzyskanie  przed  powstaniem  gwarancji  konkretnej  pomocy
(choćby  lotniczej)   ze  strony  Zachodu?   Nie  wiemy,   ale
pewnie  jednak  za  mało   i  za  późno  w  tej  sprawie  zostało
zrobione.

Listę  takich  zarzutów  można  przedłużać  o  inne,  nie
mniej   istotne.   I   trzeba   się   nad   wszystkimi   poważnie
zastanowić.

Nie   unieważniają   one   jednak   kwestii   głębszej:
Dlaczego  dla  setek  tysięcy  ludzi,  także  dla  tych,  którzy  byli
ofiarami  powstania  -  a  więc  dla  rodziców,  których  dzieci
zginęły  w  nim  (tak  jak  choćby  syn  przywołanego  tutaj  gen.
Pełczyńskiego)  i  dla  tych,  którzy  przeżyli,  ale  stracili  zdrowie
-   decyzja  o   walce  w  sierpniu  1944 r.  w  stolicy  pozostaje
sensowna,  a  nawet  oczywista?    Wspominam  świadectwo
jednej  z  nastoletnich  ochotniczek  sierpnia  1944 r.,  która  w
znakomitym  niemieckim  filmie  dokumentalnym  („Die  Konspi-
rantinen”)    opowiada  po  ponad  pół  wieku,  że  powstanie
było  najwspanialszym  doświadczeniem  w  jej  życiu  i   nie
żałuje   swego   w   nim   udziału,   choć   straciła   wzrok.
Wstrząsające   świadectwo  starej,  niewidomej  kobiety.  Niech
jej,   niech   tysiącom  innych,  dumnych  z  udziału  w  tym
zrywie  i  pewnych  jego  słuszności,  spojrzą  w  twarz  ci,  którzy
mówią   o   obłędzie…   Oczywiście   naprzeciwko   można
postawić  inne  świadectwa:  tych, którzy  także  stracili  swoich
najbliższych   i  nie  widzą  w  powstaniu  żadnego  sensu,  tylko
bezsensowną  ofiarę.   Tych,  którzy  zginęli,  zapytać  o  zdanie
nie  możemy.  Nie  mam  jednak  wątpliwości:  tego  wielkiego
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sporu  nie  rozstrzygniemy  na  poziomie  oskarżeń  o  głupotę
czy  „obłęd”  garstki  dowódców.

To  jest  bowiem  -  także,  a  może  przede  wszystkim  -
pytanie  o  polską  tożsamość.  O  miejsce  w  niej  powstańczej
tradycji,  o  siłę  powstańczej  pamięci,  ale  też  o  racjonalność
powstańczej  odpowiedzi  na  położenie.

Powstania  stąd  się  bowiem  biorą  -  nie  z  głupoty,
tylko z  położenia  właśnie,  z  upadku.  Powstajemy,  żeby  się
podnieść   z   wcześniejszego   upadku.   Powstajemy,   kiedy
uznamy  swoje  położenie  za   nie do zniesienia (…)

Uroczystości upamiętniające Powstanie 
Warszawskie

W   przededniu   rocznicy   -   30  lipca   br.  w   Parku
Wolności  przy  Muzeum  Powstania  Warszawskiego   odbyło
się   uroczyste   spotkanie  uczestników   Powstania   z
Prezydentem  RP   Bronisławem Komorowskim  i   władzami
Warszawy.

Podczas  uroczystości  Prezydent  wręczył  ordery  i
odznaczenia  państwowe  uczestnikom  powstania,  a  także
współtwórcom  i  pracownikom   Muzeum  Powstania
Warszawskiego  oraz  artystom  zasłużonym  w  pielęgnowaniu
pamięci  o  najnowszej   historii   Polski.  

Prezydent podpisał również ustawę o
ochronie  znaku  Polski  Walczącej,
słynnej  kotwicy,  której  kopie  wręczył
gen.  bryg.  Zbigniewowi  Ścibor-
Rylskiemu,  prezesowi  Związku
Powstańców  Warszawskich   oraz
Leszkowi  Żukowskiemu,  prezesowi
Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii
Krajowej.
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W wystąpieniu Prezydent zwrócił się do Powstańców:

„Powstańcy  Warszawy,  bohaterowie  tamtych  zdarzeń,
żołnierze   czasu   wojny,   ale  i  bohaterowie  obywatelskiej
pamięci,   bohaterowie     czasu     pokoju,   czasu   pracy,
czasu   także  wysiłku   na   rzecz  nowej Polski  - składamy
dzisiaj hołd za  waszą  piękną  służbę,   za   wierność   polskiej
wolności,   za   waszą   determinację   w walce  i  cierpieniu,
także   w  działaniu  wychowawczym.  Walczyliście  o  swoje,  o
nasze  miasto,  o  Warszawę,  o  niepodległość  całej  Polski”. 
 

Prezydent podkreślił, że dzięki bohaterstwu Powstańców
Warszawy  lepiej  rozumiemy  i  czujemy  smak  przeżywanej
wolności    dzisiaj,   smak  solidarności,  niepodległości  i
demokracji.
 „Wolna Polska i jednocząca się Europa na zawsze pozostaną
waszymi  dłużnikami” -   powiedział  Prezydent  Bronisław
Komorowski. 

Prezydent   zaznaczył,  że Powstanie Warszawskie było
walką nie tylko o stolicę, ale też o sprawiedliwość  i   o  godność
każdego   człowieka. uczestnicy powstania przenieśli te wartości
oraz ideał pracy i służby Ojczyźnie   przez   czasy  najtrudniejsze
do czasów,  gdy możemy się  cieszyć  25.  rocznicą  odzyskania
przez Polskę wolności.
 

Prezydent  złożył   też   podziękowanie    zespołowi
twórców,  pracowników  i  wolontariuszy  Muzeum  Powstania
Warszawskiego:   „Pięknym  dziełem  obywatelskiej    pamięci
jest   powstałe  z  inicjatywy  Ś.P.  Lecha  Kaczyńskiego,
ówczesnego  prezydenta  Warszawy,  następnie  prezydenta
Polski,  Muzeum   Powstania   Warszawskiego”.  
- Tu wciąż bije serce niezwyciężonej Warszawy - podkreślił.

Wieczorem  na  Stadionie   Narodowym    odbyła  się
specjalna, przedpremierowa  projekcja filmu  reżysera młodego
pokolenia „Miasto  44”   w   reżyserii   Jana   Komasy.   Pokaz
zgromadził  ponad  10 tys. zaproszonych  osób.   Honorowymi
gośćmi byli Powstańcy Warszawscy oraz przedstawiciele władz
państwowych  na  czele  z  Prezydentem  RP  Bronisławem
Komorowskim.
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31  lipca  na   Placu   Krasińskich    przy   pomniku
Powstania    Warszawskiego   została  odprawiona  msza  św.,
której  przewodniczył   biskup  polowy Józef Guzdek.  W  homilii
biskup   podkreślił   rangę   czynu  powstańców:   „Mieszkańcy
zniewolonej  Warszawy  nie  chcieli  umierać.   Oni  chcieli  żyć
godnie.  Ich  karki  zostały  zgięte   tak  nisko,  że  musieli  podjąć
próbę  wyprostowania   się,   nawet  płacąc  najwyższą  cenę.
Powstańcy  oddawali  życie,  abyśmy dziś  mogli  żyć  w wolnej
Polsce”

We  Mszy  św.  uczestniczyli  przedstawiciele  władz
państwowych   i   miejskich,  powstańcy,  żołnierze  Wojska
Polskiego,   funkcjonariusze   służb  mundurowych,
przedstawiciele  prawosławnego  ordynariatu  polowego  i
ewangelickiego  duszpasterstwa  wojskowego.

Obecne  były  liczne   poczty sztandarowe organizacji
kombatanckich,   oddziałów  powstańczych   i  grup
rekonstrukcyjnych  oraz harcerze i mieszkańcy Warszawy. 
Po  liturgii   odbył   się   apel  poległych.

Hołd bohaterom Polskiego Państwa 
Podziemnego5

1 sierpnia od samego rana trwały uroczystości upamiętniające
70. rocznicę Powstania Warszawskiego. 
W miejscach pamięci składano  kwiaty  i  zapalano znicze.  
W Ogrodzie Saskim zostało  zasadzone  „Drzewo Pamięci”.  

W  południe  odbyła  się  uroczysta  zmiana  posterunku
honorowego  przy  Grobie Nieznanego Żołnierza.   Pamięć ludności
cywilnej    i powstańców  warszawskich uczczono salwą  honorową.
Następnie delegacje złożyły wieńce  na   płycie   Grobu  Nieznanego
Żołnierza.  Uroczystość  zakończyła  defilada  oddziałów   Wojska
Polskiego.  Wieńce  złożono  również  pod  pomnikiem  pierwszego
Komendanta  Głównego  Armii  Krajowej,  gen.  Stefana  Roweckiego
„Grota”. Zapalono znicze ułożone w kształcie powstańczej „Kotwicy”.

5�  Biuletyn Ordynariatu Polowego  „Nasza  Służba”  Nr 14/493  1-31 
sierpnia 2014 r.
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Potem   uroczystości  przeniosły  się  pod  pomnik  Polskiego
Państwa Podziemnego   i  Armii Krajowej. 

„Obrazy z Powstania Warszawskiego, które nam towarzyszą, to
przede  wszystkim   twarze  bohaterów  tego  wydarzenia,    twarze
młodych   warszawianek   i  warszawiaków,
a  często i dzieci. Prawda, którą na nich widać, przejmuje do głębi,
porusza, wzrusza i boli. Ta  prawda jest prosta: istnieje taka   wartość,
za  którą,   jeśli  trzeba, płaci się własnym życiem.  Tą   wartością  jest
ojczyzna”   – powiedziała marszałek  Sejmu RP Ewa Kopacz.

Prof. dr hab. Leszek   Żukowski, prezes Światowego Związku
Żołnierzy   Armii   Krajowej,  podkreślił, że powstańcy  nie brali pod
uwagę  możliwości  nieudania   się  powstania  ani  tego,  że  go  nie
przeżyją.

„My  wszyscy  chcieliśmy  żyć,  chcieliśmy   być  wolni,  ale
wiedzieliśmy, że o wolność trzeba walczyć (…) Powstanie Warszawskie
miało być sygnałem dla świata,  że   Warszawa   walczy,   nie   czekając
na wyzwolenie. My   walczyliśmy   o   wolność,  a wolność  krzyżami się
mierzy” - powiedział.   

Uroczystości zakończyło  złożenie wieńców pod pomnikiem.

Godzina „W”
Co roku o godz. 17.00  w  Warszawie  rozlega  się  sygnał

syren   alarmowych,   na   minutę   zamiera  życie.  Mieszkańcy
zatrzymują się, by złożyć hołd Powstańcom Warszawskim.

Pod pomnikiem Gloria Victis na  Cmentarzu Wojskowym
na  Powązkach obecny był  Prezydent  Bronisław Komorowski,
przedstawiciele władz państwowych i  samorządowych,  Wojska
Polskiego, kombatanci, harcerze, aby  oddać  hołd powstańcom.
Rozległy    się  dźwięki  hymnu  państwowego,   a  potem  salwa
honorowa.  Modlitwę w  intencji poległych  poprowadził   ks. kmdr
Janusz Bąk. 

Pod  Pomnikiem  i  na  mogiłach  powstańców  złożono
kwiaty.
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Wieczorem   1  sierpnia  odbyły   się   uroczystości  na
Cmentarzu Powstańców  Warszawy  przed pomnikiem "Polegli  -
Niepokonani"

W  uroczystości  wzięli  udział:  prezydent  RP  Bronisław
Komorowski  z małżonką, przedstawiciele władz państwowych i
samorządowych, urzędów centralnych.

Odmówiono  modlitwy  ekumeniczne:  prawosławną,
protestancką,  żydowską   i  katolicką.
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„Nawet  w  najtrudniejszym  okresie  okupacji  i  walki
powstańczej  Warszawa  zawsze  była  stolicą  polskiej  walki  o
wolność i heroizmu” -  powiedział Prezydent. Dodał, że jest  to
niezwykłe miejsce, w którym spoczywają prochy 100 tys. ludzi,
nie zawsze żołnierzy.  

„Tu   przeważają   prochy,  tych  którzy  zginęli,  bo
Warszawa, jako miasto, całe społeczeństwo stanęła do walki o
wolność.  Tu  są  ofiary  prawdziwego  ludobójstwa,  są  ofiary
masowych   zbrodni,  mordów.  Ale  tu,  w  tym  szczególnym
miejscu, trzeba powiedzieć sobie, że  jest  przedziwne zjawisko
w Polsce,  w Warszawie, tu na Woli,  że mamy do czynienia z
Nieznanym  Mieszkańcem  Warszawy.  Nie  z  nieznanym
żołnierzem,   a    z  nieznanym  mieszkańcem,  po  którym  nie
zostało  nawet  imię   i  nazwisko”  - podkreślił. 

Jak mówił Prezydent -  to wielkie wyzwanie dla nas, by
starać  się  w   stopniu   maksymalnie  możliwym  tę  pamięć
utrzymać,   ożywić   i   uzupełnić   o   wiedzę  o  konkretnych
ludziach.  Prezydent  zaapelował  do  wszystkich  instytucji  i
obywateli,  by  wydobywając  dane  z  pamięci  środowiskowej   i
rodzinnej,    dążyć  do  tego,  by  100 tys. pochowanych   tu
istnień ludzkich zamienić na konkretne  imiona i nazwiska. Taki
proces   już  trwa. Przyznał,  że nie uda się odtworzyć wszystkich
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imion  i  nazwisk,   ale „każde  wydobyte z głębi zapomnienia
imię  i nazwisko będzie  miało ogromną wartość”.

Prezydent  podziękował  też  wszystkim  tym,  którzy   o
wolskim  cmentarzu  pamiętają.  Jako  jedną  z  zasłużonych  dla
remontu  cmentarza  wymienił  żołnierza  AK  Wandę  Traczyk-
Stawską,  ps.  Pączek,  która  z   ogromnym   zaangażowaniem
zabiega   o   zachowanie  pamięci  o  spoczywających  tam
poległych  w  czasie  Powstania. 
 

Po przemówieniach odbył się apel poległych, rozległy się
salwy honorowe,  pod pomnikiem składano wieńce. Na grobach
powstańców  zapłonęły  znicze,  położono  białe  i  czerwone
goździki.

