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… nie przestajmy czcić świętości swoje  
I przechowywać ideałów czystość; 

Do nas należy dać im moc i zbroję, 
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. 
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Miejmy nadzieję! 

 Adam Asnyk 

Miejmy nadzieję, nie te lichą, marną 
Co rdzeń spróchniały w  wątły kwiat ubiera, 
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno 
Przyszłych poświęceń duszy bohatera. 

 
Miejmy nadzieję!... nie tę chciwą złudzeń, 
Ślepego  szczęścia płochą zalotnicę. 
Lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń 
I przechowuje oręż i przyłbicę. 

  
Miejmy odwagę!… nie tę jednodniową, 
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, 
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową 
Nie da się zepchnąć z swego stanowiska. 

  
Miejmy odwagę!… nie tę tchnącą szałem, 
Która na oślep leci bez oręża, 
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem 
Przeciwne losy stałością zwycięża. 

  
Miejmy pogardę dla wrzekomej sławy 
I dla bezprawia potęgi zwodniczej, 
Lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy 
I nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy. 

  
Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej 
I przyklaskiwać przemocy nie idźmy! 
Ale nie wielbmy poniesionej klęski 
I ze słabości swojej się nie szczyćmy. 

  
Przestańmy własną pieścić się boleścią, 
Przestańmy ciągłym lamentem się poić: 
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, 
Mężom przystoi w milczeniu się zbroić… 

  
Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje 
I przechowywać ideałów czystość; 
Do nas należy dać im moc i zbroję, 
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. 

             
 1871 r. 

 

http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/miejmy-nadzieje/
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 Od Redakcji 
 

Ostatni  okres  w  naszym  kraju  i  na  świecie  dał  nam wiele  
powodów  do  żywych  dyskusji,  do  niepokoju  o  normalne  życie  na  
ziemi,  ale też   przyniósł     wzruszające chwile  w  związku  z  
obchodzonymi  rocznicami. 

Uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto  Niepodległości,    
ważną rocznicę w  naszej  historii    Jesteśmy  dumni z tego,  że  nasz  
naród zawsze  cenił  wolność  i  zawsze  sam  tę  wolność  zdobywał. 

Jesteśmy  szczęśliwi,  że  możemy cieszyć  się  wolnością. W 
wygłoszonych podczas uroczystości przemówieniach  przypominano, 
że „niepodległość, suwerenność i wolność nie są dane raz na zawsze.   
Trzeba  o   nią się   starać  -  po  to,  żeby   o   nią   nie walczyć, tak   
jak  musiały walczyć pokolenia naszych prapradziadków…” (cytat z 
wystąpienia Prezydenta RP podczas Święta Niepodległości). Musimy 
wszyscy troszczyć się o to,  aby  tej  wolności  nic  i  nikt nam  nie    
zburzył. 

Przed  nami  piękny  okres  Bożego  Narodzenia  -  okres  
rodzinnego ciepła.  Życzymy Państwu   najserdeczniej   dużo  zdrowia,  
radości,  miłości,  spokoju,  a  w Nowym   2016  Roku - dużo, dużo  
pomyślności, tak jak w wierszyku poniżej (autor nieznany):   
 

 

 
 

 
W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi, 
Niech Wam jak najlepiej w życiu się 
powodzi, 
Zaś w Nowym Roku o każdej godzinie  
Niechaj nic co dobre  nigdy Was nie minie. 
 

         
                      Zarząd Główny i Redakcja 
 

12.12.2015 
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WSPOMNIENIA 
 
Red.: Poniżej zamieszczamy „wigilijną opowieść”  autorstwa 

ŚP. dr Jerzego Woźniaka, żołnierza Armii Krajowej, byłego zastępcy 
kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Płk dr Jerzy Woźniak urodził się 8 listopada 1923 r. w Krakowie. 
Wychował się w miejscowości Błażowa na Rzeszowszczyźnie.  W 1944 
roku ukończył  konspiracyjną szkołę podchorążych. Był żołnierzem 
Armii Krajowej, uczestnikiem akcji „Burza” na Podkarpaciu, 
odpowiedzialnym za kontakt z polskim dowództwem na terenie 
Włoch.   Po wejściu oddziałów sowieckich na teren Podkarpacia 
włączył się w działalność organizacji NIE. Był także członkiem 
Delegatury Zagranicznej  Zrzeszenia WiN.  Ukrywał się, był 
poszukiwany imiennie przez NKWD.  

Jesienią 1945  roku znalazł się w Europie Zachodniej, 
równolegle z wykonywaniem zadań wojskowych podjął studia 
medyczne.  

W 1947 został przerzucony do kraju. W grudniu tego roku 
został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, w 
więzieniu śledczym na Mokotowie przebywał 14 miesięcy.  

W listopadzie 1948 roku  został skazany na karę śmierci, którą 
zamieniono   na   dożywotnie   więzienie.   Karę  odbywał w więzieniu 
w Rawiczu  i we Wronkach, gdzie był zatrudniony  w więziennym 
szpitalu na Oddziale Gruźliczym.  

W 1956 roku   w wyniku „odwilży”  wypuszczony na wolność.  
W 1961 r. ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu, 

rozpoczął  pracę   m.in.  w Klinice Chorób   Płuc. 
W latach 1997 - 2001 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika 

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Był współzałożycielem i członkiem organizacji kombatanckich, 

m.in. prezesem  honorowym Światowego Związku Żołnierzy Armii  
Krajowej. 

Zmarł we Wrocławiu 12 kwietnia  2012 roku w wieku 89 lat.  
(opr.dap) 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sowieci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podkarpacie
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Ze schowka  wspomnień. Moje wigilie1   
Dr Jerzy Woźniak 

 

Wędrując ścieżkami długiego życia, zastanawiam się, jakie 
daty wyzwalały największe oczekiwania, emocje, tęsknoty i 
wspomnienia.  Bardzo trudno je poszufladkować i rzucić na szalę 
wagi. Wydaje się, że jedną z najważniejszych, tajemniczych i 
oczekiwanych to wigilia. Ciśnie się pytanie, dlaczego ten dzień 
wyzwala takie uczucia.  Z jednej strony to uroczystość religijna, 
rodzinna i na pewno patriotyczna. Nie potrafię powiedzieć, które 
elementy odgrywają największą rolę.  Często bowiem ludzie 
mało zaangażowani w praktyki religijne, obchodzą wigilie bardzo 
uroczyście, z zachowaniem obrządku i tradycji. 

Moje wigilie w dzieciństwie i wczesnej młodości to święto 
bardzo radosne, pełne uroku i tajemniczości. Następne były 
smutne, a bywały też tragiczne. Lata wojny, więzienia wymuszały 
wigilie sytuacyjne. Pewien paradoks: te wigilie smutne i tragiczne 
wyciskały w pamięci piętno trwające do dziś. 

Wigilia wojenna 1943 r. poza domem na jakiejś 
podkarpackiej wiosce, pełna uroku i nastroju. Stół ubogi, dużo 
serca. Opłatek i nadzieja, wigilia partyzancka. 

Wigilia 1945/46 – jestem za granicą – obfita, smutno do 
łez,  tęsknota za krajem, za bliskimi,  Ojczyzna w niewoli. 

A teraz nanizane na różańcu wspomnień najsmutniejsze 
wigilie  -   wigilie więzienne. 

 
Podczas pierwszej więziennej wigilii nawet nie 

wiedziałem,  że to ten szczególny dzień. Siedziałem w izolatce  na 
ul. Koszykowej w Warszawie, cela wielkości 1 m x 1,5 m,  ze 

                                                           
1
  Tekst pochodzi z Biuletynu Informacyjnego Wrocławskiego Oddziału 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
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światłem umieszczonym w tuneliku  łączącym pomieszczenie z 
korytarzem tuż pod sufitem. Siennik, koc i nic więcej. 

W południe zostałem przewieziony do X. pawilonu 
więzienia na Mokotowie i tam dopiero od kolegów dowiedziałem 
się,  że to dzień wigilijny.  Mieszkańców nowej celi było dwóch – 
Rybicki  Stefan, tzw. Biały Kapitan  i Bronisław Zieliński,  
pracownik departamentu zagranicznego Polskiego Państwa 
Podziemnego  i  Powstania Warszawskiego. 

Opłatka nie było, obaj koledzy otrzymywali  już paczki, 
więc i mnie przypadła jakaś  racja na  wigilijną kolację. 

Leżąc na sienniku już o godz. 18 myślami byłem z bliskimi, 
symbolicznie łamałem się opłatkiem  i zastanawiałem się, czy 
doczekam następnej wigilii. 

Doczekałem.  Wigilia 1948 roku.    Cela 113 więzienia na 
Mokotowie.  W celi dwunastu więźniów.  Jestem już skazany na 
karę śmierci i czekam na decyzję prezydenta, czy zmieni mi 
wyrok.  Wspomnieniom wigilijnym nie ma końca.  O zwyczajach 
opowiadają koledzy z Wilna, Lwowa  i innych regionów Polski. 
Jak wielka jest mozaika  tradycji, opłatka nie ma. Ozdobą 
wieczoru jest  tort zrobiony z resztek porannego chleba przez 
cukiernika z Wilna, kolegę Bułkowskiego. Kolega Roszkowski 
opowiada o wigiliach I Kadrowej  Legionów, w której służył od 
1914 roku.   Prawie  wszystkie fronty I Wojny Światowej, 
przygody  partyzanckie  w  czasie  okupacji niemieckiej.  O 
godzinie  18-tej   kończą  się wszystkie opowiadania,  jasno 
palące się światło  nad moim siennikiem  (światło w celi 
skazanego na śmierć) i pozostajemy  z własnymi myślami.  

Cesiu Florczyk zamienił mnie na moim sienniku, a ja 
stukaniem składałem życzenia  naszym sąsiadkom z celi obok, 
chwilę konferuję  alfabetem Morse’a  z Wiesią Pajdokówną, 
córką  ministra skazanego w procesie moskiewskim. 

Leżę na sienniku, a myśl, co będzie dalej drąży  boleśnie. 
Zbliża się trzy miesiące od wyroku, jaka będzie decyzja, czy 
muszę umierać. Boże, tak  chciałbym żyć. 
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Następna wigilia to już więzienie w Rawiczu.  Żyję, mam 
dożywocie. Pojedynka i rozmowa  z samym sobą, dostałem 
paczkę: smalec z cebulą,  cukier, czosnek i cebula. Ułamaną 
skibkę chleba  traktuję jak opłatek, obłożyłem ją przysłanym 
przez mamę smalcem.  Musi zastąpić tradycyjnych  dwanaście 
potraw podawanych na stół wigilijny.  

Następna wigilia to już więzienie Wronki. Siedzimy w 
siedmiu w celi na oddziale karnym I c.  Stabilizacja, minęło już 
trzy lata. Jak zawsze w grupie, ciche wspomnienia, tęsknota i 
nadzieja. 

Następna wigilia 1952 roku  podobna do poprzedniej  jak 
dwie łzy. Ten sam smutek, skład celi inny  i głośne opowieści o 
jakże różnych wigiliach. 

Stwierdzam, że czas uruchamia mechanizmy 
samoobrony,  wywołuje   poczucie   rezygnacji   i pogodzenia   się 
z losem. 

Następne trzy wigilie spędzam już jako pracownik  
szpitala  więziennego. Czuję się potrzebny. Podczas porannej 
wizyty na salach chorych składam życzenia, pocieszam, 
uspokajam. 

Po śmierci Stalina zmieniła się atmosfera w więzieniu, 
inne trochę traktowanie i straciła ostrze  dyscyplina. Nawet 
lekarze  wolnościowi, którzy też byli trochę zastraszeni i 
sterroryzowani zachowują się nawet wyzywająco, składając 
życzenia  świąteczne. 

W 1955 roku  siedzę sam w gabinecie lekarskim na 
oddziale gruźlicy i słyszę trzask otwieranych drzwi. Wchodzi 
doktor Sobacki, ordynator oddziału wewnętrznego. Przyjmuję 
postawę zasadniczą (taki  był zwyczaj). Doktor ma lat 
sześćdziesiąt kilka. Jak zawsze mile się uśmiecha i siada na 
kozetce. Siadajcie – słychać.  Referuję krótko, co dzieje się na 
oddziale.  Dziękuję, ja przyszedłem porozmawiać.  

Dziś wigilia, sięga do torby i wyjmuje pakuneczek 
opakowany w papier.  
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-  Moja żona upiekła makownik. Skosztujcie,  ale zjedzcie 
zaraz,  bo sami wiecie. 

Pan doktor zawsze był uprzejmy i miły i dla pacjentów  i 
dla nas,  białego personelu szeregowego.  Ale to był chyba 
wyraźny gest sympatii na dzień  wigilijny. Wyjąłem duży kawałek 
pysznego makowca i jedząc, patrzyłem na doktora, a oczyma 
duszy  widziałem dom i krzątającą się matkę. Spałaszowałem 
świetny kawałek świątecznego ciasta. 
Doktor siedział i patrzył na mnie.  

-  Powiedzcie naprawdę, czy wy nas, lekarzy traktujecie 
jak tych,  którzy was pilnują.  

Zaskoczył mnie pytaniem, a on kończył swoją myśl:  
 -  Powiedzcie,  co by było z wami  gdybym nie przyszedł 

tu  w 1945 roku  do pracy.  
Czy  tym pytaniem  szukał  u mnie rozgrzeszenia za 

prawie  dziesięć lat pracy w szpitalu więziennym?   
-  Ja  wiem,  Panie  doktorze,   że  Pan  przychodzi tu po 

to, żeby nas leczyć i nie ma Pan nic wspólnego z represyjnym 
systemem.   

 -  Dziękuję wam kolego Jurku. Podszedł i podał mi rękę. 
To była moja ostatnia wigilia więzienna.  Tragiczne wigilie 

w   50-leciu  naszej   tragedii  narodowej   były udziałem 
milionów Polaków  i tymi  wspomnieniami chciałem przypomnieć 
młodemu pokoleniu, aby pamiętało o przeżyciach, które już 
nigdy  w  przyszłej  historii  nie   powinny   mieć  miejsca. 

Przyznać się muszę, że późniejsze wigilie, wigilie w wolnej 
Ojczyźnie, spędzane w gronie rodziny  i bliskich nie pozwoliły mi 
wymazać z pamięci  tamtych, jakżeż  innych wspomnień 24 
grudnia. 

Przez chwilę wspominam tych, których już nie ma i łączę 
się  myślami   z  jeszcze  żyjącymi  i   dziękuję  Bogu za łaskę życia. 

 
* 
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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, uzgodnione z autorem) 
 

Tadeusz Bukowy 

(część II- ostatnia) 
Etap  29 grudnia 1945 roku  Kijów. Odessa 

 
 (…).  Jestem już trzeci miesiąc  w więzieniu w Kijowie. 

Przez ten czas zdążyłem się trochę dowiedzieć, jak należy się 
zachować, jak sobie radzić w tych trudnych więziennych 
warunkach. Moje rozmyślania  przerwał ruch na korytarzu, 
otworzyły się drzwi celi, w których stanęli dozorca i inny oficer, 
który pyta: „Na literę C jest ktoś?”  Zgłosiło się kilka osób, podają 
imiona, nazwiska, paragraf, za który było sądzeni (…).  Wywołano 
już 10 osób, oficer nadal czyta.  Nagle pada litera B (…),  ja  
wstaję i zgłaszam  się, dane zgadzają się, pada polecenie 
wychodzić na korytarz. Szybko.  Naciągam buty, biorę kawałek 
zrolowanego płaszcza. pożegnałem się  z  nauczycielem i 
Kazachem, pomachałem Węgrom, którzy mi odsalutowali. 

I już byłem w korytarzu.  Koło każdej celi stali więźniowie 
twarzą do ściany. Na naszym  korytarzu  skończyli wywoływać z 
celi, zebrali grupę może 40 osób i w otoczeniu  konwojentów 
zeszliśmy po schodach  na dziedziniec więzienia.  Było  
popołudnie,  na dworze śnieg, zimno, owinąłem się płaszczem  i 
rozglądam  się.  Potężne więzienie z czerwonej  cegły, pięć pięter 
do góry, na murach było widać ślady po pociskach (…).  Z grupy  
więźniów  wywołano młodocianych, wyprowadzono nas przez 
bramę, za  którą stały dwa kryte samochody,  ja  z  Kasojem 
(kolegą z celi)  trzymamy się razem, pod ścianami były ławki 
przymocowane do podłogi, nie minęło parę minut – jedziemy.  
Jazda  nie  trwała  długo, może po 30 minutach byliśmy u celu. 
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Byliśmy na stacji towarowej, przed nami duży skład wagonów.  
Wagony  były  duże, towarowe, z zakratowanymi  oknami, 
pośrodku  stał normalny wagon i do tego wagonu kazali 
wchodzić.  Koło  każdego  wagonu stali dwaj  konwojenci, 
niektórzy z psami.  Byłem w środku grupy, wszedłem do wagonu.  
Jak  się  później  okazało był to  „wagon  stołypiński”, wymyślony 
przez    ministra transportu  Stołypina  do transportu więźniów, 
miał drzwi do  przedziałów  wykonane z siatki, ściany między 
przedziałami też były z siatki.  Do  przedziału wpychano po 
dwadzieścia osób (…).  Nasz transport zaczyna zwalniać  bieg, 
zatrzymał się.  Słychać odgłosy  wydawanych  komend.  Po  chwili 
do naszego wagonu wszedł oficer NKWD i mówi:  

- Przygotować się do  wyjścia. 
Wszyscy stali stłoczeni w swoich przedziałach. Konwojent 

otworzył drzwi, wszyscy skierowali się do wyjścia.  Wyskoczyłem 
z  wagonu, patrzę, a ci co przede mną wysiedli - klęczą na ziemi, 
nam  też  kazali do nich dołączyć (…).  Nasz transport odjechał, 
my zostaliśmy, po  chwili kazali nam wstać, ustawić się po 5 osób 
w szeregu.  Otoczyli nas konwojenci, doszliśmy do stacji 
towarowej (bo przedtem staliśmy w szczerym polu), na wpół 
rozwalonej, ale ktoś z naszych kolegów zauważył napis Odessa.  
Szliśmy zwartą  kolumną prawie  godzinę, doszliśmy do dużej  
bramy.  Obok  bramy była portiernia, z której wyszedł strażnik, 
chwilę porozmawiał z dowódcą konwoju.  Po  chwili bramę 
otworzono, kazali nam wejść do środka.  Za  bramą,  już  bez  
konwoju przywitał nas  naczelnik kolonii z wychowawcą.  
Naczelnik  powiedział  nam,  że  przywieźli  nas do Odeskiej 
Poprawczej Kolonii dla młodocianych przestępców.  Nasze 
zadanie będzie polegało na tym, że przez krótszy  lub  dłuższy 
czas  będziemy  mogli uzupełniać  braki  w  nauce i  zdobyć  
zawód frezera, tokarza,  stolarza,  blacharza.  Może mówiłby  
jeszcze dłużej, ale z naszej  grupy  odezwały  się  okrzyki „my  
głodni, dawaj  bałandę  i  chleba”.  Naczelnik  porozmawiał z 
wychowawcą i poszedł,  nas  wychowawca zaprowadził do łaźni 
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(…).  Po umyciu  przeszliśmy do pomieszczenia, w którym leżała 
sterta białej i kolorowej  bielizny. Nasza grupa  rzuciła się na te 
ciuchy, każdy łapał jeden podkoszulek i kalesony.  Kazano  
wychodzić, przeszliśmy do dużego magazynu, każdy otrzymał  
spodnie watowane i kufajkę (ciepłą watowaną kurtkę) oraz 
zimową czapkę.  W drugim okienku Zoja – pomocnica 
magazyniera, wydawała buty wojskowe i onuce. Nie wszystkie 
rzeczy pasowały, wiec zaczęła się wymiana między chłopakami.  
Gdy już  wszyscy zostali ubrani, wyprowadzili  nas do stołówki 
(…).  Zupa była rzadka, letnia, typowa więzienna bałanda, łyżki  
nie były nam potrzebne, każdy z nas wypił przez krawędź miski.  
Do  zupy  dostaliśmy 20 dag chleba.  Po  posiłku wyprowadzili  
nas  ze  stołówki,  ulokowali  w  dużej  sali,  w  której znajdowało 
się 25 łóżek.  Po  przeżyciach w więzieniu  w  Kijowie  wszystko  
teraz  wyglądało  inaczej,  to  był  dla  nas  szok,  ale w 
pozytywnym  znaczeniu.  W  sali  na  łóżkach  były  sienniki  
nabite  trocinami,  po dwa koce  lub  watowane kołdry    i  po  
dwie  małe poduszki.  Wychowawca,  który nas  tutaj  
doprowadził  powiedział, że jest to pomieszczenie  przejściowe,  
taka  mała kwarantanna.  Na  jednym  łóżku  muszą  spać dwie  
osoby.  W  sali  było  około  pięćdziesięciu  osób, było  kilku  
złodziei, a  większość  stanowili młodzi  banderowcy,  sądzeni  we 
Lwowie.  Nie  miałem  łatwego  życia,  dobrze  że  ja  i Kasoj  
trzymaliśmy  się  razem.  Nieraz  dochodziły  do  mnie  urywki 
zdań – „prokliatyj  Lach”,  udawałem,  że  tego  nie słyszałem.   

W  tej  dużej  sali   wytworzyły  się  dwie grupy:  pierwsza,  
liczniejsza,  złożona  z  banderowców  zajęła  większość  sali,  
druga  grupa  to  złodzieje, w  której byłem  ja  i  Kasoj.  Ja  byłem  
sądzony  politycznie,  a  Kasoj  był  złodziejem,  ale  zbliżyła  nas  
niedola  i  wzajemna sympatia.  Dzięki  niemu  w  tych  
warunkach  czułem  się pewniej,  wiedziałem, że mogę na kogoś  
liczyć (…).   Kasoj  mi  opowiadał,  że  w  czasie  wojny,  gdy  był w  
sierocińcu – dostawali tylko raz  dziennie  jedzenie,  a teraz dają  
trzy razy  dziennie,  to  jest  dobrze.  Zwrócił  się  do  mnie, abym  
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opowiedział,  jak  mnie  żyło  się  w  domu.  I  tak  na tych  
rozmowach doczekaliśmy  kolacji, znów  dostaliśmy 20 dag 
chleba i zupkę.  Mieliśmy  zamiar  spać  w jednym łóżku.  Boże,  
co  za frajda – łóżko!  Minęło  osiem  miesięcy,  gdy  spałem  w 
łóżku.  Robiło  się  coraz  ciszej  w  pokoju,   Kasoj  uporał  się ze  
swoim  ubraniem  i  położył  się,  w  końcu  i  ja wlazłem do łóżka, 
ale  przedtem pomodliłem  się.  Musieliśmy  leżeć  na  jednym  
boku,  bo  na  wznak  brakowało  miejsca. 

Długo  nie  mogłem  zasnąć,  do  głowy  przychodziły 
różne  myśli  -  o  swoim  losie,  o  rodzicach,  którzy  zostali  sami  
(byłem  jedynakiem),    co  ja  tu  robię,  co  mnie  jeszcze  czeka.  
I  tak  rozmyślając  -  zasnąłem.  Następny  dzień  -  to  Nowy  Rok 
-  1  styczeń 1946 roku(…). 

 
I stało się. Około 25  marca  1947  roku do naszego 

brygadzisty przyszedł  oficer ochrony.  Rozmawiali niedługo, 
wszyscy byli  ciekawi, po co przyszedł.  Nasz brygadzista 
powiedział:  „chłopaki, przychodzi taki czas,  że  niektórzy z nas 
muszą się z nami pożegnać”. Poczułem przyspieszone bicie serca.  
Wziął kartkę, na której  miał   zapisane  nazwiska, moje padło  
jako piąte.  Razem  było nas dwunastu chłopaków, w tym ja – 
jeden Polak, sześciu banderowców i pięciu narodowości 
rosyjskiej.  Wszyscy byli  zdenerwowani, nawet ci,  których to nie 
dotyczyło,  zdawaliśmy  sobie sprawę,  że  wcześniej czy później 
każdego to czeka, gdy będzie miał osiemnaście lat.  Rano 
brygadzista zebrał nas po śniadaniu i poprowadził  do łaźni, 
następnie wymiana bielizny, potem wymiana zimowego ubrania 
na letnie. Powiadomiono  nas, że następnego  dnia  po  
porannym  apelu opuścimy Odessę, kolonię dla niepełnoletnich 
(…).   

W czasie   apelu  kazano nam wystąpić z brygad, razem 
było ponad czterdziestu chłopaków. Poprowadzono nas do 
wachty, wyszło czterech  konwojentów na czele z kapitanem, 
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który otrzymał nasze akta. Brał po kolei nasze akta i wymieniał 
nazwiska, należało  odpowiedzieć „tak”  i  odejść z grupy na bok. 

Otworzyła się brama, opuściliśmy kolonię dla 
niepełnoletnich  26 marca 1947 roku.  Wyszliśmy na ulicę, 
zamknęła się brama.  Tak zakończył się pierwszy etap mojej 
niedoli.  Kapitan od razu wydał komendę, aby ustawić się 
piątkami, wziąć się pod ręce, nie rozmawiać.  W razie ucieczki 
konwój będzie strzelać. Ruszyliśmy, z przodu szło dwóch 
konwojentów,  z tyłu kapitan również z dwoma konwojentami. 
Przed wyruszeniem wyjęli pistolety z kabury i zarepetowali,  
robili to tak, abyśmy wszystko widzieli.  Grupa  liczyła 
czterdziestu czterech  osiemnastolatków.  Idąc – patrzyliśmy na 
naszą kolonię z drugiej strony,  było ciężko, było chłodno, ale żal 
było ją opuszczać. 

Więzienie,  etap, obóz przejściowy, Ural 
Marsz trwał około pół godziny, już z daleka widzieliśmy 

mury z czerwonej  cegły,  to  był  nasz cel - więzienie w Odessie. 
Otworzyła się duża brama, weszliśmy na duże podwórze 
więzienne, zobaczyliśmy zakratowane okna, w większości 
zasłonięte, zrobiło nam się nieswojo. Z więzienia wyszli dwaj 
oficerowie, przejęli akta naszej grupy.  Zaprowadzono nas do 
dużej celi na parterze, dokładnie nas sprawdzono,  rozdzielono  
na grupki po 11 osób   i skierowano do oddzielnych cel.  Zaczął 
się reżim więzienny (…). 
Był koniec marca, na korytarzu od paru dni coś się działo, 
wyprowadzili nas z cel, poprowadzili na dół, nie przyprowadzili z 
powrotem.  Chyba będzie etap z więzienia – stwierdzili starsi 
więźniowie. I mieli rację.  Wieczorem (…)  padły  słowa, które 
przeczuwaliśmy od paru dni:  przygotować się jutro po śniadaniu, 
wszyscy idą na etap, zostało tylko osiem osób, które nie miały 
wyroków sądowych.  Zastanawialiśmy się gdzie mogą nas 
wywieźć, ale między nami byli też bardziej doświadczeni ludzie, 
którzy z dobrodziejstwem systemu sowieckiego już się spotkali i 
powiedzieli, że są dwa kierunki:  Kazachstan albo Sybir. (…).   



16 
 

Następnego dnia rano kazali nam uformować się w 
dwuszeregu i sprowadzili na więzienne  podwórze. Dołączyliśmy 
do stojących już tam więźniów.  Podjechały dwa duże kryte 
samochody. Konwojenci kazali nam wskakiwać do samochodu, a 
tam należało usadowić się w następujący sposób: pierwsza 
czwórka oparła się plecami o tylną ściankę szoferki,  następni 
siadają im między nogami.   Do samochodu weszło czterdzieści  
osób, na końcu  dwóch konwojentów z automatami. Opuściliśmy 
mury więzienne w Odessie.  

Jechaliśmy niedługo, dojechaliśmy zapewne na niedalekie 
przedmieście Odessy, na duży plac, ogrodzony wysokim 
parkanem. Był to obóz przejściowy (pieresilnyj punkt).   
Rozładowano nas, samochody  odjechały,  a  nas  otoczył 
konwój,  przeszliśmy może 100 metrów  i…  zatkało  nas.  Przed  
nami  była siatka  druciana  wysokości  ok.  pięciu metrów, 
okalająca prostokąt o powierzchni   ok.  100 na 10 metrów.  Na 
tej ogrodzonej powierzchni -  co  5 metrów były utworzone  
boksy.  W  tych  boksach  siedzieli ludzie, boksy były 
ponumerowane.  Ja  i  więźniowie z  mojej  celi  trafiliśmy do  
boksu  numer 8,  było nas ponad 80  osób.  Uprzedzono  nas, że  
nie wolno  rozmawiać z ludźmi przebywającymi w sąsiednich 
boksach,  ale to były puste słowa,  ciekawość  brała górę.  Do  
wieczora uzupełniono  wszystkie  boksy.  Siedzieliśmy na ziemi,  
byliśmy  głodni,  zaczęliśmy domagać się jedzenia.  Parę  setek  
gardeł krzyczy:  chleba, bałandy, wody.  W  końcu  przyszedł  pan  
kapitan  z  dużym  psem,  powiedział,  że  mamy  tu  siedzieć  
cicho,  bo jeśli znowu usłyszy  wołania, to  przyśle   motopompę  i  
zrobi  nam  dobry  prysznic. 

Niektórzy zaczęli  krzyczeć, że chcemy do  ubikacji,  na  co 
kapitan  odpowiedział, że ubikację  mamy  na  miejscu,  zapytał, a  
właściwie oświadczył: „wiecie,  co  koty  robią  w  takiej  
sytuacji?”.  Zadowolony  ze  swojego dowcipu odszedł z psem.  
Widać  było,  jak  niektórzy  robili  dołki w  ziemi (…). Do  ubikacji  



17 
 

(polowej  latryny)  wyprowadzono nas dopiero następnego dnia 
rano. 

Około  godziny  8.  zajechała  polowa  kuchnia,  zaczęto  
wydawać  chleb  (400 g)  i  ciepłą  bałandę,  z  czego  ona  była -  
nie  mogliśmy  odgadnąć. 

Od  strony  wartowni  podjechał  samochód, wyładowano  
stoły  i  krzesła,  pojawiło  się  więcej  funkcjonariuszy  NKWD  w  
różnym  stopniu.  To  nawet  fajnie wyglądało:  my  siedzieliśmy  
jak  małpy  w  klatkach  i  przyglądaliśmy  się  wszystkiemu,  co  
działo  się  dookoła.  Na  stołach  położono  akta,  zaczął  się  
przegląd.  Przy  pytaniach   należało  podać  paragraf,  za  co  
sądzony,  na  ile  lat  obozu, imię, nazwisko, imię ojca.  
Sprawdzanie  trwało  do  wieczora.  Na  wołanie  o  jedzenie była 
jedna odpowiedź: „jutro  o godzinie 8  będzie  bałanda i chleb”. 

Zrezygnowani  i  głodni  pomału  zaczęliśmy  się  
przygotowywać  do  spania.  I  tak  nam  minął  dzień  -  
pierwszego  maja. 

