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Mazurek  Trzeciego  Maja 

autor  -  Rajnold Suchodolski – żołnierz  Powstania 
Listopadowego 1830-1831,   poległy w obronie Warszawy 

  
Witaj Majowa Jutrzenko, 
Świeć naszej Polskiej Krainie, 
Uczcimy ciebie piosenką, 
Która w całej Polsce słynie – 

Witaj Maj, Trzeci Maj, 
U Polaków błogi raj!     
bis 

Nierząd braci naszych cisnął, 
Gnuśność w ręku króla spała, 
A wtem Trzeci Maj zabłysnął    
I cała Polska powstała ! 

Witaj Maj…… 

 
Wolność wsparta na oświacie 
I równość w obliczu prawa  - 
To nam rokowała Bracie 
Trzeciego Maja Ustawa – 

Witaj Maj…… 

Ale chytrości gadzina 
Młot swój na nas gotowała, 
Z piekła rodem Katarzyna 
Moskalami nas zalała. 

Witaj Maj…. 

Wtenczas Polak z łzą na oku 
Smutkiem powlókł blade lice  - 
Trzeciego Maja co roku 
Wspominał lubą rocznicę. 

I wzdychał: Boże daj, 
    By zabłysnął Trzeci Maj! 

 
 
W czasie powstania Listopadowego powstały zwrotki: 
 
Witaj Dniu Trzeciego Maja,  
Który wolność nam zwiastuje 
Pierzchła już ciemiężców 
zgraja, 
Polsko dzisiaj tryumfujesz ! 
Witaj Maj…… 

W piersiach rozpacz uwięziona 
W Listopadzie wstrząsła serce, 
Wstaje Polska z grobów łona, 
Pierzchają dumni morderce ! 
Błysnął znów Trzeci Maj 
I już wolny błogi Kraj ! 
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Od   Redakcji     

Stefania Szantyr-Powolna 

   

Szanowne Koleżanki! 
Szanowni Koledzy! 

       
 

Za   nami   wspaniały   XXVIII   Zjazd,  pełen  
ciekawych  spotkań,  wzruszeń.  Ale  nie  o Zjeździe  chcę  teraz  
mówić,  bo  jak  zwykle  te  coroczne  spotkania  wymagają  
obszernego  opisu,  zdjęć  -  a  więc  o  tym  w  następnym  
kwartalniku. 

Obecny  rok,  uznany  rokiem  Powstania  Styczniowego  
dał  wiele  okazji  do  przypomnienia  o  bohaterskich  czynach  
naszych  przodków,  do  refleksji  nad  tym,  że  to  umiłowanie  
Ojczyzny  -  jest  tą  niezwykłą  spuścizną  po  naszych  
Pradziadach  i  że  możemy  być  dumni  z  naszych  Dziejów !   

 
Życzymy  dużo  zdrowia  tego  lata,  aby  miłe  letnie  

słońce  przywoływało  słoneczne  myśli  i  żadne  chmurki,  czy  
też  inne  burze  nie zakłócały  letniego  optymizmu  - 
 
 

Redakcja 
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Papież Jan  Paweł  II  -  Jest  wciąż w  naszych  
sercach 

 

     

Ojczyzna1 

Ojczyzna  -  kiedy  myślę  -  wówczas wyrażam  siebie  i  
zakorzeniam,  mówi  mi  o  tym  serce,  jakby  ukryta  granica,  
która  ze  mnie  przebiega  ku  innym,  aby  wszystkich  ogarniać  
w  przeszłość  dawniejszą  niż  każdy  z  nas:   z  niej  się  
wyłaniam…   gdy  myślę  Ojczyzna  -  by  zamknąć  ją  w  sobie  
jak  skarb.  Pytam  wciąż,  jak  go  pomnożyć,  jak  poszerzyć  tę  
przestrzeń,  którą  wypełnia.(…) 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  	  Karol	  	  Kardynał	  	  Wojtyła,	  	  Ojczyzna,	  wyd.	  	  Znak	  	  1983.	  
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WSPOMNIENIA 

Moje  wspomnienia z 1863 roku2 

część II.           Stefan Brykczyński 

7.  POGORSZENIE  POŁOŻENIA.  PIERWSZA  RANA.   
COFAMY SIĘ  KU  GRANICY 

 

Obstawiliśmy gęsto  skraj  lasu  pikietami,  na  prawo  i na 
lewo daleko  wysuniętymi,  ku  czemu  przysłano  nam  z  
głównej  komendy oddział  kawalerii,  nieodzownie  potrzebny  
nie  tylko  dla  pikiet,  ale do  porozumiewania  się z główną  
komendą.   Wysłany  bowiem  z  raportem  pieszy,  jeszcze  
przed  drugim  atakiem,  dopiero  po  skończeniu  potyczki  doń  
się  dostał  i  teraz  za  plecami  kawalerzysty  na  powrót  wrócił. 

Opowiedzieli  nam  kawalerzyści,  że  z tamtej  strony  
lasu  bitwa,  co  obecnie  także  ucichła,  prowadzona  była  
prawie  tak  samo  jak  u  nas.  Te  same  nieudane  ataki,  tylko  
z  większą  liczbą  ludzi  i  ogromnym  hukiem  owych  czterech  
armat,  z  których  jednak  wielkiej  krzywdy  nam  nie  zrobili. 

Ofiarą  całego  owego  tego   ognia   artyleryjskiego  był   
tylko  jeden  zabity  i  kilku  rannych,  z  których  prawie   połowa  
od  padających  z  góry  gałęzi  i  wierzchołków  drzew. 

Ale  od  kul  karabinowych  sporo  naszych  zginęło   i  
rannych  jest  też sporo  od  kul  i  bagnetów,  bo  raz  już  wpadli  
do  samego  lasu  i  z  Galicjanami  zaczęli  się  na  bagnety  
ścierać,  lecz  jak  tylko  brzękły  kosy  nadciągających  
kilkudziesięciu  kosynierów,  których  Parada  na  ochotnika  
pędem  przyprowadził,  jak  tylko  błysnęły  kosy  zza krzaków,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  Stefan	  Brykczyński	  	  	  Moje	  	  wspomnienia	  z	  1863	  roku,	  	  Warszawa	  1908,	  
str.53-‐89	  
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szybko  tył  podali.  Wszakże  kosynierzy  ich  dopadli  i  wielu  
szpetnie  pokiereszowali. 

Pytałem  się  o  swego  Pietrka,  ale  mi  nic  nie  umieli  
powiedzieć,  dopiero  w  parę  dni  później,  spotkawszy  się  z  
Paradą  dowiedziałem  się,  że  się  za  swoją  nieboszczkę  
halabardę  okrutnie  pomścił,  mając  bowiem  zamiast  zwykłej  
kosy,  na  sztorc  oprawny  rzezak  od  ręcznej  kosiarki,  
znacznie  większy  i  cięższy,  rozwalił  nim  łeb  jednemu  prawie  
na  dwie  połowy,  drugiemu  przeciął  ramię  i  żebro  napoczął,  
a  tak  się  rozsmakował,  że  chciał  biec  za  nimi  dalej  i  
prawie  go  siła  zatrzymano. 

Mówili  jeszcze  kawalerzyści,  że  na  polu  przed  lasem  
leży  jeszcze  wielu  poległych  nieprzyjaciół  i  że  zdobyto  sporo  
karabinów,  tylko  niestety  mało  ładunków,  gdyż  przeważnie  
ładownice  były  puste. 

Pokazaliśmy  im  także,  że  i  my  nie  próżnowaliśmy,  
po  czym  jęli  nas ściskać  i  całować,  winszując,  że nam  się  
tak  świetnie  udało. 

Powiadali  też,  że  usłyszawszy  u  nas  strzelaninę  mieli  
już  na  pomoc  trzecią  kompanię  strzelców  przysłać,  ale  
wysłany  ku  nam  rekonesans,  któregośmy  nawet  nie  widzieli,  
bo  gdzieś  dalej  do  skraju  lasu  dotarł,  przywiózł  wiadomość,  
żeśmy  wroga  odparli  i  że  nas  kapitan  Ubysz  i  sam  
naczelnik  ogromnie  za  to  chwalili. 

Więc  nasz  porucznik  silnie  wąsa   podkręcił  i  powiada:   
-  A  co,  ja  bym  swoich  ptaszników  za  grenadierów  gwardii  
nie  pomieniał ! 
Tym  nas  ostatecznie  do  siebie  przywiązał. 
 Tymczasem  pić  nam  się  chciało  okropnie,  a  przede  
wszystkim   szło  o  biednych  rannych,  którzy  wielkim  głosem  
o  wodę  wołali.   I  tu  się  okazała  praktyczna  korzyść  mojej  
znajomości  życia  lasu :  ruszywszy  bowiem  w  głąb,  wkrótce  
znalazłem  nizinę,  na  której  dość  gęsto  rosła  osoka,  
niechybny  znak  bliskiej  wody. 
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Zaraz  tedy  pałaszami  i  rękami,  czym  kto  mógł,  wykopaliśmy  
obszerną  i  dość  głęboką  jamę  aż  do  białego,  twardego  iłu,  
która  w  krótkim  czasie  napełniła  się  do  połowy  wodą  prawie  
na  półtora  łokcia  głęboko, a  gdy  się  tylko  ustała,  nabraliśmy  
pełne  manierki  i  najpierw  doskonale  napoili  rannych,  a  
potem  poczekawszy,  napiliśmy  się  sami.  Ba,  jeszcze  i  dla  
koni  ułańskich  starczyło ! 
 Jak  żyję,  nie  pamiętam  tak  gorliwej  roboty.   Wycięte  
pałaszami  ułanów  bryły  ziemi,  a  potem  kolbami  i  czapkami  
wyciągane  gęste  i  rzadkie  błoto  -  wnet  tylne  szeregi 
odsuwały  precz  spod  nóg  kopiących,  tak  iż  po  prostu   w  
oczach  dno  jamy  się  zapadało.  Po  skończeniu  roboty  
wyglądaliśmy  jak  nieboskie  stworzenia,  ale  jakże  nam  ranni  
dziękowali. 
 Wtem  z  tyłu  usłyszeliśmy  trzask  i  turkot,  skoczyli  
ułani  konno  i  po  chwili  usłyszeliśmy  głośny  okrzyk:  wiwat ! 
 Pokazał  się  ogromny  wóz,  a  na  nim jakaś  bardzo  
elegancka  pani,  z  nią  folwarczna  dziewka  i  Żydek,  powoził  
furman  w  szafirowej  liberii.   Może  ci  ludzie  jeszcze  żyją,  to  
niechże  wiedzą,  że  każdy  z  nas,  który  tam  był,  do  śmierci  
im  tego  nie  zapomni  i  wdzięczność  za  ten  dowód  
prawdziwej  odwagi  i  poświęcenia   dla  nas  żywi. 
 Zaczęto  tedy  wyładowywać  wóz  i  rozdawać  
przywiezioną  żywność.   I  czego  tam  nie  było !     I  woda  z  
sokiem  i  mleko  i  stare  wino,  któreśmy  zaraz  rannym  
rozdali,  a  dalej  mnóstwo  jaj  gotowanych  na  twardo,  szynki,  
kiełbasy,  sery,  ogromne  ćwierci  pieczonego  mięsa  i  tak  
dalej. 

O  zacna  Polko,  niechże  ci  Bóg  da  szczęście,  jak  na  
to  zasłużyłaś ! 

Jak  mówił  furman,  dwa  razy  spłoszyły  im  konie  
pękające  granaty,  jednego  konia  zabiła  kula,  pod  ogniem  
musieli  odprzęgać,  a  jaśnie  pani  nie  bała  się  nic  -  mówiła  
sobie  tylko  „Pod  Twoją  obronę”   tak  spokojnie,  jakby  w  
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swojej  ławce   w  kościele,  tylko  Maryśka  to  tak  kwiczała  ze  
strachu  jak  prosiak  i  dopiero  schowawszy  głowę  w  słomę,  
uspokoiła  się. 

Porozsyławszy  żywność  tym  konnym  i  pieszym,  co  
na  pikietach  stali,  zabraliśmy  się  do  pałaszowania  tych  
specjałów,  a  owa  śliczna  pani  ze  swoją  Maryśką  i  
felczerem  -  Żydkiem,  którego  przywiozła  ze  sobą  wraz  z  
całym  pakunkiem  szarpi,  bandaży,  tasiemek  itp.  -  do  
opatrywania  rannych.   A  miała  jakieś  anielskie  spojrzenie,  że  
jak  tylko  wzięła  którego  rannego  za  rękę,  zaraz  przestawał  
się  skarżyć   i  dawał  się  spokojnie  opatrywać,  nawet  jeden  
chłopak, co  miał  okropnie  strzaskaną  nogę  w  samym  kolanie  
i  w  gorączce  wołał ciągle:  „Mamo,  boli !   Oj  mamo,  boli!”,   i  
ten,  jak  tylko  uklękła  przy  nim,  obmyła,  ucałowała,  a  potem  
wzięła  za  obie  ręce,  dał  sobie  spokojnie  strzaskaną  nogę  
do  kija  przywiązać.   Położono  go  ostrożnie  na  owym  wozie  
ze  słomą,  trzymał  jednak  panią  ciągle  za  rękę   i  nie  chciał  
puścić,  wołając:  „Mamo,  nie  chodź !”   Siadła  tedy  z  nim  na  
on  wóz  i  tak  ruszyli  stępa  pod  silna  eskortą   ułanów.  
Felczer  zaś  został  wraz  z  Maryśką  w  oczekiwaniu  na  wozy,  
które  miały  zaraz  po  resztę  rannych  przyjechać,  jakoż  i  
przyjechały  wkrótce. 

Pytaliśmy  Żyda,   jak  się  nie  bał  do  nas  przyjechać.   
Ale  on  z  oburzeniem  odpowiedział : 

-  Jak  to  się  nie  bał?   Ja  się  okropnie  bał,  ja  się  
teraz  jeszcze  okropnie  boję,  ale  cóż,  kiedy  jaśnie  pani  
kazała  jechać, to  ja  musiał  jechać,  to  taka  pani,  co  jej  
każdy  słucha,  i  pan  żołnierz  taki  duży,  taki  straszny,  że  jak  
spojrzeć,  aż  strach   (rzeczywiście  pytał  go  olbrzymi  kozak  
sułtański Czajkowskiego,  z  wielka  brodą,  olbrzymimi  jak  
wiechcie  wąsiskami  i  straszliwym  wyglądem,  a  jak  zwykle  
bywa,  z  prawdziwie  gołębią,  żołnierską  duszą),  ale  jakby  
jaśnie  pani  kazała,  to  by  pan  żołnierz  albo  w  ziemię  wlazł,  
albo  w  powietrze  jak  ptaszek  pofrunął ! 
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Parsknęliśmy  wszyscy  śmiechem  na  samą  myśl  o  
fruwającym  jak  ptaszek  olbrzymie,  który  pewnie  dziesięć  
pudów  żywej  wagi  sobie  liczył. 

Tymczasem  przybyły  wozy,  zabrały  rannych,  a  my  
najadłszy  się  do  syta,  z  trudnością  zabraliśmy  resztę  
żywności,  tyle  tam  tego  było,  i  dopiero  dzięki  ułanom,  
którzy  wyładowali  sakwy  po  brzegi,  udało  się  jakoś  resztę   
sprzątnąć. 

W  owych  czasach  po  dworach,  jak  tylko  usłyszano  o  
krążących   w  okolicy  partiach,  przygotowywano  zapasy  
żywności,  pieczono  mięso,  chleb  itd. 

Jakeśmy  się  później  dowiedzieli,  i  nasz   główny  
oddział  tegoż  wieczora  obficie  w  wyborną  żywność  i  furaż  
dla  koni  zaopatrzony  został. 

Złożywszy  zabitych  w  jednym  miejscu  i  zatknąwszy  
tylko  nad  nimi  żołnierskim  obyczajem  krzyżyk  z  dwóch  
gałęzi   zrobiony,  albowiem  nazajutrz  miano  ich  pochować,  
zanocowaliśmy  na  pobojowisku. 

Zabitych  było  22,  rannych  40,  więc  do  apelu  stanęło  
nas znowu  osiemdziesięciu, jak  w  dzień  uformowania  naszej  
ptaszniczej  kompanii;  ale  teraz  był  to  twardy,  zahartowany  
żołnierz;   na  zgryzienie  takiego  orzecha  nie  lada  zębów  
trzeba  było,  przynajmniej  myśmy  sami  byli  o  sobie  tego  
zdania. 

Zasnęliśmy  tedy  na  pobojowisku,  ale  jeszcze  w  nocy  
nadjechał  ułan  z  rozkazami,  potem  nadciągnął  oddział  
strzelców,  ze  czterdziestu  ludzi  wynoszący,  a  potem  zaraz  
zbudzono  nas  i  ruszyliśmy  z  miejsca. Że  zaś  to  było  już  
nad  ranem,  więc  zdołaliśmy  wyspać  się  nieźle.  Najedzeni,  
umyci,  z  pełnymi  manierkami  wody  z  wódką  lub  winem  -  
bo  woda  w  owej  kopance  przez  noc  jak  kryształ  się  
wyklarowała  -  w  wesołym  usposobieniu  ruszyliśmy  naprzód. 

Około  południa  zajęliśmy  znowu  pozycje  na  skraju  
lasu,  gdzie  już  nas  oczekiwał  jakiś  oficer  z  ułanem,  który  
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oddawszy  rozporządzenie naszemu  porucznikowi  zabrał  z  
sobą  wszystkich  ułanów  i  tęgim  kłusem  wraz  z  nimi  
odjechał.  Nam  kazano  przygotować  broń  i  rozstawiono  nas  
zaraz  za  drzewami  długą  linią,  a  strzelców  umieszczono  na  
prawym  skrzydle.  Po  krótkiej  chwili  usłyszeliśmy,  tak  jak  
wczoraj,  z  drugiej  strony  lasu,  tylko  -  o  ile  się  zdawało  -  
nieco  bliżej  -  huk  armat  i  strzałów  karabinowych.  Widocznie  
więc  znowu  nasze  centrum  zaatakowano. 

Trwało  to  dość  długo,  aż  nareszcie  zobaczyliśmy  z 
prawej  strony,  naprzeciw  tego  miejsca,  gdzie  stali strzelcy,  
wysuwającą  się  kolumnę  nieprzyjacielską,  która  jednak  tym  
razem  nie  rozsypywała  przed  sobą  tyralierów  i   nie  
strzelając  zbliżała  się  do  nas,  aż  dopiero  zbliżywszy  się  na  
kilkaset  kroków,  zaczęła  sypać  gęstym  ogniem.  Po  chwili  
zawarczały  bębny  i  rzucili  się  na  nas kłusem   do  ataku,  
ciągle  jednak  strzelając. 

Było  ich  znacznie  więcej  niż  wczoraj  i  byli  to  inni  
żołnierze,  jacyś  nowo  przybyli.  Przypuściliśmy  ich,  jak  
wczoraj,  na  dwieście  kroków  i  przyjęli  morderczą  salwą,  po  
której  zwinęli  się  w  kłąb,  wyrzuciwszy  spomiędzy  siebie   
sporo  zabitych  i  rannych,  cofnęli  się  paręset  kroków  w  tył  i  
stamtąd  bezpieczni  przed  ogniem  naszych  niedaleko nośnych  
dubeltówek,  strzelali  tylko ci,  którzy  mieli  gwintowana  broń. 

-  Nauczyli  się  złodzieje,  bodaj  ich  cholera !  - mruknął  
ze  złością  stary  podoficer.  W  tej  chwili  usłyszałem  głuche  
palnięcie,  a  on  siadł,  karabin  wyleciał  mu  z  ręki,  pochylił  
się  na  bok,  drgnął  parę  razy  i  upadł.  Kula  trafiła  go  w  
samo  serce ! 

Spojrzałem  na  prawo  i  na  lewo,  po  linii i  zobaczyłem  
dużo  naszych,  leżących  to  na  wznak,  to  na  boku,  z  
powypuszczanymi  z  rąk  strzelbami.  Byli  to  wszystko  zabici  i  
ranni,  żywi  bowiem  leżeli  na  brzuchu  i  broń  trzymali  w  
rękach.  Kule  leciały  jak  grad,  rwąc  korę,  odbijając  się  od  
ziemi,  świszcząc  i  wyjąc  różnorodnymi  głosami.  Na  
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nieszczęście  drzewa  tu  były  daleko  cieńsze  niż  na  
wczorajszym  stanowisku,  nie  można  było  się  za  nimi  dobrze  
ukryć. 

Więc  coraz  który  z  naszych  drgnął,  wypuszczał  
strzelbę   z rąk  i  konwulsyjnym  ruchem  przewracał  się  na  
stronę.   Kazano  nam  się  tedy  cofać,  gdyż  chociaż  porucznik  
pchnął  dwóch  posłańców  do  głównej  komendy  z  raportem,  
jak  tylko  wychyliła  się  ze  wsi  owa  szturmująca  kolumna,  ale  
pomocy  widać  nie  było. 

Ja  jeszcze  pierwej  zauważyłem  stojąc  o  kilkanaście  
kroków  z  tyłu  grubą  lipę,  więc  w  kilku  susach  byłem  już  za  
nią,  szukając  oczyma  jakiegoś  drugiego  odpowiedniego  
drzewa  z  tyłu.  Jakoż  wkrótce  dojrzałem  znowu  drugie,  więc  
szust  za  nie itd. 

A  tu  kule  grają i  wyją,  jakby  je  kto  do  tego  wynajął. 
Zrobiło  mi  się  jakoś  mdło  na sercu;  kiedyż  bo  ta  piekielna  
muzyka  przycichnie  choć  trochę?  A  ona  zamiast  przycichać,  
jeszcze  się  wzmaga,  i  naraz  wśród  warczenia  bębna  
zahuczały  wystrzały  jeszcze  głośniej,  zlewając  się  wraz  z  
echem  w  jeden  ciągły  huk  jak  grom. 

- Słysz  Stefek,  są  już  w  lesie !  -  krzyknął  mi  z  lewej  
strony  Panienka,  odskakując  za  ogromną  sosnę,  spoza  
której  zaraz  złożył  się  i  wypalił. 

Wyglądam,  a  tu  przede mną  na  jakie  50  kroków,  stoi  
trzech,  a  raczej  dwóch,  gdyż  jeden  zaraz  upadł.  Widocznie  
zobaczyli  nas,  bo  złożyli  się  ku  nam,  zanim  jednak  zdołali  
wystrzelić,  taf taf!  -  położyłem  jednego,  a  drugi  jak  sarna  
przesadził  przez  kłodę  i  tylem  go  widział.   

Dalej  tedy  nabijać,  przy  czym  dałem  Panience   
znowu  paczkę  ładunków,  tak  też,  że mi  zostało  już  tylko  
dwie,  i  skaczemy  z  nim  jak  sarny  ciągle  przystawiając  dla  
odpoczynku  za  grubszymi  drzewami. 