Cmentarz  Powstańców Warszawy  przy  ul.  Wolskiej  był
drugą  nekropolią  obok  Powązek,  gdzie  po  wojnie  grzebano
ekshumowane   szczątki mieszkańców Warszawy, w tym również
Powstańców poległych podczas Powstania Warszawskiego .  Na
wolskim  cmentarzu   pochowano ponad 100 tys. osób,  które
zginęły   podczas  63 dni powstańczych walk  w stolicy,  w  tym
wiele ofiar rzezi Woli w pierwszych dniach sierpnia 1944 r.

W  1973  r.  odsłonięto  na  cmentarzu  pomnik  "Polegli  -
Niepokonani"  projektu  Gustawa  Zemły.    W  2001  r.  pomnik
uzupełniono    o    powstańcze  kotwice,  a  także  o  krzyże.
Niedawno  renowacji  poddano  mogiły,  sam  pomnik  oraz
otoczenie. 

W   Warszawie  w  Parku  Wolności  przy  Muzeum
Powstania  Warszawskiego   odbyły   się   koncerty   artystów,
poświęcone rocznicy powstania  w  ramach cyklu „Pamiętamy
44”. 

Wieczorem  1  sierpnia na  Placu   Marszałka  Józefa
Piłsudskiego  odbyła się akcja muzyczna z udziałem Orkiestry
Warszawy oraz Chóru Warszawskiej Opery Kameralnej i Chóru
Warszawiaków,   organizowana  przez  Muzeum  Powstania
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Warszawskiego,  zatytułowana „Warszawiacy  śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”.  

Jest  to  wydarzenie,  gromadzące rodziny z dziećmi,
studentów,  starszych  mieszkańców  stolicy  oraz  wszystkich,
zainteresowanych   historią  Warszawy  Uczestnicy  otrzymują
specjalnie  przygotowane  śpiewniki  z  tekstami  pieśni
powstańczych.  Gośćmi  szczególnie  ważnymi  są  sami
Powstańcy,   którzy  siedząc  przy  scenie  nadają  ton  chórowi
stworzonemu  przez  warszawiaków.   Spotkanie  to  cieszy  się
ogromnym  zainteresowaniem,   w  tym   roku  odbyło  się  już
po  raz  ósmy.

70.  rocznica  zdobycia  PAST-y6

20 sierpnia 2014 roku min � �a 70. rocznica zdobycia
gmachu  PAST-y  przez  powsta � ców  baonu  „Kili � ski”  przy
udziale innych oddzia �ów powsta � czych. 

Przed  tablic �  upami � tniaj � c �  uczestników  tamtych
wydarze � ,  umieszczonej  na  gmachu  PAST-y,  odby�y  si �
oficjalne  uroczysto �ci  rocznicowe.  Kwiaty  z �o � yli
kombatanci,  prezydent  miasta  sto �ecznego  Warszawy
Hanna  Gronkiewicz-Waltz,  przedstawiciele  ministerstw,
urz � dów, stowarzysze � ,  szkó�  oraz mieszka � cy Warszawy.

„Budynek zbudowany został na ulicy Zielnej w Warszawie
w latach 1906−1908 dla szwedzkiego  Towarzystwa Akcyjnego
Telefonów Cedergrena (nosił wtedy także jego nazwę) jako drugi
budynek  centrali  telefonicznej.  Jego  wysokość  od  podstawy
fundamentów do szczytu wynosiła 51 m, mieścił w wieży osiem
wysokich  pięter.  Był  to  wtedy  najwyższy  budynek  w  całym
Imperium  Rosyjskim,  najwyższy  mieszkalny  w  Europie  oraz
jedna z pierwszych tego typu konstrukcji żelbetowych w Europie.
Po wygaśnięciu  koncesji w  1922 roku budynek przejęła  Polska
Akcyjna Spółka Telefoniczna i dzięki temu znany jest on do dziś
jako PAST-a.

Miano najwyższej budowli w  Polsce nosił do roku 1934,
kiedy oddano do użytku katowicki drapacz chmur oraz stołeczny
wieżowiec towarzystwa ubezpieczeniowego Prudential.

6�  Opracowano na podstawie Wikipedii
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W czasie  wojny  budynek  PAST-y  zasłynął  z  zaciętych
walk,  jakie  toczyły  się  o  niego  podczas  powstania
warszawskiego.  Budynek  był  bardzo  silnie  broniony  przez
Niemców. Walki powstańcze o zdobycie gmachu trwały od 2 do
20  sierpnia i  zostały  zakończone  sukcesem,  jednak  sam
budynek został bardzo poważnie zniszczony. Pozostał w rękach
powstańców -  wraz  z  otaczającym go  obszarem  Śródmieścia
Północnego - do dnia kapitulacji”.

Po  wojnie   budynek
został  odbudowany  z
pewnymi  zmianami.
Usunięto  obecne  przed
wojną  zwieńczenia  w
postaci  blank (niczym w
obronnej  fortecy),  a
budynek  jest  podzielony
na 11 pięter − łącznie z
dobudowanym szklanym
kioskiem  na  dachu  −
przebudowano  i  skuto
zdobienia z części tylnej,
zawierającej  klatkę
schodową.

9  listopada  2000
roku budynek został przekazany środowiskom kombatanckim, w
których  imieniu  budynkiem  administruje  Fundacja  Polskiego
Państwa Podziemnego. Na zorganizowanej uroczystości premier
Jerzy  Buzek przekazał  prezesowi  Zarządu  Głównego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ppłk Stanisławowi
Karolkiewiczowi, symbolicznie klucze do budynku i akt notarialny.

W sierpniu 2003 roku na dachu budynku ustawiono Znak
Polski Walczącej . Znak jest wykonany z aluminium, pomalowany
na złoto i  podświetlany po zmroku. Ma 4 metry szerokości i  6
metrów wysokości. Jego formę zaprojektował architekt i żołnierz
AK Jacek Cydzik.
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Od  roku  2012  nasze  Stowarzyszenie  ma   siedzibę  w
budynku  PAST-y.

70. rocznica Rzezi Woli. Niemcy proszą o 

przebaczenie
7
 

Jerzy S. Majewski

Na  uroczystość  z  okazji  70.  rocznicy  rzezi  Woli  pod
pomnikiem  jej  ofiar  u  zbiegu  ul.  Leszno  i  al.  "Solidarności"
przybyło  kilkaset  osób.  Wśród  nich  świadkowie  tamtych
wydarzeń, tacy jak Jerzy Janowski,  którego w sierpniu 1944 r.
postawiono pod ścianą do rozstrzelania. Był też Mścisław Lurie,
którego matka mimo postrzału przeżyła egzekucję, wydostała się
spod zwału trupów i urodziła go kilkanaście dni później.

Na  zaproszenie  Muzeum Woli na  uroczystości  przybyła
też delegacja  z  niemieckiego   miasta Westerland na wyspie
Sylt  na  Morzu  Północnym.  Wszyscy  słuchali  słów  burmistrz
Westerlandu  Petry  Reiber. Jej poprzednikiem przez osiem lat
był    Hainz   Reinefarth.   Stamtąd został  wybrany jako poseł
landu  Schlezwig-Holsztyn.  Nigdy  nie  odpowiedział  za
współudział  w  masowych  mordach  ludności  cywilnej  w
Warszawie podczas pacyfikacji powstania w 1944 r.

7�  Portal Warszawa.gazeta.pl  -  6.08.2014 r.
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   Pomnik Ofiar Rzezi Woli u zbiegu al. Solidarności i ul. Leszno w 
Warszawie
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Przybyliśmy tutaj,  aby zmierzyć się  z  pewnym etapem historii
polsko-niemieckiej  -  mówiła  Petra  Reiber.  Opowiadała,  jak  w
ostatnich    miesiącach   radziły  sobie  z  ponurą  przeszłością
władze i społeczność gminy Sylt, której stolicą jest Westerland.
Zorganizowano  tam  obchody  upamiętniające  Powstanie
Warszawskie. Burmistrz podkreślała, że mimo wszczęcia   kilku
śledztw Reinefarth  nigdy  nie został skazany.   Bardzo   trudno
nam  to zrozumieć - zaznaczała.  Rolę  Reinefartha   udało   się
poznać  w  dużej  mierze  dzięki  badaniom  szwajcarskiego
naukowca  Philippa  Martiego    (również  obecnego  na
uroczystościach),  który  w swojej  książce "Der Fall  Reinefarth"
("Sprawa Reinefartha") pokazał, w jaki sposób zbrodniarz mógł
zrobić karierę w polityce.  (Red.: 6  sierpnia  br.   w  Domu
Spotkań z Historią   w  Warszawie  dr Philipp Marti   wygłosił
wykład  „Druga kariera Heinza Reinefartha.  Problem prawny i
polityczny  wysokich  rangą  dowódców  –  sprawców  zbrodni
nazistowskich  w  powojennych  Niemczech  Zachodnich”)

Udało  się  Reinefarthowi  wiarygodnie  usprawiedliwić  swoją
przeszłość i przedstawić ją w odpowiednim świetle. Pomogli mu
w tym świadkowie,  dawni  towarzysze broni,  którzy  oczywiście
chronili się nawzajem - przypominała Petra Reiber. Pomogło mu
to,  że  Amerykanie,  którzy  najpierw  trzymali  go  w  obozie
internowanych,  nie  zgodzili  się  na jego ekstradycję  do Polski.
Sam Reinefarth zaprzeczał  wobec Amerykanów, że wiedział  o
rozstrzeliwaniu w Warszawie kobiet i dzieci. Śledztwa przeciwko
zbrodniarzowi  pod  koniec  lat  50.  utrudniał  fakt,  że  materiał
dowodowy  z  Polski  albo  uznawano  za  nieautentyczny,  albo
dyskwalifikowano  jako element   komunistycznej   propagandy. Z
kolei komisja denazyfikacyjna nie dość skrupulatnie przeglądała
jego  zeznania.    W    ten   sposób  Reinefarth  przeszedł
weryfikację  i  mógł  się  ubiegać  o  urząd  burmistrza.
Panie i  panowie, my wszyscy, którzy  przeczytaliśmy  książkę
Philippa   Martiego,    jesteśmy   przerażeni   i  zawstydzeni  –
mówiła   burmistrz Westerlandu.  Nasza mała delegacja przybyła
tu, aby zapewnić państwa, że chcemy stawić czoło przeszłości,
że  sprawa Reinefartha nie będzie już wymazywana  z   pamięci
ani   wypierana   ze   świadomości.  Nie    możemy naprawić
krzywd wyrządzonych Polakom. Możemy   jednak  wyznać   winę
naszych przodków, niemieckich nazistów, i poprosić zmarłe oraz
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żyjące  ofiary,  a  także  rodziny  oraz  przyjaciół  tych  ofiar  -  o
przebaczenie.

Dodała,   że  aby  historia  się  nie  powtórzyła,  "w  imię  pokoju
między  naszymi  narodami,  pragniemy  nawiązać  długofalową
partnerską  współpracę".    – W   imieniu   naszej delegacji  i
gminy    Sylt   proszę    zatem   Polaków o  przebaczenie  za
krzywdy    wyrządzone   im  przez  generała  SS  Reinefartha  i
innych  zbrodniarzy  nazistowskich  -  zakończyła  burmistrz.
Jej  przemówienie przerywały oklaski.  Ale nie wszyscy klaskali.
Ze  strony  części  zgromadzonych  czuło  się  też  dystans.
-  Nie potrafię przebaczyć. Uczestniczyłem w tych wydarzeniach,
widziałem  śmierć  i  nie  potrafię.  Może  następne  pokolenia  -
komentował Jerzy Janowski.   Mścisław Lurie   mówił, że docenia
gest  władz  Westerlandu,  ale  oczekuje,  że  za  słowami  pójdą
czyny.

Znaczenie przemówienia  burmistrz   Westerlandu   podkreśla
też  Jan  Ołdakowski  dyrektor  Muzeum  Powstania
Warszawskiego.   - Nie dość, że przyznaje ono winę Niemców za
zbrodnie, to jeszcze jest oskarżeniem procedur, które pozwoliły
na to, by człowiek, który współwinny śmierci ponad 40 tysięcy
osób  został  burmistrzem  i  posłem  -  mówił.  Jego  zdaniem
burmistrz Petra Reiber już nic więcej powiedzieć nie mogła (..).

Wystawa  w  Berlinie  „Powstanie  Warszawskie
1944”8 

Z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
w Berlinie otwarto specjalną wystawę poświęconą dramatycznym
wydarzeniom  w  historii  stolicy  Polski.   Wystawa  „Powstanie
Warszawskie 1944” znajduje się w Fundacji Topografii Terroru w
Berlinie,  w  miejscu,  gdzie  do  1945  roku,  mieściła  się  główna
siedziba dowództwa SS oraz Centrala Gestapo i SD.