Następnego  dnia -  2  maja  - po  godzinie 10  zrobił  się  
ruch,  podjechały  trzy  samochody,  pojawili  się  konwojenci  z  
psami  i  kilku z NKWD.  Mieli  przygotowane  spisy,  zaczęli  od 
pierwszego  boksu,  wywołani  więźniowie  byli  kierowani do  
samochodów i  wywożeni.  Punkt  docelowy  musiał  być  
niedaleko, bo  samochody  wracały  może  po  trzydziestu  
minutach. Okazało  się, że  byliśmy  przewożeni  do  miejsca,  
gdzie  na  torach  kolejowych  zobaczyliśmy  długi  skład 
wagonów -  dwa  pasażerskie,  pozostałe  towarowe.  Wokół  
pustka,   widocznie  tor  był  przystosowany  do    przewozu  
takich  pasażerów  jak  my.   Na  pierwszym  wagonie  była  
zainstalowana budka  strażnika,  wystawała  z  niej  lufa  karabinu  
maszynowego.  Doszliśmy  do  wagonu,  prowadzący  nas oficer  
wydał  polecenie, aby wsiadać, nie  wolno  wyglądać  przez  
okno,  ostrzegł, że w razie  ucieczki będą  od razu  strzelać.  Na 
pytanie   dokąd nas wiozą  -  padła  odpowiedź,  że  niedaleko,  ci  
którzy  wrócą,  będą  mile  wspominać  swój  pobyt.  Słowa  jego  
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były  prorocze,  bo  wielu  nie  wróciło,  wykończyła  ich  ciężka  
praca  ponad  siły,  głód,  mrozy  na  północy,  niektórzy  załamali  
się  psychicznie (…). 

10  maja 1947  roku  wieczorem  zobaczyliśmy  światła  
dużego  miasta.  Teraz  każdy  pchał  się  do  okienka,  bo  
chciałby  zobaczyć  Moskwę.  Nasz  transport  przejeżdża  
bokiem,  ale  coraz  bardziej  zmniejsza  szybkość,  w  końcu  
staje.  Jesteśmy  poza  Moskwą,  podszedł  kolejarz,  starszy pan,  
robi  przegląd podwozia i kół.  Padło  pytanie: „Dziadku,  powiedz 
dokąd  jedzie  ten  transport?”  -  „Na  Ural,  chłopcy”  -  
powiedział  i  szybko  oddalił  się.  Jak  się  później  okazało,  nie  
wolno  im  było  rozmawiać,  groził  za to wyrok i łagier (…). 

13 maja  przejechaliśmy  przez  Świerdłowsk, rankiem 14 
– dojechaliśmy  do  małego  miasteczka o nazwie Iwdziel,   po 
kilku kilometrach wjechaliśmy do  dużego  kompleksu  leśnego.  
Rosjanie od  razu  stwierdzili, że przywieziono  nas do  tajgi i tu 
na pewno będziemy pracować.  Jechaliśmy  jeszcze do  południa i 
w końcu pociąg stanął.  Kto mógł pchał się do okienka, żeby coś 
zobaczyć.  Z wagonu widziałem  duży teren ogrodzony płotem, 
ambony,  w  których stali strażnicy.  Pośrodku była duża brama, 
było widać baraki i ludzi. 

Otworzyła się brama obozu,  wyszli strażnicy z psami  i 
skierowali się do naszego transportu, padł rozkaz wychodzić, 
formować się po pięciu. Przeszliśmy  może  trzysta metrów i 
stanęliśmy naprzeciw obozu na dużej polanie.  Podszedł oficer w 
randze kapitana i dał komendę  „wszyscy na kolana”,  zrobiliśmy,  
co  kazał.  Chodził przed nami i obserwował nas, w końcu 
przemówił: „Jesteście w przejściowym obozie, tutaj  będziecie 
przechodzić  miesięczną kwarantannę.  Następnie zostaniecie 
skierowani do  poszczególnych  obozów,  gdzie będziecie 
pracować dla Kraju Rad.  Jak  będziecie dobrze  sprawować  się,  
to  wrócicie  wcześniej do domu.  Wszystko zależy od was”.  
Skończył  szybko  to,  co  chciał  powiedzieć. 



19 
 

Były  cztery  stoły,  każdy  ustawiony  naprzeciwko 
kolumny więźniów.  Na  stołach akta,  zaczęło  się  sprawdzanie, 
po  czym należało  wrócić  na  miejsce,  ale już  można  było  stać.  
Otoczył  nas  konwój  i  zaprowadził  do  obozu.   Cztery  baraki 
były  odgrodzone drutem  kolczastym.  Więźniowie  stojący  za  
drutami  pytali,  skąd  przybył  etap,  od  nich  dowiedzieliśmy  
się, że  zaraz  popędzą  nas  do  łaźni.  I tak  znalazłem  się w 
pieresyłce  na Uralu,  gdzie to  było  -  nie wiem.  Najgorsze  było 
to, że nie miałem z kim porozmawiać, jak na razie  nie spotkałem 
żadnego  Polaka.  Wokół słychać było rozmowy po rosyjsku, 
litewsku, estońsku, ukraińsku,  było  tu  jak  w tyglu.  Wszyscy  
chodzili głodni, obóz przedstawiał stado pasących się owiec, co  
tylko wyrosło, było zerwane i natychmiast zjedzone. Pod  koniec  
maja  zaczęto  przywozić dużo  świeżej  pokrzywy  i  dodawać  do 
zupy.  Nawet to nam  pasowało, bo była to jakaś odmiana.  Na  
pieresyłce  cały  czas była rotacja więźniów  - jednych  przywozili,  
innych  zabierali (…). 

Pewnego  dnia  wywołano  tych  więźniów,  którzy 
wcześniej  przeszli  badania  lekarskie i kategoryzacje  
zatrudnienia.  Skompletowano  6  grup  po 80  osób.  Wyszliśmy z 
pieresyłki wszyscy  razem,  może  po  dziesięciu   kilometrach 
dwie  grupy  odłączyły się  od nas i skręciły w lewo.  Ruszyliśmy  
dalej,  pojawiły  się  pierwsze  komary i  muszki,  plaga  Syberii.  
Przeszliśmy  około  dwudziestu  kilometrów,  zrobiło  się 
popołudnie,  doszliśmy  do  obozu.   

Pierwszy obóz na Uralu 
Tak  z  pierwszego  wejrzenia  był to duży obóz,  było  

bardzo dużo baraków.  Ale  nie było  czasu na rozglądanie się, już  
podeszliśmy do  łaźni (…). W magazynie otrzymaliśmy koc, 
prześcieradło,  siennik, powłoczkę, ręcznik,  poprowadzono  nas  
do baraku.  Wieczorem dostaliśmy  miskę  bałandy i 400 g  
chleba.  Była to  druga połowa czerwca 1947  roku. Przespałem 
pierwszą noc w obozie na Uralu w Iwdzielskim Zjednoczeniu, II 
łagiernyj  punkt. 
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Następnego dnia  naszą  grupę  rozdzielono do 
poszczególnych brygad.  Wszyscy  już poszli  do  pracy,  tylko my  
po uzyskaniu  przydziału  zaczynamy  się  pomału urządzać.  
Dostałem  przydział do dużego, zbudowanego  z bali baraku nr 8.  
W  baraku  było  dwadzieścia  wagonek,  parę  stołów  i  nawet  
łóżko,  na  którym  spał  brygadzista.  Przy  wejściu  do  baraku  
po  lewej  stronie  było  małe  pomieszczenie,  gdzie  mieszkał  
dniwalny,  jego  zadaniem  było  pilnowanie porządku  w baraku. 
Dniwalny  nie  wychodził  do  pracy.  To  on  pokazał mi  hałdę  
trocin,  które  służyły  do  nabijania siennika i poduszki.  
Pościeliłem sobie,  siadłem  na  tym  sienniku  i  zrobiło  mi  się  
smutno (…). 

Nasza  brygada  obsługiwała  duży  tartak,  gdzie  było do  
wykonania  dużo  prac  pomocniczych(...).  Po  apelu, po 
podliczeniu, gdy wszystko się zgadzało  wychodziliśmy  do  pracy.  
Po  lewej stronie wyjścia była  ambona, a na niej orkiestra, 
przygrywająca nam skoczne melodie  Od obozu do  tartaku było  
może 1.800 metrów, szliśmy drogą zbudowaną z  okrągłych bali – 
leźniowką.  Otaczał nas  nieduży  konwój.  W  tartaku  brygadziści  
kierowali ludzi do różnych zajęć.  Ja i trzej więźniowie z brygady  
zostaliśmy  przydzieleni do układania  belek o długości  3 m, 
różnej grubości.  Należało  je  ułożyć tak,  aby  mogły  schnąć  w  
wiacie  pod  dachem. My  dwaj  młodzi na  górę, a dwaj  starsi 
nam te belki podawali.  To  była  moja  pierwsza praca w życiu.  
Mój  kolega  był  Czuwaszem  i strasznie  śmiesznie  mówił  po  
rosyjsku.  Mnie z początku  brał  za  Rosjanina  i  był  trochę  
sztywny,  zmienił stosunek,   gdy  powiedziałem, że  jestem  
Polakiem.  Dwaj  starsi  pięćdziesięciolatkowie  byli  rdzennymi 
Rosjanami.  Jeden  z  nich  dyrygował  naszą  grupą,  my  młodsi, 
jeszcze  niewycieńczeni,  zabraliśmy  się  ochoczo  do  pracy.  
Praca  nie  była  ciężka,  tylko  trzeba  było  uważać  podczas  
chodzenia  po  tych  beleczkach.  Te  belki  to  był  
wyselekcjonowany z  sosny  wartościowy  kawałek  drewna  
przeznaczony do lotnictwa.  W  końcu  jeden  Rosjanin  mówi do  
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nas,  żebyśmy  zeszli z góry,  byliśmy na  wysokości  około 
czterech  metrów.  Zeszliśmy  na dół,  siadamy. On  pyta  mnie ile  
mam  wyroku,  sześć  lat  -  mówię,  mój  kolega  Czuwasz – 
osiem lat.  „A  my  mamy  po  dziesięć  lat i  chcemy  przeżyć  ten  
obóz” – mówi  Rosjanin.  I  tu  otrzymałem  pierwszą  radę  -  jeśli 
chcesz  przeżyć  obóz,  to  nie  możesz  słuchać  kierownictwa  
obozu,  tylko  musisz  żyć  według  zasad  zeka (zakliuczonnyj),  
która  głosi  „Dzień   opieprzania  to  miesiąc  życia”.  Po tej 
pierwszej  instrukcji zwolniliśmy tempo  pracy  i  co parę godzin  
odpoczywaliśmy (...). 

Ostatnie  dni  września.  Czeka  mnie  wielka  
niespodzianka.  Przychodzę z beczką  po bałandzie do  kuchni,  a  
Tatar  Alosza  odbiera  ją  ode  mnie  i  mówi,  abym  zaczekał,  po  
chwili  przychodzi z drugą  osobą  i  przedstawia  mnie:  „To  jest  
ten  młodzieniec,  który  może  pracować  na  miejscu  Michała”.  
Patrzy na  mnie i  pyta  czy  mam  ochotę  pracować w kuchni.  
Mnie z początku  zatkało z  radości,  ale  po  chwili  
powiedziałem, że chcę pracować.  Powiedział „podumajem”  i  
odeszli (…).  Ostatniego  dnia września  jesteśmy  w  baraku  po  
kolacji,  wchodzi  goniec od nariadczyka  i  przeczytał  z  kartki:  
„Od  1 października   masz  iść  do  pracy na  kuchni.  Musisz  
przenieść  swoje  rzeczy  do  baraku”  -  i  tu  podaje  numer.  I  
wyszedł.  Pożegnałem  się  z  brygadzistą,  wziąłem rzeczy, 
przeszedłem  na  nowe  miejsce. Tam  już  wiedzieli,  ze  ma  
przyjść  nowy  do  pracy  w  kuchni  na  miejsce  Michała,  
któremu  skończył  się  wyrok i wyszedł  z obozu.  Zająłem  
miejsce,  leżałem i  cały  czas  myślałem  jak  to  będzie i  czy  dam  
radę. Ale  gdy  sobie  pomyślałem,  że  się  wreszcie  najem,  to  
wszystkie inne  sprawy  nie  miały  znaczenia. 

Zawsze  kuchnię  widziałem od  strony  stołówki.  Gdy 
rano  zgłosiłem  się  do  pracy,  pierwszy raz  zobaczyłem duże  
pomieszczenie,  cztery duże i dwa  mniejsze  kotły, oprócz  tego 
dwa  duże  paleniska,  na  których  stały większe i  mniejsze 
garnki i patelnie.  Po  prawej  stronie było  sześć okienek,  obok  
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nich sześć  beczek,  na  długiej  półce stały  miski.  Zaprowadzono  
mnie  do  małego  pomieszczenia,  gdzie było  okienko,  do  
którego  przynoszono miski po jedzeniu.  Moim  zadaniem  było 
mycie  tych  misek,  a  także  mycie  garnków,  kotłów  i  podłóg.  

Było  jeszcze  trochę  czasu,  dostałem miskę  zupy,  w  
drugiej  misce  była  kasza, a w niej widać  krople tłuszczu.  To  
wszystko  przyniósł mi  Alosza Tatar.  Szybko zjadłem  i  zawołali  
mnie do  wydawania  posiłków  brygadom  w  dużych i 
mniejszych  beczkach.  Po  drugiej  stronie  okienek  już  słychać  
było ruch (…). 

W  trzecim  tygodniu  mojej pracy w  kuchni  nastąpiły  
zmiany – dwóch  pracowników  zabrano  na etap,  przybyły  dwie 
osoby  nowe.  Tak  to  już  jest,  że  gdy  do  zgranego  zespołu  
przychodzą  nowi pracownicy,  to  początkowo  są  chłodno  
przyjęci.  Badamy  się  nawzajem,  jeden  z   nich  był  
wojskowym,  miał  paragraf  58/10  -  to  był  paragraf  
polityczny.  Agitacja -  tak  nam  powiedział  i  dodał, że w  wojsku 
był  kucharzem. Drugi  natomiast  odbywał  wyrok  za  to,  że  nie  
chciał  iść do  wojska  -  dostał  dziesięć lat  i  tu  miał  służyć  
ojczyźnie (…).  

Dzień 1 listopada  dobrze zapamiętałem, bo  gdy  rano  
przyszedłem  do  pracy,  to  patrząc  na  twarze  kolegów  
domyśliłem  się,  że  coś  się  stało.  Zaczęto  szeptać,  że  mają  
nas  zwolnić  do  brygad.  Przed  obiadem  zebrał  nas  kierownik i  
powiedział,  że  od  jutra mamy  wszyscy  wrócić  do  brygad,  
gdzie  wcześniej  pracowaliśmy,  pozostaną  tylko  dwaj  
kucharze,  wieczorem  będą  już  inni  ludzie  do  pomocy  w  
kuchni.  Na  zakończenie  powiedział,  że  dziękuje  nam  za  
współpracę.  Wszyscy  mieli  głupie  miny,  wiedzieliśmy,  co  nas  
czeka  w  brygadach.  Tu  w  kuchni  była  ciężka  praca,  ale  nie  
trzeba  było  wychodzić  do  pracy,  brzuch  zawsze  pełny,  a  to  
było  wielkim  szczęściem  dla  więźnia.  Każdy  z nas to inaczej  
przeżywał (…). 
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Wróciłem  do  poprzedniego  baraku,  był  tylko  
dniwalny,  poznał  mnie,  znalazł  miejsce.  Powiedział  mi,  że  w  
baraku  jest  dużo  nowych  twarzy.  Przyszła  moja  stara brygada 
z pracy w tartaku.  Brygadzista  Iwan  Iwanowicz  przywitał  się  
ze  mną,  był  zdziwiony moim powrotem,  bo  nic  nie  wiedział.  
Podszedł  też Wołodia   i  kilka  osób,  z  którymi  utrzymywałem  
bliższy  kontakt. 

Następnego  dnia  po  śniadaniu  poszliśmy całą  brygadą  
na  leźniowkę,  tam  stały już brygady, inne  dochodziły. Strażnicy  
przeliczyli nas,  doszliśmy  do  bramy  obozu,  gdzie  mieliśmy   
pracować.   Nasi  konwojenci  nas  zdali,  przejęli inni,   którzy  
pełnili  służbę w obozie,  gdzie był  tartak.  Każda  brygada  miała  
przydzielony  odcinek  pracy. Zbliżamy się do naszego odcinka, 
już słychać  pracujące  piły.  Są cztery  stanowiska pił,  każde  tnie 
pień drzewa długości sześć metrów.  Z  każdego  stanowiska  
wychodzą  różnej grubości deski.  Po  przecięciu całego  pnia 
deski wpadają na taśmociąg, są zrzucane na bok.  Do  każdego  
stanowiska  brygadzista  przeznacza kilka  osób.  Naszym  
zadaniem  jest  szybko  odebrać  te  deski,  odnieść  na  odległość  
kilku  metrów i  ułożyć  w  stos na  specjalnych  podkładach.  Po  
ułożeniu  pierwszej   warstwy  desek  należało położyć w poprzek  
listewkę.  Tak  ułożony  stos na  wysokość  jednego  metra był  
zabierany  przystosowanym  do  tego  specjalnym  transportem.  
Pierwszego  dnia  moim  zadaniem  było  przygotowanie  jednej  
grubości listewek. 

Urządzenie do  przewożenia  stosów  desek  można  
porównać do wózka  widłowego,  a  podkład  -  do  palety (…). 

Godzina 19, zawyła  syrena, koniec  dwunastogodzinnej 
pracy.  Wracamy tą  samą  drogą  między  stosami desek,  belek, 
podchodzimy do głównej  bramy,  następuje  liczenie, przejmuje 
nas konwój obozowy.   Przed  bramą  obozową  rozpoczyna  się  
rewizja,  od  czasu  do  czasu jest  zamieszanie,  bo rewidujący  
znaleźli coś w rodzaju noża,  którego  posiadanie  było zakazane,  



24 
 

delikwenta  natychmiast  odstawiano do karceru na kilka  dni 
(…).    

W połowie listopada  1947  roku znowu zostałem 
przeniesiony do innej  brygady, zajmującej  się  załadunkiem 
desek, belek, odpadów drewna.  Brygadzista zebrał  nas nowych i 
powiedział, że od jutra będziemy pracować na rampie 
przeładunkowej  -  „birży”.   Praca była również w tartaku, ale 
tym razem w innym  miejscu.  „Birża  była położona 50 metrów 
od głównego ogrodzenia, był tam doprowadzony tor kolejowy, 
tam właśnie dowożono materiał do ładowania”   Przeniosłem  się 
do baraku nr 4. 

Następnego  dnia – nie pędzą nas do roboty, brygadzista 
oznajmił,  że będziemy pobierać zimową odzież.  Faktycznie,  już 
było chłodno, ale jeszcze nie było śniegu. Otrzymaliśmy  
watowane  spodnie,  kufajkę, czapkę, bieliznę  i  walonki, takie 
buty zobaczyłem  pierwszy raz. Po  obiedzie poszliśmy do pracy, 
do wieczora  przygotowywaliśmy materiały do transportu.  W 
pewnym  momencie Kola,  mój  kolega z drużyny mówi do  mnie:  
„Chodź, idziemy po  słupy do  wagonów, tam  pracuje  twój 
rodak”.  Podeszliśmy do niego, powiedziałem „dzień dobry 
panu”.  On zrozumiał,  uśmiechnął  się:  „ja  nie  jestem  
Polakiem,  jestem z Besarabii”.  Zaczęliśmy rozmawiać, on 
opowiadał o sobie:  „Ja  tu  przyjechałem  w  1940  roku z 
Rumunii,  przyjechało  ponad  200 osób,  zostało  nas  kilku.   
Mróz, głód,  ciężka praca  dla  ludzi z ciepłego  klimatu  były  
zabójcze.  Ja  dostałem  10  lat  za  szpiegostwo,  przyznałem  się 
do  tego,  czego  nie zrobiłem  i  dlatego  żyję. Inni  twardo  
obstawali  przy  swoich  racjach,  zaprzeczali zarzutom, to 
poodbijano  im  nerki, a obóz dokonał  reszty”.  Opowiadał  też, 
że  w  tym  obozie  byli  Polacy,  mieszkał z  nimi w baraku, mile  
ich  wspominał.  Powiedział  po  polsku „do widzenia.” 

W połowie grudnia  już  były  mrozy ok. 20 C, robota  szła  
gorzej, deski były wilgotne, zmarznięte, rękawice też zamarzały. 
W  drugiej  połowie  grudnia,  kiedy  mieliśmy  wyjść  do  pracy  
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nagle  zrobiło się  ciemno,  zaczęły padać  duże  płaty  śniegu, 
Rosjanie  mówili, że to buran.  Śnieg  padał  całą  dobę.  Wszyscy 
ci, którzy pracowali na terenie tartaku  zostali  skierowani do 
usuwania śniegu  z dróg, placów apelowych, przejść.  

Zima  rozpoczęła się na dobre,  pomału  zaczynamy tracić 
siły. Najgorsze było to, że nie mieliśmy normalnego dnia pracy. 
Bywało, że pracowaliśmy 12 godzin i zmęczeni po apelu 
położyliśmy się spać, a tu po kilku godzinach budzą nas:  
„Wstawać,  wagony  przyszły”,  konwojenci już są gotowi 
zaprowadzić nas na birżę. A na wagonach  napisy:  „Ojczyzna 
czeka na materiały”,  „Ojczyzna będzie wam  wdzięczna”.   

Moja ojczyzna  też była w odbudowie,  a  ja tak daleko od 
niej  ciężko pracowałem dla obcej mi ojczyzny.  Taki był los  
„muzułmanów”  wywiezionych z ojczystego kraju (…). 

Pod  koniec marca 1948 roku mieliśmy wolną   niedzielę. 
Była mała  zawierucha, wszyscy siedzieli w baraku i naprawiali 
zużytą odzież.  Nasz  dniwalny, dobry  gość,  wykombinował 
jakieś stare podarte łachy, z których  wycinaliśmy całe kawałki i 
łataliśmy swoje ubrania. W baraku było parę igieł i trzeba było 
czekać w kolejce.  Kto  miał kartkę papieru, to pisał list do domu.  
Dostałem jedna kartkę  od  Estończyka  i  napisałem list do  
Sambora, do znajomych, którzy nie wyjechali do Polski, oni 
natomiast  -  znając adres  moich  rodziców – wysłali ten list do 
Polski.  Pierwszy  list z Polski  od  rodziców  dostałem dopiero w 
1954  roku (…). 

Pewnego  dnia dniwalny  powiedział nam,  że w obozie  
jest  jakaś komisja, która bada  więźniów. Następnego  dnia 
przybiegł  goniec  i powiadomił, że  brygada ma się stawić w 
baraku nr 14 zaraz po porannym apelu.  Wchodzimy, pośrodku 
baraku prowizoryczna barierka, a przy ustawionych  za nią 
stołach  - naczelnik obozu, oficer polityczny, dwóch lekarzy i dwie 
nieznane nam osoby w wysokimi stopniami wojskowymi. 
Wywoływano i badano każdego zeka, kazali ubrać się i czekać.  
Po chwili podchodzi do nas nariadczyk i mówi:  „Te  nazwiska, 
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które przeczytam  - zostają, reszta idzie do swoich baraków”. 
Wyczytał  15  osób,  w  tym  moje nazwisko i  mojego  kolegi  
Koli. W ten sposób  rozstałem się z brygadą, w której  
przepracowałem kilka  ciężkich  miesięcy.  Brygada wyszła, a nas 
zaprowadzono na koniec obozu, do  oddzielonych czterech 
baraków,  małego  obozu w dużym  obozie. 

Przed wejściem na  ogrodzony  teren  była  budka ze  
strażnikiem, baraki ponumerowane od 1 do 4, piąty – to 
stołówka. Zaprowadzono nas do baraku nr 2, który w połowie był 
już  zapełniony.  Ulokowałem się z Kolą na jednej z wagonek. 
Zaczęto nas lepiej karmić. Po wieczornym apelu  przyszedł 
nariadczyk  i jakiś obcy kapitan NKWD, powiedzieli nam: 
„Ojczyzna o was nie zapomniała i chce wam pomóc.  Komendant 
obozu i oficer polityczny  wytypowali was za dobrą pracę i przez 
cały miesiąc będziecie odpoczywać.  Został dla was 
zorganizowany odpoczynek  zdrowotny”. Ten obcy kapitan życzył 
nam dobrego odpoczynku i wyszli. Na  dworze piękna pogoda, 
jutro 1 maja 1948 roku (…). 

Jest już połowa maja, nie ma śniegu, wychodzi zielona 
trawa.  Wiosna na Uralu przychodzi gwałtownie.  Promienie 
słoneczne  dokonują  cudów,  wszystko  budzi  się do życia.  I  my 
też po dwóch tygodniach stwierdzamy, że nasze przedtem  
zgrabiałe ręce dochodzą do normalnego stanu.  Ale  jeszcze 
wspominamy naszą  ciężką pracę na birży i  współczujemy tym, 
którzy tam teraz pracują. 

I niestety przyszedł koniec maja, koniec naszego 
wypoczynku. Znowu  odbyła się komisja lekarska, dostałem  II 
grupę. Mieliśmy pecha, bo mnie przydzielono do brygady, która 
pracowała na lesospławie,  Kolę   -  do  innej  brygady   i  znowu 
straciłem zaprzyjaźnioną osobę.  Brygada lesospławów liczyła 60 
osób, w większości Rosjan, byłem tam jedynym Polakiem (…). 

Pierwszego  listopada brygadzistę wezwano  do  
nariadczyka,  który przekazał polecenie pracy w tajdze.  Po raz 
pierwszy nie poszliśmy do tartaku.  Doprowadzono nas do 
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magazynu z narzędziami, wydano nam piły i siekiery. Do miejsca 
pracy było ok. 3 km, przeszliśmy przez brzozowy las, z daleka 
widać było las sosnowy i jak okazało się – on był celem naszej 
brygady.  Czekali na nas leśnicy, którzy pokazali nam, jak należy 
pracować  -  ścinać drzewa i zachowywać się, żeby  nie było 
wypadków,  gdzie składać gotowe kopalniaki.  Każda brygada 
otrzymała dwie  miarki – deski  z  wycięciem na 16 cm, tego 
rozmiaru drzewa  mieliśmy  ścinać.  Ścięte  drzewo  należało 
pociąć na odcinki  długości 2 metry,  to były właśnie kopalniaki. 
Niewymiarowe końce drzewa i  gałęzie należało ułożyć we  
wskazanych  miejscach.  Wymiarowe  kopalniaki koledzy  
przenosili „do skórowania”,  a potem  odnoszono blisko leśnej  
drogi, skąd samochody  je  zabierały i wywoziły.  Po  kilku  dniach  
pracy spadł śnieg,  na  razie  nie  mieliśmy  norm  ilościowych  do 
wykonania.  Pracowaliśmy  11 godzin bez przerwy, bez posiłku.  
Musiało  być duże  zapotrzebowanie na te kopalniaki, bo cały 
czas przynaglano  do pracy,  przywieziono też więcej ośników do 
skórowania bali, bo tu były przestoje.  Od  kiedy  leżał  śnieg,  
wszystkie  gałęzie  należało od razu  spalić.  Zdarzały  się  burze  
śniegowe, potworzyły  się  ogromne zaspy,  nam było trudno  
dojść  do  pracy,  nie  mogły  dojechać samochody.  Obie  
brygady  zajęły  się  przez  kilka  dni  oczyszczaniem dróg. 

Utrzymywał się  mróz  25-30C. 
Na  początku  grudnia wprowadzono normy pracy – każda 

piątka lub szóstka więźniów musiała wykonać dziennie po 3 
kubiki bali.  Wykonanie  tej  normy  przychodziło z ogromnym  
trudem (…).  Cały  czas poganiano nas, mówiono, że  należy  

wykonać plan.  Utrzymywał się mróz ok. 30C,  dzień pracy trwał  
11 godzin. 

Nowy  Rok 1949  roku  był dniem wolnym od pracy.  W 
baraku napalone, naokoło trwają rozmowy, wspomnienia, jak to 
było w tym dniu wcześniej, na wolności.  
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26 stycznia 1949 roku był dzień moich urodzin, 
ukończyłem  20  lat.  Gruzin, z którym ostatnio pracowałem 
życzył mi, abym następne lata spędził już w domu… 

Koniec stycznia.  Leśnicy  stwierdzili, że  wykonaliśmy 
zobowiązanie,  jesteśmy ostatni dzień w pracy przy  ścinaniu 
drzew i przygotowywaniu  kopalniaków.  Pożegnaliśmy się z 
tajgą, a od następnego dnia rozpoczęliśmy pracę na zamarzniętej 
rzece  Sośwa.  Praca ta dała nam się we znaki. Przyszliśmy nad 
rzekę, która była zamarznięta na co najmniej pół metra, było na 
niej pół metra śniegu.  W pierwszej kolejności kilku zeków poszło 
do tartaku po deski, z których wykonaliśmy łopaty.  Czyściliśmy 
śnieg do tafli lodowej, te przygotowania trwały cały dzień.  Przez  

dłuższy czas utrzymywał  się  mróz około 30. Zajmowaliśmy się 
ręcznym transportem  pni i bali po  lodzie  (…).  

Pod koniec marca brygadzista powiedział, ze od 1 
kwietnia idziemy do innej, pilnej  roboty.  Nad rzeką mają 
powstać magazyny na palach wysokich na 1,5 metra. Nawet  
byliśmy zadowoleni, bo mróz, wiatr i lód na rzece bardzo nam 

dokuczyły.  W kwietniu mrozy zelżały, było około minus 10. 
Praca polegała na wbijaniu pali na głębokość 1,2 metra.  Nie było 
to proste, bo ziemia była zamarznięta na 60 cm.  Traktorem 
dowieziono nam z tajgi duże grube sosny, pocięliśmy je na 
polana i  rozłożyliśmy   na cztery ogniska. Paliły się cały dzień, 
ziemia rozmroziła się na około pół metra, resztę pokonaliśmy 
łomem.  Inni w tym czasie  przygotowywali słupy na odpowiedni 
wymiar (…). 

Dzień 1 maja 1949 roku był dniem szczególnym, odbyło  
się  zebranie, na którym oznajmiono, że do 10 maja wszyscy 
otrzymają numery.   Następnie będą utworzone brygady 
składające się tylko z więźniów politycznych,  którzy będą  
sukcesywnie  opuszczać ten obóz. Przyszła kolej na  moją  
brygadę, otrzymaliśmy letnie drelichowe ubrania, a w drugim  
pomieszczeniu -  gdzie siedzieli dwaj dozorcy  -  trzeba  było  
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podać nazwisko i paragraf, z którego więzień był sądzony, 
otrzymywało się numer. Ja otrzymałem nr B-454.  Każdy 
otrzymał też cztery białe szmatki, na których wypisany był 
przydzielony numer,  obok siedziały starsze kobiety, które 
przyszywały te „oznaczenia”  do ubrania i czapki (…). 

