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Zatrzymaj się
- to przemijanie ma sens!
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Po co mi mówisz
Jan Paweł II

Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu ze mną się spotkasz?
Ze mną, który także przemijam?...
Zatrzymaj się
- to przemijanie ma sens!
Potok się nie zdumiewa,
lecz zdumiewa się człowiek!
Kiedyś temu zdumieniu
nadano imię "Adam".
Zatrzymaj się...
...we mnie jest miejsce spotkania
" z Przedwiecznym Słowem"
Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry, pod prąd.
Gdzie jesteś źródło?
Cisza.
Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie,
odczuć świeżość.
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Od Redakcji
Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
W czasie przygotowywania tego numeru kwartalnika
mieliśmy jeszcze w pamięci miłe dni naszego jubileuszowego
XXX Zjazdu. Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować łagiernikom,
weteranom – za wysiłek związany z obecnością na Zjeździe,
władzom Augustowa, Sejn, Gib, Berżnik - za pomoc w
zorganizowaniu Zjazdu, za serdeczne przyjęcie i wystąpienia
pełne szacunku dla uczestników, ludzi „skazanych na
bohaterstwo”, księżom - za uroczyste msze święte i piękne
homilie w intencji łagierników, nauczycielom i młodzieży ze
szkół w Augustowie, Janówce i Sejnach – za przygotowanie
pięknych, wartościowych, porywających koncertów. Były to dla
nas wszystkich - organizatorów i uczestników niezapomniane
chwile wzruszeń.
Miniony kwartał obfitował w rocznice i wydarzenia,
które przypominają nam o wielkich patriotycznych zrywach, o
bohaterskich czynach Polaków mających jeden cel - walkę
o wolną i niepodległą Polskę. W miarę możliwości (objętości
„Kwartalnika”)
staraliśmy się
wspomnieć o tych
wydarzeniach.
Życzymy wszystkim dużo
zdrowia,
optymizmu,
radości
w sercu
i
przyjemnej
lektury
„Kwartalnika” -

Redakcja
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WSPOMNIENIA
Moje wspomnienia z działalności harcerskiej podczas
okupacji niemieckiej1
Natalia Zarzycka
Do harcerstwa wstąpiłam rok przed wybuchem
wojny. Od 1 września, tj. od
wybuchu wojny
harcerki z naszej drużyny miały za zadanie nieść
pomoc ludności cywilnej podczas nalotów na Brześć
i wyłapywać szpiegów niemieckich. Nasz odcinek
obejmował pewien kwartał miasta między ulicą
Długą a Szeroką. Jak
tylko ogłoszono alarm,
natychmiast w
mundurkach
i z maskami
przeciwgazowymi leciałyśmy na swoje stanowiska.
Brałam udział w ratowaniu ludności cywilnej przez
osiem dni, ale żadnego szpiega niemieckiego
nie złapałyśmy. Dziewiątego września po dużym
nalocie bombowym opuściliśmy Brześć z całą
moją rodziną
i
przenieśliśmy
się
na
wieś
Motykały do pana Piwoniego, na kolonię położoną
około 12 km od Brześcia. Po wkroczeniu wojsk
niemieckich, do Brześcia wróciliśmy dwunastego
września. Nasz dom ocalał, ale szyby z okiem
powylatywały i wszystko co w nim było - zostało
rozszabrowane.
Pozostały
tylko
meble.
Praktycznie
pozostaliśmy
bez
odzieży,
bez
pościeli: ocalało to, co zabraliśmy ze sobą
podczas szybkiej ewakuacji. 17 września Niemcy
1

Książka „Harcerstwo Poleskie Brześć - Kobryń”. Materiały zebrała i
opracowała Helena Arciszewska- Jakubowska, wydawnictwo Apostolicum,
Ząbki 2001
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opuszczają Brześć, a wracają Sowieci. Jesteśmy
wszyscy na tej słynnej pseudodefiladzie niemieckosowieckiej. Pamiętam taki fakt, że po defiladzie
podszedł jeden z sowieckich bojców do mojego brata
Stefana, który był ubrany w mundurek gimnazjalny i
zapytał: „Ty kadet?”. My, dzieci, nie znaliśmy języka
rosyjskiego, więc mój tata odpowiedział, że jest to
mundurek gimnazjalny. Podczas okupacji sowieckiej
nie było żadnej działalności harcerskiej, byliśmy w
ukryciu.
Do roku 1941 skończyłam osiem klas szkoły
powszechnej. Od czerwca 1941 roku rozpoczęła się
okupacja niemiecka i już zaczęły powstawać zalążki
organizacji harcerskiej - Szare Szeregi. Wszystkie
szkoły zostały zamknięte, rozpoczęłam naukę w
szkole tajnego nauczania, a praktycznie uczyłam się
prywatnie i to trwało do czerwca 1942 roku, kiedy to
tajne
nauczanie
zostało
zlikwidowane
poprzez
aresztowanie wielu profesorów.
Prawie cała młodzież otrzymała skierowanie do
Arbeitsamtu, a następnie do pracy.
Ja
zostałam
skierowana do Zakładów Naprawczych Telefonów i
Central Telefonicznych.
W
naszej pracy byliśmy
nastawieni na to, aby jak najwięcej telefonów zepsuć, a
nie naprawić.
Od organizacji dostawałam zlecenia zdobywania
broni i amunicji. Kilkakrotnie udało mi się kupić trochę
krótkiej broni z amunicją od
Węgrów, którzy
stacjonowali w Brześciu. Wiele razy przenosiłam broń
nad Muchawiec do państwa Zelenayów, u nich był skład
amunicji. Stefan Zelenay wraz z moim bratem Stefanem
Odyńskim już należeli do Szarych Szeregów, ja w maju
1942
roku po krótkim przeszkoleniu zostałam
zaprzysiężona i pod pseudonimem „Jaskółka” zostałam
zwiadowcą. Moim polem działania była stacja kolejowa
Brześć Centralny.
Wiele godzin spędziłam na tzw.
„moście
wiszącym”,
gdzie
obserwowałam
i
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zapamiętywałam dane dotyczące ruchu pociągów
wojskowych, udających się na wschód.
Taką
działalność, urozmaiconą wyjazdami do Białegostoku,
Łucka, Kobrynia, Kowla - prowadziłam do czerwca
1943 roku, tj. do chwili aresztowania mojego brata
Stefana Odyńskiego. W dniu aresztowania
brata nie było mnie w domu, wyjechałam z dokumentami do
Białegostoku. Po moim powrocie, na stacji Brześć
Centralny czekała na mnie koleżanka, która ostrzegła
mnie, że w moim domu jest „kocioł”. Uciekłam
pieszo do naszych znajomych, na kolonię we wsi
Motykały - do pana Piwoniego. Dom pana Piwoniego
był AK-owską meliną, jak wiele polskich domów
rozsianych po wsiach na całym Polesiu. Tu przez
kilka miesięcy szkolono mnie do udzielania fachowej
pierwszej pomocy rannym.
Następnie przerzucono mnie do Wołkowyska do
oddziału por. ps. „Boruta”.
Na tym
skończyła
się
moja
działalność
harcerska, ale w sercu nadal pozostałam harcerką i
pozostanę nią do końca mojego życia. Jako harcerka
w kwietniu 1946 roku uczestniczyłam w Brześciu nad
Bugiem w poświęceniu sztandaru Hufca Harcerskiego z
Akmolińska. Był
to
czas powrotu Polaków,
deportowanych
do
Kazachstanu.
Uroczystość
poświęcenia sztandaru przez ŚP. księdza Stanisława
Łazara, wielokrotnego łagiernika - odbyła się w kaplicy
na Kijówce. Red.: Polacy przebywający na zesłaniu w

Kazachstanie w obwodzie akmolińskim zorganizowali drużyny
harcerskie, sztandar wykonała mama jednej z harcerek –
Leokadii Ferlas. Po zwolnieniu z zesłania rodzina pani Leokadii
przywiozła sztandar do Polski, grupa zesłańców - członków
„sybirackiej” drużyny harcerskiej osiedliła się w Szczecinie (z
portalu pionierzy szczecina.pl). Dnia 28 lipca 1948 roku
zostałam aresztowana za przynależność do organizacji
ZOW (Związek Obrońców Wolności) i 17 września 1948
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roku skazana przez Trybunał Wojskowy Białorusi z
par.61-1 i 76-1 na 25 lat pozbawienia wolności i 5 lat
pozbawienia praw obywatelskich i przepadek mienia.
Wyrok
odbywałam
w
Workucie,
za
kołem
podbiegunowym. Zostałam zwolniona 8 lutego 1956
roku
w ramach amnestii, a 12 lutego w Workucie
wyszłam za mąż. Do kraju wróciłam wraz z mężem
Olgierdem Zarzyckim, akowcem Okręgu Białostockiego
22 grudnia 1956 roku.
Red.: Poniżej zamieszczamy opowieść Natalii Zarzyckiej o jej
pracy w ZOW oraz losie po aresztowaniu i osądzeniu przez Trybunał
Wojskowy Białorusi. Opowieść ta została opublikowana w rozdziale
„Natalia. Ślub na Workucie” w książce Anny Herbich „Dziewczyny
z Syberii. Historie prawdziwe”.

Natalia. Ślub na Workucie2
Pędzili nas po śniegu długą kolumną. Brnęliśmy po
pas, zapadały się nam nogi, szło się bardzo ciężko. Cały
czas
ktoś
się
przewracał,
strażnicy
straszliwie
wrzeszczeli, wymachiwali bronią. Wreszcie stanęliśmy
przed brama łagru. Był luty 1949 roku.
„Matko Boska, co to jest?” – pomyślałam.
Wszystko było przykryte grubą warstwą śniegu. Nie
było widać żadnych budynków. Spod śniegu unosił się
tylko dym. Przypominało to cmentarzysko. Czy tu mogą
mieszkać ludzie!?
Trafiłam do obozu dostarczającego siłę roboczą czyli niewolniczą - do kopalni Priedszachtnaja, czyli
przedkopalnianej. Był to łagier kobiecy, a dwanaście
kilometrów dalej znajdował się obóz męski, do którego
trafił mój brat Jeremi. Oboje zostaliśmy skazani za
służbę w polskim podziemiu.

2

Anna Herbich „Dziewczyny z Syberii. Historie prawdziwe”,
Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2015
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Na początku zaprowadzili nas do łaźni, a nasze
ubrania wpakowali do specjalnej komory, w której – w
wysokiej temperaturze – wyduszano wszy.
Potem
stawaliśmy przed komisją, która przyznawała kategorie
zatrudnienia. Były trzy: duży, średni i mały „fizyczny
trud”.
Ja dostałam oczywiście pierwszą, najcięższą
kategorię. W ten sposób zostałam łagiernicą.
Jak wyglądał typowy dzień w obozie? A więc
najpierw była pobudka, oczywiście w środku nocy, gdy
było jeszcze ciemno.
Potem śniadanie, czyli zupa
„plujka” i naparstek oleju, który strasznie śmierdział i
przypominał smar do maszyn. Do tego - ale tylko
wtedy, gdy poprzedniego dnia wyrobiło się wyśrubowaną
normę – kawałek chleba.
Ze stołówki szłyśmy do pracy.
Przed bramą
wszystkie brygady ustawiały się jedna za drugą.
Następowało liczenie, a potem kobieta sprawująca
funkcję
nariadczika
przydzielała brygady do
poszczególnych prac
Na ogół rozładowywałyśmy węgiel, z którego
usypywane były wielkie hałdy. Można też było trafić do
odgarniania śniegu. Na Workucie zima trwała dziesięć
miesięcy. Wiosna, lato i jesień musiały zmieścić się w
dwóch miesiącach. Mrozy były straszliwe, dochodziły do
minus sześćdziesięciu stopni Celsjusza. Kiedy było minus
trzydzieści i nie wiał wiatr, uznawałyśmy, że jest
wspaniała pogoda.
Przed zamarznięciem miały nas
chronić obozowe łachy. Grube spodnie, watowana kurtka
i buszłat, czyli coś w rodzaju palta. Pierwsze walonki,
czyli prymitywne buty z filcu, które dostałam, były
rozmiaru czterdzieści cztery, a ja noszę trzydzieści
sześć.
Musiałam więc wpakować do nich bieliznę i
koszule, inaczej walonki pospadałyby mi z nóg, zostały w
zaspach śniegu.
Na początku bardzo się na to
zżymałam, ale zmieniłam zdanie, gdy znowu mnie
okradli. Zostały mi wtedy tylko te ubrania, które miałam
poupychane w walonkach.
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Praca była straszliwa. Kiedy wiele lat później
opowiadałam
mężowi,
że
nosiłam
na
plecach
stukilogramowe worki, uważał, że sobie to wymyśliłam.
Uwierzył dopiero, kiedy koleżanka z łagru potwierdziła
moje słowa.
Obiad jadłyśmy na stojąco dopiero po powrocie z
pracy. A przecież dzień roboczy trwał nawet po
kilkanaście godzin! Wielkość porcji zależała od tego, czy
wyrobiłyśmy normę. Zupa była ohydna, gotowana na
starych śledziach. Przełykałam ją z obrzydzeniem.
Dlaczego nas tak dręczono? Sowieci powiedzieli
nam, że oni nas nie zamordują, tak jak robili to Niemcy.
To by było marnotrawstwo siły roboczej.
Będziemy
dostawać akurat tyle jedzenia, żeby utrzymać się przy
życiu i machać łopatą. Biada nam jednak, jeżeli nie
będziemy wyrabiać normy.
Wtedy przestaną nas
karmić. Zrobimy się chude, chudziutkie, a wreszcie
przezroczyste. A na końcu padniemy. Słuchałam tego ze
zgrozą. To nie były puste groźby. W naszym łagrze
skonało tysiące ludzi. Ich zamarznięte ciała wrzucano do
wielkich lodowych jam. Na zawsze.

Bez narkozy
Przy pracy dochodziło do wielu wypadków. Byłam
świadkiem, jak wagon zmiażdżył jednej z więźniarek
rękę. Wyciągnęłyśmy ją spod kół. Była przerażona, w
szoku. Rozcierałam jej tę rękę, żeby nie zamarzła, ale to
nie miało sensu. Ręka wisiała tylko na skórze, w środku
wszystko było doszczętnie pogruchotane. Oczywiście
natychmiast tę rękę amputowano. To była Estonka,
nazywała się Elite. W swoim kraju była znaną pianistka…
W naszym obozie siedziały przedstawicielki
wszystkich narodów
„wyzwolonych”
przez Armię
Czerwoną: Estonki, Litwinki, Łotyszki, Ukrainki, Czeszki,
Węgierki, Polki. I oczywiście Rosjanki. Siedziało z nami
także wiele Niemek, które zostały złapane podczas próby
ucieczki do Niemiec. Zapamiętałam dobrze jedną z
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nich, zresztą trudno ją było zapomnieć. Miała chyba sto
dziewięćdziesiąt centymetrów wzrostu, chuda, wręcz
koścista. Była autentyczną hrabianką. Bolszewicy
skonfiskowali
jej
dobra,
a
ją
wywieźli
jako
„obszarniczkę”.
W obozie była wyjątkowo
szykanowana i wyszydzana, nie umiała nawet trzymać
łopaty.
Moja brygadę skierowano do kopalni gliny.
Miałyśmy ja wydobywać za pomocą kilofów. Tam się
przeziębiłam i ciężko zachorowałam. Ledwo byłam w
stanie utrzymać się na nogach, ale musiałam dalej
pracować. Wreszcie zemdlałam i dziewczyny zaniosły
mnie do obozowego szpitala. Okazało się, że dostałam
ataku ślepej kiszki. Położyli mnie na stół operacyjny i
wzięli pod nóż. Całe szczęście, że byłam nieprzytomna,
bo
w
szpitalu
nie
było
żadnych
środków
anestezjologicznych. Lekarz przeprowadzał operację bez
narkozy.
Ocknęłam się pod sam koniec. Poczułam
potworny ból i zaczęłam krzyczeć. Lekarz powiedział, że
muszę wytrzymać jeszcze chwilę, już kończył mnie
zszywać. Cóż miałam robić? Wytrzymałam. Naprawdę
trudno
uwierzyć,
jak dużo
jest w stanie znieść
człowiek.
Po operacji leżałam tydzień w szpitalu, a później
jeszcze tydzień w baraku. Gorączkowałam. Widocznie
nie wszystkie narzędzia były sterylne, bo spod szwów
wyciekała ropa. A ja po czternastu dniach tej
„rekonwalescencji” miałam wrócić do pracy.
Urki i starowierki
Urkami nazywano więźniarki kryminalne.
Całe
szczęście, że z nami, politycznymi, siedziały tylko rok.
Potem przeniesiono je do innego łagru. Odetchnęłyśmy
wtedy z ulgą, bo to było potworne towarzystwo, źródło
wiecznych utrapień. Urki prześladowały nas i okradały.
Były niebywale wulgarne. W tych stworzeniach niewiele
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już było z kobiety. Władze obozu były wobec nich
bezradne (..).
W naszym baraku było dużo Rosjanek, które były
starowierkami. Był to odłam prawosławia, który nie
uznał reformy liturgicznej z połowy XVII wieku.
Bolszewicy
zwalczali
jego
wyznawców
z
nieprawdopodobnym okrucieństwem.
Większość tych
kobiet miała ponad siedemdziesiąt lat. Pewnego dnia
wypadało ich święto, zapytały więc, czy nie mogłyby
zostać zwolnione z pracy. Wtedy wtargnął do naszego
baraku jakiś młokos w mundurze i zaczął je ściągać z
prycz. Szarpał jedną z kobiet, aż gruchnęła na ziemię.
Coś jej się musiało stać, bo nie była w stanie się
podnieść. Nie wytrzymałam. Wstałam z nar, podeszłam
do niego i powiedziałam po rosyjsku:
- Ty skurczybyku. Mógłbyś być wnukiem albo
prawnukiem tej kobiety! Zostaw ja w spokoju, niech się
pomodli. Poproś ją tylko, by pomodliła się również za
ciebie.
Gdy to usłyszał - zdębiał. Tak do strażników w
obozie nikt nie ośmielał się mówić. Złapał mnie za ręce
i wykręcił mi je z całej siły. Po raz kolejny w swoim
życiu znalazłam się w karcerze. Było to pomieszczenie o
powierzchni metr na metr. W środku panowały całkowite
ciemności i mróz. Dostawało się tam tylko trochę zimnej
wody i kawałek czerstwego chleba. Byłam świeżo po
operacji, jeszcze gorączkowałam. Musiałam cały czas się
ruszać, żeby nie zamarznąć. Po dwóch dniach przyszli
po mnie i zaprowadzili do komendanta obozu. Był
Uzbekiem, miał smagłą cerę, ciemne, gęste brwi. Był
bardzo srogi, nazywali go po rosyjsku Czarny Strach.
Kiedy weszłam, odłożył gazetę. Gabinet miał pięknie
urządzony. Stare biurko, jakiś dywan. W niczym nie
przypominało to naszego, obskurnego, ciasnego baraku.
Wyrecytowałam imię, nazwisko, wyrok i numer
paragrafu, z którego zostałam skazana.
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- Polka? - zapytał. - To widać od razu, po
charakterze.
Zajrzał do papierów i mówił dalej:
- Za napaść na strażnika…
- Panie naczelniku, ale za jaką napaść? –
przerwałam.
Ja na niego nie napadłam, tylko
powiedziałam, co myślę o jego zachowaniu! On zrzucał
z prycz na podłogę stare kobiety!
Naczelnik jakby tego nie słyszał i dalej swoje:
- Za napaść na strażnika dostaniesz pięć dni
karceru.
Wściekłam się i wypaliłam:
- Dziękuję bardzo.
- Za to „dziękuję” dostaniesz kolejne dwa –
powiedział.
Znowu chciałam podziękować,
ale tym razem
ugryzłam się w język.
Nie wiem, jak by się takie
przekomarzanie skończyło. Chyba bym zgniła w
karcerze.
Zaprowadzili mnie z powrotem do zimnej celi, ale
– o dziwo – wieczorem mnie wypuścili.
Dlaczego?
Czyżby nastąpiła pomyłka? Nie wiem tego do dziś.
Przez kolejny tydzień ukrywałam się po różnych
barakach, żeby tylko nie zauważyli, że nie siedzę w
karcerze. Potem wróciłam do pracy, do szarej, łagrowej
codzienności. Do powolnego konania.

Banknoty w proszku do zębów
Listy mogłyśmy pisać tylko dwa rany do roku.
Oczywiście musiały przejść przez cenzurę. Otrzymywać
mogłyśmy jednak dowolną ilość korespondencji. W
jednym z listów rodzice napisali, że bardzo się martwią,
bo listy wysyłane do mojego Jeremiego (Red.: brata Natalii)
wracają do nich nieotwarte. Pytali się mnie, czy nie
wiem, co się z nim dzieje. A ja oczywiście nie miałam
pojęcia, trzymali nas w obozie w całkowitej izolacji od
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świata zewnętrznego. Sprawa mojego brata spędzała mi
jednak sen z powiek.
Rodzice przesyłali mi paczki, a w nich pieniądze.
Było to oczywiście surowo zakazane, ale oni znaleźli
sposób. W pudełku z proszkiem do zębów – nie było
wówczas past - robili podwójne dno i umieszczali w nich
banknoty. Za pierwszym razem napisali, że to nowy
proszek, który niedawno pojawił się na rynku, świetnie
likwiduje paradontozę i mam go nie żałować, bo będą mi
przysyłali pudełko w każdej kolejnej paczce. W ten
sposób dali znać, że coś jest w środku. Te pieniądze były
dla mnie bezcenne. Mogłam kupić za nie na lewo trochę
jedzenia dla siebie i dla chorych koleżanek. Kosztowało
to majątek, ale trzymało przy życiu. Mleko można było
kupić od młodych matek. Przysługiwał im litr dziennie
dla noworodków. Mnóstwo kobiet zostało aresztowanych
w ciąży albo zaszło w ciążę już w obozie. Te młode
mamy odsprzedawały jednak mleko, żeby kupić
machorkę, często były nałogowymi palaczkami.
Ja tymczasem coraz bardziej martwiłam się o
brata. Zaczęłam wysyłać grypsy do męskiego obozu.
Robiło się to za pomocą… łopaty. W miejscu, gdzie
kończy się trzonek, tuż nad szuflą, jest taka żelazna
tulejka. Obsuwało się ją w dół, drążyło dziurę, w którą
można było wetknąć gryps, a następnie przykrywało z
powrotem żelastwem. Kiedy kobiece brygady pracowały
blisko męskich, przerzucaliśmy sobie te łopaty. Pod
grypsami – na wypadek, gdyby wpadły w ręce
strażników – podpisywałam się „Poleszuczka”. Pierwszy
gryps, który przyszedł do mnie, dostałam od niejakiego
Olgierda Zarzyckiego, Polaka siedzącego w łagrze numer
cztery i mającego kontakt z kopalnią numer czterdzieści,
w której pracował bój brat Jeremi. To od niego
dowiedziałam się, co się stało…
Jeremi razem z kolegą
- był cichociemnym,
Janem Preusnerem - postanowili uciec z obozu. Z ich
kopalni było zaledwie osiemdziesiąt kilometrów do
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Karskich Wrót u wybrzeży morza.
Zdecydowali
skierować się w tamtą stronę. Przepłynęli wpław rzekę i
dalej szli tundrą. Mieli ogromnego pecha, bo w dniu ich
ucieczki akurat spadł pierwszy śnieg. Następnego dnia
rano, po śladach na śniegu, wytropiła ich i dopadła
ekspedycja karna, wysłana z obozu. Nie zdążyli odejść
daleko - zaledwie dwanaście kilometrów od drutów.
W takich przypadkach NKWD zawsze stosowało tę
samą bezlitosną procedurę. Obaj uciekinierzy zostali
zabici od razu, na miejscu. Każdy dostał kule w czoło, a
potem w martwe ciała wpakowano jeszcze po serii z
broni maszynowej. Rozebrane do naga, zmasakrowane
zwłoki Sowieci rzucili przed bramę obozu. Tam leżały
tydzień, ku przestrodze innych więźniów, którzy myśleli
o ucieczce. Nocami obgryzały ich dzikie zwierzęta.

Syberyjska panna młoda
W 1953 roku, kiedy umarł Stalin, rozpoczęła się
tak zwana odwilż. Sowieci złagodzili terror. Nasza
sprawa została ponownie rozpatrzona zaocznie i nagle
NKWD doszło do wniosku, że w sumie żadnych wielkich
zbrodni nie popełniliśmy. Wspaniałomyślnie obniżono
nam wyroki z dwudziestu pięciu do dziesięciu lat.
W 1995
roku
wyszło zarządzenie, według
którego więzień, który odbył dwie trzecie wyroku i nie
popełnił w tym czasie żadnego przestępstwa, może
wyjść na wolność.
Musiał jednak osiedlić się na
Workucie.
Byłam jedną z osób, które wtedy wypuścili.
Początkowa radość zamieniła się w rozpacz. Władze
sowieckie zupełnie się mną nie interesowały.
Nie
miałam się gdzie podziać, nie miałam gdzie spać, nie
miałam pieniędzy ani co jeść. Całymi dniami błąkałam
się więc po tym pustkowiu, a na noc… wracałam do
obozu. Wkradałam się do środka przez dziurę w drutach
kolczastych i sypiałam skulona w swoim dawnym
baraku.
Była
to
kolejna
straszliwa
tortura
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bezwzględnego sowieckiego systemu.
Tak właśnie
wyglądała tam „wolność”
Napisałam gryps do Olgierda Zarzyckiego, jedynej
osoby, do której mogłam się zwrócić. Jedynego
człowieka, jakiego „znałam”
na Workucie.
Słowo
„znałam” trzeba umieścić w cudzysłowie, bo przecież
my nigdy nie widzieliśmy się On jeszcze siedział w
łagrze. NKWD aresztowało go, gdy był ranny, w 1944
roku, prosto z oddziału partyzanckiego, w którym
walczył na Nowogródczyźnie. Nie chcieli go tak łatwo
wypuścić jak mnie, bo skosił z karabinu maszynowego
dwudziestu enkawudzistów. Dostał karę śmierci. Całe
szczęście, że karę zamienili mu potem na dwadzieścia
lat katorgi. Zdążył jednak przesiedzieć w celi śmierci
czterdzieści pięć dni. Co on tam musiał przeżywać!
Codziennie bał się, że to ten dzień.
Że to dzisiaj
poprowadzą go na stracenie.
Olgierd napisał, żebym
przyszła do niego na
widzenie, podając się za jego kuzynkę. Wówczas takie
rzeczy były już możliwe. W ten sposób, pod koniec
grudnia 1955 roku, po raz pierwszy zobaczyliśmy się.
Wyglądał strasznie.
Zobaczyłam przed sobą wrak
człowieka. Policzki miał zapadnięte, oczy osadzone
głęboko w ciemnych oczodołach.
Żywy kościotrup.
Ważył czterdzieści cztery kilogramy, a miał sto
siedemdziesiąt
pięć
centymetrów
wzrostu.
Ja
wyglądałam niewiele lepiej, ważyłam trzydzieści sześć
kilogramów. Nieźle się więc dobraliśmy. Trudno w to
uwierzyć, ale w tej tragicznej sytuacji, na tym łagrowym
widzeniu … od razu poczułam, że to jest właśnie to. Że
go kocham. On odsiadywał dalej swój wyrok, a ja na
niego czekałam. Zachowałam około stu grypsów, które
do mnie pisał zza drutów, drugie tyle zaginęło. Stał mi
się najbliższym człowiekiem. Gdy na niego czekałam,
zrozumiałam, że znalazłam cel w życiu.
Niedługo
wyszło
kolejne
rozporządzenie.
Umożliwiało zawarcie ślubu z więźniem łagru w urzędzie
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stanu cywilnego - kościołów ani cerkwi w Sowietach
oczywiście nie było. Ślub ten pozwalał na to, by więzień
zamieszkał razem z żoną na wolności. Świeżo upieczony
małżonek miał tylko obowiązek codziennego meldowania
się w łagrze. Postanowiliśmy z Olgierdem skorzystać z
tej szansy. Napisałam do rodziców, że 12 lutego 1956
roku chcę wyjść za mąż. Potem byliśmy bardzo zgodną
parą (…).
Na ślub, z Brześcia na Workutę przyjechała
moja mama. W końcu teraz był to jeden kraj i po
Związku Sowieckim można już było podróżować. Cóż to
było za spotkanie! Gdy zobaczyłyśmy się, długo nie
mogłyśmy się uspokoić
Mama przywiozła ze sobą dwie ogromne walizy. W
jednej był materiał na suknię ślubną - koleżanki uszyły
mi ją w ciągu jednego dnia.

Była długa, aż do ziemi. Piękna. Niesamowita
odmiana
po kilku
latach łażenia w obozowych
waciakach. Wreszcie znowu poczułam się jak kobieta.
Mama przywiozła też pantofelki, bieliznę. A dla Olgierda
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garnitur, białą koszulę i krawat. Wszystko musiało odbyć
się porządnie. Był tylko jeden problem. Rodzice nie
wiedzieli, jaki Olgierd miał numer butów i przywieźli o
wiele za duże. Druga waliza pękała od wódki, kiełbas i
podobnych rarytasów, które miały trafić na nasz weselny
stół. Mama nie przywiozła tylko śledzi, była to jedyna
rzecz, którą można było kupić na Workucie. A kolega
Olgierda zdobył jakimś sposobem dwa zamarznięte
renifery. Uczta była wspaniała.
Pobraliśmy się 12 lutego 1956 roku. Przez nasz
niewielki pokoik – zamieszkaliśmy kątem u starego
Polaka, pana Wasilewskiego - przeszło wtedy mnóstwo
ludzi.

Z łagrów wychodziło coraz więcej rodaków.
Wszyscy chcieli złożyć nam życzenia.
Ustawiliśmy
wzdłuż ściany stoły z jedzeniem. A na środku pokoju
urządziliśmy tańce. Bawiliśmy się do białego rana. A na
koniec wynieśliśmy stoły i wszyscy pokotem zasnęli na
podłodze. Był to ślub w stylu syberyjskim.
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Czerwona szarańcza
Wszystkie nieszczęścia, które spadły na mnie, na
moją rodzinę i na mój kraj, miały swój początek w 1939
roku. Gdy sowieci wkroczyli do Polski, mówili na mnie
Natasza. Strasznie mnie to irytowało, bo
przecież
jestem Polką. Dopiero jak tata – Feliks Odyński wyjaśnił
mi, że moje imię pochodzi od francuskiego Natalie,
trochę się uspokoiłam. W domu wszyscy nazywali mnie
Tala.
Z
rodzicami
i
sześciorgiem
rodzeństwa
mieszkaliśmy w naprawdę pięknym miejscu. W Puszczy
Białowieskiej, w dworku „Hola”. Wtedy było to serce
Polski, dziś większość naszej puszczy znajduje się na
Białorusi, „Hola” też.
Białowieża… gdy słyszę to słowo, przed oczami
stają mi majestatyczne, wysokopienne drzewa. Dzikie
zwierzęta i pachnący żywicą dom. Długie spacery i
przejażdżki konne. Cóż to było za wspaniałe dzieciństwo!
W domu trzymaliśmy prawdziwą sarenkę, Basię.
Tata znalazł ją, gdy była bardzo mała. Zgubiła mamę.
Na początku musieliśmy karmić ją z butelki. Bardzo się
do nas przywiązała, nie odstępowała nas na krok. Mama
podawała nam podwieczorek przy wiklinowym stoliku,
Basia wskoczyła na niego, spadła i złamała nóżkę. Tata
tę nóżkę złożył i wsadził w łupki. Na szczęście szybko się
zrosła. Nie zapomnę wielkich łez, kapiących z jej oczu
podczas „operacji”.
W 1933 roku, kiedy miałam iść do pierwszej klasy,
przeprowadziliśmy się do Brześcia. Tata uznał, że nie
ma sensu dłużej siedzieć na wsi. Sprzedał nasz majątek
i kupił w mieście piękną willę. Mieściła się przy ulicy
Długiej (…).
W sierpniu 1939 roku mieliśmy jechać nad morze.
Tata powiedział jednak, że zostajemy w Brześciu, bo
wojna wisi na włosku. Miał rację. Gdy się zaczęło,
biegałyśmy z koleżankami z harcerstwa w miejsca, gdzie
spadły bomby i opatrywałyśmy rannych. Gdy w mieście
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zrobiło się nie do wytrzymania, uciekliśmy na wieś, do
wsi Motykały, do państwa Piwonich.
Wróciliśmy do
Brześcia kilka dni przed słynną defiladą Wehrmachtu i
Armii Czerwonej. Niemcy i bolszewicy maszerowali obok
siebie i nawzajem sobie salutowali. Nad miastem
powiewały dwie czerwone flagi: jedna z sierpem i
młotem, druga ze swastyką.
Brześć stał się miastem granicznym. Za Bugiem
była okupacja niemiecka, a u nas sowiecka. Pod naszą
nieobecność dom został rozszabrowany. Wybito nam
wszystkie okna, resztki drzwi wisiały na framugach.
Zerwano nawet podłogę.
Po przyjściu Sowietów wszystko zniknęło ze
sklepowych półek. Ci ludzie byli tak wygłodzeni, że z
marszu wszystko wymietli. Pełne towarów sklepy były
czymś, czego w swoim kraju nigdy nie widzieli. Dziwili
się, że nie ma kolejek i kartek. Ludzie mówili wówczas:
„Jak nie sraczka, to przemarsz wojsk sowieckich”. Oni
byli jak szarańcza.
Żyło się trudno. Okupant zamknął gimnazja i w
ich miejsce otworzył swoje własne szkoły, tak zwane
dziesięciolatki. Na szczęście szybko zorganizowaliśmy
tajne komplety, na których uczyliśmy się polskiego,
historii i geografii. Potajemnie spotykaliśmy się także
na zbiórkach harcerskich.
Kiedy 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowali
Związek Sowiecki i zajęli Brześć, wszystkich uczniów
zapędzili do pracy. Ja trafiłam do zakładów naprawczych
telefonów i aparatów Morse’a, które służyły wojsku na
froncie.
Mój brat Stefan wstąpił do konspiracji. Często
prosił mnie o pomoc. Miałam na przykład iść po jednej
stronie ulicy, on po drugiej. Od czasu do czasu miałam
na niego zerkać, a on dawał mi znaki, czy iść dalej, czy
schować się w bramie. Niosłam teczkę, w której – jak
się później dowiedziałam – była broń. Byłam dumna z
tego, że mogłam pomóc bratu i organizacji.
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Takie były moje nieoficjalne początki służby w
Armii Krajowej. Czy się bałam? Nie, wcale. My, młodzi
uważaliśmy wtedy, że cały świat do nas należy. Że nie
ma przeszkód, których nie możemy pokonać. Mogliśmy
przenosić góry. Wiara w zwycięstwo była całkowita i
niezachwiana.
Oficjalnie do Szarych
Szeregów wstąpiłam w
1942 roku. Miałam wtedy piętnaście lat. Nadano mi
pseudonim „Jaskółka” (…). Po pewnym
czasie
przerzucono mnie do Wołkowyska, gdzie wstąpiłam jako
sanitariuszka
do oddziału podporucznika Gustawa
Heczki
„Skorpiona”. To był cichociemny, skoczek z
Anglii. Bardzo bojowy oficer. Nasz oddział zajmował się
dywersją.