8�  Opracowano na podstawie tekstów PAP i Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa
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29  lipca  br. wystawę  otworzyli  Prezydenci  Polski
Bronisław Komorowski  i    Niemiec - Joachim Gauck

Prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej  Bronisław
Komorowski, powiedział między innymi:

(…) Historii  nie da się zmienić. Z historią można jednak lepiej
albo gorzej żyć, lepiej albo gorzej budować przyszłość. Dlatego
chciałbym powiedzieć, że trudno jest mi oprzeć się wzruszeniu,
kiedy  w  obecności  prezydenta  wolnych  i  demokratycznych
Niemiec, w obecności wielu tak dostojnych gości i mieszkańców
Berlina,  otwiera  się  wystawę  będącą  hołdem  składanym
Powstaniu Warszawskiemu. Powstaniu, które było najkrwawszą
bitwą  w  historii  Polski  oraz  jednym z  najbardziej  heroicznych
zrywów w tragicznych latach II wojny światowej. Powstanie było
skierowane przeciwko niemieckiej okupacji, pochłonęło spośród
żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej Warszawy przeszło
150  tys.  ofiar.  Ofiar,  które  życie  straciły  nie  tylko  w  wyniku
toczonych  walk,  ale  również,  a  może  przede  wszystkim,  w
skutek planowej akcji o charakterze ludobójczym.(…)

Powstanie  Warszawskie  było  powstaniem  wolnych  ludzi,
zorganizowanych w polskie podziemne państwo. To nie był ruch
czysto spontaniczny, to była zorganizowana egzystencja narodu
w warunkach okupacji, w warunkach pełnej konspiracji. Pomimo
codziennego  terroru,  przez  cały  nieomal  okres  okupacji
funkcjonowały  podziemne  struktury,  nie  tylko  cywilnej  i  tajnej
administracji,  ale  działała  także  podziemna  Armia  Krajowa,
najsilniejsza podziemna armia w okupowanej Europie.(…)

Prezydent podkreślił, że polskie państwo podziemne było
świetnie  zorganizowane,  pracowały  m.in.  agendy  pomocy
społecznej,  istniała  zorganizowana,  konspiracyjna  oświata,
publikowano  też  czasopisma  i  książki.  –  W  ramach  tajnego
nauczania na poziomie szkoły powszechnej objęto działalnością
polskiego  państwa  podziemnego  na  terenach  okupowanych
około  miliona  uczniów.  Działała  także  Rada  Pomocy  Żydom
„Żegota”,  która niosła pomoc zagrożonym zagładą w gettach i
poza  nimi.  Było  to  działanie  o  bezprecedensowej  skali,  nie
mające odpowiednika w żadnym innym kraju okupowanej Europy
(…) 
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Prezydent  Niemiec  Joachim  Gauck  podczas  otwarcia
wystawy   powiedział:    (…)Napaść  Niemiec  na  Polskę  1
września 1939 roku jako początek II wojny światowej wryła się
głęboko  w  świadomość  Niemców.  Jestem  wdzięczny  panu,
panie  prezydencie,  że  ten  dzień  będziemy  też  wspólnie
obchodzić  w  Polsce.(…)  Prezydent  Niemiec  podkreślił,  że
właśnie  otwarta  wystawa  Powstanie  Warszawskie  1944   jest
ważna   również  ze względu na pokazanie "specyficznie polskiej
perspektywy".„Polacy  potrafili  w  tragicznym  położeniu  znaleźć
ducha walki i walczyć, nawet jeśli wygrana była niestety wielce
nieprawdopodobna. Większość myślała w 1944 roku raczej tak,
jak młody poeta Krzysztof Kamil Baczyński: „Trzeba nam teraz
umierać, by Polska umiała znów żyć”. 

Chcemy poprzez tę wystawę nie tylko wspominać o jakże
strasznych  działaniach  i  wyczynach  narodu  niemieckiego,  ale
chcemy  również  spotkać  się  z  wami,  waszym  cierpieniem,
wytworzyć  pewną  empatię  i  zrozumieć  cierpienie  innych.
Prezydent  Niemiec powiedział,  że  powstanie  warszawskie  jest
dla niego wyjątkowe. Przypomniał, że był w Warszawie w 2004
r.,  krótko  po  tym,  jak  zostało  otwarte  Muzeum  Powstania
Warszawskiego.  –  Wtedy  też myślałem,  że  będzie  to  miejsce
upamiętnienia,  zadumy,  miejsce,  w  którym  znajdę  tablice  z
informacjami  dotyczącymi  osób  poległych,  Niemców  i  całej
sytuacji.  Tym  bardziej  byłem  zdziwiony,  gdy  doświadczyłem
multimedialnej prezentacji i wystawy, i byłem otoczony odgłosami
z powstania warszawskiego – świstami kul,  wybuchami bomb,
budynki (...) i krzykami nazistów.

Wystawa,    przygotowana  przez  Muzeum  Powstania
Warszawskiego   i  Fundację  Topografia  Terroru  w  Berlinie -
składa się z 10 rozdziałów – pierwszy będzie dotyczył Warszawy
przedwojennej. Kolejne będą opowiadać o napaści Niemiec na
Polskę,  niemieckiej  okupacji  i  polityce  terroru  oraz  Polskim
Państwie  Podziemnym.  Rozdział  poświęcony  samemu
Powstaniu  Warszawskiemu  zostanie  zatytułowany  „Bitwa  o
wolność”.  Wyróżniającym  się  graficznie  za  sprawą  czarnego
koloru elementem będzie rozdział mówiący o katach Warszawy. 
Dalsza część ekspozycji  poświęcona jest  konferencji  w Jałcie.
Ostatni  rozdział  pod  nazwą  „Feniks  z  popiołów”   prezentuje
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drogę Polski  do odzyskania wolności  -    ruchu Solidarności  i
wyborach 4 czerwca 1989 roku.

*

75. rocznica wybuchu II wojny światowej

Obchody   rocznicy  wybuchu  II  wojny  światowej
rozpoczęły  się  od  uroczystości  państwowych  przy Pomniku
Obrońców   Wybrzeża   na   Westerplatte. 

O   godz.  4.45    w   godzinę   ataku  niemieckiego
pancernika „Schleswig-Holstein”  na polską Wojskową Składnicę
Tranzytową   odbył   się  apel  pamięci  z  udziałem  premiera
Donalda  Tuska   oraz   przedstawicieli   władz Gdańska.

W    południe  sprawowana  była  Msza  św.  przed
pomnikiem Obrońców   Poczty  Polskiej,   której   przewodniczył
abp Tadeusz Gocłowski,  biskup  senior  archidiecezji  gdańskiej.

O  godz.  17.00  rozpoczęły  się  uroczystości  z  udziałem
Prezydenta  RP  Bronisława  Komorowskiego   oraz  Prezydenta
Niemiec  Joachima   Gaucka.    Zwierzchnicy  państw  zapalili
znicze   na  cmentarzu  Obrońców  Westerplatte  oraz   złożyli
wieńce pod  pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Prezydent  Bronisław Komorowski  powiedział  m.in.:
na Westerplatte:

„W  tym  roku  przypada  setna  rocznica  wybuchu  I  i
siedemdziesiąta   piąta  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej.
Obie  wojny  były  dramatem  wielu  rodzin,  wielu  narodów.  Do
dzisiaj  trwa  żywa  pamięć  o  bolesnych  stratach  wtedy
poniesionych,  o ranach,   które   do  dzisiaj   nie   zagoiły   się
w pełni (…).  Tu  na   Westerplatte,   gdzie   1 września 1939
roku    salwy    z  pancernika  "Schleswig-Holstein"  obwieściły
wojnę   przeciwko   Polsce,   trzeba przypomnieć, że wojna ta
była    poprzedzona     paroletnimi   ustępstwami  wobec
agresywnej    polityki    III   Rzeszy.   Poprzedziły   ją   rewizje
granic,     łamanie     prawa    międzynarodowego,   stosowanie
w   relacjach   z   sąsiadami nacisku militarnego, łamanie umów
o  rozbrojeniu.  Trzeba  pamiętać  także  o  tym,  że  konflikt
niemiecko-polski szybko przerodził się w wojnę europejską, a ta
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w  wojnę  światową.  Wojnę,  która  pochłonęła  miliony  istnień
ludzkich,  uruchomiła  mechanizm  niebywałych  zbrodni
ludobójstwa, spowodowała   niewyobrażalne   nieszczęścia  i
cierpienia.  Warto   przypominać   także   o  tym,   że   na
koniec   nieszczęścia   i  cierpienia stały się udziałem nie tylko
ofiar  napaści,  ale  wszystkich,  także  sprawców  agresji   (…).
 
Dla  Polaków  zakończenie  wojny,  wyzwolenie  się  spod
niemieckiej  okupacji  nie  przyniosło  wymarzonej  wolności  i
suwerenności.  Pozostaliśmy  po  złej,  wschodniej  stronie
zapadającej wtedy na Łabie żelaznej kurtyny (…).

W  tym  roku  obchodzimy  25—lecie  zwycięstwa  polskiej
Solidarności,   25-lecie ponownie odzyskanej polskiej  wolności.
Chciałbym więc z radością i z satysfakcją   przypomnieć,   że
jednym z osiągnięć - jak to pan prezydent Gauck powiedział w
Berlinie  -  jednym    z     cudów    wolności    było  właśnie
pojednanie  polsko-niemieckie,  już  nie  tylko  ponad  bolesną
historią,    ale   także   w   obliczu   rysującej się wspólnoty
dobrego  losu  Polski  i  Niemiec,  Polaków  i  Niemców.  
 
Symbolem  tego  był  fakt,  że  Kanclerz  Kohl  o  obaleniu  Muru
Berlińskiego  dowiedział się   w   czasie   pobytu   w Warszawie,
w czasie rozmów z pierwszym niekomunistycznym rządem po
wschodniej   stronie    stojącej    jeszcze    żelaznej   kurtyny,
rządem  Tadeusza  Mazowieckiego.  Symbolem  zwycięstwa
poprzez    pojednanie    stała    się    Msza   Pojednania  w
Krzyżowej i  słynny   uścisk   obu   mężów   stanu dających
mocny  sygnał  swoim  narodom,  swoim  państwom   (...).  
 
 Historia  uczy, ale  i   zobowiązuje   do   wyciągania   wniosków
z  bolesnych  doświadczeń.  Historia  podpowiada,  że  nadal
potrzebna   jest   odwaga   i   determinacja w przeciwstawianiu
się  tym,  którzy  grożą  ładowi  międzynarodowemu,  pokojowi  i
wolności,    że    nadal    konieczny  jest  wysiłek  na  rzecz
pojednania    i  integracji,  że  trzeba  wspomagać  tych,  którzy
pragną   iść   ku światu,  gdzie  sąsiad  nie  musi   bać się
sąsiada.
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Tu na Westerplatte historia przemawia w  sposób szczególnie
mocny,   historia   przemawia   do   nas wszystkich”. 

Rocznicę   wybuchu   II  wojny   światowej  uroczyście
obchodzono  w  wielu  miastach  Polski,  w  niektórych  miastach
-   jak   w   Warszawie   -    połączono   te   uroczystości   z
obchodami   Dnia   Weterana    Walk  o   Niepodległość
Rzeczypospolitej  Polskiej.

2   września  2014   roku   w   Warszawie   na   Placu
Marszałka   Józefa   Piłsudskiego   w   uroczystościach   wzięli
udział    przedstawiciele  najwyższych  władz  państwowych,
urzędów  centralnych,  władz   samorządowych,  ordynariusze
wojskowi,  kombatanci.  Byli   obecni  przedstawiciele naszego
Stowarzyszenia,  na czele  z  panią  Stefanią  Szantyr-Powolną  -
honorowym  prezesem  i  prezesem  Arturem  Kondratem.  

Odbyła się  uroczysta  zmiana  posterunku  honorowego
przed   Grobem   Nieznanego   Żołnierza,   okolicznościowe
przemówienie  wygłosił  Jan Stanisław  Ciechanowski  -  Szef
Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych.

W  Katedrze   Polowej     Wojska   Polskiego   została
odprawiona   msza  św.   w   intencji   poległych   i   zmarłych
bohaterów  walk  o  wolną  Polskę.
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75. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Uroczystości w Muzeum Katyńskim9

W  rocznicę  agresji  -  17 września br. w Warszawie  -
przed  południem odbyły  się  uroczystości  na terenie  Cytadeli
Warszawskiej   z   udziałem  prezydenta  Bronisława
Komorowskiego,  przedstawicieli   urzędów centralnych,  wojska,
weteranów.  Uczestników  uroczystości  powitał  prof.  dr  hab.
Zbigniew   Wawer,   dyrektor   Muzeum  Wojska   Polskiego,
którego   filią   jest  budowane  na  terenie  Cytadeli   Muzeum
Katyńskie.  

W przemówieniu prezydent powiedział m.in.:

„Jest  dla mnie  źródłem wielkiego wzruszenia  to,  że na
którymś  z  etapów  przeżywania  rocznicy  odzyskania  wolności
przez Polskę, 25. rocznicy naszej wolności, możemy w sposób
szczególny zwrócić uwagę wspólną obecnością, działaniem,  na

9�  Opracowano  na podstawie tekstu zamieszczonego na stronie 
internetowej Prezydenta RP.
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to, że jednym z najważniejszych fundamentów wolnej Polski było
dochodzenie prawdy o Katyniu i umacnianie pamięci o zbrodni
katyńskiej”  (...).  Podkreślił,   że  źródłem  wzruszenia  było  dla
niego  też  to,  że jeszcze  jako  wiceminister  mógł przyczynić
się  do  powstania  w  1993  r.  Muzeum  Katyńskiego  w  ramach
Muzeum  Wojska  Polskiego,   w  którego  zbiorach  znalazły  się
m.in. przekazane z Rosji dokumenty dotyczące zbrodni.
 (…)  Kiedy  powstało   Muzeum Katyńskie w wyniku decyzji, że
to  Wojsko  Polskie  (…),  które  świadomie  wracało  do  tradycji,
świadomie wracało do roli  fundamentu polskiej niepodległości i
obrońcy polskiej  wolności tak jak ci,  którzy zginęli  w Katyniu -
objęło swoisty i patronat, i pierwszeństwo w działaniach na rzecz
utrwalenia  tej  pamięci,  także   poprzez  uczynienie  Muzeum
Katyńskiego  częścią  Muzeum  Wojska  Polskiego”  -  podkreślił
prezydent.
 Dodał,  że  starania  na  rzecz  upamiętnienia  zbrodni
katyńskiej, w tym utworzenie muzeum, które ma być ukończone
w  przyszłym  roku,  to  nie  koniec  i  konieczne  jest  utrwalenie
pamięci  innych  fragmentów szeroko  pojętej  zbrodni  katyńskiej
jak np. ofiary z tzw. listy białoruskiej.

Prezydent   uroczyście   odsłonił  tablice  epitafijne   z
nazwiskami  i  imionami  oficerów  zamordowanych  w  Lesie
Katyńskim. Jest to  pierwsza część Epitafium, które  powstało w
Muzeum Katyńskim.
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Tablice  wykonane  są  z  szarej  ocynkowanej  blachy i
szarego   granitu,  wyglądem  nawiązują   do  nieśmiertelników
żołnierskich.   Epitafium  ma  być  sukcesywnie  uzupełniane
nazwiskami   z  kolejnych   miejsc  spoczynku  Polaków,
zamordowanych  przez funkcjonariuszy NKWD z rozkazu Stalina
i sowieckiego politbiura  na  nieludzkiej  ziemi.

Uroczystości  pod Pomnikiem Poległym i
Pomordowanym na Wschodzie.

Organizatorami   popołudniowych  uroczystości  pod
Pomnikiem  Poległym  i  Pomordowanym  na  Wschodzie  byli:
Prezydent  Miasta  Stołecznego  Warszawy  Hanna Gronkiewicz-
Waltz  i  Prezes  Fundacji  Poległym  i  Pomordowanym  na
Wschodzie gen. dyw. Leon Komornicki.