Do naszego baraku weszło dwóch nadzorców. Jeden z 
nich wyczytuje numery, każe przechodzić na drugą stronę, 
wyczytał również mój numer, razem jest nas 20 osób.  Mamy 
zabrać  swoje rzeczy i ustawić   się dwójkami.  Zaprowadzono nas 
do baraku nr 14. Było nas tam 80 zeków, wszyscy polityczni. 
Znalazłem się w brygadzie nr 2, gdzie brygadzistą był urodzony 
nad Wołgą  Niemiec, bardzo dobrze posługiwał się językiem 
rosyjskim.  Po powrocie od nariadczyka brygadzista oznajmił, że 
od jutra będziemy pracować przy remoncie leźniowki, trzeba 
wymienić stare belki na nowe. Od obozu, w którym 
przebywaliśmy prowadziła droga zwana leźniowka, zbudowana  
10 lat temu, przez te lata przeszły nią tysiące zeków.  Pierwszego  
dnia zajęliśmy się czyszczeniem pobocza, drugiego dnia 
pobraliśmy piły, siekiery, łomy, wyrywaliśmy zgniłe belki, a w ich 
miejsce wkładaliśmy nowe (…). 

Etap do Kazachstanu 
Była połowa czerwca, po porannym apelu i śniadaniu 

kazano nam pójść do baraku, zabrać swoje osobiste rzeczy i 
wrócić.  Mnie została tylko łyżka  z  połową trzonka, z poduszki 
wyciągnąłem pół paczki machorki i kawałek gazety i to był cały 
mój majątek. Byłem gotowy do drogi, do etapu wytypowano cały 
nasz barak i więźniów z innych baraków,  razem około 600 osób. 

Wyprowadzili nas za bramę obozową. Tutaj otrzymaliśmy 
bochenek chleba na cztery osoby,  do tego po dwie suche ryby. 
Ustawili nas w piątki. Otoczył nas konwój  z psami, dużo nowych 
konwojentów. Ruszyliśmy, jest czerwiec, piękna pogoda, idziemy 
przez tajgę, wśród pięknego drzewostanu. Kolumna porusza się 
miarowym krokiem, co chwilę ponaglana (bystriej, bystriej). 



30 
 

Wyszliśmy z tajgi na otwartą przestrzeń, jeszcze parę 
kilometrów i dobrnęliśmy do torów kolejowych, obok których 
stał tylko jeden nieduży budynek.  Naczelnik konwoju kazał nam 
siadać, wykonaliśmy to polecenie. Konwojenci z psami rozstawili 
się co kilkadziesiąt metrów. Psy z wywalonymi językami  siedziały 
i patrzyły w naszym  kierunku, co chwila podnosząc głowę, 
patrząc na swoich przewodników.  Psy te wiernie służyły swoim 
mocodawcom, były dobrze karmione i dobrze wyszkolone. 

Siedzieliśmy parę godzin, odganiając chmary  komarów i 
muszek.  Przyjechał skład towarowych wagonów, zatrzymał się 
koło nas.  Zaczęto wprowadzać nas do wagonów, tak, aby -  jak  
w  baraku -   dwie brygady były w jednym wagonie.  W  wagonie  
była  beczka z wodą i aluminiowym  kubkiem  na łańcuchu.  
Załadunek i postój trwał może godzinę, pociąg ruszył. Jedziemy,  
ale dokąd?  

Po dwóch dniach podróży dojechaliśmy do stacji Kurgan.  
Rosjanie mówili, że prawdopodobnie jedziemy do Kazachstanu 
Był późny wieczór, gdy dostaliśmy 400 gramów chleba i  po raz 
pierwszy – ciepłej, rzadkiej kaszy z pszona. W  nocy ruszyliśmy 
dalej, nasz transport przejął inny zespół konwojentów. Teraz 
codziennie  o różnych porach otrzymywaliśmy  porcje ciepłej 
bałandy i  co drugi dzień 800 g chleba na dwa dni. 

Ósmego dnia  dojechaliśmy do dużej stacji o nazwie 
Pietropawłowsk.  Gdy tylko zobaczyliśmy nazwę stacji, to  nasi  
Rosjanie  od razu powiedzieli, że jesteśmy już w Kazachstanie.  
Nasz pobyt na stacji trwał dwa dni, w końcu ruszyliśmy w dalszą 
drogę. Ci, którzy mieli miejsca koło okienek mówili, że  widać 
tylko puste pola i małe lepianki.  Po kilku dniach zaczęły pojawiać 
się góry, zabudowania kopalni, coraz więcej szybów 
kopalnianych (…). 

Po dwóch tygodniach przebywania w transporcie z Uralu, 
dojechałem do obozu w Kazachstanie, gdzie mam odbyć jeszcze 
dwa lata kary za zdradę ojczyzny. Obóz nosił nazwę „Piaskowy 
Obóz” (Piesczanyj Łagier).  Po  łaźni  zaprowadzono nas do 
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dużego pomieszczenia, jakby połączonych dwóch baraków i 
ogłoszono, że odbywamy  jednomiesięczną kwarantannę.  Po  
kilku  dniach utworzyły się grupy narodowościowe.  Ja zacząłem 
poszukiwać  Polaków i  rzeczywiście usłyszałem śpiewną, 
kresową polską mowę, Ogarnęła  mnie wielka radość, bo od 
czterech lat nie słyszałem języka polskiego. Podszedłem, 
podałem nazwisko,  powiedziałem, że jestem Polakiem,   za co  
byłem  sądzony i z jakiego paragrafu.  Byli trochę zaskoczeni, 
podali mi swoje imiona i skąd pochodzą, koledzy pochodzili z 
Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny,  mieli po około 25  lat.  
Opowiedziałem im  swoją historię, nabrali do mnie zaufania.  Oni  
wszyscy  byli w partyzantce, w oddziale  „Krysi”,  dowiedziałem 
się od nich, że na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie działało  
wiele oddziałów partyzanckich, przeprowadzono  wiele 
wspaniałych  akcji przeciwko  Niemcom i sowietom. 

Zbliżał  się  koniec  pieresyłki   i  nasze  rozmowy dotyczyły 
także  przyszłej pracy, wiedzieliśmy, że w pobliżu jest budowana 
nowa kopalnia  węgla.  Do końca wyroku miałem niecałe dwa 
lata, koledzy byli w gorszej sytuacji pozostało im po 6 – 7 lat do 
końca. 

Był koniec lipca 1949 roku. Skończyła się kwarantanna.  
Po porannym  apelu  nariadczyk wyczytywał numery więźniów i 
przydzielał do brygad. Nasza polska grupa została rozdzielona, ja 
trafiłem do brygady nr 8.  Na Uralu baraki były zbudowane z 
sosnowych belek, tutaj baraki były zagłębione w ziemi,  schodziło 
się po sześciu stopniach w dół,  zakratowane okienka były 
osadzone prawie równo z gruntem.  Wcześniej mieszkali tu jeńcy 
narodowości japońskiej, pozostały jeszcze napisy w języku 
japońskim. 

Następnego dnia pod  konwojem z psami wyprowadzono 
nas  -  około  tysiąca  osób  - do pracy. Przeszliśmy od obozu 
około czterech kilometrów,  po  drodze  nie  było  widać żadnych 
obiektów  ani  ludzi,   nareszcie podeszliśmy do terenu   kopalni, 
ogrodzonej parkanem wysokości 2,5 m.  Przejęli nas konwojenci 
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z kopalni, zwołano brygadzistów, przydzielono zadania i 
konwojenta, który doprowadził nas do miejsca pracy na placu 
budowy (…).  Nie było mi dane jednak  dokończyć pracy przy 
budowie bloku.  Na początku września 1950 roku  nariadczyk  
oświadczył,  że powołano brygadę, która od jutra rozpocznie 
pracę na dole w kopalni, znalazłem się w tej brygadzie (…). 

Następnego dnia wprowadzono  nas do pomieszczenia, w 
którym otrzymaliśmy kaski, inne wyposażenie i  instruktaż – 
pracujemy na poziomie trzecim – 900 metrów pod ziemią.  
Pomału poznawałem pracę w kopalni.  Główny chodnik miał 
długość  600 metrów, w połowie  chodnika była 
przygotowywana podstacja.  To  było  duże pomieszczenie bez 
stemplowania, było wydrążone w litej skale.  Górnicy  fedrowali, 
a my  (ośmiu pomocników)  ładowaliśmy odłamki skał  do 
wagonów, a następnie  doprowadzaliśmy wagony do  wyciągu, 
gdzie  ten „gruz” był wysypywany, wagony wracały puste.  Tutaj  
dopiero zobaczyłem,  do  czego  były potrzebne  cięte  w tartaku  
na  Uralu  kopalniaki  „rudstrojki”  (…).  Podstacja miała być 
gotowa do nowego   roku.  W  grudniu  1950  roku zaczęto  
zwozić  różne urządzenia do  tej podstacji i  nasza grupa  miała  
za  zadanie  przewozić  te  urządzenia, ustawiali je inni zekowie.  
W  połowie  grudnia  rozdzielono  nas,  ja dostałem się do 
brygady remontowej, która zajmowała się  mocowaniem rur na 
jednej ze ścian, rurami tymi było  doprowadzane  powietrze  na 
dół (…). 

Dzień 26 stycznia 1951 roku zapamiętałem z dwóch 
powodów.  Tego  dnia  były  moje  urodziny, skończyłem  22 lata.  
Po drugie, w naszym baraku zaszły pewne zmiany: ubyło kilku 
starszych więźniów, przybyli nowi.  Podszedłem do jednego z 
nowych, mówię po rosyjsku, on mi odpowiada również po 
rosyjsku, ale już wiedziałem, że mam przed sobą Polaka  i  to  
krajana ze Lwowa. Przedstawiliśmy się, zaczął opowiadać o 
sobie,  miał wyrok 10 lat za przynależność do AK.  Prosił mnie 
jako  „starego zeka”  abym mu doradził, gdzie najlepiej i do 
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jakiego zespołu trafić, zna się na sprawach mechanicznych, jest 
inżynierem. Zwróciłem się w tej sprawie do mojego byłego 
majstra z brygady remontowej,  zgodził się  przyjąć  Stanisława 
do pracy (…).  W połowie lutego  zawołał  mnie  brygadzista i 
pochwalił Stanisława:  „do  kopalni przywieźli dużo  zdobycznych 
urządzeń z Niemiec.  Myśmy  nie  dali  rady  uruchomić sprężarki, 
a on podjął  się tego  zadania i w  ciągu  jednej  zmiany uruchomił  
ją”,  padło  jeszcze  parę  przyjemnych  słów  pod  adresem  pana 
Stanisława. Byłem  dumny  jako  Polak, ze taką dobrą opinię 
zyskał mój rodak.  Opowiedziałem  mu o  mojej rozmowie, a 
Stanisław mówi:  „nauka  przydaje  się  w życiu, tam  była  
tabliczka  znamionowa, napisana w języku  niemieckim i 
angielskim,  wystarczyło  tylko  przeczytać,  pomyśleć,  no i  
wyszło” (…). 

Był już ostatni dzień lutego, jak zwykle siedzimy przy stole 
z panem Stanisławem.  Wszedł goniec i woła: „Numer B-454 
jest”?  - Jest  -  odpowiadam. Padają pytania:  imię, nazwisko, rok 
urodzenia, imiona rodziców, paragraf, za który byłem sądzony. 
Wszystko się zgadzało  i  wtedy  padły  słowa,  które nie tylko 
mnie zdziwiły:  „Jutro  po śniadaniu masz się zgłosić na wachtę z 
osobistymi rzeczami.  Wychodzisz na wolność, koniec wyroku.  
Życzę ci powodzenia na wolności”.  Pierwszy złożył mi gratulacje 
pan Stanisław, później niektórzy zekowie.  Musiało  minąć trochę  
czasu, abym doszedł do siebie. 

Rano pożegnałem się z kolegami, poszedłem na wachtę, 
zdaliśmy zimowe ciuchy z numerami, dano nam drelichowe 
ubrania i kufajkę.  Konwojent w stopniu sierżanta, nieuzbrojony  
-  na co zwróciliśmy uwagę – zabrał z wachty nasze dokumenty i 
wyszliśmy.  Nasza grupa to dwóch Litwinów, jeden Łotysz, jeden 
Rosjanin, dwóch banderowców i ja. Przeszliśmy  może  5 
kilometrów, doszliśmy do toru kolejowego, obok którego stała 
nieduża budka, ledwo się w niej zmieściliśmy. Niedługo 
czekaliśmy, nadjechał pociąg i koło naszej budki zatrzymał się  
wagon „stołypiński” (do przewożenia zeków).  Nasz sierżant z 
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dokumentami  wszedł do środka, a po paru minutach wyszedł w 
towarzystwie konwojenta z tego wagonu.  Kazano nam wsiadać. 
Był 1 marzec 1951 roku.   

W drodze ku wolności.  Jedziemy, ale nie wiemy dokąd 
Wsiedliśmy do wagonu „stołypinskiego”. Byliśmy  

zdenerwowani, nie rozumieliśmy tej sytuacji,  nie tak 
wyobrażaliśmy sobie pierwszy dzień wolności (…).  Każdy z nas 
był pogrążony w swoich myślach, na pewno zastanawiał się co 
my tu robimy. Ja po odbyciu 5 lat i 8 miesięcy w obozach na 
Uralu i w Kazachstanie miałem ogromną chęć do życia, była we 
mnie wielka tęsknota za rodzicami i za Polską, chociaż  nie  
wiedziałem, jaka ona jest.  Ale  nie  miałem żadnego wpływu na 
swój los.  Jak się później okazało – sprawnie  działający, potężny 
aparat  czuwał nad tym, aby zeka wyeksploatować  do  granic  
możliwości.  Zek w  zderzeniu z  tym  bezwzględnym  aparatem  
był bez  szans. Gdy  udało  mu się  przeżyć, to  był jego  sukces,  
gdy  zmarł, to była ich strata. 

Następnego  dnia wieczorem dojechaliśmy do  
Pietropawłowska,  wagony  były  przetaczane, ruszyliśmy, ale nie 
odjechaliśmy  daleko, pociąg  zatrzymał się, padło polecenie 
wychodzić.  Przed  wagonem stało  około czterdziestu osób, 
wśród  nich -  my,   wolni  obywatele.  Otoczyli nas  konwojenci, 
ruszyliśmy,  z  daleka  widzimy znane nam światła obozu. My, po  
wyroku, oficjalnie  uznani za wolnych,  maszerujemy zgodnie w 
kolumnie do obozu.  Idę  i  sam sobie nie wierzę  -  ja  wolny  
człowiek,  nie  dobrowolnie, ale pod przymusem  maszeruję do 
obozu.  

Wpuszczono nas na teren obozu, otrzymaliśmy przydział 
do baraku, gdzie była grupa  około 50  osób w takiej sytuacji jak 
my – byli więźniowie, a teraz wolni obywatele.  Przywódcą grupy 
był starszy wiekiem Rosjanin, który powiedział nam, że jest już 
ponad miesiąc w  pietropawłowskiej pieresyłce (obozie 
przejściowym) (…).Minął miesiąc pobytu w obozie. Nadal  nie 
rozumiemy dlaczego tu jesteśmy, od nikogo nie możemy się 
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dowiedzieć o co tu chodzi.  Nasz brygadzista poszedł w tej 
sprawie do kierownictwa obozu.  Dostał krótką odpowiedź: 
„Moskwa o was nie zapomni.  Czekajcie cierpliwie.” 

W końcu kwietnia z grupą  22 osób wyjechałem z obozu 
przejściowego.  2 maja 1951 roku pociąg zatrzymał się w Omsku. 
Naszą grupę wolnych wsadzono do ciężarówki i zawieziono do 
więzienia,  w którym przebywaliśmy do połowy maja. I znowu 
załadowano nas do stołypina, zatrzymaliśmy się w 
Nowosybirsku,  zakwaterowano nas … w więzieniu (…).  

W końcu maja z Nowosybirska  przewieziono nas 
stołypinką  do stacji towarowej w Krasnojarsku, po niedługim 
oczekiwaniu podjechał samochód pod plandeką, załadowaliśmy 
się, ruszyliśmy, jazda nie trwała długo, podjechaliśmy pod bramę 
więzienną. Jedna brama, potem druga, tu na mniejszym placu  
kazali nam wysiadać.  Wyskoczyłem z samochodu, a przede mną 
smutny widok: pełno  zakratowanych  okien do wysokości 
trzeciego piętra i do tego jeszcze zasłoniętych.  Myślałem, że już 
nigdy nie będę oglądać takich widoków. Zrobiło to na  mnie i 
pozostałych przygnębiające wrażenie, poza tym  stan 
niepewności wpływał ujemnie na nasze samopoczucie. Z 
budynku więziennego wyszło kilku nadzorców, zrobiono nam 
rewizję osobistą, po której zaprowadzono nas do więzienia. 
Idziemy długim korytarzem, po obu stronach cele, sufit 
półokrągły, jak w starych budynkach klasztornych. Kazano nam 
wejść do celi, drzwi się zamknęły. Cela była duża, sklepienie 
łukowate, mury grube na dwa metry.  Wzdłuż jednej ze ścian 
były zrobione nary, na których siedziało kilka osób. Podeszli do 
nas zaczęli rozmowę, okazało się, że są to byli zekowie, teraz – 
niby  wolni  -  czekają na swój los. 

Pomału  przyzwyczajaliśmy się do warunków w celi, nie 
było więziennego reżimu, nie chodziliśmy na apele.  Po tygodniu 
zaczęto pojedynczo wywoływać nas z celi. Wywołano i mnie, 
wprowadzono do pokoju, w którym urzędowało kilku oficerów 
NKWD.  Zaczęła się normalna procedura identyfikacyjna, 
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pobrano ode mnie odciski palców, a nawet dłoni. Przy 
następnym stole siedziała kobieta, pytała czy chorowałem na 
choroby zakaźne, zbadała mnie. Zapytała gdzie chcę pojechać po 
wyjściu na wolność, odpowiedziałem, że do rodziców, do Polski. 
Cały czas coś notowała. 

W celi jest już ponad 60 osób, co kilka dni przybywało 
kilku nowych. Żyliśmy oddzieleni od rzeczywistości, a co 
najgorsze – w niepewności. Już miesiąc przebywałem tu,  w 
więzieniu w Krasnojarsku, miałem coraz gorsze samopoczucie. 

Zesłanie do Krasnojarskiego Kraju 
Był  koniec lipca 1951 roku (…).  Wieczorem zrobił się 

ruch, wyprowadzono nas na plac, gdzie stała już ciężarówka, 
załadowano nas, ruszyliśmy w drogę.   Na miejsce dojechaliśmy 
już po północy,  przed nami trzypiętrowy, murowany budynek, 
kazali się w nim ulokować.  Rano, po nieprzespanej nocy 
dostaliśmy śniadanie – chleb i ciepłą, gorzką kawę.  Weszło 
dwóch oficerów z dokumentami, jeden z nich prosił o ciszę i 
powiedział, że decyzją władz w Moskwie zostaliśmy skierowani 
na zesłanie, do rozporządzenia władz wyższych.  Na pytanie co to 
znaczy „do rozporządzenia władz wyższych”  -  kapitan mówi:  
„Jakby  wam to wytłumaczyć,  to  jest  tak,  że  możecie być na 
zesłaniu miesiąc lub 10 lat  i o tym decyduje władza w Moskwie”. 
A nam wiadomo było, że  w  ZSRR wydawano wyroki, np. 10 lat i 
5 lat zesłania, żaden z nas tu obecnych takiego wyroku nie miał.  
Zrobiła się grobowa cisza, a po niej chciano na ten temat 
rozmawiać, ale kapitan prowadzący to zebranie przerwał 
dyskusję, oświadczył, że rozmowa nic nie da, władza w Moskwie 
wie, co robi…   

Wyciągnął kartki, na których były przygotowane nasze 
dane i oznajmił nam, że jesteśmy na zesłaniu w Krasnojarskim 
Kraju, w Suchobuzimskim Rejonie, wolno nam przebywać tylko w 
granicach tego powiatu.  Jeśli ktoś  z nas oddali się i zostanie 
zatrzymany przez organa NKWD, to dostanie 20 lat katorgi.   
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I  dodał, że cała nasza grupa została skierowana do pracy 
w  Chimieschozie.  To zrobiło na nas wrażenie, zapadła cisza.. 

Kapitan kontynuował:  „Każdy, kto się zgadza,  musi  
podpisać  ten  dokument”  -   nie  było  takiego,  który by się 
sprzeciwił, nikt z nas nie chciał wracać do obozu. 

O naszym losie i drugim wyroku zadecydowała sekcja A 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  Oryginał tej 
decyzji  udało mi się otrzymać z Krasnojarska w 2006  roku (…). 

Nasza grupa liczyła 30 osób, w  tym  8  kobiet.  Po kilku 
godzinach podjechał samochód ciężarowy, zabrał nas, 
pasażerów, dojechaliśmy na miejsce z kapitanem,  który 
oświadczył, że  jesteśmy we wsi Atamanowo nad Jenisejem.  
Staliśmy  nad  brzegiem tej  ogromnej rzeki, była piękna, robiła 
wrażenie.  Stoimy wszyscy wpatrzeni w tę masę wody i widzimy, 
że z drugiego brzegu, odległego o co najmniej 200 metrów  -  
płynie do nas łódź. Jedna osoba wyszła z łodzi do kapitana, który 
został na brzegu, a nasz – nazwijmy go przewodnik – kazał nam 
wsiadać do łodzi, przewoził nas na drugi brzeg w grupach.  Gdy 
już wszyscy przypłynęli, całą grupą  udaliśmy się do wioski  o 
nazwie Usti-Kan, nazwa pochodziła od dopływu rzeki Kan, 
mającej ujście w Jeniseju. Wioska była duża, wszystkie domy 
zbudowano z sosnowych bali.  Na  skraju wioski czekał na nas 
następny przewodnik, przedstawiciel przedsiębiorstwa 
Chimieschoz,  w którym mieliśmy pracować. Wywołał połowę 
ludzi z naszej grupy i odłączył się od nas.  Drugi przewodnik  
zabrał nas pozostałych i prowadzi -  pytamy  - gdzie? Odpowiada, 
że  niedaleko, 6 km, tam się zatrzymamy. Droga nasza wiodła 
przez rzadki las sosnowy, był  koniec   lipca, bardzo ciepło, 
szliśmy ku swojemu przeznaczeniu, a przed nami rzeka Kan. Na 
sygnał przewodnika opuszczono na wodę dwie łodzie, 
przeprawiliśmy się na drugi brzeg i znaleźliśmy się w wiosce, 
która nosiła nazwę Podporoh.  Swoją nazwę otrzymała od 
skalistego podłoża, na którym potworzyły się progi, w tych 
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miejscach rzeka była wzburzona, po ich przepłynięciu dalej 
płynęła spokojnie. 

Wieś  Podporoh 
Wioska była nieduża, może 16 domów mieszkalnych i 

kilka domów pustych, w jednym z nich nas zakwaterowano. Tego 
dnia zebrano nas w świetlicy, przedstawiciel przedsiębiorstwa  
wypłacił każdemu zaliczkę  po  100 rubli, wskazał dom, w którym 
mogliśmy zaopatrzyć  się w podstawowy prowiant (…). 

1 sierpnia pobraliśmy narzędzia i poszliśmy do pracy.  
Byliśmy na  dużej   polanie,   na   małym, łagodnym  wzniesieniu,  
w dole płynął wąski strumyk, który teraz i w przyszłości służył 
nam jako studnia  z wodą  pitną.  Zebrał nas przedstawiciel firmy 
i powiedział, że tutaj  na  tej  polanie  ma powstać  „posiołek”,  
osiedle dla zwolnionych z więzienia.  Kazał nam skompletować 
dwie brygady, kobiety osobno  -  każda brygada będzie budować 
jeden dom.  Ustalono  miejsca położenia pierwszych  dwóch 
domów i przystąpiliśmy do pracy.  Budowaliśmy z pni jodłowych 
o średnicy 30 cm.  Zacząłem  się uczyć nowego  zawodu, a moim 
nauczycielem był  stary  Sybirak, do którego  zwracałem się  
„dziadzia Fiedia”.   

Po dwóch tygodniach pracowaliśmy sami, bez nadzoru, 
nasz przewodnik pojechał  do  Krasnojarska zdać relację z 
postępujących prac oraz załatwić środek transportu  do 
przemieszczania na plac budowy bali ściętych i  okorowanych 
przez nas w tajdze,  bez  transportu  dochodziło do przestojów w 
pracy.  Dotychczas bale te   przeciągaliśmy z tajgi siłą  własnych 
rąk. I  dostaliśmy transport – konia i woła, zwierzęta bardzo 
sprawdziły się w pracy. 

Po miesiącu  pierwszy  dom był prawie gotowy, pozostały 
prace wykończeniowe, które  wykonywała część brygady 
przybyła z więzienia w Krasnojarsku, a nas  - brygadę ciesielską 
skierowano do  innej  pracy – do  października  produkowaliśmy 
cegły (…). 
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W maju 1952 roku rozpoczęła się nowa „przygoda” – 
zacząłem  pracować przy zbiorze żywicy.  Leśniczy wyznaczył 
każdemu kilkuhektarową działkę i normę zbioru żywicy, drzewa 
były już przygotowane do obróbki.  We wrześniu ta praca 
skończyła się,  rozpoczęliśmy przygotowania do budowy nowych 
domów,  zacząłem znów pracować jako stolarz i cieśla (…). 

Osiedle Kuziejewo 
W końcu listopada (zima w pełni, mróz około 20 stopni, 

śniegu na pół metra) – pułkownik z polecenia  Krasnojarska  
wytypował 12 osób (w tym  mnie),  które będą budowały osiedle 
w innej miejscowości – pod  nazwą  Kuziejewo.  Na  miejsce 
zaprowadził nas leśniczy, który ogłosił:  „Zimą będziecie 
budować, a latem będzie praca przy wydobywaniu  żywicy. W 
pierwszej kolejności należy wyremontować dom, który widzicie 
w  pobliżu.  Na razie musicie się ulokować w ziemiance”. Jeszcze 
trochę wskazówek i odjechał.  Ziemianka była duża, może 6 m 
długości i 4 m szerokości, widać było, że dawno nie używana, 
rozpoczęliśmy od  przystosowania jej do zamieszkania(…). 

Nowy Rok 1955 był dla nas rokiem szczęśliwym. 
Największą radością  dla mnie  i moich kolegów -  były listy z 
Polski. Z jednego z listów dowiedziałem się, że rodzice starają się 
wyrobić odpowiednie dokumenty (Red.: tzw. wyzew  -  
poświadczenie obywatelstwa polskiego i zaświadczenie o 
posiadaniu środków na utrzymanie krewnego),  żeby  mnie 
ściągnąć do Polski. 

Co dwa miesiące oficerowie NKWD sprawdzali naszą 
obecność  w  miejscach zakwaterowania.  W  końcu maja 1955 
roku  w  pierwszej  kolejności  kazali  zgłosić się  Polakom. 
Oświadczyli nam, że  decyzją  rządu sowieckiego Polacy będą 
zwolnieni z zesłania i będą mogli wyjechać do swojego kraju, ale  
gdyby  któryś z Polaków zdecydował się na pozostanie w ZSRR, to  
otrzyma  paszport i będzie mógł osiedlić się, gdzie chce w Kraju 
Rad.  Pytań było dużo,  kapitan powiedział, że państwo 
radzieckie przygotowuje się, aby Polacy byli godnie dowiezieni 
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do  Polski.  Transport będzie zorganizowany za kilka miesięcy, oni 
dadzą znać wcześniej. Panowie oficerowie rozdali nam do 
wypełnienia ankiety,  w  których m.in. było polecenie podania 
informacji o  członkach rodziny za granicą  i  czym  dana osoba 
zajmuje się.  Wszyscy  podaliśmy tylko  rodziców w Polsce (…). 

Droga ku wolności 
1 grudnia  zostałem poinformowany, że w Krasnojarsku 

czeka transport do Polski.  To  była  cudowna wiadomość,  
czekaliśmy na nią  ponad 10 lat.  Z  radości   stanęły mi  łzy  w 
oczach,  pobiegłem do mieszkających   w pobliżu Polaków, 
zaczęliśmy  szykować się do drogi.  Zanieśliśmy nasze  rzeczy  na  
sanie,  które  zadysponował nasz „opiekun”, życzliwy nam 
pułkownik, aby przewieźć   je  do  Jeniseju.    Chyba  nigdy  tak  
żwawo  nie  szliśmy, 8  kilometrów przeszliśmy w  rekordowym  
tempie,  w  końcu  doszliśmy.  Przed  nami potężna  rzeka  w  
całej  okazałości.  Stanęliśmy  jak  wryci, zamykamy oczy, 
otwieramy, ale to nic nie daje:  rzeczywistość jest  bezwzględna. 
Jenisej  z  jednej  strony  od  brzegu  jest  zamarznięty  na  150 
metrów,  z  drugiej  strony  tak  samo,  pośrodku  na  szerokości  
około  100 metrów  wartko płynie  woda.  Nie  wiemy  co  robić, 
nie  przeprawimy  się,  kobiety  zaczynają  płakać. Sam  widok  
był   piękny,  bo  jak  okiem  sięgnąć  w  prawo i w lewo  -  była  
widoczna tylko taka biała wstęga.  Podszedł  do  nas Sybirak  i  
powiedział,  że  musimy  poczekać  najmniej  10  dni,  to  środek  
Jeniseju  zamarznie,  zawsze tak bywa, każdego  roku. 

My  dalej  staliśmy  wpatrzeni w nurt tej rzeki,  jakbyśmy 
chcieli ją zamrozić. 

W końcu decyzję podjął nasz woźnica, powiedział, że 
musimy wracać, bo koń nie może  tak długo nieruchomo stać na 
mrozie. Odwróciliśmy się od Jeniseju,  wracaliśmy w grobowej 
ciszy, każdy pogrążony w swoich myślach, co  z  nami  będzie,  
jeśli to jest ostatni transport? 

Doszliśmy do osiedla, spotkani ludzie są zdziwieni, ale 
widząc nasze miny nawet  nie pytają, co się stało. 
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Poszedłem do pułkownika, powiadomiłem go o sytuacji.  
Obiecał poinformować  Krasnojarsk,   będzie oczekiwał od nich 
odpowiedzi, przekaże mi dalsze  dyspozycje. 

Wróciłem do domu jak otępiały.  Wieczorem wezwał  
mnie pułkownik i powiedział, że w połowie grudnia będzie 
następny transport (…) 

W końcu nadszedł ten upragniony dzień, 14 grudnia 1955 
roku.  Wieczorem  pułkownik  zawiadomił nas, że 15. mamy 
dostać się do rejonu, a stamtąd do Krasnojarska, gdzie będzie 
oczekiwał transport do Polski.  Rano  sanie  były już  gotowe. 
Opuszczamy  osiedle  modląc się,  żeby tym razem udało  się  
przedostać na drugi  brzeg Jeniseju.  Ostatnie  spojrzenie na 
osiedle,  przypomniałem sobie, jak tu przyjechałem w 1951  
roku, zbudowałem pierwszy dom  i po paru latach powstało 
osiedle, w  którym teraz mieszka 60 osób. 

