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„Fok”

Nadziei uczą, Ci co na stos
Potrafią rzucić, swój życia los…
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Jest takie miejsce
Jan Pietrzak

Jest takie miejsce u zbiegu dróg
Gdzie się spotyka z zachodem wschód
Nasz pępek świata nasz biedny raj
Jest takie miejsce, taki kraj
Nad pastwiskami ciągnący dym
Wierzby jak mary w welonach mgły
Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj
Jest takie miejsce, taki kraj
Kto tutaj zechce, w rozpaczy tkwić
Załamać ręce, płakać i pić
Ten święte prawo, ma bez dwóch zdań
Jest takie miejsce, taki kraj
Ofiarnej pracy kto poznał smak
Winien zostawić po sobie ślad
Co nie przeminie, co będzie trwał
Jest takie miejsce, taki kraj
Nadziei uczą, Ci co na stos
Potrafią rzucić, swój życia los
Za ojców groby, za Trzeci Maj
Jest takie miejsce, taki kraj
Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi
Zwycięskiej chwały nadejdą dni
Dopomóż Boże i wytrwać daj
Tu nasze miejsce, to nasz kraj
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Od Redakcji
Danuta Pielak

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
W drugim kwartale bieżącego roku, którego dotyczy
ten numer naszego biuletynu - obchodziliśmy wiele rocznic,
byliśmy świadkami wielu upamiętniających uroczystości, m.in.
zakończenia II wojny światowej, wyzwolenia niemieckich
obozów koncentracyjnych, o niektórych z tych uroczystości
wspominamy w „Kwartalniku”.
Po raz pierwszy w 2015 roku rocznicę zakończenia II
wojny światowej obchodziliśmy 8 maja, nie jak dotychczas 9
maja. Ta nowa data została wprowadzona ustawą sejmową z
dnia 24 kwietnia br. o ustanowieniu Narodowego Dnia
Zwycięstwa. Mamy nadzieję, że ciekawą lekturą, związaną z
wydarzeniami po zakończeniu wojny - będzie zamieszczona
w tym numerze „Odezwa Rady Jedności Narodowej do narodu
polskiego i narodów sprzymierzonych”, o której dr Andrzej
Zawistowski - dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN mówił
w wywiadzie dla PAP, że powinna być upowszechniona w
świadomości publicznej, że bez znajomości tego dokumentu
„nie sposób zrozumieć tego, że w 1945 roku, pomimo
zakończenia okupacji niemieckiej, Polacy wolności nie
odzyskali”.
Za nami jest XXX Jubileuszowy Zjazd Łagierników –
podczas którego obok radości ze spotkania, było wiele
momentów poruszających nas do głębi. Cieszy fakt, że w
Zjeździe uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia nie tylko z
różnych stron kraju, ale też z zagranicy, że mimo niedomagań
czy chorób, osobistych problemów - mogli spędzić miłe chwile
w gronie wypróbowanych przyjaciół. Niektórzy z uczestników
Zjazdu z dumą mówili, że dane im było spotkać się już po raz
trzydziesty. Tegoroczny zjazd, z racji jubileuszu przebiegał w
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szczególnej atmosferze, organizatorzy i wspierający partnerzy
zadbali o nadanie mu wyjątkowo uroczystego, a zarazem
niemalże rodzinnego charakteru. W okolicznościowych
przemówieniach podkreślano ze wzruszeniem, że
wreszcie
mówi się o różnych, wcześniej przemilczanych sprawach, że
eksponuje się
udział weteranów w Walce o Wolną i
Niepodległą Polskę. Ogromne wrażenie na nas wszystkich
wywarła obecność na
uroczystościach licznych pocztów
sztandarowych instytucji państwowych, samorządowych i szkół
z regionu augustowskiego i sejneńskiego, a także asysta i
wsparcie żołnierzy i inspektorów transportu drogowego w wielu
miejscach przewidzianych w programie.
Chciałoby się powiedzieć za poetą „Serce roście patrząc
na te czasy” - mamy dużo nadziei,
że pamięć o wielkich
wydarzeniach historycznych ocalą wspaniali nauczyciele z
patriotycznych szkół i wspaniała młodzież, taka jaką
widzieliśmy na Zjeździe.
Cisną się do przypomnienia tutaj słowa świętego Jana
Pawła II, który 14 czerwca 1999 roku w Łowiczu, powiedział:
„Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma
wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem
służyć dobrze narodowi, nie znając dobrze jego dziejów, bogatej
tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat,
ale kochających swój rodzinny kraj.”

Życzymy
lektury Redakcja
Główny

6

miłej
i

Zarząd

WSPOMNIENIA
„...was na to zdieś priwiezli, sztob wy podochli”.
Kazachstan 1940- 19461
(Część druga)

Grażyna Jonkajtys-Luba
(Maria Januszkiewicz)
Gdy tylko śnieg stopniał, do pracy w polu poszedł
dwunastoletni wówczas Staś. Zaczął od razu orać i bronować
wołami. Alina, Marysia, Zosia i Jasia chodziły wraz z kobietami z
kołchozu i z innymi Polkami pleć pszenicę na kołchozowe pola.
Do pracy wychodziły rano o godzinie szóstej i musiały przejść w
jedną stronę dziesięć kilometrów. Gleba w Kazachstanie jest
wspaniała, niezwykle urodzajna, tak że dobrze uprawiana całymi
dziesiątkami lat rodzi bez nawożenia, dając bardzo obfite plony.
Każdy rodzaj ziemi wymaga jednak starannej uprawy. Tu zaś, w
celu wypracowania większej normy dziennej, oracze kołchozowi
wymyślili i stosowali oranie „co drugą bruzdę”: orano pierwszą,
opuszczano drugą, orano trzecią, ziemia odłożona lemieszem
przy oraniu trzeciej bruzdy pokrywała pas nie zaoranej ziemi
drugiej bruzdy – opuszczano czwartą, orano piątą – i w ten
sposób całe pole. Z odległości trudno było zorientować się, czy
pole zaorane jest prawidłowo, gdyż całe było pokryte poruszoną
ziemią. Pod wieczór przychodził uczotczik z wysokim trójkątem
zbitym z listewek – tak zwanym arszynem (sążniem). Szybko
przebiegał pole, mierząc ilość zaoranych hektarów i nie
1

Zacytowany tytuł książki Pani Grażyny Jonkajtys-Luba, wydanej
przez Wydawnictwo „Norbertinum” 2012, str.32 – 51


rachmistrz
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sprawdzając jakości wykonanej pracy szybko biegł dalej.
Pszenica, siana potem w tę niechlujnie uprawioną ziemię, zaraz
po wykiełkowaniu ginęła w morzu chwastów.
Pielenie jej polegało na szybkim przebieganiu przez pole i
zrywaniu górnej części ostów i innego zielska zasłaniającego
zboże.
Kiedy majowy śnieg stopniał, powiały wysuszające wiatry.
W ślad za nimi przyszły upalne dni i cały step pokrył się
różnobarwnymi kwiatami. Najwcześniej zakwitły białe sasanki,
kryjące się przed chłodem w puszystych listkach jak w
kożuszkach. Potem rozwinęły się cudowne, ogromne jak gwiazdy
białe zawilce, których drobniejszą odmianę znaliśmy z naszych
lasów. Następnie zakwitła trawa, zwana tu kawyl, podobna do
trawy z puszty węgierskiej: kwiaty jej tworzyły źdźbła pokryte
na całej długości wiotkimi, srebrzystymi włoskami. Wiatr
poruszał trawą i step falował jak bezkresne, srebrzyste morze.
Na koniec pojawiły się białoróżowe dzikie róże i całe mnóstwo
większych i mniejszych różnobarwnych kwiatów. Nad tym
kwitnącym stepem rozpinało się bezkresne, błękitne, czyste
niebo i zanosiły się śpiewem skowronki. Wszystko to budziło w
nas fale ogromnej tęsknoty i napełniało poczuciem
przytłaczającej krzywdy.
W pierwszych tygodniach przynosił nam ulgę płacz – łzy,
wypłakiwane głośno w tę falującą, srebrzystą trawę. Ale
stopniowo zaczynaliśmy twardnieć. Trzeba było żyć, zdobywać
żywność. Trochę ubrań wymieniliśmy w sąsiednich wsiach na
mąkę, jakieś drobiazgi - na mleko i masło. Ten maj był trudny i
piękny zarazem.
Zaatakowała nas febra syberyjska: wysoka gorączka,
szalony ból głowy, objawy grypy, połączone z wielkim
osłabieniem i depresją psychiczną. Mieliśmy ze sobą trochę
lekarstw z Polski, ale ani proszki od bólu głowy nie przynosiły
ulgi, ani aspiryna nie skutkowała w zwalczaniu tej choroby.
O pomocy lekarskiej – oczywiście – mowy nie było. Można było
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liczyć tylko na opiekę Bożą i na czas. W maju wszyscy kolejno
cierpieliśmy na tę męczącą gorączkę. Najbardziej jednak
wymęczyła ona Mamę i Antka. W czasie tej serii chorób
błogosławiliśmy Mamę za ten ciasny, ale nasz osobny kąt do
mieszkania.
Posiłki gotowaliśmy w dużej i wygodnej sieni, gdzie był
również wielki sąsiek na zapasy żywności. Babuszka Łondarka
przez cały czas bez żadnych skrupułów podbierała nam mąkę z
naszego worka, stojącego w tym sąsieku. Nastia z pomocą
Marysi zbudowała w sieni letnią kuchnię z cegieł, kamieni
polnych i gliny. Płytę kuchenną i fajerki zastąpiły na niej
oblepione gliną sztabki żelazne i zęby od starych maszyn
żniwnych. Normalna kuchenna płyta była tu wielką rzadkością,
ale i na tej glinianej kuchni Alina dokonywała cudów, aby
nakarmić naszą liczną rodzinę. Przeważnie jadaliśmy dwa razy
dziennie. Podstawowym jedzeniem była kasza jaglana z
ziemniakami na mleku. Zdobywaliśmy ją przez wymianę, a
ziemniaki dostawaliśmy jako zapłatę za pomoc przy ich sadzeniu
w ogrodach mieszkańców kołchozu.
Każda rodzina kołchozowa mogła uprawiać obok swego
domu 0,33 hektara ogrodu, oprócz tego hodować krowę i
jednego prosiaka. Od krowy opłacano podatek w wysokości 240
litrów mleka rocznie (ta ilość wahała się, zależnie od zawartości
tłuszczu w mleku, badanej w mleczarni rejonowej), 48
kilogramów mięsa i skórę z cielaka. Jeżeli ktoś zostawiał sobie
cielę na hodowanie, musiał opłacić ekwiwalent w rublach – oraz
niezależnie od tego, czy ktoś miał kury czy nie, a miał krowę,
musiał oddać 100 jaj rocznie.
Przy sadzeniu kartofli – z uwagi na to, że ubierałyśmy się
w dość krótkie sukienki – wyszło na jaw, że nosimy majtki. Był to
powód ogólnej radości kobiet w kołchozie. Początkowo
mówiły, że majtki noszą tylko ladacznice, w końcu przekonały się
do nas, poznawszy nasz tryb życia. Wciąż jednak oglądały
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szczegółowo naszą bieliznę, a cudowaniom się i dziwieniom
nie było końca.
Zarobione kartofle pozwoliły nam przeżyć kilka tygodni.
Prace w ogrodach miały jeszcze tę dobrą stronę, że gospodynie
nie najgorzej karmiły wynajętych robotników. Poznawaliśmy też
ludzi, warunki życia, a także stopniowo uczyliśmy się rosyjskiego.
Z wolna też zaczęła ustępować niechęć mieszkańców Poputni do
nas. Przekonali się, że nie jesteśmy ich wrogami, ani nie stronimy
od pracy. Wyprawy do Awierjanowki na sadzenie kartofli
pozwoliły nam zawrzeć znajomości z tamtejszymi mieszkańcami.
Byli to przeważnie Rosjanie, potomkowie zesłańców z carskich
czasów czy też dobrowolnych przesiedleńców-kolonizatorów.
Oprócz nich mieszkało tu kilka rodzin potomków dawnych
rdzennych Sybiraków z plemienia Mordwa. Mówili po rosyjsku,
lecz pozostała im z dawnych czasów odrębność akcentowania i
wymawiania niektórych wyrazów: akcentowali szczególnie literę
„O”.
Jedna z tych Mordwinek, babuszka Radiwonowa, u której
w ogrodzie sadziły kartofle Jasia i Marysia, zaprosiła nas na
„wypominki zmarłych” – miejscowe Zaduszki, odbywające się w
którąś niedzielę po Wielkiejnocy.
W sąsiedztwie ubogiego cmentarzyka – na którym między
małymi, pagóreczkami mogił porośniętymi trawą, tkwiły
gdzieniegdzie niskie, krzywe drewniane krzyżyki – kobiety
rozłożyły na zeschniętej zeszłorocznej trawie białe ręczniki, jeden
za drugim, jakby długi obrus, i po obu jego stronach ustawiły się
ze swoimi smakołykami specjalnie przygotowanymi na tę okazję.
Były tam bliny ze śmietaną, kilka rodzajów pierożków, chleb,
twaróg, jajka na twardo, kawałki gotowanej kury i kwas do
popijania w glinianych dzbankach. Przed rozpoczęciem „uczty”
wszyscy uczestnicy bili pokłony, żegnali się skośnym krzyżem i
śpiewali smutne i przeciągłe wezwanie: Hospodi, pomiłuj duszu
raba twojewo – Hospodi pomiłuj, Hospodi pomiłuj, Hospodi
pomiłuj.
10

Modlitwy te, bardzo melodyjne, śpiewane cienkimi i
drżącymi głosami kobiet, brzmiały inaczej w porównaniu ze
wspaniałym chórem prawosławnych kleryków, którego śpiewów
Alina z Marysią chodziły słuchać do cerkwi przy ulicy
Ostrobramskiej podczas pobytów w Wilnie.
Potem rozpoczęła się uczta, przy której gospodynie
bardzo zwracały uwagę, aby nikt nie był głodny. W czasie
spożywania posiłku kilkakrotnie następowały przerwy na
modlitwę i śpiewy. Kiedy wszyscy „raby boże” byli już
wspomniani i większość smakołyków zjedzona, resztę jaj, blinów
i pierożków porozdzielano między gości. Nam też dostała się
duża porcja, tak że do Poputni wróciliśmy z zapasami
żywności.
Stale kontaktowaliśmy się z Emilką Osipową, której
byliśmy wdzięczni za pierwsze „lekcje” syberyjskiego życia i
ludzki do nas stosunek. Mama uszyła małej Rajce czerwoną
sukieneczkę z jakichś resztek i chodziła czasem do nich uczyć
Pawła, za co dostawała dla nas mleko. Kuzynka Osipowych,
ciocia Tania i jej córka Marusia pozwoliły nam w swoim
ogrodzie posadzić parę rządków kartofli i posiać trochę nasion
jarzyn przywiezionych z domu, ale „uprzejmy” Grigorij
Siemionowicz, kiedy mu ktoś doniósł o tym geście cioci Tani,
przyszedł do niej, skrzyczał ją ordynarnie i cały ten nasz nędzny
ogródek rozdeptał buciorami. Groził przy tym najgorszymi
karami wszystkim, którzy odważyliby się okazać nam życzliwość.
Któregoś dnia zawitało do wsi czarnym samochodem NKWD z rejonu. Stale byliśmy w ich ewidencji i pod ich opieką.
Pod pretekstem wręczania sowieckich paszportów zapraszali nas
na nocne rozmowy.
Wezwali najpierw Mamę, potem Alinę i Marysię. Spisali
dane personalne, pytali o zawód, obiecali zatrudnić „według
specjalności” i przysłać fotografa w celu zrobienia zdjęć do
paszportów. Wszystkie rozmowy odbywały się w kancelarii
kołchozu, tak zwanej „kantorze”. Marysia tak się rozzuchwaliła,
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że od tego czasu po kilka razy w tygodniu chodziła do tej
„kantory” czytać gazety. Starała się wyłowić z nich jakieś
wiadomości o wojnie i o Polsce.
Terenia miała jasne warkoczyki i niebieskie oczy. Miała
też śliczne letnie sukienki i kokardy do włosów, i my wbrew
wszystkiemu w to ją ubierałyśmy. Wybiegała więc przed dom w
majowe i czerwcowe dnie, ubrana w kolorowe sukieneczki,
drażniąc swoim wyglądem „z innej planety” nieszczęsne, szare
istoty w kołchozie. Terenia przeżyła w tym czasie bardzo
niebezpieczną przygodę: przy „naszej” studni z żurawiem pojono
bydło kołchozowe, wracające przed wieczorem z pastwiska do
obory, zwanej tu „bazą”. Bydło było wtedy niespokojne,
spragnione, krowy i cielęta pchały się do koryta, a młode, jednoi dwuletnie byczki uganiały się wokoło, nastawiając czupurnie
rogi. W czasie tego pojenia bydła wybiegła z domu Terenia.
Miała na sobie czerwoną sukienkę i czerwone kokardy we
włosach. Natychmiast jeden podniecony byczek ją zaatakował,
mierząc w nią nisko nachyloną głową! Terenia, przerażona,
uciekając do domu potknęła się i upadła. Nie wiadomo, jakby się
to skończyło, gdyby nie przytomność kołchozowego pastucha,
który przerwał nalewanie wody do koryta, szybko podskoczył,
byczka odegnał, a przerażoną Terenię odprowadził do domu.
Dziękującej mu naszej Mamie powiedział: „Ratowałem – bo to
rebionok. Żeby to kto dorosły – nawet bym nie spojrzał w tę
stronę”. Takie było początkowo nastawienie miejscowej ludności
do „panów z Polszy”. Wciąż jeszcze mieliśmy z domu zapas
mydła, proszek i szczoteczki do zębów, zapałki, a nawet trochę
świec, które już zaczęliśmy oszczędzać na rzecz kopciłki. Staś i
Antek nosili swoje harcerskie spodenki i koszule. Wszystkie nasze
ubrania, bielizna i buty, okazały się skarbem na tym pustkowiu,
gdzie nic nie można było kupić.
Czasem przyjeżdżał wóz z rejonu i za jajka wymieniano
sztuczki perkalu, sól, noże i różne drobiazgi. W sklepiku wiejskim
bywały zapałki, landrynki o dźwięcznej miejscowej nazwie
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łampasje, a w 1940 roku bardzo rzadko pojawiał się cukier.
Niekiedy sprzedawano też miski i dzieżki gliniane.
Nam
wystarczały naczynia przywiezione z domu, ale na przykład nie
wzięliśmy łyżek i talerzy. Na miejscu kupiliśmy więc pięknie
malowane drewniane łyżki, a zamiast talerzy używaliśmy małych
garnków i miseczek od menażek.
Ten nasz sposób jedzenia drażnił Grigorija Siemionowicza,
który jadąc z Poputni do Awierjanowki nigdy nie omieszkał nas
odwiedzić. Czasem przyjeżdżał z nim pełnomocnik z rejonowego
komitetu partii i obydwaj, usiadłszy w kucki pod ścianą w sieni,
obserwowali nasze życie przez całe kwadranse, wypowiadając
swoje uwagi i wybuchając śmiechem. Dziwiło ich to, że każdy
jada ze swojego naczynia zamiast wszyscy z jednej miski,
intrygował sposób gotowania, nawet robienie zacierek było
obiektem gorącego zainteresowania. Najbardziej drażniły ich
nasze rozmowy prowadzone po polsku oraz to, że nauczyliśmy
się już nie zwracać na nich najmniejszej uwagi. W końcu podczas
jednej z wizyt pełnomocnik powiedział do Mamy:
– Ciotko, dlaczego ty mówisz do dzieci po polsku?
Przecież mieszkasz w Związku Sowieckim i powinnaś mówić po
rosyjsku. Bo my nic nie rozumiemy.
Mama na to:
– Dziwny jesteś, przecież wasza stalinowska konstytucja
w paragrafie tym i tym, na stronie takiej i takiej wyraźnie
powiada, że każda narodowość ma zagwarantowane prawo do
rozwijania własnej kultury i tradycji oraz używania własnego
języka. A my jesteśmy Polacy i mówimy po swojemu.
Na to pełnomocnik zaśmiał się dobrodusznie i powiedział:
– Durna jesteś, ciotka. Wierzysz w konstytucję?
Konstytucja jest dla nas, a dla was są przypisy.
Nie zmieniliśmy jednak obyczajów, a pomimo to wciąż
stanowiliśmy dla nich ciekawy obiekt obserwacji, gdyż póki
mieszkaliśmy w Poputni, póty nas odwiedzali. Grigorij
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Siemionowicz lubił rano przychodzić do naszego pokoju i
zachęcać nas do pracy mówiąc:
– No i co, ciotka, ja skończyłem tylko dwie klasy i ja,
cham, mużyk, was, inteligentów, gonię do pracy!
Potem pochwaliła się nam jego żona, że ojciec Grigorija
był parobkiem w polskim dworze na Ukrainie. Córkę swoją
Marusię, bardzo ładną dziewczynę, Łucenkowie wychowywali
całkiem „po pańsku”. Uczyła się w szkole w Petropawłowsku,
stolicy województwa i w czasie wakacji nawet chleba sobie
sama nie kroiła.
Kiedyś Grigorij Siemionowicz powiedział do Aliny:
– Słuchaj, jak ty mówisz do mnie, to czemu nie zwracasz
się do mnie „pan”? Przecież taki jest u was zwyczaj.
Alina na to:
– Sam powiedziałeś, że jesteś cham i mużyk. Jak ja do
ciebie mogę mówić „pan”?
Pewnego dnia odwiedził nas dziwny gość. Linijką,
zaprzężoną w zadbanego konia, przyjechał do wsi nieznajomy
człowiek, wysoki, siwiejący, z czarnymi oczami i wąsami.
Przyszedł do nas, przedstawił się: „Artaszest Tigranowicz z Iranu,
inżynier budowlany”. Zesłany na Syberię na dziesięć lat za
posiadanie irańskiego paszportu. Żona, profesor uniwersytetu,
mieszkała w Leningradzie. Miała prawo raz w miesiącu napisać
do niego list. Właśnie niedawno mu doniosła, że przeżyła wielki
dzień: kupiła kilka jaj i z dwóch usmażyła sobie jajecznicę!
Sam Artaszest mieszkał w Jawlence, stolicy lenińskiego
rejonu i nadzorował wszystkie budowy prowadzone na tym
terenie. W związku z tym bywał we wszystkich okolicznych
kołchozach, gdzie spotykał Polaków. Miał przy sobie kartki z ich
nazwiskami i wśród nich adres pani Stasi, która mieszkała o 16
kilometrów od nas we wsi Nowouzinka, w kołchozie
zamieszkałym przez kolonistów niemieckich. Artaszest
powiedział nam, że córeczka pani Stasi choruje i że teściowa
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coraz bardziej dziecinnieje. Od niego także usłyszeliśmy
następującą historię.
Do Nowouzinki przywieziono żonę burmistrza z
Wołkowyska z szesnastoletnim synem. Chłopiec dostał silnego
ataku bólów brzucha, wskazujących na zapalenie ślepej kiszki.
Matka błagała przewodniczącego kołchozu o konie do szpitala w
Jawlence, oddalonej o 65 kilometrów.
Przewodniczący odmówił tłumacząc, że nie da koni, gdyż są
potrzebne do pracy w polu, a zresztą was, wragow naroda,
na to zdies’ priwiezli, sztob’ wy podochli. Matka klękała przed
nim i całowała jego buty, koni jednak nie dostała. Chłopiec
skonał w okropnych bólach na kolanach odchodzącej od
zmysłów matki.
Artaszest Tigranowicz dołączył nasz adres do swojego zbioru.
Powiedział nam sporo miłych rzeczy o Polsce, Polakach,
Warszawie, którą znał sprzed pierwszej wojny światowej i
nazywał „Paryżem Północy”, obiecał odwiedzać... i pojechał.
Wiele razy potem nas jeszcze odnajdywał, przywożąc wieści o
Polakach, którym ile mógł, pomagał. Z tego powodu nazywano
go „polskim wujkiem”. Alina najbardziej z nas zaprzyjaźniona z
panią Stasia i jej młodszym rodzeństwem – kolegami z jednej
klasy, następnego dnia wybrała się do niej i wróciła po kilku
dniach zmartwiona z powodu choroby dzieci. Pani Stasia
obiecała nas odwiedzić, gdy tylko czas i możliwości jej pozwolą.
Przyjechał fotograf z rejonu i zrobił nam „błyskawiczne”
fotografie, na których twarze były wielkości paznokcia. Chociaż
tak małe, widoczne były na nich przygnębienie i smutek. Po paru
tygodniach towarzysze z NKWD przywieźli i wręczyli nam
paszporty, opatrzone pieczęciami i podpisami, z zastrzeżeniem,
że swobodnie możemy poruszać się tylko w obrębie rejonu
lenińskiego.
Ludność Poputni była pochodzenia ukraińskiego,
przesiedlona karnie lub dobrowolnie przed czterdziestoma czy
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pięćdziesięcioma latami, ale już przywiązana do ziemi, klimatu i
życia w tych warunkach. Mówiła po rosyjsku z wielką domieszką
ukraińskiego, co się szczególnie uwidaczniało w piosenkach.
Nauczyliśmy się tu pięknej ukraińskiej dumki:
Rewe taj stohne Dnipr szyrokij,
serdytyj witer zawewa...
Do nyzu werby hne wysoooki,
Horami piłu pidyma...
i wielu innych piosenek, jak Rozprehajte, chłopci, koni, Skakał
Kozak czerez dolinu, Tam pid hajem, hajem, hajem zełeneńkim, a
przede wszystkim syberyjskiej „ballady” wędrownych
rozbójników:
Jesli ty mienia spolubisz,
Nie pobrezgiwajesz mnoj,
Tak pojdiem, moja czułdanoczka,
Po dorożkie stołbowoj.
Wozmiom pałki dlinnyje, wostryje,
Na zaszczitu złych sobak,
I pojdiem, moja czułdanoczka,
Po Sibiri worowat’.
Gdie ukradiem, gdie zwojujem,
Gdie wozmiem na wierniaka,
Gdie kupca w łapti obujem,
Gdie prichwatim czudaka.
Jej dzika melodia i w jakimś niebywałym żargonie ułożone
słowa do dziś przejmują nas dreszczem – tak są związane z
tamtymi realiami (…).
Wszystkie te piosenki przynosił Staś z pracy w brygadach
polowych, oddalonych od domu o 10-15 kilometrów, gdzie
spędzał po kilka dni z parą prikreplionnych do niego wołów, na
których pracował.
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Któregoś dnia pod koniec maja, w jakiś dzień świąteczny,
kiedy jedliśmy nasze „świąteczne” śniadanie – kluski na mleku – i
byliśmy mocno przygnębieni z powodu ciężkiej febry Antka –
otworzyły się drzwi naszej izdebki u babuszki Łondarki i weszło
do nas dwoje ludzi: wysoki mężczyzna z jasnymi włosami i
wąsami i z niebieskimi oczami, z dosyć tęgą uśmiechniętą
kobietą. Ich ubiór nie budził wątpliwości – byli to miejscowi
Sybiracy, lecz odwieczne powitanie Polaków wypowiedzieli
najczystszą polszczyzną: „Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!”
Ogromne zaskoczenie i osłupienie – a potem wielkie wzruszenie
znalazło swój wyraz w naszych łzach. Usłyszeć te słowa tak
daleko
od
kraju
wydawało
się
zupełnym
nieprawdopodobieństwem. Potem, w rozmowie, dowiedzieliśmy
się historii tych ludzi. Byli oni mieszkańcami dużej wsi, odległej
od Poputni o 12 kilometrów. Kupili od nas kilka kuponów
materiału na męskie koszule i na spodnie i obiecali przywieźć za
to deski na prycze oraz mąki i kaszy jaglanej. Cztery szerokie,
grube deski, przywiezione w przeciągu kilku dni, przypiłowane i
zestawione jak należy przez fachowców, stworzyły wspaniałe
łóżko-pryczę, nareszcie prawdziwe, wysoko nad ziemią, na
koziołkach, oraz dość długą ławkę i stołek. Na tym łóżku i na
dwóch wielkich siennikach sypiało wygodnie cztery, mniej
wygodnie – pięć osób. Był to jeden z najwspanialszych i
najmądrzejszych zakupów naszej Mamy. Prycze służyły nam
przez cały czas naszego pobytu na Syberii i jeszcze przed
wyjazdem wymieniliśmy je na chleb na drogę.
Z tymi ludźmi umówiliśmy się i po niedługim czasie
wybrały się do nich Alina z Marysią. Wieś, do której przyszły, była
duża, porządnie rozplanowana, z obszernym placem i skwerem
pośrodku. Przy placu stały duży budynek szkoły z wysokim
dachem, urzędy kołchozowe, siedziba rady gminnej sielsowietu, i niewielki budynek przedszkola. Za domami
znajdowały się stajnie, obory, chlewy, spichrze, mleczarnia i
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wiatrak. Domy mieszkalne, zestawiane po dwa, wykonano
wprawdzie z samanu, ale bardzo starannie wykonane, obejścia
były czyste i celowo zagospodarowane. Nawet ogródki
przydomowe utrzymywano porządnie. Łaźnia, piekarnia, drogi, a
także konie i bydło – wszystko świadczyło o dobrej i celowej
gospodarce. Różnice między tą wsią a Poputnią czy
Awierjanowką były ogromne, odnosiło się wrażenie, że wieś ta
leży nie tylko w innym rejonie, ale i w innym kraju.
Kołchoz ten - sieło Jużnoje kellerowskij rejon,
kokczetawskaja obłast’, był imienia Kirowa i nosił nazwę
Tropinka Iljicza. Zamieszkiwali go Polacy, stanowiący część
wywiezionych na Syberię w 1936 roku (w liczbie 600 tysięcy)
mieszkańców sowieckiej Ukrainy, z rejonów graniczących z
Polską: znad Zbrucza, z okolic Kamieńca Podolskiego, Winnicy,
Żytomierza. Wywiezieni zostali w ramach akcji „zapewnienia
bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych” w razie
ewentualnych pertraktacji Hitlera z rządem Polski o
przepuszczenie wojsk niemieckich na sowiecką Ukrainę. Ludzi
tych wywożono latem, po żniwach. Każda rodzina dostała wagon
towarowy. Mogli zabrać konie, bydło, wozy, mniejsze maszyny
rolnicze, żarna i cały ruchomy dobytek. Wywieziono ich do
Północnego Kazachstanu i zostawiono na pustym stepie, z
wytyczonym planem kołchozu.
Na teren przyszłej wsi Jużnoje przyjechało kilkaset osób;
pozostałych rozmieszczono na innych obszarach Kazachstanu.
Dano im namioty i polecono budować domy z cegieł wykonanych
własnoręcznie z gliny, zmieszanej z sieczką i wodą i wysuszonych
na słońcu. Takie cegły zwano tu samanem. Po drzewo na
konstrukcje dachowe i stolarkę trzeba było jeździć wołami do
lasu oddalonego o 50-70 kilometrów. Budynki mieszkalne i
pomieszczenia dla bydła ukończyli jako tako do listopada.