O  godzinie  17  biskup  polowy  Wojska  Polskiego  Józef
Guzdek  odprawił mszę świętą polową i wygłosił homilię.

 
Następnie   zostały  wygłoszone   okolicznościowe

przemówienia,   głos  zabrali  m.in.  przedstawiciel    Związku
Sybiraków  i    Prezes Fundacji  Poległym i pomordowanym na
Wschodzie.   Kolejnym  punktem  uroczystości  była  modlitwa
ekumeniczna  z  udziałem  duchownych  kościołów  katolickiego,
prawosławnego i ewangelickiego oraz duchownych żydowskich i
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muzułmańskich. Następnie odczytano uroczysty apel poległych
poświęcony poległym w obronie Kresów Wschodnich, sybirakom
i więźniom  łagrów.

Na  zakończenie pod  Pomnikiem złożono   wieńce   i
wiązanki  kwiatów.   Wieniec  od  Stowarzyszenia  Łagierników
Żołnierzy   Armii  Krajowej   złożył   Artur   Kondrat   -   Prezes
Stowarzyszenia.

Rosjanie o 75. Rocznicy agresji na 
Polskę10

Moskiewska  "Niezawisimaja  Gazieta"  jako  jedyny
dziennik w Rosji w swoim codziennym kalendarium przypomniała
w środę o  75.  rocznicy  agresji  ZSRR na Rzeczpospolitą.  I  to
jeszcze w tonie dalekim od tego, co mówi o tych wydarzeniach
oficjalna propaganda.

"Po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow wojska Hitlera
wtargnęły do Polski, a po 16 dniach, 17 września 1939 roku, jej
granice  przekroczyła  armia  Stalina.  Był  to  cios  w  plecy,  po
którym  nastąpił  rozbiór  Polski  pomiędzy  Niemcami  i  ZSRR"  -
pisze  dziennik, dodając,  że  żołnierze  Stalina  i  Wehrmacht
Hitlera: "Jutro zetrą się na polu walki, jednak na razie są, jeśli nie
sojusznikami,  to  wspólnikami,  duchowymi  braćmi".  Notka  jest
podpisem  pod  fotografią  przedstawiającą  żołnierzy  i  wozy
pancerne  Armii  Czerwonej  w  Lublinie we  wrześniu  1939  r.
Trudno  zapomnieć,  że  "Niezawisimaja"  do  tematu  polskiego
kiedyś,   kiedy   kierował nią koniunkturalny karierowicz   Witalij
Trietiakow,   podchodziła     zupełnie inaczej. To na jej łamach
ukazywały  się  sążniste  artykuły  podpisane  przez  Amana
Tulejewa, gubernatora obwodu kemerowskiego,   dowodzącego,
że Katyń   był   słuszną zemstą  na tych okrutnych Polakach,
którzy bestialsko rozprawiali  się z czerwonoarmistami wziętymi

10�  Gazeta Wyborcza 18 września 2014 r.
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do niewoli w czasie wojny 1920 roku.  Jednak  to,   że   akurat
ten  dziennik  jako   jedyny  w  Rosji  przypomina  rocznicę  17
września i  to jeszcze w tonie dalekim od tego,  jakim  mówi o
drugiej  wojnie  propaganda  oficjalna   -    nie  dziwi.
"Niezawisimaja",    dziś  prowadzona    przez    Konstantina
Remczukowa   jest   jednym   z   kilku   najporządniejszych
rosyjskich tytułów. Bardzo rzeczowo  opisuje   choćby   konflikt
ukraiński,  dając  czytelnikowi  rzetelną  informację  i  prezentując
różne opinie. Pokazuje,   że   w Rosji cenzura   wcale   nie  jest
wszechmocna i że jest tam miejsce na dziennikarstwo uczciwe.

A   o  tym, co dzisiejsi Rosjanie myślą o początku drugiej
wojny światowej i samym 17 września 1939 r., pokazał sondaż
przeprowadzony w sierpniu przez socjologów z ośrodka Jurija
Lewady.  O  istnieniu  tajnych  protokołów  do  paktu  Ribbentrop-
Mołotow  słyszało  54  proc.  ankietowanych.  Co  czwarty  z  nich
uważa  je   jednak   za   dokument  fałszywy,  spreparowany
przez  wrogów  ZSRR.  45  proc.  Rosjan  popiera  dziś  tajne
konszachty   Stalina   z   Hitlerem   w 1939 r. Potępia go za nie
18  proc.  uczestników  sondażu.  Pozostali  nic  o  tych
konszachtach  nie  wiedzą.   Ankietowani  na  pytanie,  co  się
wydarzyło 17 września 1939 r., odpowiadali przede wszystkim,
że zaczęła  się  wojna światowa  (48  proc.).  Fakt,  iż  doszło  do
rozbioru Polski  między ZSRR i  Niemcami Hitlera,  przypomniał
sobie  tylko  co  dziesiąty  uczestnik  sondażu .  

*
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KOMUNIKATY

1. Komunikat w sprawie pomocy pieniężnej 

przeznaczonej dla kombatantów i innych osób 
uprawnionych11 

W  związku  z  pojawiającymi  się  zapytaniami  dot.
przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki
pomocy  społecznej,  Urząd  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób
Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14
marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz
niektórych  osobach  będących  ofiarami  represji  wojennych  i
okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
496)  nie  wprowadza  żadnych  zasadniczych  zmian  w zakresie
udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy
pieniężnej  ze  środków  budżetowych  będących  w  dyspozycji
Szefa  Urzędu.  Dodane  nowelizacją  art.  19a-19f  ustawy
kombatanckiej  nie  wprowadzają  żadnej  nowej  procedury
przyznawania  pomocy  pieniężnej,  odmiennej  od  dotychczas
obowiązującej,  zaś  ich  dodanie  stanowi  jedynie  odpowiednie
przeniesienie  treści  dotychczas  obowiązujących  przepisów
wykonawczych bezpośrednio do ustawy kombatanckiej.

Z  uwagi  natomiast  na  fakt,  iż  Urząd  dysponując
ograniczonym   budżetem   nie   jest  w  stanie  przekazywać
gminom  wystarczających  środków  na  pomoc  pieniężną
przeznaczoną dla kombatantów  i  innych  osób uprawnionych,
wnioski o przyznanie pomocy  pieniężnej – wzorem   przyjętego
w  latach  ubiegłych  trybu  postępowania  –  traktowane  są  jako
szczególnie  uzasadnione  i  rozpatrywane  bezpośrednio  przez
Szefa  Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób
Represjonowanych w trybie art. 19d ustawy kombatanckiej.

11�  Strona internetowa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych
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Stąd osoby, które składają wnioski do ośrodków pomocy
społecznej winny być informowane, że  pomoc w trybie art. 19
ustawy  kombatanckiej  udzielana  jest  wyłącznie  przez  Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, do
którego  należy  składać  wniosek.

2. 150.  rocznica stracenia przywódców powstania
styczniowego12

5  sierpnia  1864 roku  na stokach Cytadeli Warszawskiej
z    wyroku    rosyjskiego    Audytoriatu   Polowego   został
stracony  Romuald  Traugutt,  ostatni  dyktator  powstania
styczniowego i  czterech   członków  Rządu Narodowego: Jan
Jeziorański, Stefan  Krajewski,  Józef Toczyski,   Roman Żyliński.
Następnego dnia konspiracyjny naczelnik Warszawy, Aleksander
Waszkowski,  w  wydanej  z  tej  okazji  odezwie  apelował:
„Oddajmy cześć  męczennikom  i   uczcijmy   ich pamięć,   nie
łzą   rozpaczy,   lecz   męskim   postanowieniem wstępowania w
ich ślady”. W 1916 r. (po wyjściu Rosjan z Warszawy)   w miejscu
kaźni  stanął   krzyż;   na   umieszczonym obok   głazie   wyryto
imiona   straconych   i   napis: „Boże,  zbaw Polskę”. W latach II
Rzeczypospolitej było to jedno z najważniejszych miejsc  pamięci
o powstaniu styczniowym. 

Pamięć  ta  nie  zgasła  w  latach  PRL-u.  W  latach
siedemdziesiątych-osiemdziesiątych  z  inicjatywy  działaczy
niepodległościowych   (Wojciecha   Ziembińskiego,    Stefana
Melaka)    w  rocznicę  śmierci  pięciu  członków  Rządu
Narodowego  gromadzono się   tu  na  modlitwę   i  narodowe
apele   pamięci.  W III RP miejsce  to znów stało się trwałym
elementem   patriotycznej   tradycji   Warszawy   i   Polski.

Zapowiedź stracenia członków Rządu Narodowego
zelektryzowała  ówczesną  Warszawę.   Od  poranku  5
sierpnia  (egzekucja   została    zapowiedziana  na  godz.
dziesiątą)   na miejsce wykonania wyroku ciągnęły tłumy.

12�  Biuletyn Ordynariatu polowego Nasza Służba Nr 14(493), sierpień 
2014
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Szacuje  się,  że  przybyło  ponad  30  tysięcy   osób.  W
licznych  relacjach  świadków  egzekucji   powtarza   się
podobny   motyw:  świadomość  uczestnictwa  w  milczącej
demonstracji   przeciw carskiemu okupantowi, stanowiącej
świadectwo  solidarności  i  duchowej  tożsamości  ze
skazańcami.

Kiedy na miejsce kaźni dotarło pięć wózków,  na których
pod  konną  eskortą  żandarmów   wieziono  członków  Rządu
Narodowego, a  po  odczytaniu wyroku w łoskocie wojskowych
bębnów  prowadzono  ich  ku szubienicy  z  pięcioma  pętlami,
„symbolu   przemocy,   grozy   panującej   nad stolicą i  nad
ziemią  polską”,  wielki   tłum  począł   się  głośno  modlić,  a  za
chwilę  rozległ się, podchwycony przez tysiące głosów,  śpiew
Suplikacji: „Święty Boże, Święty  Mocny, Święty a Nieśmiertelny,
zmiłuj   się   nad  nami”. Ten potężny śpiew próbowała zagłuszyć
Wojskowa  orkiestra.  Zabrzmiała melodia  popularnego walca:
„Na   sopkach  Mandżurii”,  towarzyszyła  wykonaniu wyroku.

Pierwszy  został  stracony  Romuald  Traugutt.   Zanim
stanął    pod    szubienicą    przekazał  o.  Sebastianowi
Dereckiemu,  kapucynowi  z  klasztoru  przy  ul.  Miodowej,
przygotowującemu  skazanych na śmierć,   etui z fotografią  żony
i   dzieci   oraz   ucałował   krzyż. Większość  świadków kaźni
patrzących   na tego człowieka,   „wzrostu  średniego,   głowy
dużej,  cery   śniadej,    o    włosach   czarnych,    faworytach
dużych,  czarnych,   połączonych  z   małą   brodą”,   wiedziało o
nim    tylko  tyle,  że  był  naczelnikiem   Rządu  Narodowego,
przewodził  krwawo  tłumionemu  „buntowi”.   W chwili  śmierci
miał 38 lat.   W kwietniu 1863 roku  zdecydował się przystąpić do
powstania,  wbrew   własnym   poprzednim   poglądom   i całej
linii   życiowej – był dymisjonowanym podpułkownikiem  saperów
Armii   carskiej  (po   wydaniu  wyroku  pozbawiano  go  rangi,
orderów  i medali).   W   październiku 1863 roku  stanął na czele
powstania.  Podjął  wysiłek   reorganizacji  sił  powstańczych,
przekształcenia  luźnych  oddziałów   w  regularną  armię.  Jego
służba   miała   charakter   tajny.   Mieszkał   w   Warszawie   pod
nazwiskiem Michała Czarneckiego.  Został aresztowany w nocy
z 10  na 11 kwietnia 1864 roku  w  wyniku zdrady.  W śledztwie
nie wydał  nikogo.   W złożonej   w jego toku deklaracji   mówił

115



m.in.    „Celem   zaś   jedynym   i   rzeczywistym  powstania
naszego  jest  odzyskanie  niepodległości  i  ustalenie  w   kraju
naszym   porządku   opartego na   miłości   chrześcijańskiej,   na
poszanowaniu  prawa i wszelkiej sprawiedliwości”.

Po  nim   kolejno   zostali  straceni  pozostali  członkowie
Rządu   Narodowego.  Ich  ciała  wisiały   na  szubienicach  do
wieczora.   Pochowano je  pod   osłoną   nocy   w nieznanym
do  dziś  miejscu,   zapewne  w  fosie  Cytadeli,  wielkim
cmentarzysku  Polaków  traconych przez rosyjskich  zaborców.
W   II   Rzeczpospolitej   zainicjowano  działania zmierzające do
beatyfikacji  Romualda   Traugutta,  gorliwego  katolika,  który
świadomie  złożył  swoje życie  w ofierze  za Boga  i Ojczyznę.
Przerwała  je  wojna.   W ostatnich  latach kilka tysięcy osób
podpisało się pod  petycją o otwarcie procesu informacyjnego,
który poprzedza proces beatyfikacyjny.

     

5  sierpnia  przy   Krzyżu   i   Głazie  Pamięci  Traugutta
odbyły   się   rocznicowe   uroczości   zorganizowane   przez
Krąg    Pamięci  Narodowej,   Muzeum   Niepodległości  i
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profesorów UKSW (…).   Mszy św.w intencji  straconych przed
stu  pięćdziesięciu   laty  członków  Rządu  Narodowego
przewodniczył  bp. Józef Zawitkowski (…).

Jędrzej Łukawy

3. Obchody Święta Wojska Polskiego

W  dniu  15  sierpnia  2014  r.  główne  uroczystości   dla
uczczenia  Święta  Wojska  Polskiego zostały  zorganizowane
przed  pomnikiem  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  w  Alejach
Ujazdowskich  w  Warszawie.  Uczestniczyli  w  nich  m.in.:
Prezydent  Bronisław  Komorowski,    marszałkowie  sejmu  i
senatu,   premier  Donald  Tusk,  przedstawiciele  władz
centralnych   i    samorządowych  posłowie  i  senatorowie,
weterani  walk  o  niepodległość  Ojczyzny  oraz  licznie  przybyli
mieszkańcy stolicy.