Kiedy  jakoś  las  się  przerzedził  i  już  w  kierunku  
naszego  centrum  więcej  krzewów  niż  drzew  było,  stanąłem  
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za  krzakiem,  żeby  tchu  złapać,  aż  tu  nie  wiadomo  skąd  
wyskakuje  widocznie  za  nami  specjalnie  biegnący  oficer  i  
składa  się  z  rewolweru,  więc  ja  też  do  niego:  huknęły  
strzały  jednocześnie,  czy  on   co  dostał,  tego  nie  wiem,  bo  
w  chwili,  gdy  ciągnąłem  za  cyngiel,  uczułem  w  lewej  nodze  
jakby  silne  ukłucie,  on  zaś  znikł  za  dymem,  jakby  się  pod  
nim  ziemia  rozstąpiła. 

Biegnę  dalej  do  grubej  sosny,  na  środku  owej  
polanki  rosnącej  i  nabijam  tylko co  wystrzeloną  prawą  lufę,  
ale  kiedy  ruszyłem  dalej,  czuję,  że  mi  jakoś  lewa  noga  
nieswoja,  dobiegłem  jeszcze  jednak  do  innego  drzewa,  za  
którym  przysiadłem,  Aż  tu  o  kilka  kroków  z  boku  Panienka  
woła : 

-  Stefek,  tyś  ranny ! 
Przybiegł  zaraz  do  mnie,  a  ja  poczułem  gorąco  w  

nodze;  cała  nogawica  czerwona,  wyraźnie  zatem  jestem  
ranny.   Nuż  tedy  ściągać  but,  który  był  pełen  krwi,  zawijać  
spodnie  i  szukać  owej  rany.  Jakoż   okazało się,  że  mam  na  
samym  brzegu  przestrzeloną  na  wylot  łydkę.   Bólu  dotąd  nie  
czułem żadnego,  dopiero  gdyśmy  zaczęli  obmywać  wodą  z  
wódką  ranę,  zapiekło  porządnie.  Po  nałożeniu  szarpi  i  
mocnym  obandażowaniu  chciałem  włożyć  but,  ale  wleźć  nie  
chciał,  więc  rozcięliśmy  cholewę  na  zewnątrz  i  ruszyli  dalej. 

Z  początku  ciężko  było  iść,  ale  potem  rozchodziłem  
się  i  prawie  nie  czułem  rany.  Szedłem  jednak  dużo  wolniej,  
bo  i  kule  gwizdać  koło  nas  przestały.  Wtedy  zatrzeszczały  
gałęzie  przed  nami  i  zobaczyłem  kłusem  biegnący  oddział  
Galicjan,  przed  nim  jechał  jakiś  oficer  i  przybiegłszy  do  
mnie  (przy  czym  zauważyłem,  że  miał  prześlicznego  karego  
konia,  a  w  ręku  ogromny  kawaleryjski  rewolwer),  śpiewnym  
lwowskim  akcentem  zapytał :  „Ilu  was  jest?” 

Odpowiadam :  -  Było  stu  dwudziestu,  a  ilu  zostało,  
tego  nie  wiem,  bo  dużo  naszych  padło. 

On  na  to :   -  „Możecie  cofać  się  dalej”  -  i  poleciał. 
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Po  chwili  w  kierunku,    w  którym  pobiegli  Galicjanie,  
rozległ  się  gromki   okrzyk  „huraaa !”   Trzask  suchych  
karabinowych  wystrzałów,  a  potem  wśród  basowych  
karabinów  rosyjskich  -  grzechot,  jakby  kto  groch  na  ścianę  
sypał,  tak  gęsty,  rewolwerowego  ognia.  Galicjanie  bowiem  
oprócz  karabinów  mieli  -  prawie  każdy  -  rewolwer  i  teraz  
po  wystrzeleniu  karabinów  zarzuciwszy  je  na  paskach  na  
lewe  ramię  austriacką  modą,  wzięli  się  do  rewolwerów,   
którymi  na  bliska  metę  i  w  krzakach  wielkie  spustoszenie  
robili. 

Cały  ten  trzask  i  łomot  szybko  się  zaczął  oddalać  w  
tym  kierunku,  skąd  przybył  i  teraz  na  nieprzyjaciela  przyszła  
kolej  biegać  i  chronić  się  za  drzewami.  Tylko  że  Galicjanie   
nie  dali  im  czasu  na  zatrzymywanie  się  i  odstrzeliwanie  się,  
lecz  parli  pędem  przed  sobą  przez cały  ten  las,  a  potem  
jeszcze,  wyparłszy  z  lasu  i  wziąwszy  się  znowu  do  
karabinów,  na  polu  porządnego dali  im  łupnia.  Mówili  nasi,  z  
których  wielu  za  Galicjanami  pobiegło,  że  nawet  połowa  
tych,  co  wpadli  do  lasu,  nie  została, a  i  z  tych,  co  zostali,  
dużo  było  postrzelonych  i  w ogóle  o  tym  rewolwerowym  
ogniu  cuda  opowiadali.  Była  to  jeszcze  nowość,  więc  
nadzwyczajne  zrobiła  wrażenie. 

 
8. PRZEJŚCIE GRANICY.   LISKI.  UHNÓW.  CHOCHOŁÓW 
 

Ja  tymczasem  wlokłem  się  do  naszego  centrum,  
skąd  dochodził  jeszcze  huk  wystrzałów,  choć  coraz  
słabnący,  noga  mnie  wprawdzie  nie bolała,  ale  iść  było  
ciężko  i  jakoś  niezgrabnie.  Nareszcie  przywlokłem  się  na  
miejsce  opatrunku,  gdzie  mi  zaraz  nogę  przewinięto,  przy  
tym  jakiś  młody  doktor,  który  mnie  opatrywał  powiedział,  
żebym  tylko  ile  możności  nie  chodził,  to  za  tydzień  będę 
zdrów. 
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Nadciągali  teraz  nasi,  niektórzy  sami,  inni  prowadzeni  
przez  kolegów,  ale  żaden  nie  był  tak  lekko ranny,  jak  ja.  
Wieczorem,  gdyśmy  się  porachowali,  zdrowych  wraz  ze  mną  
zostało  37,  reszta  byli  zabici  lub  ranni. 

Późnym  wieczorem  wrócili  Galicjanie  i  zaraz  
ruszyliśmy  w  pochód  na  całą  noc.  Na  drugi  dzień  
słyszeliśmy  znowu  kilka  dalekich  wystrzałów  z  armat :   to  
strzelano  do  naszych  ułanów,  którzy,  jak  mówiono,  
alarmowali  ciągnące  za  nami  oddziały.  Zresztą  całego  tego  
pochodu  nic  nie  pamiętam,  gdyż  złożony  na  doskonale  
wymoszczonym  słomą  wozie  wraz  z  trzema  lekko  rannymi  
kolegami,  spałem  cały  ten  czas  jak  suseł.  Rozbudził  nas  
dopiero  w  jakimś  gęstym  lesie  oficer,  rozkazując  oddać  
broń,  którąśmy  wszyscy  przy  sobie  mieli  na wozie. 

Na  wpół  przytomny,  przecierając  oczy,  spytałem  go,  
co  to  jest,  gdyż  nam  pozwolono  broń  zatrzymać  przy  sobie,  
ale  on  odrzekł  tylko  krótko : 

-   Rozkaz,  przechodzimy  granicę,  broń  złożyć  na  ten  
wóz,  co  nadjeżdża. 

Z  żalem  niezmiernym,  gorzko  płacząc,  rozstałem  się  
ze  swoją  ukochaną  lepażówką,  obwinąwszy  ją  na  drogę  
obdartym  kawałkiem  kilimka,  na  którym  leżeliśmy,  i  
bandażem.   Wkrótce  nadjechał  wóz,  na  którym  złożyliśmy  
broń,  a  ja  ucałowałem  lepażówkę  na  pożegnanie. 

Dziwnie  to  jest  z  tą  pamięcią  ludzką,  wiele  rzeczy,  
które  się  zdarzyły  znacznie  później,  zapomniałem  zupełnie,  
ale  czasy  młodości,  a  zwłaszcza  ten  czas  udziału  w  ruchu,  
pamiętam  tak  doskonale,  że  to,  com  widział,  a  nawet  
niektóre  twarze,  mógłbym  doskonale  odrysować,  gdybym  
rysować  umiał. 

Wóz  z  bronią  wkrótce  zawrócił  i  popędził  za  innymi,  
także  wyładowanymi  bronią,  które  do  lasu  umykały.  Co  się  
z  tą  bronią  stało  -  tego  nie  wiem.  Zostaliśmy  z  głupimi  
minami,  jak  psy  bez  ogonów  i  ruszyli  dalej.  Furman  mówił,  
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żeśmy  już  za  granicą.   Nagle  rozległo  się  znane  nam  tak  
dobrze  z  tuczapskiej  szarży:  „dududu!”   i  w  całym  pędzie  
wypadł  na  nas  szwadron  huzarów  węgierskich  z  dobytymi  
szablami  i  wielce  groźnymi  minami.  Otoczyli  nas  
natychmiast  ze  wszystkich  stron,  przy  tym  słyszałem,  jak  się  
nasz  Ubysz  z  poczciwym  Węgrem,  rotmistrzem  owego  
groźnego  szwadronu,  ujadał  o  coś  mocno  po  niemiecku,  w  
końcu  Węgier  parsknął  śmiechem,  machnął  ręką  i  doskonale  
słyszałem,  jak  powiedział : 

-  Na,  ja!  Ist  Gut,  aber  ich  Weiss  ja  davon  nichts ! 
O  co im szło,  nie  wiem,  ale  mówiono  potem  u  nas,  

że poczciwi  Węgrzy  dwie  godziny  czekali  na  to,  żebyśmy  
się  mogli  rozbroić  i  broń  ukryć. 

Jechaliśmy  tedy  pod  ową  groźną  eskortą  ku  wsi  
Liskom,  dokąd  nas  triumfalnie  przyprowadzono  i  gdzie  już  
nas  oczekiwało  obywatelstwo  okoliczne  z  doktorami,  
opatrunkami   i  taką  masą  jedzenia  i  picia,  żeby  nam  chyba  
na  rok  starczyło. 

Postawiono  nas  w  miejscowej  szkółce,  w  gminie  itd.,  
a  po  opatrzeniu  rannych  i  obfitym  nakarmieniu  wszystkich,  
poprowadzono  dalej  do  Uhnowa,  miasteczka  blisko  Lisek  
leżącego.  Ciężko  ranni  zostali  w  Liskach,  a  obywatelstwo i  
mnóstwo  chłopów,  którzy  nas  tak  obficie częstowali,  ruszyli  
za  nami  do  Uhnowa.  Znowu  tedy   tak  dobrze  usłyszałem  
mowę  Rusińską,  chłopi  bowiem  tamtejsi,  równie  jak  
mieszczanie uh nowscy  byli  Rusini, unici. 

W  Uhnowie  pomieszczono  nas już wszystkich  w  
budynku  szkolnym, przed  którego drzwiami ów groźny rotmistrz 
postawił kilku zołnierzy piechoty w obcisłych niebieskich 
spodniach, żółtych  wysokich trzewikach na spodnie nałożonych i 
białych mundurach.   Ci  w  oczach naszych nabili karabiny i  
stanęli  z równie  groźnymi  minami  jak  ich  dowódca. 

Po  chwili  wszedł  do  Sali  pan  Bezirkshauptmann  i  
kazał  wszystkie  okna  otworzyć.  Nie  mogliśmy  ani rusz 
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zrozumieć,  po  kiego  licha  to  robi,  gdyż  i  deszczyk  padał  i  
dobrze  chłodno  było  -  aż  dopiero  licznie  zebrana przed  
oknami  publiczność  zaczęła na nas kiwać  i  wołać: 

-  Siudy, Siudy!  Utikajte! 
Wreszcie zrozumieliśmy  i  cały  tłum  zaczął  przez  okno  

wyskakiwać  i  mieszać  się  z publicznością,  która  chwytała  
„aresztantów”  pod  ręce  i  odprowadzała  do  domów  albo  
wsadzała  do  oczekujących  powozów  i  bryczek,  które  się  
nawet  nie  fatygowały  z  pośpiesznym  podjeżdżaniem. 

Gdy  już  prawie  połowa  „jeńców”  uciekła,  w  pewnej 
odległości  rozległo  się  parę  strzałów,  była  to  nasza  straż,  
która  odsunąwszy  się  o  tyle,  żeby  nikogo  znowu  zanadto  
nie  przestraszyć,  w  ten  sposób  wyraziła  swoją  czynność.  
Prawie  jednocześnie  wpadł  do  nas  jakiś  oficer  i  
nasadziwszy  „donnerweterów”  co  niemiara,  kazał  okna  
pozamykać.  Drzwi  jednak  były  otwarte  i  publiczności  między  
nami  pełno. 

Jakiś  szlachcic  z  ogromnymi  wąsami  lał  w  nas wino  
węgierskie  jak  w  beczki  i  opowiadał,  że  już  od  dwóch  dni  
cała  okolica  zjechała  się  na  granicę  i  słuchała  huku  armat, 
że  we  wszystkich  cerkwiach modlono  się  za nas  odprawiano 
nabożeństwa,  że  oficerowie  austriaccy  zachwycali  się   nami,  
że  się  tak  dzielnie  trzymamy,  a ściskaniom  i  całowaniom  nie  
było  końca. 

Po  południu  poczciwe  mieszczanki  uhnowskie  
naznosiły  nam  sienników,  pierzyn, poduszek,  by  dla  każdego  
na  osobna pościel  starczyło,  a  sąsiedni  obywatele dostarczyli  
bielizny.  Że  to  jednak tak nagle wypadło  kilkaset sztuk 
dostawić,  więc  chwytano,  co  było  pod  ręką. 

Kiedy  pod  wieczór  nasi  goście  odeszli  i  zaczęliśmy  
się  rozbierać  i  przebierać  do  snu,  ponakładawszy  oną  
świeża,  pachnącą  bieliznę,  oryginalny  przedstawialiśmy  
widok.  Ja  na  przykład  dostałem  jakąś  niezmiernie  cienką 
garnirowaną  koronkami,  pachnącą  damską  koszulę,  a  że  
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była  za  długa  na  jakieś  pół  łokcia,  więcem  ją ładnie 
podwinął,  co  nader  komicznie  wyglądało. 

Tak tedy „umundurowani”,  na  propozycję  jakiegoś  
figlarza  urządziliśmy  apel  kompanii:  proszę  sobie  wyobrazić,  
jak  to  wyglądało!... 

O czytelniku,  który  prawdopodobnie  co dzień w łóżku  
sypiasz,  żal  mi  cię,  bo  nigdy  nie  potrafisz  ocenić  
przyjemności, jaką sprawia po kilkumiesięcznym spaniu nie 
rozbierając  się  na ziemi,  a  często na  błocie,  błogie  
zasypianie rozebranemu na  miękkiej, rozkosznej pościeli,  i  w  
dodatku  w  świeżej, pachnącej -  garnirowanej  koronkami -  
damskiej  koszuli !... 
Nazajutrz rano  zbudził nas werbel na korytarzu, przez naszą 
straż zagrany  i  zaraz po modlitwie zabraliśmy się do ubierania.  
Ale  ujrzawszy  one  wstrętne  łachy,  co  stanowiły naszą 
bieliznę,  pozostaliśmy  już  w swojej nocnej,  a  ja  w  swoich  
koronkach. 
Najgorzej  było  z  nogą!  Wczoraj doskonale  opatrzona  tak  się 
poczciwie  zachowywała,  żem  o  niej  zupełnie  zapomniał, 
tymczasem dziś, kiedy chciałem na nią włożyć but,  ani on na 
nią,  ani  ona na niego w żaden sposób wleźć nie chciały. Tak  
więc  została prawa noga w bucie, a lewa w czerwonej 
skarpetce, która łącząc się z takąż czerwoną prawie do kolana 
nogawicą,  stężała już doskonale, udawała niby czerwony 
safianowy but. 
Tymczasem weszło na salę mnóstwo mieszczan z baniakami, 
dwojakami itd. pełnymi krupniku, barszczu, kaszy na mleku, a 
nawet od księdza proboszcza ritus graeci  (obrządku unickiego)  
zjawiła  się  pani  księdzowa z  dwiema  córkami  i całym cebrem 
kawy  na  mleku z dodatkiem kosza świeżutkich ciepłych 
bułeczek.  Zaraz owe  milusie  dziewczęta zaczęły  między  nas 
rozlewać  kawę i  rozdawać bułeczki,  wielce zgrabnie   przy 
podaniu  każdej szklanki lub  filiżanki  dygając  i  zapraszając.  
Ach,  jak  nam to smakowało. 
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Po  śniadaniu   wszedł    znowu   pan   Bezirkshauptmann   
z dwoma urzędnikami i  zaczął nas wszystkich zapisywać.  
Naturalnie  podawano najdziksze nazwiska, lata itd., co oni 
wszystko z powagą  pozapisywali.  Później  okazało  się,  że  
poddanych  austriackich  mają po spisaniu protokołu  wypuścić,  
ale  poddanych  rosyjskich  internować w Ołomuńcu.  
Dowiedziawszy  się  tedy  o tym ci  wszyscy,  którzy  mieli  
nieostrożność  przyznać  się  do pochodzenia z Królestwa lub 
Ukrainy, zaczęli myśleć o  ucieczce.  Pamiętam  przy  tym,  że  
na  kolejne zapytanie,  czyim  kto jest  poddanym, jeden stary już 
wiarus bojowy, z tych,  co to po całym świecie za wolność się  
bijali, odpowiedział  dumnie :  „Pana Boga”, co  nam  się  
wszystkim okrutnie spodobało, a Niemiec punktualnie w 
odpowiedniej rubryce zapisał. 

Po obiedzie obfitym i hojnie zraszanym rozmaitymi 
dereniakami, wiszniakami, miodami itp., o wiele smaczniejszymi 
od owej kałuży tuczapskiej  płynami, zabrano się do ucieczki.  
Wszyscy więc prawie Koroniarze, z wyjątkiem rannych, zostali 
naprędce poubierani  w  sukmany,  spódnice, w  chustki na 
głowę  itd.  i  pomiędzy  naszymi gośćmi  powyprowadzani.  
Jeden olbrzymi  wąsaty  ułan  w  lakierowanych   butach z  
ostrogami, w chustce na głowie,  spódnicy  i  workiem po 
produktach na plecach,  wyglądał tak wspaniale, że aż warta 
nasza pokładała się od śmiechu. 

- So ein Mädel, o Je!  o  Je!  Herr Gott!  - wołał  jakiś 
brzuchaty podoficer, trzymając  się  za boki. 

Ja jeszcze zostałem,  bo  mi  dobrze  było,  a  noga 
doskwierała.  Na  drugi  dzień  jednak z rana przyszła jakaś  pani  
i  powiedziała, że musimy wszyscy Koroniarze dzisiaj uciekać, bo 
jutro mają nas wysłać do Ołomuńca. 

I łącząc czyn ze słowami, pozostałych kilku zdrowych 
poprzebierała w spódnice i chustki,  obładowała siennikami i 
wyprawiła w pole.  Skoro służąca odniosła nazad owe niezbędne 
chustki i spódnice, poubierała nas trzech lekko rannych i kazała 
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iść za sobą.  Wyszliśmy do sieni,  przy  tym zauważyłem,  że  
nasza straż  ze specjalnym uszanowaniem  rozstąpiła się przed 
nią, potem korytarzem przez jakiś dziedziniec, po schodach do 
jakiegoś bardzo elegancko  umeblowanego mieszkania,  w 
którym oddano nas w ręce żandarma, a ten nas zaprowadził do 
łazienki.  Co to była za rozkosz, wypowiedzieć się nie da. 
Nareszcie oskrobano nas, ostrzyżono, w trzech wodach wymyto i 
wykapano, a potem przebrano w świeżą  bieliznę i ubranie. 

Ja dostałem trochę za krótkie białe spodnie sukienne ze 
złotym lampasem i granatowy spencerek.  Zaproszono nas 
potem do salonu.  W  salonie, ku wielkiemu naszemu zdziwieniu,  
zastaliśmy oprócz doktora, który nas tylko co w łazience 
opatrywał, samego pana Bezirkshauptmanna. 

Po kolacji,  w czasie której pan naczelnik – choć łamanym 
językiem, ale za to doskonałym słodkim maślaczem obficie 
nasze zdrowie wznosił,  położono nas spać na wybornych,  
wysoko i miękko zasłanych łóżkach.  Spaliśmy nazajutrz do 
południa, do łóżek przyniesiono nam doskonałej kawy ze 
śmietanką i  pachnących, jeszcze ciepłych  obwarzanków z 
makiem, potem przyszedł  doktor, opatrzył nas i  powiedział, 
żebyśmy nie wstawali.  Leżeliśmy sobie tedy na owych miękkich, 
rozkosznych Łózkach,  było nam ciepło i spokojnie, choć na 
dworze lał deszcz i wiatr świstał, a jednak posmutnieliśmy jakoś i 
już nam było tęskno za obozowym życiem, za owymi noclegami 
przy ogniu, choć na  mokrej, twardej ziemi, za zabitymi i rannymi 
kolegami  i  wąsatym porucznikiem, który nie wiadomo, gdzie się 
podział. A najbardziej było nam żal, że nie możemy walczyć dla 
wspólnej sprawy!  Więc na waletę, na on smutek zasnęliśmy 
znowu, bo cóż było na razie robić. 

Obudzono nas dopiero na kolację, po której doktor nas 
znowu opatrzył. 

Na drugi dzień rano obudziliśmy się już wcześniej, a po 
kawie i opatrunku ubraliśmy się, a ja oczywiście w swoje za 
krótkie, ale za to ogromnie za szerokie, wspaniałe, białe  spodnie 
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ze złotym lampasem i ów jasnogranatowy spencerek.  Udaliśmy 
się następnie do salonu, w którym zastaliśmy już kilku obywateli 
okolicznych i kilka pań. Wszyscy przyjechali zabierać 
powstańców.  Rozmowa szła nader wesoło, zasypywano nas 
pytaniami, musieliśmy opowiadać o każdej bitwie,  dziwiono się,  
jakim sposobem w tak małej liczbie mogliśmy  się tak długo 
przeciw licznej bronić artylerii itd.  A dziwiono się  jeszcze więcej, 
gdyśmy powiedzieli, że od owej groźnej artylerii, od której 
straszliwego grzmotu aż w Uhnowie szyby  drżały,  tak  małe  
stosunkowo  ponieśliśmy  straty. 

Po chwili przyszło dwóch oficerów i pokazało się, że oni 
daleko lepiej znali ogólny przebieg bitwy  -  a  raczej  trzech 
bitew  -  niż my, a przy  tym  wiedzieli  wszystkie szczegóły  o 
naszej partii.  Na nasze bowiem utyskiwania, żeśmy przeszli 
granicę,  powiedzieli nam, że to był genialny manewr,  bo oprócz 
owych dwóch połączonych oddziałów, już znacznie od nas 
silniejszych, z  boku  zachodził oddział  z trzech rot piechoty, 
dwóch armat  i mocnej kawalerii  złożony. Gdybyśmy  byli  o  
parę  godzin się tylko spóźnili,  żywa  noga  z  nas  by  nie uszła. 