Pełna nazwa kołchozu: wieś Jużnoje, rejon kellerowski, województwo
kokczetawskie, kołchoz imienia Kirowa, Ścieżka Iljicza (Lenina).
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Zima rozpoczyna się w tym kraju zwykle w połowie
października, w listopadzie są już mrozy i zawsze pada śnieg. W
namiotach lub w jamach wykopanych w ziemi i przykrytych
darniną, w których mieszkały rodziny w ciągu lata i jesieni,
wymarły dzieci i starzy ludzie – została młodzież i ludzie w
średnim wieku. Zmarłych chowano na założonym opodal wsi
cmentarzu, na którym kobiety stoczyły milczącą, tępą,
udręczającą walkę z władzami rejonowymi o ustawienie krzyża z
Pasyjką, wyrzeźbioną w drzewie przez jednego z przesiedleńców.
Krzyż stawiany w nocy i wykopywany za dnia – i tak przez wiele
tygodni – aż w końcu władze ustąpiły i krzyż został.
Do tego kołchozu wiosną 1940 roku przywieziono kilka
polskich rodzin. Ludzie „miejscowi” zetknęli się po raz pierwszy
od długiego czasu z Polakami z Polski, do której modlili się i
tęsknili całymi latami. Los wygnańców z 1940 roku był we wsi
Jużnoje o wiele lżejszy niż we wsiach ukraińskich czy rosyjskich.
Alina i Marysia przyszły do domu tej kobiety, która nas
odwiedziła tego pamiętnego dnia. Nazywała się Zofia Bogucka,
jej mąż był brygadierem polowym w kołchozie, a piętnastoletni
syn Zygmuś uczył się w mieście. Była to sympatyczna rodzina.
Pani Bogucka była pogodna, dość powolna, zawsze
uśmiechnięta, znakomicie gospodarowała razem z mężem na
swoim niewielkim gospodarstwie. Mieli nie najgorzej urządzony
dom, oczywiście z klepiskiem zamiast podłogi, przyzwoite – jak
na owe możliwości – użyteczne meble, ładną pościel.
Rozbudowana część gospodarcza chroniła dom przed wiatrami w
zimie i tak była pomyślana, że zapewniała łatwy dostęp do
pomieszczeń dla bydła i urządzeń gospodarczych, bez
konieczności wychodzenia zimą na zewnątrz. Boguccy mieli dwie
krowy, prosiaka, kilkanaście kur, dobrze zagospodarowany ogród
i doskonałe żarna. To urządzenie było w każdym gospodarstwie,
uniezależniając mieszkańców od kaprysów wiatru i umożliwiając
zawsze zmielenie nawet niewielkiej ilości ziarna.
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Alina i Marysia wymieniły trochę ubrań na produkty i
poszły zobaczyć wieś oraz poszukać przesiedlonych Polaków.
Poznały wtedy panią Halę Garbarczykową, żonę kapitana z pułku
stacjonującego w Łucku czy może w Równem na Wołyniu. Pani
Hala była szczupła, średniego wzrostu, bardzo zgrabna, o mocno
opalonej teraz twarzy i uśmiechniętych oczach, w kącikach
których potworzyły się zmarszczki, biegnące na skronie. Ubierała
się stosownie do okoliczności w jakieś spódnice i bluzki, wiązała
chustkę chroniąc włosy i głowę przed nadmiarem słońca, ale
nawet w tym „zgrzebnym”, roboczym ubraniu jej ruchy, sposób
chodzenia, pochylenie głowy zachowały wdzięk i elegancję,
podkreśloną jeszcze miłym sposobem bycia i uśmiechem.
Przywieziono ją tu razem z matką, przerażoną i zatroskaną
starszą panią, z dziewięcioletnią córeczką Irenką i siedmioletnim
synem Jurkiem.
Rodzina ta mieszkała w typowej dla Jużnego chacie, u samotnej
kobiety, ale na ścianie glinianej izby – z jednym oknem i
klepiskiem zamiast podłogi – panoszył się po królewsku XVIIIwieczny gobelin, rodzinny skarb przywieziony przez panią Halę.
W pięknych, stonowanych zieleniach, szarościach i brązach
przedstawiał jakąś pogodną, sielską scenę parkowo-łąkową, z
wdzięcznymi postaciami ludzi w wytwornych strojach, z
łaskawymi zwierzętami i prawie rajską roślinnością. Miał
wymiary około 2 na 1,5-1,8 metra i obszyty był długą jedwabistą
frędzlą. Przetrwał szczęśliwie całe sześć lat, troskliwie chroniony
przez właścicielkę przed wilgocią i kurzem i wrócił z nią potem do
kraju. Jedynie frędzle pani Hala wymieniła na pszenicę, w jakimś
tragicznym momencie ratując rodzinę od głodu.
Którejś niedzieli Alina z Marysią odbyły inną atrakcyjną
wycieczkę – w okolice kuszącej na horyzoncie Sopki. Dzięki
Artaszestowi Tigranowiczowi odnaleźli nas Witek i Władek,
którzy przyszli w odwiedziny. Zaprosili nas do swojej wsi
Zagradowki, leżącej nad słonym jeziorem, w malowniczym
otoczeniu u stóp góry. „Na oko” do Zagradowki było około 25
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kilometrów, siostry wyszły więc przed wschodem słońca, aby
dojść na miejsce przed największym upałem. Widziały wtedy
niesamowite zjawisko – „podnoszenie się horyzontu”.
Liliowe światło wstającego dnia nasycało się coraz bardziej
różowością. Horyzont miał o tej porze kształt wklęsłej miski z
podniesionymi brzegami. Przedmioty znajdujące się w ciągu dnia
poza linią widnokręgu ukazywały się nagle na jego krawędziach.
W taki sposób wyłoniła się właśnie wieś Zagradowka ze swoimi
pięcioma wiatrakami i z matową taflą jeziora, w tym złotoróżowo-liliowym świetle. Wszystko to znikło natychmiast po
wschodzie słońca, a dookoła roztoczył się niezmierzony step,
pokryty trawą i barwnymi kwiatami, których kolory coraz
wyraźniej wydobywało światło słońca podnoszącego się na
niebie. Jeszcze wielokrotnie obserwowaliśmy na Syberii zjawisko
wyłaniania się przedmiotów zza linii horyzontu przed wschodem
słońca. Widywaliśmy tu również zjawisko odbijania się
oddalonych przedmiotów – domów i drzew – w powietrzu
drgającym podczas upału. Gdy się do nich zbliżaliśmy, wracały
do normalnej pozycji i wymiarów.
Wyprawa do Zagradowki była wspaniała. Matka Witka i
Władka była gościnna i serdeczna, obaj chłopcy zaprowadzili
Alinę i Marysię we wszystkie ciekawe, godne obejrzenia miejsca.
Sopka, góra pochodzenia wulkanicznego, utworzona była u
podstawy z doskonale widocznych warstw lawy, porośniętych
bujną, piękną roślinnością; między innymi rosły tu ogromne
rozchodniki. U stóp góry leżało jezioro tak słone, że w czasie
upałów sól zbierała się na przybrzeżnych kamieniach. Okoliczni
mieszkańcy polewali kamienie wodą z jeziora i po jej
wyparowaniu zbierali sól. Na brzegach występował też rodzaj
bardzo białej glinki o niebieskawym odcieniu glinki, którą
wydobywali, lepili z niej duże kule, suszyli na słońcu i sprzedawali
w pobliskich wsiach do bielenia domów. Po drugiej stronie Sopki
wznosiła się druga góra, niewidoczna z naszej Poputni. Obie góry
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i ich podnóża porośnięte były sosnowymi laskami i brzozowymi
gajami.
W zielonym krajobrazie pomiędzy górami leżał Bajskłan –
autentyczna wieś Kirgizów, nazywanych już wtedy Kazachami.
Witek i Władek pracowali tu przy jakichś budowach i mieli dużo
przyjaciół. W lecie wszyscy Kazachowie mieszkali w jurtach.
Było ich wiele – starannie uplecione z gałązek ścianki o
wysokości 2 - 2,5 metra, ustawione w kształt koła, nakryte były
przemyślną, stożkowatą konstrukcją z żerdzi i gałęzi. Sylwetki jurt
pozostawały w doskonałej harmonii z krajobrazem i zarysami
niedalekich gór. Chodzące pomiędzy jurtami białe postacie
mieszkańców jeszcze potęgowały egzotyczny nastrój obrazu,
który idealnie odpowiadał encyklopedycznym opisom osiedli
kirgiskich w sercu Azji.
Kobiety i mężczyźni ubierali się podobnie. Nosili szerokie
białe szarawary i na nie długą, białą koszulę, której przód dla
wygody i swobody ruchów wpychali za pasek spodni. Na to
wkładali długą, zwykle czarną kamizelę, u kobiet zapinaną na
wielką ilość sprzączek i błyszczących guzików – często pieniążków
– których sporo naszywano również dla ozdoby. Wśród tych
pieniążków trafiały się polskie przedwojenne srebrne dwu-,
pięcio- i dziesięciozłotówki. Małe dzieci umieszczano na plecach
matek i podwiązywano płócienną płachetką; ich czarnowłose
główki z płaskimi noskami i bystrymi oczkami wyzierały zza
pleców rodzicielek. Na głowach kobiety nosiły wymyślne
nakrycie: rodzaj welonu, połączonego ze średniowieczną
podwiką. Strój ten był dla nich bardzo korzystny, ukazywał
bowiem jedynie równo rozczesane na boki pasma czarnych
włosów nad czołem i ciasno objętą przez welon twarz. Wszystkie
kobiety trzymały w rękach wrzeciona, a za paskiem miały
zatknięty kłak waty lub wełny. Chodząc, siedząc czy mówiąc
kręciły grubsze lub cieńsze nitki. Potem tkały z nich wąskie paski
materiału o pięknych wzorach na prymitywnych, ale precyzyjnie
wykonanych małych warsztatach tkackich, których kilka stało
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między jurtami. Mężczyźni nosili na głowach turbany, a na
koszulach także czarne kamizelki, ale dłuższe i z mniejszą ilością
ozdób niż u kobiet.
Wszyscy Kazachowie palili fajki na długich cybuchach.
Mieli bardzo wystające kości policzkowe, skórę o odcieniu
żółtawo-brązowym, bystre oczy patrzące spod turbanu i
śmieszny, rzadki zarost. Wąsy zaczynały im się na poziomie
kącików ust i cienkie ich pasemka zwisały po obu stronach brody,
tworząc wraz z jej zarostem rzadką kitkę włosów. Starzy
Kazachowie pomimo to wywierali wrażenie dostojeństwa i
powagi. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mieli delikatne i
smukłe dłonie.
Witek i Władek byli w Bajskłanie bardzo zadomowieni.
Znając już trochę wyrażeń w tubylczym języku, porozumiewali
się nawet z kobietami. Z mężczyznami byli „za pan brat”.
Największego ich przyjaciela Kindżibułata – o zabawnym zaroście
i kaczym chodzie na pałąkowatych nogach – przywoływali
przeraźliwym gwizdem. Przybiegał z wyrazem szczęścia
malującym się na żółtawym obliczu, a ciąganie za brodę i wąsy
przyjmował jak najmilszą pieszczotę. Ze strony chłopców były to
zresztą wyłącznie wyrazy uczucia i gesty przyjaźni. Witek i
Władek, Alina i Marysia zostali zaproszeni do jurty Kindżibułata
na czaj s masłom.
Wnętrze jurty wywierało wielkie wrażenie: ściany,
plecione z gałęzi wyłożone były pięknymi wojłokami koloru
beżowego lub szarego, z aplikacjami z czerwonego sukna,
tworzącymi przedziwną plecionkę o zawiłym, abstrakcyjnym
rysunku. Dach jurty nakryty był skórami zwierząt w ten sposób,
że w środku pozostał otwór. Na ziemi leżały grube wojłoki,
poduszki i pęki skór, służące do siadania i spania. Pod otworem
na środku jurty paliło się, stale podsycane, małe ognisko; cienka
stróżka dymu unosiła się do góry, podsuszając i przydymiając
kawały baraniego mięsa, wiszące na żerdziach i drążkach
pokrycia dachowego.
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Pod ścianą, obok stosu poduszek i wojłoków, stało malutkie,
drewniane łóżeczko, przemyślnie wykonane i – sądząc z wyglądu
– liczące sobie co najmniej pół wieku. Leżał w nim mały synek
Kindżibułata – duma i nadzieja rodziny. Matka przewijała właśnie
dziecko, goście mieli więc możliwość zobaczenia tej jedynej w
swoim rodzaju ceremonii. Niemowlę, zupełnie nagie, było
owijane w pieluszki od stóp do głowy na kształt mumii, z
wyciągniętymi rączkami i nóżkami. Wysoko pomiędzy nóżki
wkładano mu kostkę szpikową w kształcie rurki. Był to rodzaj
„kanalizacji”, gdyż koniec tej rurki wychodził na zewnątrz przez
siano ułożone w łóżeczku i odprowadzał nadmiar wilgoci,
odejmując wiele pracy matce. Kostka owa była zbrązowiała od
wieloletniego używania. Owinięte w pieluszki dziecko było
następnie ciasno okręcane rodzajem bandaża i układane równo
w swoim wąskim łóżeczku i przykrywane miękkim kawałkiem
wojłoku. Jedynie, co mu pozostawało – to spać.
W środku jurty stał okrągły, niski stolik, na nim samowar i
małe, porcelanowe miseczki, ozdobione pięknym rysunkiem.
Stolik wysunięto, dla gości przygotowano wojłoki i skóry. Żona
Kindżibułata nastawiła samowar i po wymianie obowiązujących
ukłonów i gestów grzecznościowych goście usadowili się dookoła
stolika. Czaj kirpicznyj, sprasowany w cegiełki, gospodyni
porąbała na drobne kawałki i włożyła do porcelanowego
czajniczka, a następnie zalała gorącą wodą. Potem wlewała nam
ten aromatyczny napój o mocnym, czerwonawo-brązowym
kolorze do porcelanowych miseczek, brała palcami po
kawałeczku masła i dokładała do każdej. Do herbaty podała
płaskie placki z pszennej mąki pieczone w żarze ogniska oraz
kawałki dziwnego, szaro-różowego sera z koziego mleka.
Kindżibułat mówił po rosyjsku, z jego żoną wymienialiśmy
jedynie gesty i uśmiechy uprzejmości i podziękowań. Potem
poszliśmy do innych jurt zobaczyć, jak robią ajran – rodzaj
jogurtu o ostrym, szczypiącym smaku. Zostaliśmy zaproszeni na
prawdziwy kumys, który tu nosi nazwę szampan, jest robiony z
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mleka klaczy i przechowuje się go w skórzanych workach, w
których dojrzewa.
Wizyta w Bajskłanie przeciągnęła się do późnego
popołudnia, toteż mowy nie było o powrocie tego samego dnia
do domu. Alina i Marysia przenocowały u przyjaciół i o
wschodzie słońca wyszły, odprowadzone przez Witka, Władka i
ich matkę do ostatnich domów wsi. Zagradowka ze swoimi
wiatrakami, drzewami i płotkami przy białych domach
przypominała polską wieś – serca ściskały się im z tęsknoty i
poczucia oddalenia. Droga wiodła przez piękny, wiosenny step,
pełen kwiatów i śpiewu skowronków, tak że szybko przebyły 25
kilometrów, dzielące je od domu w Poputni.
Pewnego popołudnia przyszła do nas – a właściwie
przywlokła się – pani Stasia z Rysiem na ręku. Oddała Rysia
którejś z nas i ze szlochem rzuciła się w objęcia Mamy. Wracała z
Jawlenki, gdzie pochowała swoją malutką córeczkę.
Opowiedziała nam, że kiedy choroba się nasiliła, wzięła dzieci na
ręce i poszła z nimi na piechotę przez step do lekarza odległego
o 65 kilometrów. Dowlokła się tam, ale ratunku dla córeczki i tu
nie znalazła. Pani Stasia pracowała w kuchni szpitalnej, zmywając
naczynia i podłogi, aby być bliżej dziecka. W pierwszą rocznicę
swoich urodzin i w dzień swoich imienin, 26 lipca, Ania otworzyła
oczka, powiedziała: „Mama!” – i opuściła świat, który zdążył ją
tak wymęczyć. Matka zdobyła gdzieś drewnianą skrzynkę,
włożyła do niej swoją malutką męczenniczkę i sama ją
pochowała na miejscowym cmentarzu. Po kilku dniach,
ochłonąwszy trochę, wzięła Rysia na ręce i wracała do teściowej i
pozostawionych rzeczy. Miała zamiar przenieść się do Jawlenki,
gdzie był szpital, lekarze i więcej możliwości znalezienia pracy. Po
tej morderczej wyprawie nogi i ręce miała strasznie umęczone.
Ta młoda kobieta, lekarz dentysta, wychowana i żyjąca w
dobrobycie – teraz załamana i wychudła, z nogami pokrytymi
węzłami potwornych żylaków – nie przypominała eleganckiej
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pani doktor, jaką znaliśmy przed wrześniem 1939.
Odprowadziliśmy ją do Nowouzienki, do jej domu, niosąc Rysia,
kiedy mu się nóżki zmęczyły. Przed jej przeprowadzką do
Jawlenki Alina odwiedziła ją kilkakrotnie i pomogła jej w
pakowaniu rzeczy przed wyjazdem.
Lato było w pełni i rozpoczynało się robienie kiziaku. Był
to bardzo ważny okres w życiu tutejszych ludzi. Ziemia nie
potrzebowała nawożenia, więc nawóz spod krów i świń wraz z
ludzkimi ekskrementami z całej zimy, zmieszany ze słomą
podścielaną krowom, wyrzucano na stertę i polewano wodą. W
czasie największych upałów rozrzucano ten nawóz, aż utworzył
płaski krąg, lano na niego wodę, mieszano dokładnie nogami i
widłami wrzucano do zmoczonej drewnianej formy, kształtującej
tę masę w dwie duże cegły o wymiarach 40 na 20 i 12
centymetrów. Następnie układano je na trawie dookoła domu i
pozostawiano aż do wysuszenia przez słońce i wiatr. Należało
je przewracać i układać w przewiewne sterty. Kiedy wyschły,
znoszono je pod dach. Im więcej ich było koło domu, tym
większa pewność ciepła w zimie, gdyż w tutejszych warunkach
kiziak stanowił bardzo dobry opał. Po wysuszeniu nie wydzielał
przykrego zapachu w czasie palenia, a jego właściwości
ogrzewcze były zbliżone do torfu. Ogarniało nas przerażenie na
myśl, że mamy wykonywać tę obrzydliwą pracę. Już w jakiś
sposób byliśmy uodpornieni, gdyż głównym opałem w tym kraju
był szybko wysychający nawóz bydlęcy, zbierany na pastwisku.
Jednak drętwiała nam skóra na myśl, że mamy wejść nogami w
to paskudztwo... i potem rękami uklepywać masę w formach.
Z pomocą przyszła nam znowu nieoceniona Osipowa:
zaproponowała, żebyśmy jej pomogły przygotować kiziak na
zimę. Poszły więc Marysia, Jasia i Zosia. Osipowa była tak
wyrozumiała, że nie śmiała się ani z ich łez, ani z objawów
odrazy, jaka je napełniała – szczególnie w czasie jedzenia
posiłków rękami cuchnącymi, pomimo długiego mycia. Potem
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się przyzwyczaiłyśmy i tego lata w Poputni stanowiłyśmy ekipę
wykwalifikowanych producentów kiziaku. Podczas tych prac
zarobiłyśmy kilka setek drogocennych cegiełek.
Doświadczenia „kiziakowe” przydały się nam, kiedy
dostałyśmy propozycję pracy przy produkowaniu samanu.
Przedsiębiorcą był Zawadzki ze wsi Jużnoje, który nie wstąpił do
kołchozu, a będąc w tym społeczeństwie parszywą owcą, jako
indywidualista – odinolicznik –angażował się do różnych prac w
okolicy: kopał studnie, robił saman, budował chlewy, domy,
nakuwał kamienie młyńskie itp. W swoim domu przechowywał
papiery szlacheckie od króla Władysława IV, miał obraz Matki
Boskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej i polską książeczkę do
nabożeństwa z XIX wieku. W naszym kołchozie zawarł umowę na
wykonanie samanu do budowy nowej obory i szukał ludzi do
pomocy, obiecując nieźle zapłacić. „Poligon produkcyjny”
zakładano przy „naszej” studni z żurawiem, dlatego też
zgłosiłyśmy się – Jasia (15), Zosia (15) i Marysia (18 lat) – do tej
pracy.
Wbito wielki pal w ziemię, obrysowano krąg, usunięto z
niego darninę. Do pala na przegubie zaprzęgnięto dwa woły
ciągnące pług i cały ten krąg ziemi zaorano na głębokość
lemiesza. Później wlewano wodę ze studni wielkimi, ciężkimi
wiadrami. Sześćset wiader. Cały czas wodę z zaoraną ziemią
miesiły woły. Następnie wsypano w to dwa wozy sieczki i znów
miesiły to woły, ciągnąc tak zwany rak, czyli krótką belkę z
nabitymi na niej drewnianymi kolcami łokciowej długości. Wciąż
w tę mieszaninę lało się wodę. Ręce nas od tych okutych wiader
bolały i marzły, gdyż mimo lipca i wielkich upałów woda w studni
była lodowato zimna. Kiedy już mieszanina była jednolita,
widłami narzucało się ją na wózek, którym wół rozwoził ją na
„stanowiska produkcyjne”, gdzie kobiety wrzucały tę glinę do
mokrych form ułożonych na trawie. Dokładnie udeptywały
nogami i podnosiły formę. Na trawie zostawały dwie cegły
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wielkości około 50 na 25 i 13 centymetrów. Wysuszone układało
się w sterty.
Do najcięższych prac w całym procesie wytwórczym
należało wydobywanie ze studni i wylewanie wody, wyrywanie
widłami z masy wymieszanej gliny ze słomą – szczególnie
wtedy, kiedy warstwy zeszły na niższe poziomy jamy –
wyrzucanie gliny z jamy na wózek oraz układanie cegieł w sterty.
Zwykle prace te wykonywali mężczyźni, ale my – nie mając
żadnego doświadczenia, a w perspektywie niezły zarobek –
zgodziłyśmy się na tę robotę. Niestety, Zawadzki okazał się
zwykłym oszustem, mimo swoich „szlacheckich papierów”, i za
taką ciężką, wielotygodniową pracę trzech dziewcząt nie zapłacił
nam ani grosza. Nie pomogły żadne upominania się ani
chodzenie do niego – po prostu nie zapłacił! Myśmy natomiast
przypłaciły to zdrowiem. Wszystkie dostałyśmy na rękach i
nogach bolesnych wrzodów, które nas potem nękały całymi
miesiącami, a naszą biedną Zosię przykuły do łóżka na pięć lat.
Zbliżała się jesień. Przed nami – perspektywa spędzenia
zimy w malutkiej izdebce, bez pieca, w wielkiej ciasnocie. Trzeba
było pomyśleć o nauce chociaż dla Tereni i Antka. Toteż Mama
zaczęła zastanawiać się nad przeprowadzką. Najbardziej
odpowiadało nam przeniesienie się do Jużnego, ale kołchoz ten
leżał w innej „obłasti” i nawet wyprawy w celach handlowych
były nielegalne. Pozostanie w Poputni też było niemożliwe.
Mama wyprawiła się do Awierjanowki – głównej wsi naszego
kołchozu – i tu znalazła dla nas „przestrzeń życiową”. Była to
letnia kuchnia u towarzyszki Paraski Barabanowej, zaw-choza
Me-Te-Fe, czyli zawiedujuszczej choziajstwem mołocznotowarnoj fiermy, czyli dyrektora obory i przyległości (...).

***
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Przez szczęście i cierpienie, grozę i nadzieję
Stanisława Kociełowicz

„Jakże tam wszystko do nas należało,
Jak pomnim wszystko co nas otaczało
(...) Jak każdy kątek ziemi był znajomy
Aż po granicę, po sąsiadów domy.”
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz - Epilog)

Urodziłam się 17 marca 1930 roku w Kolonii Wileńskiej, w
domu przy ul. Wędrownej 22, zbudowanym przez Dziadka,
Stanisława Kowalewskiego. Dziadek pracował na kolei. Powołany
przez władze carskie do wojska spędził wiele lat w Rosji, na
szczęście z rodziną: żoną i czworgiem dzieci. Wspominając tamte
czasy, Dziadkowie najczęściej wymieniali dwa miasta: Barnauł i
Tambow. Ciepło, z sympatią mówili o poznanych tam ludziach.
Do Wilna wrócili z najmłodszym synem, Karolem (Red.:
Ojcem Autorki). Stopniowo życie rodziny stabilizowało się. Jako
kolejarz i członek Towarzystwa Wileńskiej Kolonii Kolejowej
Dziadek mógł kupić (na korzystnych warunkach) działkę
budowlaną (…). Dom z działką ma jeszcze żyjących w Polsce
prawowitych właścicieli.
Społeczność Kolonii była dobrze zorganizowana i bardzo
zżyta. Z okazji polskich rocznic przygotowywano wspólne
przedstawienia i koncerty. Moi Rodzice również brali udział w
tych uroczystościach. Pamiętam ich „wypady” na wieczorne
próby do „Rządówki” - miejsca spotkań mieszkańców osiedla.
Tatuś pięknie i chętnie śpiewał i grał na mandolinie. Znał
mnóstwo piosenek: od popularnych po patriotyczne. Mama
uczyła się swoich ról nawet przy różnych zajęciach domowych.
Przeuroczo wyglądała w ludowym stroju.
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Więzi, łączące mieszkańców Kolonii, często ujawniały się
w trudnych sytuacjach. Mój Tato był zapalonym myśliwym. Miał
pozwolenie na broń i często jeździł na polowania. Nadszedł
jednak czas zakazów. Zmieniali się okupanci, a Tatuś nadal
polował i nigdy nie rozstawał się ze swoimi dubeltówkami (miał
dwie). Oprócz broni myśliwskiej miał też rewolwer. Wszyscy
wiedzieli, że Tatuś ma broń. Nikt nie wydał. Ludzie naprawdę byli
wobec siebie lojalni, życzliwi i serdeczni. Jednak wojna, kolejne
okupacje, napływ obcych ludzi, bieda i głód zmieniły naszą
kolonijną oazę. Zaczęli grasować złodzieje. Pewnej nocy, kiedy
Tatusia przesłuchiwało gestapo, a Mama była obłożnie chora,
złodzieje przez okno wynieśli z domu wszystko. Z ubrań zostały
rzeczy, które zostawiliśmy wieczorem na poręczach krzeseł. I
wtedy pomogli sąsiedzi. Tatuś także zawsze był gotowy pomagać
wszystkim potrzebującym. Mówiono o nim, że ma „złote serce i
złote ręce”. Podjął się naprawy dachu kolonijnego kościółka,
pomagał w zainstalowaniu piorunochronu na Trzech Krzyżach w
Wilnie, z kolegami zmontował mostek przez Wilenkę (niedaleko
Francuskiego Młyna). Mostek ten bardzo przydał się akowcom w
czasie walk w tym rejonie.
Dom był oazą, schronieniem przed niebezpieczeństwami;
wychowywaliśmy się w naprawdę cieplarnianej atmosferze. Ale
chyba w równym stopniu, choć w zupełnie inny sposób
oddziaływała na nas szkoła. Tu z kolei hartowaliśmy się,
nabieraliśmy odwagi, cierpliwości, umiejętności znoszenia
trudów. Mieliśmy oddanych, wspaniałych nauczycieli, którzy
wraz z zakonnicami i księżmi walczyli o naszą polską godność
narodową, o podnoszenie ducha patriotyzmu wśród młodzieży,
wspierało ich harcerstwo, kształtując postawy młodych Polaków
zgodnie z zasadą „Bóg - Honor - Ojczyzna”.(...)
Naukę
rozpoczęłam w 1937 roku. Od 1939 roku nad naszą trójką
rodzeństwa opiekuńcze skrzydła roztoczyli również najbliżsi
sąsiedzi: nauczyciele pp. Gustaw i Leontyna Malawkowie, pp.
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Żyndowie (p. Żynda był dyrektorem Księgarni św. Wojciecha w
Wilnie, a po wojnie Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu), ksiądz
proboszcz Lucjan Pereświet-Sołtan, ksiądz Jeleński, siostra
zakonna Emelda i - pod pretekstem pomocy w odrabianiu lekcji druhna „Pola”, dobra znajoma moich Rodziców. We wrześniu
1943 r. p. Malawko włączył mnie do kompletu tajnego
nauczania. Nauka odbywała się w mieszkaniach nauczycieli i
uczniów: u pp. Malawków, pp. Piegutowskich w Kolonii Dolnej,
pp. Rzewuskich i u sióstr zakonnych w pobliskich Rekanciszkach.
W 1942 r. ,,Pola” zaczyna tworzyć nowe zastępy w
harcerstwie. Zostałam przyjęta do zastępu „Iskry” (nazwa od
harcerskiej piosenki „Już z ogniska iskra pryska”), prowadzonego
przez „Nike” - Weronikę Gojżewską. Uszyłyśmy z siostrą sukienki
z szarego płótna, przypominające mundurki harcerskie.
Uczyłyśmy się zasad łączności i udzielania pierwszej pomocy. Po
złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego w leśniczówce pod Wilnem
zdobywałyśmy kolejne sprawności, uczyłyśmy się alfabetu
Morse’a; wiosną 1944 r. szyłyśmy biało-czerwone opaski i
przygotowywałyśmy z płótna i prześcieradeł bandaże. Działając
nielegalnie, posługiwałyśmy się pseudonimami. Miałam
pseudonim „Żuczek”, a od nazwy zastępu - „Iskierka”.
W lipcu 1944 roku, w czasie walk o Wilno, starsze
koleżanki opiekowały się rannymi z 3 Brygady Armii Krajowej
„Szczerbca”. Największy szpital i punkt kontaktowy mieścił się w
domu państwa Szczepańskich przy ul. Wędrownej oraz w szkole,
niedaleko naszego domu. Nam, młodszym harcerkom,
powierzono wykonywanie prac pomocniczych, takich jak szycie i
pranie bandaży, przynoszenie żywności i przekazywanie
wiadomości. Pomoc żołnierzom akowcom nieśli prawie wszyscy
mieszkańcy Kolonii i okolic. Mój Tatuś pracował na kolei. W
czasie okupacji niemieckiej był zatrudniony w magazynie. W
1943 r. dla partyzantów Armii Krajowej, wraz z innymi
kolejarzami przetoczył na boczny tor wagon broni. Wkrótce
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został aresztowany przez gestapo. Po torturach w więzieniu
nigdy już nie odzyskał pełni sił. Po zwolnieniu z więzienia, mimo
wycieńczenia, podjął przerwaną działalność. Kontaktował się z
akowcami, przekazywał wiadomości rodzinom od ich synów żołnierzy AK, z którymi siedział w więzieniu. Razem z moim
bratem Witoldem pomagał grzebać poległych żołnierzy. Robili
trumny i krzyże, mimo że zajmował się tym zawodowy stolarz,
pan Bogdziewicz z synem Edwardem. Pierwszy olbrzymi,
drewniany krzyż wykonał Tatuś na prośbę zrozpaczonej sąsiadki,
pani Michałowiczowej. Jej jedyny syn Stanisław, 23-letni student
medycyny USB poległ w ataku na Belmont. Pochowaliśmy
Staszka za plebanią, przy leśnej drodze. Innym poległym
akowcom przygotowano miejsce wiecznego spoczynku nieco
dalej, ale też nieopodal plebanii. Z czasem mieszkańcy Kolonii
zaczęli tam chować swoich bliskich. Powstał cmentarz.(...)
Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną (1944 rok) „Nika”
nadal prowadzi konspiracyjną pracę instruktorską. W tym czasie
organizowałyśmy zbiórki wspólnie z zastępem chłopców, dla
bezpieczeństwa często zmieniając miejsce spotkań. Początkowo
było to mieszkanie naszej koleżanki Grażyny, przy ulicy
Dominikańskiej. Ojciec Grażyny był nauczycielem muzyki w
Szkole Muzycznej przy ul. Wielkiej, co w pewnym stopniu
odsuwało wszelkie podejrzenia (podobnie spotkania na plebanii i
u sióstr zakonnych). Później zbieraliśmy się w terenie, w
leśniczówkach, w domu moich rodziców, w Trokach, Jerozolimce,
Kalwarii.
W
roku 1945 rozpoczęłam naukę w V Polskim
Gimnazjum w Wilnie, przy ul. Ostrobramskiej. W 1947 r.
połączono je z III Gimnazjum Męskim i przeniesiono na ulicę
Antokolską. W 1950 r. moja klasa skończyła tu edukację.
Otrzymaliśmy świadectwa dojrzałości, mieliśmy odtąd iść
własnymi drogami. Okazało się, że łączy nas silna więź
emocjonalna. Na balu maturalnym obiecaliśmy sobie, że co roku
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w ostatnią sobotę czerwca będziemy się spotykać na Placu
Katedralnym, koło dzwonnicy o godzinie szesnastej czasu
miejscowego. Obietnicy dotrzymaliśmy. W 2000 roku
świętowaliśmy pięćdziesięciolecie naszych spotkań. Ich „duszą” i
niestrudzonym organizatorem jest Janek Pakalnis, wspomagany
przez innych, pozostających w Wilnie absolwentów naszej klasy.
Między innymi są to Gienka Pietrusewicz, Zbyszek Rymarczyk,
Olgierd Korzeniecki (zmarł kilka lat temu). Zawsze wtedy
powraca wspomnienie Dnia Zadusznego 1947 roku.
Dla wychowanków naszego gimnazjum Dzień Pamięci o
Zmarłych stał się dniem pamięci narodowej. Przyniósł jednak
dramatyczne następstwa. Tego dnia harcerze i niezrzeszeni
uczniowie wyruszyli na cmentarze w Kolonii Wileńskiej i na
Rossie, by złożyć symboliczne wiązanki i zapalić świece na
grobach żołnierzy AK. Do krzyży przytwierdziliśmy białoczerwone proporczyki. Zapłonęły lampki i spoczęły kwiaty na
płycie grobu „Matka i serce Syna”. Hołd Marszałkowi wyraziliśmy
zostawiając uroczyście przyniesioną żałobną szarfę z napisem
„Ukochanemu Dziadkowi - młodzież V Polskiego Gimnazjum”. W
kilka dni później NKWD aresztowało wielu uczniów, m. in.
druhny Giesię Wołkowską i Jankę Worobiejównę z harcerskich
zastępów konspiracyjnych. Śledztwo przeciągało się. Codziennie
przychodziliśmy do szkoły z obawą, że znów kogoś spośród nas
zabraknie. Ja także trafiłam na ulicę Ofiarną. Przesłuchiwał mnie
enkawudzista, posługujący się - jak sobie przypominam nazwiskiem Konaczyński. Nie przyznałam się do udziału w
uroczystościach i przynależności do organizacji. Nie miałam
jeszcze osiemnastu lat i na razie udało mi się uniknąć
aresztowania. Do więzienia trafiła również, choć nieco później,
bo w roku 1949, nasza drużynowa „Nika”. (...)
Wojna się skończyła, ale życie nie powracało na swe
dawne tory. Narastał - używając słów K. K. Baczyńskiego „mroczny czas”. Mieszkańcom Wilna towarzyszyło uczucie
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niepokoju i niepewności jutra. Trwała intensywna repatriacja
Polaków. Coraz częściej żegnaliśmy także druhny, opuszczające
na zawsze ukochane miasto. Upamiętniałyśmy ostatnie razem
spędzone chwile na pożegnalnych zdjęciach. Z Kolonii Wileńskiej
wyjechała druhna Halina Dyakowska „Wojtek”. Przyrzekłam, że
będę odwiedzać jej Rodziców. Staramy się, aby, mimo wszystko,
nie załamała się praca konspiracyjna ZHP: przyjmujemy do
zastępów nowe koleżanki, zacieśniamy współpracę z zastępem
chłopców z równoległej klasy V Gimnazjum. Nasze zadania są
teraz trudniejsze i związane z większym ryzykiem. Wszystko,
cokolwiek można zrobić dla prześladowanych przez NKWD
żołnierzy AK, ma naprawdę duże znaczenie. Wielu akowców
aresztowano i osadzono w więzieniach na Łukiszkach i na
Ofiarnej. Transporty, wiozące ich na zesłanie, godzinami stały na
stacji. Do zastępu dziewcząt należało nawiązywanie łączności z
wywożonymi, przekazywanie paczek i wiadomości. Mieszkańcy
Kolonii z narażeniem siebie i rodzin ratowali chłopców z AK. U
pp. Dyakowskich, rodziców druhny Haliny, ukrywał się uciekinier
z łagrów, żołnierz AK, Marian Michniewicz i wielu innych. U pp.
Malawków, naszych najbliższych sąsiadów, znalazł schronienie
akowiec ze Lwowa, nazywaliśmy go „Tajoj”(...). Powierzono mi
zadanie: zorganizowanie przerzutu Mariana do Grodna, do
wskazanego punktu kontaktowego. Zadanie wykonałam. Okazało
się, że mnie śledzono...
W roku 1950, po zdaniu matury zamierzałam studiować
filologię polską, ale na Uniwersytecie Wileńskim nie było już
wówczas tego kierunku. Dostałam skierowanie na Uniwersytet
Moskiewski. Na polonistykę wybierała się także Teresa
Skupiówna, nasza szkolna poetka. Egzamin wstępny zdawałyśmy
indywidualnie. Zdałyśmy i zostałyśmy przyjęte na pierwszy rok
studiów. Nowość, ciekawość, bogactwo wrażeń i planów na
krótki czas wyzwoliły nas z obaw i wątpliwości. Toteż trochę
mnie dziwiło, że rodzice nie w pełni podzielali moją radość.
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Sprawiali nawet wrażenie przygnębionych. Było to zrozumiałe:
nigdy dotąd nie rozstawaliśmy się na tak długo, nigdy nie
odjeżdżałam tak daleko. Tatuś nie mógł pogodzić się z tym, że
będę wśród obcych. Nie cierpiał Sowietów, nie ufał im. Pamiętał,
że przed wojną wysyłali do polskich fabryk „szpicli”, którzy
buntowali robotników. Nie mógł wybaczyć ludziom, którzy
uwierzyli „czerwonej zarazie”. A teraz jego ukochana córeczka,
Stasieńka, wyjeżdża na studia do Moskwy.
Po uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego z
„Gaudeamus” (wszyscy musieli nauczyć się na pamięć) zaczęła
się studencka codzienność: wykłady, zajęcia w bibliotece,
zaliczenia, egzaminy. Grupą Polaków z Wilna opiekował się
student prawa Tolek Łukianow ze Smoleńska. W wolnym od
zajęć czasie poznajemy Moskwę i jej place, zabytki, muzea,
metro. Dużo czasu spędzamy w Galerii Tretiakowskiej. Zimą
jeździmy na łyżwach i nartach, dyskutujemy, spotykamy się z
Polakami z Polski. Mieszkam w akademiku na Stromynce, w
jednym pokoju z Teresą Skupiówną. W lutym 1951 r. Teresa
została aresztowana przez NKWD i skazana na pięć lat.(...)
Zostały w akademiku, w naszym pokoju - wiersze Teresy.
Czytałam je w wolnych chwilach. Były rodzajem duchowej więzi z
przyjaciółką, z której aresztowaniem nie mogłam się pogodzić.
Cały mój świat rozpadł się - teraz dopiero słowa Tatusia o
Sowietach docierały do mnie w całej swej prawdzie. Mijały
miesiące. Ciepły powiew wiatru rozpraszał niepokój. Wiosenne
słońce grzało coraz mocniej. Egzaminy i zaliczenia zmuszały do
wytężonej pracy. 12 kwietnia, w czasie przerwy między
wykładami,
spacerowałam
alejkami
przed
gmachem
uniwersytetu na Machawoj. Kiedy podszedł do mnie jakiś
student i upewnił się, że nazywam się Kowalewska, wiedziałam,
że podzielę los Teni. Nie pomyliłam się... Samochodem „czornyj
woron” przewieziono mnie do więzienia na Łubiance, słynnego
ze swych trudnych do wytrzymania warunków.
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Na przesłuchania byłam wzywana przeważnie nocą.
Wszystkie więźniarki musiały chodzić z rękami założonymi do
tyłu: na przesłuchania, do umywalni i na spacer. W ciągu dnia nie
wolno było leżeć. Raz dziennie wyprowadzano nas na spacer na
podwórko, przypominające głęboką studnię. Szłyśmy „gęsiego”,
nie widząc nic poza skrawkiem nieba. Lubiłyśmy jednak te
przechadzki. Stanowiły odmianę, pozwalały odetchnąć świeżym
powietrzem, poczuć dotyk wiatru, deszczu, promienia
słonecznego, zobaczyć współwięźniarki.
Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 1951 roku, po czterech
miesiącach od chwili aresztowania, zostałam skazana na osiem
lat pozbawienia wolności. Oskarżono mnie z artykułu 58-10 i 5811
o
przynależność
do
nielegalnej
antyradzieckiej
(„nacjonalisticzeskoj”) organizacji i działalność agitacyjną.
Podczas rewizji w akademiku znaleziono pisane przeze mnie
wiersze patriotyczne. Czyż trzeba było lepszych dowodów mojej
antyradzieckiej postawy?
Po wyroku zostałam przeniesiona do więzienia w
Butyrkach. Moja towarzyszka z celi, Irena Miszkinis była
nauczycielką języka francuskiego w jednej z moskiewskich szkół.
Zaprzyjaźniłyśmy się niemal od razu. Miałam świetną sposobność
poznania języka francuskiego. Oprócz nas w celi przebywały
jeszcze dwie Rosjanki. Przeniesiona do większej celi, znalazłam
się wśród nieco starszych więźniarek (mieszkanek Moskwy),
które otoczyły mnie troskliwą opieką. Może dlatego, że byłam
wśród nich najmłodsza, a może ze względu na nie najlepszy
stan mojego zdrowia - aresztowano mnie wkrótce po operacji
wyrostka robaczkowego w jednym z moskiewskich szpitali.
Warunki więzienne uniemożliwiały przestrzeganie zalecanej
diety i wypoczynku, co skutecznie zniweczyło efekty leczenia.
Pojawiły się zrosty, wywołujące silne bóle, często miałam
podwyższona temperaturę.