W    okolicznościowym   przemówieniu  Prezydent
Bronisław  Komorowski  nawiązał  do  aktualnej  sytuacji
międzynarodowej:  (…).  Konflikt  rosyjsko-ukraiński  przypomina,
że  nie   wszystkie  narody  naszego  regionu  mogą  żyć
bezpiecznie. Nie wszyscy mogą cieszyć się stabilną wolnością” .

Prezydent podkreślił, że Polska powinna sama umacniać
własne  siły  zbrojne:  „Dzisiaj  jesteśmy  członkiem
najpotężniejszego   sojuszu   militarnego   świata,   jakim  jest
NATO,  i  najpotężniejszej  wspólnoty  polityczno-gospodarczej,
jaką  stanowi  Unia  Europejska.  To  wiele.  Nie  zwalnia  nas  to
jednak  z  obowiązku  dbania  o  narodowe,  polskie  zdolności
obronne”.

Prezydent  przypomniał,   że  w  1920  roku,    w  Bitwie
Warszawskiej  Polska  zatrzymała  marsz  bolszewickiej  Rosji  w
głąb Europy:  „Wtedy obroniliśmy własną niezależność, walcząc
o święte prawo do wolności  (…).  Wtedy umocniliśmy własne,
młodziutkie polskie państwo, ale utraciliśmy je ponownie już w
1939  roku  i  dopiero  50  lat  później  wolność,  suwerenność
państwową odzyskaliśmy na nowo”.

Uroczystości   zakończyła defilada,  uczestniczyło  w niej
ok.  1200  polskich  żołnierzy  oraz  ok.  90  żołnierzy  ze  Stanów

117



Zjednoczonych   Ameryki i Kanady, a także ponad 120 pojazdów
wojskowych. Pokazano publiczności  czołgi  Leopard 2  w  wersji
A5   oraz  samobieżne   armato  haubice    Krab.   Defilowały
również   samoloty  i śmigłowce.

W uroczystościach wzięła udział   liczna grupa członków
Stowarzyszenia   Łagierników  Żołnierzy  Armii  Krajowej
-łagiernicy z  Polski   i   Białorusi   oraz  przebywająca  w tym
czasie  na  obozie  w  Sejnach  -  grupa  młodzieży z Białorusi.

4. Święto Kawalerii Polskiej13 

Świę�to  Kawalerii  Polskiej   zostało   ustanowione
rozkazem  nr  38/2009    Ministra   Obrony  Narodowej     dla
upamięt�nienia  bitwy  ka�wa�le�ryj�skiej  pod Ko�ma�ro�wem  w
dniu   31 sierp�nia 1920 roku,   którą sto�czy�ła 1. Dy�wi�zja Jazdy
pod dowódz�twem  Ju�liu�sza  Róm�m�la  z   so�wiec�ką   konną

13�   Opracowano  na  podstawie tekstów  na stronie internetowej 
Dowództwa Garnizonu Warszawa  i  Prezydenta RP.
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armią   Siemiona Budion�ne�go.  Chwała polskich kawalerzystów
spod Komarowa przetrwała do czasów współczesnych. 

Podczas uroczystości na Placu marszałka J. Piłsudskiego, przed
Grobem  Nieznanego  Żołnierza  oddano  cześć  jeźdźcom  i
kawalerzystom.   Odbył   się   apel   pamięci   i   zmiana
posterunku   honorowego.  Odczytano  list  prezydenta   -
zwierzchnika  sił  zbrojnych,  adresowany  do  organizatorów  i
uczestników uroczystości, w którym  prezydent  wyraził  ogromne
uznanie   dla  polskiej  kawalerii:  

„(…)   dziejów  kawalerii  nie  należy  postrzegać  wyłącznie  jako
rozdziału w kronice polskiej wojskowości. Przez całe wieki jazda
polska  była  niczym  ruchoma  zapora  strzegąca  granic  i
niepodległości  naszego  państwa.  Krwią  i  męstwem jazdy
zdobyte są wszystkie zwycięstwa Polaków w dawnych wiekach,
czytamy  u  Zygmunta  Glogera.  Nie  ma  w  tym  przesady.
Pamiętamy o pancernych z drużyny Mieszka I, którą zachwycał
się  Ibrahim  ibn  Jakub,  a  której  siła  sprawdzona  została  pod
Cedynią.  Pamiętamy  o  podziwie,    z    jakim    Europa
przyglądała  się   tryumfowi  polskich  i  litewskich  jeźdźców pod
Grunwaldem. 

W tym roku  Święto  Kawalerii  zbiega  się  z  500-leciem
jednej  z  najwspanialszych  wiktorii  polskiej  jazdy  –  bitwy pod
Orszą. Przed pół tysiącem lat Rzeczpospolita zatrzymała pochód
moskiewskich  pułków  prących  na  zachód.  Szarża  konnicy
zniweczyła  wtedy  jeden  z  pierwszych  planów  rozbiorowych
wymierzonych  w  nasze  państwo.  Wyrazem  pamięci  o  tej
zwycięskiej  batalii  jest  poświęcona  jej  inskrypcja  na  jednej  z
tablic Grobu Nieznanego Żołnierza.
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Oto mi rycerz! Kopia u boku, z ramion mu skrzydła płyną sokole!
 – pisał o husarzach  Władysław Bełza, dodając,   że  zmierzch
tej  budzącej  respekt  formacji  polskiej  jazdy  zbiegł  się  ze
stopniowym   upadkiem  Rzeczypospolitej.  Kiedy  Polska
odradzała  się z  niewoli zaborów,   wraz  z  nią  odrodziła  się
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również kawaleria. I tak, jak   szarża   ułanów   pod   Rokitną
była   jednym    z    tryumfów   wiodących   ku   niepodległości,
tak  zwycięstwo  polskiej   kawalerii   nad    bolszewicką  armią
konną   pod  Komarowem    niepodległość    tę  ocaliło    i
utwierdziło.    Nie   zapominamy  wreszcie  o  ofiarnej  walce
toczonej przez naszą konnicę podczas kampanii wrześniowej. I
to  właśnie   w    dobie   II  wojny  światowej  tradycje  polskiej
kawalerii przejmować zaczęły  oddziały  pancerne  naszej   armii,
począwszy od   I Dywizji generała Stanisława Maczka (…)”
Uroczystości  zakończył  przemarsz  formacji  kawaleryjskich
ulicami  Warszawy,  pokaz  wyszkolenia żołnierzy współczesnych
jednostek  wojskowych  dziedziczących  tradycje  kawaleryjskie
oraz festyn rodzinny.
       

5. Rocznica bitwy w Surkontach

Zarząd   Główny  Stowarzyszenia  Łagierników  Żołnierzy
AK  zorganizował  wspólnie  z  Prezes  kpt.  Weroniką
Sebastianowicz    uroczystość  na cmentarzu  w Surkontach  w
 dniu  21.08.2014  r.  poświęconą  70  rocznicy  bitwy  oddziału
Zgrupowania  Nowogródzkiego  AK  pod dowództwem  ppłk  cc
Macieja  Kalenkiewicza  z  przeważającymi  siłami NKWD.

70 lat   temu,   w  poniedziałek  21 sierpnia  1944  roku
w kresowej  wsi  Surkonty,  podczas  przygotowań  do kolejnej
odprawy  Komendanta  Nowogródzkiego  Okręgu Armii  Krajowej
mjr. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” oddział polski liczący 72
żołnierzy  został  zaatakowany  przez  wojska  NKWD.  Po
 wielogodzinnej  walce  w  okrążeniu  mjr  Maciej  Kalenkiewicz
„Kotwicz”,   hubalczyk,  cichociemny,   kawaler    Krzyża
Srebrnego   Orderu    Wojennego  Virtuti  Militari,  odznaczony
dwukrotnie  Krzyżem  Walecznych,  poległ  wraz  z  35  swoimi
żołnierzami,  z  których  część  sowieci  dobili  bagnetami.

Zgodnie  z początkowymi  zamierzeniami,  uroczystość
odbyła  się  dn. 21  sierpnia  b.r.  na wcześniej  przygotowanym
polskim  cmentarzu  wojennym  w Surkontach.  Na uroczystość
przybyli   liczni   zaproszeni   goście, m.in.  konsul   generalny
RP  na   Białorusi   Andrzej   Chodkiewicz,   prezes  Związku
Polaków  na   Białorusi   Mieczysław Jaśkiewicz, kombatanci –
żołnierze  Armii  Krajowej  na czele  z kpt.  Weroniką
Sebastianowicz,   rodacy   z   Grodzieńszczyzny,    Wasiliszek
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wraz  z harcerzami  i młodzieżą  z Lidy.  Uroczystość  rozpoczęto
hymnem  narodowym  RP,   zapaleniem  znicza   pamięci   i 
minutą  ciszy.   Następnie  ks. Andrzej  Rodziewicz  odprawił
uroczystą  mszę św. w  intencji  poległych  w   bitwie żołnierzy
AK.  Ksiądz  wygłosił  piękną  homilię  w patriotycznym  duchu.
W dalszej  części  został  odczytany  apel  pamięci  przez  Artura
Kondrata  –  Prezesa  Zarządu  Stowarzyszenia  Łagierników
Żołnierzy  AK,  a następnie  przybyli  goście  wygłosili
przemówienia,  złożyli  wieńce  oraz zapalili  znicze  pamięci.
Podczas  ceremonii  oprawę  muzyczną  złożoną  z pieśni
narodowych   zapewnił  Chór  „Głos  znad  Niemna”.  Po 
uroczystości   goście   udali   się   na uroczystą  kolację  do
 pobliskich  Wasiliszek,  gdzie  miał  miejsce  również  koncert
Pawła Piekarczyka – muzyka artysty z Polski.

6. Pobyt dzieci z Białorusi w Sejnach

Z   radością   informujemy,  iż  dnia  11 sierpnia  2014 na 
obóz  letni  organizowany  w Sejnach  przez  Stowarzyszenie
Łagierników Żołnierzy  Armii  Krajowej  przyjechała  grupa  dzieci
z polskich  rodzin,  mieszkających  na Białorusi.   Na obóz
edukacyjno-wypoczynkowy  przyjechało  15  dzieci  z polskich
rodzin   z   miejscowości  Iwa  (Białoruś)  wraz  z dwoma
opiekunami.  Uczestnicy  obozu  są  laureatami  Obwodowego
Konkursu  Polskiej  Piosenki  Religijnej  na Białorusi.  Podczas
pobytu  w Polsce,  młodzież    wzięła  udział  w zaplanowanych
warsztatach  z zakresu  historii   i  kultury  Polski,  dziejów Armii
Krajowej,  spotkała się z przedstawicielami władz kościelnych  i
samorządowych,  a także   lokalnych  środowisk patriotycznych.
W  dniu  15 sierpnia  –  Święto Wojska Polskiego – wzięła udział
w uroczystościach w Warszawie.

W  dniu  przyjazdu  (poniedziałek,  11  sierpnia)   dzieci
powitała  Pani   Barbara    Kuklewicz,  członek Stowarzyszenia,
która  była   koordynatorem   obozu.   Do grupy  uczestników
dołączyła  też  i  przebywa   wraz  z   nimi   siostra   zakonna
z Kuźnicy Białostockiej.

 Dzieci   mieszkały  u  sejneńskich  rodzin,  czterech
chłopców do swojego domu przyjął  burmistrz Sejn.
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Podczas   pobytu  na   obozie   mali   goście   zwiedzili
Sejny,   Giby,  Suwałki.  W Gibach    uczestniczyli  we  mszy  św.,
podczas   której  swoim  śpiewem  zauroczyli  parafian.  Ksiądz
proboszcz  skierował  piękne  słowa  do przybyłych  z Białorusi
młodych   Polaków   i  podziękował  im za  krzewienie  wiary  i 
naukę  religii.  Z  dziećmi  spotkał  się  także  poseł  Jarosław
Zieliński.  Poseł   opowiedział  dzieciom o swojej  pracy,  wręczył
upominki.
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Grupa  uczestniczyła  także  w  uroczystościach  Święta
Wojska  Polskiego,   gościła w Belwederze.

Stowarzyszenie  składa  gorące  „Bóg  zapłać!”   wszystkim
rodzinom,   zaangażowanym  w opiekę nad uczestnikami obozu,
w szczególności  zaś  burmistrzowi  Sejn  –  Panu  Janowi
Stanisławowi  Kap  wraz  z małżonką,  u których  przebywało
czworo  uczestników.  Dziękujemy  również  Pani  dr Teresie
Rugienis-Witkowskiej  wraz  z rodziną,  u której  przebywało  troje
dzieci. Serdeczne podziękowania składamy też Państwu  Annie i
Sławomirowi  Modzelewskim,  Państwu Barbarze i   Sławomirowi
Wołos,  Pani Janinie  i Małgorzacie Kap, którzy również przyjęli
uczestników  obozu  do swoich  rodzinnych  domów.  Bardzo
dziękujemy   Siostrom   Zakonnym  z  Sejn,  u których  gościła
siostra z  Białorusi i dwie uczestniczki obozu.

7. Identyfikacja ofiar komunizmu

Imiona  i  nazwiska  ośmiu  ofiar  komunizmu  -  żołnierzy
polskiego  podziemia   zidentyfikowanych  po  ekshumacjach  na
Wojskowych  Powązkach,  ogłosił  w  niedzielę  28  września  br.
IPN.   Podczas   uroczystości w   Pałacu  Prezydenckim  krewni
ofiar   otrzymali   od   IPN   noty identyfikacyjne swoich bliskich.

- To największa chyba  satysfakcja,   jeśli   można uczestniczyć
w procesie,  który  na  końcu  musi  dać  do  myślenia  wszystkim
złym ludziom,  że  choćby nie wiem co,  choćby sto lat  minęło,
choćby  to  był  aparat  gigantycznego  kłamstwa  -  i  tak  prawda
wyjdzie na wierzch; i   tak prawdę można ujawnić.   Nie   po   to,
żeby kogoś nienawidzić, ale po to, aby czynić świat lepszym i
mądrzejszym  -  powiedział  prezydent  Bronisław  Komorowski.

Poinformował,  że  jego  kancelaria  pracuje  nad  nowelizacją
prawa,   która   usprawni    ekshumację  szczątków  ofiar
komunizmu   z  lat  40.  i  50.  Na  ukończeniu  są  prace  nad
projektem  nowelizacji  trzech  ustaw:  o  IPN,  o  grobach  i
cmentarzach  wojennych  oraz  o  cmentarzach  i  chowaniu
zmarłych.  Bronisław  Komorowski  podkreślił,  że  powodem
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podjęcia  prac  nad  zmianami  w  prawie  są  przeszkody  natury
prawnej,  które uniemożliwiają   prowadzenie   ekshumacji   ze
względu  na  inne,  istniejące  już  groby.