Koniec Armii Krajowej
Bitwa
była
naprawdę
zażarta.
Oddział
„Skorpiona” ostrzeliwał się pod lasem. Nasi chłopcy
pakowali w
Niemców całe serie z karabinów
maszynowych, rozrywały się granaty, słychać
było
bojowe okrzyki.
Nieprzyjaciel miał jednak miażdżącą przewagę i
musieliśmy się wycofać. Kilku chłopaków było rannych,
krew lała się z otwartych ran. Podbiegłam do nich,
zaczęłam z torby sanitarnej wyciągać bandaże,
opatrunki.
Ręce trzęsły mi się ze zdenerwowania,
musiałam jednak opanować się, wziąć się w garść. Ode
mnie zależało Zycie tych Żołnierzy. Praca tak mnie
pochłonęła, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak
blisko podeszli Niemcy. Nagle tuż koło ucha świsnęła
mi kula.
Na włosach poczułam pęd powietrza.
Obejrzałam się i zamarłam z przerażenia. Zobaczyłam
ich. Niemcy biegli prosto na nas. Jednym susem
wskoczyłam do pobliskiego dołu. W tej samej sekundzie
w miejscu, w którym znajdowałam się przed chwilą,
rąbnął
pocisk.
Eksplodował
z
potwornym,
rozrywającym bębenki w uszach hukiem. Nieszczęsnego
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rannego, którego opatrywałam, rozerwało na strzępy. A
stojące nad nim drzewo pękło z suchym trzaskiem i
runęło prosto na mnie. Co było dalej - nie pamiętam.
Poczułam straszliwy, rozdzierający mnie od środka ból.
Straciłam przytomność.
Ocknęłam się po dziewięciu
dniach w jakiejś wiejskiej chałupie. Okazało się, że
drzewo złamało mi miednicę. Leżałam pod nim przez
kilka godzin, dopiero po bitwie chłopcy odnaleźli mnie i
zanieśli w bezpieczne miejsce, do zaprzyjaźnionych
Polaków ze wsi Andrzejowice. Na domiar złego eksplozja
tak mnie ogłuszyła, że od tamtej pory kiepsko słyszę.
Noszę
dwa aparaty słuchowe.
Po odzyskaniu
przytomności byłam bardzo osłabiona, nie mogłam
mówić, otworzyć oczu.
Przyszedł do
mnie mój
dowódca, żeby zapytać, jak się czuję. Słyszałam jego
kroki i głos, chciałam mu odpowiedzieć, zameldować
się, zdać raport. Nie byłam jednak w stanie, nie miałam
siły.
To był maj 1944 roku, Armia Krajowa na Kresach
toczyła właśnie swoją ostatnią, tragiczną
bitwę,
przechodziła do historii. Mimo, że leżałam na wznak
przez dwa miesiące, złamana miednica nie zrosła mi się
dobrze. Złamanie było z przemieszczeniem. Kobieta, u
której mieszkałam nazywała się Michałowska, bardzo o
mnie dbała, karmiła, myła.
Wreszcie przez wieś przewalił się front. Niemcy
uciekli, a na ich miejsce pojawili się Sowieci. Kiedy
przyszli do chaty Michałowskiej powiedziała im, że
jestem jej chorą córką, a do tego niemową. Popatrzyli,
pokręcili się po domu i poszli. Uratowała mnie.
Kiedy wyzdrowiałam, wróciłam do Brześcia. Był
koniec 1944 roku. W domu zastałam oboje rodziców i
rodzeństwo. Przetrwali wojnę. Z braci tylko Stefan
został wywieziony. Trafił do oflagu koło Dűsseldorfu.
Miał wrócić po dwóch latach.
W mieście było bardzo niebezpiecznie.
NKWD
tropiło żołnierzy AK. Uciekłam więc do Baranowicz, gdzie
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zatrudniłam się w szkole. Pracowałam tam, posługując
się fałszywą tożsamością, bo pani Michałowska dała mi
dokumenty
swojej
zmarłej
córki.
Do
domu
przyjeżdżałam bardzo rzadko i tylko w nocy. Bałam się,
że ktoś zauważy, doniesie.
Część kolegów konspiracji uwierzyła w ogłoszoną
przez Sowietów amnestię. Ujawnili się, a potem trafili
do bezpieczniackich kazamatów.
Wielu z nich
zamordowano metodą katyńską, strzałem w tył czaszki.
Innych wywieziono do łagrów.
Nie mieliśmy już żadnych wątpliwości - to nie
było żadne wyzwolenie, tylko nowa okupacja. Brześć
wraz z połową Polski został wchłonięty przez Związek
Sowiecki.
Na Polesiu powstała nowa tajna organizacja.
Nazywała się Związek Obrońców Wolności, czyli ZOW.
Oczywiście nie mogło mnie w niej zabraknąć. Byłam
łączniczką
i kursowałam
między Baranowiczami
Brześciem, a Kobryniem.
Opiekowaliśmy się ludźmi
represjonowanymi przez sowieckie władze. Dbaliśmy o
cmentarze, zabytki. Sowieci niszczyli bowiem wszelkie
ślady polskości. Chcieli, żeby nic po nas nie pozostało.
Wkrótce doszło do nieszczęścia. Jeden z naszych
kolegów spił się na weselu. A ponieważ wziął ze sobą
broń, zaczął strzelać na wiwat.
Zaraz pojawiło się
NKWD i go aresztowało. Dostał w tyłek i zaczął sypać.
Byłam zupełnie nieświadoma niebezpieczeństwa.
27 lipca 1948 roku obchodziłam dwudzieste pierwsze
urodziny. Mama zorganizowała przyjęcie, zaprosiła moje
koleżanki i kolegów. Tańczyliśmy całą noc. Były wakacje,
jako nauczycielka miałam labę. Mama poprosiła mnie,
żebym została u nich kilka dni dłużej. Powiedziała, że
jakby co, to mnie ukryją. Uległam i zostałam, nie
wróciłam do Baranowicz. To ułatwiło Sowietom zadanie.
Aresztowali mnie w domu rodziców 28 lipca, dzień po
moich urodzinach. Rewizja trwała kilka godzin. Znaleźli
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ukrytą broń mojego młodszego brata Jeremiego.
oczywiście również zabrali. Zaczęło się.

Jego

Jak zostałam szpiegiem
Cały czas miałam ze sobą
dokumenty na
nazwisko Michałowska. Enkawudziści od razu powiedzieli
mi jednak, że wiedzą, kim jestem naprawdę. Mimo to
przez pierwsze dwa tygodnie śledztwa trzymałam się tej
wersji.
Do prawdziwej tożsamości przyznałam się
dopiero po konfrontacji z innym członkiem AK. On
potwierdził, kim jestem. Nie było już sensu udawać.
Przez pierwsze trzy doby nie pozwolili mi nawet na
chwilę usiąść. Musiałam trzymać ręce skrzyżowane z
tyłu. Cały czas mnie przesłuchiwali. Słaniałam się na
nogach z powodu braku snu.
Okazało się, że nasze aresztowanie miało – oprócz
działalności konspiracyjnej – drugie dno. Mój starszy
brat Stefan, po oswobodzeniu obozu w Dűsseldorfie, nie
wrócił do Brześcia. Pojechał do Polski i zapisał się do
szkoły w Warszawie. Zrobił maturę, a potem poszedł na
studia. Rodzice przysyłali mu przez znajomego kolejarza
pieniądze, wymienialiśmy się też tą droga listami.
Kiedy inne brzeskie rodziny się o tym dowiedziały,
również zaczęły przez tego znajomego przekazywać
listy.
Była
to
wspaniała
okazja
do
ominięcia
komunistycznej cenzury. Ostatnia partia listów trafiła
jednak nie do rodzin, lecz w ręce NKWD.
Nasz
„listonosz” został aresztowany i zdradził, że listy zanosił
zawsze do państwa Odyńskich.
Na tej podstawie
sowiecka tajna policja uznała, że ja i Stefan jesteśmy…
groźnymi szpiegami. Według NKWD mieliśmy podjąć
pracę dla wywiadu imperialistycznego.
Była to
piramidalna bzdura, ale za bardziej błahe rzeczy w
Związku Sowieckim można było dostać kulę. Zrobiło
się groźnie.
Gdy NKWD
wyprowadzało
mnie z
mieszkania
w
Brześciu,
Stefana
w
Warszawie
aresztowało UB. Siedział na Rakowieckiej półtora roku.
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Był tam dręczony, zmuszano go, żeby się przyznał, że
jest na usługach Londynu.
Z drugim bratem, Jeremim – który siedział w
sąsiedniej celi więzienia w Brześciu – porozumiewałam
się alfabetem Morse’a. Pukaliśmy do siebie przez ścianę.
Pewnego dnia rodzice w paczce przemycili
informację, że będą stać pod więzienną bramą.
Wspięłam się na barki koleżanki i wyjrzałam przez
jedyne małe okienko. Rzeczywiście, byli. Zaczęłam do
nich machać, bardzo się wzruszyłam. Wtedy strażnik –
który podglądał nas przez judasza - wpadł wściekły do
celi i siłą zwalił mnie na ziemię. Nawet tego mi
odmawiali, zobaczenia bliskich przez więzienną kratę.
Za karę trafiłam do karceru. Gdy wyszłam po kilku
dniach, z paczki od rodziców już nic nie zostało,
dziewczyny wszystko zjadły. Nie miałam nawet o to do
nich wielkiego żalu, wszystkie byłyśmy takie głodne.
„Sąd”
odbył się 17 września 1948 roku.
Zostaliśmy z Jeremim skazani za „zdradę ojczyzny”.
Wyrok: dwadzieścia pięć lat łagru i pięć lat pozbawienia
praw obywatelskich. Gdy to usłyszałam, nogi się pode
mną ugięły. Dwadzieścia pięć lat? To przecież więcej
niż wówczas miałam!
Sowieci dali mi kopię wyroku. Złożyłam go w
kosteczkę i zaszyłam w poduszce, którą dostałam w
paczce od rodziców. Jak przyszli i chcieli mi ten papier
zabrać, skłamałam, że zużyłam go w ubikacji.
Powiedziałam, że taki wyrok tylko do tego się nadaje.
Dzięki temu ocalał. Wrócił ze mną z Workuty w tej
samej poduszce.
Najpierw trafiliśmy
do Moskwy, do słynnego
więzienia na Butyrkach, które pamiętało jeszcze czasy
carskie. Był tam punkt pieriesilny, czyli rozdzielczy.
Stamtąd dopiero rozwozili nas do poszczególnych
łagrów. Tych z najcięższymi wyrokami wysyłali na
północ, za koło podbiegunowe. Znalazłam się w tej
grupie. Przewieźli nas do Kirowa, gdzie pozwolono mi
26

napisać list do rodziny. Poprosiłam o ubrania, bo w
Moskwie recydywistki, z
którymi siedziałam w celi,
wszystko mi ukradły.
Potem rozpoczął się ostatni etap transportu.
Wkrótce
stanęłam
przed
bramą
obozu.
Nie
spodziewałam się niczego dobrego. W moim wyroku
było zaznaczone, że jako wyjątkowo groźny „wróg ludu”
mam być kierowana do najcięższych prac fizycznych.
Tak rozpoczęła się moja łagrowa golgota…

Powrót
Gdy trafiłam do łagru nie przypuszczałam, że
spędzę tam tyle lat. Nie sądziłam również, że na
wygnaniu wezmę ślub. Niestety, kilka dni po ceremonii
mama musiała wyjechać z Workuty.
Ogromnie
tęskniłam i w końcu zdecydowałam się na podjęcie
szalonego ryzyka: postanowiłam nielegalnie pojechać do
rodziców, do Brześcia.
Gdy
dziś o
tym
myślę,
uważam, że to było całkowite wariactwo. Musiałam
przejechać przez co najmniej trzy punkty kontrolne, w
których sprawdzali przepustki.
Wsiadłam jednak do
pociągu i ruszyłam na zachód. Liczyłam że się uda. W
przedziale siedział ze mną jakiś facet. Przyglądał mi
się, a ja starałam się nie zwracać na niego uwagi
- Ty łagiernica? - spytał wreszcie. – Z obozu?
Odpowiedziałam twierdząco. Nie było sensu tego
ukrywać. Opowiedziałam mu wszystko. Gdzie jadę, że
nie mam dokumentów…
- A jak ty przejedziesz przez punkty kontrolne? zdziwił się.
- Jakoś przejadę.
Wtedy on się zamyślił i powiedział:
- Daj mi swój dowód osobisty.
Zrobiłam to, co kazał.
Gdy stanęliśmy na
pierwszym
punkcie
kontrolnym,
powiedział
enkawudzistom, że jestem jego żoną i że śpię. Tak
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dotarliśmy do samej Moskwy. Byłam mu bardzo
wdzięczna. Gdy się rozstawaliśmy, spytałam kim jest.
- Oficerem śledczym w jednym z łagrów – odparł.
A mnie zamurowało.
Przyjechałam do Brześcia tylko na pięć dni,
odwiedziłam też rodzeństwo we Lwowie. Dwaj bracia,
Wiesław i Bogdan studiowali tam medycynę. Siostra
Irena również. Było wspaniale zobaczyć rodzinne strony,
choć teraz – z czym nie mogłam się pogodzić – to już nie
była Polska.
Wkrótce musiałam wracać na Workutę.
Na
szczęście w powrotnej drodze już przepustek nie
sprawdzano. Nikt przecież dobrowolnie w tamtą stronę
nie jechał. Przywiozłam jedzenie, a mężowi w prezencie
radio.
Mama
Olgierda
przysłała
tymczasem
jego
sfałszowany akt urodzenia. Został w nim odmłodzony o
kilka lat. Tak, żeby wyszło, że w dniu aresztowania był
niepełnoletni. Dzięki temu we wrześniu 1956 roku został
ostatecznie zwolniony.
Mogliśmy złożyć na milicji
dokumenty pozwalające na repatriację do Polski.
Dostaliśmy zgodę 15 grudnia 1956 roku.
Kiedy
wyruszyliśmy, byłam w dziewiątym miesiącu ciąży.
Długą podróż – o dziwo – zniosłam bardzo dobrze. Po
tym, co przeżyłam w łagrach, wszystko wydawało mi się
banalnie proste. Kilka tysięcy kilometrów? Cóż to dla
mnie!
Granicę PRL przekroczyliśmy 22 grudnia, dwa dni
przed Wigilią.
Wzruszenie było olbrzymie, choć –
niestety – nie wracaliśmy do wolnej ojczyzny. Była to
jednak rodzinna ziemia, tu było nasze miejsce. Gdy ktoś
mówi mi dzisiaj, że emigruje, bo na Zachodzie można
więcej zarobić, nie mogę tego zrozumieć. Lepiej jeść
sam chleb z solą, ale we własnym kraju. Zwłaszcza, że
teraz Polska jest już wolna. Nasza.
Pojechaliśmy do Gdańska, rodzinnego miasta
męża. Tam 6 stycznia 1957 roku urodziłam syna. Na
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imię daliśmy mu Jeremi, po moim zamordowanym
bracie. Nasza córka Mariola – czyli Maria Jolanta –
urodziła się po dwóch latach już w Warszawie. Mam
wnuki, a nawet trójkę prawnucząt (…).
Moi rodzice też w końcu przyjechali do Polski. Nic
ich już w Brześciu nie trzymało.
Pracowałam wiele lat jako sekretarka dyrektora
elektrowni. Mąż zmarł w 1989 roku – w roku odzyskania
niepodległości.
Oboje
działaliśmy
w
Związku
Łagierników.
Po wielu latach, w 1992 roku wróciłam na Workutę
wraz z dwoma kolegami z łagru. Była z nami Telewizja
Polska. Kręciła film dokumentalny „Zdrajcy ojczyzny”.
Z takiego paragrafu bowiem zostaliśmy skazani
przez sowiecki sąd.
Tym razem jednak powitano nas na Workucie
zupełnie inaczej. Na dworcu czekała delegacja
Memoriału,
rosyjskiej
organizacji
zajmującej
się
badaniem sowieckich zbrodni. Witano nas z wielkimi
honorami. Byłam wtedy prezesem naszego związku.
(Red.: Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej).