Starszy z nich zwrócił się do mnie: 
-  Sind Się aus der Vogel-Compagnie? 
-  Jawohl ! 
-  Und schon verwundet? So jung Und scho verwundet, das ist 

ja schön!   Das ist ja sehr schön.  Die Polen  sind ein echt Rittervolk !∗ 
I klepał mnie po ramieniu i winszował, a pokazując na 

moje wspaniałe spodnie śmiał się do rozpuku, mówiąc, że jeśli w 
piętnastym roku życia zostałem generałem, to co będzie dalej? 

Potem mówiono o Napoleonie III, ówczesnym cesarzu 
francuskim  i o tym, że prawdopodobnie wkrótce przybędzie na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗	  	  -‐	  	  Jesteś	  pan	  z	  kompanii	  ptaszników?	  
	  	  	  	  -‐	  Tak	  jest	  !	  
	  	  	  	  -‐	  	  I	  już	  ranny	  !	  	  Tak	  młody	  i	  już	  ranny,	  to	  jest	  pięknie.	  	  O	  	  tak,	  to	  jest	  bardzo	  
pięknie.	  	  Polacy	  to	  prawdziwie	  rycerski	  naród.	  
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pomoc, a oficerowie austriaccy cieszyli się, że zapewne i oni 
wspólnie z Francuzami nam pomagać będą. 

Przy obiedzie wznoszono toasty: 
„Polen soll leben !”  „Napoleon soll leben !”   „Oesterreich 

soll leben !”  -  i  po węgiersku:  „Eljen   à   Haza !”     „Eljen   à   
Lengyel Kiraly !”   -  itd.  bez końca. 

Przespawszy się po onym obiedzie, zabraliśmy się  do  
drogi,  a  że  nasze bagaże składały  się  z  czapki na  głowie,  
więc  upakowanie rzeczy  odbyło  się nader prędko,  tym  
bardziej, że ciepłe burki  i guńki przywieźli nam na wszelki 
wypadek. 

Przed odjazdem weszła do naszego pokoju pani 
naczelnikowa  i  oddała każdemu zapieczętowana kopertę, której 
nie kazała otwierać, aż po przyjeździe na miejsce.  Były to 
urlopy, wydane z drugiego oddziału wojsk narodowych 
województwa  lubelskiego,  z pieczęcią  i  podpisem naczelnika  
sztabu:  „Rannemu towarzyszowi broni X”,  z  poleceniem 
stawienia się do wojsk narodowych po  wyleczeniu się z ran,  
dalej było  polecenie do wszystkich władz narodowych :  
ułatwiania podróży,  dawania koni,  przechowywania w razie  
potrzeby itp. 

Ruszyliśmy tedy, pożegnawszy się serdecznie z naszymi  
„władzami”,  tj.  z  poczciwym   Bezirkshauptmannem   i  jego 
zacną  małżonką,  która  wyraźnie  do organizacji  należała,  
ruszyliśmy wygodnym   powozem   i   bryczką   w  drogę, 
zaznajomiwszy  się   z naszym nowym gospodarzem panem 
Możarowskim z Chochołowa. 

Jechaliśmy  całą noc,  a  była  to cudna noc czerwcowa, 
ciepła, cicha i zupełnie tak księżycowa,  jak wtenczas, kiedy 
pierwszy raz stałem na pikiecie. 

Przyjechaliśmy  do  owego  Chochołowa i  po  sutym 
ugoszczeniu  poszliśmy  spać.  Nazajutrz  rano  obudził  nas  w 
sąsiednim  pokoju  prześliczny  śpiew.  Były  to  panienki  
miejscowe  i  przyjezdne, doskonale śpiewać umiejące,  które 
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nas  taką  prześliczną   pobudką   witały.  Śpiewały :  „Boże, coś 
Polskę”,  „Jeszcze Polska nie zginęła”,  potem  przepiękną 
modlitwę  przed bitwą  -  wspaniała  melodia, z którą  jako  pieśń  
przed  bitwą,  nic   się  równać  nie  może. 

W pierwszej  chwili  zerwaliśmy się na równe nogi,  ale 
później,  nie chcąc tracić ani jednej minuty z owych cudnych 
melodii,  nieporuszeni czekaliśmy do końca. 

Wreszcie śpiew przycichł,  panienki pofrunęły do ogrodu, 
a we drzwi ktoś zabębnił i jakiś  młodziutki głosik, widocznie 
rozpieszczonego dzieciaka zawołał: 

-  Niech panowie żołnierze prędko wstają, bo ja chcę 
panów żołnierzy   zobaczyć! 

Na ten srogi rozkaz zerwaliśmy się i ubrali piorunem, a  
jednocześnie wszedł pan Możarowski i pozdrowiwszy 
serdecznie, zaprowadził do jadalnego  pokoju.  Miejsca dla nas 
były ubrane kwiatami, wieńcami,  wstęgami o barwach 
narodowych, a jednocześnie,  gdy  wchodziliśmy, owe panienki  
powitały nas znowu śpiewem,  w  którym powtarzało się  „witajcie  
obrońcy  ojczyzny”  itd.  Nareszcie siedliśmy  na swoich 
ukwieconych  krzesłach,  nie  mogąc prawie jeść  z  początku  ze  
wzruszenia,  a  potem pomału  rozochociliśmy się,  zaczęły  się  
pytania i opowiadania bez końca, których wszyscy słuchali z 
takim zajęciem,  że  aż lokaj stanął z tacą jak wryty i zapomniał 
podawać. 

O panienkach nie ma co i mówić, jedna z nich, ubrana jak 
wszystkie w białą sukienkę z trójkolorową szarfą,  patrzała w nas 
z takim  zachwytem, jak w jakąś świętość.  Nareszcie skończyło  
się śniadanie,  tymczasem  przyjechał  doktor i zaczął  się 
opatrunek,  przy którym  usługiwała pani Możarowska  i  owe 
panienki,  które  za nic odejść nie chciały.  Moi  obydwaj koledzy,  
jeden  strzelec,  drugi z kompanii tzw. Galicjan, choć  był  z 
Lubelskiego, obaj byli ranni w rękę,  ale  ja  okropnie się swej 
nogi żenowałem.  Nic nie pomogło,  posadzono  mnie  na 
ogromnym fotelu  i jedna panienka,  klęcząc podtrzymywała 
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miednicę,  a druga polewała ciepłą wodą  przyschnięte szarpie,  
dopóki  same  nie odpadły.  Zdawało  mi  się,  że jestem w niebie 
i pewnie, gdyby  mnie gorącymi węglami  pieczono w czasie tego 
opatrunku,  nie  poczułbym  bólu. 

Stary  doktor uśmiechał się i  chwalił mówiąc, ze to 
dobrze,  że każda Polka powinna umieć rany opatrywać,  że 
panienki  dobrze  wychowane itd.  Rzeczywiście,  w  owych  
czasach  wszystkie  wiejskie panienki  uczyły  się  od  matek  
opatrywać rany  i  trochę praktycznej medycyny,  w  każdym też 
domu  była apteczka. 

Po  opatrunku zaprowadzono nas do naszego pokoju, 
gdzie zjawił się krawiec,  Żyd  i  zdjął  miarę na ubrania, które 
nam wkrótce przyrządzono ku wielkiej naszej radości,  w  owych  
bowiem pożyczonych zbyt już oryginalnie wyglądaliśmy. 

Przez kilka dni wizytom, przyjmowaniom i podarunkom 
nie było końca.  Tymczasem  moja  noga zupełnie się wyleczyła,  
koledzy  moi  zostali rozchwytani przez sąsiedztwo,  a  ja 
zostałem sam.  Wesoło mi tam było i przyjemnie,  ale że już 
zupełnie wydobrzałem  i  odpocząłem, a zwłaszcza odespałem 
się, więc chciało  mi  się  wracać  do  boju.  Pociągała mnie 
wojna i wojsko,  nie mówiąc już o miłości ojczyzny,  która u 
wszystkich  niesłychanie była żywa, a  naturalnie i u mnie,  
wychowanego w patriotycznych tradycjach.  Życie  w  obozie,  
stosunki  z  kolegami,  poranne  i wieczorne modlitwy,   a   może 
i to,  że się tak absolutnie nic o przyszłości, o marnych kłopotach 
codziennego  życia nie myśli – sprawia, że się  o  niewygodach   
i niebezpieczeństwach zapomina, a o tym nastroju przyjemności 
pamięta.   Etyczna strona także  tu  rolę  swą  odgrywa.  Sądzę,  
że  kto raz dobrowolnie,  za  dobrą  sprawę  wojenki powąchał,  
całe  życie  tęsknić  do  niej  będzie.  Dowiedziawszy  się  tedy,  
że  pan  Możarowski  jedzie  do  Lwowa,  postanowiłem  z  nim  
się zabrać,  tam  się  u  władz  narodowych  stawić  i  znowu  do  
partii  zaciągnąć.  Nie  mówiłem  jednak nic,  bojąc się jakich  
przeszkód  ze  strony  moich  gospodarstwa,  którzy  się  coś  
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zanadto gorliwie  o  adres  moich rodziców,  a zwłaszcza  bliżej  
mieszkających  krewnych  dopytywali,  mówiłem  tylko, że bardzo 
by mi  było  przyjemnie  obejrzeć  Lwów,  więc  pan M.  chętnie 
się  zgodził  zabrać  mnie  ze  sobą.  Skorzystały  z  tego  i  
panie,  bo  postanowiły  także  pojechać,  ażeby  mi  Lwów  
pokazać. 

 
9. LWÓW.   NIESPODZIEWANE  SPOTKANIA.   JESTEM  
WIELKIM  CZŁOWIEKIEM.   POWRÓT  DO  KRÓLESTWA.  
ZDRADA. 
 

Wybraliśmy się ogromną landarą : oboje  państwo M., 
dwie starsze panienki i ja. 

Jechaliśmy półtorej doby.  Wyruszyliśmy  bowiem do dnia  
z Chochołowa,  dopiero  na  drugi  dzień  wieczorem  stanęliśmy  
we  Lwowie.  Droga  była  przyjemna,  czas  prześliczny,  
towarzystwo  bardzo  miłe  i  wesołe,  a  górskie  widoki  po  
drodze  prześliczne.  Dla  mnie zaś  było  to  zupełną  nowością,  
dotąd  bowiem  w  życiu  gór  nie  widziałem,  więc  te  smreki,  
strumienie górskie,  na  których  chciało  mi  się  zaraz  budować  
tamy  (nasza ulubiona  zabawa  za  czasów  dziecinnych),  
wszystko  to  było  dla  mnie  zachwycającą nowością,  a  gdy  w 
jednym  miejscu  zobaczyłem  na horyzoncie  wierzchołki  gór  
pokryte  śniegiem,  zacząłem  koniecznie prosić,  żebyśmy  tam  
pojechali.  Zdawało  mi  się  bowiem,  że  do  tych  gór  jest  
zupełnie  blisko  i  okropnie  zdumiałem  się,  gdy  mi  
powiedziano,  że  tam  trzeba by  było ze  dwa  dni  jechać,  
potem  ze  dwa  dni  iść,  a  że  te  góry  tak  bliskie się wydają,  
dowodzi  wilgoci  powietrza   i  prawdopodobieństwa deszczu,  w  
suchą  bowiem  pogodę  z  tego  miejsca,  gdzieśmy  byli,  tylko  
niebieskawe  plamy  byłoby  widać.  

Za  to  obiecano  mi,  że  po  powrocie ze  Lwowa  
urządzą  specjalną  wycieczkę  w góry, na  jaki  tydzień  albo i 
więcej.  Że  ja  jednak  nie wróciłem  już  do  Chochołowa,  więc  



27	  
	  

tak  się ta  wycieczka w góry  na  niczym  skończyła  jak  zresztą  
i  wiele  innych  projektów.   Nareszcie  dobiliśmy  się  do  
starożytnego  Lwowa.  Na  drugi  dzień  z  rana  zaczęło się  
oglądanie,  naturalnie  od  kościołów  Wysokiego  Zamku itd.  
Mnie  jednakże  więcej  interesowało  nieznane  mi  zupełnie  
wojsko  austriackie,  ponieważ  spodziewałem  się,  stosownie do  
słów  owych  uhnowskich  oficerów,  że  wkrótce  na  pomoc  
nam  wyruszy.  W  owych  czasach  wojsko to zupełnie  inaczej  
wyglądało  niż  dzisiaj,  mundury  były  przeważnie  białe,  
spodnie  niebieskie  ściśle  opięte;  żołnierze  jednak  mimo  to  
wszystko,  maszerujący  i  bębniący  około  odwachu,  wydali  mi  
się  jakoś  wymuskani,  mniej  poważni  niż nasze  grubokarki,  
szaro szynelowi  szeregowcy  rosyjscy,  za  to  węgierscy  
huzarzy  wzbudzili  we  mnie  prawdziwy  zachwyt.  Na  
pysznych  koniach,  we  wspaniałych  mundurach,  piękni  ludzie!  
A  jak  oni  na  tych  koniach  siedzieli !  Znać  było  
kawalerzystów  z krwi  i  kości.  Wieczorem  mieliśmy  iść  do  
cyrku,  który  właśnie  do   Lwowa  zjechał,  a  tymczasem  
poszliśmy  do  miejskiego  ogrodu  przypatrzyć  się  lwowianom  i  
lwowiankom,  stanowiącym  odmienny  typ.  Czuć  tam  już  było  
Południe  i  Ruś ;  po  większej  części  bruneci  i  brunetki,  
kobiety  śliczne,  zgrabne.   

Wkrótce państwo M.  spotkali  swoich  znajomych,  a  gdy  
mnie  przedstawili  jako  towarzysza  broni  drugiego  oddziału  
wojsk  narodowych,  uczestnika  owej  strasznej czterodniowej  
tuczapsko-mozołowskiej  bitwy,  o  której  we  Lwowie  cuda  
opowiadano,  i  w  dodatku  już  rannego,  o  mało  mnie  oczyma  
nie zjedli.  Nadeszli  niebawem  znajomi  znajomych  i  byłoby  
chyba  doszło  do  wiwatów  i  manifestacji,  gdybyśmy  z  
państwem  M.  szczęśliwie  się  nie  wymknęli…  Powróciwszy  
do  domu,  a  kupiwszy  po  drodze  ubranie  i  trochę  bielizny,  
poszliśmy  do  owego  cyrku. 

Siedzimy  w  loży  gryząc  cukierki,  a  wtem  widzę  pod  
nami…  mój  starszy  brat !   On  też  w  tej  chwili,  jakby  iskrą  



28	  
	  

elektryczną  tknięty,  zerwał się,  a  poznawszy  mnie,  wpadł  do  
naszej  loży.  Nastąpiło  tedy  całowanie,  ściskanie się,  
następnie  prezentacja  moim  gospodarstwu,  a potem  
przesiedzieliśmy  już  tak  razem  do  końca  przedstawienia. 

Po  przedstawieniu  jeszcześmy  się  rozeszli,  lecz  już  
nazajutrz  rano  mój  pan  brat,  który  mieszkał  w  willi  dziadka 
A.Z,  zabrał  mnie do  siebie,  z  wielkim  żalem  całej  zacnej 
rodziny  M.,  a  co  prawda  i  moim.  Panienki  obie  miały  łzy  w  
oczach,  a  i  ja też  musiałem  całej  siły  żołnierskiej woli  użyć,  
żeby  się  nie  rozpłakać,  gdyż… 

Nazajutrz   tedy  mieszkałem  już  w  ślicznej  willi,  w  
której  zgromadziło  się  mnóstwo  młodzieży  ze  sfer  
zamożniejszych,  wybierającej  się  do  powstania.  Szyto  
mundury,  przysposabiano   lederwerki  i  rzemienie,  próbowano  
koni  i  coraz  jeden  z  wyekwipowanych  znikał.  Zbierano  się  
wtenczas do  partii Wysockiego  i  myśmy  się  tam  z  bratem  
zaciągnąć mieli.   Dla  mnie  uszyto  śliczną  ułankę,  a  gdy  przy  
tym  dodano  do  niej  wspaniałą  ładowniczkę  od  Sztyllera,  nie  
posądzałem  już  nikogo  o  jakieś  zdradzieckie  zamiary,  tym  
bardziej  że  uchodziłem  za  bohatera,  bo  rzeczywiście  
spomiędzy  wszystkich  ja  jeden  proch  naprawdę  wąchałem  i  
wąchałem  dobrze,  bo  jak  się  potem  okazało,  nasze  bitwy  
istotnie  dzielnie  i  umiejętnie  były  przeprowadzone.  Musiałem  
im  nieraz  opowiadać  to,  co  sam  widziałem  i  w  czym  
uczestniczyłem. 

Fotografowano  mnie  w  powstańczej  sukmance  z  
karabinem.  Raz  nawet  przyszedł  do  nas  jakiś  Anglik,  
korespondent  „Timesa”,  z  którym  cały  dzień  przesiedziałem,  
tak  szczegółowo  o  wszystko  mnie  wypytywał.  Interesował  go  
bowiem  nie tylko  przebieg  bitwy,  powiem  nawet  mniej,  ile  
głównie  siła   liczebna  partii  i  skład  jej,  to  jest :  jaka  warstwa  
społeczeństwa  najwięcej  dała  ochotników.  Pytał  także  o  
ubranie,  jedzenie,  odległości  przebyte  marszem  w  ciągu  
jednego  dnia  itd., bez  końca.  Com  wiedział,  tom  mówił,  a  
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on  to  wszystko  starannie  z  niezmierną  szybkością  
zapisywał,  ale na wiele pytań  nie  umiałem  odpowiedzieć.  
Wywiad  toczył  się  po  francusku. 

Ten wywiad  korespondenta  „Timesa”  postawił  mnie  
ostatecznie  na piedestale  wielkości  i  mody.  Panie  
przyjeżdżały  po  mnie  wspaniałymi  ekwipażami,  żeby  mnie  
wozić  na  spacer,  ludzie  poważni  prezentowali  mi  się,  
oddawali  mi  wizyty itd. 

Wszystko  to  okropnie  mnie żenowało  i było arcy 
nieprzyjemne.  Nagliłem  tedy  do  prędszego  wyjazdu  do  partii,  
ale  się  jakoś  okoliczności  zmieniły  i  do  tej  partii  nie  
zaciągnęliśmy  się.  I  dobrze  się  stało,  wiadomo  bowiem,  jaki  
smutny  i  prędki  koniec  spotkał  tę,  tak  gromko  przedsiębraną  
wyprawę  na  Wołyń. 

Nie  doczekawszy  się  sformowania partii  Wysockiego,  
ruszyliśmy  z powrotem  do  Królestwa  w  innym  zupełnie  
kierunku,  wioząc  z  sobą  transport  koni  i  ładunków  dla  
mające  sformować  się  partii lekkiej  kawalerii  w 
Hrubieszowskiem,  którą  miał  dowodzić  mój  pan  brat,  ja  zaś  
miałem  być  jego  adiutantem. 

Mniej  więcej  od  połowy  drogi  między  Lwowem a 
granicą  od  czasu  do  czasu  na  horyzoncie  ukazywał  się  
ścigający  nas  oddział  austriackiej  kawalerii,  ale  tak  jakoś  
szczęśliwie  się  udawało,  że  w  żaden  sposób naszych  ciężko 
ładownych  wozów  i  powozów  doścignąć  nie  mógł.  W  ogóle  
pościg  ten  przypominał zupełnie owo pilnowanie  nas  w  
Uhnowie.  Przebyliśmy  więc  szczęśliwie  granicę  i  
odstawiwszy  broń  i  ładunki,  gdzie  było  trzeba,  zajechaliśmy  
do  wsi  Posadowa. 

Po  kilku  dniach  naszego  tam  pobytu  naraz  zajechał  
lekki  powozik, z  którego  ku  wielkiemu  memu  zdziwieniu,  
radości  ale  i  strachowi,  wysiadła  moja  mama. 

Nie  dawszy  mi  się  nawet opamiętać,  zabrała  mnie z  
sobą  do  sąsiednich  Żernik,  gdzie  przesiedliśmy  się  do  
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drugiego  podróżnego  powozu  i  znów  ruszyliśmy  w  drogę.  
Ku  największej  mojej  rozpaczy,  nie  dano mi  zabrać  z  sobą  
ani  swej  ułanki,  ani  szabli,  ani  ładownicy,  ani  rewolweru  z  
olstrem  od  Sztyllera,  jedną  tylko  manierkę  z  paskiem  udało  
mi  się  wykręcić  i  nieznacznie  do  kieszeni  schować. 

W  drodze  dopiero  powiedziała  mi  mama,  że  ją  moje  
wszystkie  listy  doszły,  ale  że  mimo  to  wielkie  miała  przeze  
mnie   zmartwienie  i  niepokój,   że  kiedy  najstarszy  Staś  
idzie,  to  ja  powinienem  zostać,  tym  bardziej,  że  z  takiego  
dziecka  jak  ja,  niewielka  w  partii pociecha,  a  wiele  kłopotów.   

Gdy  jednak  opowiedziałem  mamie  szczegółowo,  
jakem  się  pod  Tuczapami  i  Mołozowem  popisał,  a  i  trudy  
obozowe  lekko  znosił,  zawahała  się  droga  matka,  bo  jako  
nieodrodna  córka  swojego  ojca  była  gorącą  i  głęboką  
patriotką,  a  szlachetna  duma  macierzyńska  w  niej  się  
odezwała. 

Nie  okazała  jednak  tego  wyraźnie,  lecz tylko  po  
serdecznym  całowaniu  i  gorących  łzach  domyśliłem  się,  że  
tak  było. 

Pierwszy  raz  spotkaliśmy  oddziały  rosyjskie  już  pod  
samym  Lublinem,  w  Piaskach.  Przyznam  się,  że  się  mi  to  
dość  dziwnem  wydało,  że  ani  oni  do  mnie,  ani  ja  do  nich  
nie  strzelam.  Była  to  jakaś  powracająca  wyprawa,  ale  
widocznie  chybiona.  Naprzód  prowadzili  jedną   tylko  armatę,  
co  już  dowodzi,  że  im  albo  jedną,  albo  nawet  trzy  
odebrano,  gdyż  nigdy  inaczej  nie  chodzili  z  artylerią,  jak  
całymi  plutonami,  po  dwie,  cztery,  sześć  itd. 

Przy  tym  jacyś  byli  obszarpani;  po  minie widać  było,  
że  ich  jakiś  gruby  zawód  spotkał.  Nie  zatrzymywali  nas  
wcale,  tylko  wołali,  żeby  prędzej  jechać.  Zaraz  też  mamie  
powiedziałem,  że  musi  być  -  dobrze  dostali,  mama  się  tylko  
uśmiechnęła  i  skinęła  głową.  Po  chwili  przekonaliśmy  się,  
że  miałem  rację,  jechał  bowiem  i  drugi  przedni  jaszczyk,  
ceremonialnie  w  osiem  koni  zaprzężony,  ale  bez  działa,  
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samotny.  Oprócz tego,  gdyśmy  już  minęli  piechotę,  kawalerię  
i  artylerię,  spotkaliśmy  podwody  z  rannymi,  a  było  ich  44. 