I znowu nasza grupa podąża obok  sań,  wszyscy mają 
poważne miny.  Powodem naszego  niepokoju  był  Jenisej, 
zamarzł,  czy  nie?  Skończyła  się  tajga,  powiało  chłodem,  to  
znaczy, ze  jesteśmy  niedaleko Jeniseju.  Tym  razem  przyroda  
była po naszej stronie.  Pośrodku  widać  było  świeży  lód.   
Nasza radość  nie  miała  granic.  Swoją  drogą  to bardzo ładnie  
wyglądało:  po obu  stronach  lód  zasypany  warstwą  śniegu,  a  
pośrodku  czysta tafla. 

Woźnica rozładował nasze  manele,  pożegnał  się i 
odjechał.  My  zbici w gromadkę,  zastanawialiśmy się, jak  
przejść.  I  znowu jak za pierwszym razem podszedł do nas 
Sybirak, kazał śmiało  przechodzić na drugą stronę, jednak dla 
pewności  przygotować zabezpieczenie:  niedaleko nad brzegiem 
był  brzozowy zagajnik,  wycięliśmy cztery drzewka wysokości 
około czterech metrów.  Wzięliśmy po dwie  żerdzie i  zeszliśmy 
na lód.  Sybirak wziął jedną do ręki, przeszedł rzekę przez sam 
środek, jeszcze kawałek dalej, zawrócił do nas i mówi: „Jenisej 
zamarzł na dobre,  możecie  śmiało przechodzić.  Ale dla  
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lepszego  samopoczucia  możecie zabrać żerdź i przechodzić z 
nią,  gdyby  lód  pękł,  to  dzięki niej macie szansę  uratować  się”. 

Każdy  wziął swoje  rzeczy  i przeniósł do środka  rzeki. 
Podszedłem  do  Sybiraka i  podziękowałem  za  pomoc. 

Byliśmy  szczęśliwi,  gdy  wszyscy znaleźliśmy się na 
drugim  brzegu.  W  kołchozie  w  wiosce Nachwałka  
poprosiliśmy, aby podwieźli nas do głównej drogi,  która  biegła 
do Krasnojarska.  Za opłatą dano nam  sanie. Z głównej  drogi 
zabrał nas przygodny samochód ciężarowy, po godzinie byliśmy 
w Suchobuzimie. Dookoła same drewniane domy, tylko budynek 
NKWD był duży, murowany.  To z tego budynku w 1951 roku 
zostałem zesłany do tajgi. Szybko i sprawnie sprawdzono nas, 
dokumenty były już przygotowane.  Dostaliśmy ciepłą, czarną 
kawę  i kawałek razowego chleba.  Podstawiono ciężarowy 
samochód z plandeką, dołączono jeszcze kilka rodzin polskich, 
szybko załadowaliśmy rzeczy i ruszyliśmy.  Po  trzech  godzinach 
dojechaliśmy do Krasnojarska, na  stację towarową, gdzie na 
torach stał duży skład, około 16 wagonów.  Z  budynku  
kolejowego wyszli dwaj oficerowie NKWD,  przedstawili się jako 
kierownicy transportu, pułkownik kazał nam rozładować 
samochód i  ustawić się w kolejce do  sprawdzenia dokumentów.  
Zajęliśmy  miejsca w przedziale razem z moim towarzystwem.  
Okazało się,  że już od dwóch dni dowożono Polaków do 
transportu.  Poszedłem  szukać  kolegów (…).  Wagony  były już  
zapełnione,  ale  jeszcze czekaliśmy  na  Polaków z Norylska (…). 

Był już wieczór, zrobił  się  ruch, kolejarze biegali koło  
pociągu, stukali i sprawdzali.  W końcu rozległ się przeciągły 
gwizd i nasz transport ruszył.  Nastała cisza,  panie rozpoczęły 
modlitwę, prosiliśmy Boga, aby ten transport szczęśliwie 
dojechał do Polski.  

Naszej  radości z powrotu nie  da  się opisać,  minęło 
ponad dziesięć lat naszego  tułaczego  życia.  Mieliśmy szczęście 
dożyć tej chwili  - wracamy do  Ojczyzny.  Smutną  refleksją było  
wspomnienie o naszych kolegach i znajomych,  którzy pozostali 
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w tej  nieludzkiej ziemi.  Nie  mają  grobu, nikt im nie zapali 
światełka (...). 

W  wagonach  trwała wędrówka to w jedną, to w drugą 
stronę,  większość  osób w transporcie pochodziła z 
Wileńszczyzny, z terenów  Lidy i Grodna,  niektórzy z dalszych 
terenów wschodnich, byli też tacy, którzy pochodzili z  centralnej 
Polski,   niektórzy  zostali przypadkowo aresztowani na terenach  
wschodnich (…). 

W Żurawicy  konwojenci sowieccy opuścili nasze  wagony, 
a na ich miejsce wkroczyli pogranicznicy polscy.  Do naszego 
wagonu weszli dwaj oficerowie polscy, zasalutowali, przywitali 
się z nami, a my  staliśmy jak  zamurowani, wpatrzeni w nich. To 
było dla nas wielkie przeżycie, po tylu  latach  zobaczyć polskiego 
oficera, który  witał nas z  nieukrywaną radością.  Poleciały łzy,  
nikt  się tego nie wstydził. W Medyce można było wyjść z 
pociągu, chętnie z tego zezwolenia skorzystaliśmy.  To  już była 
polska ziemia, wracamy do niej po wielu latach.  Klękaliśmy na 
tej  ziemi i całowaliśmy ją,  byliśmy  szczęśliwi,  że  wróciliśmy. 

Po krótkim postoju ruszyliśmy dalej,  następny  
przystanek  -  to Przemyśl, znane  mi miasto,  od  mojego  
rodzinnego  Sambora oddalone o 62 km.  Co  za  ironia  losu – 
przecież  w maju 1945  roku z kolegami  miałem dołączyć  do  
partyzantki  działającej w okolicach Przemyśla, a  znalazłem  się 
tu po 10.  latach i  8. miesiącach. Nie  wszystko  w  życiu układa  
się po naszej myśli (…). 

Do  Jarosławia,  gdzie  jako repatrianci z Sambora 
zamieszkali moi rodzice - było już tak blisko.  Po paru godzinach  
postoju ogłoszono, że  nasz  transport został podzielony – 
połowa osób miała pozostać  w Przemyślu, drugą  połowę 
skierowano do punktu  repatriacyjnego w Giżycku,  miałem 
pecha, znalazłem się w grupie skierowanej do Giżycka.  Nowy 
Rok 1956  spędziłem w punkcie repatriacyjnym, urządzono dla 
nas noworoczne przyjęcie. 
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Zaraz po Nowym Roku zajęło się nami  UB.  Wszyscy 
pojedynczo  zostali poproszeni na rozmowę w pokoju, gdzie za 
stołem siedzieli dwaj oficerowie,  z boku za mniejszym stołem – 
maszynistka.  Zaczęły się pytania: imię, nazwisko, rok urodzenia, 
za co byliśmy aresztowani, na ile lat skazani, z jakiej 
miejscowości  powróciliśmy do Polski i jeszcze masę innych 
pytań.  Na końcu oficer w randze kapitana  poinformował  nas,  
żebyśmy nie  byli  za  bardzo  rozmowni  i  nie opowiadali o 
warunkach, w jakich przyszło nam przebywać na terenach ZSRR. 
Po kilku dniach otrzymaliśmy kartę repatriacyjną, która 
upoważniała do przejazdu do miejsca zamieszkania, mogłem 
ruszyć do Jarosławia do rodziców (…). 

Zapukałem do drzwi, otworzył mi tata, patrzył na  mnie, 
patrzył, wreszcie poznał,  zaczęliśmy witać się,  mama rozpłakała 
się z radości.  Stałem w kuchni, a rodzice oglądali mnie ze 
wszystkich stron -  rozstali się ze mną  10 lat i 8 miesięcy temu,  
byłem wtedy młodzieńcem - szesnastolatkiem, a teraz mieli 
przed sobą   27-letniego mężczyznę (…).  I  tak  po  tylu latach 
wróciłem do Polski, do rodziców i  teraz z nimi siedziałem przy 
stole, przy kolacji.  Rozmowy trwały do północy.  W końcu  
ulokowano  mnie do spania, ale  nie mogłem zasnąć.  Leżałem z 
zamkniętymi oczami, w pewnym  momencie poczułem dotyk na 
twarzy, to  moja kochana mama chciała się upewnić,  że  to  nie 
sen, ale  rzeczywistość, że jej jedyny syn wrócił zdrowy i cały. 

Tydzień po powrocie do Polski wezwano  mnie do UB, 
gdzie pouczono, jak mam zachowywać się w polskiej 
rzeczywistości. Dano mi do zrozumienia, że za dużo opowiadam 
o swojej niedawnej przeszłości. Kazano mi co miesiąc zgłaszać się 
do Urzędu (…).  Po naradzie z rodzicami  postanowiliśmy, że 
wyjadę do Wrocławia, do mieszkającego tam kuzyna, ponieważ 
w Jarosławiu nie miałem możliwości zdobycia wykształcenia i 
zawodu. I tak osiedliłem się we Wrocławiu, tu założyłem rodzinę 
i mieszkam do dnia dzisiejszego. 

* 
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Między Dźwiną a Wilią2 
 
Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej 

 
Mieczysław Potocki 

(„Kamień”,  „Węgielny”) 
(część II) 

Okres od maja do lipca 1944 r.  

 Zgrupowanie Armii Krajowej Nr 2  

W końcu kwietnia 1944 roku  na podstawie rozkazu 
organizacyjnego Komendy Okręgu "Wiano" -  na terenie 
Inspektoratów A, BC i F  -  zostały utworzone zgrupowania Armii 
Krajowej Okręgu Wileńskiego.  

Zostałem mianowany dowódcą Zgrupowania Armii 
Krajowej Nr 2.  

Dowódcą Zgrupowania Nr 1 na terenie Inspektoratu A 
został mianowany mjr dypl. Antoni Olechnowicz, ps. "Pohorecki", 
dowódcą Zgrupowania Nr 3 na terenie Inspektoratu F został 
mianowany mjr inż. Czesław Dębicki, ps. "Jarema".  

W skład Zgrupowania Nr 2 weszły brygady i oddziały 
partyzanckie znajdujące się na terenie Inspektoratu BC, z 
wyjątkiem 5 Brygady "Łupaszki", która miała odejść do 
Inspektoratu A na wymianę z 1 Brygadą "Wileńską". Jako 
dowódca Zgrupowania powziąłem następujący plan działania:  

- zorganizować do końca maja 1944 r. sztab Zgrupowania 
oraz uzupełnić przeszkolenie brygad i kompanii przez 
przeprowadzenie akcji, w których zaangażowana powinna być 
brygada lub znaczna jej część.  

                                                           
2
  „Między Dźwiną a Wilią”  Wydawcy: Scripta Manet - Wilno,  Prohibita  -  

Warszawa,  2008 
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- przeprowadzić w czerwcu 1944 r. koncentrację 
Zgrupowania, a następnie działać w zależności od sytuacji, 
możliwie całością lub większością sił, szkoląc sztab Zgrupowania, 
dowódców brygad oraz oddziały specjalne w nowym związku 
taktycznym, jakim było Zgrupowanie działające zupełnie 
samodzielnie.  

Szefem sztabu Zgrupowania został dotychczasowy 
adiutant Inspektoratu kpt. Jan Drozdowicz, ps. "Gerwazy". 
Poleciłem mu zorganizować sztab Zgrupowania w formie 
projektu i przedłożenie go w trzeciej dekadzie maja 1944 r. do 
akceptacji.  

Dowódcom brygad zleciłem wykonanie jednej lub dwu 
akcji bojowych całością brygady lub jej częścią. Celem tych akcji 
miało być: wyszkolenie, dywersja, uzupełnienie amunicji i 
zdobycz sprzętu wojennego. Jednocześnie sam udałem się do 23 
Brygady, aby uczestniczyć w podobnej akcji na terenie 
Brasławszczyzny.  

Dowódca 23 Brygady, por. Marian Kisielewicz, ps. 
"Marek", "Ostroga" po rozpoznaniu obiektów i sił nieprzyjaciela 
wybrał dwa miejsca jednoczesnego uderzenia: 1) Rymszany, 2) 
Nowe-Daugieliszki. Na Rymszany wysłał pluton ppor. "Bociana", 
sam zaś z Brygadą, bez plutonu, wyruszył na Nowe-Daugiele, 
około 25 km na płn-wsch. od Święcian i około 100 km od Wilna. 
Ja uczestniczyłem w akcji na Nowe-Daugieliszki. Załoga 
nieprzyjaciela była niewielka, liczyła dwudziestu paru ludzi 
(Litwinów). Byli oni skoszarowani w budynku, który był 
usytuowany bardzo blisko uzbrojonego w broń maszynową 
bunkru.  

Bunkier był otoczony zasiekami z drutu kolczastego. 23 
Brygada liczyła wówczas bez plutonu i oddziałów specjalnych 
około 150 ludzi. Przewaga duża, chodziło jednak o wyszkolenie i 
o ewakuację materiału kwatermistrzowskiego. W samej akcji 
bojowej brało udział 50 ludzi. Rozpoznanie obiektu było dobre. 
Droga dojścia do miasteczka Nowe-Daugieliszki i pod bunkier - 
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bardzo dobra. Bunkier stał obok muru cmentarnego, po drugiej 
stronie ulicy. Mur cmentarny, który nie był dozorowany, służył 
plutonowi "Pancerza" ppor. Michał Szypiłło jako podstawa 
wyjściowa i szturmowa do uderzenia na wybrany obiekt. 
Odległość muru cmentarnego od bunkra wynosiła około 10-12 
m. Plan akcji był następujący:  

- Pluton Michała Szypiłły (ps. "Pancerz") miała uderzyć z 
podstawy wyjściowej muru cmentarnego i opanować bunkier 
przez zaskoczenie. Po opanowaniu bunkra należało ewakuować 
broń i sprzęt wojskowy zarówno z bunkra jak i domu milicyjnego.  

- Pluton ppor. Pirtenia (ps. "Trzmiel") miał zamknąć 
wyjście z miasta od strony wschodniej i ewakuować urząd gminy.  

- Pluton por. Kazimierza Krauze (ps. "Wawrzecki") miał 
zamknąć wyjście od płd-zachodu i ewakuować aptekę, 
mleczarnię i spółdzielnię "Rutę".  

- Grupa specjalna pod dowództwem sierż. Antoniego 
Pietkiewicza (ps. "Szyszka") miała wykonać zniszczenia na liniach 
telefonicznych i centrali telefonicznej celem przerwania łączności 
telefonicznej.  

Akcja rozpoczęła się o godz. 02.30 w dniu 21 maja 1944 r. 
Pluton szturmujący ppor. "Pancerza" przeszedł przez dziedziniec 
cmentarny tuż przy kościele i zajął stanowiska szturmowe wzdłuż 
muru cmentarnego, bez zaalarmowania jakiegokolwiek 
posterunku litewskiego. Dowódca Brygady był przy plutonie 
szturmowym. Pluton na sygnał dowódcy obrzucił bunkier 
granatami i natychmiast opanował go. Załoga litewska, ktora 
spała obok w domu milicyjnym usiłowała wskoczyć do wnętrza 
bunkra na swoje stanowiska bojowe, lecz akcja plutonu 
"Pancerza" była tak błyskawiczna, że Litwini nie zdążyli zająć 
swoich stanowisk i zmuszeni byli poddać się. Część załogi uciekła 
w bieliźnie przez opłotki. Bunkier i posterunek policji zostały 
opanowane w niepełna 2 minuty. Straty nieprzyjaciela wyniosły 
2 rannych i 12 jeńców. Zdobyto bez strat 16 karabinów, 2 rkmy, 2 
skrzynki granatów, 4 skrzynki amunicji, kilka min p-panc., 6 
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pistoletów, dużo materiału sanitarnego, 16 skrzyń papierosów, 8 
worków cukru, masło, tłuszcz itp.  

Po opanowaniu urzędu gminnego zostały skonfiskowane 
pieczątki gminne oraz spalone listy kontygentowe. Ewakuacja 
materiałów intendenckich trwała do godz. 6 rano dnia 21 maja 
1944 r. Po zakończeniu akcji, zwolniliśmy - po odpowiednim 
pouczeniu - jeńców. Akcja została przeprowadzona wzorowo. 
Rozpoznanie obiektu natarcia i nieprzyjaciela było bardzo dobre. 
Plutony osłaniające i ewakuujące oraz oddział specjalny 
wykonały swoje zadania również celująco.  

Po akcji 23 Brygada wróciła do swego rejonu 
zakwaterowania. Poszedłem wraz z plutonem porucznika 
"Wawrzeckiego" na południe do rejonu Buji-Barany celem 
nawiązania łączności z oddziałami partyzanckimi z obwodów 
Święciańskiego   i   Postawskiego.  

Nie powiodła się natomiast akcja na Rymszany. Bunkier 
nie został opanowany. Pluton poniósł straty i musiał się wycofać 
z akcji. Straty wyniosły 2 zabitych i kilku rannych. Nieudana akcja 
dostarczyła kilku wniosków szkoleniowych. Wszyscy uczestnicy 
stwierdzili, że w tego rodzaju akcjach zaskoczenie jest 
czynnikiem najważniejszym. Bez zaskoczenia nie ma mowy o 
powodzeniu. A właśnie w akcji na Rymszany element ten nie 
został uwzględniony i stąd fiasko.  

W czasie przemarszu do rejonu Bujek, pluton 
"Wawrzeckiego" zatrzymał się na krótki odpoczynek we wsi 
litewskiej Aguciszki, gdzie partyzanci zjedli pośpiesznie obiad. 
Było około godz. 15. Po obiedzie, dowódca plutonu "Wawrzecki", 
przeszedł z całym plutonem do pobliskiego lasu, gdzie zarządził 
postój ubezpieczony. Decyzja była słuszna, odpoczynek we wsi 
litewskiej w pobliżu Święcian, znacznego garnizony wojska 
litewskiego, byłby błędem pociągającym nieprzewidziane skutki. 
W niespełna 15 min. po wymarszu plutonu z Auguciszek 
przyjechała samochodami ciężarowymi kompania wojska 
litewskiego, uzbrojona w broń maszynową i moździerze, otoczyła 
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Auguciszki, ale nie znalazła nikogo. Kompania ta została 
wyekspediowana ze Święcian, prawdopodobnie w wyniku 
otrzymanych wiadomości o naszym pobycie w Auguciszkach, od 
miejscowych Szaulisów. Oddział litewski nie zaatakował nas w 
lesie, gdyż nie był dokładnie zorientowany co do siły naszego 
oddziału, począł tylko ostrzeliwać las pociskami z moździerzy. 
Ogień był niecelny. Por. "Wawrzecki" rozkazał zająć stanowiska 
ogniowe i w zależności od zachowania się nieprzyjaciela 
utrzymać je, lub stopniowo wycofać się wgłąb lasu, aż do 
momentu zapadnięcia zmierzchu. O zmierzchu wyjść z lasu i idąc 
na kąt kierunkowy, przejść do miejsca przeznaczenia, to znaczny 
w rejon Bujki-Barany. Odległość w linii prostej około 25 km. W 
czasie ostrzeliwania lasu ogniem z moździerzy pluton nie poniósł 
żadnych strat. Wyjście z lasu w kolumnie trójkowej nastąpiło 
około godz. 21. Było już zupełnie ciemno. Nocny 25 km marsz na 
kąt kierunkowy odbył się bez walki. Miejscowość Bujki 
osiągnęliśmy o godz. 9-10 rano dnia następnego. W czasie walki i 
marszu dowódca plutonu por. "Wawrzecki" dowodził pod 
każdym względem właściwie. Zdał on pomyślnie egzamin na 
samodzielnego dowódcę.  

Po nawiązaniu łączności i odpoczynku, por. "Wawrzecki" 
wrócił wraz z plutonem do Brasławszczyzny, do swego ośrodka 
dywersyjnego celem stworzenia 24 Brygady "Dryświaty". 
Organizacja brygady nie była sprawą zbyt trudną, ponieważ były 
już zorganizowane oddziały leśne. Chodziło tylko o ich szkolenie i 
przeszkolenie brygady jako całość. Przewidywałem, że w ciągu 
miesiąca brygada osiągnie poziom wyszkolenia i bojowości 
odpowiedni do prowadzenia walki.  
 

* 
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Narodowe Święto Niepodległości   

Święto Niepodległej3 

11 listopada 2015 roku mija 97 lat od pamiętnego dnia, kiedy 
wspólnota polskiego narodu  odzyskała, po 123 latach niewoli, 
niepodległość i suwerenne państwo –  II Rzeczpospolitą. Tego dnia 
Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu, uwolnionemu z 
magdeburskiego więzienia, naczelne dowództwo nad Wojskiem  
Polskim, a trzy dni później całość władzy zwierzchniej. Na pamiątkę 
tego historycznego  wydarzenia ustanowione zostało Święto 
Niepodległości. 
 

Po raz pierwszy odzyskanie niepodległości odchodzono w 
niedzielę 14 listopada 1920 roku. Najważniejszym akcentem tego dnia 
było wręczenie Józefowi Piłsudskiemu, zwycięskiemu wodzowi wojny 
1920 r., buławy marszałkowskiej.  Uroczystość miała miejsce na Placu 
Zamkowym w Warszawie. Rozpoczęła ją msza św. sprawowana przez 
biskupa polowego  Stanisława Galla. Po jej zakończeniu przemówienie 
wygłosił najstarszy wiekiem (liczył 71 lat) generał Karol Trzaska-Durski, 
a poświęconą przez kardynała Aleksandra Kakowskiego buławę 
wręczył Józefowi Piłsudskiemu  –  przy odgłosie wystrzałów armatnich 
– szeregowiec Jan Żywek, kawaler Orderu Virtuti Militari. Następnie na 
Krakowskim  Przedmieściu odbyła się defilada.Rok później, 11 
listopada 1921 r., zapoczątkowano zwyczaj wręczania w tym dniu 
odznaczeń wojskowych. Józef Piłsudski udekorował wtedy Orderem 
Virtuti Militari 53 członków Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy w 
1918 r. rozbrajali okupanta. 

11 listopada 1926 r. odbyły się pierwsze po zamachu majowym 
i powrocie Piłsudskiego do władzy obchody Święta Niepodległości. Po 
mszy św. odprawionej w archikatedrze warszawskiej przez kard. 

                                                           

3 Nasza Służba nr 19 (520) 1 – 15.11.2015 
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Aleksandra Kakowskiego  na Placu Saskim (od 1928 r. placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego) miała miejsce defilada. 

Poprzedzał ją przegląd oddziałów, którego Marszałek (także w 
roku następnym) dokonywał na swej ukochanej Kasztance. Drugim 
miejscem rewii wojskowych było Pole Mokotowskie.  Przyglądały się 
im tłumy, a także ze  specjalnej trybuny attaches wojskowi, korpus 
generalski, zaproszeni goście. Po raz ostatni Marszałek przyjmował 
defiladę 11 listopada  1934 r. W jej trakcie źle się poczuł, dalszy jej 
przebieg odbierał siedząc na krześle. 

W dniu Święta Niepodległości miały miejsce odsłonięcia 
pamiątkowych tablic, pomników, koncerty, spektakle teatralne, także 
rekonstrukcje historyczne. Od 1926 r. dzień ten, obchodzony przede 
wszystkim przez  Wojsko Polskie, był dniem wolnym od pracy, a od 
1932 r. wolnym od nauki szkolnej, wykorzystywanym „do celów 
wychowawczego oddziaływania na młodzież w duchu obywatelsko-
państwowym”. 

Dwa lata po śmierci Marszałka, 23 kwietnia1937 r., Sejm RP 
ustanowił dzień 11 listopada państwowym Świętem Niepodległości, 
„jako  rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu 
państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem 
Józefa  Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza narodu w  walkach o 
wolność Ojczyzny”. W czasie dwóch ostatnich obchodów tego święta, 
oprócz efektownych defilad, prowadzono również zbiórkę  funduszy na 
dozbrojenie Armii.   

We wrześniu 1939 r. w wyniku uzgodnionej tajnym 
porozumieniem Ribbentrop-Mołotow  napaści III Rzeszy i Związku 
Sowieckiego Polska  utraciła niepodległość. Rozpoczął się czas  terroru 
wymierzonego m.in. we wszelkie przejawy polskich dążeń 
wolnościowych i postaw  patriotycznych. Na ziemiach Rzeczypospolitej 
okupowanych przez ZSRR przeprowadzono 28 października 1939 r. 
tzw. wybory do  Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy i 
Zachodniej Białorusi, sprzeczny z prawem międzynarodowym sowiecki 
akt legitymizacji  aneksji polskich terytoriów. Towarzyszyło im 
zastraszanie, brutalne tępienie najdrobniejszych  przejawów polskiego 
patriotyzmu. 

Podobna sytuacja miała miejsce na terenach okupowanych 
przez Niemców, z których części utworzono tzw. Generalne 
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Gubernatorstwo.  W obliczu zbliżającej się rocznicy Święta 
Niepodległości  władze niemieckie podjęły szereg działań 
prewencyjnych. Wydano zakaz odprawianiaw tym dniu uroczystych 
nabożeństw.  Aresztowano zakładników, 120 w Krakowie, 
kilkudziesięciu w Warszawie. Na wiadomość, że w kilku miastach 
Generalnego Gubernatorstwa  pojawiły się niepodległościowe plakaty, 
gubernator Hans Frank wydał zarządzenie, że z każdego domu, na 
którym taki plakat zostanie rozwieszony, będzie rozstrzelany jeden 
zamieszkujący go mężczyzna. Konspiracyjne struktury 
niepodległościowe nie zachęcały do aktywności w dniu Święta 
Niepodległości,  świadome ceny, jaką przyszłoby za to zapłacić. 

„Obywatele – Patrioci! Jutro jest dzień 11 listopada, w którym 
co rok obchodziliśmy  uroczyście Święto Niepodległości. W tym roku 
publicznie obchodzić go nie będziemy. Nie będzie żadnych 
manifestacji, nie będzie również terrorystycznych wystąpień przeciwko 
naszym  ciemiężcom. Jeszcze bowiem godzina polskiego Czynu nie 
wybiła” – apelowano na łamach  pisma Komendy Obrońców Polski 
(KOP), konspiracyjnej  organizacji utworzonej z rozkazu gen. bryg. 
Wilhelma Orlik-Rückemanna, ostatniego dowódcy Korpusu Ochrony 
Pogranicza. 

Choć manifestowanie patriotycznych uczuć nie przybrało 
większych rozmiarów, to jednak władze policyjne meldowały o 
pojawieniu się w różnych miastach biało-czerwonych chorągiewek, 
patriotycznych plakatów, m.in. ze słowami „Roty”, chorągiewek z 
napisem: „Pomścimy  was” na grobach polskich Żołnierzy  
pochowanych w Stolicy na skwerach i placach.  

Wobec osób oskarżonych o tego typu działania represje były 
bezlitosne, m.in. w podwarszawskiej  Zielonce rozstrzelano dziewięć 
osób. 

O Święcie Niepodległości pamiętano w kraju  w kolejnych, 
wojennych latach. Obchodzono je w leśnych oddziałach, do 
dziedzictwa 11 listopada  powracano w okolicznościowych tekstach 
konspiracyjnych pism; przypominały  o nim plakaty, które pojawiły się, 
rozlepiane  nocą, na ścianach domów, m.in. z napisami: „Polska żyje”, 
„11 XI 1918”, „Polska zwycięży”,  biało-czerwone chorągiewki w 
miejscach  pamięci, na żołnierskich grobach. Wieść o zakazanym 
święcie dobiegała na radiowych falach  Radia Londyn, słuchanego ze 
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szczególną  ostrożnością w obliczu grożących za to represji. Te 
działania rozpalały w polskich sercach płomyki wiary i nadziei, 
przypominały, że 11 listopada  1918 r. Polska „powstała, by żyć”. 

Takim szczególnym znakiem nadziei był  pierwszy nalot 
eskadry bombowców brytyjskich  na Gdańsk oraz na obiekty 
niemieckie  na polskim Pomorzu. Miał miejsce 11 listopada 1940 r. 
Oprócz bomb piloci zrzucili znaczną  ilość ulotek z teksem: „Niech żyje 
Polska!  Prezydent Roosevelt ponownie wybrany”. 

Tego dnia w Londynie, w kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej i św. Kazimierza  mszę św. w intencji przywrócenia 
niepodległości  Polski celebrował biskup polowy  Józef Gawlina w 
obecności prezydenta RP  Władysława Raczkiewicza, wodza 
naczelnego  i premiera gen. broni Władysława Sikorskiego,  ministrów, 
przedstawicieli wojska  i polskiej wspólnoty. Takie uroczyste msze św. 
odprawiane były także w następnych latach  z udziałem najwyższych 
władz RP, korpusu  dyplomatycznego, rodaków. 

Modlitwa Biskupa Polowego 
Świętowano też ten dzień na żołnierskim, tułaczym szlaku. W 

1942 r. w jednostkach stacjonującej  w Iranie, Iraku i Palestynie Armii 
Polskiej  na Wschodzie. Z Jerozolimy płynęła tego dnia modlitwa 
Biskupa Polowego WP za Polskę,  kierowana ku Maryi, Królowej 
„uchodźców, wygnańców, prześladowanych”. Rok  później, 11 
listopada 1943, Uchodźstwo Polskie w Palestynie w obozie wojskowym 
pod  miejscowością Gaza, przekazało do rąk gen. Władysława Andersa 
sztandar wykonany dla  5 Dywizji Kresowej, poświęcony uprzednio na 
jerozolimskiej Kalwarii. 

Święto Niepodległości obchodzono także  w 1943 r. w Sielcach 
nad Oką. Tego dnia dowódca 1 Korpusu LWP gen. bryg. Zygmunt 
Berling, nadał –- nie mając do tego uprawnień – Krzyże Srebrne Orderu 
Virtuti Militari  16 żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki za bitwę pod Lenino. Kilka dni  wcześniej dziękował Józefowi 
Stalinowi za  nadanie 242 żołnierzom 1 Dywizji sowieckich odznaczeń, 
zapewniając, że „w przyszłości z honorem wypełnimy nasz obowiązek 
wobec  Ojczyzny i Związku Radzieckiego”. 

Dzień 11 listopada 1944 r. zastał Żołnierzy  II Korpusu Polskiego 
w Predappio, w regionie  Emilia-Romania. „Żołnierze! Czy słyszeliście 
jak wśród huku armat echo z ośnieżonych gór odpowiadało nam 
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wyraźnie ostatnią zwrotkę naszej pieśni: «Ojczyznę wolną racz nam 
wrócić Panie».   Dzisiaj słowa te powtarzają wszyscy  Polacy rozrzuceni 
po całym świecie. Dzisiaj  w Święto Niepodległości słowa te nabierają 
szczególnego wyrazu i większej mocy. Słowa  te jak modlitwę szepczą 
usta polskie w kraju.  Słowa te szepczą więźniowie w kazamatach 
Gestapo i NKWD. I dlatego dzisiaj w 26 lat po odzyskaniu 
Niepodległości nie ma Polaka, który nie rozumiałby wagi tych słów” – 
mówił  tego dnia do swoich żołnierzy ich dowódca, gen. dyw. 
Władysław Anders. 