36

Po kilku miesiącach wywołano z cel dość dużo kobiet,
nakazując im zebrać się z rzeczami na więziennym podwórku.
Oznaczało to przeniesienie do innego więzienia albo łagru. Mnie
przypadła w udziale: wywózka w głąb Rosji, do Tajszetu. Droga
na jeden z moskiewskich dworców była długa, wyczerpanym
więźniarkom ciążyły ich niewielkie tobołki. Ja byłam wciąż bardzo
osłabiona. Ciągle mdlałam. Pomagały mi starsze kobiety, gdyż
niemożliwością było zwolnienie kroku lub zatrzymanie się.
Szłyśmy pod konwojem. Uprzedzano nas, że krok w prawo czy
krok w lewo, a będą strzelać bez ostrzeżenia. Popędzano nas
nieustannie. To wiercące w mózgu „...dawaj, dawaj, skariej!”
upodlało, było wyrazem gwałtu i przemocy. Podobnie ładowanie
(celowo używam tego słowa) do wagonów, w których przedziały
od korytarza oddzielała krata, a za nią przechadzał się tam i z
powrotem wartownik z bronią. Dano nam na drogę kawałek
chleba i suszoną, słoną rybę. O łyk wody trzeba było błagać
żołdaka, a pragnienie miało wymiar tortur. Ale szczyt, a raczej
dno upokorzenia - to konieczność załatwiania potrzeb
fizjologicznych przy stojącym obok żołnierzu. Poniewierano
naszą godność i nic nie mogłyśmy zrobić. Trzeba było siły, aby to
wszystko przetrwać. (...)
Pierwszy etap „podróży” minął dość szybko.
Zatrzymaliśmy się w mieście Gorki. Umieszczono nas w
zapluskwionych barakach, w niesamowitej ciasnocie. To był
kolejny wstrząs. Jednak o wiele większy wywołało pierwsze
zetknięcie z kryminalistkami. Budziły w nas strach, wręcz
przerażenie. Władze łagru wyznaczyły mnie i kilka Ukrainek do
podawania mężczyznom posiłków i mycia aluminiowych misek.
Stare więźniarki ostrzegały, żeby nie stać naprzeciwko okienek w
drzwiach. Można było zostać oblaną zupą, którą niezadowoleni
więźniowie wylewali na dyżurne. Mnie ze strony więźniów nie
spotkała żadna nieprzyjemność. Przeciwnie, byli w tej grupie
mężczyźni Polacy, którzy bardzo chętnie ze mną rozmawiali.(...)
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Nie da się jednak przewidzieć wszystkiego. Przytrafiło mi
się coś gorszego niż oblanie zupą. Myłam miski po posiłku. Jedna
z Ukrainek przyniosła wiadro wrzątku, potrzebnego do
zmywania, choć o to nie prosiłam. Cały ten war wylała mi na
ręce, gdy wynurzałam je z kotła, w którym zmywałam. To nie był
przypadek. Nie lubiła Polek, zazdrościła mi, że zyskałam
życzliwość więźniów, nie mogła mi darować łatwości
nawiązywania kontaktów. Ludzie byli różni: silni i słabsi
psychicznie, szlachetni i zawistni, pokorni i zbuntowani, a
okrutne warunki więzienne często wydobywały z nich gorsze
cechy. Bywało też odwrotnie. Oparzenie wywołało potworny ból,
pojawiły się pęcherze i obrzęki. Nie było leków ani
przeciwbólowych, ani leczących rany.(...) Wkrótce potem znów
kazano nam szykować się do drogi - zaczynał się następny etap
„podróży”. Mijaliśmy uralskie krajobrazy, chłonąc majestatyczne
piękno gór i zapominając na kilka chwil o swym położeniu. Po
kilku tygodniach dotarliśmy na Syberię, do łagru 121 w Tajszecie.
Od tego momentu miejsce naszego bytowania wyznaczały
zasieki z drutu kolczastego i rozmieszczone wzdłuż nich „bocianie
gniazda” dla strażników - czujnych i w każdej chwili gotowych do
strzału. Z jednej strony tej swoistej granicy roztaczał się
zdumiewająco piękny widok gór i wzniesień, porośniętych
olbrzymimi drzewami iglastymi, z drugiej - baraki, stołówka,
łaźnia, pomieszczenie dla lekarza i hala fabryczna, w której
miałyśmy pracować. Powstawał tam właśnie zakład obróbki
miki. Zanim go jednak uruchomiono, wysłano nas do
ciężkich prac w lesie, m. in. do sadzenia lub ścinania drzew. (…)
Ponieważ wciąż gorączkowałam i nękały mnie bóle,
pracowałam na terenie obozu. Zatrudniono mnie w biurze. Było
mi lżej niż innym, więc oczywiste, że stało się to źródłem zawiści i
pomówień ze strony niektórych łagierniczek. Wróciłam do hali
fabrycznej, by wraz z innymi więźniarkami rozłupywać bryłki miki
na cienkie płytki. W powietrzu unosił się pył, który osiadał na
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twarzy, włosach, rękach i ubraniu, wdzierał się do oczu i do płuc.
Do tej pory często choruję na zapalenie oskrzeli, płuc, nieżyty
górnych dróg oddechowych oraz przewlekłe zmiany skórne,
trudne do zdiagnozowania dla specjalistów dermatologii.
Nadeszła syberyjska zima, śnieżna i mroźna. Temperatura
powietrza dochodziła do 30 - 40 stopni mrozu. Nie miałam
ciepłej odzieży, bo aresztowano mnie wiosną. Nie uniknęłam
zapalenia płuc i oskrzeli. Przez całe noce męczył mnie potworny
kaszel. Współwięźniarki, podejrzewając, że to gruźlica, odsunęły
się ode mnie, by się nie zarazić. Gdyby nie pomoc Marysi
Skrendo, przebywającej w łagrze od 1945 r. nie przeżyłabym tej
zimy. Ofiarowała mi kołdrę, abym mogła się wygrzać i dzięki
temu pozbyłam się swej męczącej choroby. Nie można było
spodziewać się w łagrze rzetelnej pomocy medycznej:
brakowało leków, środków opatrunkowych. (...)
Więźniowie w obozach nie wytrzymują upodlenia i
nieludzkiej pracy. Wybuchały bunty, które nasiliły się po śmierci
Stalina i zmusiły władze łagru do podjęcia działań. Pod koniec
lata na jednym z apeli wyczytano nazwiska więźniarek,
wytypowanych do opuszczenia Tajszetu. Pozostawały w łagrze
skazane na dziesięć lat i mające już niewiele czasu do końca
„kary”(...)
Zaczynał się nowy „etap” - wędrówka przez tajgę z
węzełkiem na plecach, ciężkim, gdy się weźmie pod uwagę nasze
wycieńczenie. Zmęczone codziennym marszem, zatrzymałyśmy
się w łagrze, niedawno opuszczonym przez innych więźniów. Po
kilku dniach dotarliśmy wreszcie do jakiegoś przystanku
kolejowego, gdzie załadowano nas do pociągu i zawieziono do
Poćmy - wielohektarowego gospodarstwa łagrowego.
Zbierałyśmy tam warzywa i korzystałyśmy z okazji, by urozmaicić
nasz nędzny „jadłospis”. Wytarta o trawę marchewka smakowała
nam niczym najbardziej wyszukane danie. Próbowałyśmy też
przemycić trochę tych rarytasów do baraku i czasem się
udawało, pomimo codziennej rewizji przy bramie obozowej. W
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dalszym ciągu miałyśmy na plecach numery, przyszyte do
„buszłatów” - wierzchniej odzieży, ale czułyśmy, że teraz
jesteśmy bliżej wolności.
Odzyskałam ją jesienią 1954 roku dzięki usilnym
staraniom rodziców. Zaświadczenie o zwolnieniu z łagru wręczył
mi naczelnik. Była to bardzo ważna i niezapomniana chwila.
Oprócz mnie „sanatorium” (jak przez wiele lat nazywano w
Polsce obozy sowieckie) opuściło kilka innych osób: kobiet i
mężczyzn. Na stację szliśmy piechotą, ścieżką przy torach. I znów
przeżyłam chwile grozy: kryminaliści wszczęli bójkę
(prawdopodobnie o kobiety), jeden z nich wyciągnął nóż.
Zaczęliśmy biec. Zziajani wbiegliśmy na stację. Tu poczuliśmy się
bezpieczni, bo wokół byli ludzie.
Wspólna podróż skończyła się w Moskwie, skąd już bez
towarzystwa i bez przygód dojechałam do Wilna.(...) Po
oswojeniu się z wolnością zaczęłam myśleć o kontynuowaniu
studiów. W Moskwie na Uniwersytecie Łomonosowa uzyskałam
zapewnienie, że mogę bez przeszkód wrócić na uczelnię. Mam
prawie rok na wykurowanie się po łagrze. Upajam się wolnością,
co oznacza intensywność życia. Spotykam się z koleżankami i
kolegami, krewnymi i znajomymi. Rozszerzył się krąg moich
przyjaciół. U Teresy Skupiówny poznałam Michała Stundisa,
dziennikarza o ciekawej osobowości. Zacieśniłam więzi
koleżeńskie ze Staszkiem, bratem Teresy. To był cudowny okres:
spotkania w kawiarenkach i restauracjach, spacery po dobrze
znanych wileńskich ulicach, odwiedzanie znajomych i
niekończące się rozmowy, dyskusje, wspomnienia... Byłam
bardzo szczęśliwa. (...).
Zdarza się, że coś planujemy, nie podejrzewając, że
życie szykuje dla nas inny scenariusz, całkiem niepodobny do
naszych wyobrażeń. Tak też się stało w moim przypadku.
Michał zabrał mnie do swojej znajomej, pani Samoszuk. Z jej
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córką Marią razem uczęszczałyśmy do gimnazjum. Teraz Maria
była nauczycielką w Bukiszkach, miejscowości oddalonej kilka
kilometrów od Wilna. Tu dowiedziałam się, że w pobliskich
Pikuciszkach jest wakat nauczycielki w szkole. Załatwiłam więc
formalności i podjęłam pracę w szkole. Pokochałam dzieci i
prace nauczycielki.
Oprócz nauki prowadziłam zajęcia
pozalekcyjne. (…). Rozkwitała kolejna wiosna. Po przeżyciach
łagrowych odczuwałam jej urok niezwykle silnie. Kończył się
jeden z czerwcowych dni, pogodny i ciepły. Panował spokój.
(…).Zamierzałam rozpocząć wypisywanie
świadectw, gdy
odwiedziła mnie poznana niedawno pani Kawecka. Przyszła
zaprosić „panią nauczycielkę” na rodzinne przyjęcie z okazji
przyjazdu brata. Po kilku minutach szłyśmy do domu pani Staszki
przez ogród pełen kwiatów. Opowiadała mi o losach swojej
rodziny, o bracie, który teraz jest gościem, a ja słuchałam z
ogromnym zainteresowaniem…
Wiktor Kociełowicz był żołnierzem 3. Wileńskiej Brygady
Partyzanckiej Armii Krajowej „Szczerbca”. Aresztowany w Wilnie
przez NKWD spędził dziesięć lat na północy Rosji, w łagrze. W
1954 roku wszyscy żołnierze AK, którzy byli sądzeni i skazani na
dziesięcioletni pobyt w łagrze, zostali „zwolnieni”. Czekało ich
zesłanie, bez prawa wyjazdu. Jeśli ktoś miał jakiś zawód, mógł
liczyć na znośne warunki; innym pozostawała podła praca i liche
zarobki. Wiktor znajdował się, na szczęście, w tym lepszym
położeniu: był technikiem dentystycznym i w tym charakterze
przepracował ostatnie kilka lat łagru. Napisał więc do
Ministerstwa Zdrowia w Moskwie podanie o pracę,
odpowiadającą jego kwalifikacjom. Spośród piętnastu
miejscowości mających wakat wybrał miasto najbardziej
wysunięte na południe. Wszystkie rzeczy zapakował do paczek i
wysłał pocztą, a sam po kryjomu wyjechał do Wilna. Wiedział,
czym to grozi (25 lat łagru bez żadnego sądu), zaryzykował
jednak - bardzo chciał zobaczyć matkę i siostry, miał też nadzieję,
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że znajdzie Polkę, która zechce wyjść za niego za mąż i pojedzie z
nim w te odległe strony...
Zbliżaliśmy się do domu pani Stanisławy. Na progu stał
młody, przystojny mężczyzna. Serce zaczęło mi bić gwałtowniej...
Jeżeli istnieje miłość od pierwszego wejrzenia, to mogę mówić o
takim uczuciu. Już w tamtej chwili wiedziałam, że los przeznaczył
mi go na towarzysza życia, toteż kiedy, odprowadzając mnie
wieczorem do domu, oświadczył się po kilku godzinach
znajomości, wyraziłam zgodę. Bez namysłu. Bo i inne uczucia
towarzyszyły temu najgorętszemu: podziw dla jego odwagi, a
także przeświadczenie, że spełniam obowiązek Polki i harcerki
wobec akowca-łagiernika. Nie przerażało mnie zesłanie, nie
zastanawiałam się, czym będzie moja decyzja dla rodziców.
Jeszcze przecież nie minął rok od mojego powrotu z Syberii, a już
zamierzałam ich opuścić, tym razem dobrowolnie. Jedynym
warunkiem, jaki postawiłam, był ślub kościelny.
Następnego dnia pojechaliśmy razem do Kolonii
Wileńskiej. Musiałam uzyskać zgodę i błogosławieństwo
rodziców. Kiedy powiedzieliśmy im, że chcemy się pobrać i
wyjechać na zesłanie, bo Wiktor nie może tu zostać, przeżyli
szok. Przez kilka godzin nie byli zdolni do jakiejkolwiek rozmowy.
Świadomość, że może już nigdy nie zobaczą córki, była dla nich
zbyt bolesna. Ich twarzy, wyrażających bezgraniczny smutek,
rozpacz, nie zaciera upływ czasu. Czułam to nie wypowiedziane
pytanie: dlaczego? Czułam się, jakbym skrzywdziła tych dwoje
najukochańszych ludzi - jakbym nie dość ich kochała, skoro
odchodzę z prawie nieznanym mężczyzną tak daleko i być może
na zawsze. Po 46 latach widzę tę scenę wyraźnie, jak gdyby
zdarzyła się przed chwilą.
Tymczasem trzeba było natychmiast zacząć załatwianie
niezbędnych formalności, związanych ze ślubem. Pierwsza
przeszkoda: Wiktor nie miał żadnych dokumentów. Przejrzenie
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wszystkich „papierów” w domu przyniosło dobry rezultat.
Znaleziono metrykę urodzenia. Druga przeszkoda: ksiądz nie
mógł udzielić ślubu bez zapowiedzi, a dwutygodniowy pobyt w
Wilnie niósł dla Wiktora zbyt wiele zagrożeń. Siostra Wiktora
zwróciła się o pomoc do księdza Hoppe, który przed kilkoma laty
był proboszczem w Kalwarii i dobrze znał swoich parafian. Dał
polecający list do biskupa z prośbą o udzielenie nam dyspensy.
Kiedy przyszliśmy do biskupa na umówioną godzinę, wysłuchał
nas z uwagą i życzliwością. Bez jakichkolwiek trudności
otrzymaliśmy zgodę na ślub i błogosławieństwo. Było to jedno z
tych chwil, które pozostawiają niezatarte wrażenie. Dla
większego bezpieczeństwa ślub odbył się w Ławaryszkach.
Udzielił go nam 12 czerwca ksiądz Hoppe.
Szłam przez rzęsiście oświetlony kościół jak we śnie. W
długiej białej sukni, białych pantofelkach, w welonie i wianku na
głowie. Słyszałam muzykę organów, śpiew i swój, trochę drżący
ze wzruszenia głos, gdy powtarzałam słowa przysięgi
małżeńskiej.
Na weselu oprócz rodziców i matki chrzestnej z mężem,
była Marysia Skrendo i Maria Samoszuk, u której mieszkałam
oraz rodzina męża: dwie siostry z mężami i dziećmi.
Następnego dnia po ślubie, w poniedziałek wyruszyliśmy
w „podróż poślubną” na zesłanie (wiecznoje posielienije) do
republiki Komi. W Moskwie mieliśmy przesiadkę i po kilku dniach
dotarliśmy do Kniaź - Pogostu, skąd rozklekotaną ciężarówką,
przez niekończące się lasy przyjechaliśmy do przystani nad rzeką
Wyczegdą. Dalej już dróg nie było. Transport odbywał się latem
statkami, a zimą samochodami po zamarzniętej rzece. W okresie
przejściowym podróżni korzystali z samolotu.
W czasie jazdy ciężarówką przeżyliśmy chwile grozy.
Nagle, jak spod ziemi „wyrośli” przed nami enkawudziści.
Zatrzymali pojazd, gdyż, jak się okazało, poszukiwali zbiega. Ja
nie byłam zagrożona, ale wyobrażam sobie, co przeżywał mąż.
Poszukałam jego ręki i uścisnęłam tak mocno, że zbielały mi
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palce. Na szczęście nie sprawdzali dokumentów. Mogliśmy
jechać dalej. Myślę, że miodowy miesiąc, który przeżywaliśmy,
nadał naszym twarzom wyraz szczęścia, pogody i nie
wyglądaliśmy podejrzanie. Potem czekaliśmy kilka godzin na
statek. Zbliżał się wieczór, nadchodziła burza, a wraz z nią
chmary komarów. Muszka (maszkara) na Syberii była bardzo
dokuczliwa, ale te tysiące komarów, przed którymi nigdzie nie
mogliśmy się schronić, strasznie dały się nam tego wieczoru we
znaki.
Na statku odetchnęliśmy: to już ostatni etap podróży.
Wydawało się, że tej nocy nie zmrużymy oka, jednak tuż nad
ranem usnęliśmy i ... przespaliśmy moment przybicia do brzegu.
Kiedy sprzątaczki zaczęły robić porządki, odkryły ze zdumieniem
dwoje śpiących spokojnie pasażerów. Zaalarmowano władze,
przewieziono nas łódką do brzegu. Zjawił się „anioł stróż” –
enkawudzista (major), który przypomniał mężowi, że raz w
tygodniu musi się u niego meldować i że w razie samowolnego
oddalenia się od miejsca zamieszkania czeka go 25 lat łagru.(...)
Męża zatrudniono w miejscowej przychodni i załatwiono
nam mieszkanie - pokój z możliwością korzystania z kuchni, w
domu lekarza. Elitę miasteczka tworzyli przyjezdni, w większości
wykształceni Rosjanie - lekarze, inżynierowie, zesłani tu za jakieś
przewinienia. Oderwani od bliskich, rodzin, przyjaciół,
rodzinnych stron rozumieli nas, darzyli współczuciem i
przyjmowali do swego grona.(…).
Inną grupę stanowili tubylcy, rdzenni mieszkańcy tych
ziem (nadmienię, że kierownikiem przychodni był jeden z
tutejszych). Gościnni, serdeczni, chętnie nawiązywali kontakty,
zapraszali i częstowali swoimi potrawami, wśród których
rarytasem była ryba zapiekana w chlebie, która przedtem przez
tydzień leżała na słońcu.(...).
W ostatnich miesiącach 1955 roku w moim życiu nastąpił
kolejny nieoczekiwany zwrot: Polska podpisała ze Związkiem
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Radzieckim umowę, na mocy której wszyscy akowcy z wyrokiem
nie wyższym niż dziesięć lat, mający w Polsce rodzinę, mogli
ubiegać się o wyjazd do kraju. Mąż spełniał oba te warunki.
Przekonałam się po raz kolejny, że nie jest człowiekiem
biernie poddającym się wyrokom losu, ale stara się sam
wyznaczyć drogę. Świadczy o tym zarówno ów niezwykły „urlop”,
gdy odwiedził rodzinę i ożenił się, jak i podanie do Ministerstwa
Zdrowia w sprawie pracy na zesłaniu - zgodnej z kwalifikacjami,
wreszcie to, że zaczął przez Czerwony Krzyż poszukiwać brata.
Wysłał pismo z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca jego
zamieszkania. Gdyby potrafił udokumentować, że ma brata w
Polsce, mógłby podjąć starania o wyjazd; tylko ci, którzy mogli
dowieść, że jest w Polsce ktoś bliski i gotów ich przyjąć, byli w
gronie „szczęśliwców”. Jednak załatwianie sprawy było niezwykle
trudne:
pokonanie
całej
biurokracji, przezwyciężenie
bezduszności urzędników wymagało ogromnej cierpliwości.
Małżonek wielokrotnie musiał wyjeżdżać do Syktywkaru, stolicy
Komi, gdzie wciąż od nowa tłumaczył, wyjaśniał, przekonywał
panów z NKWD, za każdym razem upominając się o ankiety,
które należało wypełnić przed wyjazdem do Polski. Kiedy
złożyliśmy niezbędne dokumenty, czekaliśmy w nieskończoność
na pozytywne załatwienie prośby. Nadszedł wreszcie dzień, gdy
mogliśmy odetchnąć z ulgą: wraz z zawiadomieniem o terminie
wyjazdu przekazano mężowi również informację o miejscu
zamieszkania brata.
Trudno w tej chwili nie pomyśleć o tych, którzy nie mieli
do kogo wracać. Większość więźniów sowieckich łagrów
pochodziła z Kresów. Ich rodziny zostały objęte repatriacją.
Polaków skazanych na 25 lat łagru bądź dożywotnie zesłanie nie
uwalniało posiadanie rodzin w Polsce.
Do Syktywkaru odtransportowano nas samolotem. Stąd,
już z większą grupą Polaków, odwieziono nas ciężarówkami do
Kotłasu, a dalej mieliśmy podróżować koleją. Czas oczekiwania
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na pociąg dłużył się potwornie. Stałam na dworcu obok męża i
myślałam o kończącym się 1955 roku. Przyniósł tyle zmian w
moim życiu: małżeństwo, zesłanie, ciąża, a teraz wyjazd do
Polski. Jak tam będzie? Jak przyjmą tę wiadomość rodzice?
Gwizd lokomotywy wyrwał mnie z chwilowego
zamyślenia. Na stację wjeżdżał pociąg (transport z łagiernikami
wyruszył z Workuty, zabierając po drodze z Inty, Uchty i Peczory
„wybrańców losu”, na których czekały rodziny w Polsce). Z okien
wagonów wychylają się koledzy męża, akowcy-łagiernicy i
„wnoszą” nas z rzeczami do środka. Powitania, radość, ale i
refleksje dotyczące tego, co przed nami i tego, co pozostawiliśmy
po tej stronie. Sowieci zdobywają się na gest: żegnają „wrogów
ludu”, zapewniając im posiłki w kolejnych dworcowych
restauracjach.
W grudniu 1955 roku przybyliśmy do Nowego Sącza,
gdzie mieścił się punkt repatriacyjny. Mężowi natychmiast
zaproponowano pracę (w jego zawodzie, oczywiście) i
mieszkanie. Propozycja była warta zastanowienia, bo bez
specjalnych starań mogliśmy zapewnić sobie spokojny byt. Mąż
jednak postanowił pojechać do Szczecina, odwiedzić brata z
rodziną i rozejrzeć się.
Brat męża, z żoną i dwojgiem dzieci, zajmował niewielkie
mieszkanie (pokój z kuchnią) przy ulicy Mickiewicza. Przyjęli nas
bardzo serdecznie i mimo ciasnoty, zapewnili kąt na kilka
miesięcy.
Czwartego kwietnia 1956 roku urodził nam się syn. Ze
szpitala przywieźliśmy go już do naszego mieszkania przy ulicy
Majowej. Jeżeli o jakichś momentach naszego życia możemy
powiedzieć „pełnia szczęścia”, to doznawaliśmy jej właśnie
wtedy. Mieliśmy poczucie stabilizacji. Mieszkaliśmy w pięknej,
willowej dzielnicy na Głębokiem, mały Tadeusz dostarczał nam
nieustannej radości, rozszerzał się krąg znajomych.(...)
W 1958 roku przeprowadziliśmy się do centrum miasta,
na ulicę Mazowiecką. W 1961 roku urodziła się córeczka,
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Dorotka była śliczną dziewczynką. Czułam się najszczęśliwszą
mamą na świecie (…).
W miarę jak docierały do nas informacje o dawnych
znajomych, przyjaciołach, kolegach, rozszerzało się wokół nas
grono ludzi związanych z Wilnem i Wileńszczyzną (…).
Z syberyjskich łagrów po dziesięciu latach wrócił do
Ostródy Jan Wesołowski. We Wrocławiu osiedlił się Zenek
Józefów i przyjaciel męża - Zbyszek Konopacki (razem byli w
więzieniu i w łagrach na północy). Po latach dowiedzieliśmy się,
że we Wrocławiu mieszka mój krewny Albert Pac - Pomarnacki z
żoną i dwójką dzieci. Spotkaliśmy się.
Odwiedziliśmy w Poznaniu kolegę z łagrów - Tadeusza
Gosika. Brał z nim czynny udział w strajku robotników (...)
...25 maja 1977 roku był uwieńczeniem trudu. Praca,
dom, studia - to naprawdę wymagało wytrwałości. Miałam
prawo być z siebie dumna, gdy ukończyłam WSP z tytułem
magistra filologii rosyjskiej.
Tak oto wrastałam w nową glebę... Przyzwyczaiłam się już
do Szczecina, rodzinnego miasta moich dzieci - pięknego,
nowoczesnego, tonącego w zieleni. Chcąc poznać bliżej jego
historię, zapisałam się na kurs przewodników po Szczecinie. W
1974 roku zdałam egzamin, uzyskując uprawnienia przewodnika
turystycznego.
Od 1995 roku należę do Stowarzyszenia „Łagierników”
Żołnierzy Armii Krajowej.
A Wilno? Mijają dziesięciolecia, a tęsknota do niego
wciąż nie ustaje. Już pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy Tadzio
był kilkuletnim chłopcem, postanowiłam pojechać z nim do
rodziców. Chciałam, by poznali wnuka. Niestety, bez zaproszeń
wyjazd nie był możliwy. Biedni rodzice godzinami musieli
wystawać przed odpowiednim urzędem, by dostać te bezcenne
dokumenty. Dzięki ich poświęceniu mogliśmy się wszyscy
spotkać.(...).
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Narodowy Dzień Zwycięstwa2
Narodowy Dzień Zwycięstwa
to święto państwowe
ustanowione przez Sejm na 8 maja. Zostało wprowadzone na mocy
ustawy uchwalonej 24 kwietnia br. Upamiętnia ono zwycięstwo nad
hitlerowskimi Niemcami.
Jednocześnie ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia
Zwycięstwa zniosła przewidziane dotychczas na 9 maja Narodowe
Święto Zwycięstwa i Wolności oraz spowodowała utratę mocy
dekretu Krajowej Rady Narodowej z 8 maja 1945 roku, który je
wprowadził.
Dekret ten, podpisany przez Bolesława Bieruta w art. 1
uzasadniał następująco wprowadzenie tego święta:
„Celem
upamiętnienia po wsze czasy zwycięstwa Narodu Polskiego i Jego
Wielkich Sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, demokracji
nad hitleryzmem i faszyzmem,
wolności i sprawiedliwości nad
niewolą i gwałtem – dzień 9 maja, jako dzień zakończenia działań
wojennych,
stanowić będzie Narodowe Święto Zwycięstwa i
Wolności”
Druga wojna światowa zakończyła się podpisaniem przez
Niemcy, które reprezentował feldmarszałek Wilhelm Keitel,
bezwarunkowej kapitulacji w jednym z berlińskich kasyn o godz. 22.30
czasu środkowo-europejskiego dnia 8 maja 1945 r. Przerwanie
działań wojennych nastąpiło dokładnie o 23.01. W Moskwie w
momencie podpisywania dokumentu było już po północy, dlatego
Rosjanie zakończenie wojny obchodzą 9 maja. Na Zachodzie
święto zakończenia II wojny światowej obchodzone jest 8 maja.
W uzasadnieniu do ustawy podano m.in. że "nie ma powodu,
aby w Polsce przyjmować obowiązującą w ZSRR wykładnię zakończenia
wojny, należy pamiętać, że zakończenie II wojny światowej w Europie w przypadku państw zajętych przez Armię Czerwoną, w których
2

Opracowano na podstawie tekstów ogłoszonych na stronach: sejm.gov.pl,
www.odm.gov.pl (Ośrodek Dialogu Międzynarodowego MSZ), prezydent.pl,
fotografie – Wojciech Grzędziński (Westerplatte), Łukasz Kamiński (Pl. Marsz.
Józefa Piłsudskiego) ze str. Prezydent.pl
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ustanowiono następnie nie pochodzące z wyboru rządy i
niedemokratyczny system polityczny - trudno uznać jako triumf
wolności". Przeciwnicy uchwalenia ustawy proponowali, aby święto
nazwać jedynie Dniem Zwycięstwa oraz, by zapisać w ustawie, że
święto to ustanawia się w celu upamiętnienia zwycięstwa nad
hitlerowskimi Niemcami.
Uzasadniali, że zakończenie II wojny
światowej nie było ostatecznym zwycięstwem narodu, ponieważ
w maju 1945 roku zakończyła się "niewola niemiecka", ale naród
polski
popadł na następne dziesięciolecia w inną niewolę
"sowieckiego despotyzmu".