- A  imię  jego  czterdzieści i cztery  -  szepnęła  mama. 
Ruszyliśmy  tęgim  kłusem  naprzód,  kontenci,  że  nam  

się  tak  szczęśliwie  udało.  Przyjechaliśmy  do  Lublina  tylko  
na  jeden  dzień,  przy  tym  mnie  nawet  na  ulicę  mama  nie 
puściła,  a  na  drugi  dzień  zaraz  pojechaliśmy  do  Nałęczowa.  
Jest  to  wieś  o  trzy  mile  od  Lublina  odległa,  a  do  moich  
bliskich  krewnych  wówczas należąca,  tam  pod  surowy  
nadzór  ciotki  i  sióstr  ciotecznych  mnie  oddano. 

 
10.  NAŁĘCZÓW  ÓWCZESNY.   OGÓLNY  NASTRÓJ.  

NADZIEJE.   WIEŚCI.   POWRÓT   DO  PARTII. 
 

Nałęczów był  starym  gniazdem  Małachowskich.   Dwór  
ten,  co  się  dość rzadko  u  nas  zdarza,  w  roku  1863  
posiadał  jeszcze dawną  swą  cechę.  Ściany  pałacu wewnątrz  
były  wybite  adamaszkiem,  nad  drzwiami były panele,  
przedstawiające  obrazy  mitologiczne  itd.  O  jednym  pokoju  
istniało  podanie,  że  w nim  matka  przypadkiem  otruła  swą  
córkę,  zmuszając  ją  do  wypicia lekarstwa,  którego  ta  wypić  
nie  chciała,  potem  z  rozpaczy  dostała  pomieszania  zmysłów.  
W  tym  pokoju  nikt  nie  chciał  spać  ani  mieszkać. 

Salon  był  ogromny,  biały,  stiukowany,  z  trzema  
żyrandolami;  pokoje  wszystkie  mieszkalne  na  pierwszym  
piętrze,  na  dole  zaś  pokoje  gościnne,  kancelaria  itd.,  
słowem  była  to  wspaniała  rezydencja,  w  całym  znaczeniu  
tego  wyrazu. 

Park  był  stary,  cienisty,  a  za  nim  opustoszałe  
urządzenia  do  kąpieli  mineralnych  i  ocembrowane  źródła.  
Niegdyś  bowiem  istniały  tam  kąpiele mineralne  i  lecznicze,  
porządnie  urządzone. 

Sytuacja  w  kraju  wówczas  była  mocno  naprężona,  
zdarzało  się  często,  że  w  parę  godzin  po  przejściu  
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oddziałów  powstańczych  nadciągały  wojska  rosyjskie  i  na  
odwrót,  wszystko  to  rujnowało  majątki  i  niszczyło  nieraz  
właścicieli  doszczętnie,  niemniej jednak  nadziei  na interwencję  
mocarstw zagranicznych,  Francji  i  Anglii,  nie  tracono  i  
ostatkiem  sił  podtrzymywano  walkę. 

Rzadko  upływał   tydzień,  by   w    jakiejkolwiek    wsi    
w  kraju,    z  tej    lub  owej  strony,  nie  słyszano  huku  armat,  
a  gdy  szyby  drżały,  zebrane  kobiety  odmawiały  modlitwy  za  
konających,  znosiły  szarpie  i  bandaże,  które  
przygotowywano  po  całych  dniach  i  wieczorach.  Jeżeli  bitwa  
odbywała  się  bliżej,  wyjeżdżano  obficie  wysłanymi  wozami  
po  rannych.  Wędzono  też  mięso,  przygotowywano  zapasy  
mąki,  kotły  do  gotowania  jedzenia itd. 

Wojna !  Wojna !   -  czuć  ją  było  w  powietrzu,  słychać,  
przyłożywszy  ucho  do  ziemi,  zdawało  się,  że  szepcą  o  niej  
drzewa  o  wieczornym  zmroku,  świergotają  ptaki  o  świcie,  
śpiewa  wiatr.  Przesiąknięte  nią  było  wszystko. 

Ekonom  przyjeżdżający  z  raportem  i  po  rozkazy,  
zapomniał  z  czym  przyjechał  opowiadając,  co  słyszał,  czego  
się  dowiedział.  Żyd  arendarz  lub  pachciarz   obowiązkowo  
musiał  się  co  dzień  zjawiać  z  wiadomościami,  a  jak  
przyjechał  ksiądz  proboszcz  lub  jaki  sąsiad,  to  już  
politykowaniu  końca  nie  było. 

Wśród  takich  okoliczności  przyjechałem  do  
Nałęczowa,  więc  chociaż  to,  co  mówiłem,  nie  było  taką  
nowością  jak  w  Galicji,  jednak  i  tu  robiło  wielkie  wrażenie.  
Zjeżdżano  się,  by  zasięgnąć  nowin  tak  o  samym  przebiegu  
walki,  jak  zwłaszcza  o  usposobieniu  Galicjan,  Austriaków;  
korespondent  „Timesa”  ogromne  robił  wrażenie. 

Pamiętam  raz,  siedzieliśmy  na  balkonie  przy  
podwieczorku,  kiedy  usłyszałem  wyraźnie  wystrzał  armatni  
jeden,  a  potem  zaraz  drugi,  jak  zwykle.  Jakoś  nikt  tego  nie  
zauważył,  gdy  jednak  po  chwili  znowu  dwa  wystrzały  i  
znowu  dwa,  rzekłem  spokojnie: 
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-   Bitwa,  armaty  grają ! 
Zerwali  się  wszyscy’  przeszliśmy  na  drugą  stronę  

domu,  tam  daleko  już  wyraźniej  było  słychać  strzały. 
-   Boże  mój,  ile  to  ludzi  ginie  w  tej  chwili  -  rzekła  

ciotka.  Zaraz  uklękli  wszyscy,  mówiąc  modlitwy  za  
konających,  a  tymczasem  wciąż  grały  działa,  to  głośniej,  to  
ciszej;  poważny,  potężny  ich  głos  rozlegał  się  coraz  
wyraźniej. 

Nigdy  nie  zapomnę  tej  wspaniałej  muzyki  i  tych  
kobiet,  znanych  patriotek,  tak  prawdziwie  i  szczerze  
nabożnych. 

Jak  później  dowiedzieliśmy  się,  bitwa  była  gdzieś  aż  
za  Wisłą,  bardzo  daleko.  Tak  się  to  żyło  wówczas,  ale  
choć  odczuwano  wszystko głębiej  i  prawdziwiej  niż  teraz,  nie  
było  tej  denerwującej  gorączki,  tego  jakiegoś  chorobliwego  
rwania  się  i  targania  jak  obecnie. 

W  parę  tygodni  potem,  kiedyśmy  wyszli  raz  na  
spacer  do  parku,  zatętniło  na  dziedzińcu  i  wpadło  trzech  
kawalerzystów.  Panie  zmieszały  się  trochę,  ja  wybiegłem  na  
dziedziniec,  a  poznawszy  z  daleka  swoich,  krzyknąłem  tylko  
„nasi !”.  Byli  to  pierwsi  nasi  w  Nałęczowie.  Boże  mój,  jak  
pobiegły  do  nich  moje  panie,  na  przełaj,  bez  ścieżek ! 

Tymczasem  ułani  zsiedli  z  koni  i  prowadząc  je  
ruszyli  ku  dworowi.  Konie  mieli  dobre,  białe,  szerokie  
szable,  karabinki  na  plecach,  rewolwery  w  olstrach.  Ubrani  
byli  w  popielate  bluzki  z  żółtymi  kołnierzami  i  takimiż  
naszywkami,  na  bluzach  mieli  paski,  a  przy  nich  z  lewej  
strony  pałasz,  z prawej  zaś  rewolwer  w  olstrze.  Słowem,  
wyglądali  dzielnie. 

Oświadczyli  zaraz,  że  proszą  o  przygotowanie  
żywności   dla V  oddziału  wojsk  narodowych  województwa  
lubelskiego,  a  potem  siedli  na  konie  z  całą wprawą  
wytrawnych  kawalerzystów  i  ruszyli  dalej. 
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Zakipiało  tedy  we  dworze  jak  w  garnku,  zadymiły  
kotły  i  ognie,  nad  którymi  ustawiono  natychmiast  ogromne  
różny  z  całymi  kawałami  mięsa;  pędem  sunął  kucharz  z  
kuchcikami,  nakładając  po  drodze  swoje  białe  kitle,  stara  
Jeżewska,  gospodyni,  słowem  i  gestem  komenderowała  całą  
armią  dziewcząt,  ze  spiżarni  wytaczano  beczki  z  solonym  
mięsem,  rzemieślnicy  i  oficjaliści  ze  zwiezionych  i  
znoszonych  tarcic  ustawiali  improwizowane  stoły  niezmiernej  
długości,  a  stary  kredensarz  z  powagą,  choć  płacząc  z  
rozczulenia  i  powtarzając:  mój  Boże,   mój  Boże  -  kierował  
nakrywaniem  stołów.  Sprawiono  się  doskonale,  tak  że  w  
niespełna  pół  godziny  było  co  jeść  i  na  czym,  a  
przynajmniej  można  było  zaczynać  jeść.  Po  chwili  na  górze,  
za  parkanem  zamajaczył  oddział  kawalerii,  rozstawiając  co  
parę  tysięcy  kroków  pikiety,  którymi  też  w  odległości  paru  
wiorst  całą  wieś  i  dwór  otoczono. 

Po  chwili  usłyszeliśmy  z  daleka  gromki  śpiew: 
„Jak  nie  mamy  żyć  wesoło”  -  i  na dziedziniec  wjechał  

oddział  kawalerii,  za  nim  porządnie  „z  nogi”,  szli  strzelcy  
kompaniami,  z  podoficerami  na  flankach,  porucznikami  z 
przodu,  za  nimi  żuawi,  potem  kosynierzy,  potem  furgony,  
znowu  strzelcy.  Ariergardę  zamykała  kawaleria.  Ale  jakaż  
różnica  wyglądu  w  porównaniu z partią  Czerwińskiego i  
Żarpłachty ! 

Tam  oprócz  kompanii  Galicjan,  umundurowanej  i  
uzbrojonej  w  karabiny,  reszta  była ubrana  i  uzbrojona  jak  
Bóg  dał.  Tutaj  zaś,  tak  piechota,  jak  kawaleria  cała  
umundurowana,  uzbrojona,  zupełnie  inaczej  wyglądała.  
Piechota  miała  te  same  belgijskie  karabiny  (do  połowy  lufy  
sześciokątne),  z  długimi  płaskimi  bagnetami,  czarne  
skórzane  ładownice,  a  kawaleria  tegoż  systemu kawaleryjskie  
karabinki,  krótsze  i    bez  bagnetów,  szable  i  rewolwery  
systemu  Adamsa.  Rewolwery  te  sześciostrzałowe,  długie  i  
ciężkie,  nabijały  się  tak,  jak  zwykła  broń.  W  dziury  bębenka  
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nasypywało  się  proch,  potem  wsadzało  się  kule,  które  
przybijało  się  stempelkiem  przytwierdzonym  z  boku  przy 
lufie, na  szarnirze,  wreszcie  nasadzało  się  pistony. Cała  ta  
procedura,  niełatwa  do  wykonania,  zwłaszcza  na  koniu, 
trwała  dość  długo,  za  to  rewolwery  te  biły  daleko  i  nader  
celnie.  Ostatecznie  w  praktyce  rzadko  się  zdarzała  okazja  
wystrzelenia  w boku  nawet  wszystkich  sześciu  strzałów,  
albowiem  zwykle  po  paru  strzałach  dochodzi  już  do  
bliższego  stosunku  i  znajomości  z  bronią  białą,  z  tym  co  
tnie ! 

Zobaczyłem  także  pana  naczelnika,  znanego  pod  
nazwą  „Ćwieka”.  Był  nim  pan  Kajetan  Cieszkowski,  
właściciel  Starościna,  z  ogromnymi  wąsami,  prawdziwy  typ  
naczelnika  partii.  Na  dzielnym  koniu,  na  którym   -  jak  to  od  
razu  zauważyłem  -  doskonale  siedział,  z  adiutantem  z  boku,  
wspaniale  wyglądał;  był  to  człowiek  odważny,  szczery,  dobry  
Polak  i  miał  tyle  taktu,  że  nie  przeszkadzał  rzeczywistemu  
komendantowi,  którym  był  major Murdeljo  (podobno  Amurd). 

Ten  major,  jakby  na  przekór  Ćwiekowi,  mały,  chudy  
mizerny,  tylko  w  oczach  miał  cos  takiego,  co  nakazywało  
uszanowanie.  Jemu  to  zawdzięczała  partia   porządek,  
karność  i  pomyślny  rezultat  tych  bitew,  które  pod  jego  
dowództwem  były  staczane.  Mówiono,  że  to  był  oficer  
generalnego  sztabu  austriackiego,  spolaczały  Serb  czy  
Węgier.  Jakie  zaś  tam  było  jego  pochodzenie  i  prawdziwe  
nazwisko,  nie  wiedzieliśmy. 

To  pewne,  że  był  to  prawdziwy  żołnierz  z  krwi  i  
kości,  znający  swój  fach  świetnie  i  oddany  mu  duszą  i  
ciałem,  a  przy  tym  człowiek  prawdziwie  lwiej  odwagi.  Miał  
też  i   zdolności  strategiczne  regularnego  żołnierza  i  rzutkość  
i  szybkość  orientowania  się  partyzanta,  choć  regularny  
żołnierz  w  nim  przemagał.   Dyscypliny  wojskowej  pilnował  
nieubłaganie,  surowy  był  dla  żołnierza,  ale  i  dla  siebie,  
bano  się go  więc  powszechnie,  lecz  lubiano. 
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Bitwę  lubił  prowadzić  w  otwartym  polu,  ulubionym  
jego  przysłowiem  było: 

 
„Polak  ma  to  w  swej  naturze, 

     Bić  się  w  polu ,  a  nie w  murze”. 
 

Rzeczywiście,  w  otwartym  polu  żołnierz  bije  się  
lepiej,  a  zwłaszcza  młody  żołnierz  i  to  z  wielu  powodów :  
naprzód, że  będąc  na  oku  wstydzi  się  „wyciekać”,  a  pragnie  
pokazać  się,  a  przy  tym  i  podoficer  albo  nawet  kolega  
potrafi  do  takiego  amatora  odpowiednio  przemówić  z  
pomocą  stalowego  lub  ołowianego  argumentu,  jak  niegdyś  
ś. p.  pułkownik   Bogusławski  do   klubowców   warszawskich  
w  31 roku:  po  wtóre,  że  jak  we  wszystkim  na  świecie,  
mniej  znaczy  rzeczywistość,  a  więcej  efekt. 

Owóż  w  czystym  polu,  choć  rzeczywiste  
prawdopodobieństwo  śmierci  lub  rany  od  kuli  jest  większe  
niż  w  zakryciu,  ale  kula   w  lesie  (a  zwłaszcza  w  owych  
czasach)   robi    daleko   większy  efekt  niż  w  czystym  polu;  
w  polu  bowiem  żołnierz  zajęty  strzelaniem   i  nabijaniem  
słyszy  tylko  te  kule,  które  tuż  koło  niego  przelatują,  w  lesie  
zaś  lub  w  krzakach  kula  „rwąc  pnie,  siekąc  gałęzie”  sprawia  
ogromny  hałas,  który  daleko  słychać,  a  to  demoralizująco  
wpływa,  zwłaszcza  na  młodego  żołnierza. 

Z drugiej   jednak   strony   praktyczniej   i  korzystniej  
jest  stać  w  zakryciu,  gdyż  nieprzyjaciel  nie widząc  z  jaką  
siłą  ma  do  czynienia,  miękko  atakuje  -  raz,  a  przy  tym  
łatwo  go  wprowadzić  w  zasadzkę  lub  przyciągnąć  do  ataku,  
każąc  na  przykład  z  początku  strzelać  tylko  co  piątemu  
żołnierzowi,  a  dopiero  gdy  się podsunie  blisko,  przyjąć  
gościnnie  pełną  salwą  wszystkich  karabinów  lub  dubeltówek,  
która  go  od  razu  zdetonuje. 

W  ogóle  więc,  jeżeli  się  ma  plac  do  wyboru, to  już  
jest  rzeczą  dobrego  wodza,  tj.  przede  wszystkim  znającego  



37	  
	  

swoich  ludzi,  użyć  ich  odpowiednio i  wytrawniejszego,  
pewniejszego  żołnierza  ukryć,  zostawiając  mu  więcej  
samodzielności,  a  niepewnego  mieć  na  oku. 

To  właśnie  umiał  Murdeljo  i  zawsze  doskonale  
wiedział,  w  jaki  sposób  jakich  ludzi  zażyć. 

Jak  wszyscy  ludzie  małego  wzrostu  lubił  jeździć  na  
wysokich  koniach,  szabli  nie  nosił,  tylko  mały  rewolwerek  na  
pasku  na  piersiach  jak  medalik,  a w olstrach  kulbaki  butelki z 
wodą,   z  sokiem  lub  mlekiem,  gdyż  żadnych  trunków  nie  
używał.  Dla  płci  pięknej  był  niezmiernie  czuły  i  pełen  
galanterii  tak  dalece,  że  kiedy  straszliwie  ranny  pod  Wirem,  
gdyż  kula  przeszła  mu  wzdłuż prawie  przez  całą  rękę,  mimo  
straszliwego  bólu  podczas opatrunku,  rozmawiał wesoło  z  
pomagającą  do  opatrywania  panną,  mającą  rzeczywiście  
bardzo  piękne  oczy  i  sypał  komplementa  mówiąc,  że  wobec  
takich  oczu  żadnego  się  bólu  nie  czuje,  a  nawet  owszem,  
opatrunek  przyjemność  sprawia  i  chciałby  go  jak  najwięcej  
przedłużyć. 

Przywiązałem  się  do  niego  tak,  że  byłbym  na  jego  
skinienie  w  ogień  poszedł,  ano  i  nieraz  szedłem,  ale  o  tym  
potem. 

Tymczasem  lustrowałem  sobie  wszystko,  no  i  zaraz  
zauważyłem,  że  władza  jest  w  rękach  pana  majora,  on  
bowiem  bystrym  okiem  opatrzył  wszystko,  do  niego  
przychodzili  oficerowie  po  rozkazy  itd. 

Partia  ogromnie  mi  się  podobała,  więc  postanowiłem  
do  niej  wstąpić,  ale  jak  to  zrobić ?   Wiedziałem  dobrze,  że  
wszyscy  moi  podbuntują  naczelnika,  żeby  mnie  nie  kazał  
przyjmować,  ale  widziałem  też,  że tak  wszyscy  są  zajęci,  że  
o  mnie  zapomnieli.   

Korzystając  z  ogólnego  zamieszania,  pobiegłem  do  
swego  pokoju,  wyjąłem  zaszyty  pod  podszewką  ów  urlop,  
który  mi  pani  Bezirkshauptmannowa  wręczyła  w  Uhnowie  i  
wyskoczywszy  przez  okno  przeszedłem  przez groblę  na  



38	  
	  

drugą  stronę  stawu,   gdzie  koło  budynku  byłej  cukrowni  
stała  część  piechoty.  Karabiny  były  w  kozłach,  a  przy  nich  
warta;  żołnierze  jedli  obiad.  Na  zapytanie,  kto  dowodzi  
kompanią,  odpowiedziano  mi,  że  pan  porucznik,  który  
znajduje  się  w  sąsiednim  budynku. 

Pan  porucznik,  któremu  oświadczyłem,  że  pragnę  się  
zaciągnąć  do  szeregów,  zaczął  znane  już  kazanie,  że  on  
do  szeregów  dzieciaków  nie  przyjmuje  itd., itp.  Ja  jednak  
wysłuchawszy  tego  wszystkiego  z  odpowiednią  pokorą  i  nie  
mówiąc  ani  słowa  podałem  mu  swój  urlop. 

-   Jako  żołnierz  nie  mam prawa  nie  słuchać  rozkazów  
mojej  władzy !  -  rzekłem. 

Efekt  był  piorunujący.  Pan  porucznik,  który  podobno  
sam  jeszcze  prochu  nie  wąchał,  a  tylko  -  jak  mówiono  -  
przed  laty  za  karę  na  czas  jakiś  do  wojska  był  oddany  i  to  
mu  ową  szarżę  zjednało,  zerwał  się  z  miejsca  i  już  
zupełnie  innym  tonem  zaczął  rozpytywać  o  naszą  partię,  
bitwy  itd.,  a  gdy  przeczytał  w  urlopie,  na  co  zwróciłem  jego  
uwagę:  „rannemu  towarzyszowi”,  zaraz  prosił  siedzieć  i  
poczęstował  swoim  obiadem.   

Że  ja  głodny  nie  byłem,  więc  prosiłem  go  o  
pośpieszne  zapisanie  do  szeregów,  gdyż  wskutek  bliskości  
Lublina  partia  mogła  być  zaalarmowana,  a  ja  bym  został  
bez  broni.  Tak  też  i  zrobił.  Wydano  mi  zaraz  broń,  śliczny  
nowiutki  karabin,  ładownicę  z  patronami  i  małą  z  pistonami,  
które  były  ogromne,  miedziane,  w  formie  kapelusza  z  
bortem.    Co  zaś  do  umundurowania,  to  obiecano  wydać  
jutro,  gdyż  prawdopodobnie  będzie  wymagać  przeróbki   „ze  
względu  na  młody  wiek”. 

Postawiwszy  wtedy  swój  karabin  w  kozły  wraz  z  
innymi,  zasiadłem  sobie  do  pogawędki  z  nowymi  kolegami.  
Prawie  żaden  z  nich  prochu  jeszcze  nie  wąchał,   więc  od  
razu  z  miejsca  zająłem  między  nimi  stanowisko  starego  
wiarusa. 
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Rozpytywano mnie  o  Tyszowce,  Mołozów,  Tuczapy  z  
niezmierną  ciekawością,  wiedziano  już  bowiem  o  tych  
bitwach  i  jakeśmy   się  tam  trzymali,  gdyż  i  rząd  narodowy  
w  jakiejś  swojej  gazecie  nas  pochwalił. 

Najwięcej  jednak  podobało  się  odparcie  owej  szarży  
huzarów,  podczas  której  ani  jednego  nawet  rannego  nie  
mieliśmy,  ale  -  jak  to  często  bywa  -  owa  rejterada,  w  której  
cofaliśmy  się  ostrzeliwując   pod  ogniem  trzykroć  
liczniejszego  nieprzyjaciela  i  w  której  połowa  nas  padła,  a  z  
przeciwnej  strony  także  kilkudziesięciu  było  zabitych  i  
rannych  -  nie  zwróciła  niczyjej  uwagi,  a  zupełnie  bezpieczne  
dla  nas  odparcie  huzarów  wszystkim  się  bardzo  podobało. 