Kiedy dotarłam na miejsce, w którym znajdował się
niegdyś obóz zobaczyłam, że zmienił się krajobraz. Na
początku nie mogłam dojść, w czym rzecz. Dopiero potem
zorientowałam się, że zniknęły olbrzymie hałdy węgla, które
niegdyś usypywałam
wraz z innymi więźniami. Tym
węglem wyrównano cały teren, zacierając wszelkie ślady
po łagrze. Pod grubą warstwą węglowego miału razem z
barakami i drutem kolczastym zostały też groby ofiar. W
tym grób mojego brata. Po naszym cierpieniu, po całym
koszmarze sowieckiego ludobójstwa nie miał pozostać
nawet ślad. Tak, jakby to się nigdy nie wydarzyło.
Ale przecież my pamiętamy. A po nas pamiętać
będą kolejne pokolenia.
Natalia Zarzycka z domu Odyńska
( rocznik 1927 )
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Z łagru na Sybir
Wspomnienia z więzień, łagrów i zesłania na Sybir
9.V.1945 r. - 29.XII.1955 r.(fragmenty, skróty - od Redakcji)
Tadeusz Bukowy
Sambor, koniec lipca 1944 r.
Jest rok 1944 - trwa jeszcze okupacja niemiecka.
Lipiec tego roku przyniósł wielkie wydarzenie – Niemcy
opuszczają miasto Sambor. Armia Krajowa rozpoczyna
akcję „Burza”. Zapanowała wielka radość. Partyzanci
przyszli do miasta z wioski Sąsiadowice, gdzie mieli swoją
główną bazę. Uzbrojenie mieli przeważnie angielskie
(steny, kolty, PIAT-y) oraz polskie. Uzbrojenie pochodziło
ze zrzutu.
Radość ludności polskiej była ogromna - pierwszy
polski żołnierz po tylu latach okupacji sowieckiej i
niemieckiej.
Dowódca ulokował swoją kwaterę w ratuszu, w
strategicznych punktach miasta ustawiono posterunki. Po
tygodniu pobytu partyzantki w Samborze
nadeszła
wiadomość, że od Drohobycza w kierunku na Sambor
wycofuje się niemiecka dywizja pancerna. Wobec tak
dużej przewagi, dowódca wydał rozkaz wycofania się z
miasta w kierunku wsi Biskowice, odległej o 3 km od
Sambora. Jednymi z ostatnich partyzantów opuszczających
miasto był Stanisław Droński i ja – kandydat na partyzanta.
Razem wyszliśmy z Sambora i doszliśmy do miejscowości
Rudna, może kilometr przed Bliskowicami (…) Stanisław
był starszy ode mnie o trzy lata, imponował mi swoją
postawą. Był uzbrojony w karabin Mauser, miał dwa
granaty, czerwoną opaskę. Dlaczego byliśmy ostatni, gdy
cały oddział był już w Biskowicach i jaką rolę czy zadanie
miał wykonać Stanisław - tego mi nie powiedział, wszystko
odbywało się w szybkim tempie. Siedzimy w rowie obok
drogi, nad naszymi głowami lecą pociski z „katiuszy”,
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wystrzeliwane z Biskowic w kierunku Sambora, miały one
charakterystyczny warkot.
Od strony Biskowic podjechał opancerzony
samochód, zatrzymał się obok nas. W samochodzie obok
kierowcy siedział lejtnant, a za szoferką było umieszczone
działko szybkostrzelne, obsługiwane przez trzech żołnierzy.
Z szoferki wyszedł lejtnant i pyta: „Co wy za jedni i
co tu robicie?” Odpowiadał Stanisław, że jest partyzantem
z oddziału „Pogardy”. „Dobrze – powiedział lejtnant –
widziałem wasz oddział w Biskowicach. Ale powiedz, czy
wiesz gdzie są Niemcy”. Stanisław odpowiedział, że
niedaleko, w odległości około 1 km jest cmentarz i tam już
są Niemcy, słychać, że co kilka minut strzelają krótkimi
seriami z karabinu maszynowego. Radził, aby tam nie
jechać, na co oficer powiedział: „Pojedziemy
i
zobaczymy”. Minęło kilka minut i zaczęła się strzelanina,
po chwili zrobiło się cicho (…)
Weszliśmy na podwórze pobliskiego gospodarstwa.
Zobaczyliśmy studnię, naciągnęliśmy kołowrotkiem wiadro
zimnej wody, bardzo nam smakowała. Nagle znów zaczął
strzelać karabin maszynowy. Obok
była murowana
przybudówka, a obok niej mała piwniczka. Stanisław
otworzył kwadratowe drzwi z desek i wskoczyliśmy do
środka. Nie było dużo miejsca, może 2 m na 3 m, było w
niej trochę siana i buraków. Nie zdążyliśmy się dobrze
ulokować, gdy usłyszeliśmy jakieś odgłosy, nie otwieraliśmy
drzwi, tylko patrzyliśmy przez szpary w drzwiach i
zamarliśmy z wrażenia: w naszym kierunku zbliża się
czterech Niemców. Cały czas patrzymy i dobrze ich
widzimy. Pierwszy chyba w stopniu sierżanta, na piersiach
miał lornetkę, w ręku trzymał Mausera 15.strzałowego, a w
saperkach (butach) miał po dwa granaty trzonkowe, drugi
za
nim też z granatami w butach i
z karabinem
maszynowym na ramieniu. Następni też uzbrojeni i ze
skrzynkami z amunicją. (…) Przechodzą obok nas,
rozmawiają po niemiecku, kierują się do domu. Pukają –
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nikt nie otwiera, jeden z nich podszedł i puścił serię z
automatu, drzwi rozleciały się. Do środka weszło dwóch i z
piwnicy pod domem wyciągnęli kobietę i dzieci. Rozmawiał
ten pierwszy, umiał trochę po rosyjsku. Rozmowa była
krótka, kobieta przerażona, dzieci płakały. My siedzieliśmy
jak na rozżarzonych węglach. Stanisław szybko zdjął
opaskę z ramienia, granaty, karabin - schował pod siano.
Siedzimy cicho, cały czas wpatrzeni w Niemców. Ich
dowódca jeszcze chwilę rozmawiał, pozostali rozglądali się
dokoła. Raptem ten, który szedł jako czwarty podszedł do
przybudówki, kopnął drzwi, były zamknięte, podszedł do
naszej piwniczki, kopnął nasze drzwi i zobaczył nas
siedzących. Krzyknął coś po niemiecku, pistolet skierował
w naszą stronę i pokazał ręką, żeby wychodzić. Wyszliśmy
- otoczyli nas. Pytania zadawał dowódca. Mówił ciekawym
językiem, mieszał wyrazy rosyjskie i polskie. Pytał nas co
my tu robimy i gdzie mieszkamy, czy tu była partyzantka i
gdzie są Sowieci, na wszystkie pytania odpowiadał
Stanisław. Powiedział, że mieszkamy niedaleko, że mamy
gospodarstwo i chcieliśmy nakosić siana. (…) Dowodzący
tą grupą wyciągnął notes, coś w nim zapisał i zawołał
czwartego z grupy. Dał mu kartkę i jakiś rozkaz. Nam
powiedział, że mamy iść przodem przed żołnierzem, a
gdybyśmy chcieli uciekać, to ma rozkaz nas zastrzelić.
Patrol niemiecki pozostał, a my tym rowem, w którym
wcześniej siedzieliśmy – idziemy do Sambora. My we
dwójkę – trzy kroki za nami Niemiec z pistoletem w ręku.
Dochodzimy do cmentarza, a przed nami przykry widok: pół
godziny temu rozmawialiśmy z lejtnantem, był wesoły,
uśmiechnięty. Samochód palił się, szofer leżał na
kierownicy i palił się razem z samochodem, nasz lejtnant
wisiał na drzwiach, w ręku trzymał tetetkę. Żołnierze chyba
zdążyli wyskoczyć z samochodu, ale nie zdążyli dobiec do
zbawczego rowu, wszyscy trzej leżeli twarzą do drogi, a
koło nich dużo krwi. W palącym się samochodzie co jakiś
czas wybuchały pociski. Odruchowo na moment
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zatrzymaliśmy się, było nam ich żal, że tak głupio zginęli
(…).
Doszliśmy do miasta i żołnierz doprowadził nas do
kamienicy Gromka. Tutaj przed jednym z pokoi postawił
nas twarzą do ściany i wszedł do środka. Minęło parę minut
i kazał nam wejść do pokoju, były tam trzy zsunięte stoły, a
na nich duża mapa. Staliśmy na baczność, za stołem
siedziało kilku oficerów różnych stopni i w różnym wieku.
Jeden z nich zaczął nas wypytywać co tam robiliśmy, gdzie
mieszkamy, gdzie są Sowieci. Odpowiadał Stanisław tak
samo, jak na Rudnie. Nie trwało to długo, kazali nam wyjść.
Na korytarzu czekał nasz konwojent i znowu staliśmy
twarzą do ściany (…). Otworzyły się drzwi, zawołali
konwojenta. Po chwili wyszedł, w ręku miał papier i mówi
do nas: „Idziemy na ulicę Drohobycką”. Nie mógł tego
wyraźnie wypowiedzieć i dał nam to do przeczytania. My
mieliśmy teraz go tam zaprowadzić. Już zbliżał się wieczór,
była idealna cisza. (…)
Doszliśmy do ulicy Drohobyckiej, stanęliśmy przed
parterowym domem, przed którym była warta. Po krótkiej
rozmowie, prowadzonej przez konwojenta z wartownikami,
zaprowadzono nas do tego domu. Znowu stoimy w
przedpokoju twarzą do ściany, pilnuje nas inny żołnierz,
uzbrojony w automat. W końcu zaproszono nas do środka,
w pokoju było kilku oficerów. Padały te same słowa jak w
poprzednich miejscach, my powtarzaliśmy swoją wersję.
Na ścianie wisiała duża mapa i jeden ze starszych rangą
podszedł do niej i zapytał, gdzie my teraz jesteśmy i gdzie
jest droga na Węgry. Mapa była dokładna, Stanisław
pokazał drogę na Węgry z Sambora do Starego Sambora i
potem do Turki, która była przed granicą z Węgrami.
Jeszcze parę pytań o Rosjan i wyprowadzono nas do
przedpokoju. Przeczuwaliśmy, że to ostatni etap
przesłuchań, że ważą się nasze losy. Z pokoju wyszedł
jeden z oficerów, wyprowadził nas przed dom i kazał iść do
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domu. Stanisław pobiegł w jedną stronę, ja w drugą,
mieszkaliśmy w innych częściach miasta.
Sambor – sierpień, wrzesień, październik 1944 r.
(…) W połowie sierpnia w Samborze byli już
Rosjanie. Rozpoczęła się druga okupacja rosyjska. Po
skończeniu 7. klasy w 1943 roku zająłem się handlem, żeby
pomóc mamie w utrzymaniu domu. Teraz w 1944 roku
zapisałem się do 8. klasy szkoły dziesięcioletniej. Nastały
niepewne czasy dla ludności, Polska była niepewna
swojego losu. Już były słuchy, że mamy opuścić te tereny i
wyjechać do Polski. To były dylematy ludzi starszych.
Odwiedziłem Stanisława, był u niego Krakowski i tak
poznałem jeszcze jednego partyzanta od „Pogardy”. Krąg
znajomych poszerzył się, bo do Sambora przerzucono kilka
młodych osób – członków AK z Drohobycza. Zacząłem
przebywać wśród kolegów starszych ode mnie o kilka lat.
Kolega Krakowski przedstawił mnie Grotowi II (Stefanowi
Józefowiczowi), który w tym czasie był dowódcą konspiracji
na terenie Sambora. Zostałem zaakceptowany na łącznika
między Samborem-miasto a przedmieściem Średnia. W
Samborze-miasto moim przełożonym był Toth, natomiast
na ulicy Średniej (przedmieście Sambora), miał swoją
kwaterę Józefowicz pseudonim „Grot II”. Aby skontaktować
się z Grotem, musiałem najpierw nawiązać kontakt z
Tadeuszem Skrabą, który też mieszkał na ulicy Średniej.
On dopiero dawał mi namiar, gdzie obecnie znajduje się
„Grot”, który często zmieniał miejsce zamieszkania.
Po paru miesiącach dostałem polecenie od „Grota”,
aby nawiązać kontakt z Borysławiem. Z zadania
wywiązałem się ku zadowoleniu „Grota II”. Byłem tylko
jeden raz w Borysławiu. Była już zima, był zorganizowany
bezpieczny dojazd wojskowymi Studebakerami(…).
Na początku lutego 1945 r. złożyłem przysięgę,
obrałem pseudonim „Orzeł II” (bo pierwszy już był).
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Podziękowano mi za dobre spisywanie się w pracy
łącznika. Przez kilka dni chodziłem dumny, ale najgorsze
było to, że nie mogłem nikomu pochwalić się.
Pewnego razu otrzymałem zadanie odbycia podróży
do Drohobycza, gdzie w więzieniu Brygidki przebywał
ksiądz Drabik, pseudonim „Liwiusz”, aresztowany w
Samborze w styczniu 1944 roku. Od pani Jegrowej
odebrałem specjalnie przygotowany pokaźny pakunek i
zawiozłem do Drohobycza. Znalazłem więzienie, a przed
nim dużo kobiet w różnym wieku. Zostałem poinformowany,
że najpierw należy dowiedzieć się, czy więzień nadal
przebywa w tym miejscu. Kilka godzin czekałem przed
portiernią. Jedna z pań poprosiła mnie, abym popilnował jej
paczkę, bo ona na chwilę odejdzie. Wróciła niebawem i
poprosiła, abym na kartce napisał komu chcę przekazać
paczkę. Napisałem, ta pani wzięła kartkę, podeszła do
okienka, puka – okienko otwiera się i słychać głos: „a ty
czego?” „Ja do was lejtnant”- mówi pani, podaje kartki i do
tego flaszkę samogonu. Dla mnie to była lekcja, jak
należy postępować w niektórych sytuacjach. Po chwili
drzwi się otworzyły, stanął w nich oficer, podeszły do niego
osoby stojące już kilka godzin. On wyciągnął kartkę,
przeczytał cztery nazwiska, w tym dwa, które przed chwilą
dodała pani i dwa inne. Podawać pakunki!
Szybko
podajemy, ludzie pytają kiedy od nich wezmą. „Czekać”
pada odpowiedź i drzwi zamykają się. Podziękowałem tej
pani za pomoc i i ruszyłem na rogatkę Drohobycza, żeby
złapać okazję do Sambora.
Na początku lutego 1945 roku poznałem kolegę z
Powstania Warszawskiego
Aldka Orskiego ze
Zgrupowania Baszta. Był o głowę niższy ode mnie, ale o 3
lata starszy. On zapoznał mnie z panią Baszakówną.
Cały czas byłem zajęty pracą konspiracyjną, w
szkole bywałem sporadycznie, oceny miałem marne. Po
dłuższej znajomości z Aldkiem Orskim dowiedziałem się, że
został on dowódcą drużyny sanitariuszek.
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Sambor 1945 rok
(…) Aldek Orski wiedział, że jestem łącznikiem, bo
parę razy z meldunkiem byłem u niego. Narodziła się
między nami przyjaźń.
Orski prowadził zajęcia z
przysposobienia sanitarnego u pani Baszakówny, która
mieszkała na przedmieściu Sambora na ulicy Powodowej
(…).
Był początek maja 1945 roku. Aldek powiadomił
mnie, a raczej przekazał poufną informację, że kilka osób
ma być wysłanych w okolice
Przemyśla. 7 maja
otrzymałem polecenie zgłoszenia się nazajutrz z zapasem
bielizny i w miarę możliwości – prowiantu na 3 dni. Tego
dnia dowiedziałem się od rodziców, że jesteśmy w trójkę
zapisani na wyjazd do Polski. Byłem w rozterce(…).
Aresztowanie
Wieczorem 8 maja 1945 roku podjąłem decyzję,
która zaważyła na moim życiu na następne jedenaście lat.
Pożegnałem się z rodzicami, którzy domyślili się, że
działam w organizacji i chwilowo muszę ich opuścić.
Kochana mama dała mi na drogę puszkę amerykańskiej
tuszonki, zabrałem komplet bielizny i amerykański
skafander przeciwdeszczowy. Wyszedłem z domu ze łzami
w oczach. Zgłosiłem się w punkcie kontaktowym u pani
Błaszak. Zastałem tam kolegę Aldka Orskiego (ur.1923 r.)
Prawdopodobnie
mieliśmy
dołączyć
do
oddziału
partyzanckiego w okolicach Przemyśla. Czekaliśmy na
łącznika, który miał po nas przyjść, minęła noc, łącznik nie
przyszedł (...). Rozeszliśmy się do domów po denerwującej
i nieprzespanej nocy, wieczorem znowu mieliśmy spotkać
się na punkcie kontaktowym.
W domu szykowałem się do odpoczynku, naraz
usłyszałem podniesiony głos. Rozmowa z rodzicami toczy
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się po rosyjsku, pytają moich rodziców gdzie jest syn.
Podskoczyłem do okna (dom był parterowy), widzę, że kilka
kroków od okna stoi sołdat z automatem. Nie byłem
przygotowany do takiej sytuacji, gdybym był w drugim
pokoju miałbym szansę ucieczki, ale stało się inaczej. Do
pokoju wszedł oficer NKWD i zwraca się do mnie; „Ręce do
góry”, wszedł drugi i zaczął mnie rewidować. Nie miałem
nic „trefnego”
przy sobie, parabelkę z zapasowymi
magazynkami zostawiłem na punkcie kontaktowym. W
domu miałem trochę rzeczy, które by ich zainteresowały,
ale były schowane w skrytce na ganku. Znaleźli w
szufladzie kredensu przewody i
zapytali gdzie jest
radiostacja. Z opresji wyratowała mnie mama, która
powiedziała, że są to przewody od radia, które w 1943 roku
oddaliśmy przymusowo Niemcom, może nawet pokazać
pokwitowanie. Rewizja trwała około godziny, nic
podejrzanego nie znaleźli. Jeden z oficerów zobaczył na
mojej ręce zegarek. „Ściągnij zegarek” – mówi. Zdjąłem i
podałem zegarek oficerowi, obejrzał, otworzył, zajrzał do
środka, zamknął – i schował do kieszeni. Poprosiłem, aby
mi oddał. Popatrzył na mnie, włożył rękę do kieszeni i oddał
mi zegarek, a ja natychmiast przekazałem go mamie
(zegarek ten ponownie włożyłem na rękę dopiero po
jedenastu latach, po powrocie do Polski).
Padła komenda „wychodzimy”, pozwolili mi jeszcze
pożegnać się z rodzicami. Pierwszy wyszedł lejtnant, ja za
nim, potem kapitan. Gdy byliśmy już na dworze, do mojego
domu podeszła Basia z punktu kontaktowego.
- A wy do kogo - pyta kapitan.
- Ja do pani Bukowej – odpowiada Basia.
Chyba już był zaprawiony w podobnych sytuacjach,
bo nie uwierzył jej, kazał podnieść ręce do góry i zaczął ją
rewidować. Nic nie znalazł, potem zabrał jej torebkę,
wytrząsnął całą zawartość. Basia zbladła, między jej
damskimi rzeczami znalazł karteczkę zapisaną drobnym
pismem, to był gryps do mnie.
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- A to co? – pyta.
- To są moje notatki – odpowiedziała Basia i chciała
zabrać od niego.
Nie pozwolił, kazał jej przeczytać. Z treści grypsu
wynikało, że mam zgłosić się o godz.20 na punkcie
kontaktowym, zabrać ze skrzynki amunicję 9 mm ze
wskazanego miejsca jej przechowywania. Gdy Basia to
przeczytała, kazał jej przetłumaczyć, powiedziała, że nie
zna języka rosyjskiego. Oficerowie zdenerwowali się,
zaczęli dosadnie wyrażać się i straszyć: „Nie chcesz teraz
powiedzieć, to pogadamy inaczej i powiesz wszystko, i
będziesz znała język rosyjski”.
Ponownie wyprowadzili nas z domu. Wszystko to
działo się 9 maja 1945 roku w Samborze, wtedy rano
jeszcze nie wiedzieliśmy, że zakończyła się wojna.
Szliśmy ulicą Zamiejską, przy której mieszkałem,
zbliżyliśmy się do ulicy Sobieskiego. Naprzeciw nas po
drugiej stronie ulicy szedł mój kolega Witold Oliwa (rocznik
1927). Kapitan go zauważył, od razu przeszedł na drugą
stronę ulicy i aresztował go.
W zaistniałej sytuacji
poszliśmy wszyscy w kierunku domu Tolka Oliwy. Do
domu wszedł Tolek i kapitan. Lejtnant kazał Basi uklęknąć,
podszedł do mnie i mówi „Łożyś krestom”. Położyłem się
na ziemi, a on mi butem rozłożył nogi i ręce. Postawił
sołdata z automatem koło nas, a sam poszedł do domu
Tolka, gdzie przeprowadzali rewizję.
Rewizja
u
Tolka
trwała
około
godziny,
wyprowadzono Tolka z domu. Kapitan kazał nam wstać,
poszliśmy w stronę rynku. A tutaj wielki ruch, idzie parada,
gra orkiestra.
Doszliśmy do kamienicy, na której nie było żadnych
napisów ani oznaczeń państwowych. Okazało się, że w tym
budynku mieści się zakonspirowana placówka radzieckiego
kolejowego NKGB. Tutaj rozpoczął się dla mnie pierwszy
kontakt z radziecką rzeczywistością. Rozłączyli nas z
Basią, mnie i Tolka zaprowadzono do piwnicy, która była
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przygotowana do przyjmowania więźniów. Żołnierz otworzył
drzwi do celi, kazał nam wejść, drzwi za nami zamknięto.
W celi panował półmrok, nie było żarówki, dochodziło tylko
słabe światło z małego, piwnicznego okienka. Powoli
wzrok przystosował się do słabego oświetlenia, widzimy, że
od ściany do ściany była zrobiona półka z desek na
wysokości ok.1/2 metra. W rogu piwnicy, obok drzwi stała
nieduża beczka z dwoma uchwytami i pokrywą, która
służyła jako przenośna ubikacja (później poznałem jej
nazwę „parasza”). W rogu celi, na półce leżało dwóch
zarośniętych mężczyzn. Jeden z nich wstał, podszedł do
nas i zapytał kim jesteśmy i który jest dzień. Okazało się, że
oni przebywali w tej piwnicy miesiąc i stracili rachubę
czasu. Byli aresztowani w okolicach Starego Sambora,
Ukraińcami (domyślaliśmy się, że są banderowcami) (…)
Otworzyły się drzwi i wepchnięto nam nowego
aresztanta. W półmroku rozpoznaliśmy naszego kolegę,
był nim Czesław Kosturek. Od Czesława dowiedzieliśmy
się, że jest koniec wojny, mieszkańcy miasta i Rosjanie
świętują, słychać było krzyki, pojedyncze strzały, rozlegała
się też kanonada. Co za los, żeby w taki dzień zostać
aresztowanym, tam na zewnątrz wszyscy się radują, a my
siedzimy głodni i zastanawiamy się, co będzie dalej.
Rozmowy nasze trwały do północy, cały
czas
zastanawialiśmy się, kto mógł nas sypnąć. Doszliśmy do
wniosku, że tylko jedna osoba, która znała nasze nazwiska,
i która wciągnęła nas do organizacji (…).
Do celi przyprowadzono jeszcze jednego Polaka, był
nim Stanisław Pietruszka. Oliwa, Kosturek i Pietruszka byli
z rocznika 1927, ja byłem z 1929. Chodziliśmy do tej samej
szkoły dziesięcioletniej, oni chodzili do klasy dziesiątej, a ja
do ósmej. W konspiracji nie znaliśmy się, w szkole - tak.
W piwnicy było nas czterech Polaków i dwóch
banderowców. Kazano nam wybrać starszego z grupy,
który miał meldować obecność i stan ludzi przy codziennym
sprawdzaniu. Po krótkiej naradzie wybraliśmy jednego z
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banderowców – z powodu wieku i stażu w areszcie.
Dostaliśmy dodatkowy mebel – przynieśli nam wiadro z
czystą wodą i dwa kubki aluminiowe.
Po kilku dniach pobytu zaczęliśmy odczuwać głód,
który coraz bardziej nam dokuczał. Nasze całodzienne
wyżywienie to było 40 dkg chleba i kubek mętnej zupy z
prosa, miało to wystarczyć do następnego dnia. Nasi
rodzice na początku nie wiedzieli, gdzie my jesteśmy, a ja
byłem najbliżej swojego domu – w odległości jednego
kilometra.
Teraz po tylu latach trudno jest opisać stan naszego
samopoczucia, najgorsza była niepewność – co dalej z
nami będzie. Na razie musieliśmy przyzwyczaić się do
braku higieny. Spaliśmy na gołych deskach z butami pod
głową.
Minęło kilka dni, nikogo z naszej piwnicy nie wzywali
na śledztwo, ale dochodziły do nas odgłosy zamykanych i
otwieranych drzwi.
Jak się później okazało, trwały
aresztowania i przywożono ludzi do naszej willi.
Po tygodniu zostałem wezwany na przesłuchanie
(…) Stoję może pół godziny, jestem przestraszony i
zdenerwowany, a siedzący za stołem oficer cały czas zerka
do dokumentów i pisze. Stałem koło ściany, niedaleko było
okno, przesunąłem się trochę i zobaczyłem ogród, cały w
kwiatach. Ogarnęła mnie tęsknota za domem, za rodzicami,
mało brakowało, abym rozpłakał się. Moje rozmyślania
przerwał oficer. Podszedł do mnie, odwrócił twarzą do
siebie, złapał za szyję i przycisnął do ściany. „Masz stać
twarzą do ściany i nie kręcić się, zrozumiałeś?”
I znowu stałem około godziny, zdenerwowany, w
głowie mi szumiało.
Śledztwo zakończyło się
niespodziewanie: Mój oficer otrzymał telefon, słuchał i
odpowiadał „tak jest, tak jest”. Zadzwonił po dyżurnego i
kazał odprowadzić mnie do piwnicy. Szedłem na miękkich
nogach, ochłonąłem, pomału dochodziłem do siebie.
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Po dwóch dniach znowu zostałem wezwany do
śledczego. Wszedłem do tego samego pomieszczenia, w
którym był poprzedni śledczy i jeszcze jeden oficer.
Nauczony doświadczeniem stanąłem koło drzwi.
Kapitan mówi do mnie, abym podszedł bliżej, patrzy
na mnie i mówi: „Chłopcze, ty na pewno chcesz do domu.
Twoja mama złożyła dokumenty na wyjazd do Polski, ty też
masz szansę pojechać razem z rodzicami. My tobie
pomożemy, ale ty też musisz nam pomóc”. Stałem i nie
wiedziałem, co powiedzieć. Kapitan dalej wpatrywał się we
mnie i znowu zaczął mówić: „My wiemy, że ty jesteś jedyny
syn i ty powinieneś być w domu razem z rodzicami i
szykować się do wyjazdu do Polski”. My tobie pokażemy
jednego oficera, a ty nam powiesz kto to jest. Jak nam
powiesz prawdę, to pójdziesz do domu. A teraz podejdź do
ściany i odwróć się”. Kapitan podszedł do telefonu i wydał
polecenie. Minęło z 5 minut, weszły do pokoju dwie osoby,
konwojent wyszedł. Drugi śledczy - lejtnant podszedł do
mnie, odwrócił mnie twarzą do środka pokoju i pyta: „Czy
znasz tego oficera?” Patrzę na niego i za wszelką cenę
staram się ukryć wrażenie, że go znam.
Stał przede mną porucznik Józefowicz, pseudonim
Grot, którego byłem łącznikiem. Jego ubranie było mokre,
włosy do połowy opalone, na twarzy zakrzepła krew.
Lejtnant ponagla: „Przypatrz się dobrze”. Ja już na tyle
opanowałem się, że patrząc lejtnantowi prosto w oczy
powiedziałem, że to na pewno jakiś banderowiec.
Zapytali porucznika, czy mnie zna, odpowiedział, że
nie. Wtedy lejtnant złapał mnie za włosy, przysunął moją
głowę bliżej porucznika i powtórzył: „Przypatrz się dobrze”.
Odpowiedziałem, że nie znam tego pana. On się
zdenerwował i krzyczy: „To nie żaden pan, to bandyta,
wróg ZSRR, ty też taki jesteś”. Uderzył mnie z rozmachem
w brzuch, z bólu padłem na kolana. Klęczałem na
podłodze, lejtnant i kapitan rozmawiali, kazali wyprowadzić
porucznika.
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Kapitan kazał wstać, zwrócił się do mnie: „Może ty
go znasz, a może i nie, ale ty pomyśl, nasza propozycja
jest dalej aktualna”. Kazał zaprowadzić mnie do celi.
Dopiero po latach dowiedziałem się, że porucznik na
przedmieściu Sambora na ulicy Średniej miał bunkier w
stodole. W bunkrze odbywała się narada, w czasie której
ktoś potrącił lampę naftową. Szybko zaczęła palić się
słoma. W stodole oprócz bunkra był nieduży magazyn
broni i dynamitu ze zrzutu. Porucznik uciekał jako ostatni.
Wybuch rzucił go na ziemię. Po paru minutach doszedł do
siebie i zaczął uciekać z tego miejsca. W krótkim czasie na
miejsce wybuchu przybyło NKWD, przeprowadzono obławę
Porucznik dotarł do rzeki Młynówka i tam ranny, ogłuszony,
poparzony szukał schronienia, tam dopadli go ludzie z
Istriebitelnego Batalionu.
To było ostatnie moje spotkanie z porucznikiem
Grotem w moim kochanym mieście Samborze. Już więcej
nie miałem z nim konfrontacji, w naszej piwnicy zapanował
chwilowy spokój. Żyliśmy w niepewności, nie wiedząc
kompletnie, co się dzieje na zewnątrz.
Etap do Lwowa, Lwów
Pod koniec maja obudzili nas w nocy, kazali ubierać
się, zabrać swoje rzeczy i czekać pod drzwiami. Zrobił się
ruch w całej willi. Było słychać komendy po rosyjsku,
okrzyki po polsku. Otworzyły się drzwi, kazali wyjść z
rzeczami. Kapitan NKWD kazał ustawić się po pięć osób
w szeregu, powstała nieduża kolumna mężczyzn i kobiet.
Wyprowadzono nas na ulicę, zaczynało świtać. Doszliśmy
do przejazdu kolejowego, tam na szynach stał parowóz i
kilka towarowych wagonów. Podeszliśmy do wagonu
środkowego, żołnierze rozsunęli drzwi, kazali wchodzić i
usadowić się w jednym końcu wagonu, drugi koniec zajęło
pięciu NKWD-zistów. Oficer dowodzący tą grupą narysował
kredą granicę, do której możemy się poruszać, po jej
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przekroczeniu będą strzelać (...).Słychać komendy po
rosyjsku i nasz mały skład powoli zaczyna ruszać.
Jedziemy, ale gdzie? Na szczęście między nami byli
kolejarze. Józio Durkalec powiedział, że jedziemy na
prawo, to znaczy na Lwów. Mijamy różne stacje, na jednej
z nich pociąg zatrzymał się. Nastąpiła chwila ciszy, potem
zrobił się ruch, rozległy się komendy po rosyjsku, widocznie
uzupełniano pociąg takimi pasażerami, jak my (…)
Późnym wieczorem nasz transport wjechał na
główną stację we Lwowie. Odsunięto drzwi i kazano
wychodzić. Wyładunek nie trwał długo i znowu zbici w
gromadkę, otoczeni przez sołdatów (niektórzy byli z psami)
wychodzimy z dworca Głównego. Poprowadzono nas do
dużego kompleksu budynków przedwojennego sądu. Po
chwili z jednego z gmachów wyszli oficerowie. Przekazano
im akta naszych spraw. Sprawdzono nazwiska, zgadzały
się. Przejęli nas inni konwojenci, zaprowadzili nas do
budynku, niektórych ulokowali w przepełnionych piwnicach,
mnie i kilka kobiet pozostawiono przy końcu korytarza.
Korytarz był długi, okna zakratowane, podłoga z parkietu,
lepsze to niż wilgotna piwnica. Wczesnym rankiem zabrano
nas. Kobiety oddzielono od mężczyzn. Naszą grupę
poprowadzono w kierunku ulicy Gródeckiej i Krasickiego.
Zatrzymaliśmy się przed bramą, po prawej stronie ogrodu
widać willę. Historia się powtarza, znowu jesteśmy w
zakamuflowanej placówce NKWD. Trafiliśmy do celi w
piwnicy pełnej ludzi, trochę wolnego miejsca było pośrodku
betonowej podłogi. Podszedł do nas banderowiec i pyta
„Kto wy”. Odpowiadamy, że Polacy z Sambora (…).
W naszej celi z mojej grupy był Czesław Kosturek i
kilku starszych znajomych. Na śledztwo zaczęli brać
starszych kolegów, którzy wracali do celi niepewnym
krokiem. W końcu ja się doczekałem, przyszedł po mnie
dyżurny sierżant, na korytarzu poinformował, że
poprowadzi mnie na śledztwo na ulicę Sądową, mam iść
krok przed nim, nie wolno mi do nikogo się odzywać, nie
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wolno wykonywać podejrzanych ruchów, które zmuszałyby
go użycia broni. Przy mnie wyciągnął tetetkę z kabury,
wprowadził nabój do komory i włożył pistolet do kieszeni. I
po tej instrukcji ruszyliśmy.
To już był koniec czerwca, piękna pogoda, ludzie
poubierani w letnie ubrania, a ja idę w oficerkach, kurtce
jesiennej, czapce, blady. Od razu zwrócono na mnie
uwagę, ludzie oglądali się, wiedzieli, że prowadzony jest
więzień. Doszliśmy na ulicę Sądową, sierżant zaprowadził
mnie na drugie piętro. Był długi korytarz, po obu stronach
drzwi. Mój konwojent postawił mnie twarzą do ściany i
poszedł zameldować nasze przybycie. Naprzeciwko mnie
otworzyły się drzwi i wyprowadzono porucznika
Mieczysława Totha – znałem go, często nosiłem do niego
meldunki. Widziałem go bokiem, odwróciłem się, poznał
mnie, zdołał powiedzieć tylko „my się nie znamy”. Z
porucznikiem Tothem więcej nie spotkałem się. Do Polski
wrócił po 11 latach.
Wezwano mnie na śledztwo. Śledczy – lejtnant
przeglądał moje dokumenty i co chwilę coś notował. Obok
niego stała laska oparta o stół. Po chwili polecił, abym
podszedł bliżej, bo chciał zobaczyć wroga ZSRR. Siedział i
patrzył mi w oczy. Zaczął pytać o moją działalność we
wrogiej organizacji, wymieniał nazwiska moich kolegów ze
szkoły i zupełnie mi nieznane. Zaskoczył mnie pytaniem po
co jeździłem do Drohobycza. „Nie dumaj” – powiedział,
wziął laskę, zaokrąglonym końcem złapał mnie za kark i
twarzą przycisnął do stołu. Ściągnął mi laskę z szyi i pyta:
„Będziesz mówił?”(…) Opowiedziałem o wyjeździe z
paczką z żywnością dla księdza Drabika, przebywającego
w więzieniu w Drohobyczu. Lejtnant dalej pytał z kim
kontaktowałem się w Drohobyczu, a ja powtarzałem, że
jeździłem do Drohobycza do więzienia. Zarzucił mi, że taki
młody jestem, a już zdradziłem naszą ojczyznę, na co
odpowiedziałem, że moją ojczyzną jest Polska. Wstał,
podszedł do mnie (lekko kulał) i mówi: „Ty faszysto, ty wróg
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narodu radzieckiego”. Złapał mnie za szyję laską,
podciągnął do siebie, przewrócił na podłogę i zaczął
okładać laską. Zwijałem się z bólu, zacząłem krzyczeć.
Raptem przestał, oparł się o stół, ciężko dyszał, zbladł i
patrzył na mnie. Ja leżałem zwinięty w kłębek na podłodze.
Rozkazał, abym wstał. Śledczy nacisnął dzwonek, wszedł
mój konwojent. Na ulicy, patrząc na mnie, zauważył
zmianę,
powiedział tylko: „Trzymaj się”. W celi nie
rozmawiałem, siadłem pod ścianą, powiedziałem, że boli
mnie głowa. Minął tydzień, otworzyły się drzwi, dozorca
zapytał, czy jest ktoś na literę „b”, chodziło o mnie. Po
wyjściu z celi zostałem dokładnie zrewidowany i oddany
pod opiekę konwojenta (…). Poprowadził mnie na śledztwo
na Sądową. Weszliśmy na drugie piętro, stanąłem pod
ścianą tego samego, co poprzednio, pokoju, konwojent
poszedł zameldować przybycie, a ja przeżywałem w
wyobraźni tamto śledztwo, nogi mi drżały. „Wchodzić” –
słyszę głos i od razu nastąpiła chwila odprężenia, bo to nie
był głos tamtego lejtnanta.
Wszedłem do pokoju, stanąłem przepisowo na
baczność koło drzwi. Patrzy na mnie kapitan, mówi
podejdź, siadaj. Podszedł do mnie i mówi „Coś ty
narozrabiał? Lejtnanta zabrali do szpitala, on był ranny na
froncie, co ty zrobiłeś, że on tak się zdenerwował?”
Opowiedziałem mu wszystko, słuchał, nic nie mówił,
a gdy skończyłem, polecił mi zdjąć spodnie, prawy bok był
siny. Kazał ubrać się. Powiedział, że w moich dokumentach
i zeznaniach jest dość, abym otrzymał wyrok, ze względu
na młody wiek wyrok na pewno nie będzie srogi (…) „To już
będzie koniec śledztwa, ja przygotuję dokumenty, ty je
podpiszesz, a potem sąd zdecyduje o twoim losie. Na tym
koniec na dzisiaj”.
Zadzwonił, wszedł konwojent. Szedłem do celi
zadowolony, że nikogo nie wsypałem, a będąc łącznikiem
komendanta – znałem dużo osób w Samborze,
Drohobyczu.
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Około dwudziestego sierpnia wezwano mnie do tego
samego budynku. Kapitan miał przygotowane dokumenty
do podpisu. Za oknem słychać było rozmowy, to nasze
matki przywiozły nam paczki. Poprosiłem kapitana, żeby
pozwolił mi podejść do okna, pozwolił mi tylko na jedną
minutę. Podszedłem, patrzę i widzę moją mamę, poznała
mnie, pokiwałem ręką. Był sierpień 1945 roku, następnie
zobaczyliśmy się w styczniu 1956 roku, po jedenastu
latach, w czasie których walczyłem o przeżycie.
Podpisałem dokumenty o zakończeniu śledztwa,
podziękowałem kapitanowi, nic nie powiedział, tylko
uśmiechnął się. Wróciłem do celi i czekałem na dalszy
rozwój wypadków.
Sąd
Po zakończeniu śledztwa
byliśmy poobijani, ale
zadowoleni, że to już koniec. Przed rozprawą wszystkich
zawieziono do łaźni. Co za rozkosz, po kilku miesiącach
mieliśmy możliwość wykąpać się. Rzeczy nasze oddano do
kotła parowego, nareszcie pozbyliśmy się insektów, które
tak nam dokuczały. Z łaźni zawieziono nas na Sądową i
umieszczono w dużej czystej piwnicy. Rozprawa odbywała
się w dniach od 20 do 23 sierpnia. Sądził nas Trybunał
Wojenny Kolei Lwowskiej. Do naszej dyspozycji oddano
sześciu adwokatów, którzy powiedzieli parę nieznaczących
słów. Każdy z naszych rodziców był zobowiązany do
zapłacenia po 300 rubli. Dopiero na rozprawie spotkaliśmy
się w większym gronie. Rozmowy między nami trwały
krótko, nie pozwalano nam rozmawiać. W zamkniętym
posiedzeniu w sali NKGB rozpatrywano poszczególne
sprawy, wydawano wyroki. Muszę przyznać, że byliśmy
bardzo naiwni i nie zdawaliśmy sobie sprawy z powagi
naszej sytuacji. Do wyroków sądowych podchodziliśmy
obojętnie i nikt z nas nie myślał, że będziemy odbywać te
wyroki. Cały czas tkwiła w nas nadzieja, że sojusznicy nie
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pozwolą na to, żeby tak sądzili i poniewierali AK-owców.
Mieliśmy nadzieję, że nasze władze w Polsce o nas nie
zapomną (strasznie zawiedliśmy się, bo nie tylko odbyliśmy
wyroki, ale jeszcze dodatkowo wysłano nas na zesłanie na
Sybir)…
Drugi dzień rozprawy był dla nas bardzo smutny z
powodu wyroków śmierci, które otrzymali: Stefan
Józefowicz, Mirosław Hentosz, Edzio Buca, był to szok, bo
nikt nie spodziewał się takich wyroków. Ich postawa była
pełna podziwu, podbudowała nas. Pozostałe wyroki
wynosiły 10 lat, 7 lat, 6 lat obozu pracy. Po orzeczeniu
wyroków śmierci skazanych zabrano z sali sądowej.
Muszę jeszcze wspomnieć o warszawiaku Aldku
Orskim, który na rozprawie sądowej powiedział: „Nie macie
prawa sądzić nas za zdradę ojczyzny, bo my naszej
ojczyzny nie zdradziliśmy, tak jak nasi oficerowie, których
wymordowaliście w Katyniu”. Konsternacja, prokurator
gromkim głosem: „Odbieram ci głos, siadaj i nie pleć
głupstw”.
W czasie rozprawy nie pozwolono nam zobaczyć się
z rodzicami (…)
Więzienie na Łąckiego
Po rozprawie sądowej wszystkich mężczyzn
zaprowadzono do więzienia na Łąckiego. Tak luksusowego
więzienia w porównaniu do innych, w których później
przebywałem – nie widziałem. Podłoga – parkiet, w celi
fajansowa muszla klozetowa i umywalka. Tak odbywali
karę więźniowie polityczni w przedwojennej Polsce. Nasza
grupa (oprócz kobiet i trzech kolegów skazanych na
śmierć) zebrała się w jednej celi (…).
Rygor w więzieniu na Łąckiego był podobny jak w
poprzednim, na Krasickich. Rano pobudka, należało ułożyć
rzeczy pod ścianą, spaliśmy na podłodze, do godziny 22
nie było wolno spać. O godzinie 8 przynoszono chleb –
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czarny i wilgotny, do tego kipiatok, tzn. przegotowaną
wodę. O godzinie 17 rozdawano zupę z pszona (prosa). O
godzinie 22 można było układać się do snu. Mijał tydzień
naszego pobytu w tym miejscu, rozważaliśmy, co może
nastąpić dalej, nikt nie myślał o tym, że zasądzone wyroki
będziemy odbywać. Liczyliśmy na to, że wybuchnie
następna wojna lub pomoże nam nasz rząd, gdy dowie się
o tragedii Akowców na tych terenach. Byliśmy młodzi i nie
zdawaliśmy sobie sprawy, co będziemy musieli przeżyć,
żeby wrócić do Polski.
Rozłąka
Niestety po tygodniu spokoju na korytarzu
zrobił się ruch, byliśmy zdenerwowani. Słyszeliśmy łoskot
otwieranych cel i donośne rozmowy. Po chwili wszystko się
wyjaśniło, otwarto naszą celę. W drzwiach stało kilku z
NKWD. Jeden z nich miał teczki z aktami sprawy każdego z
nas. Wyczytywał nazwiska, gdy więzień odpowiadał, że
jest, padał rozkaz zabierać swoje rzeczy i wychodzić na
korytarz i tak po kolei wyszli moi wszyscy starsi koledzy. Ja,
widząc jaka jest sytuacja, też wepchałem do worka parę
swoich rzeczy. Oni, widząc, że ja też stoję spakowany,
pytają o moje nazwisko. Odpowiadam, że nazywam się
Tadeusz Bukowy. Kapitan zagląda do swoich dokumentów,
patrzy na mnie i odpowiada „Ty małoletka zostajesz”.
Zamykaj - mówi do dyżurnego dozorcy. Zamknęły
się drzwi, a ja stoję, w ręku trzymam swój woreczek z
dobytkiem z taką troską i trudem przywiezionym przez
kochaną mamę. To było niesamowite uczucie. Przed chwilą
w tej celi był ruch, teraz zapanowała idealna cisza. Stałem
pod ścianą, popłynęły mi łzy z oczu. To wszystko odbyło się
tak szybko, że ja nawet nie zdążyłem się z nimi pożegnać,
a oni ze mną. Zostałem sam w celi. Tak minęły trzy dni
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mojej rozterki, po których wprowadzono mnie na drugie
piętro do mniejszej celi.
Z niektórymi kolegami, którzy przeżyli obozy i
zesłania, spotkałem się dopiero po 11 latach. Jak
rozstaliśmy się, to ja miałem 16 lat, a gdy powtórnie ich
spotkałem w Krasnojarsku na Syberii - miałem 27 lat.
Cela, w której obecnie przebywałem niczym nie
różniła się od poprzedniej, tylko była mniejsza. A
najgorsze było to, że byłem sam. Noc mija, pozostaje taki
długi dzień. Teraz moim zajęciem było czytanie napisów,
które na ścianie były wyryte szpilką lub agrafką. To była
bardzo ciekawa lektura. Napisy
były po polsku, po
ukraińsku, po żydowsku były podane pseudonimy, daty,
wyroki, a na samym dole ściany była data 1940r. Gdy tę
datę przeczytałem ogarnął mnie strach, bo starsi koledzy
w KPZ na Krasickich opowiadali, jak Rosjanie uciekli
ze Lwowa w 1941 roku, to w więzieniu na Zamarstynowie
i Łąckiego wystrzelali bardzo dużo więźniów. Nazwisk nie
mogłem przeczytać, bo już były zatarte lub z czasem
zniszczone. Jedyny
kontakt
miałem
z
dozorcą
więziennym, każdego dnia przychodził też oficer i
sprawdzał obecność. Prosiłem go, żeby mi powiedział,
gdzie są lub gdzie pojechali moi koledzy. Odpowiadał, że
nie wie i
wychodził z celi. Na trzeci dzień znów go
zapytałem. Podszedł do drzwi i zobaczył, że dozorca
jest dalej, powiedział – „pojechali do łagru.”. Nic mi to nie
mówiło, ale była to już jakaś wiadomość. Cały czas
bałem się przebywać w więzieniu, bardzo chciałem już być
w obozie, bo myślałem
sobie:
dużo ludzi,
inne
warunki, aniżeli w więzieniu, to nie będą mogli mnie
tak rozstrzelać, jak robili to w więzieniach w 1941
roku. W połowie września, rano otworzyły się drzwi i
nadzorca mówi, żebym się przygotował, bo o godzinie
11 przyjdą po mnie. Zapytałem go, gdzie mnie zabiorą,
powiedział, że nie wie. O godz.11 przyszedł po mnie
lejtnant.
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Więzienie na Zamarstynowie
Podeszliśmy do głównego wyjścia, na wartowni
oficer podpisał jakiś dokument i wyszliśmy z więzienia na
ulicę. Na ulicy normalny ruch, ładna pogoda, jest ciepło,
połowa września, ja natomiast ubrany w kurtkę ciepłą, buty
oficerki i do tego worek, który dźwigam na plecach.
Musiałem wyglądać marnie, bo ludzie zaczęli się za mną
oglądać (…).. Minęło może pół godziny marszu i doszliśmy
do więzienia na Zamarstynowie. Podeszliśmy do wartowni,
mój lejtnant wyciągnął dokumenty, które przejął oficer z
tego więzienia. Ja cały czas stałem pod ścianą twarzą do
niej (…) Zaprowadzono mnie do celi. Zrobiłem parę kroków
i stoję, pośrodku celi świeci żarówka, cela prawie pusta, w
jednym
rogu
siedzą
więźniowie.
Jeden
z nich wstaje, podchodzi do mnie. „Kapitan Sołowiow” –
mówi - starszy celi, „a ty kto?”. Podaję swoje nazwisko,
narodowość i wyrok (..). Usadowiłem się w rogu celi pod
ścianą, podszedł do mnie kapitan Sołowiow, poprosił, abym
mu opowiedział jak żyliśmy przed wojną, w czasie okupacji
niemieckiej i rosyjskiej, wywiązała się między nami
rozmowa, to znaczy ja opowiadałem, on słuchał uważnie,
powiedział, że jest profesorem historii, pochodzi z Syberii,
ma syna w moim wieku i bardzo mi współczuje (..)
Etap
Pod koniec września otworzyły się drzwi i pada
pytanie: „Na literę B jest ktoś?” Było nas w celi dwóch, ale
ja podchodzę pierwszy. Otrzymałem polecenie: „Ubieraj
się, bierz swoje rzeczy, idziesz na etap”. Byłem
żółtodziobem, nie wiedziałem co znaczy słowo „etap”.
Kapitan wyjaśnił mi, że na pewno wywiozą mnie do obozu.
Otworzyły się drzwi, wyszedłem na korytarz, dyżurny kazał
mi stanąć twarzą do ściany, widziałem, że po obu stronach
też stali więźniowie. Po chwili weszło kilku żołnierzy i
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wyprowadzono nas na dziedziniec więzienny. Padła
komenda, aby nie rozmawiać. Na dziedziniec wjechały dwa
Studebakery, kazali wchodzić do tych samochodów, oficer
konwojujący ostrzegł nas, że
próby ucieczki grożą
zastrzeleniem. Znaleźliśmy się na dworcu towarowym,
przed nami stał pociąg. Ustawili nas w kolumnie po pięciu w
rzędzie, każdy dostał pajdkę chleba i śledzia prosto z
beczki, z tym zaopatrzeniem skierowali nas do wagonów –
po 100 osób, niesamowity ścisk. Wagony zaryglowano,
zrobiło się ciemno, światło sączyło się jedynie przez szpary.
Załadunek trwał kilka godzin, bo samochody przywoziły
kolejne grupy więźniów. W końcu ruszyliśmy, w wagonie
ciasno, duszno (..). Wagony nie były przystosowane do
przewozu ludzi, nie było okienek ani otworu w podłodze, jak
bywało w innych wagonach przewożących więźniów. Brak
powietrza, zaczynają się pierwsze omdlenia, nie ma jak
ratować tych, którzy zasłabli, oprócz tego, że
współtowarzysze podciągają ich do ściany wagonu, gdzie
już zostały wydłubane małe szparki, przez które wlatywał
strumień świeżego powietrza, chorzy łapali to powietrze jak
ryba wynurzona z wody (…)
Kijów
W trzeciej dobie podróży pociąg zatrzymał się w
Kijowie. Cisza, wszyscy byliśmy wpatrzeni w drzwi. Na
zewnątrz słychać komendy, bieganie, szczekanie psów.
Otworzyły się drzwi, padła komenda wychodzić. Naprzeciw
nas, w odległości dziesięciu kroków stali konwojenci z
automatami, z psami. Ci, którzy wyskoczyli pierwsi z
wagonu, od razu padali na kolana i pili wodę z kałuży,
następni mieli już wodę z błotem, ale na to nikt nie zważał.
Taki nagły skok na błoto i powstała przy tym kotłowanina
zdenerwowała psy, całe szczęście, że konwojenci zdołali je
utrzymać. Parę serii w górę uspokoiło wszystkich. (cdn).
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Między Dźwiną a Wilią3
Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej
Mieczysław Potocki
(„Kamień”, „Węgielny”)
Od Redakcji:
rozpoczynamy publikowanie w
„Kwartalniku” wspomnień żołnierza Armii Krajowej Ziemi
Wileńskiej Mieczysława Potockiego, słynnego majora
Węgielnego z lat 1939-1950, o których autor napisał: "spisałem
je z myślą, aby tamte wydarzenia ocalić od zapomnienia,
zwłaszcza, że niektóre z nich pozostałyby nieznane, gdyż tylko ja
o nich wiedziałem". Wspomnienia podzielone są na części
dotyczące lat 1939-1944, gdy autor opisuje swoje walki z
okupantami na Ziemi Wileńskiej oraz na okres 1944-1950 będący
wzruszającym zapisem przeżyć polskiego żołnierza w sowieckich
obozach i komunistycznych więzieniach na terenie Polski.
Mieczysław Potocki, ps. "Węgielny" od 1940 roku organizował
struktury
konspiracyjne
na
terenie
przedwojennego
województwa wileńskiego, doprowadzając do utworzenia
Zgrupowania nr 2 AK. Stojąc na jego czele, w 1944 roku stoczył
zwycięskie bitwy z Niemcami pod Wodzianami, Bołoszą i
Krawczunami. 17 lipca 1944 roku został aresztowany przez
NKWD i wywieziony w głąb Związku Sowieckiego. Po powrocie do
Polski przez kilka lat był więziony. Zmarł 11 listopada 1989 roku.