Uroczystości w Gdańsku
Z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej - 7 maja
br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zorganizowano
panel polityczny pt. „Integracja europejska. Lekcja wyciągnięta z II
wojny światowej i jej współczesne znaczenie”.
W debacie, moderowanej przez prezydenta Polski, udział
wzięli także m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, sekretarz
generalny ONZ Ban Ki Mun i prezydenci z Ukrainy, Litwy, Bułgarii,
Rumunii i Chorwacji. Europejscy przywódcy złożyli wieczorem
znicze
przed
Pomnikiem
Poległych
Stoczniowców.
Jak mówił prezydent "dla Polaków doświadczenie II wojny
światowej to nie tylko doświadczenie dramatycznych strat, ale również
pozbawienia możliwości korzystania w pełni ze zwycięstwa, w którym
w sensie militarnym mieliśmy istotny udział". Dodał, że dla Polski
oznaczało to "zakończenie okupacji niemieckiej, głębokie przesunięcie
na zachód granic państwa, a jednocześnie funkcjonowanie po złej
stronie żelaznej kurtyny". Prezydent przypomniał także, że w Polsce,
jeszcze w warunkach państwa niedemokratycznego, uruchomione
zostały procesy, które wcześniej zachodziły w Europie Zachodniej. Tak, jak u fundamentów integracji europejskiej legł proces pojednania
francusko-niemieckiego, ponad bolesną historią, to w Polsce (...)
uruchomione zostały procesy pojednania polsko-niemieckiego, które
swoją pełnię uzyskały po przełomie 1989 roku - mówił Bronisław
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Komorowski.
Sekretarz generalny ONZ wzywał do współpracy, by świat
uczynić lepszym, bo jesteśmy to dłużni kolejnym pokoleniom.
Przypominał, że zarówno Unia Europejska, jak i ONZ, powstały
w reakcji na tragedię II wojny światowej, by "horror wojny się
już nie powtórzył".
Dlatego dziś UE i ONZ
powinny
współpracować, by doprowadzić do dobrobytu i pokoju, pogodzenia
się między wszystkimi narodami - podkreślał Ban Ki Mun. - Mam
poczucie silnej determinacji do współpracy z państwem - dodał.
W opinii szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, dzisiaj,
inaczej
niż w 1939 r., Europa może być odpowiedzialna, a
Europejczycy mogą poczuć się odpowiedzialni za cały kontynent, a
nie tylko za swój naród. - Nie ma definitywnych rozwiązań w historii,
wiemy, że definitywnie nie wygrywa ani zło ani dobro, ale my
możemy być dobrze przygotowani na zdarzenia, których nie jesteśmy
w stanie przewidzieć - przekonywał przewodniczący RE.
Uroczystości na Westerplatte
Przed północą rozpoczęły się uroczystości na Westerplatte.
Wzięli w nich udział politycy wielu europejskich państw.
W przemówieniu prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że
wybuch wojny poprzedziła i umożliwiła współpraca dwóch
totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego. „Symbolem tej
współpracy jest umowa z sierpnia 1939 roku, w Polsce zwana umową
Ribbentrop-Mołotow, na świecie znana jako umowa Hitler-Stalin. Tutaj
na Westerplatte polski żołnierz rozpoczął walkę, którą ręka w rękę z
alianckimi sojusznikami toczył do samego końca wojny na Zachodzie,
na Wschodzie i w Afryce od 1939 do maja 1945 roku. W tym miejscu
pragnę więc oddać hołd wszystkim, którzy walczyli przeciwko
nazistowskiej agresji, wszystkim żołnierzom antyhitlerowskiej koalicji,
którzy przyczynili się do zwycięstwa w maju 1945 roku. Pragnę też
uczcić pamięć wszystkich ofiar tej strasznej wojny, niezależnie po
której stronie wojennej barykady ginęli” – powiedział prezydent.
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Uroczystości w Warszawie
Wieczorem 8 maja br. z okazji 70. rocznicy zakończenia II
wojny światowej odbyły się uroczystości na Placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Prezydent wspomniał o wcześniejszych obchodach
zakończenia wojny na Westerplatte z udziałem europejskich
przywódców: „Byliśmy tam razem po to, aby zaznaczyć wspólną
pamięć, nie tylko o chwili zakończenia wojny, ale i o źródłach konfliktu,
o źródłach wojennego nieszczęścia”.
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Prezydent stwierdził, że
oprócz wspólnej refleksji świata
zachodniego, tam na Westerplatte, konieczna jest również nasza
polska refleksja tu w Warszawie. „Chciałbym tu, w mieście tak
szczególnie doświadczonym przez dramat II wojny światowej, pogłębić
polską refleksję o myśl, że przypada nam w udziale wyciągnięcie
dobrych wniosków ze strasznej lekcji II wojny światowej, z
opóźnieniem, które było związane z życiem przez nas w warunkach
państwa niedemokratycznego, ale państwa i narodu, który swoją
wolność zawsze cenił, zawsze do wolności dążył i wolność odzyskał 25
lat temu” - podkreślił.

Wcześniej odbyła się uroczystość składania wieńców i kwiatów
przed Grobem Nieznanego Żołnierza przez środowiska kombatanckie
- weteranów II wojny światowej. Uroczystość zorganizował Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, obecni byli
przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej.
Jan Stanisław Ciechanowski
Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych witając zebranych
powiedział: „Ta uroczystość rozpoczyna ten szczególny dzień,
w
którym
chcemy przypomnieć przede wszystkim młodym
pokoleniom jak wielkim dramatem jest wojna. Ale z drugiej strony –
jak wielkim bohaterstwem po raz kolejny wykazał się naród polski
w tragicznych czasach, gdy trzeba było bronić wolności, niepodległości
i suwerenności. Pamiętajmy o tym, w tym jakże bliskim sercu
każdego Polaka miejscu. Pamiętajmy o tych, którzy polegli, oddając
swe życie za Ojczyznę”.

*
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80 lat temu zmarł Marszałek Józef Piłsudski3
Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. w
Belwederze. Po śmierci marszałka została ogłoszona przez
prezydenta żałoba narodowa. Flagi państwowe z przypiętym
kirem były opuszczane, wydawano żałobne numery gazet
z nekrologami na pierwszej stronie. Wielogodzinne pielgrzymki
osób pragnących oddać ostatni hołd marszałkowi zmierzały do
Belwederu, a później do katedry warszawskiej, gdzie wystawiono
jego ciało.
Tłumy przybyły też, mimo burzy, na uroczystości
pogrzebowe na Pole Mokotowskie. Później zbierały się przy
trasie nocnego przejazdu pociągu żałobnego, w którym trumna
z ciałem marszałka umieszczona na lawecie armatniej była
przewożona do Krakowa, gdzie na miejsce spoczynku na Wawelu
odprowadził go uroczysty kondukt żałobny.
Wszyscy wiedzieli o chorobie marszałka, jednak jego
śmierć przyszła nagle i całe społeczeństwo przyjęło to
z niebywałym smutkiem i powagą. Oprócz oficjalnych
uroczystości, w kościołach w całym kraju odprawiano msze św.
i ustawiono katafalki z symboliczną klepsydrą. Honorowe warty
zaciągali przy nich żołnierze, nie tylko służby czynnej, ale też
rezerwiści,
czy
członkowie
organizacji
społecznych
i paramilitarnych.
Choć marszałek nie był - jak wiadomo ulubieńcem
opozycji, to jednak po jego śmierci zachowała ona umiar i
powagę. Jeśli nie zamieszczała w swej prasie nekrologów, to
przynajmniej artykuły wspomnieniowe mówiące, że co prawda
kroczyli inną drogą, ale był to niewątpliwie jeden z wybitnych
Polaków. Podobne głosy płynęły z zagranicy. Prowadzący
posiedzenie Ligi Narodów przedstawiciel ZSRR Maksim Litwinow
3

Tekst – nowa historia.interia.pl
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wygłosił przemówienie żałobne na otwarcie sesji. Powiedział, że
życie zakończył człowiek, którego nazwisko na zawsze będzie
związane z wybiciem się Polski na niepodległość. Żałobę
zarządzono też w sąsiednich państwach. W skład delegacji
zagranicznych przybyłych na pogrzeb weszli przedstawiciele
większości krajów Europy.
Wystawa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu4
6 maja 2015 r. marszałek Bogdan Borusewicz wspólnie z
Joanną Onyszkiewcz i Krzysztofem Jaraczewskim, wnukami
komendanta, otworzył wystawę „Naczelnik państwa i marszałek
Polski Józef Piłsudski (1867–1935)”.

Podczas uroczystości marszałek podkreślił, że pamięć o
Józefie Piłsudskim towarzyszyła Polakom nawet wtedy, gdy
4

Strona internetowa Senatu RP, zdjęcie – Michał Józefaciuk, strona senat.gov.pl
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komunistyczne władze chciały ją wymazać z narodowej
świadomości. Towarzyszy nam także dzisiaj, ponieważ wolna
i niepodległa Polska bliska jest idei marszałka – idei Polski
suwerennej, która myśli, w jaki sposób przygotować się na
wypadek zagrożenia państwa. Mówiąc, że w czasach II RP postać
Józefa Piłsudskiego budziła kontrowersje, marszałek Senatu
zapewnił, iż obecnie jego ideowe dziedzictwo jest akceptowane
przez wszystkich. Przypomniał również, że otwarcie wystawy
towarzyszy uchwale w 80. rocznicę śmierci marszałka Józefa
Piłsudskiego, podjętej przez Senat na obecnym, 74. posiedzeniu z
inicjatywy Komisji Obrony Narodowej. W uchwale Izba oddała
cześć pamięci głównego architekta odbudowy państwa polskiego
i jego siły zbrojnej, wybitnego polityka i dowódcy, dzięki któremu
Polska obroniła się przed komunizmem w sierpniu 1920 r.
Wiceminister obrony narodowej Maciej Jankowski
podkreślił, że życie marszałka Józefa Piłsudskiego było niezwykle
bogate. Dla wszystkich związanych z siłami zbrojnymi pozostanie
on jednak przede wszystkim naczelnym wodzem zwycięskiej
wojny z bolszewicką Rosją, do której Polska stanęła sama.
Przegrana w tej wojnie oznaczałaby wchłonięcie Polski przez
Związek Sowiecki. Jak zaznaczył wiceminister, nieprzypadkowo
„Marsz Pierwszej Brygady”, pieśń Legionów, która
zainaugurowała senacką uroczystość, jest reprezentacyjną
pieśnią Wojska Polskiego.
Podczas uroczystości otwarcia marszałkowi Bogdanowi
Borusewiczowi oraz senatorom Wojciechowi Skurkiewiczowi i
Piotrowi Zientarskiemu prezes Zarządu Krajowego Związku
Piłsudczyków RP gen. Stanisław W. Śliwa wręczył odznaczenie
przyznawane przez związek w podziękowaniu za krzewienie idei i
czynów Józefa Piłsudskiego.
Ekspozycję, zorganizowaną z okazji 80. rocznicy śmierci
Józefa Piłsudskiego z inicjatywy Komisji Obrony Narodowej,
przygotowało Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Przybliża ona historię życia marszałka i jego służby Polsce: jako
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twórcy organizacji bojowej PPS, komendanta głównego Związku
Strzeleckiego, a później I Brygady Legionów, naczelnika państwa i
pierwszego marszałka odrodzonej RP. Przypomina także jego
wycofanie się do Sulejówka i powrót po przewrocie majowym –
objęcie funkcji generalnego inspektora Sił Zbrojnych i ministra
spraw wojskowych.
Drugą część wystawy stanowią zdjęcia z uroczystości
pogrzebowych Józefa Piłsudskiego, które odbyły się w
Warszawie, Krakowie i Wilnie w 1935 i 1936 r. Ciało marszałka
złożono na Wawelu, serce zaś – w grobie jego matki na
wileńskim Cmentarzu na Rossie.
Uroczystości w Warszawie
W dniu 12 maja br. w Warszawie odbyła się uroczystość
centralnych obchodów 80. rocznicy śmierci Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego Organizatorami uroczystości były Zarząd
Główny Związku Piłsudczyków, Instytut Józefa Piłsudskiego i
Związek Strzelecki „Strzelec”.
Uroczystość rozpoczęła się w samo południe uroczystą
odprawą warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, po
czym nastąpił Apel Pamięci „W hołdzie Marszałkowi” i złożenie
kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza i pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W uroczystości wziął udział Jan Stanisław Ciechanowski
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W wygłoszonym wystąpieniu Jan Stanisław Ciechanowski
powiedział5: „Marszałek budował to Państwo w taki sposób, że
gdy go żegnano wielu ludzi zdawało sobie sprawę, że bez

5

Tekst i zdjęcia - strona internetowa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych
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Marszałka Piłsudskiego będzie trudno. Osierocił Polskę. W 1939
roku go zabrakło. Zabrakło wodza, wielkiego polityka i stratega.
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Już po II wojnie światowej, gdy Polska popadła w
zniewolenie, Józef Piłsudski był symbolem. Każde kolejne
pokolenie, które walczyło o wolną Polskę miało jego postać na
swoich sztandarach. Zwracając się do licznie zgromadzonej
młodzieży apelował: Pamiętajcie o tym wielkim Polaku, ojcu
polskiej niepodległości; tym, który wskrzesił Rzeczpospolitą. Dla
nas wszystkich pozostanie on wzorem na zawsze”.
Kolejnym punktem centralnych obchodów była uroczysta
Msza Święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, którą
odprawił Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości ojciec
prof. ppłk Eustachy Rakoczy.

Jacek Malczewski: Portret brygadiera Józefa Piłsudskiego – 1916
rok (zdjęcie : Wikipedia)

*
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Odezwa Rady Jedności Narodowej
polskiego i narodów sprzymierzonych

do

narodu

Red.: Jest to ostatnia odezwa programowa do narodu
polskiego, jaką opublikowała 1 lipca 1945 roku Rada Jedności
Narodowej - reprezentacja polityczna Polskiego Państwa
Podziemnego. W odezwie Rada Jedności Narodowej
poinformowała Polaków i Świat o samorozwiązaniu
i
zaprzestaniu działalności podziemnej - wobec braku
możliwości walki o władzę i kształt ustroju Polski po
zakończeniu działań wojennych. Bezpośrednią przyczyną
podjęcia tej decyzji i ogłoszenia odezwy było powołanie 28
czerwca 1945 roku Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i
przejęcie władzy przez komunistów pod patronatem ZSRR.
Mocarstwa zachodnie w dniu 5 lipca 1945 roku cofnęły swoje
uznanie dla Rządu Polskiego w Londynie.
„Odezwa Rady Jedności Narodowej do narodu polskiego i
narodów sprzymierzonych oraz towarzyszący jej Testament
Polski Walczącej to dokumenty wciąż bardzo aktualne. Bez ich
znajomości nie sposób zrozumieć tego, że w 1945 roku, pomimo
zakończenia okupacji niemieckiej, Polacy wolności nie
odzyskali. To także dokumenty, które pokazują, jak mogłaby
wyglądać wolna Polska i czego pozbawił nas komunizm.
Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na fragment
zatytułowany Program demokracji polskiej. Pomimo, że
powstał ponad pół wieku temu, zawiera bardzo aktualne
przesłanie. To znakomity materiał dla nauczycieli i
wychowawców wielu przedmiotów na wszystkich poziomach
edukacji. Moim zdaniem tekst ten powinien wisieć nad
biurkiem każdej osoby sprawującej władzę w Polsce - bez
względu na jej szczebel. Mając go przed oczami, w pełni można
zrozumieć, czym jest służba publiczna" – powiedział
w
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rozmowie z PAP dr Andrzej Zawistowski, dyrektor Biura Edukacji
Publicznej IPN6.
1 lipca 1945
Od września 1939 roku naród polski toczy śmiertelny bój o
swój biologiczny byt i o swe ideały historyczne. Stał on zawsze
na gruncie pokoju i wolności, poszanowania praw jednostki
religijnej.
Rozdarty
przez
mocarstwa
zaborcze,
niszczony
systematycznie
przez 150 lat, nie złożył broni, walcząc
wszędzie i nieprzerwanie z systemem gwałtu, pod hasłami:
"wolni z wolnymi
i równi z równymi" oraz "za wolność
waszą i naszą". Gdy nad Europą i światem zawisła groźba
tyranii
totalitarnej, naród polski pierwszy podjął bój z
hitlerowskim imperializmem, przez miesiące wiążąc jego
siły w nierównym boju, zanim - zaatakowany z tyłu
przez
Rosję sowiecką - uległ przewadze, rozpoczynając
ciernistą
drogę
emigracji
i
konspiracji.
Gdy bracia nasi, rzuceni
losem
na
tułaczkę, nieśli
wysoko sztandar Polski, walcząc u boku sojuszników, w kraju
nastąpił okres cięższej jeszcze Walki Podziemnej, toczonej
nieustępliwie przez wiele lat z wiarą w ostateczny triumf
sprawiedliwości
nad
barbarzyństwem
nazistowskim.
Świat nie zna jeszcze ogromu ofiar poniesionych przez
Polskę w tej walce. Doszczętnie zniszczenie stolicy, 5 milionów
pomordowanych w obozach, kilka milionów "żywych trupów",
zrujnowanych psychicznie i fizycznie, miliony wywiezionych
w głąb Rosji i rozproszonych po świecie, bezprzykładne
spustoszenie gospodarcze - oto wkład Polski do tej wojny,
przewyższający to, co złożyły na ołtarzu wspólnej sprawy
wszystkie
inne
narody
demokratyczne.
Polska ma zatem niezaprzeczalne prawo do szacunku i pomocy
6

Wypowiedź pochodzi ze strony nowahistoria.interia.pl
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całej ludzkości cywilizowanej, stała się bowiem symbolem
wierności
sojuszom,
bezkompromisowości
i
walczącej
demokracji.
Cele

wojenne

Polski

i

program

Polski

Walczącej.

Gdy w burzy wrześniowej rozpadł się w Polsce gmach
sanacyjnego systemu, rządzonego przez szereg lat wbrew woli
narodu, wszystkie stronnictwa demokratyczne, będące w
opozycji
przeciwko
temu
systemowi
wyłoniły
Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, który jeszcze za życia
śp. gen. Sikorskiego ogłosił następujące cele wojenne narodu
Polskiego:
1. Walka z Niemcami aż do ostatecznego ich rozgromienia.
2. Odbudowa niezależności i suwerenności Polski oraz jej
integralności terytorialnej.
3. Urzeczywistnienie w Polsce po wojnie pełnej demokracji
społecznej i politycznej w miejsce zbankrutowanego
systemu sanacyjnego.
4. Zabezpieczenie suwerenności i rozwoju Polski oraz
innych, mniejszych narodów, żyjących między potęgami
Wschodu i Zachodu przez dobrowolny związek
demokratyczny równouprawnionych narodów Europy
Środkowej.
5. Pokojowe współżycie z Rosją i porozumienie z nią dla
wspólnego zabezpieczenia przed przyszłą agresją
niemiecką.
6. Pełna demokracja międzynarodowa, czyli światowa
organizacja pokoju, oparta na porozumieniu wszystkich
państw, demokratycznych i równoprawnych narodów.
Na
tej
platformie
wszystkie
wielkie
stronnictwa
demokratyczne Polski Podziemnej (Stronnictwo Ludowe, Polska
Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Narodowe i Stronnictwo
Pracy) zblokowały się z sobą w tzw. czwórporozumieniu,
wyłaniając
w oparciu o nie Rząd Krajowy, będący
przedłużeniem
i
odpowiednikiem Rządu Polskiego w
Londynie. Krajowa Reprezentacja Polityczna rozszerzyła ten
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blok stronnictw na inne grupy polityczne (Zjednoczenie
Demokratyczne, Chłopska Organizacja Wolności, "Racławice" i
"Ojczyzna")
tworząc
wespół
z nimi Radę Jedności
Narodowej,
stanowiące
polityczne
poparcie dla
Pełnomocnika Rządu i Krajowej Rady Ministrów oraz dla Armii
Krajowej (AK).
W
deklaracji
Krajowej Reprezentacji
Politycznej z dnia 15 lipca 1943 roku sformułowany został
program Polski Walczącej, którego naczelne postulaty to:
Odzyskanie pełnej niezależności i suwerenności.
Swobody demokratyczne.
Reforma rolna.
Poprawa bytu mas pracujących i udział ich w rządach.
Samorząd terytorialny, gospodarczy i kulturalny.
Odzyskanie ziem na zachodzie.
Nienaruszalność granicy wschodniej.
Związek narodów Europy Środkowej.
Sojusz z demokracjami Zachodu i dobre stosunki z
ZSRR.
10. Prawdziwa demokracja międzynarodowa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Polityka Rosji wobec Polski.
Tym celom narodu polskiego przeciwstawiała się
kategorycznie Rosja Sowiecka, dążąca do ekspansji terytorialnej
w kierunku zachodnim. Oświadczyła ona, że związek
demokratyczny narodów Europy Środkowej godzi w jej
bezpieczeństwo i stanowić ma kordon sanitarny między
Zachodem i Wschodem, co nie leżało bynajmniej w zamiarach
twórców tej idei. W swej koncepcji podziału świata na strefy
wpływów Rosja sowiecka postanowiła włączyć wszystkie narody
środkowo-europejskie
w
swój
system
polityczny.
Polska
granicząca bezpośrednio ze Związkiem Radzieckim
stała się pierwszą ofiarą tej polityki. Naprzód zażądała Rosja
przyznania jej terytorium Polski leżącego na wschód od tzw.
linii Curzona, stanowiącego
połowę
obszaru naszego
państwa. Potem rozpoczęła kampanię przeciwko legalnemu
Rządowi Polskiemu w Londynie, zarzucając mu tendencje
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faszystowskie i współpracę z Niemcami. Następnie stworzyła
drugi
"rząd" polski, dążąc do narzucenia go narodowi
polskiemu i ograniczając w ten sposób jego suwerenność.
Wreszcie okupowała całe terytorium Polski, w ślad za czym
rozpoczęły się rządy
NKWD,
terror i prześladowanie
bohaterów Polski Podziemnej. Naród polski przyjął Armię
Czerwoną
jako
wyzwolicielkę
Polski
od jarzma
hitlerowskiego. Wkrótce jednak nastąpiło rozczarowanie.
Najszersze
masy ludowe przekonały się, że demokracja
znajduje
się
w obozie Polski Podziemnej, zaś Komitet
Lubelski
to dyktatura, oparta o obce siły, a nie o wolę i
zaufanie narodu. Mimo tych rozczarowań, stronnictwa
Polski Podziemnej zrobiły wielki wysiłek w kierunku
porozumienia się ze Związkiem Radzieckim. Gdy Mikołajczyk
ustąpił
z Rządu Londyńskiego oceniając pesymistycznie
szanse Polski, postanowił iść na kompromis, stronnictwa
demokratyczne w kraju, będące podstawą Rządu premiera
Arciszewskiego zażądały zmiany gabinetu w kierunku
uzgodnienia linii Mikołajczyka i Arciszewskiego. W dniu 22
lutego br. (1945) ogłosiły one deklarację, w której uznały
konieczność rozmów z Rosją w sprawie ujawnienia się i
utworzenia jak najszybciej Rządu Jedności Narodowej, który
mógł wziąć udział w obradach w San Francisco.
Ta dobra wola podeptana przez Rosję sowiecką, która
zaproszonych przez siebie wysłanników Polski Podziemnej
uwięziła i wytoczyła im proces jako dywersantom. Rachuby
Rosji, że w ten sposób kierownicy Polski Podziemnej zostaną
odcięci
od
swego
narodu
zawiodły.
Nie udało się wbić klina pomiędzy naród a tych jego
przywódców, którzy przez szereg lat z najwyższym narażeniem
życia i poświęceniem organizowali i prowadzili walkę przeciw
obcej przemocy. Nie udało się przekonać Polaków, że Polska
Walcząca prowadziła dywersje antyradzieckie w porozumieniu z
Niemcami. O bezkompromisowej, antyniemieckiej jej postawie
świadczy krew tysięcy męczenników Polski Podziemnej i
bohaterów AK przelana w otwartej walce i w kaźniach Gestapo,
przypieczętowana
heroicznym
czynem
Warszawskiego
Powstania podjętego z wiarą w uczciwość sojuszników z
Zachodu i Wschodu. Nasza karta jest czysta. Nie my, lecz oni
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będą kiedyś musieli tłumaczyć się przed historią.
Nie było nigdy współpracy między Polską Podziemną a
Niemcami. Nie było też woli dywersji przeciwko Związkowi
Radzieckiemu. Przeciwnie, przedstawiciele władz krajowych i AK
usiłowali wszędzie ujawnić się i współpracować z Armią
Czerwoną, lecz byli za to aresztowani i rozstrzeliwani.
Stronnictwa RJN dążyły też do ujawnienia się i nawiązywania
stosunków z Rosją, czemu dały wyraz w rozmowach, jakie przed
uwięzieniem przedstawicieli Polski Podziemnej toczyły się w
Pruszkowie.
To Rosja odtrąciła tę chęć współpracy i zgody między
obydwu
narodami,
spychając wszystko co w Polsce
niezależne z powrotem w konspirację, a tolerując tylko tych,
którzy ugięli się przed nią i działali pod jej dyktando.
Taka jest prawda o Polsce Podziemnej i o jej hardej walce o
honor i niezależność narodu. Nie będziemy tu reklamować
jej ofiar i zasług, pozostawiając sąd o tym historii, stwierdźmy
tylko jedno, że Polska Walcząca podtrzymała w narodzie
ducha oporu i wolności, zahartowała masy polskiego ludu i
stworzyła w nich podstawę, która manifestuje się dzisiaj
tak widocznie.
Naród polski nie przestał być sobą. W
największych
nieszczęściach nie załamał się moralnie i nie
ugiął karku
przed
nikim,
kto
chciałby nim rządzić z
zewnątrz, wbrew jego interesom i woli. Ten wielki kapitał Polska
Walcząca przekazuje w spadku tym, którzy walkę narodu o
suwerenność prowadzić będą dalej innymi metodami.
Decyzja Polski Podziemnej.
Koniec wojny z Niemcami zastał Polskę w sytuacji
niesłychanie trudnej, a nawet tragicznej. Gdy inne narody,
zwłaszcza zachodnie - po zlikwidowaniu okupacji niemieckiej
odzyskały rzeczywistą wolność i mogły przystąpić samodzielnie
do urządzania sobie życia - Polska w wyniku wojny, w której
poniosła największe ofiary, znalazła się pod nową okupacją, z
rządem narzuconym przez ościenne mocarstwo i bez wyraźnych
widoków na pomoc swych sojuszników zachodnich.
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W tym stanie rzeczy polityka nieustępliwości wobec uchwał
krymskich, prowadzona przez Rząd Polski w Londynie, zaczęła
się rozmijać z faktami dokonanymi, stworzonymi przez Rosję w
kraju. Szczególnie konferencja w Moskwie i wynikły z niej
kompromis między grupą Mikołajczyka i kilkoma polskimi
działaczami demokratycznymi a Komitetem Lubelskim, stworzyły
warunki, z którymi Polska Walcząca musi się liczyć.
Z chwilą powstania nowego Rządu i uznania go przez
mocarstwa zachodnie, kończy się dla nas możliwość legalnej
walki konspiracyjnej, opartej o uznawany powszechnie Rząd
w Londynie, a powstaje problem jawnej walki stronnictw
demokratycznych w Polsce o cele narodu i o swe programy.
W tej jawnej walce Polska Podziemna nie chce stwarzać
trudności ludziom dobrej woli, którzy znaleźli się w
Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej. Nie chce też ona
krępować poszczególnych stronnictw w wyborze drogi linii
taktycznej, którą w tej walce pójść będą chciały czy musiały.
Na sesji w dniu 1 lipca br. (1945) wszystkie stronnictwa
demokratyczne Polski Podziemnej reprezentowane w Radzie
Jedności
Narodowej,
powzięły
jednomyślnie
uchwałę
rozwiązania Rady i podania tego faktu do wiadomości kraju i
zagranicy. Zdobywając się na ten krok samozaparcia, Rada
Jedności
Narodowej
daje raz jeszcze dowód najwyższej
dobrej woli, podobnie jak w
deklaracji z dnia 22
lutego br. (1945) o podjęciu rozmów pruszkowskich.
Nie chcąc podsycać nadal w społeczeństwie polskim ducha
konspiracji, otwierając przed stronnictwami demokratycznymi
drogę jawnej współpracy z Rządem i walki o swe cele z przyłbicą
otwartą, RJN nie kryje przed narodem polskim swych obaw, czy
próba ta nie skończy się nowym rozczarowaniem i katastrofą,
na skutek niedotrzymania obietnic
przez kontrahentów.
Stronnictwa RJN
mają
pod
tym
względem
okrutne
doświadczenia. Dopóki na terenie Polski znajdują się wojska
sowieckie i NKWD, obawy te nie przestaną być aktualne.
Jeszcze raz jednak w dziejach Polska chce być tym, który sam
przestrzegając w polityce zasad uczciwości i prawdy, chce
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wierzyć również w uczciwość innych rządów i narodów.
Decyzja rozwiązania się Rady nie oznacza duchowej
kapitulacji
Narodu.
Cele,
które
postawiły
sobie
stronnictwa
Polski Walczącej są nadal niezmienione.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że stronnictwa Polski
Walczącej są nadal niezmienione. Wyrażamy głębokie
przekonanie, że stronnictwa te nie
ustaną
w walce,
aż
zrealizowany zostanie ich wspólny postulat pełnej suwerenności
Polski i ich dążenie do rzeczywistej demokracji w
państwie polskim i w stosunkach międzynarodowych.