-  Ciesząc  się  i  będąc  dumnym  z  dokonań  na  rzecz  polskiej
wolności,  mamy świadomość,  że nie  są  wszystkie  wypełnione
karty historii w sposób taki, jak byśmy chcieli - mówił prezydent.

Zmiana przepisów ma pozwolić   m.in.   na  przeniesienie na
stałe ok. 200 grobów wybudowanych na Łączce w latach 80.,
pod   którymi  znajdują się szczątki ofiar komunizmu z lat 40. i
50.   

Podczas  niedzielnej  uroczystości  Instytut  Pamięci  Narodowej
ogłosił  wyniki  identyfikacji  ośmiu  osób,  ekshumowanych  na
Łączce   Cmentarza   Wojskowego   w   Warszawie.    Jest
wśród   nich   wybitny oficer AK, mjr Bolesław Kontrym "Żmudzin"
- oficer Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, major  Wojska
Polskiego    i  cichociemny.  Wyrok   na   nim  wykonano     2
stycznia 1953 r.   w   więzieniu   mokotowskim   w  Warszawie.
Szczątki Bolesława Kontryma zostały odnalezione 24 maja 2013
r.  na  Łączce  Cmentarza  Powązkowskiego  Wojskowego  w
Warszawie.

Zidentyfikowano  też  szczątki  żołnierzy  polskiego  podziemia
niepodległościowego  i  ofiar  komunistycznej  bezpieki:  Juliana
Czerwiakowskiego  (ps.  Jurek,  Jerzy  Tarnowski),  Bolesława
Częścika  (ps.  Orlik  ),  Stefana  Głowackiego  (ps.  Smuga),
Zygmunta  Szymanowskiego  (ps.  Jezierza),  Dionizego
Sosnowskiego  (ps. Zbyszek, Józef),   Ludwika   Jana Świdra
(ps. Johann Puk) i Aleksandra Tomaszewskiego (ps. Al, Bończa).

W   ceremonii   wzięli    udział   krewni  ofiar  reżimu
komunistycznego.  
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8. Informacja Zarządu Głównego o XXX Zjeździe

XXX  jubileuszowy   Zjazd   Łagierników  Żołnierzy  Armii
Krajowej   odbędzie  się  w  dniach 11 - 15 czerwca  2014 roku
w  Augustowie,  zakwaterowanie  w  Domu  Wczasowym   -
Oficerski  Yacht  Klub  Augustów Aleja Wyszyńskiego 1.

W  programie  Zjazdu  przewidziano  m.in.  jednodniowy
pobyt  w  Sejnach, a ponadto   wizytę  w Gibach,   Wigrach,
Studzienniczej   i   Berżnikach,  jeden   dzień  będzie
przeznaczony  na  uroczystości  w  Ostrołęce.  Szczegółowe
informacje będą przekazane Państwu  w  najbliższych numerach
Kwartalnika.

9. Pamięci łagiernika Mariana Dąbrowskiego

Z  inicjatywy  pana  Eugeniusza  Simsona  –  Wójta  Seniora
Gminy Augustów  dokonano  odbudowy  kapliczki wybudowanej
przez Ś.P kpt. Mariana Dąbrowskiego bezpośrednio po powrocie
z łagrów sowieckich w rejonie Inty  w republice Komi ASSR.   

Tę   kapliczkę  łagiernik  Marian Dąbrowski wybudował w
1960 r. w podziękowaniu  Matce Bożej za cudowne ocalenie  z
łagrów, za  szczęśliwe przetrwanie gehenny Sybiru.

Ten  zasłużony  w  szeregach AK  żołnierz, za walkę o wolną
i   niepodległą  Polskę  na  ziemiach Grodzieńszczyzny –  został
aresztowany  przez NKGB,  osądzony  i   zesłany  do ciężkiej
pracy  w kopalni.    Praca w kopalniach  węgla,  gdzie  chodniki
wykuwane przez więźniów  miały  wysokość   zaledwie od  80
do  120  cm  była   niezwykle  trudna,  warunki  pracy   wręcz
zabójcze dla zatrudnianych  więźniów.  Często  dochodziło do
osuwania   się   skalnych   ścian  na   pracujących   górników-
więźniów,  często wypadki  te  powodowały  śmierć.  Wielu z nich
pozostało na  zawsze na nieludzkiej ziemi.

Straszne warunki,  w  jakich  żyli  więźniowie  są  opisane  w
wielu  publikacjach. 

 
Po 54  latach kapliczka  zaczęła popadać  w  ruinę. Pan

Eugeniusz   Simson  nie   zapomniał  o  swoim  przyjacielu  i
rozpoczął działania  mające  na celu   odbudowę  i renowację
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kapliczki.  Przygotował  też  tabliczkę  mosiężną  z inskrypcją
informującą  o  intencji  fundatora.   Renowacja  kapliczki  została
sfinansowana  przez  panów  Eugeniusza   Simsona  i  Andrzeja
Siedleckiego  oraz – w dużej części  -  ze składek  przyjaciół
Ś.P.  Mariana,  obecnych  na  Zjeździe  członków  naszego
Stowarzyszenia w Krakowie.

Poświęcenie odbudowanej  kapliczki  nastąpiło  30  sierpnia
2014 r.   W  uroczystości  uczestniczyli:  Wójt-Senior  Eugeniusz
Simson,  Karol Czarniecki  - dyrektor  Szkoły  im. Armii Krajowej
i  Muzeum  Armii Krajowej w Janówce k. Augustowa, Piotr  Białek
i Andrzej Siedlecki.  Odmówiliśmy  modlitwy  w  intencji   Ś.P.
Mariana   i   wszystkich  poległych,  zmarłych  i  żyjących
łagierników.   Zapaliliśmy  znicz  i  złożyliśmy  kwiaty.

Kapliczka  znajduje
się   przy
skrzyżowaniu  ulic
Równej  i
Czynszowej  na
warszawskiej
Pradze,  w
odległości  ok.  150

m od  kościoła   pod
wezwaniem  Matki
Bożej  z  Lourdes
przy ul. Szwedzkiej.

10. Mianowania na wyższe stopnie wojskowe

Z  okazji   Święta  Wojska Polskiego  -   Minister  Obrony
Narodowej  dokonał  mianowania  członków  naszego
Stowarzyszenia na wyższe  stopnie wojskowe:
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Na stopień majora  zostali mianowani:

 Kpt. Michał Bauer,
 Kpt.  Ryszard  Gulbinowicz.

Na stopień kapitana zostali mianowani:

 Por.  Piotr  Karpowicz,
 Por.  Wanda  Kiałka,
 Por.  Jan  Kłunejko,
 Por.  Jan  Lisowski,
 Por.  Leonard  Paszkowski,
 Por.  Natalia  Zarzycka.

Serdecznie gratulujemy Państwu nominowanym.

*

KARTKI     Z    HISTORII

Stulecie   Czynu Legionowego   

Odezwa  Józefa  Piłsudskiego  do  oddziałów  Strzelców
wyruszających   6 sierpnia 1914 roku   z podkrakowskich
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Oleandrów do zaboru rosyjskiego z zamiarem zrealizowania
koncepcji powstańczej:

„Żołnierze!  Spotkał  was  zaszczyt  niezmierny,  że  pierwsi
pójdziecie  do  Królestwa  i  pierwsi  przekroczycie  granice
rosyjskiego  zaboru,  jako  czołowa  kolumna  wojska
polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie Ojczyzny (...).
Wybiła  godzina  rozstrzygająca!  Polska  przestała  być
niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chce
budować  swoją  przyszłość,  rzucając  na  szalę  wypadków
własną   siłę  orężną.  Kadry  armii  polskiej  wkroczyły  na
ziemię  Królestwa  Polskiego,  zajmując  ją  na  rzecz  jej
właściwego,  istotnego,  jedynego  gospodarza  –  ludu
polskiego,  który  ją  swą  krwawicą  użyźnił  i  wzbogacił.
Zajmując  ją  w  imieniu  Władzy  Naczelnej,  Rządu
Narodowego,  niesiemy całemu  narodowi  rozkucie  kajdan,
poszczególnym  zaś  jego  warstwom  warunki  normalnego
rozwoju (...)”.
Józef Piłsudski

Polska przestała być niewolnicą14 

Jędrzej Łukawy

6  sierpnia  1914  r.  to  jedna   z  przełomowych  dat  w  dziejach
naszej  ojczyzny.  Tego  dnia  o  świcie  z  Oleandrów,  placu  na
krakowskich  Błoniach,  na  rozkaz  Józefa  Piłsudskiego,
komendanta  Związku  Strzeleckiego,  ku  pobliskiej  granicy
rosyjskiej  wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa. Liczyła 144
ludzi, w jej skład weszli uczniowie oficerskich szkół Związków i
Drużyn Strzeleckich. 

Na czym polega przełomowość tamtego zdarzenia? 
Oto  po  raz  pierwszy  od  zgniecionego  przed

pięćdziesięciu  laty  powstania  styczniowego  zorganizowana

14�  Biuletyn Ordynariatu Polowego  „Nasza Służba”  Nr 14 (493) 1  - 31 
sierpnia 2014 r.
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polska   siła  zbrojna  podjęła  walkę,  której  celem  było
przekreślenie zbrodni   rozbiorów,  odzyskanie przez naród polski
państwowej  i  politycznej  podmiotowości,  najkrócej  mówiąc:
Niepodległość.

Wydawać  się mogło, że  wojna, która   wybuchła  28
lipca  1914  r.,  określona  mianem  Wielkiej  Wojny,  nie  miała
początkowo   nic   wspólnego z problemami  polskimi.  Tak nie
było.  Jej  wybuch  wykreślił  nową  perspektywę  dla  sprawy
polskiej.   Niemcy,   spadkobierca dawnych Prus, po raz pierwszy
od  1762  r.  znalazły    się    w   stanie  wojny  z  Rosją.  Pękła
wspólnota  trzech mocarstw, od stu lat gwarantów tego, że każda
próba  wybicia  się  Polaków  na  niepodległość  zakończy  się
klęską.

Za początek dziejowej burzy,   która w 1914 r. ogarnęła
Europę  i  świat,  uważany  jest  rok  1904,  kiedy  to  niewielka
Japonia   rozpoczęła zwycięską wojnę z rosyjską potęgą. 
W  ciągu    dekady   1904-1914   coraz  więcej  myśli,  działań,
projektów wybiegało ku  nowej   perspektywie  dziejowej, jaką
dla sprawy polskiej  zdawał się zapowiadać narastający konflikt
europejskich mocarstw. Największe   możliwości   ku temu były w
Cesarstwie  Austro-Węgierskim,  gdzie  można  było  swobodnie
wyrażać    polskie    ideały  i  kulturę.  Ogniskowały   się  tam
działania służące budzeniu ducha  narodowego. Ku Polsce jutra
kierowały  swoje  projekty  najważniejsze  obozy  polityczne:
narodowy  Romana  Dmowskiego  i  niepodległościowy  Józefa
Piłsudskiego.   Ten  wybitny  działacz  Polskiej  Partii
Socjalistycznej,  działającej konspiracyjnie w zaborze rosyjskim,
po   rozłamie  stanął  w  1908  r.  na  czele  PPS  –  Frakcji
Rewolucyjnej,    która    na   czoło  swej  działalności  wysunęła
hasło    Niepodległej  Zjednoczonej  Polski  i  orężnej  walki  z
caratem. To   Józef Piłsudski, człowiek o którym mówiono, że jest
„chory  na  Polskę”,   doprowadził  w 1908 r.  do  zawiązania  we
Lwowie,  także  konspiracyjnego,  Związku  Walki  Czynnej,  który
podjął  praktyczne   i   teoretyczne przygotowania do udziału w
zbliżającej  się  wojnie.  To  z  niego  wyrosły   paramilitarne,
działające  jawnie  oddziały  Strzelca  i  Drużyn  Strzeleckich;
zdobywały  w  nich  wiedzę  i  umiejętności  kadry  przyszłego
narodowego wojska. Garnęła się do nich ideowa, patriotycznie
rozbudzona   młodzież.
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Hasło  zbrojnej    walki    o  niepodległość  wyrastające
ponad  programy  polityczne,  sprzyjało  konsolidacji  galicyjskich
organizacji  paramilitarnych.  Znajdowało  coraz  szerszy  krąg
zwolenników.    Pośród    nich    tego,    którego  współcześni
nazwali  Chorążym  Ducha  Narodowego,  bp.  Władysława
Bandurskiego,   sufragana  lwowskiego.  Rozpoznał  charyzmę
Józefa  Piłsudskiego.    „To  był  sam w sobie najdoskonalszy
krzyk  polskiej  duszy,  rwącej  się  do  zbrojnego  czynu”  –  tak
określił  usłyszane  po  raz  pierwszy  jego  przemówienie.  Ruch
strzelecki    kultywował    pamięć  powstania  styczniowego.
Otaczał   opieką   weteranów, był przekonany, że to jemu właśnie
przyjdzie w udziale wypełnić testament pokolenia 1863 roku. 

Pierwsza  Kompania  Kadrowa,  określona  przez
Piłsudskiego „jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego
walczyć  za   oswobodzenie  ojczyzny”, rozpoczęła   swój   marsz
ku wolności w   znamiennym,   symbolicznym   dniu:  nazajutrz
po  pięćdziesiątej  rocznicy  stracenia  Romualda  Traugutta  i
czterech  członków  Rządu  Narodowego.  Pod  Michałowicami
przekroczyła  granicę  z  cesarstwem  rosyjskim,  niszcząc
graniczne  słupy.  12  sierpnia  dotarła,  staczając  walki  z
Rosjanami, do Kielc. Rodakom   zza kordonu niosła wezwanie
do  zbrojnego  czynu  i  płomienne  słowa  odezwy  Józefa
Piłsudskiego,  podpisanego  jako  Naczelny  Wódz:  „Wybiła
godzina   rozstrzygająca!    Polska przestała  być niewolnicą  i
sama chce   stanowić o    swoim losie,  sama chce budować
swoją  przyszłość,  rzucając  na  szalę  wypadków  własną  siłę
orężną”.