3

„Między Dźwiną a Wilią” Wydawcy: Scripta Manet - Wilno, Prohibita Warszawa, 2008
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Od Autora
Książka niniejsza zawiera moje wspomnienia z okresu
1939-1944 r. na Ziemi Wileńskiej oraz z lat 1944-1950
spędzonych w obozach w ZSRR i w więzieniu po powrocie do
Polski. Spisałem je z myślą, aby tamte wydarzenia ocalić od
zapomnienia, zwłaszcza że niektóre z nich pozostałyby nieznane,
gdyż tylko ja o nich wiedziałem. Odnosi się to głównie do lat
1939-1944, gdy na Ziemi Wileńskiej osobiście decydowałem o
realizacji pewnych postanowień. Mam nadzieję, że zapiski te
przyczynią się do poznania prawdy o tym okresie.
Swoje przeżycia opisuję w porządku chronologicznym.
Przedstawiam tylko te zdarzenia, które zapadły mi głęboko w
sercu i umyśle. Unikam szczegółowych charakterystyk postaci.
Zależy mi raczej na zwięzłym ukazaniu faktów, które
przemawiają same za siebie. Podaję najważniejsze informacje z
życia konspiracyjnego jedynie na terenie Inspektoratu „BC”
Ziemi Wileńskiej oraz walk Zgrupowania Oddziałów
Partyzanckich Nr 2 Armii Krajowej mjr "Węgielnego". Brak tu
wielkiej polityki, rozważań
na temat stosunków
narodowościowych, religijnych, społecznych i kulturalnych.
Zostawiam te dziedziny specjalistom.
Niektóre fragmenty moich wspomnień mogą być
niekompletne. Spisywałem je po trzydziestu latach od
zakończenia działań konspiracyjnych i walk partyzanckich. To
zrozumiałe, że nie wszystkie szczegóły tamtych lat przetrwały w
mojej pamięci.
Jeśli Wspomnienia… przyczynią się w jakimś stopniu do
opracowania całości historii walk na Ziemi Wileńskiej w okresie II
wojny światowej, będę uważał, że spełniły swoje zadanie.
Mieczysław Potocki „Kamień” – „Węgielny”
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Wojna. Internowanie na Litwie.
1 września 1939 r. do kwietnia 1940 r.
1 września 1939 roku, godzina 4.45. Pełnię dyżur
oficera sztabu Samodzielnej Grupy Operacyjnej (SGO)
„Narew” w Łomży. Odzywają się kolejno telefony. Dźwięk
ostry, gwałtowny, nieprzerwany… Napływają meldunki o
przekroczeniu granicy polskiej przez oddziały niemieckie
nacierające z Prus Wschodnich. Budzę szefa sztabu SGO
"Narew" podpułkownika dypl. Stanisława Podkowińskiego.
Taki był mój początek wojny 1939 - 1945 r.
Cofamy się w zaciętej walce, ulegając przewadze
broni zmechanizowanej, czołgów i lotnictwa. W czasie
bombardowania Łomży jestem niegroźnie kontuzjowany.
Nadszedł krytyczny poranek 17 września. Z
komunikatów
radiowych,
potwierdzonych
własną
obserwacją, dowiadujemy się, że granicę polską
przekroczyła neutralna dotychczas Armia Czerwona.
W tej zaskakująco nowej sytuacji wszystkie jednostki
wojskowe przebywające na północ od Prypeci miały na
podstawie rozkazów udać się do obozu warownego Wilno,
a te stacjonujące na południe od niej - do Lwowa, gdzie
miały otrzymać dalsze rozkazy.
Sztab SGO "Narew" w dniu 17 września znajdował
się w Prużanach, na północ od Prypeci. Poddając się
rozkazom udałem się wraz z moim przełożonym, dowódcą
łączności SGO "Narew", mjr Tadeuszem Błońskim do
Wilna, gdzie znalazłem się około południa 18 września.
Komendantem obozu warownego Wilna był ppłk
Tadeusz Podwysocki. On to wydał wszystkim oddziałom
znajdującym się w Wilnie rozkaz na przekroczenie granicy
litewskiej i złożenie tam broni.
Zgodnie z tym rozkazem z dnia 18 września 1939 r.
przeszedłem wraz z oddziałami w dniu 19 września w
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godzinach popołudniowych nad granicę litewską w rejonie
Jewia.
Każdy z nas przeżywał konieczność przekroczenia
granicy jako tragedię narodową i osobistą. Każdy
przeżywał inaczej.
Rozkazy
dowódców
praktycznie
przestały
obowiązywać. Przełożeni poddawali różne sugestie, jednak
decyzję każdy podejmował sam. Większość żołnierzy,
między innymi ja, decydowała się przekroczyć granicę
litewską. Część z nich, zwłaszcza pochodzących z
Wileńszczyzny, odeszła z bronią w ręku w stronę swoich
domów. Niektórzy, rodowodem z głębi Polski, postanowili
wrócić do swoich rodzin bez broni.
Widziałem jeden akt samobójstwa. Wszyscy
żołnierze, świadkowie tej sceny zachowali się na pozór
spokojnie. Jednak ten akt rozpaczy zmuszał nas do
głębszej refleksji: czy słusznie postąpił ten żołnierz
odbierając sobie życie? Prawdopodobnie miał on swoje
racje.
Był bez wątpienia
innej psychiki, być może
nadmiernie wrażliwy. Rozumiałem go, ale myślałem
inaczej. Byłem zdania, że jeśli mam oddać życie, to tylko w
walce i za cenę jak najwyższą. Taką myśl sugerowałem
memu najbliższemu otoczeniu.
Każdy żołnierz był pewny, że zawierucha wojenna
dopiero się rozpoczyna, że to jeszcze nie koniec, że trwać
ona będzie dłużej i że trzeba będzie wziąć w niej udział.
Osobiście byłem zwolennikiem walki przemyślanej,
zorganizowanej, ale 19 września nie widziałem jeszcze tej
możliwości. Należało rozpocząć walkę od podstaw, w zgoła
innych warunkach.
Stało się. Przekroczyłem granicę litewską w rejonie
Jewia 19 września 1939 r. w godzinach przedwieczornych.
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Musiałem złożyć broń. Jako internowany zatrzymałem przy
sobie pas główny, lornetkę i polskie pieniądze
Wilno zostało zajęte przez wojska sowieckie w dniu
19 września 1939 roku. Władze litewskie przewiozły
internowanych oficerów i część szeregowych pociągiem do
Kretyngi, skąd piechotą udaliśmy się do Połągi,
miejscowości letniskowej nad Morzem Bałtyckim.
Większość szeregowych została przewieziona do innych
miejscowości.
W Połądze władze litewskie oddzieliły oficerów
sztabowych (od majora wzwyż) od oficerów młodszych,
którzy mieszkali w większych grupach. Było to
prawdopodobnie zgodne z regulaminem. Chodziło o to,
aby oficerowie starsi nie mieli wpływu na młodszych. W ten
sposób zostałem oddzielony od mojego bezpośredniego
przełożonego mjr. Tadeusza Błońskiego, z którym
przeżyłem ciężkie - zarówno psychicznie, jak i fizycznie dni kampanii wrześniowej. Nigdy więcej już go nie
zobaczyłem.
Zaczęło się życie obozowe...
Mieszkaliśmy po kilku lub kilkunastu w domach
wczasowych
różnej
wielkości.
Wyżywienie
było
wystarczające. Nastały chłodne noce, zwłaszcza kiedy dął
silny wiatr od morza. Rozpamiętywaliśmy wojenne dni,
przeżywaliśmy
gorycz
porażki.
Dla
odprężenia
spacerowaliśmy wzdłuż morza lub graliśmy brydża. Już po
kilku dniach rozważaliśmy możliwość ucieczki i zamiaru
przedostania się do Francji do nowo tworzącej się Armii
Polskiej lub do Polski, gdzie - jak dochodziły nas słuchy powstawały
zalążki
konspiracji.
Utworzyliśmy


W dniu 18 września w Wilnie wypłacono wszystkim żołnierzom należności
pieniężne za sześć miesięcy. W obozie w Połądze częściowo złote polskie na
lity w relacji 1:1

W latach 1942-1945 mjr Błoński był w Armii gen. Andersa. Walczył we
Włoszech, zmarł na Zachodzie.
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zakonspirowaną grupę, składającą się z 6 osób. Należeli
do niej:
1) kpt. Leonidas Juwżenko, dowódca kompanii
ciężkiej łączności SGO "Narew",
2) por. Bolesław Łucznik z Korpusu Ochrony
Pogranicza (KOP),
3) por. Zygmunt Jackowski również z KOP,
4) ppor. mgr inż. Czesław Bełkowski oficer łączności,
dowódca 1 plutonu kompanii ciężkiej łączności,
5) ppor. Stanisław Morawiec, oficer piechoty,
6) - autor wspomnień.
Na podstawie docierających sprzecznych informacji
doszliśmy do wniosku, że najbardziej realna możliwość
ucieczki z Połągi na Zachód prowadzi drogą lądową do
Kowna i dalej statkiem lub samolotem przez Szwecję i
Norwegię do Anglii lub Francji. Rozważaliśmy także wersję
ucieczki kutrem rybackim przez Bałtyk do Szwecji, ale
droga ta wydawała się nam niepewna, co się zresztą
później potwierdziło. Z tego, co wiem, z obozu dla
internowanych Polaków w Połądze nikomu nie udało się
przedostać kutrem rybackim do Szwecji. Szanse były
większe, kiedy wypływało się z Łotwy.
Po podjęciu decyzji o ucieczce drogą lądową
opracowaliśmy plan i zaczęliśmy z miejsca realizować.
Pierwszy uciekł w dniach 13-14 października 1939 r. por.
Bolesław Łucznik, znający język litewski i mający w Kownie
znajomych. Przed wybuchem wojny był pracownikiem
Kuratorium Szkolnego w Wilnie. Mieszkał na Zwierzyńcu.
Jego zadanie polegało na przetarciu drogi i przygotowaniu
dokumentów w Kownie lub w Wilnie dla pozostałych
uciekinierów.
Do drugiej grupy uciekinierów wg planu należeli kpt.
Leonidas Juwżenko, por. Zygmunt Jackowski i ja.
Uciekliśmy w ubraniu cywilnym, zdaje się 21 lub 22
października, w sobotę lub niedzielę, gdyż w dniach
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przedświątecznych i
świątecznych czujność władz
obozowych malała.
Ubrania cywilne dla całej
wtajemniczonej piątki przesłał Bolesław Łucznik specjalnym
kurierem (była to kobieta). Najtrudniej było dobrać ubiór tak,
aby wyglądać na urzędnika, gońca lub litewskiego
ekspedienta. Pamiętam, że miałem płaszcz z przykrótkimi
rękawami jak z młodszego brata.
Zgodnie z planem zamierzaliśmy dojść do Kretyngi,
skąd pociągiem udać się do Kowna. Z Połągi do Kretyngi
było około 16 km.
W tym czasie nadzór litewski nad internowanymi nie
był zbyt ostry. Obozu nie otaczał drut kolczasty. Należało
tylko wyminąć punkty kontrolne, a potem bocznymi drogami
dążyć do wytkniętego celu. Z Połągi wyszliśmy około godz.
9 po apelu porannym i śniadaniu. Do Kretyngi doszliśmy
szczęśliwie przed godz. 13. Mieliśmy pieniądze litewskie z
wymienionych poprzednio złotych polskich. Było to
niewiele, ale na razie wystarczyło.
W
Kretyndze
wstąpiliśmy
do
restauracji.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności jedna sala była pusta.
Tam właśnie usiedliśmy. Nie zdążyliśmy jeszcze wybrać
dań, gdy jakiś mężczyzna w wieku około 35 lat stanął w
progu, przyjrzał się nam wnikliwie, po czym bez słowa
wycofał się. Wizyta nieznajomego nie speszyła nas. Po
chwili ponownie drzwi się otworzyły i do pokoju wszedł ten
sam człowiek. Podszedł do mnie i powiedział po polsku:
"Panie kapitanie, ja pana znam".
Usłyszawszy te słowa z ust nieznajomego, ja,
uciekinier z obozu, przebywający w obcym kraju, poczułem
gwałtowny skurcz serca. Zdawałem sobie sprawę, że
trzeba coś odpowiedzieć i to jak najszybciej. Miałem
wrażenie, że oto zostałem zdemaskowany, że wydarto mi
moją najgłębszą tajemnicę, której ujawnienie nie tylko mnie,
ale całą naszą trójkę całkowicie pogrążało. Po kilku
sekundach odpowiedziałem również po polsku "Pan się
myli". Było to moje pierwsze zetknięcie
z nową
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rzeczywistością;
od
tego
momentu
stałem
się
konspiratorem, człowiekiem bez nazwiska, ściganym przez
prawo.
Mieliśmy jednak wyjątkowe szczęście. Na moją
odpowiedź nieznajomy przyciszonym głosem oznajmił, że
jest Polakiem i że pracuje w Kretyndze w elektrowni
miejskiej. Rozpoznał mnie, gdyż 20 września miesiąc temu,
widział, jak nadszedł transport kolejowy z internowanymi
Polakami. Wtedy to na moją prośbę przyniósł wiadro wody
dla spragnionych żołnierzy, a ponieważ miał dobrą pamięć
wzrokową, zapamiętał mnie i teraz mimo przebrania
rozpoznał.
Zaprosił nas wszystkich do siebie.
Potwierdziłem prawdziwość słów nieznajomego, nic więc
nie stało na przeszkodzie, aby przyjąć z zaufaniem jego
zaproszenie.
Nie pamiętam, czy wyszliśmy z restauracji razem,
czy oddzielnie. Wiem tylko, że już po kilku minutach
znaleźliśmy się w mieszkaniu naszego opiekuna. Jego
żona, również Polka, przyjęła nas bardzo serdecznie. Jeśli
mnie pamięć nie myli, nasz orędownik nazywał się
Staszewicz, po litewsku Stasiavicius. Nigdy go w życiu już
więcej nie spotkałem, czego bardzo żałuję. Staszewicz
pouczył nas, jak mamy się zachowywać, aby nie zdradzić
się naszą obcością oraz kupił nam bilety kolejowe.
Pamiętam, że dał nam także gazety litewskie, nauczył kilka
słów po litewsku, między innymi: "i Kaunas", dokładnie
wskazał drogę na dworzec kolejowy i z czułością Polaków
na Litwie wycałował się z nami na pożegnanie. Jego żona
zaprowiantowała nas na cały czas podróży i pożegnała
czule z łezką w oku.
Z Kretyngi wyjechaliśmy wieczorem. Wszyscy trzej
siedzieliśmy w jednym przedziale, ale nie rozmawialiśmy.
Mieliśmy czas na przemyślenie przebytych dni i na korektę
planów na
najbliższą
przyszłość.
Starałem
się


Do Kowna
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uporządkować szereg zmiennych wydarzeń tego dnia. Były
to początki nie zaprzysiężonej jeszcze, tak zwanej
indywidualnej konspiracji. Po paru latach późniejszej walki
w autentycznej konspiracji podobne i bardziej dramatyczne
wydarzenia odbierałem jeśli nie zupełnie spokojnie, to na
pewno z mniejszym napięciem.
Do Kowna dojechaliśmy na drugi dzień rano bez
żadnych przeszkód. Pozostali dwaj uciekinierzy z naszej
konspiracyjnej szóstki tj. ppor. Czesław Bełkowski i ppor.
rez. piech. Stanisław Morawiec, "Ślązak", uciekli z Połągi
następnego dnia
według planu. Jeśli dobrze sobie
przypominam ich późniejsze relacje, jeden z nich udawał,
że cierpi na ból zębów i był starannie obandażowany.
Pomysł dobry, bo eliminował wszelkie rozmowy, co przy
nieznajomości języka było bardzo ważne. Do Kowna,
podobnie jak my, dojechali szczęśliwie. W ten sposób cała
nasza konspiracyjna szóstka znalazła się w nowym miejscu
i w nowych warunkach.
W Kownie mieliśmy zapewniony przez Bolesława
Łucznika kontakt do Państwa Jadwigi i Kazimierza
Sierosławskich. Pan Kazimierz był pracownikiem firmy
Philipsa, pani Jadwiga pracowała w miejscowym Banku
Polskim.
Polonia Kowieńska zaopiekowała się nami bardzo
troskliwie. Każdy z nas został skierowany w inne miejsce.
Ja zamieszkałem u państwa Korewów. Pan Tadeusz
Korewa pracował również w Banku Polskim.
Od chwili przyjazdu do Kowna nazywałem się
Kazimierz Ziuch. Odpowiedni dokument otrzymałem z biura
Komitetu Pomocy Uchodźcom, mieszczącego się w Wilnie.
Musiałem przyzwyczaić się do nowej roli ze
zmodyfikowanym życiorysem. Z legitymacji oficerskiej
sporządziłem mikrofilm, a legitymację oddałem do
Poselstwa Angielskiego, które po zlikwidowaniu Poselstwa
Polskiego w dniu 10 października 1939 przejęło wszystkie
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sprawy Polaków. Posłem angielskim był w tym czasie
Thomas H. Preston.
Z wiadomości otrzymanych w Poselstwie Angielskim
dowiedziałem się, że oficerowie lotnictwa, broni pancernej i
wojsk technicznych otrzymują w pierwszej kolejności wizy
docelowe francuskie lub angielskie. Oczywiście każdy z
naszej szóstki musiał starać się o wyjazd indywidualny.
Władze litewskie rozpoczęły pod naciskiem władz
niemieckich inwigilować polskich uchodźców - mężczyzn.
Pewnego dnia w pierwszej dekadzie listopada 1939
r. podczas wyrabiania wizy wyjazdowej w litewskim biurze
paszportowym policja litewska zatrzymała wszystkich
Polaków w komisariacie, zdaje mi się Nr 10/3 w Alei
Niepodległości. Byłem wtedy w biurze paszportowym.
Warunki w komisariacie były okropne: ciasnota, brud,
pluskwy. Przesiedziałem tam około 10 dni. Po
przesłuchaniu władze litewskie postanowiły mnie wydalić
poza granicę litewską. Ponieważ pochodziłem z terenów
polskich przyłączonych do Związku Radzieckiego, miałem
być
prowadzony etapami przez Koszedary, Jewia i
Landwarów do Wilna, które w owym czasie zostało już
włączone do Litwy i przekazany wraz z innymi Polakami
władzom sowieckim. Po stwierdzeniu tożsamości miały
nas one odesłać do miejsc zamieszkania w okresie
przedwojennym.
Nie mogłem dopuścić do przekazania mnie władzom
sowieckim, gdyż posiadając fałszywe dokumenty, mimo ich
dobrego zalegalizowania, mógłbym być w końcu
rozszyfrowany i prawdopodobnie wysłany na Wschód.
Postanowiłem uciec w czasie prowadzenia nas etapami,
najlepiej pod Wilnem, gdzie zamieszkiwała ludność polska.
Taka okazja nadarzyła się w Landwarowie.
Do Landwarowa leżącego w odległości około
dwudziestu kilometrów od Wilna przyszliśmy z Jewie
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pieszo, jak mi się wydaje 20 lub 21 listopada popołudniu.
Padał drobny deszcz, robiło się szaro. Okazało się, że z
Landwarowa do Wilna zostały uruchomione pociągi.
Konwojenci - było ich trzech - oznajmili nam, że ostatni
etap przejedziemy do Wilna pociągiem, który miał odejść za
pół godziny. Grupa konwojowanych liczyła osiem osób, ale
ponieważ nikogo nie znałem, musiałem działać
indywidualnie, bez wtajemniczenia kogokolwiek.
W oczekiwaniu na pociąg konwojenci zgrupowali nas
w jednym rogu poczekalni, odsuwając podróżnych.
Wykorzystałem sytuację, kiedy w poczekalni zrobił się ruch
w czasie wjazdu jakiegoś pociągu około 17.30. Na dworze
było już zupełnie ciemno. Szybkim zdecydowanym krokiem
znalazłem się przy wyjściu. Zanim konwojenci zdążyli
zareagować byłem już za drzwiami i od razu skręciłem w
prawo. Wyskoczył za mną jeden konwojent, oddał kilka
strzałów z pistoletu. Wszystkie niecelne.
Przebiegłem wzdłuż torów ze 100 m, następnie
przeskoczyłem przez nie. Pościgu nie było. Byłem wolny.
Nie miałem żadnych papierów, gdyż dokumenty na
nazwisko Kazimierza Ziucha były w ręku policji litewskiej.
Za torami przesadziłem parkan i okazało się, że znalazłem
się w parku majątku Landwarów. Ponieważ w głównym
budynku świateł nie było, wszedłem do stojącego obok
domu oświetlonego słabym światłem. Wiedziałem, że
okolice Landwarowa są polskie, niemniej jednak musiałem
zachować ostrożność, aby się niepotrzebnie nie "wsypać".
Poprosiłem o szklankę wody lub mleka. Po krótkiej
rozmowie
nabrałem
zaufania
do
mieszkańców.
Przedstawiłem sytuację i poprosiłem, aby wyprowadzili
mnie na drogę prowadzącą do Wilna. Podziękowałem za
mleko i wyszedłem. Była godzina między 18.30 a 19.00. Do
Wilna było osiemnaście kilometrów. Miasto znałem słabo.
Nie miałem też żadnego pewnego adresu. Postanowiłem
nie wchodzić nocą do Wilna, lecz podejść jak najbliżej,
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przenocować, gdzie się da, a do miasta wejść w godzinach
rannych, aby móc w ciągu dnia znaleźć jakieś rozwiązanie.
Idąc szosą z Landwarowa do Wilna spotkałem po przejściu
kilku kilometrów dwoje ludzi. Rozpocząłem rozmowę.
Okazało się, że to było polskie małżeństwo mieszkające
w pobliskiej wsi. Przedstawiłem moje położenie.
Oznajmiono mi, że do Wilna teraz iść nie można, gdyż
w Wilnie obowiązuje godzina policyjna od godz. 21.00.
Zaproponowali mi nocleg u siebie, z góry jednak zastrzegli,
że spać będę na podłodze. Naturalnie zaproszenie
przyjąłem. Byłem niezmiernie zadowolony z noclegu, a
zwłaszcza z okazanej życzliwości, troski i serca typowych
dla ludzi Ziemi Wileńskiej. Rano się ogoliłem, zjadłem
śniadanie i podziękowałem serdecznie za okazaną pomoc.
Wypoczęty i pełen dobrej myśli ruszyłem do Wilna. Niestety
nie pamiętam ani nazwiska gospodarzy, ani nazwy
miejscowości.
Do Wilna dotarłem około godz. 10 rano.
Rozpocząłem spacer po ulicy Mickiewicza, od Katedry do
Mostu Zwierzynieckiego. Dopiero około godz. czwartej
spotkałem znajomego mjr Czesława Mierzejewskiego,
oficera piechoty, którego poznałem w Kownie. Starał się on
podobnie jak ja - o wyjazd do Francji. Opowiedziałem mu o
moim położeniu, w jakim się znalazłem i poprosiłem o
adres Bolesława Łucznika. Mjr C. Mierzejewski podał mi
adres, ale jednocześnie zaprosił mnie do siebie, abym się
umył, odpoczął i szerzej opowiedział o perypetiach, które
przeszedłem
między
Kownem
a
Landwarowem.
Mierzejewski mieszkał blisko ul. Mickiewicza, zdaje się,
przy ul. Jagiellońskiej. Zaszedłem do niego i w krótkich
słowach opowiedziałem mu wszystko, co zaszło. Od
Mierzejewskiego poszedłem do Łucznika na ul. Sosnową.
Przyszedłem o godz. 17-18. Na przywitanie serdecznie się
rozcałowaliśmy. Poznałem jego żonę Wandę, z zawodu
nauczycielkę polonistyki, oraz trzech synów: Jurka, Jędrka
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i najmłodszego Marysia. Łucznik nalegał, abym mu
możliwie dokładnie opowiedział o ostatnich przeżyciach od
chwili mego aresztowania w Kownie. Spełniłem jego
prośbę. Z kolei Łucznik poinformował mnie o sobie i o
sytuacji ogólnej w Wilnie. Po kolacji udałem się do "mego"
pokoiku na upragniony odpoczynek. Pokoik był niewielki,
kanapka, stolik nocny i krzesło - dla mnie wymarzony raj.
Był koniec listopada 1939 roku. Zacząłem od nowa
starania o wyjazd, ale tym razem w sposób zorganizowany.
Wyrobiłem najpierw dokumenty na nazwisko Roman
Górski. Byłem pracownikiem nieistniejącej w tym czasie
firmy. Jak już poprzednio wspomniałem, sprawy wyjazdu
Polaków na Zachód przejął poseł angielski Preston,
ponieważ poseł RP w Kownie, Charwat, na znak protestu
przeciw przyłączeniu Wilna do Litwy, opuścił Kowno 10
października 1939 r. W tym czasie wprowadzono
obostrzenia wyjazdowe Polaków z Litwy na Zachód.
Mężczyźni w wieku od 19 do 45 lat nie mogli wyjeżdżać.
Musiałem przeprowadzić zmianę dokumentów i wyjeżdżać
jako osiemnastoletni student. Wszystkie te utrudnienia
sprawiły, że ostatecznie uporałem się z załatwieniem wiz w
końcu marca 1940. Miałem wykupiony bilet z Rygi do
Sztokholmu na 6 kwietnia.
W pierwszych dniach kwietnia spotkałem w Kownie
mjra Mierzejewskiego, który miał bilet na tę trasę 9
kwietnia. Usilnie prosił on o zamianę biletu. Wiedziałem, że
Mierzejewski był na terenie Wilna "spalony" i stale musiał
przebywać poza terenem miasta. Chciał więc jak
najszybciej wyjechać. Rozumiałem, że każdy dzień zwłoki
jest dla niego niebezpieczny. Dlatego zgodziłem się na
zmianę, gdyż jak sądziłem dla mnie nie miało to znaczenia.
Myliłem się. Mjr Mierzejewski odleciał 6 kwietnia z Rygi do
Sztokholmu, a ja 9 kwietnia - nie odleciałem. Pamiętam, że
z Kowna wyjechałem do Rygi pociągiem w nocy z 7 na 8
kwietnia. W Rydze byłem 8 kwietnia w godzinach
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przedpołudniowych. Miałem zarezerwowane miejsce w
hotelu. Przespałem się, obejrzałem miasto, i byłem na
jakimś filmie, wróciłem do hotelu wieczorem. Samolot miał
odlecieć o godz. 11.30 następnego dnia. Postanowiłem
pojechać na lotnisko wcześniej, aby mieć na wszelki
wypadek rezerwę czasu. Jadąc około godz. 9 tramwajem
na lotnisko, widziałem jak chłopcy sprzedawali dodatki
nadzwyczajne gazet. Dodatku nie kupiłem, gdyż był w
języku łotewskim. Niemniej jednak byłem bardzo ciekawy,
co się stało. Na lotnisku dowiedziałem się, że Hitler
"uderzył" na neutralną Norwegię. Była godzina 10.00.
Władze portu lotniczego w Rydze nie były pewne, czy
odleci samolot o godz. 11.30 do Sztokholmu. Wszyscy
pasażerowie mocno zaniepokojeni czekali na ogłoszenie
komunikatu końcowego dotyczącego odlotu. Telegram,
który nadszedł o godz. 11.15, był dla nas dramatyczny.
Władze szwedzkie anulowały wszystkie wizy tranzytowe i
nie chciały przyjmować "uciążliwych" cudzoziemców.
Samolot zabrał tylko tych pasażerów, którzy mieli wizy
wjazdowe do Szwecji. Na wojnie, jak na wojnie. Nigdy nic
nie wiadomo. Władze łotewskie w Rydze "zaopiekowały
się" mną już na lotnisku. Pod eskortą odwiozły mnie z Rygi
do granicy litewskiej, nie przekazały jednak w ręce władz
litewskich. Po powrocie do Litwy pojechałem do Wilna,
gdzie zostałem na cały czas okupacji. W ten sposób moje
losy okupacyjne zostały związane z dolą Polaków Ziemi
Wileńskiej. Była połowa kwietnia 1940 roku - początek
wiosny.
(cdn.)
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POEZJE
Z głową na karabinie
Krzysztof Kamil Baczyński 4 XII 1943 r.

Nocą słyszę, jak coraz bliżej
drżąc i grając krąg się zaciska.
A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży,
wyhuśtała mnie chmur kołyska.
A mnie przecież wody szerokie
na dźwigarach swych niosły ptaki
bzu dzikiego; bujne obłoki
były dla mnie jak uśmiech matki.
Krąg powolny dzień czy noc krąży,
ostrzem świszcząc tnie już przy ustach,
a mnie przecież tak jak i innym
ziemia rosła - tęga nie pusta.
I mnie przecież jak dymu laska
wytryskała gołębia młodość;
teraz na dnie śmierci wyrastam
ja - syn dziki mego narodu.
Krąg jak nożem z wolna rozcina,
przetnie światło, zanim dzień minie,
a ja prześpię czas wielkiej rzeźby
z głową ciężką na karabinie.
Obskoczony przez zdarzeń zamęt,
kręgiem ostrym rozdarty na pół,
głowę rzucę pod wiatr jak granat,
piersi zgniecie czas czarną łapą;
bo to była życia nieśmiałość,
a odwaga - gdy śmiercią niosło.
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Umrzeć przyjdzie gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością.

Ku czci Romualda Traugutta –
męczennika - bohatera narodowego
Andrzej Siedlecki

Ubrany w śmiertelną białą koszulę
w rękach miałeś mały krzyż
symbol męki Chrystusa,
który ucałowałeś z pokorą i miłością.
Stanąłeś na miejscu kaźni przy Cytadeli
pod środkową szubienicą
zgotowaną przez rosyjskich katów
a po bokach miałeś na ostatniej drodze
skazanych na śmierć przyjaciół –
ministrów Tymczasowego Rządu Narodowego
Rafała Krajewskiego, Romana Żulińskiego,
Jana Jeziorańskiego i Józefa Toczyskiego.
Twoją śmiercią car postanowił odebrać
narodowi polskiemu wszelką nadzieję na wolność.
Na placu stał skamieniały w bólu naród,
któremu przewodziłeś w walce
o wolność Ojczyzny, która zrodziła
wspaniałych królów, hetmanów, rycerzy,
księży, uczonych, artystów, poetów.
Stałeś spokojnie bez trwogi
bo nigdy nie sprzeniewierzyłeś się świętej Ewangelii
i nigdy nie splamiłeś swojego honoru
pomimo kaźni w Cytadeli.
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Wiedziałeś, że należy walczyć
bo wróg wieszał na drzewach
Puszczy Kampinoskiej warszawskie dzieci
zbiegłe przed branką
Widziałeś pobladłe twarze powstańców
Na placach pobojowisk całej Polski,
których ciała były przebite kozackimi lancami
i bagnetami sołdackiej piechoty.
Z pogardą pomyślałeś jedynie o Judaszu
semicie Arturze Goldmanie,
któremuś powierzył skarb powstańczy,
a który wskazał carskiej ochranie
siedzibę Rządu Narodowego.
Widziałeś w płaczącym tłumie swoją żonę
Antoninę z domu Kościuszko,
która trzymała na piersi sztandar powstańczy.
z białym orłem w koronie.
Widziałeś oczyma wyobraźni
przyszłość narodu, który odrodzi się w walce
gdy legiony polskie pokonają w krwawych bitwach
wrażych zaborców.
W tej ostatniej ziemskiej chwili
słuchałeś pieśni śpiewanej przez tłum zebranych
„Święty Boże, święty, a nieśmiertelny”
gdy rosyjski kapitan dał katom rozkaz egzekucji.
Tam na niebiańskiej ścieżce przy Bogu
pomagasz losom naszej udręczonej, umęczonej Ojczyzny
i cieszysz się, że Twoja walka o wolność narodu
i złożona ofiara z życia nie poszła na marne.
Wiedz, że jesteś perłą w historii narodu polskiego,
który docenił w wolnej Polsce
Twoją wielkość i męczeńską śmierć.
68

Red: 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, Rafał
Krajewski, Józef Toczyski, Roman Żuliński.

I jeszcze tekst piosenki z zupełnie innej półki. Piosenka
(nieznanych autorów) pojawiła się na ulicach okupowanej
Warszawy mniej więcej w listopadzie 1939 roku, nawiązuje
bezpośrednio do wybuchu wojny i do kampanii wrześniowej.
Szybko zyskała znaczną popularność w latach okupacji na
terenach należących do Generalnej Guberni i Kraju Warty.
Znana była także wśród Polaków przebywających w Rzeszy.
Z uwagi na tę ogromnie rosnącą popularność utrwaliła
się w pamięci Polaków również w latach powojennych,
przetrwała do czasów współczesnych, jest wykonywana i
dzisiaj, przez uznanych artystów
na
okolicznościowych
koncertach pieśni patriotycznych.

Kołysanka
W suterynach daleko za miastem,
w suterynach gdzie nędza i chłód,
Nad niewielką kolebką niewiasta,
Tuląc dziecię, nuciła do snu:
Śpij syneczku, śpij laleczko,
Mama pobiegnie po mleczko,
Nakarmi ciebie do snu,
A dobry Pan Bóg w niebie
Da, że wychowam ciebie,
Aj luli, luli synku mój.
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Lat dwadzieścia minęło spokojnie,
Syn jej wyrósł — robotnik i zuch,
Po ulicach wieść krąży o wojnie,
A w warsztatach niepokój i ruch.
Syn po pracy powraca zmęczony,
Mamo droga, ja idę na bój!
A gdy usnął tą myślą dręczony,
Matka jak niegdyś, nuciła do snu:
Śpij syneczku, śpij sokole,
Jutro wyruszysz na pole,
Na krwawą walkę, na bój.
A ja będę się modliła,
Żebym ciebie nie straciła,
Aj luli, luli synku mój.
Na cmentarzu wojskowym za miastem,
Gdzie rząd krzyży czernieje jak las,
Nad żołnierską mogiłą niewiasta,
Tak jak niegdyś modliła się znów:
Śpij syneczku, śpij żołnierzu, Twoi koledzy tu leżą,
Będziesz spokojny już tu.
Na grób ci krzyżyk dali Virtuti Militari,
Aj luli, luli synku mój.
Na grób ci krzyżyk dali
A życie odebrali,
Aj luli, luli synku mój.

*
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76. rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły
granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową.
Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie
przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji
rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin
dokonali IV rozbioru Polski.

Hitler: Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni

4

"Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym
zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś
oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby
wojna miała wybuchnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski
musi być pierwszym naszym zadaniem. Decyzja musi
być natychmiastowa ze względu na porę roku. Podam
dla celów propagandowych jakąś przyczynę wybuchu
wojny. Mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy
nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy
też nie. W sprawach związanych z rozpoczęciem i
prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz
zwycięstwo. Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni" - słowa
te wypowiedział Adolf Hitler na naradzie dowódców w
przededniu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.
Działania zbrojne rozpoczęły się 1 września 1939
r. o świcie. O godz. 4.45 pancernik "Schleswig-Holstein"
rozpoczął ostrzał Westerplatte. Strona niemiecka
przystępując do wojny z Polską wystawiła 1 850 tys.
żołnierzy, 11 tys. dział, 2800 czołgów i 2000 samolotów.
Wojsko Polskie dysponowało dwukrotnie mniejszą liczbą
żołnierzy (950 tys.), ponad dwukrotnie mniejszą liczbą
dział (4,8 tys.), czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów
4
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(700) i pięciokrotnie mniejszą liczbą samolotów (400).
Przewaga niemiecka na głównych kierunkach uderzeń
była jeszcze większa.