Program demokracji polskiej
W swej walce ze stronnictwami polskimi, reprezentującymi
olbrzymią większość narodu, propaganda sowiecka szermuje
wciąż hasłem demokracji, zarzucając reakcyjność wszystkim
Polakom, stojącym na gruncie prawdziwej niezależności.
Uważamy tedy za konieczne sprecyzowanie wyraźnie, jak
pojmujemy demokrację, wszystko bowiem wskazuje na to, że
pomiędzy pojęciem demokracji w Europie Wschodniej, a naszym
istnieje zasadnicza rozbieżność. Według narodu polskiego:








Demokracja to pozostawienie najszerszym warstwom
narodu swobody wyboru ustroju społeczno-politycznego
oraz światopoglądów, z którego on wypływa.
Demokracja to wolność, określona trafnie w Karcie
Atlantyckiej jako wolność od strachu i od głodu, wolność
osobista, wolność słowa i przekonań.
Demokracja to równe prawa dla wszystkich grup
politycznych, czy to zachowawczych czy radykalnopostępowych, o ile nie nadużywają one swobody
zrzeszania się dla szerzenia anarchii, czy też narzucania
innym swych poglądów siłą.
Demokracja to rządy większości, wyłonionych w drodze
swobodnych wyborów, odbywających się przez
powszechne 5-przymiotnikowe głosowanie.
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Demokracja to rząd prawa, czyli praworządność,
obowiązująca zarówno rządzących jak rządzonych, a
zabezpieczająca tak wolność obywatelską, jak autorytet
władzy.
Demokracja to sprawiedliwość oparta na zbiorowym
poczuciu słuszności, przyznającym każdej jednostce,
warstwie pracującej i narodowi prawo do warunków życia
zapewniających im nie tylko materialną egzystencję, ale i
wszechstronny rozwój ich możliwości twórczych.
Demokracja to system zbiorowego bezpieczeństwa, w
którym wszystkie państwa wyrzekają się użycia siły i
zobowiązują
się
podporządkować
decyzjom
międzynarodowych
organów,
wypływających
z
obiektywnych norm prawa międzynarodowego.
Demokracja to uznanie i
zabezpieczenie równych
praw mniejszych i większych narodów, aby ukrócić raz
na zawsze dążenie mocarstw do hegemonii nad
innymi narodami i do podziału świata na strefy wpływów.
W swych stosunkach z Rosją naród polski nie żąda
niczego
więcej, jak poszanowania przez nią tych
podstawowych zasad demokracji, o których ocalenie i
zabezpieczenie walczyły
przez 5 i pół lat wszystkie
miłujące wolność narody.

Zamykając dziś szczytny okres walki konspiracyjnej polskich
stronnictw demokratycznych o te zasady demokracji Rada
Jedności Narodowej chce zostawić po sobie, w oparciu o nie
program demokracji polskiej, jako:
Testament Polski Walczącej.
Składają się nań następujące postulaty:
1. Opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie
oraz przez rosyjską policję polityczną.
2. Zaprzestanie prześladowań politycznych, którego
dowodem będzie:
a) zwolnienie skazanych i uwięzionych w procesie
moskiewskim,
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b) amnestia dla więźniów politycznych oraz dla wszystkich
żołnierzy AK i dla tak zw. „oddziałów leśnych”,
c) powrót Polaków wywiezionych w głąb Rosji i likwidacja
obozów koncentracyjnych przypominających smutnej
pamięci metody totalizmu niemieckiego,
d) zniesienie systemu politycznego, znajdującego wyraz w
istnieniu tak zw. Min. Bezpieczeństwa.
3. Zjednoczenie i uniezależnienie Armii Polskiej przez:
a) spolszczenie korpusu oficerskiego w armii gen.
Rola- Żymierskiego,
b) honorowy powrót z bronią wojsk polskich z
zagranicy,
c) połączenie w jedną całość i na równych prawach
armii z zagranicy oraz b. Armii Krajowej z armią
gen. Żymierskiego.
4. Zaprzestanie dewastacji gospodarczej kraju przez władze
okupacyjne.
5. Dopuszczenie wszystkich polskich stronnictw
demokratycznych do udziału w wyborach
pięcioprzymiotnikowych.
6. Zapewnienie niezależności polskiej polityki zagranicznej.
7. Stworzenie pełnego samorządu terytorialnego,
społeczno- gospodarczego i kulturalno-oświatowego.
8. Uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej i
zorganizowanie sprawiedliwego podziału dochodu
społecznego.
9. Zapewnienie masom pracujących współkierownictwa i
kontroli nad całą gospodarką narodową oraz warunków
materialnych zabezpieczających byt rodzinie i osobisty
rozwój kulturalny.
10. Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w
ramach nieskrępowanego ruchu zawodowego.
11. Sprawiedliwe przeprowadzenie reformy rolnej i kontrola
narodu nad akcją osiedleńczą na odzyskanych Ziemiach
Zachodnich i w Prusach Wschodnich.
12. Oparcie powszechnego, demokratycznego nauczania i
wychowania na zasadach moralnych i duchowych
dorobku cywilizacji zachodniej i naszego kraju.
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Zapewniając walkę o ten program na jawnej arenie
politycznej, stronnictwa demokratyczne Rady Jedności
Narodowej
wyrażają
nadzieję, że Tymczasowy Rząd
Jedności Narodowej dążyć będzie do demokratyzacji
Polski i do przekreślenia różnic i sporów dzielących
dotąd
różne odłamy społeczeństwa polskiego.
Dopóki
dążenie to nie przejawi się w czynach, nie będzie mogło
nastąpić
trwałe odprężenie w stosunkach wewnętrznych, a
wielu
ludzi Polski Podziemnej będzie musiało się nadal
ukrywać, bez żadnych wrogich zamiarów wobec Rządu,
lecz
wyłącznie
z
obawy
o
swe
życie.
Ze swej strony Polska Walcząca stwierdza, że nie dąży
do sprowokowania wojny między demokracjami Zachodu a
Związkiem Radzieckim, na której – jak głosi prasa rządowa –
„londyńczycy opierali swe rachuby polityczne”.
Nowa wojna zadałaby tak straszne rany narodowi
polskiemu, że pragnieniem wszystkich jest porozumienie polskorosyjskie oraz między Anglią, Ameryką i Rosją na drodze
pokojowej. Jeżeli to porozumienie ma być trwałe, nie wystarczy
przywrócenie zaufania w stosunkach Polski z Rosją. Naród
polski jest członkiem wielkiej rodziny narodów środkowoeuropejskich, a w szczególności zachodnio-słowiańskich, z
którymi związany jest przez swe położenie geopolityczne i
przeszłość historyczną i pragnie wejść z nimi w najściślejszą
wspólnotę
polityczną,
gospodarczą
i
kulturalną.
Wyrażamy nadzieję, że osiągnięcie porozumienia z Rosją na
tych zasadach jest możliwe i że ono jedynie zlikwiduje po
wieczne czasy nieprzyjaźń polsko-rosyjską, mającą swe źródło w
polityce reakcyjnego caratu, zastępując ją wzajemnym
szacunkiem, zaufaniem i przyjaźnią dla dobra obu narodów,
Europy
i
całej
demokratycznej
ludzkości.
Rada Jedności Narodowej

*
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XXX Jubileuszowy Zjazd Członków Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
Program XXX Zjazdu - AUGUSTÓW 2015
11.06.2015 - czwartek
Przyjazd uczestników do Augustowa i zakwaterowanie w
Oficerskim Yacht Clubie RP PACIFIC,
17. 00- 18.00 –uroczysta powitalna obiadokolacja w sali
gościnnej w miejscu zakwaterowania.

12.06.2015 - piątek














8.00-8.30 - śniadanie,
9.00 - uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
w Augustowie,
10.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci w kościele
pod tablicą,
złożenie wieńców przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych Poległych
na Kresach w latach 1944-1954 w Augustowie,
zapalenie zniczy przy Pomniku Sybiraków,
12.00 - uroczyste rozpoczęcie XXX Zjazdu . Nawiązanie do
pierwszych zjazdów,
ich organizatorów oraz założycieli
Stowarzyszenia,
przywitanie uczestników zjazdu,
hymn Łagierników w wykonaniu orkiestry,
zapalenie znicza pamięci i minuta ciszy,
przemówienie Prezesa Artura Kondrata,
wystąpienie Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego- Szefa
UDSKiOR,
wystąpienia Wojciecha Walulika - Burmistrza Augustowa,
prezentacja historyczno-wspomnieniowa z okazji XXX
rocznicowego Zjazdu,
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wystąpienia gości i uczestników według uzgodnionego
programu,
14.00-15.00. – uroczysty obiad z władzami Augustowa i
zaproszonymi gośćmi,
15.00 - odpoczynek w miejscu zakwaterowania,
18.00-19.00 - kolacja w miejscu zakwaterowania.

13.06.2015 – sobota







8.00-9.00 – śniadanie,
9.30 -11.30 -rejs statkiem ,,Szlakiem Papieskim”, wyznaczonym
na pamiątkę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II 9 czerwca
1999 na Ziemi Augustowskiej,
12.00 - 13.30 – zwiedzanie Studzienicznej - Sanktuarium
Maryjnego z Obrazem słynącym łaskami,
14.00- 15.00 -obiad w miejscu zakwaterowania,
15.15 - przejazd do Janówki, zwiedzanie Muzeum Armii
Krajowej, spotkanie z dyrekcją, gronem pedagogicznym,
rodzicami i uczniami Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej,
18.00-19.00 - kolacja w miejscu zakwaterowania

14.06.2015 – niedziela









8.00-9.00-śniadanie,
9.15 - wyjazd do Sejn, złożenie kwiatów w miejscach pamięci
znajdujących się na trasie przejazdu: w Gibach przy pomniku
zwanym Golgotą Wschodu ku czci Ofiar Obławy
Augustowskiej, w Berżnikach - Nekropolii Niemeńskiej, w
Sejnach - przy Pomniku Powstania Sejneńskiego,
11.30 - uroczysta msza święta w Bazylice Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Sejnach,
13.00 – spotkanie z władzami i młodzieżą Sejn,
14.00 - 15.00 - obiad regionalny w Sejnach,
15.15 - powrót do Augustowa do miejsca zakwaterowania,
odpoczynek,
17.30 –uroczysta pożegnalna kolacja przy muzyce
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15.06.2015 - poniedziałek



8.00-9.00-śniadanie,
9.15- wyjazdy uczestników do domów.

*
Relacja z XXX Zjazdu Łagierników
Opracowanie: Danuta Pielak, współpraca Barbara Kuklewicz

XXX Jubileuszowy Międzynarodowy
Zjazd Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej odbył się na gościnnej, pięknej Ziemi
Augustowskiej i Sejneńskiej.

Współorganizatorem XXX Zjazdu był Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Starostwo Powiatowe
w Augustowie, Urząd Miejski w Augustowie, Urząd Gminy
Augustów, wsparcia organizacyjnego udzielił Powiat Sejny i Klub
Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie.
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XXX Zjazd był wydarzeniem bardzo oczekiwanym przez
środowisko. Organizatorzy dokładali starań, aby program Zjazdu
był bogaty w spotkania i atrakcyjny, ale równocześnie pozwalał
uczestnikom na chwile wytchnienia i relaksu.
W trakcie prac przygotowawczych cieszyliśmy się z
przekazywanych nam
przez członków Stowarzyszenia
potwierdzeń obecności na Zjeździe, zasmuceni byliśmy
nadsyłanymi informacjami o tym, że stan zdrowia niestety nie
pozwala na uczestnictwo.
W Zjeździe wzięło udział ok. 120 osób, w tym 70
łagierników
i żołnierzy
Armii Krajowej
nie będących
łagiernikami z Polski, Litwy i Białorusi, wielu z nich
przyjechało do Augustowa z opiekunami, uczestnikami Zjazdu
było także dość liczne grono sympatyków naszego
Stowarzyszenia.
Pierwszy dzień Zjazdu - 11 czerwca 2015 roku – był
przeznaczony na podróż do Augustowa i zakwaterowanie w
hotelu Oficerskiego
Yacht Clubu Pacific. Były serdeczne
powitania, koleżeńskie spotkania, rozmowy.
Drugi dzień Zjazdu – piątek, 12 czerwca 2015 r.
O godzinie 9.00 w kościele pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela w Augustowie rozpoczęła się uroczysta msza św. w
intencji Łagierników. Wkroczyły liczne poczty sztandarowe:
Stowarzyszenia, wielu szkół i instytucji Ziemi Augustowskiej.
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Mszę św. celebrował ksiądz prałat Wojciech Kalinowski,
który serdecznymi słowami powitał uczestników uroczystości,
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wzruszającą homilię wygłosił ksiądz prałat Zbigniew Bzdak,
proboszcz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny w Sejnach,
jednocześnie kapelan Stowarzyszenia.
Homilię ksiądz Zbigniew Bzdak rozpoczął od zacytowania
fragmentu ewangelii wg św. Mateusza: „Przyjdźcie do mnie
wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was
pokrzepię” oraz strofy pięknego wiersza Cypriana Kamila
Norwida:
Miejmy nadzieję!... nie tę lichą, marną,
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
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Następnie zwrócił się do zebranych w świątyni: „Dostojny
Księże Infułacie, dostojny księże Wojciechu - Gospodarzu tego
Miejsca, dostojne poczty sztandarowe, dostojni goście tej
podniosłej uroczystości.
Jesteśmy tutaj, aby powierzyć się Bożemu Sercu naszego
Zbawiciela, aby dostrzec to, co jest fundamentem budowania
naszej wiary, naszej nadziei, ale też jest fundamentem naszej
pamięci o bohaterach, pamięci o niezłomnych, dla których Bóg,
Honor, Ojczyzna - było nie tylko hasłem wypisanym na
sztandarze, ale też mottem ich życia, fundamentem ich
wierności Bogu i Ojczyźnie. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby budować
tę pamięć, przekazywać ją następnym pokoleniom. Ogromnie
radujemy się, że to jubileuszowe spotkanie jest właśnie dzisiaj,
w dniu uroczystości Najświętszego Serca naszego Zbawiciela.
Cieszymy się, że zgromadzili się w tej świątyni również ludzie
młodzi, przyszłość naszej Ojczyzny. To dobry znak, że ta pamięć o
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naszych bohaterach nie zaginie, bardzo ją powinniśmy
pielęgnować, bo pamięć o tych, którzy już odeszli, a którzy
złożyli na ołtarzu Ojczyzny swoje życie - jest także
budowaniem teraźniejszości i przyszłości. Nie ma przyszłości
naszego narodu bez historii, bez tradycji, bez odwoływania się
do tego, co stanowi rdzeń naszego patriotyzmu (…).
W dalszym ciągu homilii ksiądz prałat wspomniał
znamienne słowa ŚP. Biskupa Polowego Wojska Polskiego
Tadeusza Płoskiego, wygłoszone w 2009 roku przy Pomniku
Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, słowa o bohaterach,
którzy rozumieli, że miłość Ojczyzny wymaga poświęceń,
wymaga ofiary. „Oni nie bali się ani konsekwencji, ani nawet
utraty życia. A jednak duch w narodzie nie zginął (…). Ileż trzeba
było nadziei, aby wierzyć, że Polska przyjdzie – wolna i
niepodległa. Ofiara życia była wielka (…).
Wiele ludzi zostało zamordowanych, wielu zostało
pozbawionych nadziei i dumy, ale też wielu wierzyło, wielu
walczyło do końca, przetrwało więzienia, przesłuchania, udręki,
pogardę, żeby dzisiaj móc cieszyć się taką uroczystością, jak ta,
żebyśmy mieli dzisiaj przed sobą widok tych pięknych
sztandarów, naszej młodzieży, naszej Ojczyzny. To budzi
nadzieję. Cieszmy się ta chwilą. Dziękujmy Panu Bogu za to, że
pozwolił nam tej chwili doczekać”.
Na zakończenie ksiądz prałat wyraził podziękowanie
bohaterom niezłomnym (dodał: jak to dzisiaj o Was mówią
„wyklęci”, a bardziej trzeba powiedzieć bohaterscy, wierni
ideałom) zapewnił, że pamięć o naszych bohaterach nigdy nie
zginie, że będzie przekazywana kolejnym pokoleniom, że naszą
teraźniejszość i przyszłość będziemy budować na tej pamięci, że
będziemy trwać w patriotyzmie. Do budowania tego patriotyzmu
trzeba nam dzisiaj takich ludzi, którzy w tym budowaniu
pomogą.
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Podkreślił, że „rozpoczęliśmy tę jubileuszową uroczystość
od modlitwy – od mszy świętej, bo
ona jest zawsze
fundamentem, źródłem, z którego czerpiemy to, co jest nam
najbardziej potrzebne: wiarę w Boga, zjednoczenie z Chrystusem,
na tym budujemy wszystko (…)”.
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Po zakończeniu mszy św. zostały złożone kwiaty i
zapalone znicze pod tablicą poświeconą Zesłańcom Sybiru i
tabliczką upamiętniającą XVI Zjazd Łagierników w Augustowie,
zorganizowany w 2001 roku przez ówczesną Prezes
Stowarzyszenia – panią Natalię Zarzycką. Wiązankę pod tablicą
złożyli: honorowa prezes - pani Natalia Zarzycka, honorowa
prezes – pani Stefania Szantyr-Powolna i prezes Stowarzyszenia
– pan Artur Kondrat.
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Po mszy św. odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy
Pomniku Sybiraków. Pomnik upamiętnia rodziny deportowane z
Ziemi Augustowskiej. Czterometrowy pomnik ustawiony obok
kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Augustowie składa się z
trzech krzyży symbolizujących liczbę deportacji mieszkańców z
Ziemi Augustowskiej. Krzyże oplecione są wstęgami, na których
umieszczono nazwiska wywiezionych. Wartę honorową przy
pomniku pełnili żołnierze z 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii
Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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O zabranie głosu została poproszona augustowianka
- pani Grażyna Jonkajtys-Luba, od wielu lat zaprzyjaźniona z
naszym Stowarzyszeniem. Pani Grażyna podkreśliła swoje
rodzinne związki z Augustowem, stąd została wywieziona na
Syberię, jak powiedziała: „nie byłam w łagrach, ale jestem
autentyczną Sybiraczką z sześcioletnim stażem”. Podziękowała
łagiernikom za organizowanie wspaniałych zjazdów w różnych
miejscach Polski, to są piękne lekcje historii dla lokalnych
społeczności.
Wyraziła
również
podziękowanie
dla
społeczeństwa
Augustowa,
władz
samorządowych
i
państwowych za współpracę ze szkołami noszącymi wspaniałe
imiona związane z polską historią, za wysiłek utrzymania tych
szkół w czasie, kiedy niestety w naszym kraju szkoły się zamyka,
za prowadzenie patriotycznego wychowania młodzieży. Duże
znaczenie
ma tu
działalność Związku Sybiraków, pana
Eugeniusza Simsona.
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Na zakończenie dodała: „ O moim pokoleniu mówiło się
że jest skazane na bohaterstwo. Mówi się też w naszych
środowiskach, że to szkoły nas tak ukształtowały i rodziny. A
ostatnio przeczytałam w pewnym opracowaniu zdanie, które
zapadło mi w pamięć, że mojego pokolenia (Red.: pokolenia
kolumbów) nie trzeba było wychowywać patriotycznie, bo w
szkole patriotyzmem się oddychało. To samo widzę w
Augustowie” Serdecznie Wam dziękuję i gratuluję tego, co
robicie”.
Dalsze uroczystości tego dnia odbyły się przy Pomniku
Żołnierzy Wyklętych Poległych na Kresach w latach 1944 – 1954.
Głos zabrał mec. Andrzej Siedlecki – w latach 2010-2014
prezes naszego Stowarzyszenia, który m.in. powiedział: „Kochani
Kresowi Straceńcy – weterani z szeregów Armii Krajowej i innych
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organizacji niepodległościowych – łagiernicy, którzy długie lata
życia spędziliście w gułagu.

Tu nad Kanałem Augustowskim, w otoczeniu pięknej
przyrody stoimy przed najpiękniejszym pomnikiem w Polsce. Ten
pomnik został poświęcony Żołnierzom Wyklętym, a więc Wam i
Waszym komendantom, dowódcom, kolegom broni poległym w
walce z okupantem sowieckim o wolność naszej Ojczyzny.
Ten pomnik przemawia do nas swoją głębią przekazu i
symboli. Na górze pomnika znajduje się orzeł, który jest
symbolem Polski. Orzeł rozpostarł skrzydła nad walczącymi i
poległymi. Poniżej znajduje się ołtarz, na którym leży
mundur żołnierski rodem z lat 1939 – 1953 - płaszcz i czapka
żołnierska. Ołtarz ten przedstawia Wasz trud żołnierski w
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partyzantce, Wasza mękę, cierpienia, rany i krew w bitwach i
niewoli sowieckiej. Otaczające ten ołtarz żołnierski tablice
pamięci
wymieniają
nazwiska i pseudonimy
Waszych
komendantów, dowódców, żołnierzy pomordowanych z pełnym
okrucieństwem wschodniego barbarzyńcy w kontynuacji
zbrodni katyńskiej po to, aby zniewolić naród polski.
Stanęliśmy tu z sympatykami Żołnierzy Wyklętych, aby
złożyć hołd tym wszystkim poległym i pomordowanym
żołnierzom II Konspiracji. Podkreślenia wymaga to, że
żołnierze Niezłomni stosowali w konspiracji i partyzantce
regulamin wojskowy, obowiązujący w 1939 roku, wierni
przysiędze wojskowej, aby walczyć do ostatniej kropli krwi o
wolną Ojczyznę. Pozostała Was przy życiu garstka. Każdy z
Was stanowi żywą historię Polski. Stoicie tu konsekwentnie
w mundurach, aby dokonać wspaniałego przekazu młodemu
pokoleniu Polaków (…)”.
Poruszające przemówienia wygłosili także: prezes Artur
Kondrat,
Wanda
Kiałka – łagierniczka i Weronika
Sebastianowicz – wiceprezes Stowarzyszenia, łagierniczka, której
brat - Ś.P. Antoni Oleszkiewicz jest upamiętniony na jednej z
tablic przy pomniku.
Następnie pod pomnikiem liczne delegacje instytucji
wojskowych i cywilnych,
w
tym
szkół
z regionu
augustowskiego - złożyły wieńce i wiązanki, zapalono znicze.

88

89

Na zakończenie młodzież z II Liceum im. Polonii i
Polaków na Świecie w Augustowie zaprezentowała piękny
montaż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym.
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Potem przejechaliśmy do sali konferencyjnej, w której
nastąpiło uroczyste otwarcie Zjazdu. Wprowadzono poczty
sztandarowe wielu instytucji i szkół.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach
(jednocześnie członkowie orkiestry przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sejnach) wykonali hymn Łagierników, tym razem
wysłuchaliśmy
utworu Czesława Majewskiego w
wersji
instrumentalnej, bez słów Mariana Jonkajtysa.
Gości i uczestników Zjazdu powitał moderator – pan
Jacek Bartczak i prezes Artur Kondrat.
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Na sali obecni byli goście:













Jan Sroka – przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych,
Wojciech Walulik - Burmistrz Miasta Augustowa,
Piotr Alszko – Starosta Sejneński,
Filip Jerzy Chodkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej w
Augustowie,
Piotr Sieńkowski - Komendant Straży Miejskiej w Augustowie,
Jarosław Szlaszyński - Starosta Powiatu Augustowskiego,
Katarzyna Beata Sturgulewska - Wicestarosta Powiatu
Augustowskiego,
Andrzej Sobolewski - Przewodniczący Rady Powiatu w
Augustowie,
Robert Żołnierowicz – Naczelnik Delegatury PółnocnoWschodniej Inspektoratu Transportu Drogowego,
Jarosław Stefanowicz - Zastępca Naczelnika
Delegatury
Północno-Wschodniej Inspektoratu Transportu Drogowego,
Anna Jastrzębska - Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury,
Barbara Koronkiewicz – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Polonii i Polaków na Świecie,
92





















Marek Sznejder - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2,
Tadeusz Janusz Wierzbicki - Dyrektor
Zespołu
Szkół
Samorządowych,
Grzegorz Augusewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4,
Janina Osewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6,
Janusz Borysewicz - Dyrektor Gimnazjum Nr 1,
Krzysztof Bręk
- Dyrektor ZST im. Gen. Ignacego
Prądzyńskiego w Augustowie,
Jarosław Kwiecień - Dyrektor
Zespołu
Placówek
Młodzieżowych w Augustowie,
Anna Sus-Cilulko - Wicedyrektor
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
im. Grzegorza Piramowicza w
Augustowie,
Zbigniew Walicki - Prezes Zespół Szkół Społecznych STO w
Augustowie,
Lucyna Fidrych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karolinie,
Beata Kuczyńska – Prezes Klubu Historycznego im. Armii
Krajowej przy Zespole Szkół CKR w Sejnach,
Teresa Tur i Anna Modzelewska – przedstawicielki Gimnazjum
Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach,
Mł. Insp. Mirosław Wizgo
Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Augustowie,
Leszek Krzyżewski - Zastępca Komendanta Powiatowego
Straży Pożarnej w Augustowie,
Ryszard Gałdzewicz – Zastępca Komendanta Straży Pożarnej w
Sejnach,
Danuta Kaszlej i Zbigniew Kaszlej – Klub Historyczny im. Armii
Krajowej w Augustowie,
Eugenia Milewska – Wiceprezes Sejneńskiego Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami,
ppłk SG Jarosław Oborski - Komendant Placówki Straży
Granicznej w Augustowie,
Tomasz Piotrowski - z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Białymstoku,
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ppłk dypl. Waldemar Siedlecki – Dowódca 14 Suwalskiego
Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego,
Krzysztof Anuszkiewicz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta
Augusta,
Tadeusz Wasilewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów,
Ks. prałat Wojciech Kalinowski - Proboszcz Parafii p.w. św.
Jana Chrzciciela w Augustowie,
Ks. Infułat Antoni Kochański - Parafia p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej w Augustowie,
Ks. prał. Marian Szewczyk - Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej w Augustowie,
Ks. Zbigniew Bzdak – proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Maryi
Panny w Sejnach, kapelan Stowarzyszenia,
Młodzież
z wyżej wymienionych
szkół,
mieszkańcy
Augustowa i Sejn.

Prezes Artur Kondrat poprosił panią
mjr dr Stefanię
Szantyr-Powolną i
pana płk. Tadeusza Bieńkowicza o
zapalenie znicza, a wszystkich obecnych – o chwilę ciszy dla
uczczenia pamięci poległych i zmarłych żołnierzy AK.
W wygłoszonym wystąpieniu prezes wyraził podziękowanie
dr Janowi Stanisławowi Ciechanowskiemu - Szefowi Urzędu
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Tomaszowi
Siemoniakowi Wicepremierowi, Ministrowi
Obrony
Narodowej, Wojciechowi Walulikowi – burmistrzowi Augustowa
i innym instytucjom i organizacjom za pomoc i wsparcie przy
organizowaniu Zjazdu. Przedstawił rys historyczny dotyczący
powstania Stowarzyszenia i działalności w ciągu trzydziestu
lat. Przypomniał, że inicjatorami spotkań Łagierników byli ŚP.
Stanisław Kiałka i ŚP. Olgierd Zarzycki, obaj represjonowani w
latach 40. i 50. XX wieku, więźniowie łagrów w Workucie.
Podkreślił
zasługi inicjatorów integrowania środowiska
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łagierniczego w czasach, kiedy nie było możliwe oficjalne,
legalne działanie tego rodzaju środowisk - dopiero w 1990
roku Stowarzyszenie otrzymało zgodę na oficjalną rejestrację. Od
tego czasu kolejnymi prezesami organizacji byli: Henryk
Sobolewski, Natalia Zarzycka - obecnie honorowy prezes,
następnie Stanisława Pietkiewicz, Jerzy Dumnicki, a w ostatnich
latach przez trzy kadencje funkcję tę pełniła Stefania SzantyrPowolna – dzisiaj również pełniąca funkcję honorowego prezesa
i przez jedną kadencję Andrzej Siedlecki.
Prezes poprosił honorową prezes Stowarzyszenia - panią dr
Stefanię Szantyr Powolną, o okolicznościowe wystąpienie. Pani
prezes nawiązała do przedstawionej wcześniej
historii
Stowarzyszenia, podkreśliła ogromną wartość
podjętych
wówczas inicjatyw dla zachowania więzi między łagiernikami,
ażeby przyjaźnie zawiązane w więzieniach i obozach trwały,
aby po tych wszystkich cierpieniach można było nieraz
powspominać i te okrutne czasy.
Powiedziała m.in.: „30 lat, aż nie chce się wierzyć, że ten
czas tak przeleciał, wydaje się, że początek był tak niedawno…
Na początku było nas wielu, przypominam sobie Zjazdy, na
których ledwo mieściliśmy się w dwóch salach, ale z każdym
rokiem nas ubywało, w każdym roku wielu odmeldowuje się
na inną wartę. I dlatego każdy Zjazd jest dla nas bardzo
ważny, każdy Zjazd jest przez nas bardzo oczekiwany,
mobilizujemy wszystkie siły, aby się jeszcze spotkać, aby jeszcze
wspomnieć naszą młodość „chmurną i górną”, wspomnieć
wspólne przeżycia z więzień i obozów, wspomnieć także tych,
których już wśród nas nie ma.
Ten Zjazd jest szczególny, bo odbywa się na Ziemi
Augustowskiej. Dopiero od niedawna mówi się i pisze o Obławie
Augustowskiej, określanej często jako Mały Katyń.
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Ziemia Augustowska, Ziemia Wileńska, Ziemia Grodzieńska
- to są ziemie przesiąknięte naszą polską krwią. Właściwie w
każdym miejscu byłoby można budować pomniki i wszędzie
stawiać krzyże. Bo jak powiedziano w pieśni o Monte Cassino
- wolność krzyżami się mierzy…”
Pani Prezes
skierowała
wiele słów uznania dla
organizatorów
Zjazdu.
Podziękowała
osobom,
które
uczestniczyły w przygotowaniach i zakończyła: „ I myślę, że
jeżeli taki aktywny, dziarski zespół będzie przewodniczył temu
Stowarzyszeniu, to w perspektywie jest jeszcze wiele, wiele
Zjazdów. I ta - właściwie już legenda – o ludziach, dla których
wartością najwyższą było : Bóg, Honor, Ojczyzna - przetrwa.
96

I że będzie to przesłaniem dla młodzieży: Nigdy więcej wojny,
nigdy więcej utraconej wolności”.
Następnie zabrał głos pan konsul Jan Sroka – przedstawiciel
współorganizatora Zjazdu - Szefa Urzędu Kombatantów i Osób
Represjonowanych, który w ciepłych słowach powitał zebranych
na sali weteranów i gości. Powiedział m.in.: „Z wieloma z Was
spotykałem się przez wiele lat w wielu różnych krajach, cały
czas dajecie świadectwo swojej wierności, swojej służby
Rzeczypospolitej. Dziś stojąc przed
tymi
niezwykłymi
żołnierzami
niezwykłej Armii Armii Krajowej,
przed
nieustraszonymi
żołnierzami
walczącymi z ogromnym
poświęceniem o odzyskanie
niepodległości
przez
Rzeczpospolitą, opanowaną przez faszystowską armię
niemiecką, a po 17 września 1939 roku także przez armię
sowiecką trzeba pamiętać, że koniec wojny jakże często nie
był końcem ich wojennej gehenny. Za swoją wierność
Ojczyźnie, za walkę z niemieckim okupantem, za służbę w
Armii Krajowej, za bycie Polką, Polakiem - jakże często
skazywano Was na pobyt w sowieckich łagrach. W 1945 roku,
już po zakończeniu wojny nadal trwały wywózki zwykłych
Polaków - nie tylko z Kresów - na Syberię. Walczyli całą
okupację, a potem spotkała ich taka „nagroda”. Powrót do
domu często nie oznaczał powrotu do Ojczyzny. Wielu z Was
wróciło do
rodzinnych
domostw po wprowadzeniu
postanowień z Jałty - położonych na Litwie, Białorusi, Ukrainie,
ale i tam służycie Ojczyźnie, dając świadectwo przywiązania
do języka polskiego, tradycji, historii. Muszę
Państwu
powiedzieć, że służą w sposób niewiarygodnie piękny, a ta
służba wierna Rzeczpospolitej nie jest tak łatwa, jak my dziś
możemy służyć tu, na polskiej ziemi”.
Pan konsul z wielkim szacunkiem i serdecznym
podziękowaniem odniósł się do działań:
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 pani mjr Stefanii Szantyr-Powolnej w
zakresie
organizowania pomocy dla Polaków, żyjących na
Wileńszczyźnie i Białorusi,
 pana mecenasa Andrzeja Siedleckiego, zawsze służącego
pomocą weteranom w dokumentowaniu ich zasług,
pomocą prawniczą, pomocą rzetelnej wiedzy, która
pozwalała uzyskać uprawnienia, nie było to czasem
łatwe,
 pana płk. Tadeusza Bieńkowicza - jak podkreślił –
jednego z ostatnich bohaterów Rzeczpospolitej,
upowszechniającego wśród młodzieży szkolnej wiedzę o
działalności konspiracyjnych oddziałów Armii Krajowej, a
prelekcje pana Tadeusza cieszą
się ogromnym
zainteresowaniem. Ta praca pana pułkownika to jest
służba polskiemu społeczeństwu,
 pani kpt. Weroniki Sebastianowicz i „jej chłopców”.
Każdy z tych „chłopców” ma swoją wielką kartę.
Weteranom z Białorusi pan konsul podziękował za
niezłomną wierność Rzeczpospolitej, za to, że nie dali się
złamać dwóm totalitaryzmom – faszyzmowi i
komunizmowi, za dbałość o miejsca pamięci w regionie
ich zamieszkania.
Na zakończenie pan konsul
przekazał pozdrowienia i
życzenia dla uczestników Zjazdu od dr Jana Stanisława
Ciechanowskiego - Szefa Urzędu Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Wyrazy szacunku dla środowiska Żołnierzy Armii Krajowej
przekazał pan Wojciech Walulik – burmistrz Augustowa, Wyraził
też podziękowanie za wybór Augustowa jako miejsca XXX
Jubileuszowego Zjazdu i radość z możliwości goszczenia
Łagierników.
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Weronika
Sebastianowicz
–
wiceprezes
naszego
Stowarzyszenia, prezes Związku Żołnierzy Armii Krajowej na
Kresach Wschodnich wspominała pierwszą swoją obecność na
Zjeździe w 1999 roku za kadencji prezes Natalii Zarzyckiej. Ze
wzruszeniem mówiła o radości ze spotkania po wielu latach z
mieszkającymi w Polsce kolegami z Oddziału Reduta, z którymi
służyła w Oddziale pod komendą Bronisława Chwieduka ps.
„Cietrzew”. Jak powiedziała pani Weronika – „każdy Zjazd jest
wydarzeniem bardzo oczekiwanym, pół roku zbieramy się, aby
wyjechać spoza szlabanu, a po powrocie – przez kolejne pół roku
wspominamy. Jesteśmy razem”.
Pani Natalia Zarzycka – honorowa prezes Stowarzyszenia opowiedziała o działalności swojego męża
ŚP. Olgierda
Zarzyckiego, jednego z inicjatorów integrowania środowiska,
organizatora czterech pierwszych zjazdów Łagierników w latach
1986 – 1989.
Pierwszy – nielegalny Zjazd odbył się w
prywatnym mieszkaniu państwa Zarzyckich.
Pan płk Tadeusz Bieńkowicz, ps. „Rączy” – ochotnik września,
w konspiracji od 1939 roku, po rozbrojeniu przez Sowietów nadal
pozostał w konspiracji, w walce na Nowogródczyźnie i w
centralnej Polsce do 1950 roku. Opowiadał o prowadzonych
walkach, wyraził radość ze spotkania na Zjeździe kolegów, z
którymi walczył podczas wojny i po zakończeniu działań
wojennych.
Osobom szczególnie zasłużonym dla działalności na rzecz
Łagierników – w podziękowaniu za wspieranie i opiekę - zostały
wręczone pamiątkowe ryngrafy. Ryngrafy otrzymali:
 Jan Stanisław Ciechanowski - Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych - odebrał pan
konsul Jan Sroka,
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 Stefania Szantyr Powolna - z następującą dedykacją na
rewersie „Pani mjr dr n.med. Stefanii Szantyr-Powolnej wieloletniej Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
Armii Krajowej, Redaktor Naczelnej „Kwartalnika” - w
podziękowaniu za dobrotliwe ciepło zjednujące
otoczenie, wielką życzliwość dla naszego środowiska i
za pracę redakcyjną - wdzięczni Łagiernicy,
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 Natalia Zarzycka,

 Stanisława Kociełowicz,
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 Krzysztof Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa - ryngraf przekażemy w Warszawie.