Tymczasem  z  pokoju  porucznika  wyszedł  jakiś  oficer  
i  razem  z  nim  wprost  przyszedłszy  do  mnie,  poprosił  do  
naczelnika.  Nie  było  co  robić,  musiałem  iść.  Wszedłszy  do  
owego  ogromnego  salonu,  zastałem  wszystkie  stoły  zajęte,  
a  na  głównym  miejscu  siedzącego  wspaniałego  pana  
naczelnika,  obok  niego  zaś  moją  ciotkę,  więc  od  razu  
domyśliłem  się,  o  co  idzie. 

Pan  naczelnik  wstał  i  poprosiwszy  mnie  z  sobą   do  
drugiego  pokoju  (pamiętam  doskonale,  że  właśnie  do  tego,  
gdzie  to  ongi  matka  otruła  córkę),  zaczął  do  mnie  
przemowę,  że  jak  oni,  starsi,  wywalczą  swobodę  dla  kraju,  
to  my  będziemy  potrzebni  dla  korzystania  z  niej,  że  kraj  
będzie  potrzebował  wykształconych  ludzi  itd. 

W  tej  przemowie  poznałem  od  razu  całe  zdania  
mojej  drogiej  ciotki;  więc  wysłuchawszy  jej  z  jeszcze  
większą  pokorą,  jak  przemowy  pana  porucznika,  podałem  
mu  ten  sam  urlop. 

Tutaj  jednak  skutek  był  inny.  Pan  naczelnik  bowiem  
odpowiedział,  że  wie  doskonale  o  tym,  że  już  byłem  w  
ogniu,  i  to  jeszcze   w  takim,  że  odniosłem  ranę,  więc  tym  
bardziej  spłaciwszy  krajowi  dług  krwią,  powinienem  teraz  
wziąć  się  do  nauki. 
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Wtenczas  użyłem  ostatniego  argumentu  i  
powiedziałem  to,  co  myślałem,  a  mianowicie,  że  zgadzając  
się  z  nim  zupełnie  co  do  tego,  że  jestem  bardzo  młody,  
jednak  wytrzymałem  takie  marsze  i  niewygody,  jakich  w  
jego  partii  nie  będzie.  (I  w  istocie  tak  było,  gdyż  Murdeljo  z  
zasady  ludzi  dobrze  karmił,  a  marszami  nie  przemęczał).  
Strzelać  zaś umiem   zupełnie  dobrze,  jak  kilkakrotnie  dałem  
tego  dowody,  więc  o  użyteczności  w  boju  nie  należy  
wątpić,  a  to  rzecz  najważniejsza.  Co  zaś  do  nauki,  to  zdaję  
się  zupełnie  na  jego  zdanie  i  pytam:  czy  człowiek,  który  
cztery  miesiące  był  na  wojnie  i   brał  udział  w   kilku   
bitwach,  w  obecnym  czasie,  gdy  działa  grają,  przy  
najlepszych  nawet  chęciach  potrafi  się  uczyć? 

Tym  ostatnim  argumentem  pan  naczelnik,  który  sam  
podobno  nigdy  specjalnego  upodobania  do  książek  nie  
żywił,  został  przekonany  ostatecznie. 

Roześmiawszy  się  więc  i  podkręciwszy  swoje  
wspaniałe  wąsy,  kiwnął  na  mnie  i  wróciwszy  do  salonu  
rzekł,  zwracając  się  do  mojej  ciotki: 

-   Prezentuję  pani  mego  adiutanta ! 
Czułem,  że  mi  się  zrobiło  ciepło  z  radości,  a  

poczciwa  ciocia,  która  w  duszy  najzupełniej  podzielała  moje  
zdanie,  a  przy  tym  była  niezmiernie  ognistą  patriotką,  
powiedziała  tylko: 

   -  Niech  cię,  moje  dziecko,  Pan  Bóg  błogosławi  i  
strzeże. 

Po  obiedzie  tedy  nadawano  mi  bielizny,  medalików,  
szkaplerzy,  przyprowadzono  ze  stajni  doskonałego  konia  z  
rzędem  -  dar  Henryka,  męża  mojej  siostry  ciotecznej  -  a  po  
wypiciu  obfitego  strzemiennego,  we  wzorowym  porządku   
przy  odgłosach  komendy:  „Na  koń”,  „dwójkami  od  lewego”,  
to  znowu:  „Pierwsza  kompania czwórkami   itd.  ma-a-arsz”  -  
ruszyliśmy. 

* 
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Akcja „Wielkie  Pola”3 

 

Akcja  opowiadania opartego na  wydarzeniach autentycznych 
toczy się 29 i 30 maja 1944 roku  w  czasie  hitlerowskiej  
okupacji. Atak  VII Brygady AK imienia „Wilhelma”  na  
niemieckie  umocnienia przy moście na Rudomiance jest 
przykładem rozwiniętej na szeroką skalę działalności  polskich 
oddziałów  partyzanckich na  terenie  Wileńszczyzny. 
 

Partyzancki szereg  kołysał się sennie.  O świcie  
najbardziej chce się spać.  Pod  ciężkimi powiekami pojawiają  
się  nierealne drzewa  ze złotymi liśćmi,  żbik skacze z gałęzi na 
pień  drzewa,  to  znowu brązowy ptak  szerokimi  skrzydłami 
rozbija powietrze na dźwięki. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	  Magazyn	  Wileński	  	  11/2012	  str.34-‐41	  
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-  Uważaj  jak  idziesz  -  burknął pod  nosem  drzemiący 
„Andy”.  Kilka  razy mocno  zacisnąłem  powieki,  poprawiłem  
karabin  i  nie  pozostawałem  dłużny przyjacielowi: 

-  Śpisz  z  otwartymi  oczami  jak  zając  pod  miedzą i 
jeszcze porządnych  ludzi  się  czepiasz. 

Majowy dzień budził się szybko, lśnił jak błysk sztyletu 
gotowy do zadania ciosu.  Po nocnym marszu miałem tylko jedno 
pragnienie, zwalić się na słomę i spać,  spać. 

Tym  razem  miejscem  postoju były  Mereszlany  -  wieś  
położona  w  okolicy  Czarnego  Boru.  Z  daleka  widać  było  
przykryte strzechami  chaty  z  grubych  bierwion. Kołysały się 
ramiona studziennych żurawi. Otwarte drzwi  stodół  pachniały  
otrębami. Z pierwszego snu wyrwał mnie głos  gońca: 

-  Drużynowi do komendanta ! 
 
Komendant  „Wilhelm”  -  niewysoki, na oko 

trzydziestoletni mężczyzna  chodził  po  izbie  podkręcając  wąsa.  
Na  wypłowiałym  mundurze  żadnych  dystynkcji:  nie  
wiedzieliśmy,  że  był  oficerem porucznikiem wileńskiego  
szóstego  pułku  legionów.  Sosnowe  deski podłogi  trzeszczały  
pod jego butami,  widać  chata wybrana na  kwaterę dowództwa 
miała swoje lata.  Chodził  szybkim  krokiem,  twarz  miał  
skupioną  i  od  razu  można  było domyśleć  się, że  miał  coś  
ważnego  do  powiedzenia.  Zatrzymał  się  i  skierował  na  nas  
uważne   spojrzenie,  jakby  chciał  ocenić  nasze  możliwości.  
Przestaliśmy  ziewać,  wygodniej  usiedliśmy  na  drewnianych  
ławach.  W  izbie  zrobiło  się  cicho. 

-  Jest  taka  sprawa  -  rozpoczął  „Wilhelm”  -  brakuje  
broni  i  amunicji,  wy  o  tym  wiecie  najlepiej.  Naszym  
obowiązkiem  jest  bić  się  i  zwyciężać,  bez  broni  nie  damy  
rady.  Chłopcy,  broń  trzeba  zdobyć ! 

-  Dobrze  -  szepnął  do  mojego  ucha  siedzący  obok  
„Marchołt”. 

Komendant przerwał,  utkwił  wzrok  w  naszych  
twarzach  i  wydał  rozkaz: 
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-  Wy,  Konieczny  -  zwrócił  się  do drużynowego  
ubranego  w  niemiecki  mundur  -  skompletujecie  drużynę.  
Chłopcy  mają  wyglądać jak  autentyczni  Niemcy.  Do  akcji  
brać  ochotników.  Przed wymarszem zameldować  się  u  
porucznika  „Wacława”. 

Konieczny wstał,  stuknął  obcasami: 
-  Tak  jest,  obywatelu  komendancie  -  powiedział. 

„Wilhelm”  kiwnął  potakująco  głową  i  kontynuował: 
-  Zadanie  przedstawia  się  następująco.  Wydzielona  

drużyna,  przebrana za Niemców,  pod  dowództwem 
Koniecznego  szybkim  nocnym  marszem  osiągnie  pozycje  w  
pobliżu  stacji kolejowej Czarny Bór.  O  godzinie szóstej  rano  
opanuje  pociąg  zdążający  do  Wilna.  Następnie doprowadzi  
pociąg  trzy kilometry  na  południe  od  Czarnego Boru.  W  
tamtym  miejscu, w  zaroślach  będę  z  dwoma  plutonami osłony  
czekał  na was.  Po  połączeniu  wjedziemy  w  środek  
niemieckich  umocnień.  Wy  zajmiecie  miejsca  w  pierwszym  
wagonie,  osłona  w  drugim. 

Po  chwili przerwy  ciągnął dalej: 
-  Chodzi  tu  o  niemiecką osłonę mostu na rzece 

Rudomiance,  niedaleko wsi  Wielkie Pola.  Ten  most  stanowi  
dla  Niemców  ważny  punkt  strategiczny,  strzeże  go  około  
trzydziestu  żołnierzy Wehrmachtu, mają  szybkostrzelne  działko  
przeciwlotnicze  oraz CKM-y  i RKM-y.  Koło  mostu znajduje 
się  bunkier  ze  strzelcami,  który  jest strzeżony  przez całą 
dobę.  Będziecie  pozorować – spojrzał na Koniecznego – 
nadjeżdżającą zmianę warty. 

 
Znowu zrobił przerwę,  ale  nie spuszczał  oczu z twarzy  

drużynowych.  Na niektórych  pojawiły  się rumieńce, zabłysły  
oczy.  Palce nerwowo ściskały papierosy, nie mieli jednak 
odwagi  zapalić. 

-  Całością  akcji do  czasu połączenia się z osłoną  
dowodzić będzie porucznik „Wacław”.  Rozmawiać  mogą  tylko 
ci  -  kontynuował  „Wilhelm”  -  którzy dobrze znają niemiecki.  
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Po  wejściu do  bunkrów wezwać Niemców  do  poddania się.  
Zabrać broń.  Bunkier  podpalić! 

Następnie  podniesionym głosem zwrócił się do 
wszystkich: 

-  Są  pytania?  -  spytał  „Marchołt”. 
Obywatelu  komendancie, jakie plutony pójdą  do  akcji? 
„Wilhelm”  odpowiedział  krótko: „Wichra” i „Poraja”. 

Teraz jasne? 
-  Tak  jest  -  odpowiedzieli niemal chórem. 
_  No  to  chłopcy,  do  roboty. Odmaszerować!  -  

powiedział  komendant  i  stanął  przy  drzwiach,  uważnie  
obserwując  twarze  wychodzących. 

 
Ochotników do akcji jak zawsze nie brakowało. Gorzej  

było z  niemieckim  umundurowaniem.  W  całej  brygadzie  nie  
było  ani  jednej  niemieckiej  wrony,  ani  jednego niemieckiego 
hełmu. 

Konieczny wiedział, że  Niemcy  do  ataku  idą w 
hełmach,  a  nie  w  furażerkach,  że  w  drużynie  powinno być  
dziewięciu,  a  nie  jak  zebrało  się  siedmiu.  W  dodatku nie 
mieli masek  przeciwgazowych. Takie niedociągnięcie 
zwróciłoby  uwagę  każdego  niemieckiego  żandarma. 

-  Niemiecka  drużyna,  a  „godać”  po szwabsku  nie  
potrafią  -  rozpatrywał  sytuację  Konieczny.  -  Pierony,  trocha  
przyciemnieje  i ruszamy. „Marchołt” pójdziesz pierwszy, bo 
znasz teren,  ja  pójda  na  końcu. Uderzył  się  dłonią  w pierś  
ukrytą  pod niemieckim  mundurem i  dodał: 

-  Tera  nie  rozchodzić  się, ida po porucznika 
„Wacława”. 

Po  kilku  minutach zobaczyliśmy  zbliżającego się  
Koniecznego w towarzystwie porucznika „Wacława”,  ubranego 
w  barani  kożuch  i  długie  juchtowe buty. Ustawiliśmy  się  w  
szeregu,  za  naszymi  plecami  zachodziło słońce  i  obejmowało 
nas  zmęczoną czerwienią. 

„Wacław”  wydał rozkaz: 
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-  Zachować  ostrożność.  Nie  palić.  Nie gadać.  Strzelać  
tylko na  mój  rozkaz. Naprzód marsz! 

Kilku  z  nas  pospiesznie przeżegnało się i  weszliśmy w 
zapadający  mrok, gęsty  od  zapachu  czeremchy.   
Co  wiedzieliśmy  o  Koniecznym,  a  właściwie  o  „Karliku”,  
bo  tak  nazywaliśmy  drużynowego,  który  po  niemiecku lepiej  
mówił  niż  po  polsku.  Wiedzieliśmy,  że  urodził się  i  
wychował  w  śląskiej  wsi.  Wiedzieliśmy, że miał ojca, matkę i 
dziewczynę,  którą  Niemcy wywieźli  do Reichu,  a  jego  
wcielili do  niemieckiego  wojska.  Wiedzieliśmy, że był na 
froncie  i  dobrze znał  się  na  sztuce  wojennej.  Opowiadał, jak  
maszerując  z  niemieckim wojskiem niedaleko  puszczy  uciekł  
do  swoich.  Trzy  dni błądził po  puszczy,  nim spotkał 
wieśniaka,  który przyprowadził go do wsi Sorok Tatary.  
Stamtąd  droga do naszej Siódmej Wileńskiej Brygady  była 
krótka i prosta. Komendant  cenił jego umiejętności  i  dlatego 
teraz  „Karlik”  prowadził  nas pod  okiem oficera  do  akcji.  
Powiedziałem  pod  okiem,  porucznik „Wacław” przebrany  za  
wieśniaka,  w  razie  czego  miał  uchodzić  za  przewodnika. 
 W  krzakach coś  poruszało  się,  kwiliło,  trzeszczało,  
palce  odruchowo  szukały  karabinowego  spustu. 
 -  Ty  -  odezwał  się  „Jastrząb”  za  mną  -  ja  mam złe  
przeczucie. 
 -  Idź śpiewać  na  Baksztę  -  rozgromiłem  obawy  
przyjaciela. Jednak  przeczucie  go męczyło.  Znowu  zaczął: 
 -  Patrz,  gwiazda  spadła,  człowiek umarł. 
 -  Powiedział,  co  wiedział.  Tysiące ludzi  ginie  na  
wojnie  każdego  dnia,  a  gwiazdy,  patrz,  gwiazdy  są  na  
swoich  miejscach. 
 Usłyszałem dziwny odgłos, jakby cos spadło  z drzewa,  
obejrzałem  się,  to  idący  za  „przepowiadaczem”  rąbnął  go  w  
kark: 
 -  Jak  idziesz,  łamago ? 
 -  Rozgadali  się,  jak  świnia w deszcz -  uzupełnił  
konwersację  „Szpak”. 
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 Powoli  zapadło  milczenie,  każdy zagłębiał  się  w  swoje  
myśli.  Majowa  noc  jak  olbrzymi  granatowy motyl  rozłożyła 
skrzydła  nad  naszymi  głowami.  W  księżycowej poświacie  
srebrzyła  się  woda  Waki.  Przecież  to  koniec  maja,  zdałem  
sobie  sprawę  i  przypomniał  mi  się  las  na Borowej.  Tam  
Halina  lubiła  zbierać  przylaszczki.  Wpinała  kwiaty  we  włosy  
i  klapy  płaszcza. 
  

Pod  stopami  zachlupotała  woda,  ziemia  stawała  się   
miękka,  z  trudem  wyciągałem  buty  z błota.  Wchodziliśmy  do  
rzeki.  Na  wszelki  wypadek  podnieśliśmy  karabiny  do  góry.  
Szliśmy  bardzo  wolno,  ostrożnie,  najciszej.  Pochlapywanie  
wydawało  się  szumem  spadającego  wodospadu,  gwiazdy  -  
intruzami,  księżyc  -  pułapką.  Naraz gdzieś  wysoko  zapaliło  
się  światło  i  opadło  na  nasze  głowy.  Skurczyliśmy  się,  
pochylili.  Ktoś  potknął  się  i  zanurzył  w  wodzie. 
 -  Cholera, już  nas mają -  syknął  „Szpak” bulgocąc 
wodą. 
 -  Stul gębę, gówno mają, a nie nas  -  wściekł się 
„Marchołt”. 
 Raptem światło  zmieniło  kierunek,  skręciło  nad  las  
pozostawiając sznurek  dymu i zgasło. Na szczęście rzeczka była  
nieszeroka i niegłęboka.  Wilgotne zimno  rozeszło  się  po  
udach,  błotem  mlaskało  w  butach.  W  maju  szybko  schną  
nogawki  i  stopy  parują  ciepłem. Ciągle  ktoś  potykał  się,  ktoś  
cedził  przez  zęby :  „uważaj łamago,  jak  idziesz”… 
I  znowu  zapadała  cisza  pełna  nasłuchiwań.  Nagle   rozległ  się  
łoskot  od  strony  krzaków.  Przypadliśmy  do  chłodnej  ziemi. 

-  Pierony,  to  ptak  -  uspokoił nas  „Karlik”. 
-  Co to za ptak?  -  pomyślałem  -  musiał  mieć  duże  

skrzydła.  Może  czajka,  albo  myszołów. 
Ruszyliśmy  w  dalszą  drogę.  Po  chwili  „Marchołt” 

przyciszonym  głosem  odezwał  się: 
-  Patrzcie,  tam  w  krzakach,  między  drzewami,  jakby 

ktoś  się  skradał. 
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Rzeczywiście,  coś  poruszyło się  i  wyglądało  na  
czołgającego  się  człowieka.  „Marchołt”  odrepetował  karabin. 

-  Nie  strzelać  -  syknął  przez  zęby  „Wacław”  i  
zwrócił  się  do  „Karlika”: 

-  Sprawdźcie co tam jest. 
Znowu  przylgnęliśmy  do matki  ziemi,  wpatrzeni w 

pochyloną  postać  „Karlika”  i  to  coś,  czołgające  się.  Raptem 
to coś zatrzymało  się  i  skokami  kangura albo  diabła  skręciło 
w stronę  lasu  i  przepadło w mrokach  nocy.  Powrócił „Karlik”. 

-  Jakiś  zwierz  chyba,  może  duży  zając  -  mruknął pod 
nosem. 

Chwilę szliśmy w milczeniu słuchając swoich 
przyspieszonych  oddechów.  W  głębi  krzaków  krzyknął ptak  i  
dreszcz przebiegł  mi  po  plecach.  Wtedy  gdzieś  z  daleka 
dobiegł  miarowy łoskot.  To  był  odgłos  jadącego  pociągu. 
Byliśmy  blisko  celu.  Mieliśmy tu dotrzeć  nad  ranem,  jednak  
pośpieszyliśmy  się,  bo  wokół  wciąż  panowała  ciemność. 

-  Czoło  stój!  -  wydał rozkaz porucznik. 
Zatrzymaliśmy  się.  Wyżej nad  krzakami  widać  było  

linię  kolejowego  nasypu. 
-  Mamy trochę czasu. Odpocznijcie  chłopcy – 

zdecydował  porucznik. – Ale  ani słowa.  Palić też  nie  można.  
Jesteśmy w  pobliżu  kolejowego  toru,  tutaj  szwendają  się  
szwabskie  patrole. 

Leżeliśmy jak stare graty wyrzucone w głąb składzika.  
Nie  widzieliśmy swoich  twarzy, oczu, nóg.  Byliśmy jak  
kurczęta  wciśnięte  pod  skrzydła  kwoki,  albo jak parsiuczki  
przytulone do ciepłego brzucha maciory.  Tylko  zamiast ciepłego  
brzucha  mieliśmy  wilgotną  ziemię. 

-  Tsss  -  zasyczał  „Jastrząb”  cościk  trzeszczy… 
-  To  kroki  po  żwirze  -  szepnął  „Szpak”. 
Wysoko  nad  naszymi  głowami  poruszał  się  niemiecki  

patrol.  Przytuliliśmy  się  jeszcze  mocniej  i  wstrzymaliśmy  
oddech.  Byliśmy  tak  blisko  Niemców,  że  tylko  wyskoczyć,  
chwycić  za  gardło gadzinę  i….   
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Niemcy  rozmawiali głośno i swobodnie.  Wtedy  jak  na  
złość  nad  horyzontem rozjaśniło  się  niebo.  Niemiecki żołnierz  
zatrzymał  się. 

Cholera,  zobaczyli nas -  pomyślałem.  Znieruchomiałem.  
Na  moim  brzuchu  ciążyły  czyjeś  nogi.  Cłowa  opierała  się o  
pierś  „Szpaka”  i  nie  wiedziałem,  czy  to  moje,  czy  jego  
serce  bije  tak  głośno. 

W dłoni stojącego  żołnierza błysnął ognik.  To  zapałka -  
odetchnąłem  z  ulgą.  Niemiec  przyłożył ognik  do papierosa,  
słychać  było jak  głośno zaciągnął  się dymem, potem  szybkim  
krokiem  pośpieszył za  oddalającym  się  patrolem.  Nie  
zauważyli,  poszli -  powiedziałem  szeptem.  Zamknąłem  oczy. 
Przyśniła  mi  się  matka,  miała  bardzo smutne  oczy  i  
wyciągała  do  mnie  zakrwawione  dłonie.  Obudziło  nas  
szarpanie,  poklepywanie,  to  „Karlik” przywracał do 
rzeczywistości.  Rozjaśniło  się  na dobre. Różowe pasma 
wschodu rozpływały  się  po  niebie, razem  z  nami  budził  się  
przedostatni  dzień  maja 1944  roku. 

- Wstawać, wstawać  -  burczał  „Karlik”.  Oporządzić  się 
pierony,  sprawdzić  broń. 

Wziąłem do ręki karabin, otworzyłem  zamek,  nabój  
siedział w lufie.  Sprawdziłem umocowanie  granatów. Wszystko  
było w porządku. Obciągnąłem  mundur,  z  fantazją  włożyłem 
furażerkę.  Ciepło  wschodu  zarumieniło  nasze  twarze,  
wypięliśmy  piersi  do  przodu  i  jakby  od  niechcenia 
pogwizdując melodię modnej niemieckiej piosenki „Rosamunda” 
weszliśmy  na kolejowy peron.  Starzec wtulony  w  barani  
kożuch  drzemał na jednej ławce.  Dwie pyzate  dziewczyny w 
wełnianych pilotkach naciągniętych na czoło spacerowały po 
peronie głośno ziewając.  Na  brudnym  zegarze przymocowanym 
do ściany stacyjnego budynku była za minutę godzina szósta. 
Poczułem  bicie serca,  za minutę  odjazd. 