Blitzkrieg
Niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał wojnę
błyskawiczną, której celem miało być przełamanie
polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie
głównych sił przeciwnika. Wojska niemieckie miały
przeprowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląska, Prus
Wschodnich i Pomorza Zachodniego w kierunku
Warszawy. Niemieckie plany zakładały osiągnięcie w
ciągu tygodnia linii Narwi, Wisły oraz Sanu i zniszczenia
armii polskiej. Sytuację militarną Polski pogarszała
długość granicy z Niemcami, która po zajęciu przez III
Rzeszę Moraw i wkroczeniu niemieckich wojsk na
Słowację liczyła ok. 1600 km. Umożliwiało to
zaatakowanie Polski z zachodu, północy i południa.
Przygotowując plany obrony dowództwo polskie
nie przesunęło wojsk na linię Narwi, Wisły i Sanu, z
punktu widzenia wojskowego najkorzystniejszą, ale
zgrupowało większe siły w rejonach przygranicznych.
Zdecydowano się na takie posunięcie z powodów
politycznych. Nie chciano bowiem oddawać bez walki
Pomorza i Śląska, obawiając się, że Niemcy po zajęciu
tych terenów zakończą działania militarne oświadczając,
iż naprawione zostały w ten sposób "krzywdy"
wyrządzone przez Traktat Wersalski i zwrócą się
następnie o międzynarodową mediację. Obawiano się
także tego, że przemarsz niemieckiej armii przez
terytorium opuszczone przez Wojsko Polskie bardzo źle
wpłynie na morale społeczeństwa i złamie w nim wolę
walki.
Wojska niemieckie od samego początku walk
odnosiły sukcesy. Luftwaffe po zdobyciu panowania w
powietrzu
rozpoczęło
bombardowanie
szlaków
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komunikacyjnych, zgrupowań polskich wojsk, a także
dokonywało nalotów na miasta. Wojska pancerne
wspierane przez piechotę przełamywały polskie linie
obrony i wychodziły głęboko na tyły. Strona niemiecka
miała nie tylko przewagę liczebną, ale dysponowała
również nowocześniejszym uzbrojeniem i sprzętem.
Ogólnej sytuacji nie mogły zmienić pojedyncze punkty
oporu, takie jak Westerplatte, które trwały w
bohaterskiej walce.

Osamotnieni
3
września
związane
z
Polską
układami
sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja przekazały
władzom III Rzeszy ultimatum, w którym domagały się
od Niemiec natychmiastowego wstrzymania działań
wojennych i wycofania swoich wojsk z terytorium Polski.
Po jego odrzuceniu rządy obu państw przystąpiły do
wojny z Niemcami. Tym samym Hitlerowi nie udała się
izolacja konfliktu polsko-niemieckiego i powtórzenie
scenariusza z Monachium.
Pomimo wypowiedzenia wojny Niemcom wojska
brytyjskie i francuskie nie podjęły jednak żadnych
efektywnych działań militarnych przeciwko III Rzeszy.
Polska pozostała więc w konflikcie z Niemcami
osamotniona. Niemały wpływ na decyzję Londynu i
Paryża miała wiedza na temat treści tajnego protokołu
układu Ribbentrop - Mołotow z 23 sierpnia 1939 r.,
dotyczącego podziału terytorium Polski pomiędzy III
Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Inną kwestią jest to, iż
zarówno Francja, jak i Wielka Brytania, nie były
przygotowane we wrześniu 1939 r. do wojny z
Niemcami. Odpowiedź na pytanie, jaki byłby efekt
podjętej pomimo tego ofensywy przeciwko Niemcom na
Zachodzie pozostanie w sferze spekulacji.
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Po wygranej bitwie granicznej wojska niemieckie
zaczęły coraz bardziej zagrażać stolicy. W nocy z 4 na 5
września rozpoczęto ewakuację urzędów centralnych i
rządowych. 6 września Warszawę opuścił rząd i
marszałek Edward Rydz-Śmigły, który przeniósł swoją
kwaterę do Brześcia nad Bugiem. Walczące oddziały
rozkazem Naczelnego Wodza miały tworzyć linię obrony
wzdłuż Narwi, Wisły i Sanu.
8 września pierwsze oddziały niemieckie dotarły
pod Warszawę, której obroną kierowali gen. Walerian
Czuma i prezydent Stefan Starzyński, pełniący funkcję
cywilnego dowódcy obrony stolicy. Uderzenie Niemców
na Warszawę zatrzymane zostało na pewien czas dzięki
wielodniowej bitwie nad Bzurą, największej w czasie
kampanii wrześniowej, w której udział wzięły wycofujące
się z Wielkopolski i Kujaw armie "Poznań" i "Pomorze"
pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby. Pomimo
tego, iż bitwa ta zakończyła się klęską wojsk polskich, to
niewątpliwie opóźniła kapitulację Warszawy i wiążąc
wojska niemieckie umożliwiła wycofanie się polskich
oddziałów do Małopolski Wschodniej.

Agresja sowiecka
17 września, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki
pakt o nieagresji, na teren Rzeczypospolitej wkroczyły
oddziały Armii Czerwonej. Niemcy od kilkunastu dni
ponaglali już Sowietów, ażeby zajęli obszary uznane w
pakcie Ribbentrop - Mołotow za ich strefę interesów.
Stalin zwlekał jednak z podjęciem decyzji, czekając na
to, jak zachowają się wobec niemieckiej agresji na
Polskę Wielka Brytania i Francja, a także przyglądając
się temu, jak silny opór Niemcom stawia polskie wojsko.
Siły
Armii
Czerwonej
skierowane
przeciwko
Rzeczypospolitej wynosiły w sumie ok. 1,5 miliona
żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800 samolotów.
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W reakcji na sowiecką agresję 17 września
wieczorem Naczelny Wódz wydał następujący rozkaz:
"Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na
Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami
nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo
próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast,
które miały się bronić przed Niemcami - bez zmian.
Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi
pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier
lub Rumunii".
Władze polskie wzywając do unikania walki z
Armią Czerwoną nie uznały jej wkroczenia za powód do
wypowiedzenia wojny i nie zerwały stosunków
dyplomatycznych
z
Moskwą.
Zaistniała
sytuacja
zadecydowała o tym, iż w nocy z 17 na 18 września
prezydent Ignacy Mościcki wraz z rządem polskim i
korpusem
dyplomatycznym
przekroczył
granicę
rumuńską, planując przedostanie się do Francji. Razem z
nimi terytorium polskie opuścił Naczelny Wódz
marszałek Edward Rydz-Śmigły.

Ostatnie boje
Pomimo wkroczenia wojsk sowieckich do Polski i
ewakuacji najwyższych władz Rzeczypospolitej walki
trwały nadal. Od 17 września pod Tomaszowem
Lubelskim armie "Kraków" i "Lublin" toczyły bój z
Niemcami usiłując przedostać się na tzw. przedmoście
rumuńskie, a 20 września, po wyczerpaniu amunicji,
skapitulowały. 22 września, po wielodniowej walce z
Niemcami, dowódca obrony Lwowa gen. Władysław
Langner poddał miasto Sowietom.
Do 28 września broniła się Warszawa, a do 2
października załoga Helu. 6 października zakończyła
walkę ostatnia duża polska formacja - Samodzielna
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Grupa Operacyjna "Polesie", dowodzona przez gen.
Franciszka Kleeberga, która przedzierając się w kierunku
stolicy toczyła boje i z Wehrmachtem, i z Armią
Czerwoną.

Władze emigracyjne RP
Ogromnie ważną kwestią w obliczu przegranej
wojny stawało się zachowanie ciągłości istnienia i
działania struktur państwowych. Dlatego też, wobec
internowania
przedstawicieli
najwyższych
władz
Rzeczypospolitej w Rumunii, prezydent Ignacy Mościcki
na podstawie art. 13 konstytucji kwietniowej z 1935 r.
zdecydował się na ustąpienie ze swego urzędu i
wyznaczenie
następcy
w
osobie
Władysława
Raczkiewicza.
30 września nowy prezydent, przebywający we
Francji, powołał rząd, na czele którego stanął gen.
Władysław Sikorski.

Bilans walk
Kampania wrześniowa zakończyła się dla Polski
klęską. Samotnie walczące z niemiecką i sowiecką
potęgą wojska polskie nie mogły liczyć w niej na
zwycięstwo. W tej sytuacji, jak powiedział w jednym z
wywiadów prof. Marian Zgórniak, nawet "gdyby na
miejscu Rydza-Śmigłego był Aleksander Macedoński, też
by tej kampanii nie wygrał".
Straty po stronie polskiej wynosiły ok. 200 tys. w tym 70 tys. poległych i 140 tys. rannych lub
zaginionych. Do niemieckiej niewoli trafiło ponad 400
tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Straty
niemieckie wynosiły ok. 45 tys. poległych i rannych
żołnierzy. Ponadto armia niemiecka straciła ok. 1000
czołgów i samochodów pancernych oraz blisko 700
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samolotów. Były to straty poważne i stanowiły ponad 30
proc. stanu bojowego.
W walkach z Armią Czerwoną zginęło ok. 2,5 tys.
polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. było rannych i
zaginionych. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 200
tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Straty
sowieckie wynosiły ok. 3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych.
Ok. 70 tys. żołnierzy polskich przekroczyło granicę
Rumunii i Węgier, natomiast na Litwę i Łotwę
przedostało się ok. 18 tys.
W czasie wrześniowych walk wojska niemieckie
postępowały z wyjątkowym okrucieństwem. Lotnictwo
atakowało ludność cywilną, a Wehrmacht na zdobytych
terenach dokonywał masowych egzekucji. Przykładem
tego typu zbrodniczych działań były wydarzenia w
Bydgoszczy, gdzie tylko 9 września rozstrzelano 400
Polaków. Od początku działań zbrojnych Niemcy
rozpoczęli także brutalne prześladowania ludności
żydowskiej.
W sumie w wyniku niemieckich represji we
wrześniu 1939 r. zginęło co najmniej 16 tys. osób.
Wkraczająca na ziemie Rzeczypospolitej Armia Czerwona
zachowywała się równie bestialsko. W Grodnie po zajęciu
miasta Sowieci wymordowali ponad 300 jego obrońców.
Przykładów tego typu morderstw popełnianych na
polskich wojskowych, policjantach i cywilach jest wiele,
m.in. na Polesiu (150 oficerów) czy w okolicach
Augustowa (30 policjantów).

Ocena kampanii polskiej 1939 r.
Kampania wrześniowa jest i z pewnością długo
jeszcze będzie tematem wielu sporów i dyskusji.
Dyskusji, które nie toczą się na temat tego, czy Polska
miała szansę na sukces w tym konflikcie, ale dotyczą
geopolitycznych przesłanek klęski z 1939 r. i jej
militarnych uwarunkowań.
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Prof.
Marian
Zgórniak
oceniając
działania
marszałka
Rydza-Śmigłego
i
ministra
spraw
zagranicznych Józefa Becka z 1939 r. wyraził
następującą opinię: "Nie popełnili błędu, ponieważ w
okolicznościach, w jakich przyszło im działać, nie było w
zasadzie lepszego wyjścia. Nie byli geniuszami, ale
zrobili lepiej lub gorzej to, co do nich należało. Historia
obeszła się z nimi okrutnie, ale taki jest już los
polityków, którzy przegrali. Oczywistym ich sukcesem
stało się to, że wojna Hitlera z Polską nie stała się wojną
lokalną. Stała się początkiem wielkiej wojny, w której
Zachód walczył również o Polskę. W chwili, gdy we
wrześniu 1939 roku przegrywała Polska, przegrywała
także Europa".
Historycy zgodni są najczęściej co do tego, iż
żołnierz polski walczył dobrze. Dezercje z pola walki czy
niesubordynacja należały do rzadkości. "Stawiając czoło
blitzkriegowi przez pięć tygodni w osamotnieniu - pisze
prof. Norman Davis - armia polska spisała się lepiej niż
połączone siły brytyjskie i francuskie w roku 1940.
Polacy spełnili swój obowiązek".
O waleczności Polaków we wrześniu 1939 r. prof.
Paweł Piotr Wieczorkiewicz pisał: "W ekstremalnie
trudnych warunkach były przykłady graniczącego z
fanatyzmem bohaterstwa: walka załóg Węgierskiej
Górki, Borowej Góry i Wizny, obrona Warszawy, Lwowa i
Wybrzeża, postawa Wołyńskiej BK w pierwszych dwóch
dniach wojny, szaleńcza odwaga kawalerzystów gen.
Abrahama w odwrocie znad Bzury, bitność 11.
Karpackiej DP w Lasach Janowskich, odporność 1.
DPLeg., zwanej przez Niemców z szacunkiem "żelazną",
odyseja zgrupowania KOP i GO "Polesie" i oczywiście
twarda postawa 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej".
Analizując błędy popełnione w czasie kampanii
wrześniowej część historyków zwraca uwagę na zbyt
wczesne przeniesienie kwatery Naczelnego Wodza z
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Warszawy do Brześcia oraz przedwczesne opuszczenie
stolicy przez prezydenta i rząd. Niektórzy surowo
oceniają działania samego marszałka Edwarda RydzaŚmigłego, a szczególnie jego decyzję o przekroczeniu
granicy rumuńskiej i opuszczeniu walczących wciąż
jeszcze wojsk.
Wspomniany już prof. Wieczorkiewicz w artykule
"Wrzesień 1939 - próba nowego spojrzenia" zarzucał
Naczelnemu Wodzowi m.in. "karygodny wręcz sposób
wdrożenia planu wojny w życie". "Plan wojny - pisał
Wieczorkiewicz
nie
dość,
że
ogólnikowy
i
nierozpracowany w kolejnych stadiach, marszałek
(Śmigły - PAP) co gorsza otoczył niezrozumiałym wręcz
nimbem tajemnicy nie tylko wobec własnego sztabu (...)
Kolejnym błędem stała się, również wyniesiona z wojny
1920 roku, skrajna wręcz centralizacja dowodzenia (...)
Efektem, już w trakcie kampanii, stały się ingerencje
Rydza-Śmigłego w rozkazodawstwo na poziomie dywizji i
brygad, niemal zawsze spóźnione i nieadekwatne do
sytuacji".
Prof. Marian Zgórniak, wypowiadając się na temat
konsekwencji przyjęcia przez Polskę w 1939 r.
propozycji
Hitlera,
wyraził
następującą
opinię:
"Wielokrotnie nad tym się zastanawiałem. Z pewnością
Polska poniosłaby mniejsze straty materialne, może
mniej ludzi by zginęło. Prawdopodobnie nasz kraj
musiałby wziąć udział w wyprawie na ZSRR. Trudno
przeceniać siłę polskich 30 dywizji, ale być może miałyby
znaczenie przesądzające. Pytaniem jest, czy w razie
zwycięstwa Niemiec hitlerowskich byłoby miejsce dla
Polaków w Europie. Co stałoby się z polskimi Żydami?".
Mariusz Jarosiński (PAP)
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Bitwa pod Kockiem – ostatni bój kampanii 1939 roku5
Kiedy 2 października 1939 r. pod Kockiem na
Lubelszczyźnie starły się ze sobą niemiecka dywizja
zmotoryzowana i Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”
gen. Franciszka Kleeberga, tragiczny los Polski był przesądzony.
Wiedząc o tym, polski dowódca świadomie wydał bitwę
Niemcom, zadając im spore straty. Zacięte walki z
nieprzyjacielem przerwała dopiero decyzja gen. Kleeberga o
kapitulacji, podjęta 5 października w związku z brakiem
amunicji. Pomimo odniesionych sukcesów, polscy żołnierze ze
łzami w oczach składali broń i maszerowali do niemieckiej
niewoli. Kończył się ostatni epizod przegranej kampanii 1939 r.
9 września, gdy gen. Kleeberg, szef Dowództwa
Okręgu Korpusu nr IX w Brześciu nad Bugiem, otrzymał
rozkaz tworzenia improwizowanych oddziałów do obrony
Polesia, wojska niemieckie osiągnęły na północy rejon
Biebrzy, Narwi i Bugu; doszły do linii Wisły i szturmowały
Warszawę. Wydając rozkaz o utworzeniu Grupy
Operacyjnej „Polesie” Naczelny Wódz marszałek Edward
Rydz-Śmigły powierzył gen. Kleebergowi zadanie
zorganizowania obrony na linii Brześć-Pińsk, co miało
powstrzymać nieprzyjaciela dążącego do obejścia
polskich pozycji od wschodu.

Improwizowana obrona Polesia
Pomimo pogarszającej się z dnia na dzień sytuacji
na froncie, niedostatku sprzętu łączności i braku
wystarczających środków transportu, gen. Kleeberg
przystąpił do zdecydowanego działania. Zgodnie z
rozkazami naczelnego dowództwa, podjął się organizacji
improwizowanej obrony Polesia (w oparciu o bagna
poleskie nad Jasiołdą,
Muchawcem i Prypecią)
5

Dzieje. pl
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dysponując głównie ośrodkami zapasowymi czterech
dywizji piechoty – 9, 18, 20 i 30. Siły te miały
ubezpieczać liczący ok. 250 km odcinek frontu biegnący
wzdłuż Prypeci, od Brześcia do granicy ze Związkiem
Sowieckiem. 13 września sztab obrony Polesia
zainstalował się w Pińsku. Stacjonująca tam flotylla
rzeczna przeszła pod rozkazy gen. Kleeberga (żołnierzy
wcielono do organizującej się Grupy Wojsk, a okręty
niebawem zatopiono), podobnie jak załoga twierdzy
brzeskiej, resztki oddziałów Wojska Polskiego, które
dotarły na Polesie (zgrupowania „Drohiczyn”, „Jasiołda” i
„Kobryń”) i nieliczne oddziały Korpusu Ochrony
Pogranicza.
Powstrzymanie dochodzących już od północy do
Brześcia wojsk niemieckich miało umożliwić odwrót na
południe – w kierunku tzw. Przedmościa Rumuńskiego –
zdziesiątkowanej Armii „Modlin” i Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Narew”. Było to zadanie bardzo trudne,
jeśli nie niewykonalne. Naczelny Wódz położył na barki
gen. Kleeberga wielki ciężar, nie poparty jednak
potencjałem bojowym.
13 września rozpoczęły się walki o Brześć – z
siłami XIX Korpusu Pancernego gen. Heinza Guderiana.
Twierdza Brzeska broniła się bohatersko do 16 września,
a polska załoga dowodzona przez gen. Kazimierza
Plisowskiego zdołała odeprzeć siedem nieprzyjacielskich
szturmów, dokonując w międzyczasie także wypadów
zaczepnych na wroga. Większość obrońców wycofała się
w nocy z 16 na 17 września (pozostali tylko ci, do
których nie dotarł rozkaz o opuszczeniu fortyfikacji).
Nazajutrz twierdzę zajęli Niemcy. Równolegle trwały
zaciekłe walki pod Kobryniem (dowodził nimi ppłk
Władysław Seweryn).
17 września we wczesnych godzinach rannych
Polskę zaatakowała Armia Czerwona – łącznie w
pierwszym
rzucie
prawie
500
tys.
żołnierzy
zgrupowanych w dwa fronty (Białoruski i Ukraiński),
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wspieranych przez Wojska Ochrony Pogranicza NKWD. Z
chwilą sowieckiej napaści Polska znalazła się w
kleszczach
dwóch
potęg
militarnych;
kampania
prowadzona przez Wojsko Polskie była przegrana.
18 września z Pińska, gdzie Naczelny Wódz
przeniósł 9 września swoją kwaterę, odleciały do
Rumunii trzy bombowce Łoś. Gen. Kleeberg nie
ewakuował się, choć komendant pińskiego lotniska złożył
mu taką ofertę. "Wojna jest przegrana. Ale honor
żołnierza nie jest przegrany. Mam żołnierzy pod swoją
komendą. Nie opuszczę ich" – tłumaczył dowódca
oddziałów wycofujących się z Polesia. Zupełnie inną
decyzję podjął gen. Rydz-Śmigły, który ewakuował się
do Rumunii. Podobnie postąpiły najwyższe władze
państwowe z prezydentem Ignacym Mościckim na czele.
Sytuacja armii pozbawionej wodza z upływem
każdej godziny stawała się coraz bardziej beznadziejna.
Żołnierze gen. Kleeberga, zgrupowani w Grupę
Operacyjną „Polesie”, kontynuowali marsz na południe.
Początkowo do gen. Kleeberga nie dotarły dyrektywy
rozgłoszone przez radiostację sztabu Naczelnego Wodza
17 września o godz. 22.00. Dopiero następnego dnia
poinformowano go o rozkazie nakazującym odwrót
oddziałów polskich na Węgry i Rumunię oraz
przekraczanie granic z obu państwami.
Gen. Kleeberg jednak już wcześniej zdecydował o
kontynuacji walki z dwoma agresorami. 17 września
wydał rozkaz następującej treści: "Bronić się na błotach
poleskich, wykorzystując wszystkie przeszkody wodne".
Polski dowódca liczył na uniknięcie walk z Sowietami.
Skierował się na Kowel, po czym zamierzał wycofać się
na Przedmoście Rumuńskie. 22 września zmienił jednak
plany w związku z wcześniejszym obsadzeniem Kowla
przez Sowietów. Nie powiodły się zainicjowane przez
generała próby pertraktacji w sprawie przejścia przez
miasto polskich oddziałów.
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Marsz na pomoc oblężonej Warszawie
"Co powie naród, jeśli w walce z takim wrogiem i
o taką sprawę armia polska zaprzestanie oporu, nie
wyczerpawszy wszystkich możliwości?" – pytał po fiasku
planów dotyczących koncentracji sił w rejonie Kowla
gen. Kleeberg. Nie zastanawiał się jednak długo nad
dalszym kierunkiem marszu swych wojsk – rozkazał jak
najszybsze przedostanie się w rejon Warszawy, z
zamiarem udzielenia pomocy zbrojnej oblężonej stolicy.
Oddziały GO „Polesie” szły w kierunku na Kramno, Szack
i Pisz. Następnie zamierzały przeprawić się na zachodni
brzeg Bugu i osiągnąć Włodawę.
W międzyczasie do grupy wojsk gen. Kleeberga
dołączały się kolejne, częściowo rozbite przez Niemców
oddziały. Marsz utrudniała zerwana łączność ze sztabem
głównym, problemy z rozpoznaniem, aktywność wojsk
niemieckich
oraz
podjazdy
prosowieckich
grup
dywersyjnych i podążającej za nimi Armii Czerwonej.
"Nie było poważniejszej bitwy, ale dzień i noc
słychać było strzały patroli, rozpoznań. Wszędzie płonęły
wsie, dwory, miasteczka. Noce były jasne od ognia, dni
zaciemnione słupami dymu. Obok małych oddziałach
regularnych wojsk spotykały nasze ubezpieczenia jakieś
dzikie oddziały domorosłych komunistów, bandytów
wypuszczonych z więzień, które robiły wojnę na własny
rachunek" – wspominał płk
Adam Epler, dowódca
Dywizji „Kobryń” (przeformowanej 28 września w 60
Dywizję Piechoty).
Pomimo wszystkich tych problemów gen. Kleeberg
polecił swym oddziałom zorganizowanie antyniemieckich
akcji zaczepno-dywersyjnych. "Celem akcji jest ciągłe i
systematyczne
nękanie
oddziałów
niemieckich
znajdujących się w rejonie Brześć i Kobryń przez
ostrzeliwanie pojedynczych żołnierzy, napadanie na
transporty żywności, amunicji itd." – instruował swych
podwładnych generał w rozkazie z 22 września.
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Po kilku dniach, w nocy z 26 na 27 września,
oddziały gen. Kleeberga osiągnęły linię Bugu w rejonie
Włodawy i Grabowa. Po sforsowaniu rzeki i wkroczeniu
do części opuszczonej przez Niemców Włodawy, polski
dowódca otrzymał hiobową wieść z Warszawy – dowódca
Armii „Warszawa” gen. Juliusz Rómmel informował go
depeszą o kapitulacji miasta (umowa kapitulacyjna
weszła w życie 28 września). Dowódca wojsk broniących
Polesia zdawał sobie sprawę, że dalszy marsz w kierunku
zdobytej przez wroga stolicy jest bezcelowy. 28 września
gen. Kleeberg zwołał zebranie wyższych dowódców
informując ich o kapitulacji stolicy. Proponowano mu
wówczas objęcie stanowiska Naczelnego Wodza, jednak
generał nie wyraził na to zgody.
Jednocześnie nakreślił on plany przyszłych działań
dowodzonych przez siebie oddziałów – marsz na
południe, w kierunku na Stawy pod Dęblinem, gdzie
mieścił się skład broni i amunicji. Po ich zdobyciu
zamierzano kontynuować walkę. "To nie jest jakaś
desperacka decyzja, ona ma sens polityczny. Trzeba
przedłużać tę wojnę. Demonstrować światu, że Hitler nie
podbił Polski w osiemnaście dni, jak się chełpi. (…)
Myślałem o Puszczy Solskiej na południe od Lublina. Ale
w Lublinie Sowieci, z którymi nie chcę się bić. Więc
pozostają Góry Świętokrzyskie" – tłumaczył na zebraniu
gen. Kleeberg gen. Zygmuntowi Podhorskiemu, dowódcy
Dywizji Kawalerii „Zaza”.

Ostatnia bitwa w obronie Polski
Zgodnie z rozkazem gen. Kleeberga od 28
września podległe mu wojska zorganizowano w
Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie”. W jej skład
weszły dwie dywizje piechoty (50 DP i 60 DP), Podlaska
Brygada Kawaleria, Dywizja Kawalerii „Zaza”, 13.
Eskadra Lotnicza oraz służby. Łącznie generał miał pod
rozkazami ok. 17-18 tys. żołnierzy.
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Podczas marszu w kierunku na Dęblin i Kock SGO
„Polesie” natrafiła na wojska sowieckie, pokonując je
najpierw pod wsią Jabłoń, a następnie pod Milanowem
(29-30 września). 1 października sztab SGO „Polesie”
zainstalował się w Serokomli; polskie oddziały zajęły
pozycje w rejonie Sukowa, Radzynia i Kocka.
"Obszar pod Kockiem stwarzał stronie polskiej
dość dobre warunki do walki. Spore masywy leśne
umożliwiały przeprowadzenie skrytych przegrupowań i
ześrodkowań oraz w naturalny sposób zwiększały
możliwości obrony. Zły stan dróg utrudniał Niemcom
posługiwanie
się
transportem
samochodowym,
natomiast polska piechota i kawaleria nie były
uzależnione od dróg o nawierzchni twardej" – piszą
Czesław Grzelak i Henryk Stańczyk w książce „Kampania
polska 1939 roku”.
Ostatnia bitwa kampanii 1939 r. rozegrała się w
dniach 2-5 października w rejonie wielu miejscowości –
poza obszarem Kocka walki toczyły się m.in. pod
Serokomlą, Krzywdą, Wojcieszkowem, Adamowem,
Radoryżem Kościelnym, Helenowem i Wolą Gułowską.
Przez cztery dni SGO „Polesie” nie tylko skutecznie
odpierała, ale i atakowała siły niemieckie złożone z 13
Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej, dowodzonej przez
gen. Paula von Otto oraz 29 Dywizji Piechoty
Zmotoryzowanej
gen.
Joachima
von
Lemelsena
(przybyła w rejon bitwy 4 października). Obie
nieprzyjacielskie dywizje walczyły w składzie XIV
Korpusu
Zmotoryzowanego
gen.
Gustava
von
Wietersheima.
O
skuteczności
działań
zaczepnych
podejmowanych przez żołnierzy gen. Kleeberga dowodzi
treść niemieckiego komunikatu, nadanego wieczorem 3
października. "XIV Korpus i 13 Dywizja Piechoty
Zmotoryzowanej odbija głównymi siłami natarcie polskie
związku wszystkich rodzajów broni pod Kockiem i na
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północny zachód od tegoż. Walki jeszcze nie
zakończone" – informował nieprzyjaciel.
W drugiej fazie bitwy pod Kockiem, w dniach 4-5
października, najcięższe walki toczono o opanowanie
Adamowa, Krzywdy oraz Woli Gułowskiej – ta ostatnia
miejscowość kilkukrotnie przechodziła z rąk do rąk.
Ostatniego dnia bojów – 5 października – Polacy
brawurowym atakiem zdobyli silnie broniony przez
Niemców
rejon
miejscowego
kościoła
(Kościół
Nawiedzenia NMP wraz z zespołem klasztornym
karmelitów trzewiczkowych) oraz wyparli wroga z
pobliskiego cmentarza.

Kapitulacja SGO „Polesie”
Kolejne
ataki
na
13
Dywizję
Piechoty
Zmotoryzowanej uniemożliwił polskim żołnierzom brak
amunicji.
O
jej
wyczerpaniu
zameldował
gen.
Kleebergowi po południu 5 października kwatermistrz
SGO „Polesie”. Wobec bezcelowości dalszych walk oraz w
trosce o życie swych żołnierzy, przebywający w
leśniczówce Hordzieszka gen. Kleeberg samodzielnie
zdecydował o kapitulacji.
Wieczorem tego dnia wydał do swoich żołnierzy
pożegnalny rozkaz:
" Żołnierze!
Z dalekiego Polesia, znad Narwi, z jednostek,
które się oparły w Kowlu demoralizacji — zebrałem Was
pod swoją komendę, by walczyć do końca.
Chciałem iść najpierw na południe; gdy to się
stało niemożliwe — nieść pomoc Warszawie. Warszawa
padła, nim doszliśmy. Mimo to nie straciliśmy nadziei i
walczyliśmy dalej, najpierw z bolszewikami, następnie
w bitwie pod Serokomlą z Niemcami. Wykazaliście hart i
odwagę w czasie zwątpień i dochowaliście wierności
Ojczyźnie do końca.
Dziś jesteśmy otoczeni, a amunicja i żywność są
na wyczerpaniu. Dalsza walka nie rokuje nadziei, a
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tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się
może.
Przywilejem dowódcy jest brać odpowiedzialność
na siebie. Dziś biorę ją w tej najcięższej chwili — każąc
zaprzestać dalszej bezcelowej walki, by nie przelewać
krwi żołnierskiej nadaremnie.
Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność
- wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jeszcze
Polska nie zginęła. I nie zginie!
Powyższy rozkaz przeczytać przed frontem wszystkich
oddziałów.
Dowódca SGO "Polesie"
Kleeberg
gen. bryg.".

Rozkaz pożegnalny przesłano do wszystkich
oddziałów i pododdziałów SGO „Polesie”.
O godz. 20 odbyło się zebranie oficerskie, na
którym gen. Kleeberg przedstawił decyzję o kapitulacji.
Stary wytrawny żołnierz miał łzy w oku – zapamiętał
twarz dowódcy SGO „Polesie” przed odprawą płk
Tadeusz Falewicz z 9. Pułku Strzelców Konnych. W
spotkaniu z gen. Kleebergiem nie uczestniczył gen.
Podhorski, który zamierzał kontynuować walkę i podjąć
próbę przebicia się przez pozycje wroga. Możliwość
dalszej walki rozważał także płk Epler, ale szybko się
zreflektował.
Decyzję o kapitulacji niemieckiemu dowództwu
zakomunikowali polscy parlamentariusze, wysłani ze
sztabu SGO „Polesie” późnym wieczorem. Gen. Otto
zgodził się na zawieszenie broni, aby umożliwić
podpisanie aktu kapitulacyjnego (Niemcy nie dotrzymali
słowa i ostrzeliwali artyleryjsko polskie pozycje). Polscy
żołnierze dostali gwarancję praw przysługującym jeńcom
wojennym.
W nocy z 5 na 6 października polscy żołnierze
otrzymali żołd i inne uposażenia; trwały przygotowania
do kapitulacji, część oddziałów zakopywała broń, aby nie
dostała się w ręce nieprzyjaciela. Około godz. 3
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niespodziewanie żołnierze 3 Pułku Strzelców Konnych
podjęli dalszą walką z Niemcami pod miejscowością
Kalinowy Dół – polski oddział szybko jednak został
rozproszony przez wroga.
6 października o godz. 11, w pochmurny dzień,
przed Pałacem Jabłonowskich w Kocku gen. Kleeberg
złożył kapitulację na ręce gen. Wietersheima, dowódcy
XIV Korpusu Pancernego. Zachowano honory wojskowe,
oficerom pozwolono na noszenie pistoletów z kaburami.
Żołnierze SGO „Polesie” gromadzili się w trzech
punktach – w Woli Gułowskiej, dworze Gułów i Woli
Burzeckiej. Do godz. 16 mieli nie tylko złożyć broń, ale
pochować poległych i zająć się rannymi. W ręce
Niemców dostało się 10,2 tys. sztuk broni strzeleckiej,
205 ckm-y, 20 dział, 5 tys. koni, 226 zaprzęgów
konnych i 54 samochody. Resztę sprzętu zdołano
wcześniej zniszczyć lub ukryć.
Łącznie do niemieckiej niewoli powędrowało 16
860 żołnierzy SGO „Polesie”, w tym 1255 oficerów.
Wśród nich znalazło się czterech generałów – oprócz
gen. Kleeberga: Zygmunt Podhorski, Ludwik KmicicSkrzyński i Czesław Młot-Fijałkowski.
Bitwa pod Kockiem kończyła pięciotygodniową
walkę w obronie Polski, która na ponad pięć lat utraciła
byt państwowy. Po kapitulacji SGO „Polesie” gen.
Kleeberg został wywieziony do obozu jenieckiego (Oflag
IV B) w twierdzy Königstein w Saksonii. Schorowany
dowódca zmarł w Weisser Hirsch pod Dreznem 5
kwietnia 1941 r. i został pochowany na drezdeńskim
cmentarzu wojskowym Neustadt. W 1969 r. szczątki
bohaterskiego dowódcy zostały przewiezione do Polski i
spoczęły w Kocku, pośród żołnierzy poległych w ostatniej
bitwie kampanii 1939 r.
Waldemar Kowalski
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71. rocznica Powstania Warszawskiego
Apel do mieszkańców Warszawy
Zwracamy się do mieszkańców Warszawy, aby jak co roku,
1
sierpnia w godzinę "W", uczcili minutą ciszy pamięć o
wydarzeniach sprzed 71 lat.
Powstanie Warszawskie ukształtowało tożsamość naszego
miasta. Historię walk poznaje już drugie pokolenie warszawiaków,
które urodzone i wychowane w pokoju szuka inspiracji w etosie
powstania. Odnajduje w nim wartości niezbywalne w każdym czasie i
w każdym miejscu - jak wolność, honor, męstwo, przyjaźń,
sumienność, tolerancja.
Powstańcy warszawscy przeszli – dosłownie – próbę ognia.
Zostali sprawdzeni, ale i sami sprawdzili, jak ważne są cechy, dzięki
którym tworzymy grupę, społeczność, naród. Korzystajmy z ich
doświadczeń, wprowadzajmy w naszą codzienność wartości, które
czynią nasze życie wartościowszym. Powstańcy warszawscy są wśród
nas – uczmy się od nich, swoimi postawami spłacajmy wobec nich
dług.
1 sierpnia, o godz. 17.00, w stolicy rozlegną się syreny –
zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71
lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy wspólnie
pamięć o bohaterach w zgodzie i pojednaniu".
Apel podpisali: Zbigniew Galperyn - zastępca prezesa Związku
Powstańców Warszawskich, Leszek Żukowski - prezes Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Jarosław Jóźwiak - wiceprezydent
m. st. Warszawy.

Odznaczenia dla powstańców6
W przeddzień rocznicy - w Parku Wolności przy
Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości z
okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania. Do Parku Wolności
6

Opracowano na podstawie tekstu na stronie internetowej Prezydent.pl i
informacji PAP
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przybyło kilkuset kombatantów z rodzinami. Podczas
spotkania z powstańcami prezydent Bronisław Komorowski
wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania oraz
wolontariuszom i współpracownikom Muzeum Powstania.