Medale pamiątkowe za zasługi dla Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej otrzymali:
Marek Wierzbicki,
Adam Łabanowski,
Ks. prałat Zbigniew Bzdak,
Płk Tadeusz Bieńkowicz,
Andrzej Siedlecki,
Barbara Kuklewicz,
Danuta Pielak,
Barbara Podlewska
Lucyna Fidrych.

Eugeniusz Simson - Wójt Gminy Augustów w latach 19902002 i mgr Karol Czarniecki - Dyrektor
Szkoły Podstawowej
i Muzeum Armii Krajowej w Janówce wręczyli
uczestnikom
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Zjazdu medale „Skazanych na cierpienie i zapomnienie w
łagrach syberyjskich”, przyznane za działalność na rzecz etosu i
tradycji Armii Krajowej. Medale otrzymali:
 mjr dr nauk medycznych Stefania Szantyr-Powolna honorowa prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
Armii Krajowej,

 płk Tadeusz Bieńkowicz - Prezes Polskiego Związku
Więźniów Komunizmu, żołnierz Armii Krajowej,
104

 mjr Michał Bauer - członek Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej,
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 kpt. Stanisława Kociełowicz - wiceprezes Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej,

kpt. Weronika Sebastianowicz – wiceprezes Stowarzyszenia,
prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Kresach Wschodnich
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Następnie pani Barbara Kuklewicz przedstawiła prezentację
multimedialną, przygotowaną na podstawie zgromadzonych
własnych oryginalnych materiałów archiwalnych, a także
fotografii, udostępnionych przez łagierników. Pani Barbara jest
córką łagiernika - Ś.P. Leonarda Kusojća, który za działalność w
AK został po wojnie, w 1946 roku, zesłany na Syberię i spędził
tam 11 lat.

Na zakończenie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Sejnach - z
udziałem pana Adama Łabanowskiego
zaprezentowali koncert pieśni patriotycznych.
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Po południu odbyło się posiedzenie Walnego Zjazdu
Członków. Przewodniczącą zgromadzenia została wybrana
109

jednogłośnie Pani Barbara Kuklewicz, udział wzięli również Pani
Dorota Agaciak - notariusz i Pan Wojciech Malasiński - adwokat .
Prezes Stowarzyszenia
przedstawił
działania zarządu
Stowarzyszenia w okresie od XXIX Zjazdu oraz propozycję
wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia, mianowicie:
 prowadzenie ośrodka dla kombatantów,
 prowadzenie edukacji i szkolenia młodzieży z Polski i
Kresów Wschodnich w zakresie kulturoznawstwa, historii,
przedsiębiorczości,
 organizowanie obozów, kolonii i półkolonii edukacyjnych,
sportowych, rehabilitacyjnych, prowadzenie treningów i
zajęć sportowych, powołanie do życia drużyny piłkarskiej
o nazwie AFK Legion Warszawa, która będzie
reprezentować nasze Stowarzyszenie w turniejach w
Polsce i za granicą.
Zjazd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany statutu
Stowarzyszenia.
Trzeci dzień Zjazdu - sobota, 13 czerwca 2015 r.
W tym dniu zaplanowany był rejs statkiem Żeglugi
Augustowskiej do Studzienicznej. Była to bardzo ciekawa
wycieczka, z
udziałem pani przewodniczki, która bardzo
ciekawie mówiła o trasie podróży, otaczającej nas fascynującej
przyrodzie i historii tego regionu. Pierwszym projektantem i
budowniczym Kanału Augustowskiego był gen. Ignacy
Prądzyński. Projekt został opracowany w 1824 roku, w czasie
budowy był modyfikowany, do użytku przekazano Kanał w 1839
roku. Obecnie jest wpisany do rejestru zabytków.
Rejs rozpoczął się w porcie nad Kanałem Augustowskim i
prowadził przez rzekę Nettę, jezioro Necko, z którego wpływa na
rzeczkę Klonownicę (tzw. Cichą Rzeczkę), najkrótszą żeglowną
rzekę w Polsce, skąd przedostaje się na jezioro Białe. Po
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pokonaniu śluzy Przewięź wpłynęliśmy na jezioro Studzieniczne
(różnica poziomu wód w obu akwenach wynosi 0,86m).
Rejsy do Studzienicznej określa się jako rejsy „szlakiem
papieskim” na pamiątkę pobytu w tej miejscowości w 1999 roku
papieża Św. Jana Pawła II.
Zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej7 miejsca kultu religijnego z wieloma zabytkami sakralnymi,
malowniczo położonego na wyspie, obecnie połączonej groblą z
lądem. Początki kultu maryjnego związane są z historią klasztoru
kamedułów na Wigrach, który to klasztor od 1715 r. był
właścicielem tych ziem. W 1873r. Studzieniczna stała się parafią
z Kościołem parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej
Szkaplerznej.

Słynący łaskami obraz
Matki Bożej
Studzieniczańskiej,
znajdujący się w kaplicy
murowanej, jest kopią
obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej,
wykonany został techniką
olejną na płótnie przez
nieznanego autora.
Obraz zasłynął licznymi
uzdrowieniami i
nawróceniami, pojawiły
się bardzo liczne wota.
7

Źródło: tekst zamieszczony na stronie internetowej sanktuarium studzieniczna.pl
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Datą, która zapisała się w
historii Sanktuarium jest
dzień wizyty papieża Jana
Pawła II - 9 czerwca 1999
roku. Dla upamiętnienia
tego
wydarzenia
na
brzegu wyspy powstał
pomnik Ojca Świętego.
Na postumencie jest
wyrzeźbiona inskrypcja –
ówczesna
wypowiedź
papieża „Byłem tu wiele
razy, ale jako papież po
raz pierwszy i chyba
ostatni”.
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Tego dnia po południu był przewidziany wyjazd do
Janówki na spotkanie z dyrekcją, gronem pedagogicznym,
rodzicami i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej. Miłą niespodzianką dla uczestników Zjazdu był
wzruszający koncert w wykonaniu uczniów tej Szkoły, w
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programie koncertu znalazły się poezje i pieśni, głównie
poświęcone Powstaniu Warszawskiemu.
Wykonawcy wystąpili w strojach z tamtych czasów, z
charakterystycznymi dla epoki rekwizytami, doskonała gra
aktorska i towarzysząca występowi projekcja archiwalnych
kronik powstańczych, to wszystko spowodowało, że nagle
znaleźliśmy się w tamtych, tragicznych latach.
Podziwialiśmy kunszt młodych artystów, wykonawców
poszczególnych utworów, którzy z powodzeniem poradzili
sobie z trafnie dobranym repertuarem.
Swoim
występem
i
wyraźnie
widocznym
zaangażowaniem młodzież oddała hołd pamięci tym, którzy
rzucili się do walki, poświęcając swoje życie.
Słuchaczom łzy popłynęły w czasie tego koncertu, a
ostatnia sekwencja, kiedy to nad głowami młodych artystów
przesuwała się nasza narodowa flaga - spotęgowała
wzruszenie, wszyscy wstaliśmy, owacjom nie było końca.
Przedstawiciele Stowarzyszenia: Artur Kondrat, Stefania SzantyrPowolna, Weronika Sebastianowicz serdecznie dziękowali
dyrekcji, gronu pedagogicznemu, młodzieży za przygotowanie
spektaklu.
Wśród nas była pani Hanna Stadnik, przyjaciółka
Stowarzyszenia Łagierników, gość Zjazdu,
sanitariuszka i
łączniczka
w czasie Powstania
Warszawskiego,
której
wysłuchanie tego koncertu przyniosło szczególne emocje.
Dziękując pedagogom i młodzieży powiedziała: „Tak piękny
koncert mogą przygotować tylko osoby, które czują Polskę
w sercu. Gratuluję Państwu Pedagogom tak wspaniałego, w
duchu patriotycznym, w miłości do Ojczyzny wychowywania
młodzieży. Widząc takich nauczycieli, którzy uczą młodzież
szacunku dla historii, dla przeszłości - możemy spokojnie
odejść…”.
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Pani Hania Stadnik przekazała do zbiorów istniejącego
przy Szkole Muzeum Armii Krajowej znaczek – symbol Powstania
Warszawskiego, a łagierniczka - Pani Wanda Kiałka dokumentację z czasów konspiracji.
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Po koncercie zwiedzaliśmy Muzeum Armii Krajowej w Janówce8
„Muzeum Armii Krajowej w Janówce jest jedynym na
terenach Polski północno – wschodniej obiektem, kultywującym
wartości patriotyczne. Swoim zasięgiem obejmuje całe "kresy
wschodnie". Powstało przy Szkole Podstawowej im. Armii
Krajowej w Janówce. Zostało uroczyście otwarte 27.09.2000
roku, z udziałem wielu członków AK z całego kraju, władz
państwowych, wojewódzkich i powiatowych (...) Można tu
prześledzić wojenne losy AK-owców. Zgromadzone w nim
eksponaty zostały przekazane przez byłych żołnierzy Armii
Krajowej z kraju i zagranicy oraz przez miejscowe społeczeństwo.
Do najciekawszych należą między innymi pamiątki po kpt.
8

Poniższy tekst pochodzi ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im.
Armii Krajowej w Janówce.
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Benonie Łastowskim ps. "Łobuz", "Cichociemny". Są to
odznaczenia bojowe polskie i zagraniczne, dokumenty i
legitymacje wojskowe, zdjęcia, elementy umundurowania (…) Na
specjalnych planszach zamieszczono duże zdjęcia dokumentujące
działalność AK na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej, dziś
należących do Litwy i Białorusi. Przedstawiają one działających
tam dowódców i codzienne życie oddziałów partyzanckich.
Specjalne gabloty poświęcono pamięci żołnierzy AK
wywiezionych po wojnie w głąb Związku Radzieckiego.
Umieszczono w nich listy i pocztówki (nieraz wykonane ręcznie)
od zesłańców, fotografie, drobne przedmioty. Szczególne
wrażenie wywiera typowy strój łagiemika z wyszytym numerem
więźnia na kurtce i czapce.
Muzeum posiada skromną kolekcję mundurów. Wśród
nich warto zwrócić uwagę na autentyczny mundur polski z
1939 roku oraz mundury, w których walczyli żołnierze Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie (…)”.
W trakcie oglądania eksponatów – na jednej z plansz z
zamieszczonymi fotografiami oddziałów partyzanckich - pan
Wiesław Piątek z Wilna rozpoznał swojego ojca, a Franciszek
Szamrej z Lidy - brata.
Przewodnikiem po Muzeum był pan dyrektor Karol
Czarniecki. Poinformował nas, że obecnie z zasobów Muzeum, w
tym również ze zbiorów bibliotecznych korzystają m.in.
studenci i pracownicy naukowi.
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Czwarty dzień Zjazdu - niedziela, 14 czerwca 2015 r.
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W Gibach
przy pomniku
ku czci Ofiar Obławy
Augustowskiej, zwanym też Golgotą Wschodu przywitali nas: pan
Jan Kramnicz - wójt gminy Giby, pan Piotr Alszko – Starosta
Powiatu Sejny i Romuald Witkowski - Wicestarosta Powiatu
Sejny. Odmówiliśmy modlitwę za ofiary Obławy Augustowskiej,
złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze. Artykuł dotyczący Obławy
Augustowskiej przygotowali dla nas państwo Danuta i Zbigniew
Kaszlejowie, zamieszczony jest na str. 156 -157.

„Jest takie
wzgórze w Gibach,
na którym
wzniesiono po niebo
krzyż – symbol
cierpienia i ponad sto
głazów, które krzyczą
z bólu
pomordowanych już
po wojnie Polaków z
Ziemi Augustowskiej,
Grodzieńskiej,
Suwalskiej i
Sejneńskiej.
Zostali unicestwieni
tylko za to, że kochali
wolną Polskę i nie
chcieli żyć na
kolanach pod
sowieckim
barbarzyńcą.
Teraz w mokradłach i dołach Puszczy Augustowskiej znajdują się
szczątki kości całych rodzin polskich i za nich wołają te kamienie
do morderców SMIERSZ i UB – za co?
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W ten czerwcowy dzień 2015 roku na wzgórzu stanęli
ostatni żyjący Żołnierze Niezłomni w odświętnych mundurach,
aby złożyć hołd w tym Małym Katyniu niewinnym ofiarom, które
zostały skazane na cierpienie, śmierć i zapomnienie w PRL,
pozbawionym życia strzałem w tył głowy – po sowiecku w
Obławie Augustowskiej.

I nagle w ten pochmurny dzień, kiedy odmawiamy
modlitwy za skazanych
- wstaje słońce, które oświetla
składających hołd Kresowych Straceńców. Na niebie pojawia się
bocian, który zatacza trzy kręgi i siada na ramieniu krzyża.
Ten dorodny ptak jest symbolem życia, które zostało przerwane,
lecz znajduje się przy Bogu na niebiańskiej ścieżce”. - Andrzej
Siedlecki.
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W Berżnikach na cmentarzu pod Pomnikiem Bitwy
Niemeńskiej złożyliśmy kwiaty w towarzystwie Pana Piotra
Alszko – Starosty Sejneńskiego, Pana Roberta Klucznika – Prezesa
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Sejneńskiego Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami i Pana Jana
Stanisława Kapa – byłego burmistrza Sejn.

Bitwa nad Niemnem była ostatnią wielką bitwą wojny polskobolszewickiej. Armia Czerwona poniosła kolejną po bitwie warszawskiej
wielką klęskę. Bitwa nad Niemnem uważana jest przez historyków za
manewr, który po "cudzie nad Wisłą" dokończył dzieła rozgromienia
bolszewików w 1920 roku. Bitwa trwała od 20 do 26 września
(niektóre źródła podają, że do 28 września) 1920 roku. Miała olbrzymi
wpływ na przebieg rokowań pokojowych w Rydze. Delegacja sowiecka
była zmuszona odstąpić od wcześniej stawianych warunków, które
godziły w godność i suwerenność państwa polskiego. W wyniku
zakończonej zwycięsko bitwy nad Niemnem i traktatu ryskiego Polska
otrzymała (odzyskała) 114 tys. km² i ok. 4 mln ludności ponad tzw. linię
Curzona. Granica II RP oparta o Dźwinę, Dzisnę, błota Polesia i linię
Zbrucza na południowym wschodzie odpowiadała w przybliżeniu
granicom Polski sprzed II rozbioru.

Na cmentarzu w Berżnikach znajduje się również Krzyż
Ponarski upamiętniający 100 tys. ofiar zamordowanych w
Ponarach pod Wilnem przez okupantów niemieckich przy
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aktywnej współpracy ochotników litewskich
1944.

w latach 1941-

W Sejnach pod Pomnikiem Powstania Sejneńskiego
kwiaty złożyli: pan Piotr Alszko - Starosta Sejneński, pan
Romuald Witkowski Wicestarosta, pan Waldemar Pojawis komendant Straży Granicznej w Sejnach, pan Sylwester
Symonowicz - zastępca komendanta Policji w Sejnach, pan
Robert Klucznik - prezes Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami.
Pod Pomnikiem Powstania Sejneńskiego głos zabrał Pan
starosta witając pięknie łagierników, kombatantów na ziemi
sejneńskiej. Podkreślił ich poświęcenie dla ojczyzny i to że dzięki
takim ludziom - możemy dziś żyć w wolnej Polsce.

Pomnik powstania
sejneńskiego odsłonięto
w 1999 roku - w 80.
rocznicę zwycięskich
walk z wojskiem i
administracją litewską o
pozostawienie
Sejneńszczyzny w
granicach niepodległej
Polski.
W latach 1919-1920
Sejny jedenastokrotnie
przechodziły z rąk do
rąk, a ofiary były
zarówno po jednej jak i
po drugiej stronie.
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Dowódca oddziałów powstańczych por. Adam Rudnicki tak
mówił o zakończeniu walk: "patriotyczny lud Suwalszczyzny
przez
swoją nieugiętą walkę dał wyraz przywiązania do
Macierzy i z walki tej mimo wielu cierpień wyszedł
zwycięsko".
Następnie pojechaliśmy do Bazyliki Sejneńskiej na mszę
św. którą prowadził i wygłosił Słowo Boże ks. prałat Zbigniew
Bzdak. Obecne były poczty sztandarowe.

Homilia wygłoszona przez księdza prałata ponownie wzruszyła
zebranych, słowa kierowane do obrońców Ojczyzny, o ich
trudnych losach, przebytych cierpieniach, o konieczności
zachowania pamięci o ludziach, którzy walczyli o wolną Polskę –
poruszyła nas do głębi.
Po zakończeniu mszy - pani Weronika Sebastianowicz
otrzymała medal pamiątkowy za pracę i zaangażowanie na
rzecz środowiska łagierników żołnierzy Armii Krajowej.
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Potem wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia
na tle Ołtarza Głównego Bazyliki.

Później udaliśmy się do Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Sejnach gdzie zostaliśmy przyjęci w sposób wyjątkowy przez
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pana dyrektora Cezarego Teodorowskiego, grono nauczycieli
oraz młodzież, która przygotowała piękny koncert pieśni i
utworów poetyckich.
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Były podziękowania, przemówienia i wspomnienia, snute
przez łagierników. Uczniowie wręczyli bukiety pięknych róż
paniom Stefanii Szantyr-Powolnej i Weronice Sebastianowicz.
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W imieniu naszej grupy - uczniom i nauczycielom
podziękował Andrzej Siedlecki, który powiedział m.in.:
„Kochani uczniowie, drogie grono pedagogiczne Gimnazjum imienia
Świętego Jana Pawła II w Sejnach!
W imieniu weteranów z szeregów Armii Krajowej, Kresowych
Straceńców, Żołnierzy Wyklętych, bohaterów narodowych, którzy bez
wahania składali swoje życie w ofierze dla Ojczyzny, tu siedzących w
mundurach z 1939 r. lub z biało – czerwonymi opaskami na rękawach
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej pragnę gorąco
podziękować za ciepłe przyjęcie ich tu w murach tej szkoły i za koncert,
w który włożyliście tak dużo serca i przygotowań.
Dziękujemy serdecznie za wykonanie pięknych, wzruszających
polskich pieśni żołnierskich i utworów poetyckich, dziękujemy także
za zaopatrzenie nas w śpiewniczki.
Patronem Waszego Gimnazjum jest najwybitniejszy Polak
wszechczasów – święty Papież Jan Paweł II, za którego
wstawiennictwem do Boga zmieniło się oblicze ziemi, upadł totalitarny
ustrój komunistyczny – ustrój zniewolenia człowieka, a Polska uzyskała
wolność.
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W historii naszego narodu byli wspaniali królowie, sławni
hetmani, wybitni patrioci: naczelnik Tadeusz Kościuszko, naczelnik
Romuald Traugutt, marszałek Józef Piłsudski, ale nasz papież Jan Paweł
II był postacią najbardziej niezwykłą, obdarzoną świętością,
nauczycielem miłości do Boga i Ojczyzny, najwyższym autorytetem,
wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia.(…)

Uczniowie tego Gimnazjum wychowani w duchu katolickim i
patriotycznym – kiedy wejdziecie w życie młodego, ale już dorosłego
pokolenia, stosujcie wspaniałe nauki Św. Jana Pawła II: „Musicie od
siebie wymagać więcej, aniżeliby inni od Was wymagali” i „Nie
lękajcie się nieść prawdy o Bogu i Ojczyźnie”.
My zaś ze swej strony życzymy Wam również sukcesów w
niesieniu prawdy historycznej oraz tradycji i etosu Armii Krajowej
najpiękniejszej organizacji niepodległościowej. Życzymy też, aby
patron Waszego Gimnazjum Święty Jan Paweł II błogosławił Wam w
życiu, zdrowiu i nauce”.
Na zakończenie pobytu w Sejnach udaliśmy się do Karczmy Litewskiej
na pyszny regionalny obiad.
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Ok. 18.00 rozpoczęła się uroczysta pożegnalna kolacja
w miejscu naszego zakwaterowania - w WDW Pacific.
Prezes Artur Kondrat podziękował weteranom i gościom
za udział w Zjeździe oraz osobom zaangażowanym w prace
organizacyjne Stowarzyszenia i niosącym pomoc w realizacji
Zjazdu.
Złożył podziękowanie posłowi Jarosławowi Zielińskiemu
za wspieranie działalności Stowarzyszenia – wręczył pamiątkowy
medal. Pan poseł był zaskoczony przyznaniem tego wyróżnienia,
podkreślił znaczenie
działań Stowarzyszenia
na rzecz
rozpowszechniania i umacniania pamięci o bohaterskich czynach
Żołnierzy Armii Krajowej a także w zakresie wspierania Polaków
na Białorusi. Małżonka pana posła otrzymała bukiet róż.
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Prezes podziękował właścicielom hotelu, w którym
mieliśmy zakwaterowanie za sympatyczne przyjęcie naszej
grupy, w tym również za wprowadzenie „pozastandardowych”
udogodnień dla osób, które miały problemy ze sprawnym
poruszaniem się. Właściciel – pan Wacław powiedział, że z
dużym wzruszeniem patrzył na weteranów, na emanującą z nich
- mimo wieku - siłę witalną, podkreślił swój szacunek dla ich
niezłomności i trudnych życiowych doświadczeń. Zaprosił
łagierników do goszczenia w hotelu w przyszłym roku.
Właścicielka hotelu otrzymała kwiaty.

Kwiatami zostały wyróżnione m.in. panie: Stefania SzantyrPowolna, Hanna Stadnik, Lidia łwow-Eberle, Natalia Zarzycka.
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Uczestnicy Zjazdu, reprezentowani przez panią Grażynę ZłockąKorzeniewską i pana Andrzeja Siedleckiego - podziękowali
prezesowi Arturowi Kondratowi za wkład pracy wniesiony w
przygotowanie Zjazdu. Pani Grażyna i Pan Andrzej wręczyli
prezesowi obraz augustowskiego artysty malarza – pana Zenona
Stankiewicza, przedstawiający regionalny pejzaż. Pani Grażyna
(nauczycielka, profesor, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w
Białymstoku) zwróciła się do weteranów z „apelem”
o
obowiązkową obecność na zjeździe w przyszłym roku. Odwołała
się do zdarzenia mającego miejsce podczas naszej wizyty w
Gibach, kiedy to na ramieniu krzyża przysiadł bocian, symbol
życia. „Chcielibyśmy, aby ten bocian, symbol życia - przyniósł
nam możliwość uczestniczenia w zjeździe w 2016 roku” powiedziała.
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Oby te życzenia wyrażone przez panią dyrektor Grażynę
Złocką-Korzeniewską spełniły się do zobaczenia na następnym Zjeździe Łagierników.

Zdjęcia zamieszczone w relacji ze Zjazdu wykonali:
 zamieszczone na stronach 115-124, 126-130, 146-151 – pan
dyrektor Karol Czarniecki,
 zamieszczone na stronach 130-133 - pan Marek Wierzbicki,
 pozostałe - pani Emilia Gryguć.
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Napisali o nas - dla nas
Sejny, 22 czerwca 2015 r.
Zarząd Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej
Otrzymałam zaproszenie od koleżanki Barbary Kuklewicz,
członka Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej na
jubileuszowe spotkanie, czynnie uczestniczyłam we wszystkich
uroczystościach, byłam z łagiernikami w wielu miejscach pamięci
narodowej. Obcowanie w tych chwilach z uczestnikami Zjazdu,
przeprowadzone rozmowy z tymi wspaniałymi,
niezłomnymi
weteranami
- przyniosły
mi bardzo głębokie doznania, były
przyczyną łez. Oni pięknie opowiadają o swoich przeżyciach, mimo
podeszłego wieku nie pokazują zmęczenia. Jakże prawdziwe okazuje
się w ich przypadku powiedzenie, że co człowieka nie zniszczy, to go
umocni. Żal, że jest ich już coraz mniej. Życzę łagiernikom, aby jak
najdłużej byli dla młodszych pokoleń przykładem godnego
postępowania, przykładem umiłowania Ojczyzny. Ich życiowa
postawa daje poczucie, że w ostatecznym rozrachunku, nie
zmarnowało się życia.
Łączę serdeczne podziękowanie za zorganizowanie pięknego
Zjazdu, jestem wdzięczna za otrzymane zaproszenie, proszę zaliczyć
mnie do grona sympatyków Stowarzyszenia.
Z poważaniem Halina Rutkowska
Sejny
Red.: Pani Halina Rutkowska jest emerytowaną nauczycielką
pedagogiki wczesnoszkolnej. Wychowała wiele pokoleń młodych ludzi.
Jest wspaniałym wychowawcą i nauczycielem. Dzisiaj chociaż jest na
emeryturze jest darzona sympatią i szacunkiem wśród
społeczeństwa Sejn, jako były nauczyciel wielu pokoleń.
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„Wolność – kocham i
rozumiem”

„Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co wpośród burz, w zwątpienia dnie,
Gdy w duszę ci uderzy grom,
Wspomnieniem swym ocala cię?”
O, jeśli kochasz, jeśli chcesz
żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,
Sercem ojczystych progów strzeż,
Serce w ojczystych ścianach złóż!...”
M. Konopnicka

Dnia 13 czerwca 2015 roku społeczność Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Janówce gościła uczestników jubileuszowego XXX
Międzynarodowego Zjazdu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
Armii Krajowej. Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły pan Karol
Czarniecki oraz wójt Gminy Augustów pan Zbigniew Buksiński.
Uczniowie klas III – VI zaprezentowali zgromadzonym gościom
patriotyczny spektakl poetycko – muzyczny pt. „Wolność – kocham i
rozumiem” przygotowany i wyreżyserowany przez panią Dorotę
Gromak,
Joannę
Pożarowską
i
Małgorzatę
Mral.
Widowisko patriotyczne przygotowano z wielką dbałością o każdy
szczegół, aby jak najwierniej oddać rzeczywistość i bohaterstwo
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żołnierzy Armii Krajowej. Młodzi aktorzy wystąpili w kostiumach z
okresu II wojny światowej. Pięknej poezji i recytacji towarzyszyły
piosenki Marka Grechuty, melodie z filmu „Czas honoru” oraz
popularne żołnierskie pieśni o bohaterach wojennych.
Mimo tremy, związanej z ważnym wydarzeniem i dużą liczbą
gości, uczniowie popisali się świetnym warsztatem aktorskim i
wokalnym. Dopełnieniem widowiska była prezentacja multimedialna
stanowiąca tło całej inscenizacji.
O walorach spektaklu zadecydowały nie tylko kostiumy i
scenografia, ale przede wszystkim piękna gra aktorska, śpiew solistów Oliwii Poniatowskiej, Weroniki Bożewicz i Sebastiana Jaśków z
towarzyszeniem chóru oraz recytacja wierszy patriotycznych w
wykonaniu: Anny Namiotko, Kingi Bartoszewicz, Mileny Kotarskiej,
Izabeli Wiśniewskiej, Pauliny Ćwikowskiej, Julii Twardowskiej, Moniki
Bartoszewicz, Katarzyny Duba, Damiana Kamińskiego, Alberta
Woronieckiego, Erwina Bejlika, Amadeusza Skrockiego i Dawida
Danowskiego.
Występy uczniów zostały nagrodzone rzęsistymi brawami i
indywidualnymi podziękowaniami uczestników XXX Zjazdu Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej. Podziękowania złożyli między innymi:
Honorowa Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK - mjr dr
nauk medycznych Stefania Szantyr – Powolna, Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK - Artur Kondrat, członkini
Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej - Hanna Stadnik, Prezes Związku Żołnierzy AK na Kresach
Wschodnich – kpt. Weronika Sebastianowicz.
Wzruszeni goście dziękowali organizatorom i młodym artystom
za przeniesienie ich w czasy młodości, które poświęcili walce o
wolność i niepodległość Ojczyzny. Są dumni, że młode pokolenie zna
historię
i
rozumie,
czym
jest
patriotyzm.
Podziękowaniom, gratulacjom i rozmowom nie było końca. Goście
wielokrotnie podkreślali, że Szkoła Podstawowa w Janówce jest dla
nich drugim domem, do którego zawsze chętnie wracają.
Wizytę zakończyło zwiedzanie Izby Pamięci – Muzeum Armii
Krajowej przy Szkole Podstawowej im. AK w Janówce.
Karol Czarniecki
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POEZJE
Surkonty – polskie Termopile
Andrzej Siedlecki
Wiersz poświęcam płk Tadeuszowi Bieńkowiczowi
zdobywcy więzienia w Lidzie

W sierpniowy poranek na zielonych łąkach Surkont
pokrytych rosą jak łzami i dywanem kwitnących stokrotek
cichociemny major Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”
kończył swój ostatni bój o wolną Ojczyznę na polskich Kresach.
Przy jego boku walczyli straceńcy - młodzi chłopcy w panterkach,
absolwenci gimnazjum Pijarów w Lidzie,
uczeni miłości do Polski słowami
„wszystko co mamy Polsce oddamy”
wszystko – to znaczy młode życie.
Mieli szkolne pseudonimy:
Sinus, Cosinus, Minus, Czarny, Marabut,
Tolot, Błysk, Dzwon, Alan, Karo i inne.
W Lidzie pozostały ich wspaniałe dziewczyny,
z którymi śpiewali narodowe pieśni,
i z którymi zamierzali iść przez życie.
Ich piękne sny przerwał kremlowski wróg
seriami z cekaemów,
a potem sołdaci dobijali rannych bagnetami,
aż łąka spłynęła ich krwią.
Sanitariuszko Eugenio Myszkówna „Gienko”
czerwony barbarzyńca znad Wołgi
wbił bagnet w Twoje niewinne ciało
i nie zdążyłaś zaznać radości życia
w wolnej Polsce.
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Na dawnych Kresach Rzeczypospolitej
zrabowanych Polsce przez imperium sowieckie,
jest mały cmentarzyk 37 Żołnierzy Wyklętych
którzy nigdy nie zamierzali się poddać sowieckim katom,
którzy woleli umrzeć stojąc, aniżeli żyć klęcząc w niewoli.
Przechodniu powiedz Polsce,
że zginęliśmy za wolność Ojczyzny, jej honor i wiarę świętą.
Wybraliśmy największy dar jaki dał Bóg
- miłość do Ojczyzny.