-  Ale gdzie jest nasz pociąg?  -  niespokojnie 
rozglądaliśmy się.  Czyżby  maszynista odjechał przed  czasem,  
albo  nawalił zegarek  „Wacława”?  Odechciało  się  gwizdać.  
Zdaliśmy  sobie sprawę  z  tego,  że  na naszych  niemieckich 
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furażerkach brakuje „wrony”,  że  nie  możemy  rozmawiać,  
ponieważ nie znamy niemieckiego.  Tylko  „Karlik”  coś tam  
szwargotał demonstrując znajomość niemczyzny.  

„Wacław” rozglądał  się  na strony, jego prawa ręka 
mocno  tkwiła w kieszeni kożucha.  Naraz  zadowolonym głosem  
burknął: 

-  Tam  jest pociąg, stoi  za peronem -   i  nie  zwlekając  
chwili  zaczął biec w  kierunku buchającej parą lokomotywy. 
„Karlik”  zakomenderował: 

-  Schnell   Kameraden,  der Zug ist  hier! 
Na  szczęście  pociąg jechał w naszym kierunku, to 

znaczy w stronę Wilna. Jak  kto  potrafił:  rękami,  nogami,  
dawaliśmy znaki  maszyniście, żeby zatrzymał  pociąg. „Karlik”  
krzyczał:  Halt!  Halt!. 

Porucznik jednym  skokiem dopadł  drzwi  lokomotywy  i  
zanim  maszynista  zdążył się zorientować,  lufa  pistoletu oparła  
się  o  jego  kark.  Zaskoczony  kolejarz  wymamrotał 

-  Panoczku,   za  co?.. 
Pomocnik maszynisty wypuścił z rąk łopatę i podniósł do 

góry ręce. 
-  Nic  wam  nie grozi. Jesteśmy polskimi partyzantami  -  

powiedział porucznik.  -  Macie  wykonywać  nasze  rozkazy,  
inaczej  kula w łeb!. Teraz  należy zatrzymać  pociąg. 

Z  sykiem, świstem i poszarpywaniem  lokomotywa 
zaczęła  zwalniać bieg.  Pomocnik maszynisty opuścił ręce,  
twarz mu się  rozjaśniła. 

- Matko  Ostrobramska,  nasi!  Polacy!  Panie  maszynisto  
-  to  polscy  partyzanci!  i  ze  wzmożoną  energią  dokładał 
węgiel do  kotła.  Maszynista  odzyskał pewność siebie,  poprawił  
czapkę  i  odezwał  się: 

- Od razu trzeba było tak mówić,  że  to  swoi.  Po co  
porządnych  ludzi  straszyć. 

Pociąg zatrzymał się.  „Karlik” dopadł drzwi  pierwszego 
wagonu,  ja  za nim, „Marchołt”  z  pozostałymi wskoczyli  do 
drugiego  wagonu.  Natychmiast  wycelowaliśmy  karabiny  do  
znajdujących  się  tam  ludzi.  „Karlik”  wrzasnął: 
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-  Los!  Los!  Alle  raus!  Schneller,  Scheller! 
Niemieckim  zwyczajem  kopnął   kosz,  z  którego  

wysypały  się  jajka zmieniając  się  w  śliską,  żółtawą  maź.  
Właścicielka  kosza zaczęła głośno  szlochać. 

W  towarowym wagonie przystosowanym do  przewozu 
ludzi  jechały kobiety.  Objuczone tobołami,  wiklinowymi  
koszami  albo  skromnymi  węzełkami  jechały  do  Wilna  na 
rynek.  Przestraszone  płakały  i  prosiły  o  zezwolenie  na  
dalszą  jazdę.  „Karlik”  nie ustępował  i  kolbą  popychał kobiety  
do  wyjścia.  Ja  również  wymachiwałem  karabinem, wydając  
przy  tym  nieartykułowane  dźwięki.  Nagle  drużynowy  uderzył  
się  dłonią  w czoło  i  przepychając  się między 
zdenerwowanymi  kobietami  wyskoczył z  wagonu.  Odwrócił 
się  w  moją  stronę  jakby chciał coś powiedzieć.  W  tym  
momencie,  jednocześnie,  zauważyliśmy  wysiadających  z 
wagonu  dwóch litewskich  policjantów  na służbie niemieckiej. 

Chryste Panie, a to ścierwo skąd  się  tutaj  wzięło  -  
pomyślałem nieprzyjemnie zaskoczony.  „Karlik”  spokojnym  
krokiem podszedł do policjantów  i  grzecznie zwrócił się do 
nich: 

-  Kameraden nein,  Kameraden wollen hier  bleiben -  
gestem ręki  wskazał ustawione pod ścianami wagonu drewniane 
ławki.  Litewsko-niemieccy policjanci posłusznie usiedli. 
Natomiast  „Karlik” zerwał  się  do  biegu  jakby go goniły 
pszczoły. 

Zostałem sam.  Zrobiło  mi  się głupio, piekły policzki i 
drżały dłonie.  W oczach  kobiet  czaił się lęk  i  chłód 
nienawiści. Dla tych ludzi  byłem znienawidzonym Niemcem. 
Nic, tylko ktoś skoczy mi do gardła albo wbije nóż pod żebro.  
Podniosłem  głos: 

-  Alle raus!  Raus!  Donnerwetter! 
W momencie opuszczania wagonu jedna z kobiet 

opatulona w chusty zaczepiła spódnicą  o  zasuwę  i  na  chwile  
zawisła w powietrzu.  Odruchowo pochyliłem się,  aby jej 
pomóc. Uchyliła się gwałtownie, żeby uniknąć mojego dotyku. 
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Przez moment spojrzeliśmy sobie w oczy.  Wtedy  w Cielętniku 
pewnie tak  samo patrzyłem w oczy niemieckiego żandarma.   
 

A  było  to pierwszego dnia po wkroczeniu Niemców do 
Wilna.  W  kasztanowej  alei koło  Katedry  Niemcy powiesili 
polskich mężczyzn.  Staliśmy  przerażeni, bezsilni  i  patrzyliśmy 
na bose stopy  kołyszące się tuż nad ziemią.  Oprawcy  nie 
pozwolili zdjąć umarłych. Do piersi przymocowali napisy: „Ich 
bin polnische Schwein”.  Nigdy tego nie zapomnę. Za 
rozkładające się w czerwcowym upale zwłoki,  za upokorzenie – 
teraz chciałem walczyć  i  zabijać. 
Tymczasem „Karlik”  wbiegł do brudnego stacyjnego budynku, 
otworzył drzwi do pomieszczenia dyżurnego ruchu, który właśnie 
wdzięczył się do telefonicznej słuchawki, powtarzając: 

-  Labai gerai, labai gerai. 
Wyrwał dyżurnemu słuchawkę z dłoni, kolbą  zniszczył 

telefoniczny aparat oraz gniazdko i  wrzasnął: 
-  Hände hoch! 
Dyżurny ruchu  i  poszarzała ze strachu urzędniczka 

poderwali się z krzeseł podnosząc ręce. Nasz partyzant 
przewrócił krzesła, zrzucił ze stołu szklankę z resztkami mętnego  
płynu i powtórzył: 

-  Hände  hoch! -  i wybiegł na peron śpiesząc się do 
zdobytego  pociągu.  Na stopniu lokomotywy zameldował 
„Wacławowi”: 

-  Panie poruczniku, w  wagonie mamy dwóch 
kałakutasów, co  robić?  Porucznik „Wacław”  po chwili 
zastanowienia rozkazał: 

- Rozbroić w czasie jazdy pociągu, nie zabijać. 
„Karlik”  jakby  sobie  przypomniał: - Aha, panie poruczniku, 
łączność z Wilnem przerwana.  Tym razem „Wacław” odwrócił 
głowę  i  uśmiechnął  się:  -  Zuchy, wracajcie do  wagonu,  do  
maszynisty:  Jazda, ruszać!. 
„Karlik” pobiegł wzdłuż pociągu.  Między  niedomkniętymi 
drzwiami drugiego  wagonu zobaczył głowę „Marchołta”. 
Zawołał kolegę. Ten na widok policjantów syknął przez zęby: 
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 -  Tego ryżego sukinsyna dajcie mnie. Znam go z 
Czarnego Boru.   Dwunastoletniego chłopca  przechodzącego 
przez  tory zastrzelił,  ot tak dla zabawy. 
„Karlik”  przystawił lufę do piersi ryżego i zaśmiał mu się w 
twarz: 
 -  Rączki do góry,  my  jesteśmy  polscy policjanci! No, 
szybciej dranie  -  i  pchnął oniemiałego Litwina w służbie  
niemieckiej.  Nareszcie można było mówić po polsku, co za ulga. 
 -  Ręce do góry!  Oddać  broń! 
 Litewsko-niemieccy  policjanci  podnieśli drętwiejące  z 
przerażenia ręce.  Zabraliśmy karabiny, pistolety  i  od każdego 
dwa ręczne granaty,  które  trzymali w  kieszeniach  spodni.  
Patrzyłem na nich  i  miałem  ochotę kazać  im rozebrać  się  do 
gaci,  jak  to zrobili partyzanci  od  „Szczerbca”  z  rozbrojoną 
armią Plechavičiusa.  Kazali pozować  im do  „pamiątkowego” 
zdjęcia w kalesonach z obciętymi guzikami. 
 A teraz  dranie  -  zawołał  „Karlik”  -  na  podłogę! 
Leżeć!  O tam, w kącie.  Ty skurwysynu  też!  -  kopnął w zadek  
klęczącego przy  ławce ryżego policjanta. 
 Teraz pociąg był nasz, partyzancki.  Na sercu zrobiło się  
lekko. Zauważyliśmy  białe  pnie brzóz  i  koronkową  zieleń 
młodych  liści. Chciało  się śpiewać.  Ten  przeciw nam,  kto  dziś 
nie idzie z nami… 

*  *  * 
 Po nocnym marszu plutony „Poraja” i „Wichra”  
rozlokowały się  koło  kolejowego nasypu niedaleko wsi Wielkie  
Pola, nazywanej także Dobrym Polem.  Wilgoć ziemi atakowała 
zmęczone kości. Pachniały  czeremchy,  od  dusznego  ich 
zapachu, jeszcze bardziej chciało się spać. Komendant 
jednoznacznie określił sytuację osłony:  spać nie wolno, palić nie 
wolno, rozmawiać też nie można. 
 Partyzanci wchodzący w skład osłony, ulokowani między  
krzakami,  czekali na odgłos pociągu.  Czy  tamtym udało się 
zdobyć pociąg?  Czy niemieckie patrole nie rozpoznały 
odważnych?  Czy zdążą  na wyznaczony termin? 
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 Komendant w naciągniętej na oczy rogatywce 
przeprowadzał przegląd. Zazdrościli mu prawdziwej rogatywki z 
orłem w koronie.  Ledwie widoczny poruszał się między 
krzakami,  rozglądał się, jakby kogoś szukał.  Zatrzymał się koło  
„Śniadego”: 
 -  „Śniady”,  umiecie  na słup  wchodzić?  -  zapytał 
wileńskiego mistrza juniorów  w zapasach. 
 -  Tak jest,  obywatelu komendancie  -  zrywając się 
zameldował zawsze na brąz opalony partyzant. 
 -  Trzeba przerwać  łączność  z  Wilnem.  Dobierzcie  
kogoś i spiłujcie telegraficzne słupy, o  te,  wzdłuż torów  -  
wskazał ręką. 
„Śniady”  trącił  łokciem stojącego  obok  kolegę:  chodź  
„Lipka”,  we  dwóch będzie szybciej. 
 Niedługo potem rozległ się odgłos piłowanego drzewa.  
Pierwszy  słup został przepiłowany na pół, ale nie ruszył  się, stał 
na swoim  miejscu.  Przepiłowali następny  słup, ten również nie 
drgnął  Wyprostowali plecy.  „Śniady głośno zastanowił się”: 
 -  Jak  myślisz „Lipka”,  zaczarował kto,  czy co?  A  
może  nowoczesne umocnienie zastosowali, a? 
 Lipka milczał,  głupio z tymi słupami wychodziło,  ale 
rozkaz trzeba było wykonać.  Przepiłowali  trzeci słup,  ten 
również  nie drgnął,  ale przy czwartym  słupie  „Lipka” 
wrzasnął: 
 -  Patrzaj  „Śniady”, toż  one  na drutach kołyszą  się, nie  
przyrównując jak jakieś  wisielcy. 
 Ledwo zdążyli  odskoczyć  na bok.  Druty, słupy, drzewa  
z  trzaskiem  łamanych  gałęzi runęły na ziemię.  Przybiegli  
koledzy zobaczyć co się stało. 
 -  Padnij!  -  rozkazał komendant  „Wilhelm”,  
przywołując  niezdyscyplinowanych  do  porządku. 
 Od strony  Czarnego  Boru  rozległ  się odgłos  
nadjeżdżającego pociągu.  Przywarli do ziemi,  przytulili się  i  
ucichli. Tylko spłoszony ptak  bił  skrzydłami  o  powietrze.  Na  
kolejowy tor weszła dziewczyna, podniosła rękę  i  dała  znak  
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powiewając białą  chusteczką.  Zaskrzypiało  zazgrzytało,  
buchnęło  parą  i  pociąg  zatrzymał się. 
 -  Zająć  miejsca w  drugim  wagonie  - wydał rozkaz  
komendant. 
 Trzask łamanych  gałęzi, tupot nóg i chrzęst żwiru 
zagłuszyły ostatnie słowa  rozkazu.  Nie  minęły  dwie minuty, a 
sześćdziesięciu partyzanckich żołnierzy  ubranych  jak  popadło,  
ale  z biało-czerwonymi opaskami na rękawach,  weszło do akcji. 

*** 
 Pociąg ruszył  w  dalszą  drogę.  Nam,  „niemieckiej 
drużynie”,  zrobiło  się  raźniej,  mieliśmy  osłonę.  
Wsłuchiwaliśmy  się  w  miarowy  łomot kół  i  wdychaliśmy  
powietrze majowego poranka, jednak  blisko  serca  łopotał  ptak 
niepokoju.  Czy  uda  się  zdobyć broń?  Czy niemieckie straże  
tak  pilnie  strzegące mostu, dadzą  się  nabrać? 
 Koła zmieniały rytm, pociąg jechał wolniej.  Łomotanie  
lokomotywy  stawało się  cichsze.  Spojrzeliśmy  sobie w oczy.  
Nie  było wątpliwości,  wjechaliśmy na most.  Pod nami płynęła 
rzeka Rudomianka. 
 
 Kurtyna poszła w górę.  Naraz sercu  zabrakło  miejsca w 
piersiach,  zrobiło  się  ogromne i  niespokojne.  Za  moment 
będziemy  mijać  niemiecki posterunek  wyposażony w działko 
przeciwlotnicze.  Zbliżyliśmy  się  do  otwartych  drzwi  wagonu,  
żeby  było  nas dobrze  widać.  W  ten  sposób  chcieliśmy  
zwrócić  na siebie uwagę,  pozorując  nadjeżdżającą niemiecką 
zmianę  warty.”Karlik”  głośno  szwargotał,  my  uśmiechnięci od  
czasu do czasu powtarzaliśmy:  ja,  ja,  gut… 
Pociąg wtoczył  się  w  środek  niemieckich umocnień,  
minęliśmy  stanowiska oporu po prawej stronie  mostu,  za chwilę  
po lewej stronie  powinny  być umocnienia zabezpieczającego  
bunkier  -  cel naszej wyprawy.  Z  twarzy  „Karlika”  nie  
schodził  uśmiech,  tylko oczy  były  czujne  i  poważne. 
 -  Wie  gehst Kameraden?  -  pozdrowił  niemieckiego  
wartownika.  Poczułem nerwowe  ukłucie  pod  lewą  łopatką,  
ale  opanowałem  się i  również wykonałem  powitalny  gest.  
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„Marchołt”  mruczał  pod  nosem:  ja,  ja…  Jego  wysoka,  
mocno zbudowana  postać  ciążyła  nad  drobnym,  niskim  
„Karlikiem”. 
 Przyszło  mi  na  myśl,  że  to  scena,  na  której  kreujemy  
role  w  tragiczno-komicznej  sztuce.  Nie,  nie  bałem  się,  akcja  
przebiegała zgodnie z planem,  a  my  doskonale  znaliśmy swoje  
role.  Chciało  mi  się  śmiać,  najzwyczajniej  pod  słońcem  
śmiać  się. 
 Pierwsze  bojowe  stanowisko niemieckie mieliśmy już za 
sobą.  Teraz  mijaliśmy drugi  punkt  umocnień  znajdujący  się  
po  lewej stronie mostu.  Pociąg  jechał  bardzo  wolno,  pod  jego  
kołami  trzeszczały i  pojękiwały drewniane konstrukcje mostu,  
w  szczelinach  podkładów  widać  było  niebieskie odbicie 
rzeczki.  Niedługo  powinien być bunkier.  Palce nerwowo 
dotykały  spustu  karabinu.  Koncentrowaliśmy  się przed 
natarciem. 
 Jest!  Niemiecki  wartownik   i  betonowe  pudło  bunkra  
z  dwóch stron  otoczone wałami.  „Karlik”  coś  szwargotał  z  
wartownikiem.  Nic  nie rozumiałem,  ale  powtarzałem:  ja,  ja… 
Pociąg  trzeszczał,  sapał, hamował  bieg  i… minął  zabudowania  
bunkra. 
 Cholera!  Maszynista  nawalił,  za  wolno hamował! 
„Karlik”  wydał  rozkaz: 
 -  Ableistung,  aussteigen!  -  wyskoczył  z  wagonu,  ja  
za  nim.  Pozostali  nie  usłyszeli  albo  nie zrozumieli  rozkazu  
wydanego w niemieckim języku.  Zaskoczeni  nie wiedzieli jak  
się zachować. 
 Niemiecki wartownik osłupiał.  Przed  jego  oczami  
przesuwał  się  drugi  wagon,  a w nim  osłona  z  biało-
czerwonymi  opaskami na rękawach.  Zaskoczony  Niemiec  
chciał  krzyczeć,  ale  żaden  dźwięk  nie  wydobył się  z jego  
zaciśniętej  przerażeniem  krtani.  Nagle  nogi  odmówiły  mu  
posłuszeństwa  i  tyłkiem  klapnął na ziemię. 
 Drugi  wagon  przesuwał  się  obok  wejścia  i  obok  
niemieckiego  wartownika,  który  ciągle  nieporuszenie  siedział  
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na  ziemi.  Któryś  z  naszych  nie wytrzymał,  strzelił  do  
Niemca  z  odległości kilku  kroków  i  chybił. 
Chwilę  przed  tym  wydarzeniem  z  bunkra  wyszedł  niemiecki 
podoficer,  rozpiął  rozporek  u  spodni,  nagliła  go fizjologiczna  
potrzeba,  ale  zainteresował  go zatrzymujący  się  pociąg.  
Spojrzał  i  własnym  oczom  nie chciał wierzyć.  W  drugim  
wagonie  gotowi do skoku  siedzieli polscy partyzanci.  
Zrezygnował  z  zapięcia rozporka  i  gwałtowanie zawrócił  do  
bunkra. 
 Po strzale  wartownik  odzyskał władzę w nogach  i  
również zerwał się do ucieczki.  „Grom”  wskoczył mu na plecy.  
Upadli.  Zwarci  w  uścisku tarzali  się  po ziemi.  Palce  Niemca 
zaciskały się  na krtani  „Groma”,  twarz  partyzanta  nabrzmiała  
czerwienią.  powietrze charczało w krtani,  ale  partyzancka dłoń  
czegoś  szukała na ciele wroga.  Znalazła.  Błysnęła stal bagnetu,  
palce  Niemca rozluźniły  ucisk  krtani.  „Grom”  złapał oddech. 
Nasza siódemka również doszła do siebie.  Biegliśmy  ile  sił  w  
nogach za  uciekającym podoficerem.  Niestety,  Niemiec był 
pierwszy.  Wpadł  do  bunkra,  błyskawicznie zaryglował drzwi  
Rozległy  się  strzały.  Seria CKM-u  prześlizgnęła  się  koło  
mojego  brzucha.  Rzuciłem  się  na  ziemię. 
 -  Za  mną,  opanować  niemieckie gniazdo  oporu!  -  
wydał  rozkaz  komendant. 
 Odbezpieczyłem granat i cisnąłem nim  w  okienko  
bunkra.  Granat  odbił  się  o  niewidzialną  siatkę  i  potoczył  się  
w  moim  kierunku.  Znieruchomiałem.  Granat  podskoczył  jak  
piłka,  zmienił kierunek  i  rozerwał  się  w  przyzwoitym  
oddaleniu. 
 Bunkier rozszczekał  się  seriami  niemieckich karabinów.  
Byliśmy bardzo blisko  i  nic  nie  mogliśmy  zdziałać,  ponieważ  
nasza osłona  wzmocniona  zdobyta  bronią  przystąpiła do ataku.  
Wzięci  w  dwa  ognie mogliśmy  oberwać  nie  tylko od wroga.  
Przywarłem  do  ziemi,  złożyłem się do strzału.  Ładowałem  i 
strzelałem.  Lufa  parzyła dłonie,  kolba  raziła  ciało.  Liczył się  
każdy  ułamek  sekundy,  każde  poruszenie.  Pomału  oswoiłem 
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się   z  ogniem,  dokładnie  wybierałem  cel,  nie  chciałem  
spudłować.  Od  strony  wału  dobiegł  rozkaz  komendanta: 
 -  Granatami  w  nich! 
 Posypały  się  jak  piekielny  grad. Broń  mieliśmy zdobyć  
bez   wystrzału,  a  Niemców  wziąć  do  niewoli.  Stało  się  
inaczej.  Nacieraliśmy  na  betonowy  schron,  w  którym  
bezpiecznie siedzieli  Niemcy  i  nie  żałowali  dla nas kul.  
Niemiecka  obsługa  na  przyczółkach  mostu  zaskoczona 
atakiem  partyzantów,  bez  wystrzału  opuściła  stanowiska  
licząc  na schronienie w bunkrze.  Co  jakiś  czas wypełzali  z  
krzaków  próbując  dostać  się  do  wnętrza.  Padali  i  więcej  nie  
podnosili się.  Nasi  parli naprzód. 
 Powietrze wyło,  schron  dygotał,  ogień  ślizgał  się  po  
betonie  i  spalonej  trawie.  Kule  uderzały  w  ziemię  
podrywając  żwir i kamienie.  Jeden  z  granatów  odbił  się  o 
ścianę  i  rozszarpał  głowę  niemieckiemu  żołnierzowi 
walczącemu  w  bezpośrednim  zwarciu z  Polakiem. 
  