Zarówno  Józef  Piłsudski  jak  i  Roman  Dmowski,
przywódca  obozu  narodowego,  wiedzieli,  że  początkowy  etap
walki  o  niepodległość Polski  trzeba związać z którąś ze stron
konfliktu. Piłsudski wybrał drogę aliansu z antyrosyjskimi Austro-
Węgrami  (kontekst  antyrosyjski  tłumaczy  przyzwolenie  władz
wiedeńskich  dla  swobodnego  rozwoju  polskich  organizacji
paramilitarnych  w  Galicji).  To  było  rozwiązanie  taktyczne,
uzasadnione  realiami  czasu.  Jego  granice  zakreślał  interes
polski.  Wspólna  droga  z  jednym  z  zaborców  Polski,  Austro-
Węgrami  i  ich  sojusznikiem  –  Niemcami,  motywowana  była
podjęciem przez te państwa walki z carską Rosją: największym
wrogiem  i  prześladowcą  polskich  dążeń  wolnościowych.  Tej
walce  podporządkowana  była  droga  Legionów  Polskich,
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sformowanych 16 sierpnia 1914 r. pod patronatem Naczelnego
Komitetu Narodowego.

Mimo  narzucenia  Legionom  dowództwa  austro-
węgierskiej  Landwehry,  mimo  działań,  które  miały  na  celu
osłabienie  pozycji  Józefa  Piłsudskiego  (od  grudnia  1914  r.
dowódcy  I  Brygady  Legionów),  żołnierze  trzech  brygad
legionowych  zapisali  piękną,  trwałą,  obrosłą  legendą  kartę
wojennego czynu w zmaganiach z armią carską. 

Sytuacja  zmieniła  się  po  wyparciu  Rosjan  z  terytorium
zaboru  rosyjskiego  i  wzmocnieniu  wojennej  pozycji  państw
centralnych,  szczególnie  Niemiec.  To  wtedy  Józef  Piłsudski
podjął  znamienne  decyzje  o  wstrzymanie  werbunku  do
Legionów,  które  teraz  miały  służyć  wyłącznie  interesom  dwu
pozostałych  zaborców;  o  położeniu  nacisku  na  rozwój
konspiracyjnej Polskiej Organizacji  Wojskowej,  przygotowującej
się  do  wystąpienia  zbrojnego  przeciw  Austrii  i  Niemcom,
wreszcie   o   swym    ustąpieniu  ze  stanowiska  dowódcy  I
Brygady.  Finałem tej nowej,  służącej sprawie polskiej  strategii,
stał  się  w  1917  r.  zainspirowany    przez    Piłsudskiego  tzw.
kryzys  przysięgowy;  większość legionistów odmówiła  przysięgi
na  wierność  cesarzom  niemieckiemu  i  austriackiemu,  została
internowana, a Piłsudski uwięziony w Magdeburgu. 

Kiedy  gen.  von   Beseler,    gubernator    okupowanej
przez  Niemców  części  Królestwa  Polskiego,  zachęcał
Piłsudskiego   do   wsparcia   władz   niemieckich, ofiarowując
w zamian za to: „siłę, sławę, pieniądze” usłyszał w odpowiedzi:
„Gdybym    przyjął    Pańską  propozycję,  wy,  Niemcy,
zyskalibyście  jednego  człowieka,  ja   zaś   straciłbym   cały
Naród”.

Wracającego  do  Warszawy  magdeburskiego  więźnia
witała  Rada  Regencyjna,  przekazując  11  listopada  1918  r.
naczelne  dowództwo,  a  trzy  dni  później  zwierzchnią  władzę
państwową  –  Józef  Piłsudski  został  Naczelnikiem  Państwa
Polskiego. Taki był finał Czynu Legionowego.

Rozpoczętej 6 sierpnia 1914 r. z krakowskich Oleandrów
drogi  ku  Niepodległej,  drogi  nadziei  i  pewności,  wyrażonej  w
legionowej   pieśni: „z naszego trudu i znoju Polska powstanie,
by  żyć”  -  drogi  żołnierzy  Józefa  Piłsudskiego,  także  żołnierzy
innych  formacji  wojskowych  w  służbie  polskiej  wolności  i
niepodległości.
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9
Red.:   5   sierpnia  br.   -   w   przeddzień   setnej   rocznicy
wymarszu  Pierwszej  Kompanii Kadrowej  z  podkrakowskich
Oleandrów  -  w  Katedrze  na  Wawelu  odbyła  się  uroczysta
msza św.  w  intencji  Ojczyzny,  marszałka Józefa Piłsudskiego
i  jego  żołnierzy.  Wśród zgromadzonych w Katedrze Wawelskiej
był   m.in.  prezydent  Bronisław  Komorowski.   Eucharystię
koncelebrował    biskup  polowy   Wojska  Polskiego   Józef
Guzdek.

    *
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Tablice  -  Pomniki
Miejsce pamięci na ulicy Górczewskiej w 

Warszawie
15

W    pierwszych    dniach  sierpnia  1944  niemieckie
oddziały skierowane  do  stłumienia  powstania  warszawskiego
dokonały   masowej  eksterminacji mieszkańców dzielnicy Wola.
W   myśl   wyraźnych  rozkazów   Hitlera   mordowano  bez
względu    na   wiek  i  płeć  każdego  schwytanego  Polaka.
Miejscem największych zbrodni stał się rejon ul. Górczewskiej i
Moczydła, położony   nieopodal   nasypu kolejowego (obecnie
jest to  skrzyżowanie z  Aleją  Prymasa  Tysiąclecia).   Masowe
egzekucje prawdopodobnie rozpoczęły się tam już 4 sierpnia  i
były  kontynuowane do 8 sierpnia –  przy czym ich  największe
natężenie przypadło na dzień  5  sierpnia   („czarna sobota”).

Historycy  oceniają,  że  w  pobliżu  obecnego  miejsca
pamięci zostało   rozstrzelanych  od  4500  do 12 000  Polaków –
mężczyzn,  kobiet  i  dzieci.  Ze względu na spalenie większości
zwłok   przez  Niemców  nie  jest  możliwe  precyzyjne  ustalenie
liczby  zamordowanych.  Wiadomo  jednak,  że  w  gronie  ofiar
znaleźli  się  m.in.  mieszkańcy domów położonych w centralnej
części  dzielnicy Wola oraz  ok. 360 pacjentów i pracowników
położonego   w   pobliżu  Szpitala  Wolskiego przy  ul.  Płockiej
(obecnie   Instytut Gruźlicy i   Chorób Płuc) oraz trzech księży
pełniących posługę w kościele św. Wojciecha przy ul. Wolskiej.
Już w pierwszą rocznicę zbrodni na miejscu masowych egzekucji
ustawiono i poświęcono drewniany krzyż. Uroczystość odbyła się
z inicjatywy pracowników Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,  pod
których opieką miejsce pamięci znajduje się do dnia dzisiejszego
Na  przełomie  lat  40.  i  50.  ustawiono  tam  również  tablicę
pamiątkową z piaskowca.

15� Opracowano na podstawie tekstów: Andrzeja Dryszela w tygodniku 
Przegląd nr 3/2011, strony internetowej Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa i Wikipedii.
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 Rozbudowa pomnika została zainicjowana przez Radę
Ochrony Pamięci  Walk i  Męczeństwa.  W ramach powyższego
projektu   w  2012  roku  dotychczas  istniejący   krzyż  został
przeniesiony na teren kościoła św. Wojciecha, autorem nowego
krzyża, wykonanego z metalu jest Marek Moderau.  Wizerunek
Chrystusa – widoczny na metalowej obudowie krzyża – został
skomponowany   w  formie  wypalonego,  wyżarzonego  śladu.
Krzyż  jest  także  czerniony  od  dołu,  symbolizuje  to  masowe
palenie zwłok  zamordowanych Polaków.  

             
Miejsce upamiętnienia  - stan z   2010 roku
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Miejsce pamięci w roku 2014

Uroczyste   odsłonięcie   odnowionego   miejsca pamięci
nastąpiło   5 sierpnia 2014 roku  – w 70. rocznicę rzezi Woli.
Zbudowana została ściana z reliefem, która  zasłoniła   pobliski
salon  samochodowy.  Na  jej  prawym  skrzydle  znalazła  się
inskrypcja  poświęcona   zmarłemu w lutym 2014 prof. dr hab.
Janowi  Zielińskiemu  –  wieloletniemu  pracownikowi    Instytutu
Gruźlicy    i    Chorób  Płuc,  zasłużonemu  dla  upamiętnienia
masowych  egzekucji   przy   ul.  Górczewskiej  32.  Wymieniono
także   tablicę  z  opisem historii  miejsca  pamięci  oraz  dodano
kilkanaście  nowych  tablic,  na  których  znalazły  się  nazwiska
zidentyfikowanych ofiar dokonanego w tym miejscu ludobójstwa.

Było  kilku  szczególnie  gorliwych  wykonawców  poleceń
Hitlera  i  Himmlera.  Głównymi  siłami  eksterminacyjnymi,
podporządkowanymi  operacyjnie  9.  Armii,  dowodził
gruppenführer   Heinz  Reinefarth.  Do  historii  przeszedł  jego
meldunek,  że brakuje mu już amunicji do rozstrzeliwania jeńców.
Reinefarth   miał   pod   rozkazami  kompanie  policyjne  oraz
ochotników z kolaboracyjnej RONA (Rosyjska Narodowa Armia
Wyzwoleńcza)  dowodzonych  przez  sturmbannführera  Iwana
Frołowa    (jego  żołnierze  mordowali  również  mieszkańców
Ochoty), a także pułk Kozaków Jakuba Bondarenki.   W skład
grupy  włączona  została  też  brygada  karna  wspomnianego
wcześniej  oberführera  Oskara  Dirlewangera,  złożona  z
przestępców i żołnierzy po wyrokach sądów   wojskowych   oraz
z  członków formacji kolaboracyjnych z ZSRR.   Specjalnie do
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wykonywania  egzekucji  przeznaczone    było  komando
hauptsturmführera  Alfreda  Spilkera.    Ze  wszystkimi  tymi
oddziałami  współdziałał  komendant  Warszawy,  gen.  Reiner
Stahel.  Jego  sztab  został  odcięty   przez   powstańców,  ale
zachował łączność z całością sił. To Stahel   polecił,   by ludność
cywilna szła jako osłona przed żołnierzami niemieckimi podczas
ataków  na  pozycje  powstańcze.  Metoda  była  skuteczna,
powstańcy zwykle ustępowali.

Reinefarth  był  szanowanym  obywatelem  RFN,
burmistrzem Westerlandu na wyspie Sylt, posłem do landtagu i
do  końca  życia (zmarł w 1979 r.)   pobierał rentę generalską. 

O  przyczynach,  które  doprowadziły  do  takiego  stanu
oraz  aktualnej  ocenie  tej  sytuacji   mówiła Petra  Reiber  -
obecna  burmistrz  Westerlandu,  pod  pomnikiem  ofiar  rzezi
Woli  w  innym  miejscu  dzielnicy  -  w  Alei  Solidarności  przy
zbiegu  z  ulicą  Leszno.  Napisaliśmy  o  tym  w  rozdziale
dotyczącym rocznicy  Powstania  Warszawskiego  na  stronie
94.

Odsłonięcie  pomnika  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego  w  100.  rocznicę  wkroczenia
Pierwszej Kompanii Kadrowej do Kielc16  

W  dniu  12  sierpnia  2014  roku   w  100.  rocznicę
wkroczenia  do  Kielc  Pierwszej  Kompanii  Kadrowej  Legionów
dokonano  uroczystego  odsłonięcia  pomnika  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wicemarszałek
Sejmu  RP  Marek  Kuchciński,  Ordynariusz  Diecezji  Kieleckiej
Biskup Kazimierz Ryczan, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób  Represjonowanych  Jan  Stanisław  Ciechanowski,
Podsekretarz  Stanu  w Ministerstwie  Obrony  Narodowej  Beata
Oczkowicz,  Sekretarz  Rady  Ochrony  Pamięci  Walk  i
Męczeństwa Andrzej Krzysztof Kunert, Prezydent Miasta Kielce
Wojciech  Lubawski,  wdowa  po  ostatnim  Prezydencie  RP  na
uchodźstwie  Karolina  Kaczorowska,  kombatanci  (…)  dyrektor

16�  Strona internetowa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych
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Muzeum  Józefa  Piłsudskiego  w  Sulejówku,  wnuk  Marszałka
Krzysztof  Jaraczewski  oraz Prezes Związku Piłsudczyków Jan
Józef Kasprzyk.  Ceremonia odsłonięcia pomnika zbiegła się z
zakończeniem Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Komendant  Marszu  Jan  Józef  Kasprzyk  złożył  Meldunek  o
przybyciu  „Kadrówki”  Karolinie  Kaczorowskiej,  która
podziękowała uczestnikom Marszu za wierność,  poświęcenie i
świadectwo miłości Boga i Ojczyzny.

       

Jan Józef Kasprzyk przywołał słowa Józefa Piłsudskiego:
Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, staje się tylko
zbiorowiskiem ludzi czasowo zamieszkujących dane terytorium i
dodał:  Siedmiuset  uczestników  tegorocznego  Marszu
udowodniło,  że  nie  chce  być  zbiorowiskiem  ludzi,  chce  być
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narodem  i  budzić  sumienia  własne  i  sumienia  wszystkich
obywateli Rzeczypospolitej.

                  U podstawy cokołu pomnika Marszałka Józefa
Piłsudskiego złożono urnę z ziemią z pól  wielu bitew i  innych
miejsc  pamięci. Liczne  delegacje  złożyły  przed  pomnikiem
wieńce i wiązanki kwiatów (…).

Pomniki  Matki Sybiraczki :

w Szczecinie17

17  września   br., w  75. rocznicę  sowieckiej   agresji   na
Polskę,  na  Cmentarzu  Centralnym  w  Szczecinie  dokonano
uroczystego odsłonięcia pomnika Matki Sybiraczki. 
W  uroczystości  uczestniczyła  również  m.in.  delegacja
kamieńskiego  koła  Związku  Sybiraków,  Burmistrz  Kamienia
Pomorskiego  Pan  Bronisław  Karpiński  oraz  przedstawiciele
Muzeum  Historii  Ziemi  Kamieńskiej  i  Kamieńskiego  Domu
Kultury. 