Za co ty walczysz polski żołnierzu
Artur Oppman

Za co ty walczysz, za co ty giniesz,
Polski żołnierzu?
Za swojej ziemi wielkość i sławę,
Za jej mogiły święte i krwawe,
Za honor dziadów, za własną bliznę,
Za swoją całą dumną Ojczyznę,
Na której kresach sztandar rozwiniesz,
Polski żołnierzu!
Za co ty walczysz, za co ty giniesz,
Polski żołnierzu?
Za naszą miłość domów rodzinnych,
Za wolność swoją i wolność innych,
Za dni idących dobro i piękno
I za grób własny, na którym klękną,
Gdy ty się w ziarno lub w kwiat rozpłyniesz,
Polski żołnierzu!
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Za co ty walczysz, czego ty bronisz,
Polski żołnierzu?
Matki, co pacierz za ciebie szepce,
Maleńkiej siostry, co śpi w kolebce,
Ojca, co twardą pracą codzienną
Wykuwa Polsce przyszłość bezcenną,
Czci kraju, który piersią osłonisz,
Polski żołnierzu!
Za co ty walczysz, czego ty bronisz,
Polski żołnierzu?
Każdego grodu, każdego sioła,
Każdego krzyża, co Polską woła,
Pamięci ległych na polach bitwy,
Polskiej twej mowy, polskiej modlitwy
I orlej chwały, do której gonisz,
Polski żołnierzu!
Za co ty walczysz, cóż chcesz w nagrodę,
Polski żołnierzu?
Stanąć u armat, błysnąć w pałasze,
Odbić wrogowi, co twe i nasze,
Nad Karpat szczytem, Bałtyku tonią
Wionąć chorągwią z Orłem, z Pogonią,
Zwiastować życie, szczęście, swobodę,
Polski żołnierzu!
Za co ty walczysz, cóż chcesz w nagrodę,
Polski żołnierzu?
Polskę w potędze i w majestacie,
śmiech w każdym domu, pieśń w każdej chacie,
Wolnych pod stropem wolnego nieba,
A jeśli trzeba... a jeśli trzeba:
Oddać Ojczyźnie życie swe młode,
Polski żołnierzu!
2. 5. 1919 r.
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Kartki z historii
Katyń w Norymberdze

9

Podczas procesu w Norymberdze Sowieci próbowali zrzucić na
Niemców winę za zbrodnię katyńską. Nie udało im się to m.in. dzięki
trzem oficerom Wehrmachtu, uczestnikom spisku na życie Hitlera.
Dla stacjonujących w Smoleńsku oficerów sztabu niemieckiej Grupy
Armii "Środek" sprawa była oczywista: polskich oficerów, których
zbiorowe groby żołnierze Wehrmachtu odkryli w lesie katyńskim,
zamordowało wiosną 1940 r. NKWD. Tak wynikało z relacji
miejscowych, a także badań lekarzy (w tym członków Polskiego
Czerwonego Krzyża) przeprowadzonych po ekshumacji.
Badania,
które miały miejsce wiosną 1943 r., trzy lata po dokonaniu zbrodni,
nadzorował podpułkownik Rudolf Christoph von Gersdorff wywodzący
się z pruskiej szlachty i praktykujący ewangelik.
Gersdorff należał do grupy oficerów służących wówczas
w Smoleńsku, którzy odważyli się protestować przeciwko
niemieckiemu terrorowi szalejącemu na terenach okupowanej Polski
oraz ZSRR i którzy nie kryli też oburzenia, gdy dowiedzieli się o
masowym mordowaniu Żydów. Obawiając się klęski Niemiec,
ludzie ci przemyśliwali o zamachu na Hitlera, a na czele grupy
spiskowców stał
pułkownik,
a później generał Henning von
Tresckow, oficer sztabowy Grupy Armii "Środek".

9

Artykuł Thomasa Urbana zamieszczony w dodatku do Gazety
Wyborczej „Ale Historia” Nr 14(168) z 4 kwietnia 2015 roku.
Thomas Urban - od 1988 do 2012 r. był korespondentem
"Süddeutsche Zeitung" w Warszawie, Moskwie i Kijowie. Obecnie
pracuje w Madrycie. W Niemczech ukazała się właśnie jego książka
"Katyń 1940. Historia zbrodni", która w Polsce ma się ukazać w
przyszłym roku
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W gronie spiskowców znaleźli się trzej oficerowie, którzy
podczas procesów norymberskich mieli odegrać ważną rolę w sprawie
Katynia - byli to wspomniany już von Gersdorff oraz porucznicy Fabian
von Schlabrendorff i Reinhart von Eichborn. Schlabrendorff, w cywilu
prawnik, był kuzynem Tresckowa i pełnił funkcję kuriera między
Smoleńskiem a spiskowcami w Berlinie. Przekazywał m.in. wiadomości
pułkownikowi Clausowi von Stauffenbergowi, który 20 lipca 1944 r.
dokonał nieudanego zamachu na Hitlera w Wilczym Szańcu. Eichborn,
szef centrali telefonicznej w Smoleńsku (dzięki temu stanowisku
wiedział np., które linie są na podsłuchu), znał się ze Schlabrendorffem
z czasów, gdy razem studiowali prawo.
Kiedy 13 marca 1943 r. Hitler przyleciał do Smoleńska na
inspekcję frontu, spiskowcy postanowili wykorzystać tę okazję, by go
zgładzić. Przez znajomych oficerów w Berlinie Gersdorff załatwił
materiały wybuchowe. Bombę zakamuflowali tak, że kryjący ją
pakunek wyglądał jak zapakowane dwie butelki koniaku mające być
rzekomym prezentem - Schlabrendorff poprosił jednego z oficerów ze
świty Hitlera, żeby po powrocie do Wilczego Szańca przekazał go jego
przyjacielowi. Podczas lotu bomba jednak nie wybuchła, ponieważ w
luku samolotu, do którego trafił pakunek, panowała tak niska
temperatura, że chemiczny zapalnik zamarzł. Schlabrendorff szybko
poleciał do kwatery w Wilczym Szańcu, aby zabrać "prezent".
Parę dni później, kiedy w lesie katyńskim pełną parą ruszyły prace
ekshumacyjne, Gersdorff poleciał do Berlina, gdzie miał oprowadzać
Hitlera po wystawie zdobycznego uzbrojenia Armii Czerwonej. Przed
odlotem Tresckow nakłonił go, by podczas oglądania eksponatów
rzucił się na Führera z ładunkiem wybuchowym ukrytym pod
mundurem. Gersdorff zgodził się wykonać samobójczy zamach - był
samotny, nie miał dzieci, a po niedawnej śmierci żony został
wdowcem. 21 marca 1943 r., kiedy Hitler pojawił się na wystawie,
uruchomił zapalnik mający zadziałać po mniej więcej 10 minutach, ale
Führer opuścił budynek po zaledwie dwóch minutach. W tej sytuacji
Gersdorff natychmiast poszedł do łazienki i tam rozbroił bombę.
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Wkrótce po tym wydarzeniu Gersdorff wrócił do Smoleńska i
otrzymał rozkaz zajmowania się wszystkimi delegacjami
odwiedzającymi las katyński - Josephowi Goebbelsowi, ministrowi
propagandy III Rzeszy, bardzo zależało, aby o zbrodni NKWD
zaświadczyło jak najwięcej zagranicznych specjalistów. Do Katynia
Niemcy przywozili lekarzy sądowych z kilku krajów, grupę polskich
publicystów, dziennikarzy i pisarzy z różnych stolic europejskich, a
także wziętych do niewoli amerykańskich, brytyjskich i polskich
oficerów. Szybko się okazało, że kampania Goebbelsa nie doprowadzi
do rozpadu koalicji, bo zarówno brytyjski premier Winston Churchill,
jak i amerykański prezydent Franklin D. Roosevelt ją zignorowali.
Jedynym efektem odkrycia grobów katyńskich było zerwanie
stosunków dyplomatycznych między ZSRR a rządem gen. Sikorskiego.
Zachodni przywódcy dobrze pamiętali, jak latem 1939 r. Stalin
porozumiał się z Hitlerem, i oficjalnie przyjęli za dobrą monetę
twierdzenia Moskwy o niemieckiej winie za zbrodnię katyńską.
Uważali, że inna reakcja mogłaby skłonić radzieckiego dyktatora do
ponownego szukania porozumienia z Hitlerem. Ponadto
zafascynowany Stalinem Roosevelt widział w nim przyszłego gwaranta
pokoju nie tylko w Europie, ale też na świecie.
Już w styczniu 1943 r. podczas konferencji w Casablance
alianccy przywódcy ogłosili, że ich celem jest bezwarunkowa
kapitulacja III Rzeszy. Dla spiskowców w Wehrmachcie deklaracja ta
stanowiła poważny cios; planowali, że po usunięciu Hitlera Niemcy, już
pod ich kierownictwem, zawrą pokój na Zachodzie i będą kontynuować
wojnę na Wschodzie. Nie mieli złudzeń co do reżimu Stalina i bali się
zemsty Sowietów za niemieckie zbrodnie popełnione na Wschodzie.
Podczas konspiracyjnych narad doszli do wniosku, że mimo wszystko
muszą jakoś dostarczyć Rooseveltowi dowody zbrodni radzieckich.
Miały nimi być zdjęcia zamordowanych w Katyniu Polaków wykonane
przez podkomendnych podpułkownika Gersdorffa.
Kontakt z Białym Domem postanowili nawiązać przez kanał
turecki - w Ankarze ambasadorem Niemiec był Franz von Papen,
niegdyś polityk katolickiej partii Zentrum i krótko kanclerz w drugiej
połowie 1932 r. W Ankarze Papen utrzymywał potajemne kontakty z
amerykańskim dyplomatą George'em Earle'em, przyjacielem
Roosevelta. Earle wiedział, co się stało w Katyniu, dzięki raportom
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bułgarskiego i rumuńskiego Czerwonego Krzyża, których
przedstawicieli Niemcy ściągnęli na oględziny miejsca zbrodni.
Ale z Rooseveltem Earle spotkał się dopiero na początku 1944
r. i kiedy pokazał zdjęcia z Katynia (nie wiadomo, czy te z kolekcji
Gersdorffa, czy z innego źródła), prezydent nie zareagował tak, jak
oczekiwali niemieccy spiskowcy. Nie chciał słyszeć o zbrodniach NKWD
i mówił nawet o "Goebbelsowskiej propagandzie". Moment okazał się
też niedogodny, gdyż Kreml opublikował właśnie swój raport katyński:
komisja pod kierownictwem Nikołaja Burdenki, członka Akademii Nauk
ZSRR, doszła naturalnie do wniosku, że polskich oficerów zamordowali
Niemcy, a stało się to w sierpniu i wrześniu 1941 r. Amerykańscy i
brytyjscy korespondenci wojenni, którzy na zaproszenie Sowietów
przyjechali do Katynia, w swoich relacjach powtarzali tę wersję.
Spiskowcy nie zdołali więc uzyskać wsparcia aliantów, a po nieudanym
zamachu na Hitlera przeprowadzonym przez pułkownika
Stauffenberga 20 lipca 1944 r. gestapo rozbiło opozycję. 21 lipca w
lesie pod Białymstokiem Tresckow popełnił samobójstwo, bojąc się, że
nie wytrzyma tortur i poda nazwiska spiskowców. Natomiast jego
kuzyn, porucznik Schlabrendorff, choć został aresztowany, wytrzymał
tortury i nie wydał Gersdorffa, który nawet awansował na generała
majora.
Schlabrendorff przeszedł przez kolejne obozy koncentracyjne,
m.in. Sachsenhausen, Flossenbürg i Dachau, a tuż przed kapitulacją
przebywał w Niederdorf w Tyrolu, gdzie jednostka Wehrmachtu
przegoniła esesmanów, uwolniła więźniów i wraz z nimi poddała się
Amerykanom. Oficerowie amerykańskiego wywiadu z Office of
Strategic Services (OSS) szybko się zorientowali, że Schlabrendorff
dużo wie o nastrojach panujących w niemieckiej generalicji. Gen.
William Donovan, szef OSS, wielokrotnie rozmawiał ze
Schlabrendorffem i w końcu poprosił go o napisanie raportu.
Amerykanina szczególnie interesowała historia antyhitlerowskiego
spisku w Wehrmachcie. Nieufność Roosevelta do spiskowców uznał za
błąd, a wiarę zmarłego w międzyczasie prezydenta w dobre intencje
Stalina - za naiwność.
Donovan stał się głównym doradcą
amerykańskich prawników przygotowujących proces niemieckich
zbrodniarzy.
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Rudenko oskarża Niemców o Katyń
20 listopada 1945 r. w Norymberdze rozpoczął się proces
głównych zbrodniarzy, a wśród 11 oskarżonych znaleźli się Hermann
Göring, Joachim von Ribbentrop, Ernst Kaltenbrunner oraz
generałowie Alfred Jodl i Wilhelm Keitel, by wymienić najgłośniejsze
nazwiska. Aby uprościć procedury, zwycięzcy ustalili, że jako materiał
dowodowy zaakceptują m.in. wyroki zakończonych już procesów
przeciwko zbrodniarzom wojennym.
W spisie niemieckich zbrodni, który delegacjom innych państw
przedstawił generał Roman Rudenko, główny prokurator radziecki,
znajdował się Katyń. Według Rudenki mordu tego dokonał 537.
Batalion Saperski, a plutonem egzekucyjnym dowodził podpułkownik o
nazwisku Arnes. Jako materiał dowodowy Rudenko przedstawił też
raport komisji Burdenki. Wyrok trybunału norymberskiego miał
ukoronować starania Kremla, by winę za zbrodnię katyńską zrzucić na
Niemców. Wydawało się, że fałszerstwo może się powieść, bo w 1945
r. raport Burdenki był jedynym dokumentem o Katyniu
opublikowanym po angielsku, a amerykańscy oficerowie, którzy w
1943 r. jako jeńcy niemieccy znaleźli się na miejscu zbrodni, otrzymali
kategoryczny zakaz wypowiadania się na ten temat. Ich raporty z
pieczątką "tajne" wylądowały w archiwach.
Natomiast kiedy George Earle podczas spotkania z
Rooseveltem miesiąc przed śmiercią prezydenta zagroził, że przekaże
prasie zgromadzone materiały dowodzące, że Polaków zamordowali
Sowieci, został wysłany na placówkę na wyspy Samoa na Pacyfiku.
"New York Times" i inne amerykańskie gazety opublikowały
artykuły o rzekomych manipulacjach Goebbelsa podczas badań
miejsca zbrodni. Nieuznawany od 6 lipca 1945 r. przez Londyn i
Waszyngton polski rząd emigracyjny był izolowany i ignorowany przez
nowy brytyjski gabinet Clementa Attlee. Część brytyjskiej prasy
zaciekle atakowała Polaków (nazywając ich faszystami), gdy ci
informowali o sowieckiej zbrodni. Nie inaczej działo się we Francji,
gdzie na przykład dziennik "Le Monde" pisał o sprawie katyńskiej jako
o "grze propagandy niemieckiej". Do zachodniej opinii publicznej
docierały także korespondencje z procesu w Leningradzie, który miał
miejsce w styczniu 1946 r. Sądzeni tam kapitan Karl Hermann Strüfing i
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szeregowiec batalionu karnego Arno Dürre opisali, jak komando SS
rozstrzeliwało polskich oficerów w lesie katyńskim. Dürre dostał karę
15 lat łagru, Strüfing został publicznie powieszony w centrum
Leningradu razem z grupą niemieckich zbrodniarzy.
Mniej więcej w tym samym czasie Reinhart von Eichborn,
niegdyś kierownik centrali telefonicznej Wehrmachtu w Smoleńsku,
przeczytał w niemieckiej gazecie o radzieckich oskarżeniach Niemców
o popełnienie zbrodni katyńskiej. Od razu przejrzał sowiecką grę.
Dobrze znał podpułkownika, który według prokuratora Rudenki
dowodził rzekomo plutonem egzekucyjnym w Katyniu, i wiedział, że
nie nazywał się on Arnes, lecz Ahrens, na imię miał Friedrich, i nie
dowodził batalionem saperów, lecz 537. Pułkiem Łączności. Eichborn
obawiał się, że Ahrensowi grozi teraz ekstradycja do ZSRR, a następnie
szubienica, dlatego postanowił go odnaleźć i ostrzec. Napisał też do
Schlabrendorffa, licząc, że ten - jako były więzień obozów
koncentracyjnych i człowiek mający dobre notowania u Amerykanów zdoła ich skutecznie przestrzec przed sowiecką grą. Nie pomylił się.
Schlabrendorff zaskarbił sobie tak duże zaufanie generała Donovana,
że ten zaprosił go do grupy swoich doradców w Norymberdze i
poprosił o napisanie oceny prawnej procesu.
O raporcie Burdenki Schlabrendorff napisał: To nie jest
prawda. Byłem naocznym świadkiem odkrycia grobów polskich
oficerów i nie podlega wątpliwości, że rozstrzelali ich Rosjanie. Wiedzą
o tym nie tylko tysiące niemieckich żołnierzy i oficerów, ale też polscy
duchowni, angielscy oficerowie i lekarze różnych europejskich nacji.
Schlabrendorff ostrzegał też, że jeśli w Norymberdze sprawa katyńska
zostanie przeprowadzona po myśli Sowietów, to może to podkopać
wiarygodność Międzynarodowego Trybunału Wojskowego.
Donovan był pod wrażeniem argumentacji Schlabrendorffa, który
przekazał mu wiele cennych informacji o niemieckich zbrodniach;
uważał go za wiarygodnego świadka. Memoriał przekazał Robertowi
Jacksonowi, głównemu oskarżycielowi amerykańskiemu, a ten po jego
przeczytaniu spotkał się ze Schlabrendorffem i innymi członkami
dawnego spisku wojskowego. Zanotował potem w dzienniku, że ludzie
ci mieli nastawienie antyhitlerowskie, ale nie antyniemieckie.
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Niewątpliwie memoriał Schlabrendorffa przyczynił się do
nieprzyjęcia przez delegację amerykańską sowieckiej wersji przebiegu
zbrodni katyńskiej. Podczas procesu Amerykanie wspierali w tej
sprawie obrońców oskarżonych, którzy żądali wezwania do sądu
świadków. Rudenko zaprotestował, ale sędziowie większością głosów
zdecydowali, że każda strona może wezwać po trzech świadków.
W Moskwie NKWD dostało polecenie "przygotowania" świadków
mających potwierdzić radziecką wersję. Najpierw Sowieci planowali, że
zesłany do łagru szeregowiec Arno Dürre, który we wspomnianym
wyżej procesie leningradzkim obarczył Niemców odpowiedzialnością
za mord w Katyniu, powtórzy te zeznania w Norymberdze. Jednak
podczas próby generalnej w Moskwie Dürre się pogubił, mówiąc na
przykład, że las katyński znajdował się w okupowanej Polsce. W tej
sytuacji Rudenko wolał zrezygnować z jego usług i Dürre został
odtransportowany do łagru (który przeżył i dziesięć lat później wrócił
do Niemiec).
W tej sytuacji głównym sowieckim świadkiem został bułgarski
lekarz prof. Marko Markow, który wiosną 1943 r. jako członek
międzynarodowej komisji lekarskiej działającej pod egidą Niemców
podpisał raport katyński uznający winę Sowietów. W 1945 r. na
polecenie NKWD został aresztowany przez Bułgarów i po trzech
miesiącach w areszcie zgodził się zeznawać w Norymberdze.
Oświadczył tam, że Niemcy zmusili go do podpisania raportu, ale nie
potrafił wytłumaczyć, dlaczego zamordowani mieli zimowe okrycia,
skoro rzekomo zostali zabici latem.
Schlabrendorff zaproponował na świadka swojego przyjaciela
Gersdorffa, który jako jeniec Amerykanów z grupą historyków
pracował nad kroniką działań wojennych. Kiedy został przewieziony do
Norymbergi, okazało się, że nie będzie zeznawał, a Trybunał nie
dostanie jego raportu zatytułowanego "Prawda o Katyniu". Dokument
ten trafił do amerykańskich archiwów i nigdy nie został opublikowany,
podobnie jak memoriał Schlabrendorffa.
Świadkami niemieckiej obrony zostali jedynie porucznik
Reinhart von Eichborn, podpułkownik Friedrich Ahrens (według
Rudenki główny sprawca mordu) oraz ich przełożony generał Erich
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Oberhäuser. Wszyscy oni potwierdzili, że Ahrens do listopada 1941 r.
był wykładowcą w szkole oficerskiej w Niemczech i latem tamtego
roku nie mógł przebywać w rejonie Katynia.
Gersdorff pisał we wspomnieniach: Z pewnością oskarżyciele
doskonale wiedzieli, że nikt nie mógłby podać lepszych informacji w
sprawie Katynia niż ja.
Dlaczego zatem nie został dopuszczony do zeznań? Zachodni
prawnicy prawdopodobnie woleli nie ryzykować, że Gersdorff obarczy
publicznie Sowietów odpowiedzialnością za zbrodnię katyńską. Być
może też obawiali się, że po czymś takim Moskwa wycofa się z
procesu.
Ostatecznie sprawa katyńska została skreślona z materiałów
dowodowych, co niewątpliwie oznaczało porażkę Rudenki i sukces
Donovana. Świat nie dowiedział się jednak o rozgrywanej w
Norymberdze zakulisowej batalii wokół zbrodni.
Dopiero niedawno norymberskie materiały generała Donovana
zostały odtajnione. Jest wśród nich napisany odręcznie memoriał
Schlabrendorffa, który we wspomnieniach milczał o swojej roli w
zmaganiach z prokuratorem Rudenką. Zrobił to być może dlatego, że
obawiał się krytyki rodaków za swą współpracę z OSS (w RFN zrobił
wielką karierę, zostając sędzią trybunału konstytucyjnego).
Gersdorffa wielu niemieckich oficerów traktowało jak zdrajcę,
który chciał uśmiercić naczelnego wodza, czyli Hitlera, i dopiero w
latach 60. w RFN zaczęło brać górę przekonanie, że spiskowcy byli
jednak bohaterami. W 1952 r. Gersdorff założył organizację
charytatywną i humanitarną Joannici Dzieło Pomocy, która od 2004 r.
działa także w Polsce.
Reinhart von Eichborn pracował dla wielkich koncernów jako
prawnik i wydał niemiecko-angielski słownik gospodarczy. O swojej roli
w Norymberdze wiele lat późnej powiedział: "Mnie jako Niemcowi z
Dolnego Śląska nie mogło być obojętne, że po tych wszystkich
straszliwych zbrodniach, jakie my, Niemcy, popełniliśmy na Polakach,
jeszcze zbrodnia katyńska miałaby stanąć na drodze do pojednania
naszych narodów".

***
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KOMUNIKATY
Fundacja Józefa Piłsudskiego otrzymała przedmioty z willi
marszałka10
20 lutego 2015 roku w dworku „Milusin” w Sulejówku odbyła
się uroczystość przekazania wyposażenia i dzieł sztuki, powracających
po blisko 70 latach do domu Aleksandry i Józefa Piłsudskich. Udział w
tym wydarzeniu wziął dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, dr Jan Tarczyński, od lat zaangażowany
w upamiętnianie postaci i dokonań wielkiego Marszałka.
Losy zagrabionego przez władze komunistyczne wyposażenia
dworku nie były znane przez niemal 70 lat, aż do maja 2014 roku.
Pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, dzięki
zachowanym fotografiom i dokumentom archiwalnym, zidentyfikowali
wówczas w pałacu w Helenowie – ośrodku reprezentacyjnym
Ministerstwa Obrony Narodowej, część mebli i dzieł sztuki z
„Milusina”.
W lutym 2015 roku Wicepremier, Minister Obrony Narodowej,
Tomasz Siemoniak podjął decyzję o przekazaniu odnalezionych
historycznych mebli, obrazów oraz innych przedmiotów rodzinie
Piłsudskich, aby mogły ponownie tworzyć atmosferę wnętrz z czasów,
gdy w dworku mieszkał Marszałek z rodziną.
– Myślę, że dla każdego Polaka Józef Piłsudski to
szczególna postać, a w wojsku jest otoczony słusznie
kultem. Jeśli więc możemy w czymś pomagać i wzbogacać to
wspaniałe przedsięwzięcie kierowane przez pana dyrektora
Jaraczewskiego, zawsze to będziemy robili – mówił minister

10

Opracowano na podstawie informacji PAP, tekstu na stronie
internetowej Centralnej Biblioteki Wojskowej i portalu nowa
historia.interia.pl. Zdjęcia - Marcin Obara - PAP
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Tomasz Siemoniak podczas uroczystości w „Milusinie”.
Odzyskane przedmioty stanowią tylko część z ponad trzech
tysięcy zaginionych elementów wyposażenia „Milusina”, których
poszukiwanie jest jednym z priorytetowych celów rodziny Józefa
Piłsudskiego oraz pracowników muzeum Jego pamięci.
Milusin był darem Komitetu Żołnierza Polskiego dla marszałka.
Został wybudowany ze składek żołnierzy. Zaprojektował go architekt
Kazimierz Skórewicz. Piłsudski z żoną Aleksandrą oraz córkami Wandą
i Jadwigą mieszkał tam od lipca 1923 do maja 1926 r. Później Piłsudscy
przenieśli się do Belwederu, przybywając do Milusina tylko na krótsze
pobyty. Większość przedmiotów to dary dla marszałka i jego rodziny.
Stół i inne meble nabyto w 1923 r. z funduszy Komitetu Daru Żołnierza.
Pejzaże Wilna ofiarował w 1929 r. sam malarz Ignacy Pinkas.
Imieninowym prezentem od autora dla Piłsudskiego był także obraz
Kazimierza Stabrowskiego "Staw w parku" przekazany w tym samym
roku. Wtedy też do Milusina miała trafić rzeźba Julii Stabrowskiej
"Szaman". Amfora była własnością rodziny.
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Rocznica wyzwolenia Stalagu VI C Oberlangen
Cząstka wyzwolonej Polski11
Dorota Gałaszewska-Chilczuk

Stalag VI C Oberlangen był niemieckim obozem jenieckim w
północno-zachodnich Niemczech. Pierwsi Polacy – wzięci do niewoli w
czasie kampanii wrześniowej – trafili do niego w 1940 r. Potem służył
głównie jako obóz dla jeńców radzieckich. Jako nienadający się już do
dalszego wykorzystania został zamknięty 15 października 1944 r.
Pomimo tej decyzji, w grudniu 1944 r. osadzono w nim kobiety –
uczestniczki Powstania Warszawskiego. Wedle szacunków brało w
nim udział ponad 5 tys. kobiet-żołnierzy, z czego ok. 3 tys. trafiło do
obozów na terenie Niemiec.
– Wyzwolenie obozu było dla nas ogromnym przeżyciem.
Podobne emocje budzi w nas to, że po 70 latach znów możemy być w
tym miejscu na tej wspaniałej uroczystości – mówiła Eugenia Maria
Cegielska, prezes Środowiska i Koła „Oberlangen” podczas obchodów
rocznicy wyzwolenia stalagu przez 1. Dywizję Pancerną gen. Stanisława
Maczka.
Polską komendantką obozu została por. Irena Mileska „Jaga”,
która zgodnie z rozkazami zataiła swój stopień oficerski. Mimo ciężkich
warunków zorganizowano w obozie naukę, wszechnicę obozową i
cały obszar działalności artystycznej. Jednocześnie prowadzono
szkolenia wojskowe w zakresie służb łączności, wartowniczej oraz
samoobrony.
Obóz został uwolniony 12 kwietnia 1945 r. przez oddział
ppłk. Stanisława Koszutskiego z 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen.
Stanisława Maczka. Znajdowało się w nim wówczas 1728 kobiet i
10 niemowląt.
Najpiękniejszy dzień
Nad barakami zawisła polska flaga, uszyta w czasie niewoli.
Dziewczęta przypięły proporczyki i orzełki wykonane z kawałków
blachy.
Podpułkownik Koszutski, przyjmując
meldunek od
11
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komendantki, powiedział: – Żołnierze Armii Krajowej, towarzysze
broni. Historyczny moment spotkania na ziemi niemieckiej dwóch
polskich sił zbrojnych, niech ten dzień 12 kwietnia pozostanie w naszej
pamięci jako ukoronowanie dążeń i trudu. Jesteście wolne, niech żyje
Polska.