Prezydent powiedział, że cieszy się, iż może wręczać
odznaczenia po 26 latach polskiej wolności, m.in. order Virtuti
Militari. „To wielka radość wręczać także po tylu latach
odznaczenia, które są związane i z walką o Polskę, wtedy, w
czterdziestym czwartym roku, jak i odznaczenia związane ze
służbą dla Polski niepodległej dzisiaj. To coś nam wszystkim
bardzo bliskiego, bo wszyscy wiemy, że w trudnej polskiej
historii wolność mierzyło się krzyżami. Dzisiaj zasługi mierzy
się wręczanymi odznaczeniami (…). Jednak największą formą
podziękowania, najważniejszą formą uznania i szacunku jest
to, że możemy przeżywać razem fakt, że po dwudziestu paru
latach z satysfakcją widzimy dziś skutki odzyskania wolności.
Nic piękniejszego, żadna piękniejsza forma podziękowania nie
może się przytrafić powstańcom, tym, którzy żyją i tym,
którzy zginęli niż świadectwo, że miasto nasze rozwija się, że
stolica polskiego państwa pięknieje w oczach” - podkreślił
prezydent.
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Prezydent uhonorował 22 Powstańców Warszawskich,
a także 11 osób związanych z upamiętnieniem zrywu z
sierpnia 1944 roku.
Gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Związku
Powstańców Warszawskich podziękował prezydentowi za
współpracę ze środowiskami kombatantów. „Miejmy zawsze
wielką
nadzieję, miłość wielką do naszego ukochanego
miasta. Poległo tyle milionów ludzi w II wojnie światowej,
całe miasto nasze było w ruinie, nie wierzyłem, że uda się
tak
szybko je odbudować,
a
jednak to co niemożliwe
stało się możliwe. Warszawa nasza jest tak piękna” powiedział. Wyraził także nadzieję, że zdobywanie wolności
nigdy „nie będzie już liczone krzyżami”.
Prof. Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku
Żołnierzy AAK podziękował prezydentowi Bronisławowi
Komorowskiemu i prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz za
doroczne spotkania z kombatantami.
Powiedział
m.in.:
„Muzeum to instytucja lub budynek, gromadząca unikatowe
zbiory, spełniająca
funkcję ochronną, edukacyjną i
estetyczną,
ale
jak
zdefiniować
Muzeum
Powstania
Warszawskiego,
spełniającą
również
inne
funkcje?”.
Podkreślił, że dla niego jako powstańca jest to miejsce w
którym „wracają wspomnienia sytuacji przeżytych w czasie
powstania. To miejsce, w którym nie czujemy się zabytkami,
ale znajdujemy szacunek i sympatię ze strony spotykanych
tutaj osób” – powiedział. Wyraził też nadzieję, że wtedy,
kiedy zabraknie już powstańców – świadków historii - pamięć
o
bohaterskim
zrywie
nie
zostanie
zapomniana.

Kopiec Powstania Warszawskiego7
Na Kopcu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia zapłonął ogień
pamięci, który przeniosła sztafeta pokoleń z Grobu Nieznanego
Żołnierza. Uczestnikami sztafety pokoleń byli kombatanci, żołnierze,
harcerze i stołeczni strażnicy miejscy, jej dowódcą był powstaniec z
pułku AK "Baszta" Jerzy Grzelak. Ognisko zapalono przy dźwiękach
7

Opracowano na podstawie treści zamieszczonych w wikipedii, zdjęcie
autorstwa Rafała Podlasińskiego
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"Marszu Mokotowa". Będzie płonęło przez 63 dni – tyle, ile trwały
powstańcze walki. To część obchodów 71. rocznicy wybuchu walk.
Na kopcu
zgromadzili się przedstawiciele władz
samorządowych,
kombatanci,
oficerowie wojska
i służb
mundurowych oraz mieszkańcy Warszawy. Dla tych, którzy nie
mogli wejść na szczyt, u podnóża wzniesienia ustawiono telebim i
krzesła.
Kopiec został usypany z
gruzów zniszczonej w 1944
roku Warszawy. Sypanie
kopca rozpoczęto po 1945
roku, zwożąc tu gruzy z
wielu dzielnic Warszawy.
Miejsce to uporządkowano
w 2004 roku, z okazji 60.
rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Wówczas, po
uzgodnieniach ze
środowiskiem Światowego
Związku Żołnierzy Armii
Krajowej radni Warszawy
podjęli uchwałę o
nadaniu nazwy „Kopiec
Powstania
Warszawskiego”.
Na szczyt prowadzą schody, które noszą nazwę Alei Godziny
„W”. Wzdłuż schodów ustawione są setki małych drewnianych krzyży,
w okresie rocznic powstańczych przepasanych biało-czerwonymi
opaskami. Na szczycie, na wyłożonej kostką płaszczyźnie zainstalowany
jest kilkumetrowej wysokości symbol Polski Walczącej. Monument
został zaprojektowany przez żołnierza Armii Krajowej, ppłk. inż.
architekta Eugeniusza Ajewskiego. Po dwóch stronach monumentu
umieszczono 2 tablice pamiątkowe. Pierwsza poświęcona jest pamięci
żołnierzy AK, powstańców warszawskich i mieszkańców Warszawy
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pomordowanych i poległych w latach 1939–1944, a druga – twórcy
monumentu.

Uroczystości rocznicowe8
W 71. rocznicę wybuchu walk o stolicę - w wielu miastach
naszego kraju zabrzmiały syreny, zadzwoniły kościelne dzwony,
zatrzymał się ruch uliczny - odbyły się uroczystości przy pomnikach,
apele poległych, spotkania z kombatantami.

W Warszawie
uroczystości
rocznicowe
rozpoczęto od
złożenia
kwiatów pod
tablicą
upamiętniającą
podpisanie
przez płk.
Antoniego
Chruściela,
"Montera"
rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Tablica ta znajduje się
na budynku przy ulicy Filtrowej 68, gdzie mieściła się konspiracyjna
kwatera sztabu dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.
W południe na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła
się uroczysta odprawa posterunku honorowego przed Grobem
Nieznanego Żołnierza. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz,
kombatanci oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Uroczystości odbyły się także przed pomnikiem Polskiego
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej,
przed którym zostały
8

Fotografia tablicy – wikipedia, pozostałe fotografie - ze strony Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
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zaciągnięte warty honorowe, hołd uczestnikom powstania złożyły
licznie przybyłe poczty sztandarowe, złożono wieńce.
O godzinie 17 na wojskowych Powązkach przy pomniku Gloria
Victis obecni byli między innymi: premier Ewa Kopacz, marszałek
Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz, metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz
i prezydent ( wówczas prezydent-elekt) Andrzej Duda.
Hołd poległym i ludności cywilnej oddano również w wielu
innych miejscach pamięci narodowej.
Obchody zakończyła modlitwa ekumeniczna na Cmentarzu
Powstańców Warszawy na Woli, które odbyły się przy pomniku
„Polegli – Niepokonani”. W uroczystościach wzięli udział: Prezydent RP
Bronisław Komorowski, Prezydent Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz, wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek a także
parlamentarzyści i samorządowcy. Jak co roku obecni byli kombatanci,
członkowie Związku Powstańców Warszawskich i Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej.
Modlitwie w intencji ofiar Powstania Warszawskiego
przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek wraz z
duchownymi Kościołów chrześcijańskich: ks. płk. Eugeniuszem Bójko,
kapelanem prawosławnego ordynariatu wojskowego i ks. mjr
Tomaszem Wigwaszem, kapelanem ewangelickiego duszpasterstwa
wojskowego. W modlitwach wziął także udział Nezar Shariff, imam
wyznaniowej gminy warszawskiej muzułmańskiego związku religijnego.
Pamięć powstańców uczczono apelem poległych oraz salwą
honorową, którą oddała Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Złożono wieńce przed pomnikiem „Polegli – Niepokonani”.
Po uroczystości rozpoczęła się Eucharystia sprawowana pod
przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.
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Red.: O historii i rewitalizacji Cmentarza Powstańców
Warszawy, na którym spoczywają szczątki i prochy ponad 100 tysięcy
wojskowych i cywilnych ofiar powstania, w dużej mierze bezimiennych,
napiszemy w następnym numerze naszego „Kwartalnika” .
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Wspomnienie dr Róży
Powstaniu Warszawskim9


Nowotnej-Walc,

sanitariuszki

w

Jak pani pamięta Warszawę z tamtego czasu po Powstaniu?

Powstanie zastało nas na Hożej, tak że przeszliśmy kilka
kroków dalej od tego mieszkania, w którym czekaliśmy na wybuch
Powstania, na Hożą 54 do Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, gdzie
mieliśmy przygotowany szpital. Tam zaczynało się nasze życie. Rzecz
polegała na tym, że ponieważ Siostry miały budynki drewniane, to jak
zaczął się pierwszy ostrzał, to nam ciągle wybuchały pożary.
W związku z tym myśmy zostali przeniesieni na ulicę
Poznańską. To załatwił komendant naszego szpitala prof. Drescher. Na
Poznańskiej 11 był nasz późniejszy szpital do końca Powstania, a nasza
komendantura była na Poznańskiej 12, dokładnie po drugiej stronie
ulicy. Byliśmy już tam do końca naszego pobytu w Warszawie,
aczkolwiek z bardzo ścisłym kontaktem z siostrami rodziny Maryi,
które nam prowadziły kuchnię dla naszego szpitala.
Myśmy część różnych spraw załatwiali na Litewskiej, to od
Nowogrodzkiej do Litewskiej szło się piechotą. To były po prostu gruzy.
Natomiast niesamowitą rzeczą było załatwianie formalności na
Grochowie. Mianowicie władze akademii medycznej miały swoje
lokum na Grochowie. To było tak, że trzeba było przeprawić się
promem przez Wisłę, a potem trzeba było dojść na Grochów. Mam
straszne wspomnienia stamtąd, bo w swojej głupocie ogromnej
skonstatowałam, że trzeba zdjąć buty i szłam boso po asfalcie, taki
kawał drogi.
Strasznie wtedy Warszawa wyglądała. Rzeczywiście to było
jedno złomowisko. Pamiętam, jak właśnie wspominany przeze mnie
wielokrotnie profesor Edward Drescher – komendant naszego
szpitala– chirurg pediatra, on był rodowity warszawiak – po Powstaniu
pojechał do Szczecina, ponieważ uważał, że nie ma żadnej szansy,
żeby Warszawa się odbudowała. Takie było wrażenie człowieka, który
był emocjonalnie związany z Warszawą (...)Tam był zresztą potem
rektorem na uniwersytecie.
9

Strona internetowa ahm.1944.pl (Archiwum Historii Mówionej)

96

Cóż powiedzieć, przecież co do Powstania - zdania są
podzielone. Jedni uważają, że tak, [że powinno wybuchnąć], drudzy że
nie. Uważam, że nastrój nas młodych wówczas był taki, że Powstanie
musiało wybuchnąć. Napięcie było takie, że nie sposób, żeby nie
wybuchło. Poza tym układy z Rosją były takie, jakie były. Oni przecież
stali po drugiej stronie Wisły i patrzyli, ale nie pomogli. Natomiast
mnie się wydaje, że nastrój wśród młodzieży był jednoznaczny.
Oczywiście rozumiem, że ludzie starzy, którzy siedzieli po piwnicach,
oni inaczej to odbierali. Na przykład ocena Różewicza, bardzo
krytyczna co do Powstania... Wydaje mi się, że eskalacja napięć była
taka, że to musiało wybuchnąć. Tak mi się wydaje(...)

Konkurs Poetycki – PLACÓWKA '4410
Z okazji zbliżającego się Święta Żołnierza przypadającego 15
sierpnia komendant 3. Rejonu (Grochów) VI Obwodu AK Praga mjr
Tadeusz Schollenberg „Rakowski” rozpisał konkurs poetycki. W tym
czasie po lewej stronie Wisły trwały zaciekłe walki. Przebieg powstania
na Pradze miał odmienny charakter. Po dwóch – trzech dniach walki
zupełnie wygasły, a komendant VI Obwodu wydał rozkaz przerwania
akcji zbrojnej i przejścia do konspiracji, pozostając w pogotowiu
bojowym. Część Powstańców wróciła do konspiracji, pozostali w ciągu
następnych tygodni przedostawali się do lewobrzeżnej Warszawy – na
Mokotów, Sadybę, Czerniaków, a także do Puszczy Kampinoskiej – by
kontynuować walkę.
We wspomnianym konkursie mogli wziąć udział wszyscy
żołnierze 3. Rejonu, którzy napisali utwór poetycki. Warunek był jeden
– musiał on dotyczyć tematyki powstańczej. Na czele jury stanął
zastępca komendanta Rejonu rtm. Zygmunt Bargiel „Zygmunt”.
Na konkurs przyszło nadspodziewanie wiele prac. Wszystkie
podpisane były pseudonimami autorów. Pierwszą nagrodę – pistolet
„Steyr” – otrzymał autor wiersza 1 sierpień 1944 roku. Pod
pseudonimem „Ultor 693” krył się strz. Jerzy Korszyński, właściwie
Zbigniew Hegenbart, żołnierz 693 plutonu. Drugą nagrodę w postaci
pistoletu automatycznego „Mauser” przyznano autorowi wiersza
10

Strona Muzeum Powstania Warszawskiego
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Przyśniła się dzieciom Polska, występującego pod pseudonimem
„Dan 693”. Okazał się nim być żołnierz również 693 plutonu
Bogusław Podgórski. Trzecia nagroda, pięć granatów ręcznych,
przypadła autorowi wiersza Żołnierzom 690 Zgrupowania,
podpisanego „Eug. 690”. Nazwiska tego laureata nie udało się ustalić.
Wyróżniono ponadto dwanaście dalszych prac. Utwory
zebrano w tomiku „Placówka”, wydanym na przebitkach
maszynopisowych.
Z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego wydało album muzyczny
zatytułowany „Placówka 44”, na płycie znajduje się 12 utworów,
głównie z tekstami opracowanych wierszy nadesłanych na konkurs
Placówka '44 oraz innych utworów powstałych w okresie Powstania
Warszawskiego. Producentem muzycznym płyty jest Wojciech
Waglewski. Materiał zawarty w albumie "Placówka '44" to pełna
refleksji i emocji poetycka opowieść o Powstaniu Warszawskim.
Pokazuje ona wiele aspektów tego wydarzenia i prezentuje różne
perspektywy
spojrzenia
na
Sierpień
1944
roku.

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki11
W dniu 1 sierpnia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego już
po raz dziewiąty odbyła się akcja muzyczna pt. "Warszawiacy śpiewają
(nie)zakazane piosenki". Jej inicjatorem jest nie tylko Muzeum
Powstania Warszawskiego, ale sami mieszkańcy stolicy – jak podkreśla
dyrekcja placówki – chcący aktywnie uczcić pamięć Powstańców.
Wydarzenie co roku gromadzi tysiące osób – rodzin z dziećmi,
studentów, starszych mieszkańców stolicy i wszystkich innych
zainteresowanych historią Warszawy. Dzięki rozdawanym śpiewnikom
mogą wspólnie śpiewać piosenki powstańcze. Gośćmi szczególnie
ważnymi są sami Powstańcy.

11

Warszawa.naszemiasto.pl
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W koncercie brał udział prezydent Andrzej Duda. Wśród uczestników
rozpoznaliśmy panią Monikę Brzezińską, członkinię naszego
Stowarzyszenia (pierwsza po lewej stronie zdjęcia)
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Święto Wojska Polskiego12
Rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w wojnie 1920
roku - dzień 15 sierpnia - został ogłoszony świętem Wojska
Polskiego w 1923 roku Święto to było obchodzone do roku
1947. Później święto wojska obchodzono 12 października,
w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii
dywizji im. Tadeusza Kościuszki.
Od 1992 roku świętem Wojska Polskiego ponownie stał
się dzień 15 sierpnia.
W całym kraju odbyły się uroczystości patriotyczno–
wojskowe. Tradycyjnie już w Ossowie pod Warszawą, odbyła się
rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej oraz apel poległych. W intencji
poległych na cmentarzu bohaterów 1920 roku sprawowana była
msza św.
Centralne uroczystości państwowe święta Wojska
Polskiego odbyły się w południe w Warszawie. Tego dnia ulicami
Warszawy przeszła defilada wojskowa.
Obchody święta rozpoczęły się o godz. 8.45. Prezydent
Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa
Piłsudskiego przy Belwederze, po czym udał się do Katedry
Polowej WP, gdzie odprawiona została uroczysta msza św. w
intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego.
W mszy uczestniczyli m.in. wicepremier, szef MON
Tomasz Siemoniak, szef BBN Paweł Soloch, szef Sztabu
Generalnego WP gen. Mieczysław Gocuł, generalicja, a także
kombatanci, weterani oraz harcerze.
„15 sierpnia, kiedy Kościół oddaje cześć Wniebowziętej
Matce Jezusa, Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. W tym
dniu, wspominając kolejną rocznicę "Cudu nad Wisłą", polecamy
12

Żródła; teksty PAP, strona prezydent.pl, strona polskie radio.pl, zdjęcia:
Tomasz Gzell – PAP, Eliza Białorzewska - strona prezydent.pl, tvn24.pl.
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miłosiernemu Bogu wszystkich walczących, a zwłaszcza
poległych w obronie naszej ojczyzny. Jesteśmy dumni, że 15
sierpnia 1920 roku polscy żołnierze zatrzymali sowiecką armię na
przedpolach Warszawy. Stawka tej bitwy była wysoka. Nie
chodziło tylko o Polskę. Ważył się los europejskiej,
chrześcijańskiej cywilizacji. Żołnierz polski, walcząc z
przeważającymi siłami wroga, zdał egzamin z wierności złożonej
przysiędze wojsko” - mówił w homilii biskup polowy Wojska
Polskiego gen. Józef Guzdek.

Fot. - Tomasz Gzell /PAP

Następnie prezydent Andrzej Duda złożył wieniec na
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem
Marszałka Piłsudskiego.
Generał Gocuł zgłosił gotowość polskich żołnierzy, a także
żołnierzy z USA i Kanady do uroczystej defilady wojskowej. Po
przyjęciu meldunku, prezydent udał się odkrytym samochodem
w stronę Belwederu, gdzie odebrał defiladę. Na trybunie
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honorowej byli : premier Ewa Kopacz, wicepremier i minister
obrony Tomasz Siemoniak, wicepremier Janusz Piechociński, szef
Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, dowódcy
rodzajów sił zbrojnych

fot. Eliza Bialobrzewska

„Wy jesteście spadkobiercami swoich pradziadków,
dziadków, którzy w tej Bitwie (Warszawskiej) brali udział, którzy
wezwani przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, przez Wincentego
Witosa, poszli i zwyciężyli – mówił żołnierzom przed odebraniem
defilady prezydent Andrzej Duda.
O Bitwie Warszawskiej, która odbyła się 95 lat temu,
powiedział, że była to bitwa, w której „polscy żołnierze razem
mężnie, niezależnie od pochodzenia, zatrzymali nawałę
bolszewicką, nie tylko na Polskę, ale i nawałę bolszewicką na
całą Europę”. Podkreślił, że żołnierze mają „wielkie zobowiązanie
do służby Polsce, do wiernego prowadzenia spraw naszego kraju,
do tego, by bronić rodaków, by bronić obywateli, a gdy trzeba 102

walczyć za wolność waszą i naszą” . – Pokazujecie wielkość
Polski, wszyscy jesteśmy z was ogromnie dumni, z dumą patrzą
na was młodsze pokolenia Polaków i Polek, którzy, gdy
zakończycie waszą służbę, zajmą wasze miejsce i dalej będą nieśli
dumę polskiego oręża – mówił Duda.
Będę czynił wszystko, abyście mieli poczucie, że możecie
służyć Ojczyźnie, nie martwiąc się o swój przyszły byt, o byt
swoich rodzin – dodał, dziękując żołnierzom za służbę.
Prezydent mówił też o konieczności modernizacji polskich
Sił Zbrojnych. – Cisną mi się na usta słowa naszej starej
tradycyjnej wojskowej piosenki: „lśni polska broń jak złotych
kłosów łan”. Niech lśni coraz jaśniej. Musimy w tym kierunku
działać, modernizować polską armię, wzmacniać ją, wzmacniając
tym samym bezpieczeństwo Polski i nas wszystkich, obywateli
naszego kraju. Polek i Polaków. To także działanie ramię w ramię
ze wszystkimi siłami Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszymi
sojusznikami, naszymi gwarantami bezpieczeństwa. Wierzę w to,
że bezpieczeństwo to już w najbliższym czasie będzie umocnione
coraz bardziej – powiedział.
Złożył także hołd wszystkim polskim żołnierzom
walczącym m.in. w Bitwie Warszawskiej, II wojnie światowej i po
niej, a także tym, którzy walczyli o Polskę „niezłomnością i
odwagą” także w czasach „Solidarności”. Podkreślał też, że
uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego umacniają
potrzebne Polakom poczucie wspólnoty. – Polska jest piękna,
Polska staje się coraz silniejsza. Chciałbym, abyśmy mieli
państwo – tak jak zawsze mówiłem, powtarzając słowa Lecha
Kaczyńskiego – które umie bronić słabszych i nie musi bać się
silnych. To wielkie zadanie, nie tylko polskich żołnierzy, ale także
polskich władz na przyszłość i prezydenta Rzeczypospolitej. Z
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tego miejsca deklarują, że to zadanie będę wypełniał ze
wszystkich sił – zakończył.

fot. Eliza Bialobrzewska

Defiladę wojskową, która ruszyła po godz. 12.00, rozpoczęła
parada lotnicza. Następnie przyszła kolej na przemarsz ok. 900
żołnierzy z pododdziałów reprezentacyjnych i pocztów sztandarowych.
Rozpoczęły go kompanie reprezentacyjne rodzajów sił zbrojnych i
pododdziały z Inspektoratu Wsparcia i czterech brygad. Następnie
przedefilowały poczty sztandarowe z 30 wybranych jednostek
wojskowych, po nich pododdziały złożone ze studentów uczelni
wojskowych. Część pieszą zakończyli żołnierze z USA i Kanady (łącznie
ponad 40) oraz kompanii i orkiestry reprezentacyjnej WP.
Defiladę pojazdów rozpoczęły motocykle, quady, samochody,
pojazdy opancerzone i przewożące bezzałogowce, należące do Wojsk
Specjalnych, Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej. Następnie Al.
Ujazdowskimi przejechały m.in. kołowe transportery opancerzone
Rosomak i ich odpowiedniki z USA – wozy Stryker. Po nich
zaprezentowali się artylerzyści z radarami Liwiec, armatohaubicami
Dana, wyrzutniami rakietowymi Langusta oraz – po raz pierwszy
podczas parady na Święto Wojska Polskiego – wozami należącymi do
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Morskiej Jednostki Rakietowej (do niedawna Nadbrzeżnego Dywizjonu
Rakietowego). Zaprezentowały się również także kompanie czołgów,
wozy zabezpieczenia technicznego i pojazdy inżynieryjne.

Wideo: tvn24 Przejazd prezydenta podczas defilady wojskowej

W Ossowie, jak co roku odbyła się inscenizacja walk z
bolszewikami, gdzie Polacy powstrzymali nawałę ze wschodu.
Prezydent Andrzej Duda wystosował list z okazji uroczystości
upamiętniających 95. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
W liście podkreślił szczególne znaczenie tej bitwy w historii
Europy.
„Tu, w Ossowie, można mieć rzeczywiście poczucie, że
chlubna przeszłość jest trwałym składnikiem naszej tożsamości" napisał prezydent.

*
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Głęboki żal
Andrzej Siedlecki
Przez całe lata Prałat Jego Świątobliwości Papieża (taki
tytuł miał przyznany dokumentem watykańskim podpisanym
przez Papieża Pawła VI) ksiądz Zdzisław Peszkowski, były
więzień sowieckiego obozu jenieckiego w Kozielsku, który
cudem uniknął śmierci w dołach Katynia darzył mnie
przyjaźnią i błogosławił dziełom jakie świadczyłem Ojczyźnie.
Niewątpliwie był to kapłan obdarzony świętością i
charyzmą wśród wiernych, duchowieństwa i przyjaciół.
Całe swoje życie powojenne Ksiądz Prałat Zdzisław
Peszkowski poświęcił nie tylko kapłaństwu, ale również
ujawnieniu prawdy wobec świata o zbrodni katyńskiej. Tę
prawdę o okrutnej zbrodni ludobójstwa na polskiej elicie
narodu przez siepaczy kremlowskich głosił w wielu państwach
świata.
Brał udział w budowie pomników i krzyży katyńskich,
które święcił i błogosławił.
Z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie „Golgota
Wschodu”, które zajmowało się zachowaniem pamięci o
pomordowanych w Katyniu, Bykowni, Charkowie, Twerze i
innych miejscach kaźni. Dzięki jego świętej działalności
prezydent Rosji Borys Jelcyn przekazał dokumenty dotyczące
zbrodni katyńskiej prezydentowi Lechowi Wałęsie.
Ksiądz Prałat powierzył mi pełnomocnictwo w
najważniejszym w moim życiu zawodowym procesie w obronie
godności naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II, kiedy to
w postkomunistycznej gazecie „Trybuna” znieważono tego
największego
Polaka
wszechczasów
niegodziwymi
wypowiedziami. Poprosiłem o udział w tym procesie dwóch
kolegów adwokatów Włodzimierza Kałagate i Tadeusza
Szymańskiego. Ksiądz Prałat uczestniczył we wszystkich
rozprawach przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym w
Warszawie, a następnie przed Sądem Najwyższym. Komuniści
nienawidzili naszego Papieża za to, że dzięki jego głębokiej
wierze i sile, dzięki jego prośbom i modlitwom do Boga
Najwyższego zmieniło się oblicze polskiej ziemi i upadł
znienawidzony
totalitarny
ustrój
zniewolenia
ludzi
–
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komunizm, a 12 lat później Polska odzyskała niepodległość i
suwerenność narodową.
Msza Święta pogrzebowa Prałata ks. Zdzisława
Peszkowskiego odbyła się w Katedrze Warszawskiej. Mnie
odmówiono wygłoszenia przemówienia, które niewątpliwie
wzruszyłoby wiernych, bo znałem całe życie tego wspaniałego,
świętego kapłana, orędownika sprawy niepodległości Polski.
Ksiądz Prałat spoczął na zawsze w podziemiu Świątyni
Opatrzności Bożej.
Po śmierci Księdza Prałata Zdzisława
Peszkowskiego wystąpiłem do Prymasa Polski, a potem do
Arcybiskupa Metropolii Warszawskiej Kazimierza Nycza o
nadanie biegu, aby ten święty człowiek prawdy został
wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony. Zgłosiłem się jako
świadek Jego świętości, ale niestety władze Kościoła Polskiego
nie nadały biegu tej sprawie.
Czuję głęboki żal, który pozostanie mi do końca życia.
Przedstawiam moje wystąpienie do władz Kościoła
Polskiego.

Warszawa, dnia 13.02.2013 r.
Eminencja
Kardynał Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W imieniu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej, którego jestem prezesem oraz własnym zwracam się z
serdecznym, racjonalnym wnioskiem o nadanie biegu procesowi
beatyfikacyjnemu śp. Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego,
harcmistrza, oficera wojska polskiego 1939 r., byłego więźnia
obozu sowieckiego w Kozielsku, który cudem uratowany przez
Boga, całe swoje świątobliwe życie poświęcił głoszeniu prawdy o
zbrodni katyńskiej, zbieraniu dokumentacji o tej zbrodni i
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zachowaniu pamięci o polskich męczennikach, obrońcach
Ojczyzny – polskiej elicie oficerskiej i inteligenckiej, która w 1940
r. przez zbrodniarzy sowieckich w okrutny sposób została
wymordowana w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Twerze,
Bykowni i na Syberii. Stalin i pozostali współautorzy zbrodni
dopuścili się tego haniebnego aktu na bezbronnych jeńcach, aby
wymazać Polskę z mapy świata, po to, ażeby nikt nie
przeciwstawił się władzy wschodniego zaborcy – imperium
niewoli i zła - Z.S.R.R.
Przez całe swoje kryształowo czyste życie śp. Ksiądz Prałat
Zdzisław Peszkowski pomimo inwigilacji przez służby
wywiadowcze ZSRR i PRL narażając swoje życie świadczył prawdę
o obozach jenieckich w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie o
potwornych więzieniach NKWD/MWD w Kijowie, Mińsku i
innych miejscach, o łagrach syberyjskich Workuty, Kołymy,
Magadanu, Norylska i innych obozach niosących zagładę, śmierć,
zniewolenie i cierpienia milionów ludzi przez sowieckie
mocarstwo zbrodni.
Przez ponad 50 lat kapłaństwa Ksiądz Prałat Zdzisław
Peszkowski herbu Jastrzębiec domagał się publikowania w
mediach niewygodnej dla mocarstw prawdy o zbrodni
katyńskiej, domagał się przyznania do popełnienia tej zbrodni
przez władze sowieckie i ich siepaczy, wydania dokumentów
dotyczących tej zbrodni, wybudowania pomników w miejscach
kaźni polskich elit.
On się niczego nie bał, pomimo zagrożenia życia, pomimo
prób zamachów na Niego. I Bóg – Stwórca Wszechświata docenił
jego nieustępliwą walkę o prawdę i stanęły pomniki pamięci
pomordowanych bestialsko Polaków w Katyniu, Miednoje,
Charkowie, Bykowni, na których wyryto nazwiska kilkudziesięciu
tysięcy zamordowanych Polaków.
Cała jego ogromna praca i nieustanne działania
doprowadziły do wyświetlenia okoliczności tej ogromnej zbrodni
i wskazania morderców. Jest to cudowny sukces, zważywszy na
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to, że nie tylko Rosja sowiecka ale i inne mocarstwa nie chciały
ujawniać tej zbrodni niewygodnej dla tych, którzy podpisali
traktaty w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, i które to traktaty na
kilkadziesiąt lat wprowadziły niewolę komunistyczną w
państwach Europy Wschodniej.
Praca czcigodnego Księdza Prałata nie ograniczyła się
tylko do głoszenia prawdy, ale jako kapelan Rodzin Katyńskich,
prezes Fundacji „Golgota Wschodu” opiekował się rodzinami
pomordowanych ojców, braci i synów. Ksiądz Prałat Jego
Świątobliwości papieża Pawła VI Zdzisław Peszkowski darzył
mnie przyjaźnią (na co posiadam dokumenty), znałem Jego
piękne, czyste, jasne życie od połowy lat 90-tych, spotykałem się
z nim często w ważnych chwilach Jego życia, w tym na
uroczystości obrony Jego pracy doktorskiej i dlatego gotów
jestem złożyć zeznania w Jego procesie beatyfikacyjnym na
okoliczność Jego świętego życia i cudownych zdarzeń
historycznych, które zaistniały dzięki Jego wielkiemu umysłowi i
sercu, dzięki łasce Boga Najwyższego nad Nim. O tym Jego
naśladowaniu Chrystusa w dążeniu do głoszenia prawdy
świadczą inne ważne fakty.
W nr 275 gazety „Trybuna” organu medialnego byłych
komunistów PRL w dniu 26 listopada 1997 r. ukazał się artykuł
„Joannes Paulus dixit” znieważający i zniesławiający
największego Polaka wszechczasów papieża Jana Pawła II. Ksiądz
Prałat Zdzisław Peszkowski nie pogodził się z nieustannymi
atakami w ateistycznej prasie postkomunistycznej na Święty
Kościół i Papieża Jana Pawła II reprezentującego najwyższe
wartości duchowe, etyczne, patriotyczne i postanowił wszcząć
proces przeciwko autorowi i redaktorowi podłych, haniebnych
kalumnii. Świątobliwy Ksiądz powierzył mi pełnomocnictwo do
reprezentowania Go przed Sądem Okręgowym w Warszawie
przeciwko redaktorowi „Trybuny” i wydawcy Spółce „Ad
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Novum”. Jako pełnomocnicy Księdza przyłączyli się adwokaci
Marek Mazurkiewicz, Włodzimierz Kałagate i Tadeusz Szymański
ze Stowarzyszenia Prawników Katolickich.
Sprawa toczyła się przez kilka lat. Wrogowie naszego
Świętego Kościoła nie ustępowali. Czcigodny Ksiądz Zdzisław
Peszkowski włożył wiele serca i swojego dostojeństwa w
przekazywaniu prawdy o Janie Pawle II – papieżu. W związku z
atakami na Kościół rzymsko – katolicki i naszą świętą religię,
sprawa przekształciła się w aspekt ochrony uczuć religijnych w
prawie polskim i zakończyła się sukcesem przed Sądem
Najwyższym, który w wyroku (śp. Sędzia Bieniek) stwierdził, że
do dóbr osobistych człowieka należy również jego wiara religijna
i wszelkie akty godzące w wyznawaną przez niego wiarę i Kościół
są naruszeniem obowiązującego prawa i dlatego przysługuje
ochrona prawna uczuć religijnych obywatela.
Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski przekazał mi relację z
rozmowy z Papieżem Janem Pawłem II. Ojciec Święty zapytał „co
oni ode mnie chcą (komuniści i ich poplecznicy) przecież przez
całe życie starałem się o wolną, niepodległą, suwerenną,
bezpieczną Polskę, pełną miłości i dobra”.
Jestem świadkiem tej wyjątkowej postawy kapłana
głębokiej wiary, nieustępliwego w sprawach prawdy historycznej
o narodzie polskim, nieustępliwego w sprawach naszej świętej
wiary. Zawsze żegnaliśmy się Jego pozdrowieniem „z Bogiem”
lub harcerskim „Czuwaj”.
Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski prowadził bardzo
skromne życie pielgrzyma często podróżującego do miejsc kaźni
polskich oficerów.
Nie dbał o dobra materialne. Wszystkie pozyskiwane
środki przeznaczał na działalność Fundacji „Golgota Wschodu”,
wydawanie publikacji tej Fundacji, opiekę nad rodzinami
pomordowanych na nieludzkiej ziemi, na pomniki i tablice
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zbrodni katyńskiej. Wszystkie Jego dzieła wieńczył sukces, bo Bóg
darzył go miłością, bo Bóg był z nim w każdej chwili jego życia.
Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę kaplicy katyńskiej w
podziemiu Klasztoru Jasnogórskiego.
Ksiądz Prałat na wszystkich spotkaniach zawsze
podkreślał, „że najważniejsza jest prawda. Nawet zbrodniarzowi
można wybaczyć popełnioną zbrodnię jeżeli prosząc o ekspiację
wypowie słowa prawdy i skruchy. Bez prawdy i skruchy nie ma
wybaczenia”. Dla mnie Ksiądz Prałat Zdzisław Peszkowski był
głosicielem prawdy historycznej o obrońcach polskich granic, ich
męce i unicestwieniu ich przez zbrodniarzy sowieckich, był
człowiekiem wielkiej wiary.
Modlił się o upadek Rosji sowieckiej, imperium terroru i
zła. Wierzył głęboko, że na nieludzkiej ziemi zapanuje pokój,
dobro i prawa człowieka będą przestrzegane. Według mnie po to
dane mu było żyć po zbrodni katyńskiej aby głosić prawdę.
Oby Wielki, miłosierny Bóg powołał go do grona
świętych, bo dla mnie był człowiekiem, który na taką chwałę
wyniesienia na ołtarze zasłużył całym swoim świątobliwym
życiem, bo w Nim żył Chrystus głosiciel prawdy i miłości.
Załączam niektóre
Zdzisławie Peszkowskim.

publikacje

o

Księdzu

Prałacie

Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Siedlecki

*
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KOMUNIKATY
1.