Byli jednak rodacy, którzy inaczej rozumieli wagę 
przytoczonych przez gen. Andersa słów: „Ojczyznę wolną racz nam 
wrócić Panie”.  W dniu Święta Niepodległości 11 listopada  1944 roku 
przed frontem wszystkich jednostek  Ludowego Wojska Polskiego 
odczytany  został rozkaz Naczelnego Dowódcy LWP gen. broni Michała 
Roli-Żymierskiego. Można się  było z niego dowiedzieć, że tragedia 
roku  1939 nastąpiła z winy polskich „reakcyjnych rządów”, była 
rezultatem „szkodliwej i zabójczej  dla Polski wewnętrznej i 
zewnętrznej  polityki sanacyjno-ozonowych dyktatorów”, że „sojusz 
polsko-radziecki i braterstwo broni  Wojska Polskiego z Armią 
Czerwoną – to polska  racja stanu, to gwarancja naszego zwycięstwa  i 
trwałości naszego bytu niepodległe niepodległego”. 

Tego dnia w Lublinie defilowały wspólnie  oddziały  
„ludowego”  Wojska   Polskiego   i   Armii  Czerwonej,   na   akademii   
w Teatrze Miejskim  przemawiał Bolesław Bierut, a Józef Stalin 
nadesłał  depeszę z życzeniami z okazji „święta  narodowego Polski”. 
Rozpoczynał się nowy etap dziejów naszej  ojczyzny. Polska, pierwsza 
ofiara dwóch totalitaryzmów,  a także wspólnota, która złożyła wielką 
daninę krwi na ołtarzu wolności  europejskich narodów, została 
włączona do politycznego bloku sowieckiego, poddanego  dotkliwym 
represjom, pozbawiona niepodległości. 

Symbolem nowej sytuacji stało się zlikwidowanie Święta 
Niepodległości.  Uczyniono to dekretem Krajowej Rady Narodowej z 22 
lipca 1945 r., który na miejsce  tego święta wprowadził Narodowe 
Święto  Odrodzenia Polski, obchodzone w dniu 22 lipca. Upamiętniało 
ogłoszenie w dniu 22 lipca  1944 r. w Chełmie Manifestu Polskiego 
Komitetu  Wyzwolenia Narodowego, organu powołanego  w Moskwie, 
zdominowanego przez  podległych dyrektywom Stalina komunistów. 
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Od 1945 do 1988 roku było to najważniejsze  w powojennej Polsce 
święto państwowe. 

„My, Pierwsza Brygada...” 
Wiele czyniono, aby wyrugować pamięć  o dniu 11 listopada. 

Młodzież szkolną uczono,  że siłą sprawczą odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku była rosyjska rewolucja  październikowa. 
Co roku uroczyście  świętowano jej rocznicę. Czczono pamięć jej 
polskich aktywistów: Feliksa Dzierżyńskiego,  Juliana Marchlewskiego, 
nie zwracając uwagi  na to, że byli to typowi renegaci, aktywni 
przeciwnicy odbudowy Polski niepodległej. 

Natomiast na różny sposób zohydzano postać Józefa 
Piłsudskiego.  Pokolenie wyrosłe na tradycji 11 listopada 1918 nie dało 
się przecież zepchnąć ze sceny polskiego  życia, ulec presji stalinizmu, a 
później „pokolenia  22 lipca”, akceptującego bezkrytycznie  zmiany 
polityczno-społeczne w powojennej Polsce. Rezerwuarem tradycji 
niepodległościowych  były polskie domy, kręgi rodzinne, także Kościół.  
Podam jeden przykład. To w Kościele  w latach siedemdziesiątych 
znalazł przestrzeń  wolności i możliwość działania Związek Legionistów 
Polskich, nieformalnie wskrzeszony  w Krakowie. Rokrocznie jego 
członkowie zamawiali  na dzień 11 listopada msze św., odwiedzali  
wawelską kryptę Józefa Piłsudskiego  składając meldunek o pamięci  i 
wierności niepodległościowym  ideałom. Protektorem  ich działań był 
ówczesny  metropolita krakowski kard.  Karol Wojtyła. 
Z biegiem czasu przybywało  zewnętrznych inicjatyw służących 
budzeniu pamięci  o niechcianym w powojennej Polsce Święcie 
Niepodległości  i generowanych przez nie  ideałach. Kształtowało się  
niepodległościowe podziemie  polityczne (Ruch Obrony  Praw 
Człowieka i Obywatela,  Konfederacja Polski  Niepodległej, Komitet 
Porozumienia na  rzecz Samostanowienia Narodu,) wyznaczające  
sobie strategiczny cel – wyzwolenie  z komunistycznego jarzma, 
odzyskanie niepodległości. 

Duchowy przełom zainicjował rozpoczęty  jesienią 1978 roku 
pontyfikat Jana Pawła  II. Przypadająca w tamtym roku sześćdziesiąta  
rocznica wskrzeszenia Polski została mocno zaakcentowana 
patriotycznymi, zakazanymi  przez władze uroczystościami. 
Rozpoczynały je  zwykle msze św. celebrowane w intencji Niepodległej  
i tych, którzy jej wiernie służyli. Po  ich zakończeniu ulicami miast, m.in. 
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Gdańska,  Krakowa, Łodzi, Warszawy, Lublina przeciągały, zaburzane 
zwykle interwencjami milicji, pochody  do miejsc pamięci, zwykle 
Grobów Nieznanego  Żołnierza. Rozlegała się pieśń „My, pierwsza 
brygada…, przez lata niesłyszana na ulicach polskich miast, składano 
kwiaty, zapalano  znicze. W uroczystościach krakowskich  wziął udział 
w generalskim mundurze sędziwy  gen. brygady Mieczysław Boruta-
Spiechowicz,  niegdyś żołnierz II Brygady Legionów. Szerokie  echo 
wywołała warszawska manifestacja  w dniu 11 listopada 1979 r. 
zorganizowana  przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. 
Po mszy św. w archikatedrze warszawskiej,  podczas której płomienne 
kazanie wygłosił  ks. Stefan Niedzielak (dziesięć lat później 
zamordowany przez „nieznanych sprawców”)  kilkutysięczny pochód, 
który kilkakrotnie próbowały rozbić grupy  esbeków, używając m.in. 
pistoletów gazowych, przeszedł pod Grób  Nieznanego Żołnierza, gdzie 
złożono wieńce  i wygłoszono przemówienia. Po zakończonej 
manifestacji, funkcjonariusze SB zatrzymali na  48 godzin jednego z 
mówców, Andrzeja Czumę  z Ruchu Obrony. Dwóch organizatorów 
manifestacji Kolegium ds. Wykroczeń skazało  później na 3 miesiące 
aresztu (Andrzej Czuma  i Wojciech Ziembiński), a dwóch na miesiąc  
aresztu (Józef Michał Janowski, Bronisław Komorowski).  Oskarżono 
ich, że „demonstracyjnie  okazali lekceważenie wobec narodu 
polskiego  (…) zarzucając mu m.in. że nie jest on narodem wolnym i 
niepodległym”. 

Obchody Święta Niepodległości wpisały się też mocno w 
historię „Solidarności”; ulicami  dziesiątków miast przeszły, szczególnie 
11 listopada  1981 r., patriotyczne pochody, organizowane  przez 
struktury związkowe. Nurtu  niepodległościowego nie zatrzymał stan 
wojenny,  mimo zakazów i dotkliwych represji.  11 listopada, w kolejne 
rocznice odzyskania  Niepodległości, wypełniały się świątynie, 
modlono   się w intencji ojczyzny, w wielu miejscach organizowano 
pochody i manifestacje, zwykle  blokowane i rozpraszane przez 
oddziały milicji  i ZOMO.  

Postać Komendanta, także tradycja  11 listopada – Święta 
Niepodległości, znalazły  trwałe miejsce w świadomości tamtej 
generacji  prowadzącej na różnych frontach wojnę  „polsko-
jaruzelską”. Na dobre zakorzeniła  się w niej maksyma Józefa 
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Piłsudskiego: „Być  zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć  i 
spocząć na laurach to klęska”. 

I stała się rzecz niezwykła. U schyłku tamtego  systemu, 
którego mitem założycielskim był  dzień 22 lipca 1944, data manifestu, 
który  sankcjonował zależność Polski od Związku  Sowieckiego, Sejm 
PRL-u 15 lutego 1989 r.  (był to już czas rozmów Okrągłego Stołu)  
ustanowił dzień 11 listopada dniem „Narodowego  Święta 
Niepodległości  dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród 
polski  niepodległego bytu państwowego oraz walk  pokoleń Polaków o 
wolność i niepodległość”. 

W tym roku świętujemy kolejną rocznicę tego dnia, kiedy 
Polska dołączyła do rodziny europejskich  narodów, wolna wśród 
wolnych,  równa wśród równych, niepodległa. 

Jędrzej Łukawy 
 

Uroczystości   11  Listopada 20154 
 

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
rozpoczęły  się  w  Warszawie mszą św. w Bazylice Świętego Krzyża.  
Nabożeństwo  celebrował  biskup  polowy  Wojska Polskiego  Józef  
Guzdek. We mszy św. uczestniczył m.in. Prezydent Andrzej Duda z 
małżonką. Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru 
Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego i odegrania Mazurka 
Dąbrowskiego. 

Główne  uroczystości  z  okazji  Narodowego  Dnia  
Niepodległości  rozpoczęły  się  w  południe  na  Placu  Marszałka 
Józefa  Piłsudskiego. Wzięli w nich udział: marszałkowie  Sejmu i 
Senatu, parlamentarzyści, premier Ewa Kopacz,  generalicja, 
przedstawiciele ordynariatów, urzędów centralnych  i  władz miasta.  
Stawiły się   poczty sztandarowe organizacji pozarządowych,  związków 
i stowarzyszeń kombatanckich, szkół i organizacji harcerskich. 

Uroczystość rozpoczął przegląd pododdziałów dokonany przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Na maszty podniesiono proporzec 

                                                           
4
  Zdjęcia na str. 58 i 60 ze strony prezydent.pl, pozostałe – Artur Kondrat i 

Monika Brzezińska 



58 
 

głowy państwa oraz flagę państwową. Podczas jej podnoszenia, chór 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP odśpiewał hymn Polski.  
Odczytano  niepodległościowy  apel  pamięci zakończony salutem   
honorowym 21 salw armatnich. W tym  czasie delegacja harcerzy 
złożyła na płycie  Grobu Nieznanego Żołnierza Ogień Niepodległości.  
Następnie odbyła się uroczysta odprawa  i zmiana wart na posterunku 
honorowym    przed  Grobem  Nieznanego  Żołnierza.  
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W  swoim  przemówieniu  prezydent  RP Andrzej Duda 
powiedział m.in.:  „Niepodległość, suwerenność i wolność nie są dane 
raz na zawsze.   Trzeba  o   nią się   starać  -  po to,  żeby   o   nią   nie 
walczyć, tak   jak  musiały walczyć pokolenia naszych prapradziadków i 
dziadków  przez  123 lata,   kiedy Polska niepodległości  nie miała, 
kiedy krwawili się w trzech powstaniach  i   innych mniejszych zrywach 
niepodległościowych. Kiedy walczyli w różnych  armiach, cały czas 
mając   Polskę   w   sercu,  na myśli   i   na bagnetach.   I   przez   lata   
nie   mogli jej  odzyskać.  Prezydent  podkreślił, że Polska przetrwała w 
rodzinach, dzięki pielęgnowaniu  tradycji,   dzięki tym zrywom, dzięki 
tym, którzy tworzyli  polską  literaturę   czasów zaborów,  tym, którzy 
uczyli młodzież pięknej historii naszej  Ojczyzny i tego wszystkiego, co 
ważne, byśmy  przetrwali”. 

Wspomniał  pierwszą   pielgrzymkę Jana Pawła  II do Ojczyzny 
w 1979 roku   i   jego słynne  pamiętne   słowa wypowiedziane na 
ówczesnym  Placu Zwycięstwa. „To było więcej niż  salwa armatnia. 
Może nie  zadrżały  budynki   i okna,  ale   zadrżały serca w całej Polsce. 
Ludzie zobaczyli,   że są razem,   że myślą jednakowo  i   że   mają   
jednakowe oczekiwania” – powiedział. 

Prezydent  zwrócił   uwagę na konieczność prowadzenia  
właściwej polityki historycznej, wyraził   wdzięczność wszystkim, którzy 
„przyczynili się  do zorganizowania uroczystości, które będą  trwać cały 
dzień”. Podziękował   wszystkim   organizatorom    tej  uroczystości: 
„żołnierzom  - potomkom i następcom   tych, którzy walczyli  o 
niepodległość Ojczyzny i  odzyskali ją  w 1918  roku, a później bronili   
jej w 1939 roku, w latach  czterdziestych, w  Powstaniu Warszawskim.  
potomkom   i następcom  Żołnierzy Niezłomnych, którzy do ostatniej  
kropli krwi nie złożyli broni. Wszystkim tym, którzy tutaj dzisiaj przybyli. 
Rodzicom, którzy przyprowadzili tutaj swoje dzieci, tak pięknie 
machające naszymi polskimi barwami. Bardzo serdecznie dziękuję. To 
jest właśnie polityka historyczna. To jest właśnie to, dzięki czemu chce 
się krzyknąć: Niech żyje Polska wolna i niepodległa, nasze wspaniałe 
państwo!” 

Po wystąpieniu głowy państwa, nastąpiła ceremonia składania 
wieńców. Trębacz odegrał utwór „Śpij Kolego”, a Orkiestra 
Reprezentacyjna WP wykonała „Pieśń Reprezentacyjną WP”. 
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów pieszych, pocztów 
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sztandarowych, grup rekonstrukcji historycznej,  Szwadronu Kawalerii 
WP i ochotniczych formacji kawaleryjskich. 
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Następnie, prezydent RP Andrzej Duda, w towarzystwie 
wicepremiera, ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka i 
Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysława Gocuła, złożył wieniec 
przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. 

11  listopada w uroczystości  na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego  wzięli udział przedstawiciele naszego  Stowarzyszenia – 
członkowie zarządu. Obecny był sztandar Stowarzyszenia, a o udział w 
poczcie sztandarowym zostali poproszeni nasi przyjaciele i sympatycy z 
Wołomina:  Monika Roguska, Wioletta Obuchowska oraz Piotr Szukała. 
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Poprzedniego dnia, 10 listopada wieczorem wzięliśmy udział – 
również ze sztandarem Stowarzyszenia – w Capstrzyku  Niepodległości, 
organizowanym przez  Dowództwo Garnizonu Warszawa  przed 
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Capstrzyk Niepodległości ma już swoją tradycję i podniesiony został do 
rangi jednego z najważniejszych wydarzeń w warszawskim garnizonie. 
W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele  kierownictwa MON i 
Sił Zbrojnych, instytucji państwowych, ordynariatów Wojska Polskiego, 
organizacji kombatanckich oraz młodzieży szkolnej, w tym klas o 
profilu mundurowym. 

 
          

W poczcie sztandarowym tym razem wystąpili:  Wojciech 
Cymerman z  3 Liceum Ogólnokształcącego,  Jakub  Bąk  z  L Liceum 
Ogólnokształcącego  im. Ruy Barbosy oraz  Piotr Brzeziński,  również  
sympatycy  Stowarzyszenia, mieszkańcy   Wołomina. 
 

Obchody  Narodowego  Święta  Niepodległości  odbyły  się  w  
wielu  miastach Polski, były tam  organizowane  uroczyste  msze  
święte w intencji Ojczyzny, koncerty, defilady  formacji wojskowych, 
pokazy w wykonaniu  grup rekonstrukcyjnych.  
(tekst opr. Danuta Pielak) 
1927 r. 
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Ciekawostka z okazji Święta Niepodległości 

Specjalnie z okazji Święta Niepodległości, Narodowy Instytut 
Audiowizualny (NInA) udostępnił   na ninateka.pl   zdigitalizowane 
przez siebie wyjątkowe nagranie z lat 20. XX wieku z udziałem Józefa 
Piłsudskiego i Ferdynanda Focha, jedynego Francuza, który został 
Marszałkiem Polski.  

5 lutego 1921 roku w szkole wojskowej Saint-Cyr w 
podparyskim Wersalu  miało miejsce spotkanie Naczelnika Państwa, 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z Marszałkiem Francji 
Ferdynandem Fochem. Foch uchodził za jednego z największych 
przyjaciół Polski – to dzięki jego interwencji w lutym 1919 roku siły 
niemieckie przerwały kontrofensywę przeciwko powstańcom 
wielkopolskim. Foch wspierał także utworzenie polskiego korpusu 
wojskowego we Francji w czasie I wojny światowej. W czasie spotkania 
przywódców, Józef Piłsudski odpiął ze swego munduru order Virtuti 
Militari i udekorował nim francuskiego marszałka. Wygłosił przy tym 
następujące słowa: 
 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiykY6Gh9XJAhWBhywKHXUzDosQjRwIBw&url=http://archiwum.rp.pl/artykul/871142-Nikogo-ani-Litwa-ani-Wilno--nie-obchodzi.html&psig=AFQjCNGv_AHLSks2H9iW34n9t7tsJeRCaA&ust=1449966170409080
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Znajduję     się   na   tej   ziemi    francuskiej,    zaprzyjaźnionej   
z Polską,   którą   z   radością   reprezentuję,   w  charakterze 
Prezydenta   Republiki.    Jednakże  w   obecności   Wielkiego  Wodza, 
który    potrafił   odnieść zwycięstwo wśród najtrudniejszych 
warunków,   nie    mogę zapomnieć,  że jestem żołnierzem. Jako 
żołnierz  podziwiałem i podziwiam olbrzymie dzieło, jakiego dokonałeś,   
biorąc na swoje barki   tak   olbrzymią   odpowiedzialność. I   dlatego  
dziś    z   uczuciem   głębokiej   radości   ofiaruję    Ci   krzyż „Virtuti   
Militari”,   ten   krzyż,    który     jest mi  tak  drogi,   a   który nosiłem na  
swojej   piersi,   jako   Naczelny   Wódz   Armii Polskiej (cytat za 
„Monitorem Polskim” z 7 lutego 1921 roku). 

 
Prezentowany w Ninatece fragment pochodzi z materiałów 

zdigitalizowanych w ramach realizowanej przez Narodowy Instytut 
Audiowizualny akcji Domowe Archiwum. Oryginalnie został 
zarejestrowany na taśmie Baby Pathé 9.5 mm. Materiał przeniesiono 
na nośnik cyfrowy 1:1, nie został dotąd poddany rekonstrukcji. 

 

Józef Piłsudski witany na dworcu kolejowym w Warszawie po powrocie z 

Magdeburga 

http://polona.pl/item/6896140/2/
http://polona.pl/item/6896140/2/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8nY_y1tnJAhWmh3IKHeiRCP4QjRwIBw&url=http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-11-listopada-1918-r-polska-odzyskuje-niepodleglosc,nId,1541724&psig=AFQjCNEHW_sMlG-vPZwD5s8QdEZN4jOefQ&ust=1450125041600760
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Najmłodszy żołnierz generała Andersa5
 

 Red.:  W poprzednim numerze Kwartalnika  zamieściliśmy 
relację  mec. Andrzeja Siedleckiego, uczestnika uroczystości 
intronizacji  króla Warszawskiego  Bractwa  Kurkowego  -  Mirosława  
Sztybera,  sympatyka  naszego  Stowarzyszenia. 

 Gościem tej  uroczystości  był  także kpt. dr Krzysztof Flizak  -   
w czasie II wojny światowej najmłodszy żołnierz Armii gen. 
Władysława  Andersa, żołnierz sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, a 
następnie  oficer US Army, a potem weteran wojny koreańskiej. 

Podczas uroczystości kpt. Krzysztof Flizak wygłosił niezwykle 
wzruszający, głęboko patriotyczny „Raport najmłodszego żołnierza 
Armii gen. Władysława Andersa”, w którym bardzo skrótowo 
nakreślił  swoją  trudną  drogę  życiową. 

Poniżej nieco szerzej przedstawiamy sylwetkę kpt. dr 
Krzysztofa Flizaka.    

Krzysztof  Flizak urodził się w Równem, na Wołyniu,  w  
sierpniu 1932  roku.   Jego   ojciec  Tadeusz   Flizak,   góral z 
Podobina pod Turbaczem służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. 
Przeniesiony służbowo do położonych nad Berezyną   Dokszyc na 
Wileńszczyźnie, przed samym wybuchem  wojny  został   
mianowany  komendantem  niewielkiej strażnicy granicznej na 
południe od Puszczy Hołubickiej. 

Po aresztowaniu ojca przez NKWD  (trafił do obozu 
jenieckiego pod Smoleńskiem), Krzysztof wraz z matką i młodszą 
o dwa lata siostrą ukrywali się w domu kuzyna. Tam 29 czerwca 
1940 roku zostali zatrzymani przez Sowietów i wywiezieni w 
bydlęcych wagonach do małej azjatyckiej miejscowości nad rzeką 
Tawdą w obwodzie swierdłowskim, za Uralem. Kilkakrotnie 
przesiedlani, trafili w końcu do głębokiej tajgi w okolicach 

                                                           
5
  Opracowano na podstawie tekstów z portalu Onet.pl i  świnoujskie.info.pl, 

oraz artykułu  Waldemara  Żyszkiewicza w tygodniku „Solidarność” Nr 38 z 
18.09.2009 r. 
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Nowosybirska, gdzie przeszli gehennę - głód, 40-stopniowe 
mrozy i ciężka praca ponad siły. 

Mężczyzn z transportu skierowano do wyrębu lasu. 
Krzysztof miał pilnować, żeby spławiane Tawdą drewno nie 
tworzyło zatorów, z czasem nabrał zręczności w przeskakiwaniu z 
pnia na pień i operowaniu długim kijem. Matka  -  Olga  
Flizakowa   szyła ubrania dla miejscowych. 

Gdy  w   grudniu 1941 roku do zapadłej syberyjskiej 
wioski dotarła wieść o tworzeniu się armii polskiej pod 
dowództwem generała Władysława Andersa, dziesięcioletni 
wówczas Krzysztof postanowił odnaleźć ojca. Niebezpieczna to 
była wyprawa – ponad dwutygodniowa jazda pociągami 
towarowymi, bez pozwolenia od władz sowieckich na podróż, 
bez biletu. Chłopiec kierował się na południe Związku 
Radzieckiego, wiedząc, że tam właśnie powstaje  armia tworzona 
z wypuszczonych  na mocy "amnestii" polskich jeńców i 
zesłańców. Armia mająca wspierać walczącą z Niemcami Rosję 
Radziecką. 

Krzysztof Flizak dotarł w końcu do celu, do Kermine (dziś  
Nawoi – miasta  w  Uzbekistanie, 150 kilometrów na północny 
zachód od Samarkandy) .  

Udało mu się odnaleźć ojca, który w tym czasie  przybył 
do Kermine, aby towarzysz broni potwierdził jego tożsamość. 
Polacy zwalniani z obozów, zesłańcy, Sybiracy często nie mieli 
żadnych dokumentów, więc znalezienie znajomych ułatwiało 
pełnoprawny powrót do polskiej społeczności.  

 
Krzysztof Flizak tak wspomina to spotkanie: „Ktoś mi 

powiedział, że ojciec może być w Uzbekistanie. Pociągiem 
jechałem noce i dnie. Wyskakiwałem, gdy skład dojeżdżał do 
stacji. Nie chciałem, aby ktoś mnie złapał. Dojechałem do 
Kermine.  W drewnianym baraku odnalazłem żandarmerię”.  

Tam natknął się na kolegę swego ojca z czasów 
przedwojennych. Gdy  przedstawił się i podał cel wędrówki, 



68 
 

żandarm zawołał: Tadek, chodź tutaj!  „Stanąłem oko w oko z 
ojcem – opowiada nie kryjąc wzruszenia.  Nie poznał mnie, ani ja 
jego. Dopiero po chwili coś we mnie pękło. Nie pamiętam jak 
długo łzy ciekły mi po policzkach”. 

Spotkanie było krótkie, bo Tadeusz Flizak musiał szybko 
wracać do swojej jednostki. W warunkach wojennych rodzina 
znów na długo straciła ze sobą kontakt. Jeszcze parę razy syn 
musiał szukać ojca, a także matki i siostry. 

 
Postanowił wstąpić do tworzonej przy Wojsku Polskim 

kompanii młodzieżowej. Aby się do niej dostać  i w obawie, że 
może trafić do sierocińca - podał wcześniejszą o dwa lata datę 
urodzin. Przyjęto go i w ten sposób został najmłodszym 
żołnierzem generała Andersa. 

Oto jak zapamiętał tamte lata: "Przed nami była wolność, 
była nadzieja przeżycia, nadzieja lepszego jutra, nadzieja, że to 
już może początek drogi powrotnej do Polski... O niczym innym 
wówczas nie mogliśmy marzyć. I szliśmy dalej: przez Pahlevi, 
Teheran, przez Habaniję i chamsiny (burze piaskowe), przez Syrię, 
Czarną Pustynię i Transjordanię. Z «nieludzkiej ziemi» do «ziemi 
obiecanej»". 

Mały uciekinier z Sybiru poczuł się szczęśliwy, gdy został 
uczniem powstałej z rozkazu generała Andersa wojskowej szkoły 
przy 2 Korpusie Polskim. Wszystkie organizowane wówczas przy 
wojsku szkoły miały swój odpowiednik w brytyjskich strukturach 
wojskowych "Young Soldiers". Ich polskie nazwy to szkoły 
junackie dla chłopców i szkoły młodszych ochotniczek (SMO) dla 
dziewcząt. Krzysztof wspomina słowa, które skierował do 
junaków generał Anders podczas jednej z wizyt: "Jesteście moją 
ostatnią wojskową rezerwą i mam nadzieję, że już niedługo 
wszyscy zobaczymy wolną i niepodległą Polskę". 

Gdy w kwietniu 1942 roku Krzysztof znalazł się z polskim 
wojskiem w Iraku, wkrótce w gazetce polowej umieszczono jego 
zdjęcie z następującym podpisem: "Najmłodszy żołnierz generała 
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Andersa, Krzysztof Flizak, melduje się swojemu szefowi 
kompanii, sierżantowi Bronisławowi Dereniowi, w obozie Wojska 
Polskiego nad jeziorem Habanija". Na innej fotografii Krzysztof, 
stojąc w towarzystwie dwóch junaków, trzyma kwiaty 
przeznaczone dla wizytującego polskie obozy generała 
Kazimierza Sosnkowskiego, który objął naczelne dowództwo nad 
Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie po tragicznej śmierci 
generała Władysława Sikorskiego. 

Droga do wolności, która wiodła przez Palestynę i Egipt, 
była szkołą młodzieńczej solidarności. Wojsko zastąpiło 
Krzysztofowi utraconą rodzinę, było namiastką ojczyzny. Korpus 
Junackiej Szkoły Kadetów (JSK) został utworzony na wzór 
przedwojennego Korpusu Kadetów II Rzeczypospolitej. Kadeci 
nosili wprawdzie brytyjskie mundury, ale oprócz naramienników 
z JSK na rękawach mieli odznakę "Poland" i choinkę na biało-
czerwonej tarczy. Była to odznaka 3 Dywizji Karpackiej. W lecie 
junacy nosili brytyjskie mundury tropikalne, ale z polskimi 
odznaczeniami. 

Broń również była brytyjska, podobnie sposób 
salutowania, lecz obowiązywały polskie komendy wojskowe. 

Sam Krzysztof - z uwagi na zbyt młody wiek - nie brał 
bezpośredniego udziału w walkach. Jego dwunastu starszych 
kolegów ze szkoły kadetów zginęło w bitwach o Monte Cassino, 
Loreto, Ankonę i Bolonię. Flizak wspomina ich zawsze z żalem i 
głębokim szacunkiem. 

W sierpniu 1947 roku Junacka Szkoła Kadetów została 
przetransportowana z Palestyny do Port Saidu w Egipcie, po 
czym na okręcie "Chitral", wraz z oddziałami wojsk brytyjskich, 
dotarła do Southampton. Po roku pobytu w obozie Bodney koło 
Cambridge i ostatniej maturze korpus został zdemobilizowany. 
Kadeci rozjechali się po świecie. Wielu z nich wyemigrowało do 
Ameryki, Kanady, Australii, Argentyny i Brazylii. Do ojczyzny 
wrócili nieliczni. W komunistycznej Polsce "janczarzy Andersa" 
nie byli mile widziani. 
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Ponownie rozpoczął poszukiwania swojej rodziny 
rozłączonej przez wojenną zawieruchę, odnalazł ich.  

W 1951 roku postanowił wyjechać do Ameryki. Na 
pokładzie "Queen Mary" pożegnał Europę w 1951 roku. Miał 
wówczas 19 lat. 

Gdy w kwietniu 1951, po zejściu z pokładu „Queen 
Mary”, dziewiętnastoletni polski ekskadet stanął przed 
funkcjonariuszem US Immigration Office miał ze sobą  
dwie walizki  książek oraz siedem dolarów w kieszeni. 

– I myślisz, że zawojujesz z tym Amerykę? – spytał go 
urzędnik. 

– Sir, you shall see! Pan się przekona – padła krótka 
odpowiedź. 

 Zanim trafił do amerykańskiej armii, przeżywał na obcej 
ziemi chwile załamania. Uratowała go armia Stanów 
Zjednoczonych, przysyłając powołanie do służby obowiązkowej. 
Znów poczuł się w swoim żywiole. Ukończył szkołę oficerską w 
Fort Benning w stanie Georgia i szkołę skoczków 
spadochronowych Jump School. Został przydzielony do 187 
Pułku Powietrznodesantowego w 101 Dywizji Spadochronowej 
"Screaming Eagles", którą wysłano do Korei. 

Zaczął się nowy rozdział w życiu Krzysztofa Flizaka. On 
sam tak wspomina ten czas: "Służyłem w armii Stanów 
Zjednoczonych z wielką dumą. Brałem czynny udział w zbrojnej 
akcji w Korei, […] gdzie agresor był wspierany przez Rosję 
Sowiecką i czerwone Chiny. Mój udział w tej wojnie to była walka 
«za wolność naszą i waszą»".  25 maja 1953 roku - dwa miesiące 
przed zakończeniem działań militarnych - został ciężko ranny. 
Leczenie trwało wiele miesięcy. Był kolejno w szpitalach w Korei, 
Japonii, a ostatecznie wylądował w US Army Hospital w Fort 
McClellan w stanie Alabama. Potem dostał skierowanie na pięć 
lat rehabilitacji. W tym czasie podjął studia na uniwersytecie 
stanowym w Wisconsin, które opłaciło mu wojsko. Gdy po pięciu 
latach zgłosił się na komisję wojskową, powiedziano mu, że może 
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powrócić do czynnej służby, ale w stopniu kapitana. Chłopięce 
marzenie o generalskich szlifach legło w gruzach. W tej sytuacji 
Krzysztof Flizak zdecydował się na karierę naukową. Został 
młodszym profesorem na Wayne State University w Detroit. Jego 
praca polegała między innymi na opracowywaniu 
specjalistycznych podręczników i programu szkoleniowego  
pilotażu dla lotnictwa wojennego USA, wykładał też na 
uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szwecji. 