Odsłonięty  przez  marszałka  Województwa
Zachodniopomorskiego  Olgierda   Geblewicza  i  poświęcony
przez  Metropolitę  Szczecińsko-Kamieńskiego  abp.  Andrzeja
Dzięgę obelisk jest hołdem dla matek, które w dramatycznych
warunkach syberyjskiego zesłania zapewniały przetrwanie swym
dzieciom  i  tym,  które  dotknęła  tragedia  utraty  dzieci  na  tej
nieludzkiej ziemi. Po uroczystym odsłonięciu pomnika odbył się
apel poległych i złożenie wieńców

17�  Portal informacyjny Kamienskie.info
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Pomnik  Matki  Sybiraczki  został  zaprojektowany  i
wykonany  przez  goleniowskich  artystów  Ewę  i  Leszka
Soroczyńskich. Powstał  dzięki  dotacji  samorządu województwa
zachodniopomorskiego  oraz  datkom  Sybiraków  Pomorza
Zachodniego.  Stanowi  element  placu  Sybiraków  znajdującego
się  na  szczecińskim cmentarzu  zaprojektowanego przez  syna
Sybiraczki Krzysztofa Adamca.

I   w  Gryfinie18

Uroczystość  odsłonięcia  i  poświęcenia  pomnika  Matki
Polki-Sybiraczki oraz wmurowania aktu erekcyjnego ku pamięci
przyszłym  pokoleniom  odbyła  się  16  września  na  Cmentarzu
Komunalnym przy Krzyżu Golgoty Wschodu w Gryfinie. Oprócz
mieszkańców  Gryfina,  młodzieży  szkolnej,  delegacji
stowarzyszeń  i  instytucji,  udział  wzięło  wojsko,  poczty
sztandarowe,  duchowieństwo  oraz  zaproszeni  goście  ze
Szczecina i Chojny. Obecna była również autorka pomnika Izyda
Strzednicka-Sulowska z Gdańska.

18�  Portal iGryfino. pl
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Rzeźba  przedstawia
kobietę  z  dwojgiem  dzieci.
Jedno  matka  trzyma    na
ręku,   a   drugie   wspina się
ku   górze   po chleb.  

W   drugiej   ręce matka
trzyma  „pajok”,  czyli  pajdę
chleba.  Rzeźba  Matki  Polki-
Sybiraczki  jest  wykonana  ze
specjalnej  twardej  żywicy  w
kolorze  brązu,  ma ponad 180
cm,  ustawiona  na
czworokątnym  cokole  ze
szlifowanego granitu. 

Każdy  z
wypowiadających  się  podkreślał,  jak  ważna  jest  pamięć  o
tamtych okrutnych latach,  dramacie zesłańców, bohaterstwie, o
dzielności i niezłomności matek

Naród,  który nie pamięta  historii,  umiera –   podkreślił
w  swoim  wystąpieniu   burmistrz  Henryk  Piłat.  Po  mszy  św.
ksiądz  prałat  Bronisław  Kozłowski,  honorowy  obywatel  ziemi
gryfińskiej,    podziękował  wszystkim  za  przybycie  i
uczestniczenie w tej  tak podniosłej   i   ważnej  dla  Sybiraków
uroczystości. Podziękował  wszystkim tym, którzy przyczynili się
do  powstania  pomnika. 

Sybiracy  powoli   już    odchodzą,  zabierają  ze  sobą  śniegi  i
mrozy  syberyjskiej  ziemi,  którą  nazywają  „nieludzką”.  Na  tej
ziemi    jednak    rodzą   się  dzieci,  żyją   ludzie,  pojawia  się
tchnienie  wiosny.  To   nie   ona    była    „nieludzka”,    tylko
człowiek,   który skazał   na   śmierć setki  istnień   ludzkich.
Czas ucieka.  Odchodzą,  ale pamiętają,  że tylko hart  ducha i
wiara   pozwoliły   im  przetrwać.  Odsłonięty   pomnik   sławić
będzie   ból  i  cierpienie,  a  żywym  będzie  niósł   przesłanie  –
„Nigdy więcej wojny”. 
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Na Wieczną Wartę
  Pożegnanie    -  Ś. P. Marian Zarzycki

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość  o   odejściu  na
Wieczną   Wartę  w   dniu  13
lipca 2014 roku

Ś. P. Mariana Zarzyckiego

Ps. „Kalet”
ur. 24 lipca 1927 r. w  Świętej Woli w Ziemi Brzeskiej,

żołnierz   Armii  Krajowej   Okręgu   Lubelskiego,
zaprzysiężony  w   1942 roku,  aresztowany  23   sierpnia
1944  roku   przez    NKWD w Lublinie,  wywieziony do
Moskwy przebywał w więzieniu lefortowskim w Moskwie, a
następnie internowany w obozach w Charkowie, Riazaniu i
Borowiczach.  Do   Polski   wrócił   w  końcu  1947   roku,
osiedlił  się  w  Lublinie.
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Wspaniały  człowiek,   wielki   patriota,   zawsze wierny
ideałom  Bóg, Honor, Ojczyzna.   Aktywny członek Stowarzyszenia
Łagierników  Żołnierzy  Armii  Krajowej.   Wyrózniony  wieloma
odznaczeniami, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Cześć Jego Pamięci !
Pożegnanie    -  Ś. P. Czesław Łotarewicz

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość   o
odejściu  na     Wieczną
Wartę  w  dniu  29 lipca
2014 roku

Ś. P.  Kpt.  Czesława
Łotarewicza   ps.

„Sokół”
ur. 18  kwietnia  1923

roku w  Popaszanach  w Ziemii Lidzkiej

żołnierza Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego,
ostatniego świadka w moskiewskim  procesie szesnastu

przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w 1945 roku. 

Brał  udział   w  wielu  akcjach  i  bitwach,  był  dwukrotnie
ranny. W  październiku  1944 r.   ranny,  został  aresztowany  z
bronią w ręku  przez NKWD  w  Trokielach,  więziony  m.in.  w
Lidzie,  Orszy  i  Moskwie.  W  lutym 1945 r. skazano Go na 10
lat   więzienia,  został    jednak  wywieziony  do  łagrów.  Po
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nieudanej   próbie   zbiorowej  ucieczki  z   łagru w  Krestcach –
w  kwietniu 1945 r. otrzymał    kolejny wyrok.

W październiku 1949 roku  został zwolniony z łagru  w
Norylsku,  mieście   w  Krasnojarskim  Kraju,  zbudowanym   w
latach  dwudziestych  ubiegłego  wieku  przez  więźniów. Po
zwolnieniu z łagru miał obowiązek dożywotniego osiedlenia się
w Norylsku.

Do Polski, do  Krakowa  wrócił  z  zesłania w 1957  roku.

Był  jednym  z  pierwszych   członków   Stowarzyszenia
Łagierników  Żołnierzy   Armii  Krajowej.   Brał  udział  w
corocznych Zjazdach  członków Stowarzyszenia,   w  czerwcu
bieżącego  roku  był   obecny  na  uroczystości   rozpoczęcia
XXIX  Zjazdu  w  Krakowie.

Odznaczony  wieloma odznaczeniami,  m.in.   Krzyżem
Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski,   Krzyżem  Armii
Krajowej, Krzyżem Walecznych,  Krzyżem Partyzanckim.
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Cześć   Jego  Pamięci  !

Pożegnanie    -  Ś. P. Zbigniew  Kabata

4  lipca  2014  roku  w  wieku  90  lat  zmarł  w  Kanadzie
podpułkownik  prof. dr hab. Zbigniew Kabata  ps. „Bobo”, urodzony
w  1924  roku  w  Jeremiczach,   żołnierz  słynnego  oddziału
partyzanckiego  „Jędrusie”,  uczestnik   wielu  akcji   zbrojnych
Oddziału   na  Kielecczyźnie” .

W  czasie  Akcji  „Burza”  dowódca  plutonu  ckm
w składzie Kieleckiego Korpusu Armii Krajowej.  

Ścigany  przez  NKWD  i  powstający  właśnie  Urząd
Bezpieczeństwa   dotarł  w   1945  roku do II Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych we Włoszech. 

W 1948  roku został   zdemobilizowany na terenie Wielkiej
Brytanii. 

W latach 1948-1951 był rybakiem dalekomorskim w Szkocji,
a  potem  ukończył  studia   na  Wydziale  Zoologii  Uniwersytetu  w
Aberdeen. 

W 1967 roku został kierownikiem Laboratorium Parazytologii
w Pacific Biological Station w kanadyjskim Nanaimo, gdzie pracował
do przejścia na emeryturę w 1989 roku. Wybitny naukowiec, prozaik
i  poeta. Jest autorem książki biograficznej  w  języku polskim  –
„Żniwa  na  głębinie”,   pisał też  utwory poetyckie, z których wiele
stało  się  później  piosenkami  partyzanckimi, a także opowiadania
w   języku   angielskim

W  Polsce   w   1993 r.   wydano  zbiór  wierszy Zbigniewa
Kabaty. 

W   1964 r.   napisał  w Szkocji, w Aberdeen wiersz „Armia
Krajowa”, który później stał się nieoficjalnym   hymnem   środowisk
kombatanckich AK,   a  strofy   tego  utworu cytowane są   na
licznych pomnikach w Polsce   upamiętniających   Armię   Krajową
i   jej   żołnierzy. 

Ppłk. Zbigniew Kabata był kawalerem Orderu Virtuti Militari,
otrzymał  Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
najwyższe kanadyjskie odznaczenie państwowe Order of Canada  i
wiele innych odznaczeń.

Cześć  Jego  Pamięci  !

146



Wiersz  „Armia  Krajowa”  Zbigniewa  Kabaty  zamieściliśmy  na  2
stronie  naszego  Kwartalnika
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	Uroczystości 70. rocznicy operacji „Ostra Brama” w Wilnie 5- 8 lipiec 2014r.
	Red.: Autorami poniższej relacji są Państwo Danuta i Zbigniew Kaszlejowie - nauczyciele, kierujący Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Augustowie
	Upamiętnienie czynu zbrojnego AK3
	W sobotę, 5 lipca, w przeddzień 70. rocznicy operacji AK „Ostra Brama” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczystość otwarcia wystawy o Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i premiera krótkiej filmowej opowieści pt. „Legenda wileńskiej konspiracji”. Wystawa zainaugurowała cykl uroczystości, upamiętniający zryw mieszkańców Wileńszczyzny, którzy z bronią w ręku podjęli nierówną walkę o wyzwolenie Wilna (…)
	Przed projekcją filmu głos zabrał dr Waldemar Wilczewski. Jak powiedział, operacja „Ostra Brama” była częścią akcji „Burza”, a wraz z Powstaniem Warszawskim – bitwą o Polskę. Ten przekaz, jak mówił Wilczewski, należy kierować do młodzieży. Mówiąc o bohaterze opowieści filmowej – Stanisławie Kiałce – stwierdził, że można patrzeć na niego jak na wzór. „Warto naśladować go” – powiedział na zakończenie.
	Filmowa opowieść przedstawia Stanisława Kiałkę (1911-1980), fenomenalnego konspiratora i organizatora Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, adiutanta generała „Wilka”.
	Szepty i krzyki4
	Andrzej Nowak
	(fragment)
	70. rocznica Rzezi Woli. Niemcy proszą o przebaczenie7
	Prezydent Bronisław Komorowski powiedział m.in.: na Westerplatte:
	1. Komunikat w sprawie pomocy pieniężnej przeznaczonej dla kombatantów i innych osób uprawnionych11
	3. Obchody Święta Wojska Polskiego

	Imiona i nazwiska ośmiu ofiar komunizmu - żołnierzy polskiego podziemia zidentyfikowanych po ekshumacjach na Wojskowych Powązkach, ogłosił w niedzielę 28 września br. IPN. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim krewni ofiar otrzymali od IPN noty identyfikacyjne swoich bliskich. - To największa chyba satysfakcja, jeśli można uczestniczyć w procesie, który na końcu musi dać do myślenia wszystkim złym ludziom, że choćby nie wiem co, choćby sto lat minęło, choćby to był aparat gigantycznego kłamstwa - i tak prawda wyjdzie na wierzch; i tak prawdę można ujawnić. Nie po to, żeby kogoś nienawidzić, ale po to, aby czynić świat lepszym i mądrzejszym - powiedział prezydent Bronisław Komorowski.
	Poinformował, że jego kancelaria pracuje nad nowelizacją prawa, która usprawni ekshumację szczątków ofiar komunizmu z lat 40. i 50. Na ukończeniu są prace nad projektem nowelizacji trzech ustaw: o IPN, o grobach i cmentarzach wojennych oraz o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Bronisław Komorowski podkreślił, że powodem podjęcia prac nad zmianami w prawie są przeszkody natury prawnej, które uniemożliwiają prowadzenie ekshumacji ze względu na inne, istniejące już groby. - Ciesząc się i będąc dumnym z dokonań na rzecz polskiej wolności, mamy świadomość, że nie są wszystkie wypełnione karty historii w sposób taki, jak byśmy chcieli - mówił prezydent. Zmiana przepisów ma pozwolić m.in. na przeniesienie na stałe ok. 200 grobów wybudowanych na Łączce w latach 80., pod którymi znajdują się szczątki ofiar komunizmu z lat 40. i 50.
	Podczas niedzielnej uroczystości Instytut Pamięci Narodowej ogłosił wyniki identyfikacji ośmiu osób, ekshumowanych na Łączce Cmentarza Wojskowego w Warszawie. Jest wśród nich wybitny oficer AK, mjr Bolesław Kontrym "Żmudzin" - oficer Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, major Wojska Polskiego i cichociemny. Wyrok na nim wykonano 2 stycznia 1953 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Szczątki Bolesława Kontryma zostały odnalezione 24 maja 2013 r. na Łączce Cmentarza Powązkowskiego Wojskowego w Warszawie. Zidentyfikowano też szczątki żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i ofiar komunistycznej bezpieki: Juliana Czerwiakowskiego (ps. Jurek, Jerzy Tarnowski), Bolesława Częścika (ps. Orlik ), Stefana Głowackiego (ps. Smuga), Zygmunta Szymanowskiego (ps. Jezierza), Dionizego Sosnowskiego (ps. Zbyszek, Józef), Ludwika Jana Świdra (ps. Johann Puk) i Aleksandra Tomaszewskiego (ps. Al, Bończa). W ceremonii wzięli udział krewni ofiar reżimu komunistycznego.
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