74. rocznica mordu profesorów lwowskich 13

Po zbrojnej napaści Niemiec na ZSRS 22 czerwca 1941
r. na terenach Małopolski Wschodniej rozpoczęły działalność
specjalne grupy operacyjne niemieckiej Policji Bezpieczeństwa
i Służby Bezpieczeństwa. Operowały one na zapleczu
regularnych oddziałów Wehrmachtu i odpowiadały za
eliminację osób, które - w ujęciu nazistów - uchodziły za
niebezpieczne, m.in. przedstawicieli polskich elit.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa 30 czerwca
1941 r., Niemcy przystąpili natychmiast do systematycznej
eliminacji polskiego "elementu przywódczego", do którego
zaliczano m.in. intelektualistów.
Późnym wieczorem 3 lipca 1941 r. SS, Gestapo i
Żandarmeria Polowa wtargnęły do domów polskich profesorów
we Lwowie. Sporna pozostaje kwestia, czy w aresztowaniach
brali udział Ukraińcy z batalionu "Nachtigall", oddziału (Red.:
pod dowództwem Theodora Oberlaendera) realizującego zadania
rozpoznawcze oraz dywersyjne u boku Wehrmachtu.
Niemcy posiadali listy proskrypcyjne stworzone przez
byłych studentów związanych z Organizacją Ukraińskich
Nacjonalistów.
Wykazy
nazwisk
były
jednak
zdezaktualizowane, co sprawiło, że w ręce oprawców trafiały
osoby, które nie figurowały na liście. Ponadto część uczonych,
których naziści planowali schwytać, w chwili aresztowań już
nie żyła. Podczas akcji wyłapywania przedstawicieli polskiej
nauki posuwano się do aktów grabieży i wandalizmu.

13

Opracowano na podstawie artykułu Waldemara Kowalskiego (PAP)
na stronie portalu historycznego dzieje.pl, tekstu Konstantego
Czawagi na stronie kurier galicyjski.com, wikipedii, zdjęcia pomników
ze strony Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej – saksap.ksap.gov.pl
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Aresztowani naukowcy byli pracownikami trzech
lwowskich uczelni: Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki
Lwowskiej oraz Akademii Medycyny Weterynaryjnej.
W nocy zostali oni przewiezieni do Bursy im.
Abrahamowicza, gdzie mieściła się tymczasowa siedziba
Gestapo.
Relację z tamtych wydarzeń pozostawił prof. Franciszek
Groër, jedna z nielicznych osób, które zostały uwolnione przez
Niemców: "Głowy kazali nam opuścić w dół. Jeżeli ktoś się
poruszył, uderzali go kolbą albo pięścią w głowę [] Mniej
więcej co 10 minut z piwnicy budynku dobiegał krzyk i odgłosy
wystrzałów, a jeden z pilnujących nas Niemców wypowiadał po
każdym wystrzale: "Einer weniger" ("jednego mniej" - PAP),
co raczej uważałem za próbę zastraszenia nas". ("Kaźń
profesorów lwowskich - lipiec 1941", Wrocław 1988).
Po przesłuchaniu zatrzymanych, 4 lipca 1941 r. we
wczesnych godzinach rannych przetransportowano ich na
miejsce kaźni, którym okazały się Wzgórza Wuleckie.
Polaków
rozstrzeliwał
specjalny
oddział
Einsatzkommando. Egzekucję nadzorował SS-Brigadefuehrer,
Eberhard Schoengarth. Wzięli w niej udział jego bliscy
współpracownicy: Heinz Heim, Hans Krueger, Walter
Kutschmann, Kurt Stawizki, Felix Landau oraz współpracujący
z nazistami Holender, Pieter Nikolaas Menten.
Od kul karabinów zginęło wówczas 40 osób, wśród nich
m.in.
profesorowie:
Antoni
Cieszyński,
Władysław
Dobrzaniecki, Jan Grek, Jerzy Grzędzielski, Edward Hamerski,
Henryk
Hilarowicz,
Włodzimierz
Krukowski,
Roman
Longchamps de Berier, Antoni Łomnicki, Witold Nowicki,
Tadeusz Ostrowski, Stanisław Piłat, Stanisław Progulski,
Roman Rencki, Włodzimierz Sieradzki, Adam Sołowij,
Włodzimierz Stożek, Kazimierz Vetulani, Kasper Weigel,
Roman Witkiewicz oraz Tadeusz Boy-Żeleński.
Świadek egzekucji inż. Karol Cieszkowski wspominał:
"Mniej więcej w połowie zbocza zobaczyłem nad wykopaną
jamą cztery cywilne osoby zwrócone twarzą do zbocza, a
plecami do mnie. Za plecami tych osób stali czterej niemieccy
żołnierze z karabinkami w ręku, a obok nich oficer. Zapewne
na słowną komendę tego oficera żołnierze równocześnie
strzelili i wszystkie cztery osoby wpadły do jamy. Wówczas
sprowadzono z góry ścieżką nowe cztery osoby i cała scena
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dokładnie się powtórzyła. Trwało tak do końca, aż wszystkie
osoby cywilne zostały sprowadzone nad jamę i zastrzelone
("Kaźń profesorów lwowskich - lipiec 1941", Wrocław 1988).
Niemcy nie poprzestali na zbrodni dokonanej 4 lipca
1941 r. Prawdopodobnie następnego dnia zamordowali doc.
Stanisława Mączewskiego. Z kolei 11 lipca ujęli pracowników
naukowych
Akademii
Handlu
Zagranicznego,
Henryka
Korowicza i Stanisława Ruziewicza. Obaj profesorowie stracili
życie następnego dnia.
Kolejną ofiarą nazistów był były premier II
Rzeczypospolitej, prof. Kazimierz Bartel z Politechniki
Lwowskiej, którego rozstrzelano 26 lipca 1941 r.
Zamordowani Polacy nie doczekali się godnego
pochówku. W październiku 1943 r. ich zwłoki zostały
odkopane,
a
następnie
spalone
w
pobliskim
Lesie
Krzywczyckim, przez co ślady zbrodni uległy zatarciu.
Sprawców zbrodni dokonanej przez Niemców w lipcu
1941 r. na przedstawicielach polskiej elity intelektualnej we
Lwowie nie udało się osądzić, choć kwestia wspomnianego
mordu była m.in. przedmiotem obrad Międzynarodowego
Trybunału Wojskowego w 1946 r. w Norymberdze.
Śledztwo w sprawie zbrodni prowadzono później
zarówno w RFN jak i w Polsce.
W 1959 r. w Ludwigsburgu ruszyło dochodzenie
prowadzone przez Centralę Krajowych Zarządów Wymiaru
Sprawiedliwości
do
Wyjaśnienia
Zbrodni
Narodowosocjalistycznych. W 1983 r. zostało ono jednak
umorzone. Powodem była niemożność przesłuchania jednego z
głównych sprawców zbrodni, Waltera Kutschmanna, który
ukrywał się w Argentynie.
W 2003 r. za sprawą Oddziałowej Komisji IPN w
Rzeszowie ponownie zaczęto szukać winnych egzekucji
Polaków. Pojawiły się nowe dowody - dokumentacja
przekazana w 2001 r. do Archiwum Akt Nowych przez
Władysława
Żeleńskiego,
bratanka
Tadeusza
BoyaŻeleńskiego. Pomimo tego, w 2007 r. śledztwo po raz kolejny
umorzono.
*
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Odnalezienie miejsca
zbrodni nie stanowi
większych trudności.
Położone Jest ono w
jednej z wnęk-zagłębień
Wzgórz Wuleckich u
wylotu ul.
Abrahamowiczów
(dzisiaj Tadeusza BoyaŻeleńskiego). Miejsce to
jest odwiedzane przez
większość wycieczek z
Polski. Znajduje się tam
od początku lat
dziewięćdziesiątych
zwykły betonowy
nagrobek z żelaznym
krzyżem, postawiony
staraniem rodzin i
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we
Lwowie, któremu przewodniczył ŚP. Eugeniusz Cydzik. We
wnęce nagrobka, na płycie widnieje napis:

W TYM MIEJSCU 4 LIPCA 1941 R. HITLEROWSCY
OPRAWCY ROZSTRZELALI POLSKICH PROFESORÓW
LWOWSKICH UCZELNI I CZŁONKÓW ICH RODZIN.

W 2011 odsłonięto we Lwowie pomnik zamordowanych
profesorów. To siedmiometrowa brama z granitowych bloków,
na których wyryty jest dekalog. Z szeregu kamieni wysunięto
granit z piątym przykazaniem: Nie zabijaj.
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Pomnik
autorstwa krakowskiego
rzeźbiarza prof.
Aleksandra Śliwy
powstał z inicjatywy
prezydenta Wrocławia
Rafała Dutkiewicza i
ówczesnego mera
Lwowa Andrija
Sadowego. Pomnik ten
nie zawiera żadnego
napisu.
Przy drodze
prowadzącej do
pomnika ustawiono
jednak kamienną
tablicę z napisem w
językach polskim,
ukraińskim i
angielskim:
Pomnik profesorów lwowskich zamordowanych przez
nazistów w 1941 roku.
Na tablicy jest też informacja, że pomnik powstał dzięki
władzom Lwowa i Wrocławia oraz ofiarności społecznej.
Ponadto poświęcone temu wydarzeniu tablice pamiątkowe
znajdują się w katedrze łacińskiej we Lwowie i w gmachu
głównym Politechniki Lwowskiej i wielu innych miejscach.
*
W dniach 2-4 lipca br. we Lwowie obchodzono 74.
rocznicę mordu profesorów polskich na Wzgórzach Wuleckich.
W trakcie jednodniowej wizyty we Lwowie 2 lipca
Bronisław Komorowski złożył wiązankę kwiatów pod
symbolicznym nagrobkiem z krzyżem zbudowanym w 1991
roku przez rodziny zamordowanych. Wieczorem 4 lipca przy
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tym pomniku zgromadzili się przedstawiciele miejscowych
organizacji polskich, a wspólną modlitwę poprowadził o. Piotr
Frankiw z kościoła św. Antoniego we Lwowie. Obok pomnika
wystawiona
została
warta
honorowa
harcerzy.
„Tradycyjnie zbieramy się tutaj przy tym pomniku
symbolicznym – powiedział Janusz Balicki, prezes Polskiego
Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. –
Opiekujemy się tym miejscem pamięci”.
Od 2011 roku władze miasta i obwodu lwowskiego oraz
Politechnika Lwowska organizują obchody oficjalne „ku
pamięci profesorów lwowskich” nieco wcześniej i przy nowym
pomniku. 3 lipca w tegorocznych obchodach uczestniczyła
delegacja uczelni wyższych z Wrocławia, jak również
przedstawiciele uczelni wyższych ze Lwowa. Jedynie z ust
rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza
Więckowskiego padło stwierdzenie, że pomordowani byli
Polakami. „Spotykamy się w tym miejscu szczególnym od
wielu lat – mówił prof. Więckowski. – Miejsce szczególne dla
Ukrainy, miejsce szczególne dla Polski. Miejsce szczególne dla
akademickiego Lwowa, ale również miejsce szczególne dla
akademickiego Wrocławia. Bo to miejsce, w którym w mocy z
3 na 4 lipca 1941 roku zostali pomordowani polscy, lwowscy
profesorowie. Kiedy mówimy o dwóch akademickich miastach
Lwowie i Wrocławiu, Wrocławiu i Lwowie zadajemy sobie
zawsze pytanie: czy byłyby możliwe te miasta akademickie
bez tych, którzy tworzyli przed wojną akademicki Lwów?
Myślę, że historia potoczyła by się zupełnie inaczej gdyby nie
oni”.
„Pamiętajmy, żeby ich los się nie powtórzył. Ale
pamiętajmy również o tym, że pamięć o nich zobowiązuje nas
wszystkich, Ukraińców, Polaków do budowania wspólnej
przyszłości” – powiedział rektor Politechniki Wrocławskiej.

2. 12 lipca dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
Sejm RP przyjął ustawę o ustanowieniu 12 lipca
Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.
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Ustanowiony na mocy ustawy dzień pamięci ma
być hołdem złożonym ofiarom obławy - "bohaterom
antykomunistycznego podziemia niepodległościowego,
zamordowanym z rozkazu Józefa Stalina na terenie
północno-wschodniej Polski (...), którzy nie pogodzili się
z nową sowiecką okupacją".
Obława
augustowska
jest
największą
niewyjaśnioną dotąd zbrodnią na Polakach po II wojnie
światowej. Przeprowadzona z rozkazu Stalina pacyfikacja
Suwalszczyzny, nazwana później obławą augustowską,
rozpoczęła się 12 lipca 1945 roku.
Wnioskodawcą
Jarosław Zieliński.

projektu

ustawy

był

poseł

3. Uczczono 70. rocznicę Obławy Augustowskiej14
Główne
uroczystości
70.
rocznicy
Obławy
Augustowskiej odbyły się 19 lipca w Gibach. Uroczystej
Mszy św. przewodniczył bp ełcki Jerzy Mazur, a
koncelebrował bp Romuald Kamiński wraz z przybyłymi
kapłanami. Homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Wysocki,
prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
1945. Jak podkreślił, była to największa sowiecka
zbrodnia dokonana na Polakach po zakończeniu II wojny
światowej.
Na uroczystość
licznie przybyły rodziny ofiar
Obławy oraz przedstawiciele samorządów z terenów
tragedii pacyfikacji w 1945 r., która dzisiaj symbolicznie
14

Opracowano na podstawie tekstu KAI zamieszczonego w „ Naszej Służbie”
– lipiec 2015 i treści na stronie ipn.gov.pl, zdjęcia Barbara Kuklewicz
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jest nazywana „Obławą Augustowską”. Od kilku już lat
tradycyjnie pamięć bohaterom oddają harcerze. Wśród
licznych sztandarów po raz pierwszy przybył sztandar
Gimnazjum w Gibach im. Ofiar Obławy Augustowskiej.
Bp Jerzy Mazur podkreślił, że zgromadziliśmy się
na tym wzgórzu, aby modlić się o pokój, pojednanie,
przebaczenie. „Modlimy się, abyśmy poznali prawdę o
Obławie Augustowskiej, o miejscu kaźni, miejscu
pochówku. Modlimy się też, abyśmy umieli po
chrześcijańsku przebaczyć,
prosić o
miłosierdzie
Boga dla ofiar i dla tych, którzy nie wiedzieli,
co czynili, aby Bóg im przebaczył” – mówił biskup.
Niezwykle wzruszającym przeżyciem były słowa
przebaczenia ks. prał. Stanisława Wysockiego. Spod
Krzyża w Gibach ks. Wysocki wołał: „Chrystusie, jako
Twój kapłan, w 70. rocznicę zbrodni ludobójstwa
dokonanej na żołnierzach Armii Krajowej i mieszkańcach
północno-wschodniej Polski staję w obliczu tej wielkiej
tajemnicy wiary,
Twojej męki, śmierci, ale i
zmartwychwstania. Staję jako syn Ludwika oraz brat
Kazimiery i Anieli, zraniony i dotknięty krzywdą
ludobójstwa, jak też staje cała nasza wielka Rodzina
rodzin ofiar Obławy Augustowskiej pod tym krzyżem.
Staję na wzgórzu - symbolicznej Golgoty Wschodu, aby z
głębi serca wobec Boga, wobec obecnych tu księży
biskupów i kapłanów, wobec wszystkich przedstawicieli
pełniących funkcje państwowe i samorządowe, wobec
wszystkich
tu
obecnych,
a
zwłaszcza
wobec
zgromadzonej młodzieży, by wypowiedzieć akt miłości
miłosiernej.
Wybaczam!
Wybaczam
tym,
którzy
uprowadzili naszych najbliższych i poddawali torturom w
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drodze do dołów śmierci. Wybaczam tym, którzy w
bestialski sposób zamordowali naszych ojców, braci i
siostry. Wybaczam tym, którzy wydali haniebny rozkaz
dokonania ludobójstwa. Wybaczam wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się i nadal ukrywają
prawdę o tragedii ludobójstwa na tylu niewinnych
ludziach, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami,
wiernymi Bogu i Ojczyźnie. Chrystusie, z wyżyn krzyża
przebacz, przebacz i spraw, aby moc Twego
przebaczenia nie zwalniała nas z pamięci o tych
strasznych wydarzeniach, lecz tym bardziej przynaglała
do odkrywania pełnej prawdy o losach naszych
najbliższych.
Prawdy
o
pełnej
liście
naszych
zamordowanych, o miejscach kaźni, a jednocześnie
dołów śmierci naszych najbliższych, ukochanych.”
W homilii ks. prał. Wysocki przypomniał, że
Obława Augustowska nazywana jest też kolejnym
Katyniem. Wskazał na podobieństwa tych zbrodni.
Zobowiązał IPN oraz polityków, by dołożyli starań, aby
nie ustały działania w odkrywaniu prawdy o ludobójstwie
dokonanym na naszym narodzie.
Po Eucharystii zabrali głos przedstawiciele władz i
samorządów oraz obecni posłowie i senatorowie.
Wyrażali wdzięczność, że po 70 latach starań 9 lipca
2015 r. Sejm RP ustanowił 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar
Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku(...)
Znane są już fakty, że tej zbrodni
dokonały
liczące około 45 tysięcy żołnierzy regularne oddziały
Armii Czerwonej oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk
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Wewnętrznych NKWD, wspomaganych przez UB, MO i
160 polskich żołnierzy 1. Praskiego Pułku Piechoty.
W akcji pacyfikacyjnej zatrzymano ponad 7 tys.
osób
podejrzanych
o
działalność
w
podziemiu
niepodległościowym, których uwięziono w kilkudziesięciu
miejscach na terenie powiatów: augustowskiego,
suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego. Trzymano ich w
tzw. obozach filtracyjnych. Tylko część aresztowanych
w Obławie powróciło do domów. Do dzisiaj nie wiadomo,
co stało się z dużą liczbą zaginionych bez wieści
Polaków. Jak podaje T. Kaczorowska: „w świetle
ostatnich badań, a szczególnie od czasu ujawnienia
tajnych szyfrogramów przez Nikitę Pietrowa ze
Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie, wiadomo, że
ofiar Obławy było więcej (niż podawana liczba 592 os.),
może nawet ok. 2 tys.”
„Przeżyliśmy wtedy sądne dni. Zadano nam wiele
bólu, cierpienia, poniżano nas wszystkich. Myśleliśmy, że
nie przeżyjemy” – wspomina tamte traumatyczne dni ks.
prał. Stanisław Wysocki. Rodziny ofiar pacyfikacji przez
wiele lat żyły z piętnem „rodziny bandyckiej”.
Zaginionych w Obławie od razu poszukiwano.
Starania rodzin nie przyniosły rezultatu ani w latach 40.,
ani po 1956 r., gdy październikowa odwilż dodała sił do
dalszych poszukiwań. Po ustaleniu przez PCK w
Augustowie ponad tysiąca nazwisk, władze partyjne
zakazały kontynuowania starań. O tej zbrodni nie wolno
było mówić. Od 1987 r. temat Obławy Augustowskiej
powrócił. Miejscem, gdzie bliscy ofiar Obławy jak i inni
mieszkańcy tej Ziemi mogą oddać hołd bohaterom,
którzy
„Zginęli,
bo
byli
Polakami”
są
Giby.
Rodziny ofiar Obławy nadal żyją nadzieją, że odnajdą się
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zakopane potajemnie w 1945 r. szczątki ciał ich bliskich,
aby mogli jeszcze za swego życia godnie ich pochować i
zapalić znicz.
Podczas uroczystości odczytano list od Prezydenta
elekta Andrzeja Dudy, który zapewnił, że zrobi wszystko,
aby sprawa Obławy została do końca wyjaśniona. Prezes
IPN zapewnił, że zarówno prokuratorzy, jak i historycy z
Instytutu będą prowadzić swoje działania aż do pełnego
wyjaśnienia losów ofiar Obławy. Wielu mówców składało
podziękowania pracownikom Instytutu za dotychczasowe
zaangażowanie w wyjaśnienie tej sprawy.
Ostatnimi punktami uroczystości były: apel
poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców i
zapalenie zniczy.
Wojskowy ceremoniał uroczystości
zapewnił 15 Batalion Saperów z Orzysza.
Obchody
odbywały
się
pod
honorowym
patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
W skład Komitetu Honorowego weszli Biskup Ełcki,
Prezes IPN i Marszałek Województwa Podlaskiego.
Organizatorami obchodów byli: Oddział IPN w
Białymstoku,
Wójt
gminy
Giby
przy
udziale Stowarzyszenia
Rodzin
Ofiar
Obławy
Augustowskiej,
Dziekana
Dekanatu
Sejneńskiego,
Starostów powiatów Augustów i Sejny, Burmistrza
Miasta Augustów, Nadleśniczych Nadleśnictw Pomorze i
Głęboki Bród oraz Klubu Historycznego im. Armii
Krajowej w Augustowie.
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W tych ważnych uroczystościach
wzięli udział
przedstawiciele naszego Stowarzyszenia - prezes Artur
Kondrat oraz Barbara Kuklewicz - dyrektor oddziału
regionalnego. Należy także wspomnieć iż nasze
Stowarzyszenie było fundatorem gwoździa do sztandaru
Gimnazjum
w
Gibach,
uroczystość
poświęcenia
sztandaru i nadania Szkole imienia Ofiar Obławy
Augustowskiej odbyła się 28 czerwca 2015 roku.

4. Konferencja w Parlamencie Europejskim w Brukseli
Tekst i zdjęcia Barbara Kuklewicz

W dniu 16 września 2015r w siedzibie Parlamentu
Europejskiego w Brukseli – z inicjatywy europoseł Anny Fotygi odbyła się konferencja poświęcona upamiętnieniu ofiar Obławy
Augustowskiej. W konferencji wzięli udział m.in.: świadek
tamtych tragicznych wydarzeń ks. prałat Stanisław Wysocki prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej,
pracownicy białostockiego
Oddziału
Instytutu
Pamięci
Narodowej,
a
także prof. Nikita Pietrow z rosyjskiego
Stowarzyszenia Memoriał i prof. Jarosław Wołkonowski prorektor Wileńskiej
filii Uniwersytetu w Białymstoku,
burmistrz Augustowa - Wojciech Walulik, wójt gminy Giby - Jan
Kramnicz, Barbara Kuklewicz - dyrektor oddziału Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Byli także pracownicy
olsztyńskiej delegatury IPN.
Z inicjatywy Biura Edukacji Publicznej IPN była otwarta w
Parlamencie Europejskim wystawa, zatytułowana „Obława
Augustowska 1945”. Pokazano także prezentację multimedialną
dokumentującą najnowszą wystawę IPN poświęconą Obławie
zatytułowaną
,,Nowe zniewolenie. Obława Augustowska
1945”.
Moderatorem dyskusji była europoseł Pani Anna Fotyga.
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Podczas konferencji niezwykle poruszające świadectwo
przedstawił ks. prał. Stanisław Wysocki: „Jestem świadkiem tej
bolesnej historii naszego terenu, skrwawionej Ziemi
Augustowskiej, Suwalskiej, Sejneńskiej i Sokólskiej. Nasze
rodziny nieustannie cierpią, choć ich liczba niemalże z każdym
dniem maleje. Jako 7-letni chłopak byłem świadkiem, gdy na
naszą ojcowiznę napadły oddziały NKWD i na moich oczach
aresztowano mego ojca i moje dwie siostry. Od tamtego
momentu ślad po nich zaginął. Ilekroć to wspominam, nie mam
sił powstrzymać łez. Obława Augustowska wywarła tak
bolesne piętno, że nie sposób wypowiedzieć tego słowami” (…).
Uczestnicy konferencji
przepiękne miast Brugię.

zwiedzili także Brukselę oraz

Wyjazd sponsorowała Pani Anna Fotyga, a zaproszenie
uczestnikom przekazał Pan Poseł Jarosław Zieliński.
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5. Międzynarodowa wymiana młodzieży – obóz w Sejnach
Tekst i zdjęcia Barbara Kuklewicz

W dniach 10-19 lipca odbył się obóz letni w formie 10
dniowego pobytu w Polsce dla grupy 14 osób - młodzieży z Białorusi,
która uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych oraz
licznych
wycieczkach krajoznawczych w bezpośrednim kontakcie z młodzieżą
z Polski (grupa 10 osobowa). Projekt był współfinansowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Głównym celem zadania było umożliwienie 14-osobowej
grupie młodzieży z Białorusi oraz 10-osobowej z Polski wspólnego
poznania siebie, swoich kultur i wspólnej historii, jak również
pogłębienie umiejętności językowych.
Pobyt młodzieży z Białorusi na obozie zorganizowanym w
kraju lat dzieciństwa ich rodziców i dziadków - pozwolił ukazać Polskę
jako kraj, w którym piękno tradycji miesza się z nowoczesnością
i postępem. Służyły temu lekcje języka polskiego, zajęcia artystyczne,
zwiedzanie zabytków pogranicza Sejneńszczyzny, lekcje muzealne
w Muzeum Ziemi Sejneńskiej, Muzeum Kanału Augustowskiego,
a następnie wizyta w Ośrodku Sztuk, Kultur i Narodów ,,Pogranicze”,
poznawanie geografii i historii Polski poprzez wyjazdy edukacyjnopoznawcze do Gdańska, rejs statkiem Szlakiem Jana Pawła II, wyjazdy
studyjne „Śladami Miłosza” warsztaty w Centrum Dialogu w Dworze
w Krasnogrudzie. Odbyły
się
także bardzo cenne spotkanie
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z młodzieżą polską zaangażowaną w Katolickim Stowarzyszeniu
Młodzieży ZHR, władzami miasta, samorządowcami, wybitnymi
Polakami zasłużonymi w krzewieniu regionalnej kultury polskiej.
Koordynatorem obozu była Barbara Kuklewicz – dyrektor oddziału
regionalnego Stowarzyszenia.
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6.

Uroczystość
intronizacji
Bractwa Kurkowego

Warszawskiego

Króla

Andrzej Siedlecki
W dniu 26
lipca 2015 roku na imienne zaproszenie
reprezentowałem Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK na pięknej
uroczystości intronizacji Warszawskiego Króla Kurkowego. Uroczystość
rozpoczęto Mszą Św. W kościele Świętej Anny przy Krakowskim
Przedmieściu.
W kościele rzędem stanęli przepięknie ubrani w szlacheckie
kontusze z lisimi czapami i orlimi i pawimi piórami kawalerowie
bractwa.
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Zgodnie z tradycją tego Stowarzyszenia wybór nowego króla
następuje po 10 latach i teraz 26 lipca nadszedł właśnie ten dzień.
Tym razem wybór padł na Mirosława Sztybera prezesa Galerii
Szembeka, zasiadającego w Zarządzie Izby Gospodarczej RP.
Okoliczność ta jest ważna dla Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
ponieważ Mirosław Sztyber wraz z Kanclerzem Bractwa Kurkowego
przez kilka lat brał udział w Zjazdach naszego Stowarzyszenia.
Po uroczystej Mszy Świętej i patriotycznej homilii biskupa
Rafała Markowskiego, kawalerowie Bractwa Kurkowego wraz z
zaproszonymi gośćmi i pocztami sztandarowymi i orkiestrą udali się w
marszu przez Stare Miasto pod pomnik Jana Kilińskiego przywódcy
Insurekcji w Warszawie w 1794 r., gdzie wartę pełnili żołnierze
Garnizonu Warszawskiego.
Po hymnie narodowym przy trąbce wojskowej został złożony
wieniec z udziałem Anny Marii Anders – córki słynnego generała
Władysława Andersa, księcia Krzysztofa Radziwiłła, ustępującego i
nowego Króla Kurkowego.
Po uroczystości pod pomnikiem Jana Kilińskiego poczty
sztandarowe oraz uczestnicy Zjazdu Bractwa Kurkowego udali się do
Domu Polonii, gdzie uroczystość kontynuowana była w ogrodach. W
tym wydarzeniu brali udział harcerze z Dęblina i Wyszkowa oraz grupy
rekonstrukcyjne.
Wszystkie panie o imieniu Anna będące obecne na
uroczystości otrzymały bukiety czerwonych róż. Akt nominacji dla
nowego Króla podpisała Anna Maria Anders, książę Krzysztof Radziwiłł,
Kanclerz Bractwa Kurkowego oraz ustępujący Król. Anna Maria Anders
odczytała podniosły akt nominacji.
Nowo wybrany Król Kurkowy w przemówieniu podkreślił
piękne tradycje Bractwa Kurkowego, które przetrwało od Jana
Kilińskiego, rozbiory, wojny światowe i wrogi okres ustroju
komunistycznego.
Zobowiązał się do kultywowania tradycji
narodowej, pamięci o powstaniach narodowych, przekazu
patriotycznego dla nowych pokoleń, dobrego ducha narodu. Niezwykle
piękna była część artystyczna uroczystości z hukiem działa, występami
harcerzy z pieśniami narodowymi i lwowskimi.
Wzruszającym momentem uroczystości był „Ostatni Raport
Najmłodszego Żołnierza Armii Generała Władysława Andersa”
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wygłoszony przez prof. dr kpt. Krzysztofa Flizaka, który brał udział w
całej kampanii na terenie Italii jako 10 letnie dziecko pułku, a
następnie był żołnierzem sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, potem
komandosem w armii amerykańskiej walczącej z siłami
komunistycznymi w Korei.
Ten raport poświęcony pamięci Gen. Władysława Andersa
załączam w całości.
Akt intronizacyjny15

…Tak więc po zawodach strzeleckich, wedle starodawnych

zasad odbytych, Strzelmistrz Bractwa Strzelców Kurkowych
brat Robert Karpiński, wszem i wobec ogłosił , że godność
Warszawskiego Króla Kurkowego przypadła w roku 2015
w udziale najlepszemu spośród strzelców - dostojnemu bratu
Mirosławowi Janowi Sztyberowi, godności Marszałków
przypadły krakowskiemu bratu kurkowemu Gniewomirowi
Gwidonowi Ireneuszowi Judzie Tadeuszowi Rokosz –
Kuczyńskiemu i warszawskiemu bratu kurkowemu Michałowi
Markowi Wieremiejczykowi, którzy po Królu – Elekcie
najcelniejszym okiem się wykazali,
Na koniec wolą Władzy Zwierzchniej Bractwa Strzelców
Kurkowych im. Jana Kilińskiego w porozumieniu z Kościołem
Rzymskim – Matką naszą stwierdzono, że uroczysta intronizacja
Króla Elekta odbędzie się w Niedzielę Pańską w dniu 26. lipca Anno
Domini 2015 w uroczystość odpustową św. Anny w kościele
akademickim pod Jej wezwaniem w Warszawie przy Krakowskim
Przedmieściu pozostającym. Co też dzisiaj ma miejsce, w
przytomności Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Rafała
Markowskiego, biskupa pomocniczego warszawskiego, który
łaskawie zgodził się przyjąć zaproszenie i stosownej Liturgii
nabożnie przewodniczył oraz w obecności szlachetnej Damy Orderu

15

raport kapitana Krzysztofa Flizaka – na str. 137
Akt intronizacyjny i zdjęcia ze strony wio.wa.pl
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św. Jana Kantego, Córki Generała Władysława Andersa – pani
Anny Marii Anders, którzy ad futuram rei memoriam wraz z
dostojną Starszyzną Bractwa Kurkowego, własnoręcznymi
podpisami wydarzenie to upamiętniają.
Dan w Warszawie Roku Pańskiego 2015 w niedzielę – 26. Lipca
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Mirosław Sztyber – Warszawski Król Kurkowy i prof. dr kpt. Krzysztof
Flizak
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Raport kapitana Krzysztofa Flizaka
Kochani Moi Rodacy
Kochane Dzieci naszej wspaniałej, bohaterskiej Ojczyzny,
Kochani Bracia i Siostry Historycznego Bractwa Kurkowego
Szanowni Dostojni Państwo
Wielce Szanowna Pani Anno Mario Anders
70 kilka lat temu, gdyby ktoś powiedział mi, że będę
dzisiaj stał tutaj przed Wami w wolnej i niepodległej Ojczyźnie, w
bohaterskiej jej stolicy, która przez wieki nasiąknęła krwią Jej
wielu bohaterskich obrońców… ze łzami w oczach musiałbym
odpowiedzieć… „pobożne życzenie” …, a jednak, a jednak…
73 lata temu mój kochany ŚP. Dowódca Generał Anders
wyrwał mnie dziesięciolatka z dalekiej syberyjskiej tajgi, do
której zesłał mnie wróg mojej Ojczyzny, a z której nie miałem
już powrócić. Tam, gdzie z bólem serca chowaliśmy w
zamarzniętej „nieludzkiej ziemi” tych, którzy już nigdy Polski
nie zobaczą, a na groby których nikt płakać nie
przychodzi, tylko im brzozy płaczą.
Generał Anders uratował mi życie i dał utraconą rodzinę,
swoje wojsko, które powstało na tej „nieludzkiej ziemi”. Ta
moja nowa żołnierska rodzina w swoich szeregach
zaopiekowała
się
małym Sybirakiem, jej najmłodszym
żołnierzem. Ona przywróciła mnie do zdrowia, dała mi
wykształcenie i nauczyła, żebym nigdy nie zapomniał, że
jestem synem Wielkiego Bohaterskiego Narodu. Tę dumę
narodową moi kochani zachowałem do dzisiaj. Służąc w Armii
Stanów Zjednoczonych, w wojnie w Korei, gdy moi koledzy
pytali „who are you”, kto ty jesteś, zawsze z dumą im
odpowiadałem: „if you want to know, I am an American Soldier
with a Polish heart”
jeśli chcesz wiedzieć, jestem
amerykańskim żołnierzem z Polskim sercem. Dzisiaj moi
kochani, dochodząc już do mojego ostatniego etapu mojej
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ziemskiej służby, doszedłem do przekonania, że gdybym miał
jeszcze raz się urodzić, a miałbym wybór, to tylko Polakiem.
Moi kochani, gdy 73 lata temu powstała w bardzo
trudnych warunkach 5. Kresowa Dywizja Piechoty w Związku
Sowieckim, Generał Anders przemawiając do tych strasznie
wymizerowanych
żołnierzy,
jeńców
wojennych
wypuszczonych z łagrów sowieckich powiedział:
„może nie wszyscy, ale dojdziemy, może nie wszyscy, jak
zechce Bóg…”.
Moi kochani, dzisiaj, przed Wami, w 73. rocznicę
bohaterskiego oręża Polskiego Żołnierza na wielu frontach 2.
Wojny Światowej, na ręce Pani Anny Marii Anders, córki ŚP.
Generała Władysława Andersa, niech mi będzie wolno złożyć
mój ostatni Raport mojemu kochanemu Dowódcy.
Panie Generale
Dzisiaj, z wolnej i niepodległej Polski, z bohaterskiej
stolicy naszej Ojczyzny, która prze wieki przesiąknęła krwią Jej
bohaterskich obrońców, na ręce Twojej wspaniałej córki Anny
Marii, którą kochałeś, ja, Sybirak, a Twój najmłodszy żołnierz 7.
Dywizji Piechoty w Kermine, syn wielkiego, bohaterskiego
narodu, który pokochałeś, broniłeś i za którym do śmierci
tęskniłeś, kapitan 8. Armii Stanów Zjednoczonych, 101. Dywizji
Spadochronowej, weteran wojny przeciw komunistycznemu
agresorowi w Korei, profesor dr Krzysztof Flizak, „amerykański
żołnierz z Polskim sercem”, posłuszny Twoim Generale
rozkazom, składam swój Ostatni Raport:
DOSZEDŁEM PANIE GENERALE. TAK ZECHCIAŁ BÓG.
HOŁD TWOJEJ PAMIĘCI!
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7. 71.rocznica bitwy pod Surkontami
Zarząd Główny Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
zorganizował po raz kolejny - wspólnie z Prezes kpt. Weroniką
Sebastianowicz uroczystość na cmentarzu w Surkontach w dniu
21 sierpnia 2015 roku poświęconą 71. rocznicy bitwy oddziału
Zgrupowania Nowogródzkiego AK pod dowództwem ppłk cc
Macieja Kalenkiewicza z przeważającymi siłami NKWD.
Zaplanowana uroczystość odbyła się dniu 21 sierpnia b.r.
o godzinie
13:00
na wcześniej
przygotowanym
i uporządkowanym przez polską młodzież z Lidy cmentarzu
wojennym w Surkontach. Na uroczystość przybyli liczni
zaproszeni goście, m.in. Konsul RP na Białorusi Pan Zbigniew
Próchniak, prezes Związku Polaków na Białorusi, Pan Mieczysław
Jaśkiewicz, kombatanci – żołnierze Armii Krajowej na czele z kpt.
Weroniką Sebastianowicz, rodacy z
Grodzieńszczyzny,
Mińska oraz młodzież z Lidy. Uroczystość rozpoczęto hymnem
narodowym RP, hymnem łagierników oraz zapaleniem znicza
pamięci
i minutą ciszy, dla uczczenia zamordowanych
bohaterów. Następnie w intencji poległych w bitwie żołnierzy AK
została odprawiona uroczysta msza św., koncelebrowana przez
księdza Andrzeja Rodziewicza oraz księdza Jerzego Polibajło,
który 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. Podczas ceremonii oprawę
muzyczną złożoną z pieśni narodowych zapewnił Chór „Polonez”
z Mińska. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy udali się
na uroczysty koncert w wykonaniu chóru „Polonez”.
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8. Uroczystość pod Pomnikiem na Placu Konfederacji
w Warszawie16
W dniu 13 września 2015 roku przy pomniku - głazie
pamiątkowym przy pl. Konfederacji odbyła się uroczystość
patriotyczna upamiętniająca 76. rocznicę ofiarnej walki Żołnierzy 77.
Pułku Piechoty Wojska Polskiego, 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej
Okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi Lidzkiej we wrześniu
1939 r. Obchody poprzedziła uroczysta msza św. w kościele św.
Zygmunta, którą celebrował ks. proboszcz Krzysztof Kosk.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz dzielnicy
Bielany
z burmistrzem Tomaszem Menciną, który wygłosił
okolicznościowe przemówienie. Obecni byli przedstawiciele środowisk
kombatanckich, Anna Maria Anders, posłowie, przedstawiciele
instytucji państwowych, samorządowych, organizacji społecznych,
szkół.
Kombatantów zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy AK
Okręgu Nowogródek reprezentował jego przedstawiciel - Artur
Kondrat, jednocześnie prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK, który podzielił się ze zgromadzonymi swoją refleksją na
temat historycznej roli ww. oddziałów.