"Gdy budowałem moją karierę w armii Stanów 
Zjednoczonych, a później w świecie naukowym w Ameryce i 
Szwecji, czułem się jak latarnik Sienkiewicza, spragniony 
polskiego słowa".  Aby nie zatracić w świecie i otoczeniu 
anglosaskim tego, co posiadałem  i co było bardzo drogie 
mojemu sercu, dużo czytałem po polsku”  - wspomina.  
 

Dziś mieszka z żoną na Florydzie, a jego drugim domem 
jest Świnoujście. 
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POEZJE 
 
 

Walecznych tysiąc 
 

 Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę, 
Przysięga klęcząc: naszym świadkiem Bóg! 
Z bagnetem w ręku pójdziem w świętą Sprawę, 
Śmierć hasłem naszem, niechaj zadrży wróg! 
Już dobosz zabrzmiał, już sojusz zawarty, 
Z panewką próżną idzie w bój pułk czwarty. 

  
Wiadoma światu ta sławna Olszyna, 
Gdzie nieprzyjaciel twardym murem stał, 
Paszcz tysiąc zieje, bój się krwawy wszczyna, 
Już mur zwalony, nie padł ani strzał. 
Ogromy postrach padł na tłum rozżarty, 
Spokojnie wrócił do Pragi pułk czwarty. 

  
Pod Ostrołęką wróg się tłumny zżyma, 
Otacza naszych dzikiej hordy zwał. 
Śmierć albo życie, tu wyboru nie ma. 
Z bagnetem w ręku, nie padł ani strzał. 
I już dla naszych odwrót jest otwarty. 
I któż to zdziałał? To był nasz pułk czwarty. 

  
On to po ciężkiej i krwawej rozprawie, 
Jak groźny piorun, jako bitny pan, 
Wracał ponuro ku tęsknej Warszawie, 
Krew obmył w Wiśle już z przeschniętych ran. 
Czerwono płynie w morze prąd niestarty - 
Krew to walecznych: przelał ją pułk czwarty. 

  
Daremne męstwo, Ojczyzna zgubiona. 
Ach, nie pytajcie, kto spełnił ten czyn. 
Zabójczy potwór wyszedł z matki łona, 
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Ojczyzny zgubą jest wyrodny syn. 
W kawałki znowuż Polski kraj rozdarty, 
Krwawymi łzami zapłakał pułk czwarty. 

  
Żegnajcie bracia, których nam przy boku 
Za świętą sprawę wzięła śmierci dłoń, 
Wam lepszy udział dostał się w wyroku, 
Nam chytra zdrada wzięła z ręki broń. 
Jak biedny tułacz na kiju oparty, 
W kraj obcy idzie na zawsze pułk czwarty. 

  
Dziesięciu mężów obłąkanym wzrokiem 
Przechodzi chwiejnie przez graniczny słup, 
Ciekawym zewsząd patrzą na nich okiem, 
Z nich każdy idzie, jak bez życia trup. 
Kto idzie?! Stójcie! - krzykną pruskie warty, 

   My to dziesięciu, cały nasz pułk czwarty. 
 
  

Red.:  Jest to pieśń napisana po upadku Powstania 
Listopadowego, napisana przez twórców niemieckich (autorem słów 
jest postępowy poeta  Julius Mosen (1803–1867). Przekładu dokonał 
Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855). 

Melodia utworu pochodzi również z zagranicy. Według 
niektórych badaczy napisał ją francuski kompozytor Joseph Denis 
Doche, według innych – niemiecki kompozytor Gustaw Albert Lortzing. 

 Napisana została ku czci 4 pułku piechoty Królestwa Polskiego 
(tzw. Czwartaków). Czwartacy wsławili się swoim bohaterstwem w 
czasie powstania listopadowego w walkach pod Zakrzewem, Dobrem, 
Wawrem i w bitwie pod Olszynką Grochowską 

Dalsze losy Czwartaków to: próba odsieczy warszawskiej Woli, 
odmowa oddania broni carskim wojskom, wreszcie przekroczenie 
granicy pruskiej pod Brodnicą (październik 1832 r.) w pełnym 
uzbrojeniu. Po dwóch latach internowania w twierdzach Grudziądza, 
Kwidzyna i Gdańska Czwartacy nie powrócili do swoich domów na 
terenie zaboru rosyjskiego, lecz masowo wyemigrowali do Wielkiej 
Brytanii.    
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Żołnierze polscy byli owacyjnie przyjmowani w Niemczech, we 
Francji i w Belgii. Wielki kompozytor niemiecki Ryszard Wagner 
poświęcił Polakom poloneza fortepianowego na 4 ręce oraz poemat 
symfoniczny „Polonia”.   

 
(opr. na podstawie Wikipedii) 

 

 

 

Myśląc Ojczyzna 

Jan Paweł II 
 
 

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, 

Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, 

Która ze mnie przebiega ku innym, 

Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 

Z niej się wyłaniam...  

Gdy myślę Ojczyzna -  

By zamknąć ją w sobie jak skarb.  

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, 

Jak poszerzyć tę przestrzeń, 

Którą wypełnia. 

 

 

* 
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PAMIĘCI   POLEGŁYCH   NIEPOKONANYCH6 

Edward Kołodziejczyk 

 

Pamięci Warszawian, którzy oddali życie w obronie i podczas 
wyzwalania naszej Stolicy, poległych w Powstaniu 

Warszawskim oraz tych, którzy ponieśli męczeńską śmierć 
wskutek jego wybuchu 

Powstanie   Warszawskie  wybuchło niespełna miesiąc 
po moim przyjściu na świat, a po 63 dniach podpisano akt jego 
ostatecznej   kapitulacji.   Zaraz potem  do   podłowickich   wsi, 
gdzie   się  urodziłem, zaczęły przychodzić (dosłownie) 
transporty   wysiedlanej   ludności  Warszawy. Sołtys  przydzielał 
bezdomnych warszawian do poszczególnych gospodarzy - 
głównie w zależności od ich możliwości lokalowych i 
materialnych. Dziadek   Władysław,  u którego mieszkaliśmy, 
miał duże gospodarstwo, ale część zabudowań, w tym 
drewniany dom mieszkalny, spłonęły półtora roku wcześniej. 
Ponieważ   gdzieś  trzeba było pomieścić liczną rodzinę, 
dziadek, który miał smykałkę i do murarki i do ciesiołki, 
zaadaptował   na   ten  cel   stajnię,  w   której dawniej stały 
konie.  

Mimo   tak trudnych warunków lokalowych, oprócz 
naszej, licznej rodziny, znalazły tu schronienie 4 osoby 
wypędzone ze zrujnowanej Warszawy (…)  

Gdy po latach trafiłem do pracy w położonych na 
warszawskiej Woli Zakładach Mechanicznych im. Marcelego 
Nowotki  -   Powstanie Warszawskie,   a   zwłaszcza   związana 
z nim tragedia warszawian, znowu zagościły w mojej 
świadomości.  

                                                           
6
  Album autorstwa Edwarda Kowalczyka „Poległym Niepokonanym”, 

wydawca: Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy  2014.  Skróty w tekście  - za 
zgoda autora. 
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I   nie   mogło być inaczej, bo przecież tuż za 
ogrodzeniem fabryki – w której pracowało wiele osób 
naznaczonych gehenną okupacji - znajdował się Cmentarz 
Wolski, a za nim Cmentarz Powstańców Warszawy oraz inne 
miejsca, w które wsiąkła krew mieszkańców Woli. Stopniowo 
poznawałem zarówno ludzi jak i miejsca uświęcone krwią 
warszawiaków (…).  

CMENTARZ OFIAR  
 POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

Dla przeciętnego człowieka cmentarz to przede 
wszystkim miejsce wiecznego spoczynku jego bliskich, 
gdzie chodzi kierowany głównie uczuciami rodzinnymi i dla 
oddania szacunku pochowanym tam bliskim i znajomym. 
Ale są cmentarze, gdzie próżno szukać grobów osób 
zmarłych w ostatnich latach, a mimo to chodzimy tam, 
czytamy napisy na nagrobkach, ogarnia nas zaduma, ale 
nachodzi również refleksja - nad historią naszej Ojczyzny i 
jakże tragicznymi losami poprzednich pokoleń.  

W Warszawie również jest taki cmentarz - to 
nekropolia nazwana Cmentarzem Powstańców Warszawy. 
Tu dziesiątki mogił kryją prochy tysięcy Polaków - głównie 
warszawian zabitych lub pomordowanych w latach 1939-
1945, czyli podczas najbardziej tragicznej z wojen ery 
nowożytnej.  

Na tym cmentarzu, położonym na zachodnim skraju 
warszawskiej Woli, pogrzebane są prochy ponad 100 
tysięcy mieszkańców Warszawy, z których kilkanaście 
tysięcy to bezpośredni uczestnicy Powstania 
Warszawskiego, oraz żołnierze polegli w obronie naszej 
stolicy we wrześniu 1939 roku, a także żołnierze, którzy 
zginęli podczas jej wyzwalania w 1945 roku. Jednak 
zdecydowana większość pogrzebanych tu warszawian - to 
cywilni mieszkańcy Woli, najbardziej doświadczonej 
tragizmem wojny dzielnicy naszego miasta, którzy zginęli 
zamordowani przez hitlerowców i w większości spaleni - w 



77 
 

odwecie za wybuch Powstania Warszawskiego. Tu również 
pochowane zostały prochy kilku tysięcy warszawian 
narodowości żydowskiej - zamordowanych i spalonych na 
ówczesnym stadionie „Skra” przy ul. Okopowej.  

Spoczęły tu również szczątki warszawian 
odnajdywane podczas odgruzowywania wyzwolonej Stolicy 
w prowizorycznych mogiłach na podwórkach, skwerach, 
trawnikach i parkach, wydobywane z ruin zburzonych 
domów. Znalazły tu więc miejsce wiecznego spoczynku 
prochy mieszkańców z całej Warszawy - w większości 
nierozpoznanych, bo albo spalonych przez niemieckich 
barbarzyńców, albo nie mających w chwili śmierci żadnych 
dokumentów umożliwiających ich rozpoznanie.  

Jest to cmentarz przede wszystkim ofiar wybuchu 
Powstania Warszawskiego - musimy i powinniśmy o tym 
pamiętać, choć ta pamięć nie jest łatwa, nie jest prosta, ale 
ta pamięć to nasz obowiązek - taki sam jak pamięć o 
naszych bliskich. A może nawet większy, bo są to 
najczęściej bezimienne i bezbronne ofiary - często dzieci i 
młodzież, kobiety i dziadkowie. Gdyby nie zgotowano im 
takiej hekatomby, to można przypuszczać, iż dzięki  ich 
działalności i pracy w dorosłym życiu, nasze życie i nasz 
kraj wyglądałyby zupełnie inaczej... 

Powstanie Warszawskie stanowi dla Polaków 
świętość narodową wypełnioną bezmiarem przelanej krwi, 
ogromem cierpień i poświęceń warszawian (…).  

Szczególną ofiarę i cierpienia poniosła zachodnia 
dzielnica naszej stolicy – warszawska Wola. Gehenna jej 
mieszkańców przeszła do historii pod nazwą "Rzezi Woli", 
co oznacza masową eksterminację mieszkańców tej 
dzielnicy prowadzoną przez oddziały niemieckie już od 
pierwszych dni Powstania Warszawskiego na wyraźny 
rozkaz Adolfa Hitlera: Każdego mieszkańca należy zabić, 
nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być 
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zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony 
zastraszający przykład dla całej Europy.  

Już między 2 a 4 sierpnia walczący na Woli 
żołnierze dywizji pancerno-spadochronowej  "Herman 
Göring" zamordowali ok. 400 wziętych do niewoli 
powstańców, w tym wielu rannych. Jednocześnie jednostki 
tej dywizji systematycznie wypędzały z budynków 
mieszkalnych polską ludność cywilną, wykorzystywaną 
następnie (w tym kobiety i dzieci) w charakterze "żywych 
tarcz", osłaniających natarcia na stanowiska powstańcze 
niemieckiej   piechoty  lub  czołgów.  

Podobnie, oddziały dowodzone przez Heinza 
Reinefartha już 4 sierpnia rozpoczęły systematyczne 
mordowanie ludności Woli. Tego dnia miały miejsce 
pierwsze egzekucje m.in. na terenie Fabryki Kazimierza 
Franaszka przy Wolskiej 41/45 oraz przy wiadukcie 
kolejowym nad ul. Górczewską (przy dzisiejszej al. 
Prymasa Tysiąclecia). 

Początkowo ludność Woli mordowano w sposób 
chaotyczny i bezładny – w mieszkaniach, w piwnicach, na 
podwórzach kamienic, na ulicach. Szereg domów 
podpalono, a uciekających w panice mieszkańców 
wybijano ogniem broni maszynowej. Dochodziło do aktów 
wyjątkowego bestialstwa – m.in. wrzucania żywcem małych 
dzieci wraz z matkami do płonących budynków. W 
prawosławnym sierocińcu przy ul. Wolskiej 149 SS-mani z 
brygady Dirlewangera zamordowali kilkadziesiąt dzieci, 
rozbijając im główki kolbami swoich karabinów. 

Ofiarą masakry mieszkańców Woli, której punkt 
szczytowy przypadł w dniach 5–7 sierpnia 1944, padło od 
38 tys. do 65 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci. Ponadto, w 
rezultacie podpaleń i wysadzeń dokonywanych przez 
oddziały niemieckie, zagładzie uległo 81 proc. zabudowy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Dywizja_Pancerno-Spadochronowa_Hermann_Göring
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgwałcenie
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mieszkalnej Woli oraz zniszczony został - wskutek grabieży 
i celowego niszczenia - także wolski przemysł (…). 

Pod koniec zimy 1945 roku Polski Czerwony Krzyż 
rozpoczął ekshumację ciał warszawian, którzy ponieśli 
śmierć zarówno podczas działań powstańczych jak i w 
konsekwencji zbrodniczego rozkazu Adolfa Hitlera. 

Dokładna liczba ofiar rzezi mieszkańców 
warszawskiej Woli pozostaje wciąż nieznana. Jednak w 
rezultacie tego zbrodniczego rozkazu – wysiedlona i 
zburzona Warszawa stała się jednym wielkim cmentarzem. 

  
Referat Ekshumacyjny, działający przy ówczesnym 

Warszawskim Zarządzie Miejskim, szacował, że w ruinach 
miasta i w prowizorycznych grobach na trawnikach, placach 
i podwórkach, znajdowało się co najmniej 200 tysięcy 
rozkładających się zwłok, wymagających pilnego zebrania i 
przeniesienia na miejsce pochówku. Wiosenne deszcze i 
wzrost temperatury groziły bowiem wybuchem epidemii, 
której skutki mogły być nieobliczalne.  

Tymczasem, mimo że miasto leżało w gruzach, do 
stolicy wracały tysiące warszawian – niektórzy tylko po to, 
by odszukać ciała swoich bliskich i pogrzebać je zgodnie z 
chrześcijańskim obowiązkiem.  

W obawie przed wybuchem epidemii postulowano 
jak najszybsze grzebanie ciał w zbiorowych mogiłach, 
jednak na dotychczasowych cmentarzach nie było już 
miejsc. Została więc przyjęta propozycja Polskiego 
Czerwonego Krzyża, by ekshumowane szczątki zebrać i 
czasowo pochować m.in. w Ogrodzie Krasińskich, w 
ogrodzie Instytutu Głuchoniemych przy Placu Trzech 
Krzyży, na pl. Wilsona i pl. Starynkiewicza oraz w innych, 
nadających się do tego celu, niezabudowanych miejscach, 
skąd dopiero w 1947 roku przeniesiono prochy na miejsce 
wiecznego spoczynku. 

Jesienią 1945 roku, poza dodatkowymi kwaterami na 
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powązkowskim Cmentarzu Wojskowym, udało się pozyskać 
obszerny teren przylegający do Cmentarza Wolskiego, gdzie 
niebawem została utworzona nekropolia, nazwana 
CMENTARZEM POWSTAŃCÓW WARSZAWY. Sama 
nazwa jest nieco ograniczająca, bo jak już była o tym mowa 
- spoczywają tu nie tylko bezpośredni uczestnicy 
powstania, lecz także żołnierze, którzy oddali życie w 
obronie (w 1939 r.) i wyzwoleniu (w 1945 r.) naszej stolicy, 
a zwłaszcza dziesiątki tysięcy warszawian, którzy ponieśli 
męczeńską śmierć w konsekwencji wybuchu powstania.  

Wyszukiwaniem zwłok, ich wydobywaniem, 
identyfikowaniem i dostarczaniem na miejsca gromadzenia 
zajmowały się głównie kobiety-sanitariuszki PCK, tylko 
niekiedy mające do pomocy robotników-mężczyzn. 
Dwuosobowe komisje PCK starały się dotrzeć do wszystkich 
budynków i ogrodów, zbierając informacje o znajdujących się 
tam zwłokach przed ich wywiezieniem do zbiorczych grobów. 
Spisywały dane z krzyży, wypytywały mieszkańców, 
odwoływały się do wiedzy o miejscach walk i pacyfikacji 
ludności cywilnej. Teren miasta pozostawał nierozminowany, 
wypalone budynki groziły zawaleniem – zajęcie było więc 
niebezpieczne. Wymagało to od tych dzielnych dziewcząt i 
kobiet niezwykłego poświęcenia i nadzwyczajnego wysiłku. 
Potwierdzają to ich dramatyczne relacje, meldunki i 
protokoły, zachowane dla potomnych w archiwum Biura 
Informacji i Poszukiwań ZG PCK w Warszawie oraz 
Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania 
Warszawskiego.  

Masowe ekshumacje trwały zasadniczo aż do 1948 
roku. Ale jeszcze i później, podczas odgruzowywania i 
odbudowy stolicy, znajdowano wiele szczątków 
warszawian, ofiar najbardziej barbarzyńskiej z wojen w 
dziejach naszego świata...  

W październiku 1945 r., na podstawie porozumienia 
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z Ministerstwem Kultury i Sztuki, Wydział Urbanistyczny 
Biura Odbudowy Stolicy zaplanował cmentarz dla 
warszawian poległych podczas Powstania Warszawskiego, 
położony obok katolickiego Cmentarza Wolskiego. 
Uroczyste poświęcenie nekropolii, pod oficjalna nazwą: 
Cmentarz Powstańców Warszawy, nastąpiło już 29 
listopada 1945 r. Na usypanym wówczas kurhanie 
umieszczono metalowy krzyż i tablicę z napisem: Tu 
spoczywają prochy tysięcy ofiar faszyzmu hitlerowskiego 
zamordowanych i spalonych w Warszawie w 1944 roku 
(…).  

Pierwsze pochówki miały tu miejsce już 30 listopada 
1945 roku. 6 sierpnia 1946 roku, ulicą Wolską w kierunku 
cmentarza przejechał kondukt pogrzebowy ze 117 
trumnami kryjącymi prochy osób zamordowanych i 
spalonych m.in. na terenie dawnego Generalnego 
Inspektoratu Sił Zbrojnych przy Al. Ujazdowskich, w 
siedzibie gestapo przy Al. Szucha, tymczasowo 
pogrzebanych przy ul. Wolskiej, Górczewskiej, na Moczydle 
i przy Młynarskiej oraz w Parku Sowińskiego, a także na 
terenie Szpitala Zakaźnego św. Stanisława, na terenie d. 
fabryki Franaszka (później FOTON).  

W obrębie powstańczej nekropolii usypano wówczas 
wspomniany kurhan, czyli zbiorową mogiłę, w której 
„wieczny odpoczynek” znalazły prochy ok. 50 tysięcy 
warszawian. Na mogile postawiony został kilkumetrowy 
metalowy krzyż.  

Pierwszy projekt nekropolii przy Cmentarzu Wolskim 
sporządzili w 1946 roku, na prośbę pułkownika Jana 
Mazurkiewicza ps. „Radosław” (1896-1988): Romuald Gutt 
(1888-1974) – architekt, profesor warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych i Politechniki Warszawskiej oraz Alina 
Scholtz (1908-1996) – architekt terenów zielonych. 
Koncepcja tej pary architektów (projektantów także np. 
cmentarza w Palmirach) zakładała przekształcenie terenu 
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między Cmentarzem Wolskim, a ul. Redutową i Wolską, w 
malowniczy cmentarz-park (…).  

Niestety, rozpoczęte prace realizacyjne, po 
niedługim czasie zostały zaniechane, głównie z braku 
funduszy. Nowa nekropolia nie cieszyła się dostateczną 
troską władz powojennych. Dopiero w latach 1960-1961, 
staraniem głównie kombatantów, cmentarz został wreszcie 
uporządkowany, ale już według nowszego projektu, 
autorstwa Tadeusza Wyrzykowskiego, który jednak 
wykorzystał koncepcję Gutta i Scholtzówny (układ 
urbanistyczny i zieleń), uzupełniając ją o własne projekty 
nagrobków.  

Na każdej ze 177 zbiorowych mogił Tadeusz 
Wyrzykowski zaproponował jednakowe, ustawione pionowo, 
kamienne płyty. Na płytach Wyrzykowski zaprojektował 
kombatancki "krzyż grunwaldzki" - symbol utworzonego w 
1949 roku Związku Bojowników   o  Wolność  i  Demokrację  
(ZBoWiD), napis: Polegli w walce o wolność w powstaniu 
warszawskim 1944 r. oraz imiona i nazwiska zmarłych (jeśli 
były znane). Podanie imion   i   nazwiska  wszystkich tu 
pogrzebanych było zamiarem  szczytnym,  ale nierealnym, z 
powodu braku danych  - dlatego na   każdej   prawie  płycie 
nagrobnej widnieje napis: Nieznany i liczba pogrzebanych w 
danym grobie  ofiar. Tam, gdzie są podane nazwiska, uderza 
ogromna rozpiętość wieku ofiar: kilkumiesięczne dzieci, 
nastoletni chłopcy i dziewczęta, dojrzali mężczyźni i starcy 
pamiętający czasy Królestwa Polskiego.  

Tak więc spoczywają tu nie tylko powstańcy - 
uczestnicy Powstania Warszawskiego, ale cały przekrój 
społeczeństwa Warszawy roku 1944.  

Dodatkowa tablica informowała w związku z tym, że: 
Cmentarz Powstańców Warszawy jest miejscem 
upamiętnienia walki i męczeństwa narodu polskiego. Na 
cmentarzu pochowane są szczątki i prochy bohaterskiego 
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ludu Warszawy, zorganizowanych członków ruchu oporu i 
żołnierzy walczących o wyzwolenie stolicy z niewoli 
hitlerowskiej w latach 1939-1945 (…).  

Według ksiąg cmentarnych - na Cmentarzu 
Powstańców Warszawy spoczywa 104 tysiące 105 osób. 
Aż 80%  to cywile, którzy zginęli w egzekucjach lub 
podczas bombardowań – niestety, w większości pochowani 
anonimowo, dotychczas bowiem, w  księdze ewidencyjnej 
Cmentarza Powstańców Warszawy znajduje się tylko 3.696 
nazwisk pochowanych tu warszawian. 

Cmentarz Powstańców Warszawy zajmuje dziś 
obszar 1,5 ha (…). Mimo stosunkowo niewielkiej 
powierzchni - Cmentarz Powstańców Warszawy jest 
największą nekropolią cywilnych ofiar Powstania 
Warszawskiego.  

Dopiero w 2011 roku, w wyniku starań Społecznego 
Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy 
rozpoczęto remont cmentarza, gdzie wymieniono 
dotychczasowe, piaskowcowe płyty nagrobne, projektu 
Tadeusza Wyrzykowskiego, na nowe, z granitu – również 
projektu tego artysty-rzeźbiarza. Przy okazji wykonywania 
nowych płyt starano się, w miarę pozyskiwania nowszych 
informacji - aktualizować dane poległych.  

NARODZINY  

"POLEGŁYCH NIEPOKONANYCH" 

W początku lat 70.(…) w  Dzielnicowej Radzie 
Narodowej  Warszawa-Wola powstał pomysł wybudowania 
symbolicznego pomnika na Cmentarzu Powstańców 
Warszawy. Uwagę pomysłodawców zwróciła praca prof. 
Gustawa Zemły Człowiek z tarczą, która zdobyła pierwszą 
nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy podczas wystawy 
„Warszawa w sztuce”.  

Profesor Zemła podjął zamówienie i przygotował 



84 
 

projekt przedstawiający postać półleżącego wojownika z 
tarczą, usytuowanego w wyrwie między blokami granitu, 
symbolizującymi rozbitą, płonącą, powstańczą barykadę.  

Zgodnie z koncepcją i projektem autora - pomnik 
przedstawia rozbitą barykadę z szarych bloków granitu i 
półleżącą postać konającego wojownika z rozdartą piersią, 
który własnym ciałem zasłania wyrwę w barykadzie, przy 
czym jego prawą ręka podtrzymuje jeszcze tarczę, ale 
lewa, oparta nadgarstkiem na bruku, jest już bezbronna.  

Te zasadnicze elementy pomnika, któremu nadano 
nazwę POLEGLI NIEPOKONANI 1939-1945, symbolizują 
beznadziejną, ale mimo to pełną poświęcenia, walkę 
bezbronnej ludności Warszawy z niemieckim najeźdźcą. 
Jak wspomina prof. Zemła - autorem nazwy pomnika był 
związany z Wolą poeta Stanisław Ryszard Dobrowolski. 
Pierwowzorem zaś - wykonana w 1959 roku niewielka (40 
cm), terakotowa rzeźba „Wojownika z tarczą”, 
odznaczająca się niezwykłą ekspresją formy i 
dramatyzmem (…).  

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNuI-PscrJAhUll3IKHUH1BmMQjRwIBw&url=http://www.dobroni.pl/rekonstrukcja-zdjecia,91721&psig=AFQjCNEK4-5LHDw1SCgKcgtytV7h5G8dfg&ust=1449598942994648
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Jest to dzieło bardzo bliskie memu sercu – przyznał 
artysta w jednym z wywiadów - symbol człowieka poległego, 
ale nie pokonanego, leżącego na bruku w cieniu barykady. 
Temat to tak wielki i godny, że do pracy przy nim niezbędne 
było nie tylko dłuto, lecz przede wszystkim wiele uczucia.(...) 
Po raz pierwszy z kompozycją postaci leżącej wystąpiłem w 
1961 r. na wystawie indywidualnej w stołecznym Klubie 
Oficerskim. Jej protoplastów nie trudno odnaleźć w inspirującej 
moją wyobraźnię sztuce starożytnej Grecji (…)Zastanawiałem 
się, jak wyrazić bezmiar dramatu ludzkiego i heroizmu. 
Stworzyłem więc płonącą, rozerwaną barykadę, a w 
znajdującej się w niej wyrwie umieściłem człowieka z rozdartą 
piersią, z tarczą, lecz bez miecza, na autentycznym, 
warszawskim  bruku. (...). 

Uroczyste odsłonięcie pomnika „Poległych 
Niepokonanych” odbyło się 20 września 1973 roku, późnym 
popołudniem, a raczej już  (dla lepszego efektu) po zmierzchu - 
w świetle zniczy i harcerskich pochodni. Płyta umieszczona za 
pomnikiem informowała: „W tym miejscu spoczywają prochy 
ponad 50 tysięcy Polaków, cywilnych mieszkańców Warszawy 
oraz żołnierzy Armii Krajowej, poległych za wolność Ojczyzny 
zamordowanych przez Niemców podczas powstania 
warszawskiego w sierpniu i wrześniu 1944 r.”.  

 
Po przemianach ustrojowych w 1989 roku pojawiły się 

pomysły „uzupełnienia” pomnika. W 2001 roku, po latach 
nalegań, skłoniono autora do wprowadzenia „poprawek”. W 
szczególności na tarczy trzymanej przez „powstańca” została 
dodana, odlana w brązie, powstańcza “kotwica”, czyli symbol 
„Polski Walczącej”. Podobną, tyle że mniejszą i wykonaną z 
kamienia, umocowano na prawym bloku barykady. Natomiast 
na wierzchołku granitowych bloków barykady została 
umieszczona „korona” z siedmiu różnej wielkości, również 
kamiennych, krzyży.  
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Jednak, ku zaskoczeniu inicjatorów, krzyże te 
zostały niebawem rozbite przez nigdy nie ustalonych 
sprawców. Po rekonstrukcji zniszczonych krzyży historia 
powtórzyła się - zdecydowano więc o niepodejmowaniu, po 
raz kolejny, prób ich odtwarzania i umieszczania na 
pomniku. - Nie można walczyć z krzyżami – skomentował 
po latach to przykre i smutne zdarzenie Profesor  Zemła. 

Dopiero w 2004 roku, na 60-lecie wybuchu 
powstania, obok kurhanu została ustawiona kamienna 
tablica z wyrytą na niej informacją o historii cmentarza i 
pomnika: Cmentarz Powstańców Warszawy założony w 
1945 r. jest największą nekropolią powstania warszawskiego, 
które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. i trwało do 2 października 
1944 r. Spoczywają tu szczątki ok. 104 tysięcy osób. We 
wspólnych mogiłach pochowano około 100 tysięcy zwłok i 
prochów ludzkich cywilnych mieszkańców stolicy oraz 
żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji zbrojnych poległych 
w walkach, zamordowanych w masowych egzekucjach i 
spalonych podczas 63 dni powstania warszawskiego. Zwłoki 
i prochy poległych ekshumowano i przeniesiono na ten 
cmentarz z różnych dzielnic Warszawy. Pierwszych 
pochowań dokonano 30 listopada 1945 r. składając tu 
szczątki odnalezione podczas ekshumacji przy ul. 
Mokotowskiej 24/29. W latach 1946–1947 oraz w okresie 
późniejszym kontynuowano chowanie szczątków 
ekshumowanych z różnych dzielnic stolicy. Pochowano tu 
również 3526 żołnierzy Wojska polskiego poległych i 
zmarłych z ran we wrześniu 1939 r. oraz 231 żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych i zmarłych z ran w latach 1944-
1945. Do budowy cmentarza w obecnym wystroju 
przystąpiono w początkach lat sześćdziesiątych według 
projektu artysty rzeźbiarza mgr Tadeusza Wyrzykowskiego. 
W 1973 r. w obrębie mogiły kryjącej prochy około 50 tysięcy 
osób wzniesiony został pomnik "Polegli Niepokonani" 
autorstwa artysty rzeźbiarza prof. Gustawa Zemły. 
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Cmentarz i pomnik są miejscem obchodów kolejnych 
rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, a także 
uroczystości Wszystkich Świętych.  