Wówczas stała się  rzecz trudna do pojęcia w bojowej  
sytuacji.  Koło  bunkra zauważyłem  ruchomy  cel.  Bez  
wątpienia była to lufa  karabinu.  Niemiec  przygotowywał  się  
do  strzału.  Byłem  na  pierwszym  planie,  a  więc  strzał  
skierowany  był  do  mnie.  -  Ty  przeklęty  Szwabie,  nie  
ujdziesz  mi  -  nacisnąłem  spust.  Strzeliliśmy  jednocześnie i 
obaj  spudłowaliśmy.  Strzały  padały  na  zasadach  pojedynku  -  
ja,  on,  ja,  on.  Piaty  strzał położył  nieprzyjaciela.  Podbiegłem.  
Niemiec już  nie  żył.  Miał  przy  sobie  karabin,  ładownicę  
pełna  amunicji  i  granaty.  Zabrałem  zdobycz. 
 Mnożyły się  detonacje  wybuchów.  Kurz  i  dym  gryzły  
w  oczy,  dławiły  w  krtani.  Ogłuszył  mnie  bliski  wybuch  
granatu.  Niepojęta  siła  wyrzuciła  w  górę  moje  ciało,  aby  za  
moment  całym  ciężarem  cisnąć  nim  o  ziemię.  W  oczach  
rozbiegły  się  świetliste  zygzaki.  O  Jezu,  ale  dostałem  -  
zdążyłem  jeszcze  pomyśleć  i  bezwładnie  potoczyłem  się  w  
dół  poniżej  bunkra.  Z  bitewnego  zamętu  doszedł  mnie  głos: 
 -  „Wilk”  zabity! 
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 W  zamroczeniu zadawałem  sobie  pytanie:  
 -  Żyję  czy  nie żyję?  Ból  szarpał  ciało,  ale  
odróżniałem  odgłosy  walki.  Podniosłem  rękę,  podniosłem  
nogę.  Żyję,  żyję  wyciskałem z gardła  radość. 
 Przezwyciężając  ból  zerwałem  się  i  kulejąc  
próbowałem  wdrapać  się  na  poprzednie  stanowisko.  
Zobaczyłem  komendanta.  Stał  wyprostowany,  na  twarzy  
żadnej oznaki  zdenerwowania  albo  zmęczenia,  tylko  wąsy  
wspinały  się  aż  po  rogatywkę.  Jakby  go  kule ugodzić  nie  
miały  prawa,  pomyślałem wytrząsając  z  głowy  dokuczliwy  
szum.  W  pobliżu  „Karlik”  przywarł  do  zdobycznego  MG-42.  
Jego  drobną,  prawie  dziecięcą  sylwetką  wstrząsała  siła  
wystrzałów.  Zapalne  naboje,  którymi  Niemcy  załadowali  
taśmy,  zrobiły  swoje  Bunkier  stanął  w  ogniu.  Otworzyły  się  
zaryglowane  drzwi,  żołnierze  próbowali  wydostać  się  na  
zewnątrz.  Doganiały  ich  własne  kule.  Paliły  się  na  nich  
mundury  i  pasy  z  napisem  „Gott  mit  uns”.  Bitwa  powoli  
traciła  zaciętość,  milkły  strzały,  rzedły  wybuchy. 
 „Jastrząb” spieszył  się,  jeszcze  nie  wykonał  swojego  
postanowienia. 
 -  Za  chłopców  z  Czarnego  Boru,  za  matki  łzy  -  
groził  trzymając  granat  w  dłoni.   
 

Wtedy  ugodziła  go  wroga  kula. Pomimo  to  nie  
wypuszczał  pocisku,  walczył  ze  słabością,  ale  rannemu  
zabrakło  siły.  Granat  rozerwał  się  w jego  dłoni. 
 -  „Śniady”,  „Śniady”!  -  rozległo  się  wołanie.  -  
„Jastrząb”  ranny… 
„Śniady”  zerwał  się,  aby  ratować  przyjaciela z Czarnego  
Boru.  Krew  z  pianą  gotowała  się  w  niedomkniętych  ustach  
„Jastrzębia”.  Wypływała  spod  kołnierza,  zalewała  oczy.  
„Śniady”  usłyszał  wydobywający  się  z  głębi  rannych  płuc  
dźwięk  podobny  do  jęku. 
 -  Pocierp,  mój  kochanieńki,  troszku  pocierp  -  mówił. 
Zaraz rany  opatrzymy  i  będziesz  żył.  Przerzucił  rannego  
przez  plecy  i  poniósł  go  po  ratunek  do  wsi. 



59	  
	  

 Podnosiliśmy  głowy,  prostowaliśmy  plecy.  Byliśmy  
bardzo  zmęczeni,  ale  nie  dawaliśmy  tego  poznać  po  sobie.  
Oczami  podawaliśmy  zwycięstwo,  serdecznym  gestem  
poklepywaliśmy  plecy. Przymierzaliśmy  zdobyczną  broń. 
  

Naraz  pogodny  nastrój  przerwała  seria  CKM-ów.  
Strzały  dochodziły  od  strony  kolejowego  toru.  Zaskoczeni  
porwaliśmy  karabiny  i  przywarliśmy  do  ziemi.  Wolno,  
wolniutko  od  strony  Wilna  zbliżał  się  niemiecki  pociąg  
pancerny. 
  

-  Cholera,  tylko tego  brakowało  -  zakląłem. 
 

 O  walce  nie  mogło  być  mowy,  w  tej  sytuacji  nie  
potrafilibyśmy  stawić  oporu  pancernemu  kolosowi.   
Niemcy  nie  przerywając  ognia,  pierścieniem  otaczali  miejsce 
niedawnej  bitwy.    Komendant  nie  robił  wrażenia  
zaskoczonego,  lufa  karabinu  poprawił  daszek  rogatywki  i  
rozkazał: 
 -  Małymi  grupami  zbiórka  w  sosnowym  lesie  -  
ruchem  głowy  wskazał  widoczne  sosny.   

Za  chwilę  uzupełniając  słowa rozkazu  dodał: 
 -  Na  ochotnika  po  rannych.  Są  tam,  w  zaroślach   
„Lolek”  i  „Warszawiak”. 
  

Na  ochotnika,  oznaczało  niebezpiecznie.  Moja  radość 
życia  była  jednak  nieposkromiona.  Opatrując  rany  
dowiedziałem  się,  że  są  to  okaleczenia  powierzchowne,  
piekący  ból  pochodził  od  piasku  i  żwiru,  który  gęsto  
naszpikował  moje  ciało.  Drugim  ochotnikiem  był  „Andy”.  
Pobiegliśmy  w  kierunku  zarośli.  Bagienna  ziemia  miękko  
ugniatała  się  pod  stopami.  Gęste  zarośla  utrudniały  
rozeznanie.  Wołaliśmy: 
 - „Warszawiak”!  „Lolek”!  Odezwijcie  się,  dajcie  cynk,  
wycofujemy  się  do  sosnowego  lasu.  Chłopaki,  Niemcy  tuż-
tuż! 
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 Między  wiosennymi  gałęziami coś  zaszeleściło.  
Zatrzymaliśmy  się.  To  był  „Lolek”.  Siedział  nagi,  z  
poszarpanego  odłamkami  ciała  próbował  usunąć  kawałki  
metalu,  zatamować  krew.  Milczał,  przez  zaciśnięte  usta  nie  
wydobywało  się  ani  jedno  słowo,  jęk,  czy  nawet  
westchnienie.  Zostałem  przy  nim,  „Andy”  nadal  poszukiwał  
„Warszawiaka”.  
 Niemcy  byli  bardzo  blisko,  ich  kule  świszczały  nad  
naszymi  głowami.  Zabrakło  czasu  na  opatrunek,  na  dalsze  
poszukiwanie  „Warszawiaka”. 
 Pomogliśmy  wstać  „Lolkowi”  i  wspólnymi  siłami  
ruszyliśmy  w  kierunku  lasu.  Łańcuch  niemieckiego  obstrzału  
zacieśniał  się.  Szliśmy  od  krzaku  do  krzaku,  od  drzewa  do  
drzewa.  Teren  był  bagnisty.  Co  chwila  ktoś  zapadał  w  
czarną,  błotnistą  maź. Pomagaliśmy  sobie,  pomagaliśmy 
„Lolkowi”.  Wyglądał  jak  czarny  posąg,  błoto  dokładnie 
wypełniło  rany.  Nadal  milczał,  jakby  nie  czuł  bólu,  jakby  
nie  miał  nerwów.  Z  ponadludzkim  wysiłkiem wyciągał  z  
bagna  poranione  nogi  i  szedł,  uparcie  szedł  do  życia. 
  

„Warszawiak”,  jak  nam  później  opowiadał  chłopak  z  
wiejskiej  siatki,  był  ranny  i  nie  mógł  iść.  Wcisnął  się  w  
krzaki.  Nie  odpowiadał  na  wołania  kolegów.  Kiedy  Niemcy  
zbliżyli  się  na  odległość  kilku  metrów,  otworzył  ogień.  
Strzelał  do  przedostatniego  naboju.  Ostatnią  kulę  zostawił  
dla  siebie. 
 Dopadli  go.  W bandyckim  pośpiechu zadawali  ciosy,  
byle  mocniej,  byle  skuteczniej.  Pastwili  się  nad  umarłym.  
Nie  mogli  darować,  że  był  od  nich  odważniejszy.  Niebo  
pociemniało,  straszna  chmura  pokryła  twarz  boga. 
 Jak  się  nazywał -  nikt  nie  wiedział  i  nie  pytał. 
Pochodził  z  Warszawy,  więc nazywaliśmy  go 
„Warszawiakiem”. 
  

Zmęczeni  dotarliśmy  z  rannym  „Lolkiem” do  lasu.  
Czekano  na  nas.  „Szpak”  podał  mi  do  ust  zapalonego  
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skręta,  „Marchołt” mundurem  otulił   „Lolka”.  Nawet  tutaj  
sosnowych  grzyw  czepiał  się  zapach  spalenizny.  Od  czasu  
do  czasu  doszedł  odgłos  strzału. 
 Niemcy  pozostali  w  zaroślach  w  pobliżu  pancernego  
pociągu.  Zawsze  bali  się  bezpośrednich  starć  w  lesie. 
 Komendant  wydał  rozkaz  marszu  w  kierunku  
Wielkich  Pól.  Brakowało  jeszcze  „Śniadego”  i  „Jastrzębia”. 
 Zapadł  mrok,  nów  księżyca  przesunął  się  między  
gałęziami.  „Śniady”  wciąż  klęczał  przy  grobie  „Jastrzębia”.  
Twarz  ukrył  w  dłoniach  i  powtarzał: 
 -  „Jastrzębiu”,  mój  przyjacielu z  lat  dzieciństwa,  nigdy  
ciebie  nie  zapomnę. 
 Majowa  noc  objęła  las,  zapachniało  czeremchą  
rozdzwoniły  się  słowicze  kląskania.  „Śniady”  podniósł  głowę 
i  wyrzutem  w  głosie  odezwał  się: 
 -  To  ja  przyjaciela  pogrzebał,  taki  żal  w  sercu,  a  wy  
śpiewacie?  Ot,  takie  durnowate  ptaki. 
  

W  niemieckich  sztabowych  dokumentach 30  maja  
1944 roku  w  „Tagesmeldunk”  pojawiła  się  notatka  
informująca  o  tym,  że  na  torze kolejowym  Wilno-Lida  
pociąg  jadący do  bazy  „Rudominke” (8 km  od  Czarnego  
Boru)  został  zaatakowany  przez  60.  „polskich  bandytów”  
przebranych  w  niemieckie  mundury. 

 
Natomiast  8  czerwca 194  roku w  „Korpsbefehl” 

ukazała  się  wzmianka – pochwała,  wymieniająca nazwiska 
niemieckich  podoficerów  poległych  w  boju  z  około  60. 
„polskich  bandytów” ,  którzy  nie  zauważeni  napadli  na  
niemiecki pociąg  koło  bazy  „Rudominke”  
 
 
 

* 
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POEZJE 

CHLEBA   NASZEGO  POWSZEDNIEGO 
Grzegorz Kucharzewski 

 
Chleba  naszego  powszedniego… 
Brzmiało  prawdziwiej  niż  kiedykolwiek 
Na  mrozie  krzepły  modlitwy  słowa 
Nim  ktoś  pomyślał  że  je  wypowie 
Trzymając  w  garści  dni  swych  różaniec 
W  którym  paciorków  wciąż  ubywało 
 
Ojczyzna  gdzieś  za  tą  bielą  cichą 
A  może  wcale  jej  nie  było 
Może  nam  się  śniły  hymny 
I  orzeł  biały 
Jego  skrzydła 
Które  do  lotu  się  zrywały 
 
A  może  wszystko  to  nam  się  śniło 
A   życie   nasze  to  śnieg  biały 
Lub  sztolnie  kopalń  tu  w  Workucie 
W których nam z  życia  już  uciekły 
Najlepsze dni 
Chwile soczyste 
 
A   może  warto  mieć  nadzieję  
I   pchać te taczki  rąbać  drzewo 
Może   nam  kiedyś  będzie  dane 
W  polskim  kościele  pieśń  zaśpiewać 
Dziękczynną  pieśń 
Wydartych  śmierci 
Ocalałych 

1 lutego 2011  
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Białe   krematoria4 
Marian Jonkajtys 

Dla  każdego  Polaka 
Oświęcim-Brzezinka, 
Majdanek, Bełżec, Stutthof, 
Sobibór, Treblinka  - 
To  pomniki męczeństwa 
Drugiej  Wojny  Światowej 
Utrwalone  na  zawsze 
W   pamięci  zbiorowej. 

 
Dymiące   krematoria, 
Gazem  trujące  łaźnie, 
Zbrodnicze  doświadczenia, 
Bestialstwa, sadyzm,   kaźnie… 
Znamy  i  pamiętamy 
Ǘbermenschom  z  Zachodu 
Lecz wciąż  za  mało wiemy 
O ludobójcach Wschodu. 
 
KATYŃ,  MIEDNOJE,  CHARKÓW – 
Wciąż  jeszcze  odkrywamy. 
Inne  miejsca  -  w większości 
To  nadal  białe  plamy. 
 
A   przecież   łagry  Syberii. 
Jej   wiecznych  lodów  zony 
Wchłonęły  bez  rozgłosu 
Ludzkich  istnień  miliony… 
Setki   tysięcy   Polaków 
Za   wolność,  Polskę   i  Wiarę  -   
W  bezimiennych   mogiłach 
Z   życia  złożyło   ofiarę. 
 
Nazwę  tych  miejsc 
Pół  wieku 
Skrywała  tajemnica. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  	  Marian	  Jonkajtys	  	  „Żywa	  pamięć”	  Wyd.Kubajak	  
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Spiszmy  je 
Dla  potomnych 
Na   serc   naszych   tablicach. 
 
WOłOGDA,   KOTŁAS 
WORKUTA,  WIATKA, 
NORYLSK,   CHATANGA, 
WIERCHOJAŃSK, 
KAMCZATKA… 
 
URALSK,   AKTIUBIŃSK, 
OMSK,   KUSTANAJ, 
BIJSK,   BARNAUŁ, 
NOWOSYBIRSK,   AŁTAJ, 
SIEMIPAŁATYŃSK, 
AKMOLIŃSK,  KURANDA, 
TIUMIEŃ,  KURGAN, 
KOKCZETAW,   KARAGANDA… 
 
BRACK,  IRKUCK, 
NERCZYŃSK, 
BODAJBO,  AŁDAN, 
KOŁYMA,  JAKUCK, 
OCHOCK,   MAGADAN… 
 
Tam  mróz  w  sen  wieczny 
Myśli  przemieniał… 
Oddech   -w   srebrzystą  pianę… 
 
Tam  ptaki   w   locie 
Padały  martwe… 
Szyny   pękały   jak   szklane… 
 
Te  miejsca 
W   młode  serca  Narodu 
Niech   w   szkołach 
Wpisze  historia… 
Te  stacje 
Polskiej   Golgoty  Wschodu ! 
Te   „Białe   Krematoria !”… 
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Dzień FLAGI,  Konstytucja 3 Maja 
 

DZIEŃ   FLAGI5 
 

Dzień poprzedzający obchody uchwalenia  Konstytucji 3 
maja, 2 maj, obchodzony jest w Polsce jako Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji biskup polowy Józef  
Guzdek  skierował  specjalne  przesłanie.   Przypomniał  w nim, 
że  święto przypomina  nam o „rodakach, dzięki   którym   
możemy cieszyć się wolnością i niepodległością”. 

 
-   Biało-czerwona może dumnie powiewać  w miejscach 

publicznych   i  w naszych  domach  dzięki   ogromnej daninie 
krwi i cierpienia minionych  pokoleń, w tym żołnierzy i 
funkcjonariuszy  służb  mundurowych, a także dzięki  codziennej 
pracy każdego z nas. Dla nas wierzących  ten dzień stanowi 
okazję, by dziękować  Bogu za dar wolności  i   ojczystej   ziemi,  
a także by przypomnieć sobie o obowiązkach  względem 
Ojczyzny – powiedział. 
 

Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyły się 
uroczystości, podczas których Prezydent RP Bronisław 
Komorowski wręczył pamiątkowe flagi państwowe 
poszczególnym jednostkom wojskowym, społecznościom 
szkolnym,  ludziom   nauki   i   kultury, żeglarzom i 
podróżnikom,  organizacjom   pozarządowym  i  polonijnym  
oraz  harcerzom, którzy propagują „dobre obyczaje związane z 
polską flagą”. 
W okolicznościowym przemówieniu Bronisław  Komorowski 
podkreślił, że flaga państwowa  jest fundamentem, który 
powinien jeszcze bardziej połączyć Polaków. Przypomniał 
również,  że  dzień  polskiej   flagi  jest  jednocześnie  Dniem 
Polonii i Polaków żyjących  na  całym  świecie, gdyż „flaga 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  	  Nasza	  	  Służba	  	  Nr	  	  9	  (466)	  	  1-‐15	  maja	  2013	  
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biało-czerwona łączy nas  ponad   granicami, morzami oraz 
ponad  całą   przestrzenią   geograficzną   i    historyczną”. 

 
 

(…) I  nigdy  nie  będziesz  biała, 
 i  nigdy  nie  będziesz  czerwona, 
zostaniesz  biało-czerwona, 
jak  wielka  zorza  szalona, 

 
czerwona  jak  puchar  wina, 
biała  jak  śnieżna  lawina, 
najukochańsza,  najmilsza, 
biało-czerwona (…) 

K. I.  Gałczyński 
„Pieśn  o  fladze” 

 
 

WITAJ  MAJOWA  JUTRZENKO6 
 
Są takie dni, kiedy powinniśmy dziękować Bogu i 

ludziom w sposób szczególny. 
 
Niewątpliwie takim dniem jest 3 maja. Dziękujemy Bogu, 

bo  mamy Matkę   i  Królową,  Najświętszą   Maryję   Pannę 
Królową  Polski. Dziękujemy także za to, że dwieście 
dwadzieścia dwa lata temu, 3 maja 1791 r. Polska uchwaliła 
pierwszą w Europie  konstytucję  pod  zbudowanie 
nowoczesnego  państwa. Nikomu   wcześniej w Europie  to się 
nie udało. Polsce się udało mimo wielkich trudności i 
przeciwności – powiedział  kard. Kazimierz Nycz, metropolita 
warszawski, podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  	  	  Nasza	  	  Służba	  	  nr	  9	  (466)	  	  1-‐15	  maja	  2013	  
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intencji ojczyzny w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, która 
zainaugurowała  warszawskie  obchody  222. rocznicy 
uchwalenia   Konstytucji  3  maja.(…) 

 
Po Mszy św. na Zamku  Królewskim Prezydent  RP 

Bronisław Komorowski wręczył ordery  i odznaczenia 
państwowe   ludziom   nauki,  kultury   i   sztuki. 

W samo południe na placu Zamkowym odbyły  się 
uroczystości z udziałem Prezydenta RP  Bronisława 
Komorowskiego, dowódców wojskowych,  przedstawicieli służb 
mundurowych,  duchowieństwa, kombatantów oraz harcerzy. 
 

Nie zabrakło również warszawiaków, którzy  mimo 
niesprzyjającej pogody, zgromadzili  się razem, by świętować i 
podziwiać defiladę  wojskową oraz aktorów w strojach z epoki. 
Po uroczystym podniesieniu flagi i odśpiewaniu  hymnu 
państwowego, rozległ się odgłos  21 salw armatnich. Została 
również odczytana  preambuła Konstytucji 3 maja.  

 
W okolicznościowym przemówieniu Prezydent RP  

Bronisław Komorowski podkreślił, że dzisiaj  „potrzeba pracy na 
rzecz modernizacji Ojczyzny  przy wykorzystaniu i doświadczeń 
własnych,  i doświadczeń integrującej się Europy  oraz, że 
„mądry polski patriotyzm oznacza  szukanie równowagi miedzy 
potrzebą zmiany,  unowocześnienia, a koniecznym szacunkiem 
dla tradycyjnych wzorów i oczekiwań, dla historycznie 
ukształtowanych wrażliwości  i przyzwyczajeń”.  
 

Uroczystość zakończyła defilada  wojskowa i krótki 
występ Orkiestry Reprezentacyjnej  Armii Republiki Czeskiej. 
 

 
* 
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W  69  rocznicę  Bitwy  pod  Monte  Cassino 
opracowała Stefania Szantyr-Powolna 

 
14.VIII.1941 R.  MOSKWA7 
Umowa o utworzeniu  Armii… 
 
Zapowiadaną   w  układzie  Sikorski-Majski  z  30 VII 1941 r. 
polsko-sowiecką umowę  wojskową  o  utworzeniu  Armii 
Polskiej  (Polskich  Sił  Zbrojnych)  w  ZSRR  ze  strony  polskiej  
podpisał  14 VIII 1941 r. w  Moskwie  szef  Polskiej  Misji  
Wojskowej  w  ZSRR  gen. bryg. Zygmunt  Bogusz  Szyszko: 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficjalny  komunikat  o  podpisaniu polsko-sowieckiej  umowy wojskowej (z  
błędem w dacie  dziennej: piątek 15 VIII, zamiast czwartek 14 VIII) 
[„Dziennik Polski”, Londyn, 16 VIII, nr 338] 
 
„…Były  jedynie dwie  kategorie  ludzi: 
ci,  którzy  byli  w  wojsku 
i  ci, którzy za wszelką cenę  chcieli być!...” 
[Feliks Konarski  /Ref-Ren/, piosenki z plecaka Helenki, 
Rzym 1946, s.47] 

Feliks Konarski (Ref-Ren) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  	  Ilustrowany	  Kalendarz	  Rady	  Ochrony	  Pamięci	  Walk	  i	  Męczeństwa	  2011	  
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SZLI 

Szli 
Z twarzami  szarymi  jak popiół… 
Z  oczyma zapatrzonymi  w przyszłość… 
Każdy z nich bólem się opił, 
Każdy cierpieniem nakarmił… 
Szli 
Do  Armii…![…] 
Szli  z  łagrów  i więzień… 
Szli  z  posiołków  i  kołchozów… 
Szli  do  polskiej  armii, 
Szli z dna piekła. 
 