16

Fragmenty notatki ze strony bielany.waw.pl
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Uroczystą oprawę wojskową, w tym apel pamięci oraz salwę
honorową, zapewnili żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego. Wysłuchano koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
chóru Nowogródzkie Orły.

9. Otwarcie Muzeum Katyńskiego
17 września 2015 roku w 76. Rocznicę agresji ZSRR na Polskę,
w Warszawie na terenie Cytadeli Warszawskiej odbyła się uroczystość
otwarcia Muzeum Katyńskiego.
Otwarcie nowej placówki, dokumentującej i upowszechniającej
wiedzę o Zbrodni Katyńskiej było centralnym punktem tegorocznych
obchodów 76. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.
Uroczystość otwarcia Muzeum Katyńskiego poprzedziła Msza
Święta sprawowana pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa
Guzdka. Udział w niej wzięli również duchowni innych religii, których
wyznawcami byli jeńcy zamordowani w Katyniu.
Zebranych na Placu Apelowym przy Muzeum Katyńskim gości
powitał wicepremier Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej,
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który podziękował osobom i instytucjom, które przyczyniły się do
powstania Muzeum, m. in. obecnych: Izabeli Sariusz-Skąpskiej, prezes
Federacji Rodzin Katyńskich, Andrzejowi Krzysztofowi Kunertowi,
sekretarzowi Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Zbigniewowi
Wawrowi, dyrektorowi Muzeum Wojska Polskiego. W przemówieniu
minister podkreślił rangę obiektu: „Katyń jest jedną ze spraw świętych
dla Polaków. Należy do spraw, które budują naszą tożsamość”.
Prezydent Andrzej Duda, dziękując twórcom muzeum, nazwał
je "wielkim dziełem utrwalania pamięci". Zwracając się do rodzin
pomordowanych, podkreślił, że to właśnie one przez dwa pokolenia mimo cierpienia, bólu, prześladowania, zadeptywania - przechowały
pamięć przez najtrudniejsze lata. Mówiąc o ofiarach, prezydent
podkreślił, że zostali oni zamordowani nie tylko dlatego, że służyli
Polsce. "(…)Intencją zbrodni katyńskiej było podcięcie korzeni naszego
narodu. Podcięcie jego fundamentu. Zgładzenie autorytetu. Po to, żeby
się rozpierzchnął naród, tak jak się rozpierzcha wojsko, kiedy ginie
dowódca, kiedy pada sztandar. Stąd w powszechnym przekonaniu
polskiego społeczeństwa, wielu historyków i prawników zbrodnia ta,
której celem było w efekcie zniszczenie polskiego narodu, musi być
nazywana zbrodnią ludobójstwa. Chcę to dzisiaj jasno i wyraźnie
powiedzieć”(…) - powiedział prezydent.
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska
stwierdziła, że Muzeum Katyńskie jest nie tyle muzeum zbrodni, ale
hołdem dla jej ofiar. "To nowy dom dla rodzinnych pamiątek
przechowanych przez noc komunizmu, to nowy dom dla przedmiotów z
dołów śmierci w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni" powiedziała. Oceniła też, że muzeum jest spełnieniem marzeń
rodzin katyńskich. "Spełnieniem naszego marzenia będzie każde
drgnienie serca, kiedy zwiedzający przeczyta słowa tęsknoty z któregoś
z zachowanych listów. Mamy nadzieję, że zastanowi się, kim byli ci
ludzie, i kogo zabrakło w powojennej Polsce" - powiedziała Izabela
Sariusz-Skąpska.
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab.
Andrzej Krzysztof Kunert zapewnił, że Rada systematycznie będzie
przekazywała do zbiorów muzeum pamiątki wydobywane w Katyniu,
Miednoje, Charkowie i Bykowni. Wręczył pierwsze egzemplarze księgi
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cmentarnej Polski Cmentarz Wojenny. Kijów-Bykownia. Księga
Cmentarna. Otrzymali je między innymi: Prezydent RP Andrzej Duda,
Dyrektor Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak, Prezes Federacji
Rodzin Katyńskich Izabela Sariusz-Skąpska.
Nowe Muzeum Katyńskie mieści się w Kaponierze Cytadeli
Warszawskiej. Placówka znajduje się w liczącym 3,5 ha parku, którego
centralnym punktem jest Plac Apelowy.
Muzeum Katyńskie jest oddziałem Muzeum Wojska Polskiego.
Zostało powołane w 1993 r. dzięki determinacji środowisk katyńskich.
To pierwsza w świecie placówka martyrologiczno – muzealno –
badawcza dokumentująca zbrodnię katyńską, popełnioną na 22
tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940
w sowieckich obozach i więzieniach. Muzeum od samego początku
utrzymuje MON, które współpracuje ze środowiskiem Rodzin
Katyńskich oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

10. Uroczystości w Dniu Sybiraka w Wołominie
Monika Brzezińska

W dniu 17 września br. odbyły się w Wołominie
uroczystości upamiętniające napaść Rosji Sowieckiej na Polskę
oraz obchody Dnia Sybiraka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski.
Na zaproszenie Miejskiego Domu Kultury i władz
samorządowych Wołomina przyjechały dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce. Nasi przyjaciele
przyjechali z przedstawieniem pt. „Polska Kocham i Rozumiem”.
Po przedstawieniu i długich owacjach na stojąco dzieci
zostały zaproszone do Ossowa, gdzie mogły zapoznać się z
historią wojny polsko-bolszewickiej.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim osobom, które
przyczyniły się do przyjazdu dzieci z Janówki do Wołomina.
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11. Przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na
Wschodzie

Jak co roku - 17 września br. - odbyły się w Warszawie
uroczystości przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na
Wschodzie. Organizatorem upamiętnienia 76. rocznicy agresji
sowieckiej na Polskę była Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy.
W uroczystościach, uczestniczyli przedstawiciele władz
państwowych, samorządowych,
środowiska
Sybiraków,
"Rodziny Katyńskiej", weterani, harcerze. Szef BBN odczytał list
od prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do organizatorów i
uczestników wydarzenia.
Modlitwę ekumeniczną poprowadzili duchowni czterech
wyznań: katolickiego, prawosławnego, protestanckiego i
judaizmu. Biskup polowy Józef Guzdek wspomniał, że w miejscu
pamięci o poległych na Wschodzie trzeba też pamiętać o
modlitwie za zbawienie tych, którzy Ojczyźnie oddali swoje życie.
Po modlitwie odczytany został apel pamięci, który
zakończyła salwa honorowa i ceremonia złożenia kwiatów pod
pomnikiem.
W uroczystości udział wzięli żołnierze AK z obecnej
Białorusi, członkowie naszego Stowarzyszenia – z prezesem
Arturem Kondratem na czele.
W tym dniu o godzinie 14:00 w Uzdrowisku „Konstancja”
w Konstancinie odbyło się również spotkanie z kombatantami z
Kresów Wschodnich, które miało przybliżyć zaproszonym
gościom sytuację wojskową związaną z wtargnięciem wojsk
sowieckich do Polski od
wschodu. Podczas uroczystego
spotkania, zostały również przedstawione we wspomnieniach,
tragiczne losy społeczeństwa zamieszkującego powyższe tereny
po dokonaniu rozbioru przez dwóch agresorów.
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12.Uroczystości pogrzebowe Żołnierzy Wyklętych17
W Dniu Święta Polskiego Państwa Podziemnego 27
września 2015 r. odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości,
17

Tekst – Andrzej Siedlecki, zdjęcia PAP
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jakie miały miejsce od odzyskania przez Polskę niepodległości, a
mianowicie pogrzeb 35 Żołnierzy Niezłomnych z wielotysięcznej
elity narodowej antykomunistycznego podziemia, która została
zamordowana w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie w
latach 1945 – 1953 przez komunistycznych morderców
sterowanych przez sowieckiego okupanta.

Ci wspaniali oficerowie, żołnierze zamordowani po
okrutnych torturach strzałem w tył głowy – po sowiecku, czekali
ponad 60 lat na pogrzeb w Ojczyźnie. Ich ciała komunistyczni
oprawcy z szeregów UB grzebali w dołach śmierci na
Wojskowych Powązkach na tzw. „Łączce”.
Pogrzeb rozpoczęła uroczysta Msza Święta na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego celebrowana przez biskupa
polowego Wojska Polskiego księdza generała Józefa Guzdka. Pod
Krzyżem Świętego Papieża Jana Pawła II stanął rząd 35 trumien
ze szczątkami wspaniałych, zasłużonych w walce z okupantami
Polaków, a wśród nich słynnych cichociemnych: majora
Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
dowódcy oddziałów
partyzanckich na lubelszczyźnie, majora Bolesława Kontryma
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„Żmudzina”, a także Tadeusza Pelaka „Junaka” i Władysława
Borowca „Żbika”.
Trumny Żołnierzy Niezłomnych były pokryte biało –
czerwonym suknem, na pięciu trumnach położono wstęgi orderu
Virtuti Militari. Przed trumnami stanęły rodziny pomordowanych
oficerów, ostatni żyjący kombatanci i poczty sztandarowe.
W pięknej homilii ksiądz biskup podkreślił ogromny
wymiar tej uroczystości dla narodu polskiego, przedstawił piękną
walkę pomordowanych w okresie terroru komunistycznego,
którzy nie wahali się poświęcić życia w walce o wolność Polski.
Scharakteryzował piękno postaci zamordowanych. Podziękował
wszystkim, którzy nie ustawali w działaniach o wykopanie
szczątków ofiar na tzw. „Łączce” aby ustalić ich nazwiska i
uroczyście je pochować, aby doczekali hołdu i szacunku
potomnych. Staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa,
wielu osób zaangażowanych i rodzin
pomordowanych - na Wojskowych Powązkach stanął piękny
panteon.
Dalsza część uroczystości z udziałem władz
państwowych i wojskowych odbyła się przed panteonem.
Odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej, a mowy pożegnalne
sławiące pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych wygłosiła pani
premier Ewa Kopacz i Sekretarz Rady Pamięci Walk i Męczeństwa
Andrzej Kunert.
Trumny spoczęły na zawsze w panteonie narodowym.
Salwami honorowymi pożegnano wspaniałych żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego.
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK reprezentowali:
kawaler orderu wojennego Virtuti Militari płk Tadeusz
Bieńkowicz, kpt Lech Rudziński oraz poczet sztandarowy w
którym nie zabrakło Piotra Białka (dowódcy pocztu), Andrzeja
Siedleckiego i Michała Michalskiego, studenta Akademii Obrony
Narodowej, absolwenta
klasy mundurowej Liceum
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Ogólnokształcącego w Sejnach Barbary Kuklewicz.

„wychowanka” dyrektor

Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych był jedną z najbardziej
wzruszających uroczystości. Wielu uczestników pogrzebu łkało.
Andrzej Siedlecki

W Panteonie-Mauzoleum zostali pochowani:18
Stanisław Abramowski „Bury”, Władysław Borowiec „Żbik”, por.
Henryk Borowy-Borowski „Trzmiel”, Bolesław Budelewski „Pług”, por.
Edmund Bukowski „Edmund”, mjr Jan Czeredys, por. Julian
Czerwiakowski „Jurek”, Bolesław Częścik „Orlik”, mjr Hieronim
Dekutowski „Zapora”, Adam Gajdek „Agata”, por. Stefan Głowacki
„Smuga”, Marian Kaczmarek „Paweł”, ppłk Stanisław Kasznica
„Maszkowski”, ppłk Aleksander Kita, mjr Bolesław Kontrym „Żmudzin”,
por. Józef Kozłowski „Las”, Zygfryd Kuliński „Albin”, Stanisław Kutryb
18

Źródło - IPN
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„Ryś”, kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, Józef Łukaszewicz „Kruk”, ppłk
Antoni Olechnowicz „Pohorecki”, płk Marian Orlik, Henryk Roman
Pawłowski „Henryk Orłowski”, por. Tadeusz Pelak „Junak”, ppor. pil.
Edward Pytko, Karol Rakoczy „Bystry”, Eugeniusz Smoliński „Kazimierz
Staniszewski”, kpr. pchor. Dionizy Sosnowski „Zbyszek”, por. Zygmunt
Szymanowski „Jezierza”, mjr Ludwik Świder „Johann Puk”, kpt.
Aleksander Tomaszewski „Al”, por. Edmund Tudruj „Mundek”, por.
Wacław Walicki „Tesaro”, por. Arkadiusz Wasilewski „Biały”, Ryszard
Widelski „Irydion”.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej
Panteonu-Mauzoleum
ofiar
zbrodni
komunistycznych
zlokalizowanego na kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na
Powązkach w Warszawie Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa rozpisała przy współudziale Stowarzyszenia
Architektów Polskich rozpisała w grudniu 2014 roku.
Konkurs nie został rozstrzygnięty. 3 kwietnia 2015 roku
Rada opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat o
następującej treści: „Po przeanalizowaniu wybranych opracowań
złożonych na nierozstrzygnięty Konkurs na koncepcję
architektoniczną
Panteonu-Mauzoleum
ofiar
zbrodni
komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza
Wojskowego na Powązkach w Warszawie, które otrzymały
rekomendację Sądu Konkursowego, Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa przeprowadziła negocjacje z zespołami autorskimi.
W efekcie tych działań (…) Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa podjęła decyzję o wyborze koncepcji, będącej
podstawą do realizacji inwestycji, autorstwa Jana Kuki i Michała
Dąbka (praca o numerze konkursowym 013”.
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13.Realizacja projektu ,,Rekonstrukcja pamięci wywózek
na Sybir oraz czynów zbrojnych i udziału konspiracji leśników
w szeregach Armii Krajowej w latach 1939-1953
Opr. Barbara Kuklewicz

Projekt Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej –
we współpracy z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwo Pomorze,
Nadleśnictwo Płaska oaz Nadleśnictwo Białowieża), przy
współfinansowaniu przez Fundację BZWBK - miał na celu zachowanie
pamięci czynów zbrojnych i odtworzenie śladów udziału w konspiracji
leśników w szeregach Armii Krajowej w Puszczy Augustowskiej i
Białowieskiej.
Projekt koordynowała Barbara Kuklewicz – Dyrektor Oddziału
Regionalnego.
Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2015 roku
przygotowaniem do obchodów 75 rocznicy największych masowych
wywózek na Sybir. Uroczystość – pod patronatem honorowym dr Jana
Ciechanowskiego, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych odbyła się w dniu 15 lutego 2015 roku w Sejnach
(o tej uroczystości napisaliśmy w kwartalniku nr 1/74).
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W dniach 18-19 czerwca 2015 odbył się natomiast biwak
na terenie Nadleśnictwa Pomorze w ramach projektu, w którym udział
wzięła młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach oraz z
Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego.
Pierwszego dnia nasza wędrówka zaczęła się przy krzyżu
w Gibach poświęconym pamięci pomordowanych Polaków w czasie
Obławy Augustowskiej. Odbyła się tam żywa lekcja historii: uczestnicy
wysłuchali najważniejszych informacji o wywózkach mających miejsce
na ziemiach Puszczy Augustowskiej
od 1945 roku. Następnie
zapoznali się z nazwiskami wykutymi na tablicach umieszczonych
na wzgórzu, uporządkowali teren, zapalili pamiątkowe znicze.
W trakcie wędrówki po puszczy pan leśniczy Jacek Obarecki, pan
Mirosław Masłowski oraz pani Maja Boruk zapoznali uczestników
z miejscami pamięci na terenie Nadleśnictwa Pomorze oraz z życiem
lasu, m.in. z uprawami, gospodarką leśną, ale przede wszystkim
pokazywali pomniki przyrody takie jak stare sosny, czy głazy
narzutowe, chronione gatunki
roślin, np. widłak spłaszczony
w rezerwacie „Kukle”.
Odwiedziliśmy też miejsce zwane
„Groby”,
gdzie
podczas
I wojny
światowej grzebani byli niemieccy
żołnierze zmarli w wojskowym lazarecie.
Potem
udaliśmy
się
pod
dziewięciometrowy krzyż ustawiony
nad Jeziorem Brożane. Upamiętnia on
walkę stoczoną w lipcu 1945 roku przez
oddział Władysława Stefanowskiego ps.
„Grom” Obwodu Augustów Armii
Krajowej Obywatelskiej (AKO)
i
żołnierzy oddziału Józefa Sulżyńskiego
ps. „Brzoza” Obwodu Suwałki AKO z
Armią Czerwoną w trakcie Obławy
Augustowskiej. Starcie z przeważającymi
siłami
okupanta
zakończyło
się
nieuniknioną i tragiczną pacyfikacją
153

strony polskiej. To miejsce zostało również uporządkowane, został
zapalony znicz pamięci.
Drugiego dnia poszliśmy w pobliże rezerwatu „Tobolinka”.
Tutaj poznaliśmy chronione porosty.
Następnie odwiedziliśmy cmentarz żołnierzy radzieckich
z okresu II wojny światowej. Kolejnym punktem był pomnik
upamiętniający bohaterów Powstania Styczniowego znajdujący się
nad jeziorem Rygol. W miejscu upamiętniającym powstanie z 1863 r.
zostały przypomniane najważniejsze fakty historyczne, mogiła
uporządkowana, a następnie złożone symboliczne kwiaty.
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Dnia 16 września 2015 roku w Sejnach odbyło się
podsumowanie
projektu.
Na spotkanie
przybyła
młodzież,
przedstawiciele
służb
mundurowych,
leśnicy,
członkowie
stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
Młodzież przygotowała
krótką część artystyczną, tematycznie związaną z projektem. Odbyła
się także prelekcja przygotowana przez panią leśnik Maję Boruk.

Pani Anna Modzelewska przygotowała prezentację folderu
podsumowującego projekt zatytułowaną „Pamięć i przyroda”. Na
zakończenie, przy kawie wszyscy zebrani wyrażali swoje pozytywne
zdanie na temat projektu - przekazywania wiedzy historycznej,
kultywowania pamięci o bohaterach, włączenia młodzieży do tego
typu przedsięwzięć, a jednocześnie rozwijania szacunku dla
przyrody.
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14.Komunikat Prezesa Zarządu Głównego
XXXI
Zjazd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej jest przewidziany w dniach od 16 do 20 czerwca 2016
roku w Oficerskim Yacht Clubie RP Pacific w Augustowie.
156

Tablice - Pomniki
Upamiętnienie Danuty Siedzikówny "Inki"19
Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 r. we wsi
Guszczewina,
w
powiecie
bielskim
na
Podlasiu.
Była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W 1943 r. w
wieku 15 lat złożyła przysięgę AK i odbyła szkolenie sanitarne. W
czerwcu 1945 r. została aresztowana przez NKWD-UB za współpracę z
antykomunistycznym podziemiem. Z konwoju uwolnił ją patrol AK
Stanisława Wołoncieja "Konusa", podkomendnego mjr. Zygmunta
Szendzielarza "Łupaszki". "Inka" znów działała jako sanitariuszka oraz
łączniczka, uczestnicząc w akcjach przeciw NKWD i UB.
W lipcu 1946 r. została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie
medyczne. W nocy z 19 na 20 lipca została aresztowana przez
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w jednym z mieszkań
konspiracyjnych w Gdańsku-Wrzeszczu - adres ten zdradziła łączniczka
"Łupaszki”, którą zatrzymano w kwietniu 1946 r. i skłoniono do
współpracy z bezpieką.
"Inkę" osadzono w więzieniu w Gdańsku. Po śledztwie,
podczas którego próbowano wydobyć od niej informacje o działalności
oddziału majora "Łupaszki", została skazana na karę śmierci przez
Wojskowy Sąd Rejonowy.
Obrońca z urzędu zwrócił się do prezydenta Bolesława Bieruta
o skorzystanie z przysługującego mu prawa łaski. Pod listem nie było
podpisu Siedzikówny. Bierut odpowiedział odmownie.
Do krewnych dotarł gryps, w którym sanitariuszka napisała:
"Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że
zachowałam się jak trzeba".
Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 r. w gdańskim więzieniu.
Ostatnie chwile jej życia wspominał ks. Marian Prusak, który został
wezwany, aby udzielić jej ostatniego namaszczenia. Siedzikówna nie
zginęła sama. Wraz z nią rozstrzelany został Feliks Selmanowicz
"Zagończyk", uczestnik kampanii wrześniowej. Tuż przed salwą
19

Źródło: PAP

157

plutonu egzekucyjnego skazani krzyknęli "Niech żyje Polska", a "Inka"
dodała jeszcze "Niech żyje Łupaszko". Salwa plutonu nie zabiła
dziewczyny. Strzałem z pistoletu dobił ją dowódca plutonu.
Szczątki "Inki" ekshumowano we wrześniu 2014 r. na gdańskim
Cmentarzu Garnizonowym. Miejsce, gdzie je znaleziono oznaczone
zostało kamienną tablicą, którą odsłonięto w kwietniu 2015 r.
Sopot: Tablica i nadanie imienia Szkole
15 kwietnia 2015 roku odbyła się uroczystość nadania imienia
Danuty Siedzikówny „Inki” Zespołowi Szkół Handlowych w Sopocie. Na
budynku Zespołu Szkół odsłonięto tablicę pamiątkową

W uroczystości udział wzięli: abp metropolita gdański Sławoj
Leszek Głódź, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, kombatanci, m.in.
Jerzy Grzywacz, prezes Pomorskiego Okręgu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, posłowie, przedstawiciele samorządu,
organizacji społecznych i kulturalnych.
Nadając imię Danuty Siedzikówny "Inki" waszej szkole,
uznajecie autorytet wychowawczy tej młodej, bohaterskiej dziewczyny.
Danusia jest symbolem czystej ofiary. Jej postawa życiowa powinna
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być dla was przykładem i inspiracją - zwrócił się do nauczycieli i
uczniów metropolita gdański.
Podczas Mszy św. abp Głódź poświęcił nowy sztandar szkoły z
wizerunkiem Danuty Siedzikówny "Inki".
Sopot w sposób szczególny pielęgnuje pamięć o "Ince". W
mieście stoi pomnik sanitariuszki, dzisiaj Danuta Siedzikówna stała
się patronką sopockiej szkoły. To świadczy o tym, że wartości, za
które ginęli żołnierze niezłomni są wciąż aktualne i trafiają do naszych
serc - podkreśla dr Karol Nawrocki, naczelnik Biura Edukacji Publicznej
IPN Gdańsk.
17-letnia "Inka" mimo tortur stosowanych podczas przesłuchań
nie wydała swoich współtowarzyszy. Zginęła za Polskę, chociaż pewnie
umierać nie chciała. Bo miała marzenia, chciała się uczyć. Dla mnie to
bohaterka i cieszę się, że nasza szkoła ma jej imię - mówi Bartek, uczeń
II klasy technikum.
Danusia była przez komunistyczną propagandę przedstawiana
w sposób paskudny. Mówili o niej morderczyni, zdrajczyni, bandytka.
Dzisiaj Danka jest bohaterką, szczególnie dla młodego pokolenia.
Powstają koszulki z jej wizerunkiem, filmy, książki, utwory muzyczne.
Cieszę się, że młodzież z Sopotu stawia sobie za wzór "Inkę" –
powiedział Maciej Pawełek, członek rodziny Danuty Siedzikówny.
Pomnik w Gdańsku20

30 sierpnia 2015 roku w Gdańsku odsłonięto Pomnik Danuty
Siedzikówny „Inki” zamordowanej w 1946 roku w wieku 17 lat przez
komunistyczny aparat bezpieczeństwa odsłonięto w niedzielę w
Gdańsku. Pomnik sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

stanął na skwerze w pobliżu kościoła św. Jana Bosko na gdańskiej
20

Opracowano na podstawie informacji PAP, zdjęcie – PAP/ Piotr
Pędziszewski
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Oruni, u zbiegu ulic Trakt św. Wojciecha i Gościnnej, w tym tez miejscu
z okazji odsłonięcia monumentu odbyła się uroczysta msza polowa.
Autorem wykonanego z aluminium i mosiądzu na granitowym
postumencie pomnika jest rzeźbiarz Andrzej Renes, który jest też m.in.
twórcą pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz
pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Katedrze Mariackiej w
Gdańsku.

Droga "Inki", jej niezłomna postawa, urasta do rangi symbolu mówił podczas mszy metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. „Dziś
nasze myśli kierujemy ku tej młodej Polce, jej życiu, pojęciu i podjęciu
służby, jej postawie w czasie śledztwa. Bo przecież może być patronką,
wzorem dla młodzieży - na pomniku są wyryte słowa "Chwała
bohaterce". Pszeniczny kłos polskiego życia, który ledwie zaczął
dojrzewać, ścięty w godzinie egzekucji” - powiedział w homilii abp
Głódź, który przed nabożeństwem odsłonił i poświęcił pomnik.

*
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Na Wieczną Wartę
Pożegnanie - Ś. P. Władysław Mieński

Z wielkim smutkiem
dowiedzieliśmy się o odejściu w
dniu 21 kwietnia 2015 roku na
Wieczną Wartę

ŚP. Władysława Mieńskiego
ur. 18 października 1924 roku w Wierzbiłkach pow. Szczucin
woj. Nowogródzkie zaprzysiężonego w kwietniu 1944 roku do IV
batalionu 77 pułku piechoty Armii Krajowej, później był
żołnierzem VII batalionu, brał czynny udział w akcjach bojowych
prowadzonych na terenie powiatów szczuczyńskiego, lidzkiego,
grodzieńskiego.
Aresztowany z bronią w ręku 5 marca 1945 roku został
osądzony przez
Sąd Wojskowy Ludowego Komisariatu Spraw
Wewnętrznych Białorusi na piętnaście lat robót katorżniczych, z
pozbawieniem praw na okres pięciu lat i konfiskatę mienia. Wyrok
odbywał w łagrze w Workucie, był zatrudniony w kopalni do sierpnia
1956 roku, a następnie do września 1958 roku przebywał na zesłaniu.
Do Polski wrócił w październiku 1958 roku, osiedlił się w
Zabrzu.
Poniżej zamieszczamy informację zawierającą krótki rys
biograficzny ŚP. Władysława, nadesłaną przez córkę – panią Teresę
Strojny, serdecznie dziękujemy za tę notatkę.
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Przesyłam informację o działalności niepodległościowej mojego
kochanego wspaniałego Ojca, syna Józefa i Jadwigi Wojtko, ur.
18.10.1924r we wsi Wierzbiłki pow. Szczuczyn woj. nowogródzkie,
który 21.04.2015 roku odszedł na wieczną wartę przeżywszy 90 lat.
W kwietniu 1944 roku mając niespełna 20 lat został
zaprzysiężony, jako żołnierz Armii Krajowej ps. " Bolszewik" do IV
batalionu 77 pp. Lida Armii Krajowej. 77 pułk piechoty wchodził w
skład oddziałów Okręgu Nowogródzkiego.
Władysław Mieński brał udział w walkach z okupantem
niemieckim na terenie pow. Lida, Szczuczyn i innych, a następnie brał
udział w akcji "Burza" w walkach o Wilno w dniach 6 - 8 lipca 1944
roku.
Po zajęciu Kresów Rzeczpospolitej przez wojska sowieckie - od
drugiej połowy lipca 1944r rozszalał się terror NKWD. Żołnierzy AK
więziono, skazywano na śmierć lub katorgę. Władysław Mieński po
wkroczeniu wojsk sowieckich nadal działał w tzw. II Konspiracji.
Schwytany przez NKWD został wcielony siłą do Armii Czerwonej. Jako
obywatel Rzeczpospolitej Polskiej przy nadarzającej się okazji zbiegł i
nadal walczył w AK, tym razem z okupantem sowieckim.
W dniu 5.03.1945r został aresztowany przez NKWD z bronią w
ręku w lesie koło Szczuczyna. Pobity automatem ze związanymi drutem
rękami, został przewieziony do siedziby NKWD w Szczuczynie, a
stamtąd do więzienia w Grodnie.
W czasie okrutnego śledztwa był potwornie bity po głowie metalowym
prętem i pistoletem oraz kopany po całym ciele. Przesłuchania trwały
nocami. Wielokrotnie wtrącany był do karceru. Śledztwo trwało do
jesieni 1945r. W toku śledztwa był wypytywany o strukturę AK,
dowódców AK, współtowarzyszy broni, akcje bojowe i dywersyjne.
Wyrokiem sądu Wojskowego Wojsk Ludowego Komisariatu Spraw
Wewnętrznych Obwodu Grodzieńskiego z dnia 31.10.1945r został
skazany za działalność niepodległościową w AK i tzw. zdradę ojczyzny
na karę 15 lat robót katorżniczych. W bydlęcych wagonach został
wywieziony do "Gułagu Workuta" za kołem podbiegunowym
polarnym. Tu przez długie lata pracował w kopalniach "Workotaugol"
i "Kapitalna" jako górnik w chodnikach o wysokości 70 - 100 cm,
pracując na klęczkach. W czasie zawału chodnika przez kilka dni leżał
przywalony skałami, a pomimo to - szczęśliwie przeżył.
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Warunki życia w obozie o obostrzonym reżimie były straszliwe:
mieszkalne, żywieniowe sanitarne. Za najmniejsze przewinienie groziła
śmierć. Wielu więźniów ginęło z rąk kryminalistów rosyjskich.
Z obozu został zwolniony 22.08.1956 roku, po 11 latach i 6
miesiącach katorgi. Zgodę na wyjazd do Polski uzyskał dopiero w
1958r. Powrócił do kraju 3.10.1958 roku. Zamieszkał wraz z rodziną w
Zabrzu, gdzie pracował w Zabrzańskich Zakładach Piwowarskich
wykonując zawód kierowcy.
W swoim czasie prowadził odczyty i pogadanki dla zabrzańskiej
młodzieży szkolnej, a także na spotkaniach z członkami zabrzańskich
kół Związku Sybiraków i Związku Inwalidów Wojennych.
Wspomógł finansowo szkołę podstawową im. Armii Krajowej w
Janówce, Muzeum Armii Krajowej w Janówce. Występował jako
doradca lub świadek w sprawach sądowych o świadczenia dla byłych
AK-owców, łagierników niesłusznie więzionych.
Należał do Związku Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków.
Był odznaczony wieloma odznaczeniami,
m.in. Krzyżem
Zesłańców Sybiru, medalem "Pro Memoria". W 2007 roku otrzymał
stopień oficerski porucznika.
Wiele razy, dopóki pozwalało zdrowie, brał udział w
zjazdach członków Stowarzyszenia Łagierników.
W dniu 21.04.2015r. odszedł od nas na Wieczną Wartę
wspaniały człowiek, wielki patriota, zawsze wierny ideałom Bóg,
Honor, Ojczyzna,
Uroczystość pogrzebowa odbyła się w parafii św. Anny w
Zabrzu. Porucznik Władysław Mieński spoczął na cmentarzu
parafialnym, w obecności rodziny, przyjaciół przedstawicieli koła
Związku Sybiraków.
W naszych sercach Tata pozostanie dzielnym żołnierzem,
wielkim patriotą i prawym człowiekiem, obdarzonym niebywałym
poczuciem humoru.

Cześć Jego pamięci !
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Poniżej – zdjęcia ŚP. Władysława Mieńskiego z XX Zjazdu członków
naszego Stowarzyszenia w 2005 roku.
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