Warto podkreślić, iż na wniosek Społecznego 
Komitetu, Prezydent RP Bronisław Komorowski objął 
honorowy patronat nad obchodami 70. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego oraz rewitalizacją tej nekropolii.  

W liście adresowanym do Prezydent Warszawy 
Hanny Gronkiewicz-Waltz - Szef Kancelarii Prezydenta RP 
Jacek Michałowski pisał: Szanowna Pani Prezydent. W 
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego pragnę podziękować Pani Prezydent oraz 
Panu Generałowi Zbigniewowi Ścibor-Rylskiemu – 
Prezesowi Związku Powstańców Warszawy, Panu Jackowi 
Kozłowskiemu – Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Panu 
Andrzejowi Krzysztofowi Kunertowi – Sekretarzowi Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za zaproszenie do 
objęcia przez Prezydenta RP honorowego patronatu nad 
obchodami siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 

Pragnę przekazać, że ze względu na wyjątkowe 
znaczenie i rangę tej rocznicy, Prezydent Rzeczypospolitej 
postanowił objąć jej obchody w roku 2014 Patronatem 
Narodowym. Decyzja Pana Prezydenta jest wyrazem czci 
dla męstwa, odwagi i poświęcenia Powstańców oraz 
cywilnych mieszkańców Warszawy. Panu Prezydentowi 
zależy również na podkreśleniu, jak ważna była i jest 
pamięć o Powstaniu dla patriotycznego wychowania 
pokoleń Polaków, dla rozbudzania pragnienia życia w 
prawdzie i wolności. 

Prezydent RP zdecydował także o objęciu 
honorowego patronatu nad rewitalizacją Cmentarza 
Powstańców Warszawy na Woli, który stanie się jedną z 
najważniejszych nekropolii, nie tylko stolicy, ale i Polski. 
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Jestem przekonany, że podjęte i planowane prace nadadzą 
Cmentarzowi, na którym spoczywają prochy ponad stu 
tysięcy pomordowanych i poległych podczas Powstania 
Warszawskiego, szczególny charakter. Podniesienie rangi 
Cmentarza będzie hołdem dla ofiar niemieckich zbrodni i 
świadectwem pamięci potomnych. Pamięci, która broni 
przed nienawiścią i uczy szacunku dla patriotyzmu i 
cierpienia.  

Dzieło rewitalizacji Cmentarza Powstańców 
Warszawy podjęły następujące instytucje i organizacje: 
Wojewoda Mazowiecki, pod którego opieką znajduje się ten 
cmentarz; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; 
Urząd Miasta st. Warszawy – a ściślej Urząd Dzielnicy 
Wola, na której terenie jest położony cmentarz oraz Kuria 
Metropolitarna Archidiecezji Warszawskiej.  

W wyniku wielu spotkań i dyskusji przedstawicieli 
wymienionych urzędów i organizacji, którym na sercu leżał 
problem odnowienia tej nekropolii warszawskiej - pierwsze 
dwie, nowe płyty z czarnego granitu zostały odsłonięte już 
w 2011 r. Po pozytywnej ocenie przez środowiska 
kombatanckie, do końca 2013 r. odnowiono kolejnych 37 
kwater w głównej części cmentarza. Renowacja 
pozostałych kwater została zakończona w 2015 roku.  

Oddzielnym aspektem prac remontowych 
Cmentarza Powstańców Warszawy był pomysł 
wybudowania - wzorem Muzeum Powstania 
Warszawskiego - Ściany Pamięci Ofiar Powstania 
Warszawskiego. Jest to długofalowy projekt, w który 
zaangażowane są środowiska kombatanckie i organizacje 
pozarządowe. Całość koordynuje Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa wraz z Muzeum Powstania 
Warszawskiego, gdzie podobna  ściana pamięci została 
zaprojektowana i  wybudowana wraz z muzeum.  

W ramach renowacji zostało zaprojektowane i 
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zbudowane wejście na cmentarz od strony ul. Wolskiej 
wraz z dojazdem od tej strony do cmentarza.  

Jako realizacja tego zadania została tu 
zaprojektowana i ustawiona symboliczna brama w formie 
dekoracyjnych pylonów z odpowiednimi napisami i 
symboliką oraz z umieszczonym pomiędzy pylonami 
“progiem” z nazwą cmentarza. Projektantem pylonów jest 
wspomniany artysta rzeźbiarz Marek Moderau. Oceniając 
zakres i jakość wykonanych prac, z satysfakcją należy 
przyznać, iż obecny widok nekropolii "Poległych lecz 
Niepokonanych" mieszkańców Warszawy, nabrał 
charakteru adekwatnego do rangi i znaczenia tego obiektu 
w tragicznej historii naszej Stolicy. Jest to zasługa zarówno 
zleceniodawców rewitalizacji, jak i bezpośrednich 
wykonawców tego dzieła.  

Ale wróćmy jeszcze do jednego ze szczegółów – do 
pylonów tworzących rodzaj monumentalnej bramy 
prowadzącej na cmentarz. Jakże prawdziwe i przejmujące 
zarazem  są epitafia umieszczone przez autora projektu na 
obu pylonach. Cytaty zostały zaczerpnięte z twórczości 
jednego z najbardziej warszawskich poetów – Artur 
Oppmam. Na prawym pylonie artysta umieścił następujący 
fragment z wiersza Artura Oppmana Pięciu poległych:  

O, miasto moje! O, Warszawo święta!  
Skroń zniżam kornie do twoich kamieni,  
Bo w każdym głazie czyjaś łza zaklęta,  
I krew się czyjaś na każdym czerwieni!  
A gdy myśleli, że cię złożą w trumnie,  
Że padniesz, ziemią przysypana krwawą,  
To ty z uśmiechem, tak hardo, tak dumnie,  
Męczeński krzyż swój dźwigałaś, Warszawo!   

Na lewym zaś widnieje również fragment wiersza Or-Ota 
Żołnierz Nieznany:  

Na tę mogiłę, gdy składasz kwiat, 
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To tak, mój chłopcze, jakbyś go kładł 
Na wszystkie groby, dawne i świeże, 
Gdzie śpią za wolność legli żołnierze. 
Stań tutaj, chłopcze, i uczyń ślub: 
Że będziesz zawsze kochał ten grób 
I nie zapomnisz wspomnieć w modlitwach 
Tych, co zginęli w najświętszych bitwach. 

 
Jakość i efekty całości prac rewitalizacyjnych, 

warszawiacy mogli ocenić podczas kolejnej (1 sierpnia 2015 r.) 
uroczystości uczczenia wybuchu Powstania Warszawskiego, 
która odbyła się na Cmentarzu Powstańców Warszawy z 
udziałem m.in. prezydenta Bronisława Komorowskiego, Hanny 
Gronkiewicz-Waltz oraz kombatantów i mieszkańców naszej 
stolicy. 

Na początku uroczystości przed pomnikiem Polegli 
Niepokonani,   podobnie   jak  rok wcześniej podczas 70 
rocznicy wybuchu powstania, dostojnicy czterech religii: 
prawosławnej,   protestanckiej,   żydowskiej i katolickiej, 
odmówili modlitwy ekumeniczne za spoczywających na tym 
cmentarzu Warszawian.    

W   tym   miejscu chciałbym przytoczyć fragmenty 
wypowiedzi prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale tej 
sprzed roku, gdyż chyba najbardziej oddała   ona  istotę tej 
nekropolii. Prezydent mówił m.in.: - (...) Tu, w tym szczególnym 
miejscu, trzeba powiedzieć sobie również,   że   jest   
przedziwne  zjawisko  w   Polsce, w Warszawie   i   tu,   na  Woli, 
że mamy do czynienia z Nieznanym Mieszkańcem Warszawy! 
Nie z nieznanym żołnierzem, ale z nieznanym mieszkańcem, po 
którym nie zostało nawet imię, a często i nazwisko. To jest 
wielkie wyzwanie,   to jest  wielkie zadanie dla   nas,   aby   
starać   się w   stopniu   maksymalnie  możliwym tę pamięć 
utrzymać, ożywić  i uzupełnić o wiedzę o konkretnych 
ludziach. Jest polskim   zwyczajem  przynajmniej dążenie do 
tego, żeby pamięć o zabitych, pamięć o poległych w walce o 
ojczyznę, pamięć o zmarłych, o zamordowanych, była w stopniu 
maksymalnie   możliwym   pamięcią zindywidualizowaną. 
Dlatego   staramy się konsekwentnie upamiętniać wszystkie 
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groby polskie na Wschodzie - od Katynia począwszy, w 
wymiarze  indywidualnym, dbając o to, żeby było imię i 
nazwisko,  tak, aby łatwiej było nam, żyjącym, skupiać wokół 
nich myśli.  

To jest wielkie wyzwanie, by po tylu latach, po 70 latach, 
choć częściowo odtworzyć imiona i nazwiska tych, których 
prochy są tu pogrzebane. To jest wielkie wyzwanie, dlatego 
chciałbym się zwrócić z apelem, serdecznym apelem do 
wszystkich instytucji i do wszystkich obywateli o to, aby 
wydobywając z pamięci rodzinnej, środowiskowej, być może z 
dokumentów utrwalonych na różne sposoby, aby zebrać te 
informacje i dążyć do tego, żeby można było te sto tysięcy 
istnień ludzkich zamienić na konkretne imiona, konkretne 
nazwiska.   

Wiem od Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa, pana Andrzeja Kunerta, że taka praca już się 
rozpoczęła. Nie miejmy złudzeń, nie uda się odtworzyć stu 
tysięcy anonimowych już dzisiaj istnień ludzkich, ale każde 
nazwisko, każde wydobyte z głębi zapomnienia będzie miało 
swoją ogromną wartość.  

Myślę, proszę Państwa, że te sto tysięcy istnień ludzkich 
gdzieś trwa w naszych sumieniach, w naszych sercach, ale 
chciałbym bardzo, żeby w momencie, kiedy 1 sierpnia przez 
następne lata, gdy zawyją syreny, gdy zatrzyma się ruch na 
ulicach Warszawy, gdy zapalamy znicze, gdy myślimy o 
Powstaniu, o Powstańcach Warszawy, o Powstańczej 
Warszawie, chciałbym bardzo, żebyśmy mieli świadomość, że 
od naszych emocji, od naszej pamięci, od naszych wzruszeń 
będzie także zależało to, czy ten szczególny dzień, dzień 1 
sierpnia będzie przyczyniał się - czy też nie - do umacniania 
naszej wspólnoty, tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska...  

 

* 

 

 



92 
 

Powstanie Wielkopolskie7 

27 grudnia 1918 roku rozpoczęło się Powstanie 
Wielkopolskie   –   największy,  zwycięski zryw  
niepodległościowy   w   historii     Polski.  

W Wielkopolsce wrzało już znacznie wcześniej niż w 
grudniu 1918 r. Duże znaczenie miała oczywiście perspektywa 
klęski Niemiec w I wojnie światowej. W Poznaniu 12 listopada 
powołano Tymczasową Narodową Radę Ludową. W grudniu 
pojawiła się informacja o przyjeździe Ignacego Paderewskiego do 
Polski. Wywołało to ogromne poruszenie pośród Polaków, którzy 
rozpoczęli przygotowania do uroczystego powitania gościa. 
Przyjazd Paderewskiego w dniu 26 grudnia oznaczał wielką 
manifestację patriotyczną.  Tego samego dnia Paderewski 
wygłosił przemówienie do rodaków licznie zgromadzonych przed 
hotelem Bazar.   

Nazajutrz, czyli 27 grudnia, swoją paradę wojskową 
urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano 
na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których 
wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane 
przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Celem 
powstania było uwolnienie Wielkopolski spod władzy 
niemieckiej. Doszło do pierwszych strzałów. W walkach o 
budynek Prezydium Policji poległ pierwszy powstaniec 
wielkopolski w Poznaniu, Franciszek Ratajczak.   

28 grudnia Polacy zdobyli Cytadelę, fort Grolmann (obiekt 
fortyfikacyjny) i arsenał przy ul. Wielkie Garbary (obecnie 
Garbary). Jeden z oddziałów, dowodzony przez Franciszka 
Budzyńskiego i Stanisława Nogaja, wtargnął do niemieckiej 
Komendy Generalnej V Korpusu Armii i zaaresztował dowódców. 

                                                           
7
  Opracowano na podstawie tekstów opublikowanych na stronie 

historia.wp.pl i mmpoznan.pl 
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Walki wybuchły również poza Poznaniem m.in. w Gnieźnie, 
Jarocinie, Kórniku, Pleszewie, Śremie, Środzie, Wrześni i innych 
miejscowościach.   

Chcąc zjednoczyć wszystkie oddziały pod jednym 
dowództwem, Komisariat Narodowej Rady Ludowej utworzył 
Komendę Główną Wojsk Powstańczych, z kapitanem 
Stanisławem Taczakiem na czele. Został on tymczasowym 
dowódcą powstania. Podzielił  Wielkopolskę na dziewięć 
okręgów wojskowych, luźne oddziały powstańcze spięto w 
zwartą strukturę, przygotowano pobór rocznika 1900 i 1901, 
uregulowano także sprawę oznak i umundurowania. Skądinąd 
autorytet Taczaka, wypływający z udziału w działaniach od 
początku powstania, nie był jednak wystarczający. Zagrożenie 
większą akcją ze strony Niemców było wciąż żywe i ważna w 
związku z tym była postawa Warszawy. Piłsudski rozmawiał na 
temat z gen. Dowborem-Muśnickim, któremu ostatecznie w 
dniach 14 i 15 stycznia 1919 roku mjr Taczak przekazał 
obowiązki. 16 stycznia siły powstańcze liczyły 13,9 tys. żołnierzy, 
w miesiąc później około 30 tys., w końcu lutego już 32 tys. 
Muśnicki ogłosił 17 stycznia pobór roczników 1897-1899, 
przeprowadził przysięgę oddziałów, co wzmocniło spoistość i 
dyscyplinę. Korpus oficerski został zasilony weteranami I Korpusu 
Polskiego w Rosji, którym wcześniej generał dowodził. 
 

W walkach powstańcy zdobywali kolejne miasta, z 
których byli usuwani Niemcy. W krótkim czasie opanowali całą 
Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-
wschodnich obrzeży. 

30 grudnia  do Poznania przybyła delegacja rządu 
pruskiego. Niemcy odmówili wzięcia odpowiedzialności za 
wywołanie  starć  z 27 grudnia, ale uznano,  iż winę ponosi 6. 
pułk grenadierów, który po rozmowach opuścił z bronią miasto. 
Jednak Poznań nie mógł czuć się bezpiecznie, na terenie lotniska 
Ławica stacjonował silny oddział około 250 żołnierzy 
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niemieckich. Istniało niebezpieczeństwo, iż lotnicy zdecydują się 
zbombardować stolicę Wielkopolski.  Lotnisko udało się zdobyć 6 
stycznia. Samoloty z Ławicy zostały następnie wykorzystane do 
organizowania lotnictwa powstańczego. Niemcy usiłowali 
zniszczyć samoloty, m.in. dwukrotnie przeprowadzono naloty 
bombowe z Frankfurtu nad Odrą bombardując Ławicę i 
Strzeszyn. W odpowiedzi, na zdobytych samolotach, w dniu 9 
stycznia 1919 Wiktor Pniewski wraz z poznańską eskadrą 
zbombardował frankfurckie lotnisko. 

8 stycznia 1919 Komisariat Narodowej Rady Ludowej 
przejął władzę cywilną i wojskową, nie określając jednak jej 
zasięgu terytorialnego. Nazajutrz NRL oficjalnie ogłosiła przejęcie 
władzy. Rozpoczęło się stopniowe spolszczenie administracji. Ze 
stanowisk usunięci zostali najbardziej antypolscy urzędnicy. 

26 stycznia 1919   żołnierze   Armii   Wielkopolskiej, wraz 
z gen. Dowborem-Muśnickim, złożyli uroczystą przysięgę na 
placu Wilhelmowskim, przemianowanym wówczas na plac 
Wolności w Poznaniu.  2 lutego miał miejsce początek rozmów 
polsko-niemieckich w Berlinie, które jednak zakończyły się 
fiaskiem ze względu na niedorzeczne oczekiwania strony 
niemieckiej, która żądała rozwiązania Armii Wielkopolskiej, 
uznanie suwerennych praw Niemiec do Wielkopolski i zapłacenie 
przez stronę polską odszkodowania za szkody powstałe podczas 
walk.   

Powstanie w tej fazie toczyło się już równolegle do obrad 
Konferencji Pokojowej w Wersalu. Kluczowe stało się wygaszenie 
walk, tak aby atmosfera obrad nie była zakłócona poprzez 
ewentualny sukces niemiecki w Wielkopolsce. Dopiero 16 lutego 
1919 w Trewirze został podpisany układ,   który  rozszerzał  na   
front  powstańczy zasady rozejmu w   Compiègne z 11 listopada 
1918, kończącego I wojnę światową.  Zapewniał on korzystne dla 
Polski rozgraniczenie terytorialne. 

Jednocześnie Armia Wielkopolska została uznana za 
wojsko sprzymierzone.  Formalnie dzień 16 lutego 1919 roku 
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uznaje się za datę zakończenia Powstania Wielkopolskiego, choć 
do starć dochodziło nawet cztery miesiące później,   

28 czerwca 1919 odbyła się oficjalna ceremonia 
podpisania traktatu wersalskiego, który włączył niemal całą 
Wielkopolskę w granice tworzonego państwa polskiego. W skład 
Polski włączono również miasta, których powstańcom nie udało 
się zdobyć: Leszno, Kępno, Rawicz i Zbąszyń. 

Było to jedno z czterech zwycięskich powstań w dziejach 
Polski, a także pierwsze z polskich powstań z tamtego okresu, 
obok III powstania śląskiego z 1921 roku, które umożliwiło 
realizację wszystkich założonych celów.  

 

 
 

Pomnik  Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Poznaniu 
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Rekwiem dla błot pińskich8  ECHA POLESIA ECHA 

ECHAOLESIA 1(25)20101(25)2010 
Ilekroć  jestem w Pińsku obowiązkowo  idę na brzeg rzeki. 

Wiele tu  zaszło zmian, niektóre – na lepsze, zawsze ściska mi 
serce po stracie  czegoś   bardzo  bliskiego  i  drogiego.  Jak 
zniknęłyście wy, słynne błota? Co zyskała ziemia zamiast was? 
Niestety, przeciwna strona rzeki ukazuje coś niewyobrażalnego: 
zwały wywróconej ziemi, jakieś zabudowania „gospodarskie”, 
poszarpany  brzeg i porastające wszystko krzaki – dziki i 
nieprzebyty gąszcz. 

 

     
 

A przecież było zupełnie inaczej: o letniej porze rozciągało 
się za rzeką  bezbrzeżne, równe jak stół morze zieleni,  wcinające 
się gdzieniegdzie w ledwie  widoczne wysepki drzew pobliskich 
wiosek, przecięte usypanym i wijącym się grzbietem drogi – 

                                                           
8
  Echa Polesia Nr 1/25/2010 
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„grobli”. Cała ta przestrzeń roztaczała aromat traw błotnych, 
nęciła do płynięcia, po nieprzewidywalnym labiryncie jej odnóg. 
Lekko żółtawa woda była, jednak, przezroczysta i ciepła, ścieliły 
się w niej „lasy podwodne” – cały świat nieznanego nam życia z 
jego narodzinami, zdarzeniami i dramatami. Kijanki, muszelki, 
żuczki i wszelakie, wszelakie, wszelakie… 

 
A łódka, to ślizgała się po czystej gładzi ozdobionej 

dywanem grzybieni  i  białych  lilii, to wrzynała się w szorstkie 
zarośla kurz, to szeleszcząc podgarniała  pod siebie nie poznane 
trawy i kwiaty, wzywając się w zadziwiający świat piękna, 
ludziom nieznany, ludżmi nie powołany, aczkolwiek istniejący 
gwoli czegoś!  

 
W niebie – jaskrawe słońce, w powietrzu – loty owadów i 

ptaków, dźwięki i szelesty, plusk i zapach wody. A ciepłe noce 
rozbrzmiewały takimi żabimi „koncertami”, jakich więcej nigdzie 
i nigdy   usłyszeć nie przyszło.  
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Był to daleko  rozchodzący się równomierny dźwięk, 
nieustające brzmienie muzyki, miłej dla ucha każdego starego 
pińczanina. Księżyc, ulica nadbrzeżna, kasztany, ławki i tłumy 
spacerujących i odpoczywających. Jak tam było dobrze! 
Wiosną i jesienią błota spowijały mgły albo zasłony deszczy, 
horyzont zwężał się, dźwięki stawały się bardziej głuche, domy – 
przytulniejsze. Zimą błotnista równina skrzyła się w promieniach 
chłodnego słońca i była  otwarta i dla pieszych i dla sań na 
wszystkie możliwe strony. Dzwoniły obowiązkowo dzwoneczki u 
sań, tętniły końskie kopyta, a to po zamarzniętym korycie rzeki, 
to znów po  tafli lodowej, przystrojonej w kępki suchych traw i 
mroził policzki, zimno- -wilgotny wiaterek bagienny o jakimś 
osobliwym zapachu. 
 

Pamiętam rozniecające się niekiedy pożary: niebo po 
południu jarzyło  się wysokim zarzewiem, wstęga ognia piękna i 
straszna wiła się za rzeką. Płonęły błota. Ile żywego ginęło w 
ogniu… Czyż można je przekazać słowami? Ten nieistniejący już 
świat pozostał w pamięci piękny – osobliwym, niepowtarzalnym 
pięknem. Były w nim pierwotność i nienaruszoność, 
nieśpieszność, czystość i spokój. Był jakiś przytłaczający i tkliwy 
smutek od jego bezludzia, od uczucia jego prastarości. On 
wydawał się być wieczny. A - my..? 

I miasto też oddychało błotami, ich wilgocią, mgłami 
osiadającymi girlandami  kropel na drutach i gałęziach, 
czerniącymi omszałe drewniane płoty. Deszczami zasilającymi 
wiekowe drzewa, sady i ogrody, nie znające praktycznie zasuchy. 
Darami błot żywili się ludzie. Bogaci i biedni. Dla wielu z tych 
ostatnich drewniana łódka z długim wiosłem była istotną w 
niełatwym życiu. To i ryba do stołu i na sprzedaż, to pastwisko 
dla krów, to i wiązka trawy do podkarmienia zwierząt 
domowych. 

W stojących pośród błot wsiach było w zwyczaju 
wypuszczanie podrośniętych gęsi wolno i one wypływały na 
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błota, gdzie żywiły się, nocowały w stadach na kępach aż do 
samej jesieni, póki gospodarze nie wypływali na poszukiwanie 
(każdy swojego – według znakowania) dorosłego stada. 

 
Nie ma więcej zielonego morza traw, nie wznoszą się nad 

nim, na podobieństwo Kiteżu, baszty prastarego Pińska. Toczy 
brudne wody rzeka, nazwa której dźwięczała jak czarowna 
muzyka: Pina… 

 
Żegnaj zaginiony kraju, żegnajcie ci, którzy kochali i znali 

twoje piękno, czyja pamięć zachowuje jeszcze dźwięki, zapachy, 
barwy, wspomina nieśpieszne loty bocianów, słyszy pluski ryb, 
krzyki ptactwa, wie jak pachnie tatarak, jak delikatnie – smutne 
są twoje przestrzenie. Wszystko to, czego już niczym nie można 
przywrócić Polesia czaru …Dziękuję ci! O, jeśli by można było… 
 
Iryna Dymskaja 
 
Autorka Irena Dymskaja, z d. Protoklitowa 
urodziła się w Pińsku, w latach 
1939-1941 uczyła się w „Dziesięciolatce”, 
która mieściła się w przedwojennej 
Szkole Dzieciątka Jezus.  
2 marca 1941 r. została wraz z rodziną deportowana. 
Tekst ten nadesłał  prof. Leonidas  Samochowiec, 
też Pińczuk.  
Tłumaczenie z jezyka 
rosyjskiego wykonała Janina Szołomicka, 
też pochodząca z Pińska. 
 

* 
KOMUNIKATYNAJPIĘKNIEJSZE TEKSTY O POLESIU 
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KOMUNIKATY 

Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy9 

 

Sejm RP przez aklamację ustanowił dzień 2 

października - Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej 

Warszawy. O ustanowienie  tego Dnia Pamięci zabiegały 

Światowy  Związek  Żołnierzy Armii Krajowej,  Społeczny 

Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy,  przy poparciu 

Towarzystwa Przyjaciół Woli. 

Sejm podkreślił, że to dzięki ofiarnej i pełnej 

determinacji postawie mieszkańców miasta Powstanie 

Warszawskie trwało aż 63 dni.  W stosownej uchwale, podjętej 

25 września 2015 roku czytamy: 

 

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd mieszkańcom 

stolicy: tym, którzy wspierając walczących powstańców złożyli 

ofiarę życia, oraz tym, którzy po kapitulacji Powstania 

Warszawskiego zostali wypędzeni z miasta i przeszli gehennę 

obozów koncentracyjnych, niewolniczej pracy i tułaczki”  

 

W uzasadnieniu  do uchwały podano m.in.: „Decyzja o 

wybuchu Powstania Warszawskiego była motywowana również 

postawą ludności cywilnej Warszawy. W obliczu rozkazu 

niemieckiego okupanta z 27 lipca 1944 roku o koniecznym 

stawieniu się 100 tysięcy mężczyzn do budowy umocnień 

zabezpieczających miasto przed nadchodzącą od wschodu 

Armią Czerwoną, warszawiacy mogli być pewni, że odmowa 

wykonania tego rozkazu spowoduje represje, a w 

konsekwencji zniszczenie materialnej i ludzkiej substancji 

miasta. Powszechna świadomość, że Warszawa ma być 

twierdzą, o którą rozegra się zaciekły bój pomiędzy dwiema 

wrogimi suwerennej Polski armiami, przyspieszyła decyzję o 

wybuchu Powstania Warszawskiego. Dawało ono 

                                                           
9  Opracowano na podstawie tekstu ze strony sejm.gov.pl 
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warszawiakom nadzieję na wyzwolenie stolicy Polski własnymi 

siłami.  

Ofiarna, zdeterminowana postawa mieszkańców 

Warszawy spowodowała, że Powstanie utrzymało się przez 63 

dni.  

Upadek Powstania Warszawskiego 2 października 1944 roku 

spowodował, że tragiczny dla miasta i jego mieszkańców 

scenariusz został zrealizowany przez nazistów z ogromną 

konsekwencją. Niemcy dotrzymali umowy kapitulacyjnej 

wyłącznie w stosunku do żołnierzy Armii Krajowej – powstańcy 

trafili do obozów jenieckich. Natomiast nie dotrzymane zostały 

ustalenia umów odnoszące się do ludności cywilnej. 

Zniszczone miasto zostało przez okupanta wyludnione. Przez 

obóz przejściowy w Pruszkowie przeszło 650 tysięcy 

mieszkańców Warszawy, którzy zostali wywiezieni do obozów 

koncentracyjnych, na roboty przymusowe do Niemiec lub 

skazani na tułaczkę. Niemcy rozpoczęli kilkumiesięczną, 

planową zagładę i tak zrujnowanego przez wojnę miasta. Gdy 

Armia Czerwona wraz z Ludowym Wojskiem Polskim wkraczały 

w styczniu 1945 r. w wyludnione zgliszcza, rozważano 

przeniesienie stolicy Polski do innego miasta, pozostawiając 

ruiny Warszawy jako przestrogę dla przyszłych pokoleń. 

Miasto, od pozostawienia w ruinie, uratowali jego mieszkańcy, 

wracając tłumnie do zniszczonych domów (…).  

Warszawiacy tamtych czasów pozostawili następnym 

pokoleniom mit Powstania Warszawskiego(…)  

 

Ustanawiając 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej 

Ludności Powstańczej Warszawy oddajemy im sprawiedliwość, 

czcimy pamięć pomordowanych, z których tak wielu spoczywa 

nadal bezimiennie na Cmentarzu Powstańców Warszawy na 

stołecznej Woli. Dajemy wyraz naszego przywiązania do idei 

wolności i poszanowania ludzkiej godności, które są dla nas 

wartością najwyższą”. 

  

W wielu miejscach Warszawy 2 października odbyły się 

uroczystości, których uczestnicy oddali hołd pomordowanym.  
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Otwarcie biura Oddziału  Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej  w Sejnach 
 

 

 

W sobotę 19 października 2015 roku odbyło się 
poświęcenie i otwarcie biura Oddziału Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Sejnach. Otwarcie biura 
miało uroczysty charakter, wśród zaproszonych gości byli obecni 
m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Jarosław Zieliński, 
Starosta Powiatu Sejneńskiego - Piotr Alszko, wójt gminy Giby - 
Jan Kramnicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Sejnach i kapelan Stowarzyszenia - 
ks. Zbigniew Bzdak, przewodnicząca rady Gminy - Barbara 
Karłowicz, przedstawicielka Nadleśnictwa Płaska - Aneta 
Milewska,. Otwarcie biura odbyło się w pierwszą rocznicę 
utworzenia Oddziału Północno - Wschodniego Stowarzyszenia, 
kierowanego przez Barbarę Kuklewicz. Oddział „Sejneński” 
aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Armii 
Krajowej na Białorusi, uczestniczy jako współorganizator 
lokalnych uroczystości patriotycznych i w działaniach na rzecz 

http://sejny.net/upload/news/5cd01c9f2d360f60fa709cae85fec8341abfb21c.JPG
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pomocy weteranom z Białorusi i Litwy,  inicjuje cenne  projekty  
związane z upamiętnieniem bohaterskich czynów zbrojnych 
żołnierzy II Konspiracji,  poszanowaniem miejsc pamięci  
narodowej na Podlasiu, kształtowaniem patriotycznej 
świadomości społeczeństwa.   

Życzymy Pani Dyrektor  dalszej owocnej pracy. 
 
90. rocznica Grobu Nieznanego Żołnierza 
 

W dniu 2 listopada 2015 roku w Warszawie odbyła się 
uroczystość z okazji 90-lecia istnienia Grobu Nieznanego 
Żołnierza. W ceremonii, która odbyła się na Placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uczestniczyli m.in. szef BBN 
Paweł Soloch, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, 
sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej 
Kunert oraz generalicja. 

 

http://www.warsisawa.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/grob-nz-warta.jpg
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Podczas uroczystości oddano salut narodowy złożony z 21 
wystrzałów armatnich, odczytano też akt ustanowienia Grobu 
Nieznanego Żołnierza z 1925 roku. Modlitwę za zmarłych 
odmówili duchowni czterech wyznań. Uroczystość zakończyła się 
złożeniem wieńców i defiladą pododdziałów reprezentacyjnych 
wojska, policji, straży pożarnej i straży miejskiej. 