Wyzwolenie. Raport składa por. hm.Irena Mileska „Jaga”. (Zdjęcie –
Wikipedia)

„Dziennik Żołnierza 1. Dywizji Pancernej” tak donosił o tym
wydarzeniu: – Dzień 12 kwietnia, dzień, w którym na terenie Niemiec
po raz pierwszy przynieśliśmy wolność kobietom polskim, obrońcom
bohaterskiej Warszawy, będzie do czasu powrotu w granice Polski
dywizji naszej, dniem najpiękniejszym.
Obozowa niedola i kombatancka wspólnota losów przekuła się
w wieloletnią przyjaźń. Kobiety-żołnierze AK, jeńcy stalagu VI C w
1972 r. powołały do życia swoje środowisko „Oberlangen”. – W 25 lat
od wyjścia z wojska spotkałyśmy się w warszawskiej cukierni
Gajewskiego i stwierdziłyśmy zgodnie, że pora się organizować – tak
początki swej działalności wspomina Eugenia Maria Cegielska.
Środowisko i Koło „Oberlangen” należy do warszawskiego okręgu
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Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego celem jest
upamiętnianie tragicznych wydarzeń końca wojny i zachowanie dla
potomnych pamięci o żołnierzach z Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, którzy przynieśli im wolność.
Po 70 latach
Główne rocznicowe obchody rozpoczęły się od złożenia
wieńców przy tablicy upamiętniającej pobyt Polek w obozie w
Oberlangen. Wśród oddających hołd był Jan Stanisław Ciechanowski szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Andrzej Krzysztof Kunert - sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, Marian Cichosz - konsul generalny RP w Hamburgu,
przedstawiciele parlamentu Dolnej Saksonii (…), mieszkańcy
Oberlangen.
Po złożeniu wieńców odbyło się zwiedzanie Pawilonu Pamięci
w miejscu dawnego obozu, w którym znajdują się tablice informacyjne
dotyczące jego historii.
– Bardzo mnie cieszy, że możemy dzisiaj spotkać się dokładnie
w 70. rocznicę spotkania armii, która przyszła z zachodu, wyzwalając
Europę, z Wami, reprezentantkami armii, jakiej nie było wcześniej ani
później – Armii Krajowej. – mówił Jan Stanisław Ciechanowski. Szef
Urzędu porównał Armię Krajową do perły w koronie polskiej historii,
a jej żołnierzy do diamentów, które są tej korony ozdobą. –
Dziękujemy Wam za wszystko, za ten optymizm, za tę polską nadzieję,
którą przekazujecie nam, młodszym pokoleniom. Tworzycie wspaniałe
środowisko pod dowództwem naszej drogiej pani Marii, której
dziękujemy za tyle lat współpracy (...).
W uznaniu szczególnych zasług w utrwalaniu pamięci o
ludziach i ich czynach w walce o niepodległości Polski podczas II
wojny światowej i po jej zakończeniu Jan Stanisław Ciechanowski
uhonorował Medalem „Pro Memoria” Erika von Tilbeurgha. Tworzona
przez niego w ciągu ponad 30 lat kolekcja związana z Polskimi Siłami
Zbrojnymi na Zachodzie jest jednym z najciekawszych tego typu
prywatnych zbiorów na świecie.
– Nie można cofnąć wyrządzonych krzywd i okropności, jakich
doświadczyły kobiety-jeńcy stalagu VI w Oberlnagen-Moor. Ale dziś
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możemy zrobić wszystko, by to zło się już nie powtórzyło – mówił Karl
Heinz Weber, burmistrz gminy zbiorczej Lathen.
Minutą ciszy uczestnicy uroczystości rocznicowej oddali hołd
wszystkim ofiarom obozów znajdujących się na tym terenie.
Wyrazy szacunku złożył także Marian Cichosz – konsul
generalny RP w Hamburgu. – Ja, syn żołnierza polskiego ciężko
rannego w bitwie pod Lwowem w 1939 r., składam hołd wszystkim
kobietom-jeńcom obozu Oberlangen. Jestem dumny, drogie panie, że
polska ziemia wydała tak bogaty i przepiękny owoc. Jestem pod
ogromnym wrażeniem waszego szczerego patriotyzmu i waszej
dojrzałej postawy, co ma niezwykłe znaczenie dla wychowania
przyszłych pokoleń.
Z kolei Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, w swym wystąpieniu podkreślił
znaczenie i rolę
żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej pod
dowództwem gen. Maczka podczas działań wojennych II wojny
światowej (...).
Polska delegacja spotkała się także z Markusem Honnigfortem,
burmistrzem Haren. To niemieckie miasteczko było w 1945 r.
„stolicą” nieformalnej tzw. polskiej strefy okupacyjnej – kawałka
brytyjskiej strefy okupacyjnej, nadzorowanego przez nasze wojsko. Do
1948 r. – kiedy powrócili tu wysiedleni wcześniej rodowici mieszkańcy
– miasteczko nosiło nazwę Maczków i stanowiło polską enklawę z
własną administracją, z polskimi szkołami, policją, parafią, teatrem.
Dach nad głową znaleźli tu byli już żołnierze 1. Dywizji oraz kobietyżołnierze
Powstania Warszawskiego, jeńcy Oberlangen. –
Zamieszkałyśmy w normalnych warunkach, poszłyśmy do polskiego
gimnazjum, dostałyśmy mundury i wszystko, co było potrzebne do
życia – wspomina ten okres 16-letnia wówczas Bogumiła Kulik (…).
Na Polskim Cmentarzu Wojskowym przy ul. Ettensebaan w
Bredzie panie złożyły wieniec na grobie pochowanego tam gen.
Stanisława Maczka. Wiązanki ozdobiły także żołnierskie groby na
Polskim Wojskowym Cmentarzu Honorowym przy ul. Vogelenzaglaan i
Veerseweg, gdzie spoczywają polegli w bitwie o miasto.
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Generał Stanisław Maczek napisał już po wojnie: – Jeśli za
trudy i straty polskiej dywizji pancernej należą się jej jakieś kwiaty
rzucone serdeczną ręką, to tymi kwiatami było uwolnienie w wyniku
działań obozu i odtąd Oberlangen stał się dla żołnierza polskiej 1.
Dywizji Pancernej pierwszą cząstką wyzwolonej Polski.

Korespondencja z Polskiego Klubu Miłośników Historii
„Orzeł Biały” z Brighton
Marek Wierzbicki - korespondencja z Brighton

19 kwietnia 2015 r. zorganizowaliśmy Uroczysty Dzień Pamięci
przypominający wyzwolenie Stalagu VIC
Oberlangen, gdzie
przebywały kobiety - żołnierze Armii Krajowej, które zostały
wywiezione z Warszawy po kapitulacji Powstania Warszawskiego.
Obóz ten, ku wielkiemu zaskoczeniu przebywających tam kobietjeńców - wyzwolił patrol żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen.
Maczka.
Na nasze zaproszenie przybyli do nas z Holandii Ewa Maltańska
i Eric van Tilbeurgh. Wśród gości honorowych powitaliśmy księżną
Renatę Sapieżynę, panią Danutę Kamińską która reprezentowała
swojego męża Czesława Kamińskiego z 1. Dywizji Pancernej gen.
Maczka, panią Jadwigę Musioł z II Korpusu Polskiego i pana Zygmunta
Tylunasa z 1 Dywizji Pancernej.
Po przywitaniu przybyłych gości, swoimi wrażeniami ze
spotkania z paniami, które przebywały w Oberlangen podczas
wyzwolenia podzieliła się z nami Ewa Maltańska a Eric van Tilbeurgh
opowiedział obecnym na sali o historii i szlaku bojowym zołnierzy 1.
Dywizji Pancernej gen. Maczka.
Następnie odbyła się premiera filmu autorstwa Ewy
Maltańskiej "Wolność mierzona śladami gąsienic".
Po projekcji filmu wywiązała się dyskusja. W tej refleksyjnej
atmosferze mieliśmy przyjemność wysłuchać historii ze Lwowa i innych
miejscowości naszych Kresów: historii ludzi, którzy przeżyli wywózki
dokonywane przez Sowietów w 1939 i 1940 roku, pobyt na nieludzkiej
ziemi i wyjście z łagrów, wstąpienie w szeregi Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, gdzie przez cały okres służby wierzyli, że wrócą do wolnej
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Polski, ale niestety nie było im to dane. Dla nas, młodszego pokolenia
była to prawdziwa lekcja historii żywej, opowiedzianej przez świadków
i uczestników tamtych wydarzeń.

Zdjęcia – Marek Wierzbicki
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Śmierć majora„Hubala”12
Waldemar Kowalski

30 kwietnia 1940 r. w Anielinie, w powiecie opoczyńskim, oddział
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” wpadł w niemiecką zasadzkę.
Wywiązała się nierówna walka, w wyniku której legendarny
partyzant zginął od postrzału w serce. Do dziś nie wiadomo, gdzie
spoczywają jego szczątki.

Szaniec majora Henryka Dobrzańskiego Hubala, wybudowany w miejscu
jego bohaterskiej śmierci (zdjęcie ze strony polska niezwykła.pl)

Zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie
złamał, honoru polskiego żołnierza nie splamił. Zostaliśmy my,
tracąc w Nim przyjaciela, ojca, a przede wszystkim w całym
słowa tego znaczeniu dowódcę. Zostaliśmy my, by Jego ideę
kontynuować, by, jak nas uczył, przetrwać do końca, bez
12

Kombatant Nr 4(292) kwiecień 2015 r.
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względu na to, czy końcem będzie wolność Polski, czy też
śmierć ostatniego z nas. Dowódca nasz nie żyje. Ale żyje
wśród nas Jego idea i honor polskiego żołnierza – napisali
hubalczycy w komunikacie z 4 maja 1940 r., kilka dni po śmierci
dowódcy Oddziału
Wydzielonego Wojska Polskiego.
Podkreślono wówczas, że odnalezienie kryjówki majora było
efektem zdrady. Faktem jest, że Niemcy korzystali z usług
donosicieli, choć nie wiadomo, czy wpadliby na trop „Hubala”,
gdyby nie nieuwaga i zaśnięcie pełniącego wartę partyzanta.
Spora w tym wszystkim rola przypadku, choć obława, w której
zginął mjr Dobrzański, została przez okupantów skrupulatnie
przygotowana.
Walka do ostatniego naboju
Zanim jednak „Hubal” dostał się w niemieckie ręce, przez
ponad pół roku był nieuchwytny. Przebywając w gajówce
Podgórze, nieopodal Bodzentyna, 9 października 1939 r.
zdecydował się być wiernym żołnierskiej przysiędze – pomimo
klęski regularnych ostatnich oddziałów Wojska Polskiego pod
Kockiem. Od tej pory wymykał się okupantom, ukrywając się po
lasach. „Hubal”, nazywany ostatnim żołnierzem Września lub
pierwszym partyzantem II Rzeczypospolitej, zrezygnował z
wcześniejszych planów przebijania się ze swym oddziałem na
Węgry. Groziłoby to internowaniem, to zaś postawiłoby pod
znakiem zapytania dalszą walkę o Ojczyznę. Major zmienił
decyzję i postanowił trwać w zbrojnym oporze pod okupacją.
Nie złożył broni, bo też Polska – jako kraj – nigdy nie podpisała
ogólnego układu o kapitulacji. Jego podwładni dalej czuli się
żołnierzami, nie dostali rozkazu demobilizacji.
Celem było przetrwanie zbliżającej się zimy i przygotowanie
oddziału do spodziewanej na wiosnę ofensywy aliantów. Do tej
pory partyzanci mieli unikać działań zaczepnych, przyjmować
walkę tylko w przypadku zaatakowania przez Niemców.
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– Będziemy oczekiwać wiosny i ofensywy francusko-angielskiej,
tworząc na zapleczu niemieckim ogniska oporu, spełniając rolę
pomostu, który ułatwi powrót naszym wojskom na ojczystą
ziemię. Czeka nas długa walka, na polu i pod ziemią. Z tych
zmagań wyjdziemy zwycięsko
– obwieścił swoim
podkomendnym mjr Dobrzański, który właśnie oficjalnie przyjął
pseudonim „Hubal”.
Swoim żołnierzom dał możliwość wyboru, nikogo nie zmuszał do
dalszej walki. Wielu postanowiło dalej trwać przy swoim
dowódcy. Żołnierze mjr. Dobrzańskiego musieli często zmieniać
miejsce postoju, co było związane z ograniczonymi
możliwościami aprowizacyjnymi konkretnych wsi, jak i obawą
przed donosami. Legenda oddziału szybko jednak rozeszła się po
okolicznych miejscowościach, a widok polskiego munduru miał
dla wielu mieszkańców niebagatelne znaczenie moralne.
Okręg Bojowy Kielce
Prowadząc codzienną walkę o przetrwanie, „Hubal” nie
rezygnował z prób stworzenia tajnej organizacji wojskowej. Cel
ten osiągnął pod koniec października 1939 r., kiedy wydał rozkaz
o utworzeniu Okręgu Bojowego Kielce, w ramach którego
planowano przeprowadzić zaciąg ochotników do tzw. oddziałów
kadrowych.
– Rozkazuję tworzyć ochotnicze oddziały Wojska
Polskiego, jako nieprzerwany ciąg Armii Rzeczypospolitej.
Nowozaciężni zostaną wcieleni do szeregów stojących od
początku wojny na straży swego żołnierskiego honoru i
obowiązku, które broni ani umundurowania nie rzuciły i nie
ustając ani na chwilę w pełnieniu swej zaszczytnej służby
wywalczą ostateczne zwycięstwo – napisał mjr Dobrzański.
W listopadzie 1939 r. jego żołnierze przeszli do lasów
spalskich. W związku z powołaniem okręgu bojowego, a także
dalszą działalnością partyzancką oddziału mjr. „Hubala”, zaszła
konieczność odniesienia się do niej przez władze ogólnopolskiej
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organizacji konspiracyjnej – Służby Zwycięstwu Polski. Ta została
powołana do życia już w końcu września 1939 r., w toku walk o
oblężoną stolicę.
„Hubal” 18 grudnia 1940 r. spotkał
się w okupowanej
Warszawie z komendantem SZP, gen. Michałem KaraszewiczemTokarzewskim. Rozmowa miała charakter przyjacielski, choć
partyzant nie przystał na propozycję dowódcy SZP, który
zaoferował mu stanowisko komendanta Okręgu Kieleckiego.
Gdyby mjr Dobrzański wyraził zgodę, musiałby rozstać się ze
swym oddziałem. Odmowa nie oznaczała jednak, że konspiracja
warszawska negatywnie oceniała poczynania „Hubala”. –
Będziecie mi na wiosnę potrzebni – miał powiedzieć, żegnając
majora, gen. Karaszewicz-Tokarzewski.
Rozbudowa Oddziału Wydzielonego WP
W styczniu 1940 r. oddział „Hubala” kwaterował w
Anielinie, wraz z początkiem lutego przeniósł się do niedalekich
Gałek. Decyzja ta była spowodowana głównie obawą przed
niemieckimi akcjami zbrojnymi oraz dążeniem do rozbudowy
oddziału. Wieś Gałki zapewniała dobre ku temu warunki. W
ciągu trwającego sześć tygodni pobytu w tej miejscowości
oddział rozrósł się do ponad 300 ludzi. Postać legendarnego już
majora przyciągała ochotników, choć życie partyzanckie było
pełne wyrzeczeń i trudów W oddziale panowała też surowa
dyscyplina, były sądy polowe, a za dezercję groziła kara śmierci.
Wszystkim, którzy zgłaszali się do służby, „Hubal” dawał
dodatkowy czas do namysłu. Każdy, kto się zdecydował, składał
uroczystą przysięgę wierności. Wśród żołnierzy panował dobry
duch, byli przekonani o rychłej ofensywie alianckiej oraz swojej
przydatności bojowej.
– Wielu żyło w ciągłym podnieceniu. Byliśmy świadomi, że
jesteśmy jedynymi reprezentantami polskich sił zbrojnych w kraju
i dokumentujący ciągłość Rzeczypospolitej. Że z chwilą ofensywy
na zachodzie
stanowić będziemy kadrę mobilizowanych
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oddziałów – wspominał pchor. Henryk Ossowski, adiutant
„Hubala”.
Ale rozrastanie się oddziału nie mogło umknąć uwadze
Niemców, którzy już od jakiegoś czasu przygotowywali się do
koncentracji swych sił w rejonie Gałek. O tym, że hubalczycy
stanowią niemałą siłę, okupanci wiedzieli z rozpoznania, m.in.
lotniczego, jak i z doniesień
agentów,
których siatkę
rozbudowali w okolicznych miejscowościach.
Działania Niemców przyspieszyły podjęcie decyzji o ewakuacji
oddziału. W międzyczasie, 13 marca, w Gałkach doszło do
spotkania wysłannika Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej
(powstał z przekształcenia SZP) płk. Leopolda Okulickiego
„Millera” z mjr. Dobrzańskim. Okulicki zakomunikował mu rozkaz
Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, nakazujący
rozwiązanie oddziału partyzanckiego.
„Hubal” pozostawił
podwładnym wolną rękę, sam jednak nie złożył broni.
Boje pod Huciskiem i Szałasem Starym
Choć wielu oficerów odeszło, Oddział Wydzielony WP
funkcjonował dalej – od tej pory, po częściowej demobilizacji,
liczył tylko ok. 70 żołnierzy. Zreorganizowane siły rozpoczęły
postój w Hucisku. Pod tą miejscowością 30 marca 1940 r.
oddział „Hubala” stoczył zwycięski bój z przeważającymi
liczebnie siłami wroga. Po stronie niemieckiego batalionu policji
było ok. 100 zabitych i rannych. Sześć samochodów, w tym
cztery ciężarowe, zostało doszczętnie zniszczonych.
– Pierwszy bój wygraliśmy na całej linii mimo dziesięciokrotnie
liczniejszego nieprzyjaciela. Duch panował świetny, a pluton
kawalerii wykazał ogromną brawurę i odwagę – relacjonował
pchor. Ossowski w dzienniku bojowym.
Po potyczce pod Huciskiem partyzanci „Hubala” wycofali
się do wsi Szałas Stary, gdzie już 1 kwietnia doszło do kolejnych
walk. Wzmocnione siły niemieckie dążyły do okrążenia lasów
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suchedniowskich, jednak po wielogodzinnym boju hubalczykom
udało się wyrwać z zasadzki.
Major Dobrzański stracił 20 zabitych żołnierzy. Następnego dnia
Niemcy wydali komunikat informujący o zakończeniu akcji
przeczesywania:
– Lokalne ośrodki oporu, jak i słabe próby wyłaniania się z
okrążenia były w zarodku likwidowane. Wieczorem dnia 2 IV
1940 r. grupa powstańcza majora Hubala może być uważana za
zniszczoną.
Po wyrwaniu się z niemieckiego okrążenia uszczuplony,
bo 23-osobowy oddział majora kwaterował we wsi Węgrzyn
Mały. Tam do „Hubala” doszły wieści o niemieckich mordach na
polskich cywilach. Informacje te poważnie zaniepokoiły
partyzanta. Niemieckie pacyfikacje wsi powiatu koneckiego, w
których zginęło 712 osob, odniosły zamierzony efekt –
stopniowo zniechęcały cywilów do wspierania partyzantów, tych
ostatnich natomiast skłoniły do refleksji nad skutkami dalszych
działań.
– Komunikujemy: że za każdego człowieka, któryby ucierpiał z
naszego powodu, będziemy mścić bezlitośnie i równie sposobem
niemieckim.
Niech każdy żołnierz niemiecki
dobrze się
zastanowi, nim podniesie rękę na bezbronnego Polaka –
napisano w komunikacie z 4 kwietnia.
Major „Hubal” odniósł się też do nieprawdziwych informacji o
„zniszczeniu grupy powstańczej”: – Oddział w dalszym ciągu
istnieje i istnieć będzie – podkreślił Dobrzański.
Niebawem został on jednak ponownie upomniany przez
Komendę Główną ZWZ, na czele której stał wówczas płk Stefan
Grot-Rowecki. Ten 15 kwietnia pisał do gen. Kazimierza
Sosnkowskiego:
– Hubala ścigam, chcę go wysłać za granicę, w przyszłości
oddam pod sąd.
Zasadzka w zagajniku
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Kolejny, trzeci już, rozkaz konspiracyjnych
władz
dotyczący natychmiastowej likwidacji Oddziału Wydzielonego
WP został wydany
1 maja, a więc w momencie, gdy „Hubal” już nie żył.
– W razie niezastosowania się do powyższych zarządzeń będzie
Pan Major traktowany jako dywersant i szkodnik sprawy
narodowej. Ponadto jako działający na szkodę społeczeństwa
będzie Pan ścigany sądownie – napisano.
Majorowi Dobrzańskiemu nie dane było przeczytać
tego rozkazu, w którym grożono mu sądem. Zanim jednak
wpadł w śmiertelną zasadzkę, zmieniał miejsca postoju,
przemieszczając się wraz ze swymi ludźmi z jednej gajówki
do drugiej. Niemcy od kilkunastu dni prowadzili już zakrojoną
na szeroką skalę akcję tropienia legendarnego partyzanta,
uruchamiając siatkę konfidentów, którzy mieli meldować o
każdym pojawieniu się „Hubala”. Zaangażowano też m.in.
placówkę Abwehry w Radomiu.
– Nazwa Hubal jest jego pseudonimem. Właściwe nazwisko
zostanie w najbliższych dniach ustalone przez konfidenta. (…) W
leśnych masywach rejonu kieleckiego, przede wszystkim u
leśniczych i gajowych, zainstalowano konfidentów,
tak że
pojawienie się Hubala będzie tu natychmiast zameldowane –
brzmi treść sprawozdania policji bezpieczeństwa z 10 kwietnia.
Major pozostawał nieuchwytny do 30 kwietnia. Dzień
wcześniej, po nawiązaniu kontaktu bojowego między
pododdziałem Wehrmachtu a patrolem oddziału „Hubala” w
rejonie Woli Kuligowskiej, Niemcy poznali miejsce pobytu
partyzantów. Zadanie okrążenia polskiego oddziału powierzono
dwóm batalionom szturmowym, wydzielonym z 650 i 651
pułku piechoty.
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Niemcy stopniowo zacieśniali pierścień okrążenia, chcąc
odciąć Polakom drogę ucieczki. Ci, niemal całkowicie otoczeni,
wycofali się w nocy do lasów nadleśnictwa Brudzewice.
Zrezygnowali z przeprawy przez rzekę Pilicę i zawrócili w stronę
wsi Anielin. W pobliskim sosnowym zagajniku zatrzymano się na
postój. Na noc wystawiono jednoosobową wartę, a major
położył się do snu.
Następnego dnia, o poranku – ok. godz. 5.30,
zaalarmowano „Hubala” o zbliżających się Niemcach. Sytuacja
była beznadziejna, brakowało broni maszynowej. Ta natomiast
była za to na wyposażeniu Niemców – jedna z serii dosięgła
„Hubala”, który akurat dosiadał konia. Major został raniony w
lewą rękę, jedna
z kul przeszyła serce. Śmierć była
natychmiastowa. Według relacji towarzyszy broni, zwłoki
polskiego dowódcy zostały przez Niemców zmasakrowane.
– Dowiadujemy się o śmierci majora Hubala, którego
Niemcy znaleźli w zagajniku, próbując go dociągnąć rannego do
pobliskiej zagrody. Zginął w polu, zakłuty bagnetami niemieckich
żołnierzy; tłukli go kolbami swoich karabinów, kopali ciężkimi
butami – tak ostatnie chwile „Hubala” zapamiętał wachmistrz
Romuald Rodziewicz.
Ciało mjr. Dobrzańskiego Niemcy zawieźli do Anielina,
gdzie w gospodarstwie Laskowskich wykonali dokumentację
fotograficzną. – Zwłoki leżały na podbitej futrem opończy, na
takiej, jaką zazwyczaj nosili polscy oficerowie kawalerii. Spod
rozpiętej kurtki mundurowej widać było po lewej stronie
piersi dużą krwawą plamę, która pochodziła od postrzału w
serce – relacjonował oficer wydziału rozpoznawczego 372
niemieckiej dywizji piechoty Heinrich Schreihage.
Poźniej
przetransportowano ciało na zarekwirowanym wozie przez
okoliczne wsie, po czym załadowano
do
samochodu
ciężarowego i wywieziono do Tomaszowa Mazowieckiego. Tam
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złożono je w drewnianej trumnie, przechowywanej
w
miejscowym baraku działowni.
Do dziś nie wiadomo, gdzie spoczywa legendarny
partyzant, mimo wielokrotnie wznawianych poszukiwań jego
szczątków. Pojawiły się m.in. hipotezy mówiące o tym, że
zwłoki „Hubala” pochowano w lesie między Ciechanowem a
Lubochnią, w Wąsoszu koło Częstochowy, w Kraśnicy pod
Opocznem, na cmentarzu w Tomaszowie Mazowieckim; bądź
też, że zostały przez Niemców spalone.
Po śmierci „Hubala”
Towarzysze broni „Hubala”, choć wstrząśnięci śmiercią
swego dowódcy, zebrali się w Rzeczycy, po czym postanowili
trwać w dalszym oporze. Z niemieckiej obławy z życiem
uszło kilkunastu partyzantów. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału
Wydzielonego WP
podjęto 25 czerwca 1940 roku, na
wiadomość o kapitulacji Francji. Nie zrezygnowano jednak z
działalności konspiracyjnej.
Zebrani pod wsią Praczka hubalczycy ukryli broń w ziemi,
przebrali się w ubrania cywilne, po czym rozeszli się w
różnych kierunkach.
– Byliśmy przekonani, że pomimo demobilizacji oddziału
my się znów zbierzemy. Stanowiliśmy grupę ludzi bardzo z sobą
zżytą, ufającą sobie nawzajem i było wiadomo, że gdziekolwiek
będziemy, to w razie potrzeby skrzykniemy się. Nie było nadziei,
że to nastąpi bardzo szybko. Rozbicie Francji zrobiło na nas
kolosalne wrażenie – wspominał pchor. Ossowski.
Oddział „Hubala” przestał istnieć, ale imię legendarnego
partyzanta
pozostało nieśmiertelne. Wbrew działaniom
Niemców, którzy na różne sposoby próbowali zatrzeć wszelkie
ślady po „Szalonym Majorze”.

*
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Litwa ponownie odroczyła przyjęcie ustawy o pisowni
nazwisk13
Sejm Litwy po raz kolejny we wtorek – w ostatnim dniu
wiosennej sesji parlamentarnej – odroczył omawianie ustawy o
pisowni nielitewskich nazwisk, w tym polskich, w litewskich
dokumentach. Tym razem powodem odroczenia jest m.in. wizyta
na Litwie prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. (Red.:
30 czerwca br. Prezydent Bronisław Komorowski odebrał tytuł
doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w
Kownie).
Oficjalnie, przewodnicząca Sejmu Loreta Graużiniene
poinformowała podczas wtorkowej konferencji prasowej, że
omawianie projektu o pisowni nazwisk zostało przełożone na
jesienną sesję parlamentarną, „by móc zapoznać się z opinią
wszystkich partii politycznych i podjąć właściwą decyzję”.
Posłowie w rozmowach z dziennikarzami nie ukrywają
jednak, że przyczyną przesunięcia kwestii pisowni nazwisk na
jesień jest też wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego,
który na Uniwersytecie Witolda Wielkiego we wtorek odbierz
tytuł doktora honoris causa.
Zdaniem posła partii opozycyjnej, konserwatysty Valentinasa
Stundisa „omawianie tak drażliwej kwestii w dniu wizyty
prezydenta Polski jest wywieraniem presji”.

13
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Tablice- Pomniki
Pomnik gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
26 września 2014 na toruńskim Starym Mieście odsłonięto
pomnik gen. Elżbiety Zawackiej. Pomnik stanął przed siedzibą
Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej – Pomorskiego Muzeum Armii
Krajowej i Wojskowej Służby Kobiet.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele Sejmu, Senatu, władz
administracyjnych i samorządowych województwa i miasta, Prezes
Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński, kombatanci, przyjaciele
gen. Zawackiej, mieszkańcy Torunia.
W okolicznościowych przemówieniach znaczenie zasług gen.
Zawackiej podkreślano, że sprawdziła się doskonale jako nieustraszony
żołnierz oraz nauczyciel. Zasługi oddane społeczeństwu nie zostaną
nigdy zapomniane. "Pani generał, chcę złożyć meldunek, że idziemy za
pani wskazówką, by budować przyszłość na fundamencie przeszłości" powiedział prezes IPN Łukasz Kamiński.

Elżbieta
Zawacka urodziła się w Toruniu, była
nauczycielką. Zaangażowała się jako instruktorka w Organizacji
189

Przysposobienia Wojskowego Kobiet, żołnierz Komendy Głównej
Służby Zwycięstwa Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii
Krajowej (1939 - 1945). Pełniła rolę emisariuszki komendanta AK
gen. Stefana Grota - Roweckiego do Sztabu Naczelnego Wodza w
Londynie, cichociemna, działaczka Delegatury Sił Zbrojnych i
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W Polsce Ludowej była
więźniem politycznym. W latach 1965 - 1978 pracowała jako
nauczyciel akademicki. W 2002 roku została uhonorowana
tytułem: Kustosz Pamięci Narodowej.
Autorem rzeźby jest toruński rzeźbiarz Tadeusz Porębski.
Tablica Pamięci Ireny Sendlerowej14
Przy ul. Ludwiki 6 w Warszawie 6 maja 2015 roku
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Irenie Sendlerowej.
Działaczka mieszkała w kamienicy od lat 30. ubiegłego wieku do
1943 roku. Tablica powstała z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Woli, a uroczystość odbyła się w przede dniu 7 rocznicy śmierci
Ireny Sendlerowej. Wydarzenie współorganizował Urząd
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Wspólnota Mieszkaniowa
Ludwiki 6, patronat nad wydarzeniem objęła Polsko-Izraelska
Grupa Parlamentarna.
Na uroczystości obecni byli m.in. Grzegorza Schetyna Minister Spraw Zagranicznych, Jan Lityński
Doradca
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Michał Szczerba - Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Woli i Przewodniczący Polsko-Izraelskiej
Grupy Parlamentarnej, Krzysztof Strzałkowski - Burmistrz
Dzielnicy Wola, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka oraz
Janina Zgrzembska - córka Ireny Sendlerowej.

14

Opracowano na podstawie treści ze stron internetowych TVN24.pl i
www.wola.waw.pl

190

Hołd swojej patronce oddały poczty sztandarowe szkół jej
imienia.
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„Irena Sendlerowa to symbol polskiego poświęcenia i
zaangażowania Polaków w ratowanie współobywateli,
w ratowanie
Żydów,
ratowanie
dzieci
żydowskiego
pochodzenia. Jest przykładem tego, z czego powinniśmy być
dumni. Dzisiaj jesteśmy tutaj nie tylko po to, aby odsłonić
tablicę, ale także po to, by przywołać do zbiorowej pamięci
postać Ireny Sendlerowej. Dzisiaj, kiedy historia pisze losy
inaczej niż byśmy chcieli, przywoływanie pamięci o takich
osobach jest naszym obowiązkiem” - powiedział minister
spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna podczas uroczystości.
Irena Sendler urodziła się w 1910 r. Podczas wojny
zaangażowała się w konspirację. Pomagała żydowskim
współobywatelom, zanim jeszcze powstało getto warszawskie.
W 1942 r., gdy utworzono polską organizację podziemną, Radę
Pomocy Żydom "Żegota", została szefową wydziału dziecięcego.
Zorganizowała akcję przemycania dzieci żydowskich z getta,
które trafiały głównie do polskich rodzin i sierocińców
prowadzonych przez siostry zakonne. Uratowała ich w ten
sposób blisko 2,5 tys. Ich zaszyfrowane nazwiska zapisywała na
paskach bibułki, które wkładała do słoików i zakopywała. Po
zakończeniu wojny rozszyfrowany spis trafił do szefa Centralnego
Komitetu Żydów w Polsce Adolfa Bermana.
W 1943 r. została aresztowana przez Niemców. Została
skazana na śmierć. Uratowała ją "Żegota" przekupując
niemieckich strażników. W ukryciu pracowała dalej nad
ocaleniem żydowskich dzieci. Podczas powstania warszawskiego
była pielęgniarką.
Po wojnie zajmowała się działalnością socjalną. W 1965 r.
została uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem
medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W 2003 r.
została odznaczona Orderem Orła Białego.
Zmarła 12 maja 2008 roku.
*
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Na Wieczną Wartę
Pożegnanie - Ś. P. Władysław Bartoszewski

24 kwietnia 2015 r. odszedł na Wieczną Wartę
ŚP. Władysław Bartoszewski
ps. Ludwik”, „Teofil”
urodzony 19 lutego 1922 w Warszawie, od 22 września 1940
roku do 8 kwietnia 1941 roku więzień obozu koncentracyjnego
Auschwitz, od 1942 żołnierz Armii Krajowej, współorganizator
Rady Pomocy Żydom „Żegota”, uczestnik Powstania
Warszawskiego, Sprawiedliwy wśród narodów świata.
Doktor honoris causa wielu uniwersytetów na świecie.
Pełnił wiele najwyższych funkcji państwowych, m.in. był
ambasadorem RP w Wiedniu, ministrem spraw zagranicznych,
senatorem, od 2001 przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa.
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Od 2007 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Odznaczony wieloma odznaczeniami m.in. Orderem Orła Białego
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta
(nadanym w 1986 roku przez Prezydenta RP na uchodźstwie),
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Walecznych.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Archikatedrze św.
Jana Chrzciciela w Warszawie Ceremonia miała charakter
państwowy i zgromadziła przedstawicieli najwyższych władz oraz
gości z zagranicy.
Na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach
modlitwę odmówił kardynał Kazimierz Nycz, psalm odczytał
naczelny rabin Polski - Michael Schudrich. Władysława
Bartoszewskiego osobistym wspomnieniem pożegnał przyjaciel profesor Marian Turski, członek Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej, przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów
Polskich.
Po latach podsumował swą wiedzę o życiu w ten sposób:
„Ludzie zachowują się albo przyzwoicie, albo nieprzyzwoicie. I to
jest podział elementarny” – „Nauczyło mnie życie, że ludzi nie
wolno oceniać wedle ich sympatii czy poglądów politycznych, ale
według kryterium prawości”.

Cześć Jego pamięci!

194

Pożegnanie - Ś. P. Piotr Kozicki

Z

wielkim

żalem

przyjęliśmy

wiadomość o odejściu na Wieczną
Wartę w dniu 27 czerwca 2015 roku
członka naszego Stowarzyszenia

ŚP. Piotra Kozickiego
ur. 9 stycznia 1925 roku w Draczynie, pow. dziśnieński, woj.wileńskie,
żołnierza Armii Krajowej od 1943 roku.
Został aresztowany przez NKWD z bronią w ręku, skazany 25 marca
1946 roku
przez Trybunał Wojskowy Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Obw. Witebskiego z art. 63-1 kk BSRR na 10 lat pobytu
w obozie i

5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Przebywał w

więzieniu w Berezweczu, potem w obozach w Orszy, Workucie, Incie.
Zwolniony z łagru w styczniu 1956 roku, pozostał w Incie do czasu
uzyskania pozwolenia na wyjazd. Do Polski wrócił 16 maja 1957 roku
do punktu repatriacyjnego w Zgorzelcu, osiedlił się w Wałbrzychu.
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Był wyróżniony wieloma odznaczeniami, min. Krzyżem Armii Krajowej,
Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową Sybiraka.
W dniu 1 lipca 2015 roku został pożegnany przez Rodzinę,
Przyjaciół, przedstawicieli Związku Sybiraków, orkiestrę górniczą.
Spoczął na cmentarzu parafialnym w Wałbrzychu.
Ostatnie honory oddała asysta wojskowa.

Cześć Jego pamięci!
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