Po zakończeniu uroczystości przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, uczestnicy przeszli przed budynek Dowództwa 
Garnizonu Warszawa. Na jego frontonie umieszczona jest płyta 
upamiętniająca Jadwigę Zarugiewiczową (matkę Konstantego, 
żołnierza – obrońcy  Lwowa   w   listopadzie 1918 roku, 
poległego w bitwie z bolszewikami pod Zadwórzem 17 sierpnia 
1920 roku, jego zwłok nigdy nie odnaleziono), która wskazała 
jedną z trzech trumien  z ciałem poległego w obronie Polski, 
niezidentyfikowanego żołnierza. Pod tablicą poświęconą 
symbolicznej Matce Nieznanego Żołnierza złożone 
zostały kwiaty. 

Grób Nieznanego Żołnierza jest dla nas miejscem żywym, 
w którym pamięć bohaterów zachęca do wytrwania, 
podejmowania nowych działań i patrzenia w przyszłość, bo 
wiemy,  że ci żołnierze walczyli w imię przyszłości państwa, 
naszej, naszych dzieci i wnuków. Ich celem nie była sława i 
chwała, służyli Polsce  z prostotą i skromnością, wierni złożonej 
przysiędze,  honorowi i Ojczyźnie. Pozostali bezimienni,  ale 
zostawili nam wartość bezcenną,  Polskę – powiedział podczas 
uroczystości wicepremier  Tomasz Siemoniak, minister obrony 
narodowej. 

Świadek historii  -  Weronika Sebastianowicz 

W czwartek, 12 listopada, w warszawskich Łazienkach 
wręczono nagrody „Świadek Historii”. Są one przeznaczone dla 
osób i instytucji, które w szczególny sposób upamiętniają historię 
Polski. Patronat nad nagrodą objął prezydent RP Andrzej Duda. 

http://znadniemna.pl/tag/prezydent-rp/
http://znadniemna.pl/tag/andrzej-duda/
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Organizatorem uroczystości jest Instytut Pamięci 
Narodowej. W roku ubiegłym rozszerzył on nagrodę „Świadek 
Historii” o osoby i instytucje, które działają wśród Polaków poza 
granicami kraju. 

 
Wśród pierwszych 
siedmiu laureatów 
międzynarodowej edycji 
nagrody znalazła  się kpt. 
Weronika Sebastianowicz, 
wiceprezes Stowarzysze- 
nia Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej, prezes 

Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi  i członkini 
Zarządu Głównego ZPB. 
  

„Po raz pierwszy ta nagroda dociera poza granice Polski, 
ale docierając tam pozostaje jednocześnie w kraju – trafia 
bowiem do ludzi, którzy Polskę niosą po całym świecie, w swoich 
sercach. Ta nagroda jest uhonorowaniem tego wysiłku, naszym 
podziękowaniem” – powiedział dr Paweł Ukielski, zastępca szefa 
IPN. 

Dr Andrzej Zawistowski, dyrektor Biura Edukacji 
Publicznej IPN, odnosząc się do nagrody „Świadek historii”, 
tłumaczył, że Instytut chciał w szczególny sposób uhonorować 
tych, którzy są polskim "ambasadorami" na świecie. - Nie 
w służbie dyplomatycznej, ale w służbie codziennej. Polska 
potrzebuje takich ambasadorów - podkreślił dr Zawistowski. Jak 
mówił, IPN zależy na tym, aby docierać do polskich środowisk 
poza granicami kraju. Służą temu kursy historii najnowszej dla 
nauczycieli, organizowane w Warszawie, a także wydawnictwa 
rozpowszechniane przez IPN za granicą. 

 

http://znadniemna.pl/tag/instytut-pamieci-narodowej/
http://znadniemna.pl/tag/instytut-pamieci-narodowej/
http://znadniemna.pl/tag/weronika-sebastianowicz/
http://znadniemna.pl/tag/zpb/
http://znadniemna.pl/tag/ipn/
http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0010/147979/Medal-swiadka-Historii-na-strone.jpg
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Nagrodę „Świadek Historii” ustanowił w marcu 2009 roku 
swoim zarządzeniem Prezes Instytutu  Pamięci Narodowej.  Jest 
wyróżnieniem honorowym, do tej pory przyznawanym 
obywatelom polskim. Decyzją Prezesa Instytutu z 2014 roku 
zasięg nagrody rozszerzono o edycję, której  celem  jest 
szczególne uhonorowanie osób wspierających działalność IPN 
wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju. Od tego 
roku mogą ją otrzymać  osoby,, które szczególnie zasłużyły się 
dla upamiętniania historii narodu polskiego i propagowania 
wiedzy o niej, a żyją i działają poza  Polską. 

 
Nagrodą w tym roku zostało wyróżnionych siedem osób. 

Nagrodę  otrzymali: 
 

 Weronika Sebastianowicz (Białoruś) - od wielu lat 
aktywnie działa w środowisku polonijnym, dba o miejsca 
pamięci oraz polską pamięć historyczną na Białorusi, 

 Józef Porzecki  (Białoruś), animator i propagator polskości 
na  Grodzieńszczyźnie, zaangażowany w upamiętnianie 
miejsc pamięci narodowej, 

 Jacek Kuczmik, o. Ptolomeusz (Rosja), od lat 
zaangażowany w budowanie polskiej katolickiej 
wspólnoty na ziemi smoleńskiej, strażnik pamięci 
narodowej w Katyniu, 

 Ewa Banasikowska i Hanna Stankiewicz (USA), 
nauczycielki pracujące w Polskiej Sobotniej Szkole im. 
Adama Mickiewicza w  Minneapolis, aktywnie działające 
na rzecz upowszechniania najnowszej historii Polski, 

 Andrzej Romanowicz (RPA) - prowadzi działania 
integrujące społeczność polską w RPA oraz propagujące 
polską historię na antypodach, 

 J.A.M. van Tilbeurgh Henricus (Holandia) - od 30 lat 
z wielkim entuzjazmem i na własny koszt chroni od 
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zapomnienia pamięć i pamiątki po Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie. 

 

 

Laureaci nagrody Świadek historii   (zdjęcie K.Wisłocki -  IPN) 

185 lat temu wybuchło powstanie listopadowe10 

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie 
rozpoczęło się powstanie listopadowe - zryw 
niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy. 
Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z największą 
potęgą militarną Europy, odnosząc w niej poważne, lecz 
przejściowe sukcesy. Rozpoczęte w listopadową noc powstanie 
narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich 
walkach wyzwoleńczych XIX wieku. 

Wybuch powstania listopadowego poprzedziło 
utworzenie w 1828 roku tajnego sprzysiężenia w Szkole 

                                                           
10

  Opracowano przy wykorzystaniu tekstu portalu  dzieje.pl i prezydent.pl 
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Podchorążych Piechoty w Warszawie, na czele którego stanął 
ppor. Piotr Wysocki. Powstanie organizacji było konsekwencją 
pogarszającej się sytuacji politycznej w Królestwie Polskim. 
Sprzysiężenie, liczące ok. 200 członków i mające kontakty ze 
środowiskiem studenckim, rozpoczęło przygotowywania do 
wystąpienia zbrojnego. Spiskowcy zamierzali opanować stolicę i 
oddać władzę w ręce polityków cieszących się zaufaniem 
społecznym. Dlatego też sprzysiężenie Wysockiego nie stworzyło 
wyraźnego programu społeczno-politycznego, ani nie 
przygotowało władz  przyszłego powstania.  Rok 1830 przyniósł 
w Królestwie Polskim radykalizację nastrojów wśród robotników 
i rzemieślników, wynikającą m.in. ze wzrostu cen żywności i 
pojawiającego się bezrobocia. W stolicy dochodziło do drobnych 
rozruchów, a nawet strajków. Ta sytuacja wpłynęła na postawę 
spiskowców. Zaczęli oni liczyć na wsparcie warszawiaków w 
chwili rozpoczęcia walk. 

Na wzrost napięcia w Królestwie Polskim, a w rezultacie 
również na wybuch powstania, duży wpływ miały także 
wydarzenia rozgrywające się w Europie. W lipcu wybuchła 
rewolucja we Francji, a w sierpniu Belgowie rozpoczęli walkę o 
niepodległość, której celem było oderwanie się od Holandii. Te 
wystąpienia, jako sprzeczne z ustaleniami Kongresu 
Wiedeńskiego, skłoniły cara Mikołaja I do rozpoczęcia 
przygotowań do zbrojnej interwencji przeciwko Belgii i 
ewentualnie Francji. 

Ogłoszenie 19 i 20 listopada 1830 roku rozkazu 
stawiającego w stan pogotowia armię rosyjską i Wojsko Polskie 
zasadniczo wpłynęło na decyzję przywódców tajnej organizacji 
Wysockiego o podjęciu natychmiastowych działań w celu 
rozpoczęcia powstania. Reakcja ta wywołana była nie tylko 
obawą przed wspólną walką z żołnierzami rosyjskimi przeciwko 
Francuzom i Belgom. Zdaniem historyków spiskowcy domyślali 
się, że projektowana wyprawa wojenna stanowiła zasłonę 
dymną przed wprowadzeniem do Królestwa oddziałów rosyjskich 
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celem pacyfikacji kraju, zniesieniu konstytucji i likwidacji Wojska 
Polskiego. Ponadto część członków sprzysiężenia zdawała sobie 
sprawę, że policja wykryła niektóre jego ogniwa i wkrótce 
nastąpić mogą aresztowania. 

Wybuch powstania wyznaczono na 29 listopada na godz. 
18. Początek nocy listopadowej tak opisywał ppor. Piotr 
Wysocki: "O godzinie szóstej dano znak jednoczesnego 
rozpoczęcia wszystkich działań   wojennych   przez zapalenie 
browaru na Solcu w bliskości koszar jazdy rosyjskiej. Wojska 
polskie ruszyły z koszar do wskazanych stanowisk. Ja 
pośpieszyłem do koszar podchorążych. W salonie podchorążych   
odbywała się wtenczas lekcja taktyki.   Wbiegłszy do sali,   
zawołałem na dzielną młodzież:  Polacy!   Wybiła godzina 
zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi 
wasze niech będą Termopilami dla wrogów!.  Na tę mowę i z 
dala grzmiący głos: Do broni! Do broni!, młodzież porwała 
karabiny, nabiła je i pędem błyskawicy skoczyła za dowódcą.   
Było nas stu sześćdziesięciu kilku!". 

W nocy z 29 na 30 listopada spiskowcom nie udało się 
zrealizować wszystkich zamierzeń. Grupie spiskowców atakującej 
Belweder z Ludwikiem Nabielakiem i Sewerynem Goszczyńskim 
na czele nie powiodła się próba pojmania wielkiego księcia 
Konstantego. Część konspiratorów nie widząc umówionego 
sygnału do rozpoczęcia walki, jakim było podpalenie browaru na 
Solcu, nie przystąpiła do działania lub uczyniła to z opóźnieniem. 
Pożar natomiast zaalarmował oddziały rosyjskie. W tym czasie w 
Warszawie stacjonowało 6,5 tys. żołnierzy   rosyjskich   i  9,8 tys. 
polskich. 

Podchorążowie z Łazienek po krótkich walkach z 
przeważającymi   liczebnie oddziałami rosyjskimi musieli 
przebijać się w stronę pl. Trzech Krzyży. Idąc przez Nowy Świat i 
Krakowskie Przedmieście,   zamieszkane   przez bogate 
mieszczaństwo i arystokrację   wznosili okrzyki "Do broni, 
Polacy!",   jednak reakcją na ich wezwania było jedynie 
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zamykanie bram i okiennic. Napotykani przez spiskowców wyżsi 
oficerowie polscy odmawiali udziału w "młodzieńczej   
awanturze" i nie chcieli stanąć na czele powstania. Część z nich 
za swój sprzeciw zapłaciła śmiercią.   W Noc Listopadową zginęło   
z  rąk spiskowców sześciu polskich generałów: Maurycy Hauke, 
Stanisław Trębicki,  Stanisław Potocki,   Ignacy Blumer, Tomasz 
Siemiątkowski   i   Józef   Nowicki   oraz   kilku  innych polskich 
oficerów. 

Piotr Wysocki wciąż jednak liczył na pozyskanie 
mieszkańców Starego Miasta, dlatego kierował się w stronę 
Arsenału. Miał także nadzieję, że oficerowie należący do 
sprzysiężenia zdołają przeciągnąć na stronę powstania większość 
oddziałów Wojska Polskiego. Część regularnych oddziałów 
polskich rzeczywiście opowiedziała się za powstaniem, jednak 
wiele polskich jednostek było zdezorientowanych i albo zajęło 
stanowisko neutralne albo pozostało pod komendą ks. 
Konstantego. 

Momentem zwrotnym Nocy Listopadowej stało się 
zdobycie przez warszawski lud Arsenału. Nastąpiło to ok. godz. 
21 przy współudziale żołnierzy 4. pułku piechoty. Po północy 
jednostki Wojska Polskiego popierające insurekcję razem z 
uzbrojonym ludem opanowały rejon Starego Miasta, Arsenału i 
Powiśla, kontrolując także mosty oraz Pragę. 

Z kolei oddziały rosyjskie i jednostki polskie wierne 
wielkiemu księciu Konstantemu znajdowały się na północy w 
okolicach pl. Broni oraz na południu w al. Ujazdowskich, gdzie 
dowodził sam ks. Konstanty. Neutralne jednostki polskie stały na 
placach: Bankowym, Saskim i Krasińskich. 

W ciągu nocy powstańcy opanowywali kolejno: Leszno 
oraz place Bankowy i Saski. Ok. godz. 8 rano w ich rękach 
znajdowało się już całe miasto z wyjątkiem pl. Broni i al. 
Ujazdowskich. Wielki książę Konstanty nie zdecydował się na 
szturmowanie stolicy i wycofał wierne sobie oddziały do 
Wierzbna. 
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30 listopada Warszawa była wolna, ale jej społeczeństwo 
- podzielone. Najważniejszym wówczas pytaniem było, czy 
podejmować otwartą walkę z Rosją, czy też szukać z nią 
kompromisu. 

Warszawski lud opowiadał się za walką. Jednak wobec 
braku rządu powstańczego władzę przejęli konserwatyści. Próby 
negocjacji z ks. Konstantym, podjęte przez Radę Administracyjną, 
która nie wierzyła w powodzenie powstania i liczyła na 
porozumienie z księciem, zostały storpedowane przez klub 
patriotyczny złożony głównie z inteligencji, na czele którego 
stanął Joachim Lelewel, a jednym z najaktywniejszych członków 
był Maurycy Mochnacki. 

Na skutek nacisków klubu 3 grudnia 1830 roku powołano 
Rząd Tymczasowy, na czele którego stanął ks. Adam Jerzy 
Czartoryski, a w jego skład wszedł m.in. Lelewel. Rokowania z ks. 
Konstantym zakończono ustaleniem, iż znajdujące się przy nim 
jednostki polskie wrócą do Warszawy, natomiast sam książę 
razem z wojskami rosyjskimi odejdzie w stronę granicy. 
W  walkach trwających   przeszło rok  brało udział  wiele tysięcy 
Polaków. Jedna z najkrwawszych bitew powstania miała miejsce 
pod Olszynką Grochowską. 

Powstanie zakończyło się klęską.  Po upadku powstania 
rozpoczęły się   represje wobec  jego uczestników i drastycznie 
ograniczono autonomię Królestwa Polskiego. Rozpoczęła się tzw. 
„noc paskiewiczowska”,   gdy władze carskie wzmogły represje 
polityczne oraz sankcje   gospodarcze   wobec Królestwa 
Polskiego. 

* 
29 listopada 2015  roku, w południe  -  przy mogile powstańczej 
Bitwy pod Olszynką Grochowską, odbyły się uroczystości 
upamiętniające 185. rocznicę wybuchu Powstania 
Listopadowego. 
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Uczestniczył w nich minister obrony narodowej Antoni 

Macierewicz, przedstawiciele kierowniczej kadry Wojska 
polskiego, urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy, 
podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej,   organizacji 
i związków kombatanckich oraz harcerskich, a także mieszkańcy 
Warszawy. W mogile powstańczej złożono ziemię z grobów 
powstańców listopadowych. Następnie uczestnicy uroczystości 
złożyli w tym miejscu wieńce. 

Wieczorem przed Belwederem zgromadziły się delegacje 
podchorążych - studentów z uczelni mundurowych w 
historycznych oraz współczesnych mundurach. Obecny był 
prezydent Andrzej Duda. Podchorążowie  objęli posterunki 
honorowe przed Belwederem, odczytano apel z okazji  Dnia 
Podchorążego.   

Prezydent podkreślił, że uroczystość ta odbywa się w 185. 
rocznicę wybuchu powstania listopadowego, jednego z trzech 
wielkich powstań polskich, które choć nie zakończyły się 
zwycięstwem, to prowadziły nas do niepodległości,  którą Polska 
po 123 latach zaborów odzyskała w 1918 roku. - Dziś spotykamy 
się właśnie dlatego, żeby uczcić - z jednej strony pamięć tych, 
którzy zostali zwyciężeni, ale nie ulegli, ale z drugiej strony także, 
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by kontynuować wielką i piękną tradycję, która narodziła się w II 
RP – tradycję   spotkań  Prezydenta Rzeczypospolitej, a wcześniej 
Naczelnika Państwa tu w Belwederze. 

  

      
 
Prezydent  powiedział  też, że można dyskutować, w 

którym momencie zaczęło się powstanie listopadowe - czy 
wtedy, gdy porucznik Piotr Wysocki wkroczył do szkoły 
podchorążych, wzywając do powstania uczących się tam polskich 
żołnierzy,  czy w Belwederze, kiedy doszło do ataku, którego 
celem było jego odbicie i przepędzenie carskiego namiestnika 
wielkiego księcia Konstantego.  - Belweder został opanowany. To 
był wielki   symbol, wielki symbol przepędzenia obcej władzy, 
wielki symbol  walki   o   odzyskanie   niepodległości.  

Przypominał, że 29 listopada 1918 roku polscy młodzi 
podchorążowie wprowadzili symbolicznie do Belwederu 
Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego. - To 
właśnie dlatego dziś się tu spotykamy. To była tradycja 
kontynuowana przez kolejnych prezydentów wolnej i 
niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej - wskazał. 
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Zaduszki 

 
 
 
"Sława mężnym!" - Daj pokój! cóż w świecie nie mija? 
Co to sława? lepsza dla nich jest "Zdrowaś Maryja" 
I "wieczne odpoczywanie" w niebie niech posiędą 
Ci, co się za kraj bili i jeszcze bić będą. 

 Teofil Lenartowicz   
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Umarli...Znajomi...Kochani...11 

Kazimiera Iłłakowiczówna 
 

 
 
Idą ku mnie tylko kalinami 
Po cierniach, po sinych jagodach, 
Umarli, znajomi, kochani. 
Idą ku mnie tylko po szelestach, 
Między wichry zadyszane wplątani: 
„Ty  tu?!  Ach cóż za  pogoda…” 

 
                           Od szronów  -  brwi  ich siwe, 
                           Młode rzęsy dziwnie ociężały… 

I głaszczę ich, choć wiem,  że  nieżywi… 
Znajomi,… ci,  których  kochałam: 
Jaś, co spalił się wraz  z samolotem, 
I Kazio,  co  zginął  potem, 
Pawełek, oceanem  przykryty, 
Tadzio zastrzelony przez bandytów… 
Młodzi, zamyśleni, zmarnowani, 
Idą ku  mnie kalinami, 
Znajomi… umarli… kochani. 

 
 
 

                                                           
11

  Żródło  - Umarli… Znajomi… Kochani : Powązki 1790-1990 w poezji i prozie 
(wybór i opracowanie tekstów B. Olszewska, H. Szwankowska, J.Waldorff – 
Warszawa 1990) 

http://4.bp.blogspot.com/-LDBuDibqbRk/TvysSx42P5I/AAAAAAAAgcw/Wz028g42LKo/s1600/cand1.png
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Tablice  -  Pomniki 

Pomnik  „Inki”  w Warszawie12 
 
W dniu 3 października br. na warszawskiej Woli, na 

terenie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Piotra Skargi obok 
kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie pomnika Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki V 
Brygady Wileńskiej  Armii Krajowej,  dowodzonej przez słynnego 
dowódcę  Zygmunta  Szendzielarza  „Łupaszkę”. 3 sierpnia 1946 
r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał wyrok śmierci na 
niespełna 18-letnią Danutę Siedzikównę ps. "Inka. Niecały 
miesiąc później, 28 sierpnia, strzałem w głowę zabił ją dowódca 
plutonu egzekucyjnego z KBW. 

Uroczystość rozpoczęła msza św., sprawowana przez 
wielu kapłanów pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra 
Jareckiego. 

Na uroczystość  przybyli kombatanci, harcerze, uczniowie, 
mieszkańcy Warszawy, była obecna m. in. Zofia Pilecka córka 
rotmistrza Witolda Pileckiego i Anna Andres córka gen. 
Władysława Andersa, a także  żołnierz  V Brygady Wileńskiej AK,  
kpt.  Lech  Rudziński,   który  znał  „Inkę” osobiście. 

Uroczystość była objęta patronatem Prezydenta RP,  dr 
Barbara Fedyszak-Radziejowska odczytała list prezydenta 
Andrzeja Dudy. Prezydent napisał m.in.: „Ogromnie się cieszę, że 
ta sanitariuszka V Brygady Wileńskiej AK zostanie godnie 
upamiętniona (…). Gdy wstępowała do AK miała zaledwie 15 lat, 
tyle co gimnazjaliści tej szkoły (…). Jesteśmy jej winni cześć i 
pamięć”   –   brzmiały odczytywane słowa prezydenta. „Niech ten 
pomnik przypomina o największych wartościach wolnościowych” 
– brzmiało zdanie kończące list. 

                                                           
12

  Opracowano na podstawie tekstów:  uczestnika uroczystości – mec. 
Andrzeja Siedleckiego i portalu polskatimes.pl 
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Odsłonięcia pomnika dokonali   siostrzenica „Inki”, pani 
Danuta Ciesielska i  ks. Sylwester Jeż, dyrektor Zespołu 
Edukacyjnego. 

        
„Niech wyryte na pomniku słowa będą mottem 

wieńczącym każdy wasz dzień, każdy rok i ostatecznie całe wasze 
życie” - powiedział do swoich wychowanków ks. Sylwester Jeż. 
Dodał, że wychowanie nie może być zawieszone w próżni. – 
„Potrzebujemy wzorów, na których będziemy budować życie 
naszych wychowanków. Pierwszym w naszej szkole jest Jezus 
Chrystus, drugim - Piotr Skarga, do nich dołączyła dziś "Inka” – 
powiedział ksiądz Sylwester Jeż. 

W  końcowym przemówieniu ks. Jeż podziękował 
zebranym, szczególnie fundatorom monumentu. Jak się okazało, 
inicjatorem całości był jeden z rodziców ucznia katolickiej szkoły, 
dołączył do niego drugi rodzic i tak w skrócie wyglądała cała 
inicjatywa. Od pomysłu do efektu końcowego minęło zaledwie 
kilka miesięcy, co zdaniem ks. Jeża jest dużym sukcesem, bo sam 
nie dowierzał, że wszystko uda się tak szybko i sprawnie 
zorganizować. 
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Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK reprezentował 
poczet sztandarowy w składzie: Piotr Białek – dowódca pocztu, 
Andrzej Siedlecki i Michał Michalski student I roku Akademii 
Obrony Narodowej. 

 

       
Kpt. Lech Rudziński 

 

      
Poczet sztandarowy naszego Stowarzyszenia 
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Mec. Andrzej Siedlecki  do swojej relacji z uroczystości 
dołączył własny utwór „INKA i KAT”, obrazujący życie i 
męczeńską śmierć wspaniałej sanitariuszki – Danuty Siedzikówny 
„Inki”  -  Żołnierza Niezłomnego. Poniżej ten utwór: 

  
 

Inka i kat 

Andrzej Siedlecki 

Ubek miał oczy bazyliszka 
złe, bezwzględne, okrutne 
nienawidził tego dziecka 
uczony w służbie sowieckiej 
zabić duszę, a potem odebrać życie. 

 
 Wściekły za to, ze nie udało się jej złamać, 
 że nie prosiła o życie, 
 że nie zgodziła się nazwać 
 Żołnierzy Niezłomnych bandytami. 
 Postawił ją o świcie  przed plutonem egzekucyjnym 
 

Stanęła bezbronna, ale dumna, patrzyła przez okno lochu 
na piękne drzewa i śpiewające ptaki w sierpniowy poranek, 
A potem ze wzgardą spojrzała prosto w oczy  
swojemu oprawcy. 

  
 Pomyślała o swoim dowódcy Łupaszce 
 i o dzielnych żołnierzach V Brygady Wileńskiej 

„Żelaznym”, „Lufie” oraz „Zagończyku”, 
który stał obok niej pod ścianą śmierci. 
 
Ze wzruszeniem wspomniała babcię, 
która wychowywała ją po śmierci rodziców, 
a której wysłała gryps ze słowami 
„zachowałam się jak trzeba”.  
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 W tych słowach były zawarte bezcenne wartości, 
 które chroniła w sercu – miłość do Boga i Ojczyzny, 
 wierność dowódcy i przysiędze żołnierskiej, 
 od której zwolnić mogła tylko śmierć 
 

Zanim oprawca krzyknął  
do plutonu egzekucyjnego „ognia” 
krzyknęła:  „Niech żyje Polska”.  
„Niech żyje Łupaszko” 

 
Kiedy żołnierze odmówili   
wykonania rozkazu 

 strzelania do dziewczyny, 
 oprawca – kat strzelił jej w głowę po sowiecku 
 

Sanitariuszko Inko – czyniłaś dobro 
na placach boju ratując rannych swoich i wrogów 
zgodnie z przysięgą Hipokratesa. 
 
Nie złamał cię komunistyczny kat odbierając młode życie 

 nie zdradziłaś nikogo i niczego – 
co stanowi wartość  w Ojczyźnie. 
Pozostaniesz w pamięci  nowych pokoleń Polaków 
jako wzór odwagi i niezłomności 

 
 Tam na niebiańskiej ścieżce przy Bogu 
 pokazujesz drogę polskiej młodzieży 
 jak należy postępować i 
 jakie wartości są najważniejsze w życiu. 
 

      

 

* 
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Pomnik Podziemia Niepodległościowego  w Głogowie13 

Pomnik Podziemia Niepodległościowego  powstał z 
inicjatywy Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów.  Odsłonięcia 
pomnika dokonano  14 listopada 2015 roku. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i 
stowarzyszeń, głogowscy kapłani, uczniowie, kombatanci, 
mieszkańcy miasta i miłośnicy historii, m.in. Grupa Historyczna 
Zgrupowanie „Radosław” z Warszawy, Związek Oficerów 
Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Poznania, 
Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim 
Muzeum Wojskowym, Związek Strzelecki „Strzelec”.   

Obowiązkiem nas wszystkich jest zachowanie pamięci o 
bohaterach. Tym pomnikiem pokazujemy, że pamięć o nich jest 
ciągle żywa. Po raz kolejny z Głogowa płynie pozytywny sygnał 
dla całej Polski, w jaki sposób mówić o bohaterach, jak pięknie 
oddawać im honory – powiedział prof. Krzysztof Szwagrzyk.  

O potrzebie godnej pamięci wobec bohaterów mówił 
Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, Henryk Kończykowski 
żołnierz batalionu Zośka w liście napisał o ciągłości pokoleniowej 
z głogowską młodzieżą.  

Odsłonięcia pomnika dokonali: płk. Tadeusz Bieńkowicz 
ps. „Rączy”, Henryk Atemborski ps. „Pancerny”, Franciszek 
Kamiński, przedstawiciel głogowskiej „Solidarności”, oraz 
Zdzisław Ściernicki ps. „Lis”, działacz głogowskiego podziemia 
antykomunistycznego, a monument  poświęcili proboszczowie 
lokalnych  parafii. 

                                                           
13

  Na podstawie tekstu ze strony tygodnikglogowski.pl 
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Pomnik misia Wojtka w Edynburgu14 
 

W sobotę 7 listopada 2015 roku w Edynburgu odsłonięto 
pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka żołnierza z armii gen. 
Władysława Andersa, który swoich dni dożył  właśnie  w  tym 
mieście w tamtejszym zoo. Pomnik - przedstawia zwierzaka u 
boku opiekuna. Miś jest naturalnej wielkości, szczerzy zęby jakby 
się uśmiechał i przypomina Szkotom o naszej wspólnej historii. 
Pomnik  stanął  w samym centrum Edynburga  nieopodal 
dworca, w cieniu edynburskiego zamku. 

Wydarzenie to efekt długiej pracy Fundacji Niedźwiedzia 
Wojtka (Wojtek Memorial Trust, WMT)  i  organizacji  
polonijnych, promujących i dbających o wizerunek zwierzęcia.  
Pomnik wykonał  szkocki artysta Alana Beattie Herriot. 
 

 
 

Historia misia Wojtka jest niesamowita i wzruszająca.  
Polacy przygarnęli misia w Persji,  z naszymi żołnierzami 
odwiedził Irak, Palestynę, Włochy - gdzie pomagał w 

                                                           
14

  Opracowano na   podstawie tekstu ze strony Polskiego Radia, zdjęcie Adam 
Dąbrowski 

http://wiadomosci.wp.pl/query,pomnik,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/query,pomnik,szukaj.html
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transportowaniu amunicji podczas bitwy o Monte Cassino - a w 
1947 roku trafił z towarzyszami broni do Edynburga. W ogrodzie 
zoologicznym spędził  trzynaście lat.  

 
To ważny moment dla miasta – powiedział  po ceremonii 

burmistrz Edynburga Donald Wilson. - Pozwala użyć tej 
fascynującej historii do tego, by wydobyć na światło dzienne 
wkład   polskich   Żołnierzy   w wysiłek wojenny. A poza tym 
mówi wiele o relacjach między Edynburgiem i Polską. To też 
kolejna nić łącząca nasze miasto z żyjącymi tu emigrantami znad 
Wisły - zaznaczył. 

Wyjątkowość okazji podkreślał też obecny na uroczystości 
weteran,  uczestnik walk o Monte Cassino  -  profesor Wojciech 
Narębski,   który   powiedział, że mimo iż niedźwiedź ważył 
ćwierć   tony   i   miał  180 cm   wzrostu,   to    pośród   przyjaciół 
z   armii grozy nie budził. – „Był wspaniały, to był wielki 
przyjaciel. Zastępował nam rodzinę” - podkreślił profesor 
Narębski. 

Dwa lata temu, gdy Rada miasta Edynburg  opowiedziała 
się za planami budowy pomnika -   inicjatywę te poparł  Witold 
Sobków,  ambasador  RP w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Powiedział,  że   „historia niedźwiedzia Wojtka przemawia do 
wielu - młodych i starszych - oraz pomaga w bardzo oryginalny 
sposób szerzyć moralną i kulturową świadomość na temat 
ogromnego zaangażowania polskich sił zbrojnych podczas 
działań wojsk alianckich, walczących w czasie II Wojny 
Światowej". 

 
O misiu żołnierzu pisaliśmy w artykule „Niedźwiedź na 

Monte Cassino”, zamieszczonym w kwartalniku nr 2/67. Miś ma 
oczywiście pomniki w kilku miastach w Polsce, pierwszy z nich 
powstał w Żaganiu. 

* 
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