Ługowaja (ZSRR), styczeń-luty 1942 r. 

 
 
Dowódca Armii… 
 
Dowódcą  Armii  Polskiej  (Polskich Sił  Zbrojnych)  w ZSRR   został  
gen. brygady  Władysław  Anders,  który  w  kampanii wrześniowej  
1939 r. dowodził  Grupą  Operacyjną  Kawalerii.   W  walkach  
dwukrotnie  ranny,  dostał  się  do  niewoli  sowieckiej  29 IX 1939 r.  
we  wsi  Jasionka  Stasiowa  koło  Starego  Sambora.  Więziony  
początkowo  w  Starym  Samborze,  umieszczony  został  następnie  w  
szpitalu  wojskowym  we  Lwowie.   Na  początku  grudnia  
wywieziono  go  do  Przemyśla,  skąd  19 XII  wrócił do  więzienia  we  
Lwowie.  29  II 1940 roku  przewieziony  został  z  więzienia  Brygidki  
we  Lwowie  do  więzienia  na  Łubiance  w  Moskwie. 
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NKWD-owskie zdjęcie  więźnia Władysława Albertowicza Andersa [Polskie 
Podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej  Białorusi  w latach 
1939-1941, t.2 Warszawa Moskwa 2001, s.1003].  
  

  
„Ściśle tajna” (sowierszenno  sekretno) przepustka, zezwalająca  „obywatelowi 
Andersowi Władysławowi Albertowiczowi”  na  pobyt w Moskwie, 
wystawiona 4 VIII 1941 r. 
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Zwolniony  z  więzienia  na  Łubiance  4 VIII 1941 roku  sześć  dni   
później  został  zarządzeniem Naczelnego  Wodza gen. broni  
Władysława  Sikorskiego z  10 VIII 1941 roku  awansowany  do 
stopnia generała  dywizji  (z  dniem  11 VIII 1941 r.) 
 

Ostatni cmentarz Rzeczypospolitej8 
  
Osiemnastego maja 1944r. nad ruinami klasztoru na Monte 
Cassino załopotał proporzec 12. Pułku Ułanów Podolskich,   a  
wkrótce  potem  polska  flaga. Dobiegła końca najkrwawsza  
bitwa  kampanii  włoskiej, w  której potężną daninę  krwi złożył 
2. Korpus  Polski, walnie  przyczyniając  się  do przełamania  
linii Gustawa  i  do  otwarcia  aliantom  drogi  na  Rzym. 

 

 
 
Po bitwie, między Monte Cassino i wzgórzem „593” –na 

szlaku natarcia 3. Dywizji Strzelców Karpackich,  która oprócz 5. 
Kresowej Dywizji Piechoty i  2. Warszawskiej Brygady 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Gazeta	  Polska	  Codziennie	  	  22.05.2013	  r.	  
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Pancernej stanowiła trzon sił 2. Korpusu – zbudowano cmentarz, 
na  którym spoczęły   ciała 1078  żołnierzy Rzeczypospolitej (923 
poległo w  tej bitwie, inni  w  kolejnych walkach na  Półwyspie 
Apenińskim). Później złożono tu  także dowódcę 2. Korpusu gen. 
Władysława Andersa i  dowódcę Dywizji Karpackiej gen. 
Bronisława Ducha oraz towarzyszącego żołnierzom na  ich 
bojowym szlaku biskupa polowego WP Józefa Gawlinę. 
 
Czym   była   tamta   Polska,   że  ginęli  za  nią   ochotniczo   nie   
tylko   Polacy,   ale   także Białorusini,   Litwini,   Ormianie,   
Tatarzy, Ukraińcy,   Żydzi   i  Niemcy?    Nie,  nie   była   rajem 
na ziemi –  ten  w  swojej  pysze   obiecywały   zbudować   oba   
bezbożne   totalitaryzmy,   które ją  rozdarły.    
Doświadczenie   zetknięcia   się   z  nimi   czyniło   jednak z   niej 
raj utracony, o którego odzyskanie warto było się bić i ginąć. 
Wielkość Polski mierzona być zatem powinna   nie   tylko   
miłością   ku   niej Polaków,   dla   których   stan   ten  jest 
(winien być)   przyrodzony,   ale   zdolnością  do  wzbudzania ku  
niej ofiarnej miłości wszystkich jej obywateli. Tamtej 
wieloetnicznej i  wielowyznaniowej Rzeczypospolitej już nie ma, 
ale ostatni cmentarz jej żołnierzy zobowiązuje nas do  
dostrzeżenia, na czym naprawdę polegała jej wielkość. 
 
    Przemysław Żurawski vel Grajewski 
 
 

Wspomnienie o Generale Władysławie Andersie 
Grażyna Jonkajtys 

 
Generał Władysław  Anders  zmarł  w  Londynie  12  

maja  1970  roku.  Na  uroczystościach  pogrzebowych  w  
katedrze Westminster  byli  obecni przedstawiciele  królowej  
Elżbiety  II  i  prezydenta  Richarda  Nixona.  Specjalny  samolot  
RAF  odwiózł  trumnę  Generała na Cmentarz  Monte  Cassino.  
Tłumy  ludzi,  Jego  żołnierzy  i  przyjaciół  przyszły  Go  
pożegnać.  Mszę świętą  odprawił  biskup  Władysław  Rubin.  
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Dowódca  spoczął  wśród swoich żołnierzy.  Był  to  ostatni  akt,  
zamykający  epopeję 2. Korpusu. 

Feliks  Konarski,  żołnierz  2. Korpusu  od  Buzułuku,  w  
majową  noc  napisał  wiersz  „Na  śmierć  Generała  Andersa”  -  
słowa  pełne  bólu  tamtych  dni,  złych  wspomnień  i   miłości  
żołnierskiej. 

 
Tak  o  Generale  Andersie  napisał  Jego  biograf : 
„Odszedł  dzielny  żołnierz,  wspaniały  dowódca  i  

dużego  formatu  polityk.  Dla  wielu  kontrowersyjny.  Ale  
prawdziwy  Polak,  do  końca  bezkompromisowy.  Wierny  
ideałom  Kraju,  który  ukochał.  Z  więźniów  i  zesłańców,  
wyprowadzonych  z  domu  niewoli  na  nieludzkiej  ziemi,  
stworzył  armię,  która  w  swoim  nieukończonym  pochodzie  z  
ziemi  włoskiej  do   Polski  odniosła  największe  polskie  
zwycięstwo  w  drugiej  wojnie  światowej.  Nie  doczekał  się  
przywrócenia  mu  godności  i  szacunku  należnego  wielkiemu  
dowódcy.  Legenda  niszczona,  przetrwała  zły  czas  i  
pozostanie  na  zawsze”. 

Generał  Władysław  Anders,  mieszkając  po  wojnie  w  
Londynie  brał  czynny  udział  w  życiu  emigracji.  Był  
członkiem  tzw.  Rady  Trzech,  w  pewnym  okresie  faktycznego  
rządu  emigracyjnego.  Odwiedzał  skupiska  Polaków  na  całym  
świecie.  Był  duchowym  przywódcą  i  uznawanym  autorytetem  
dla  rozproszonej,  pozbawionej  ojczyzny  Polonii.  W  każda  
niedzielę  uczestniczył  we  mszy św.  w  polskim  kościele. 

 
27  września  1956  roku  ogłoszono  w  Warszawie  

komunikat   Rady  Ministrów  o  pozbawieniu  Generała  Andersa  
obywatelstwa  polskiego  „za  organizowanie  i  popieranie  walki  
dywersyjnej  w  kraju,  za  niepodporządkowanie  się  polskiemu  
dowództwu  i  za  uniemożliwianie  żołnierzom  powrotu  do  
kraju”.   Wraz  z  Gen.  Andersem  pozbawiono  obywatelstwa  
75  generałów  i  wyższych  oficerów  polskich  z  wojsk  
polskich  walczących  w  zachodniej  Europie. 
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Na  wiele  lat  tragiczne  dzieje  tych  żołnierzy  i  ich  
Dowódcy  wymazane  były  z  historii  Polski  współczesnej.  
Obywatelstwo  polskie  przywrócono  Generałowi  
Władysławowi  pośmiertnie,  w  1995  roku  wraz  z  
odznaczeniem  Go  Orderem  Orła  Białego. 

W  Warszawie  jedną  z  głównych  arterii  miasta  
nazwano  Jego  imieniem.  W  Ogrodzie  Krasińskich,  w  pobliżu  
tej  ulicy  w  1999  roku  odsłonięto  Pomnik  Bitwy  o  Monte  
Cassino. 

 
 

 
W  10.  rocznicę  bitwy  generał  napisał:9 
 

Są  bitwy,  na  które  nie zapada  pył  zapomnienia.  
Bierze je  na  swoje  skrzydła  legenda  i  zanosi  do  
„narodowego  pamiątek kościoła”.   Do  nich  należy  właśnie  
bitwa   o  Monte  Cassino.  W  historii  2. Korpusu,  znaczonej  
tylu  zwycięstwami,  wiele  bitew  było  równie  krwawych  i  
wcale  nie  lżejszych,  wspomnijmy  tylko  o  kampanii 
adriatyckiej,  a  potem  o  walkach  w  Apeninach  i  pod  Bolonią.  
A  jednak  gdy  zapytacie  dziś  ludzi  -  swoich  i  obcych  -  który  
czyn  bojowy  żołnierza  polskiego  najlepiej  pamiętają,  jaka  
nazwa  wryła  się  najsilniej  w  pamięć,  otrzymacie  zawsze  te  
samą  odpowiedź :  Monte  Cassino.  Dlatego  też  zwycięstwo  
w  bitwie  o  Monte  Cassino  jest  własnością  całego  narodu. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Monte	  Cassino	  w	  Dziesięciolecie	  Bitwy,	  Stowarzyszenie	  Polskich	  
Kombatantów	  i	  Komitet	  Obchodu	  Dziesięciolecia	  Bitwy	  
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Na  śmierć  Generała  Andersa 
Feliks  Konarski 

 
Matko,  któraś  w  posiołkach i łagrach  Workuty 
Była  łachmanem  ludzkim  z  godności  wyzutym 
Niewolnicą,  skazaną  w  skwarnym  Kazachstanie 
Nie  na  śmierć,  lecz  na  długie  powolne  konanie, 
Gdy  cię  wszy  obłaziły  i  cynga  cie  żarła… 
Ty,  która  miałaś  umrzeć  -  aleś  nie  umarła  - 
Westchnij  dzisiaj  za  Tego,  co  cię  z  tej  niedoli 
Wywiódł  wtedy  -  i  Siebie  -  przeżyć  ci  pozwolił…! 
  

Sieroto,  strzępie  ludzki,  mała  kreaturko, 
Szkieleciku  pokryty  przeźroczysta  skórką, 
Skazany  na  zagładę  w  syberyjskiej  kniei, 
Mrący  z  głodu  i  zimna,  bez  cienia  nadziei 
Na  przeżycie..Zmów  pacierz  za  Tego,  co  wtedy 
Ciebie,  gdyś  był  półmartwy,  wyciągnął  z  tej  biedy 
I  przywrócił  do  życia…  Dziś  Jemu  potrzeba 
Twej  modlitwy,  by  drogę  ułatwić.  Do  nieba. 
 

Żołnierzu  zagubiony  w  azjatyckiej  zimie, 
W  odludnych  tajgach  Komi,  w  tundrach  na  Kołymie, 
Zniewolony,  zaszczuty,  ze  złudzeń  obdarty, 
Wyniszczony  szkorbutem,  próchnicą  przeżarty… 
Pomódl  się  dziś  za  Tego,  który  dłońmi  swemi 
Wyprowadził  cie  wtedy  z  tej  nieludzkiej  ziemi 
Poniżenia  i  brudu,  hańby  i  zgnilizny, 
Byś  mógł  na  nowo  stanąć w  służbie  dla  Ojczyzny. 
 
 Polaku,  w  którejkolwiek  znajdujesz  się  stronie, 

W  kraju,  czy  poza  krajem  -  jeśli  w  tobie  płonie 
Umiłowanie  tego,  co  wolnością  zwie  się 
I  haseł  które  żołnierz  na  sztandarach  niesie: 
Bóg,  Honor  i  Ojczyzna  -  pomyśl,  że  dziś  zgasło 
Serce  do  końca  wierne  tym  żołnierskim  hasłom… 
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Pomnij  to  i  chyl  głowę,  i  westchnij!  O  Panie ! 
Daj  Mu  Siebie,    i  wolność,  i  odpoczywanie… 

 
[Wiersz napisany w  Chicago,  13  maja  1970 roku] 

 
 
Bolońska impresja10 

W dniach 20-23 kwietnia 2013 r. polska delegacja 
państwowa przebywała we Włoszech. W jej składzie byli 
weterani – uczestnicy i świadkowie wydarzeń z czasów II wojny 
światowej z kraju i zagranicy: córka gen. Władysława Andersa – 
Anna Maria Anders-Costa, przedstawiciele władz z kierownikiem 
urzędu ds. kombatantów i osób represjonowanych Janem 
Stanisławem Ciechanowskim, senatorami RP Łukaszem 
Abgarowiczem i niżej podpisanym, wiceprezesem Instytutu 
Pamięci Narodowej Agnieszką Rudzińską, przedstawicielami 
duchowieństwa, Wojska Polskiego, harcerzami, członkami grup 
rekonstrukcyjnych. Poruszające serca Polaków i Włochów 
doniosłe uroczystości we Włoszech odbywały się w asyście 
Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego. 

Celem wyjazdu było oddanie hołdu żołnierzom 2. 
Korpusu gen. Andersa w 68. rocznicę wyzwolenia Bolonii i 
zakończenia walk naszych żołnierzy we Włoszech. Pobyt w 
historycznych miejscach na ziemi włoskiej zaczął się od Mszy 
św. w kościele św. Łazarza w San Lazzaro di Savena, a następnie 
odbył się uroczysty Apel Poległych na polskim cmentarzu 
wojennym w Bolonii, gdzie na wiecznej warcie spoczywa 1432 
polskich żołnierzy. Złożyliśmy również kwiaty pod pomnikiem 
gen. Andersa, a na rynku w Bolonii pod tablicą upamiętniającą 
wydarzenia z kwietnia 1945 roku wiązanki składali kombatanci 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  	  Nasz	  Dziennik	  27-‐28.04.2013	  r.	  
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polscy i włoscy. Uczciliśmy żołnierzy 2. Korpusu pod tablicą na 
Porta di Strada Maggiore, bramą miejską, przez którą Polacy od 
południowego wschodu wkroczyli do odbitej z rąk niemieckich 
Bolonii. 

Uczestniczyliśmy również w podniosłych uroczystościach 
w innych miastach na szlaku bojowym naszych żołnierzy, którzy 
przed prawie 70 laty, przynosząc wolność Włochom, byli przez 
nich owacyjnie witani. Złożyliśmy kwiaty pod tablicą w Santa 
Sofia, w której okolicach zginął legendarny dowódca 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich ppłk dypl. Zbigniew Kiedacz, w Forli, w 
Imoli i Castel San Pietro Terme. Wszędzie Włosi entuzjastycznie 
witali naszych weteranów – żołnierzy gen. Andersa, którzy mimo 
zawansowanego dziś wieku nadal dziarsko przypominali chwałę 
tamtych dni oraz polskie drogi: od sowieckich gułagów do 
szkolenia na Bliskim Wschodzie, szlak bojowy na froncie 
polskim i dramat zniewolenia Polski przez Sowietów. 

Szczególnym akcentem było uczczenie 216. rocznicy 
powstania Mazurka Dąbrowskiego w Reggio Emilia. To w tym 
mieście Józef Wybicki napisał i po raz pierwszy w lipcu 1797 
roku odśpiewał w gronie starszyzny legionowej przyszły hymn 
Polski. Po spotkaniu z władzami miasta w historycznej Sali 
Ratusza i złożeniu wiązanek pod tablicą pamiątkową nastąpiło 
uroczyste przejście pod sztab Legionów Dąbrowskiego i 
odegranie Mazurka Dąbrowskiego w jego pierwotnej wersji.  

W piątej zwrotce wersji pierwotnej Józef Wybicki zawarł 
wymowne i jakże aktualne słowa: 

„Niemiec, Moskal nie osiędzie, 
Gdy jąwszy pałasza, 
Hasłem wszystkich zgoda będzie 
y ojczyzna nasza…” 

Reggio Emilia to również miasto o szczególnym 
znaczeniu dla Włoch, ponieważ tu 7 stycznia 1797 r. nastąpiło 
poświęcenie trójkolorowego sztandaru, który stał się flagą 



79	  
	  

Republiki Cispadańskiej, a w 1848 roku – flagą narodową Włoch. 
Świadectwem wielowiekowej tradycji przyjaźni między naszymi 
krajami jest to, że w obu hymnach narodowych znajdują się 
wzajemne odniesienia, w hymnie polskim cytowane są Włochy, a 
w hymnie włoskim – Polska. Dowodzi to wspólnoty doświadczeń 
i dokumentuje walki o wolność i niepodległość. 

Jan Maria Jackowski 

Pomnik  Monte  Cassino 
 

 
 
 
odsłonięty  w  
Warszawie  w  
Parku  
Krasińskich,  
przy  Alei 
Generała  
Władysława  
Andersa w 
1999 roku.  
Rzeźba  
Gustawa  
Zemły, 
architektura 
Wojciecha 
Zabłockiego   
 
 
 



80	  
	  

Krośniewice,  29 IV. 2013 r.  Anna  Maria  Anders-Costa  
odsłoniła pomnik  ojca,  gen. broni  Władysława  Andersa 
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Niedźwiedź na  Monte Cassino 
 (red.)  Gdy  się  mówi  o  armii   Gen. Andersa,  nie  

można  nie  wspomnieć o  towarzyszącym  w  bojach  polskim  
żołnierzom  -  słynnym  misiu  Wojtku. 

 
Historia żołnierza …..  niedźwiedzia 

 
 

Historię niedźwiedzia 
służącego  w armii gen. 
Władysława Andersa 
opowiadano  na wielu  
kontynentach,  wszędzie  
tam, gdzie polscy  
żołnierze trafili  po  II 
wojnie światowej,  a więc 

w USA, Kanadzie, Australii,  Nowej  Zelandii 
 
 

 
Opowieści o szeregowym 
misiu Wojtku  były  tak  
niesamowite, że niewielu 
dawało wiarę autentyczności 
tej historii, przypisując jej 
autorom fantazję i bujną 
wyobraźnię. Trudno było 
sobie wyobrazić 
dwumetrowego niedźwiedzia 
ważącego 250 kg,  służącego 
w wojsku. A jednak… 
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Kapral  miś bohater11 
 

Wojtek - niedźwiedź (ur. w 1941 w pobliżu Hamadan w 
Persji, zm. 2 grudnia 1963 w Edynburgu) – syryjski niedźwiedź 
brunatny adoptowany przez żołnierzy 22 Kompanii 
Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym 
przez gen. Andersa. Niedźwiedź brał udział w bitwie o Monte 
Cassino. 

Wojtek  przygodę z wojskiem zaczął w kwietniu 1942  
roku, gdy  Polacy  w  drodze  z  Pahlevi  w  Iranie  do  Palestyny  
za  parę  puszek  konserw  odkupili małego  niedźwiadka  
brunatnego  od  przygodnie  spotkanego  arabskiego  chłopca.  
Zwierzak  nie  umiał  jeszcze  jeść  i  żołnierze  karmili  go  
rozcieńczonym  skondensowanym  mlekiem  z  butelki  po 
wódce,  które  ssał  poprzez  skręcony  ze  szmat  smoczek.  
Podobno,  jak  żartowali  potem  kompanijni  towarzysze,  z  tego  
powodu  misiowi  na  zawsze  pozostało  upodobanie  do  picia  
napojów  właśnie  z  takich  szklanych  butelek.  Wojtek  został  
oficjalnie  wciągnięty  na  stan  ewidencyjny  22. Kompanii  
Zaopatrywania  Artylerii,  z  którą  to  jednostką  przeszedł  cały  
szlak  bojowy :   z   Iranu  przez  Irak,  Syrię,  Palestynę,  Egipt  
do  Włoch,  a  po  demobilizacji  przepłynął  do  Wielkie  
Brytanii. 

Wikipedia :  „Niedźwiadkiem opiekowano się troskliwie. 
Rósł i „mężniał” na żołnierskim wikcie, a jego ulubionymi 
przysmakami były owoce, słodkie syropy, marmolada, miód oraz 
piwo, które dostawał za dobre zachowanie. Jadał razem z 
żołnierzami i spał z nimi w namiocie. Kiedy urósł, dostał własną 
sypialnię w dużej drewnianej skrzyni, nie lubił jednak samotności 
i często w nocy chodził przytulać się do śpiących w namiocie 
żołnierzy. Był łagodnym zwierzęciem mającym pełne zaufanie do 
ludzi. Stwarzało to często zabawne sytuacje z udziałem obcych 
żołnierzy lub ludności cywilnej. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Warszawska	  Gazeta	  7-‐13	  czerwca	  2013	  r.	  
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Wojtek  lubił    mocować  się   z   opiekunami,  bawić  się  
w  zapasy  z  żołnierzami,  które  na  ogół  kończyły  się  jego  
zwycięstwem :  pokonany  leżał   „na  łopatkach”,  a  miś  lizał  
go  jęzorem  po  twarzy.    Żołnierze   wspominali,  że  to  wielkie  
zwierzę   uwielbiało   jazdę    wojskowymi    ciężarówkami    -    
w  szoferce,  a  czasami  na  pace,  czym  wzbudzało  sporą  
sensację  na  drodze.  W  opowieściach  o  Wojtku   jest   również  
i  taka,   jak   to  podczas działań  pod    Monte   Cassino  
niedźwiedź  pomagał  w  noszeniu   ciężkich  skrzyń  z  amunicją  
artyleryjską  i  nigdy  nie  zdarzyło  mu  się  żadnej  upuścić.   
 

Od   tamtej  pory  symbolem  
22.  Kompanii  stał  się  
niedźwiedź  z  pociskiem  w  
łapach.  Odznaka  taka  
pojawiła  się  na  
samochodach wojskowych, 
proporczykach i mundurach 
żołnierzy. 

 

 

 

Po wojnie  2.  Korpus  Polski,  a  wraz  z  nim  22  Kompania  
z  niedźwiedziem,  zostali   przetransportowani do Glasgow w 
Szkocji.  

Kompania stacjonowała w  Winfield   Park   i wkrótce Wojtek 
został   ulubieńcem całego obozu   i   okolicznej   ludności. Stał 
się też tematem licznych publikacji prasowych. Miejscowe 
Towarzystwo Polsko-Szkockie mianowało go  swoim członkiem. 
Odbyła  się  nawet uroczystość przyjęcia,  na  której  misia-
bohatera   obdarzono  jego ulubioną butelką piwa. 
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Kiedy  jednostkę  zdemobilizowano, zapadła decyzja oddania 
niedźwiedzia do ogrodu zoologicznego w Edynburgu. Spisano  
umowę,  wedle  której   dyrektor   ZOO zgodził  się   
zaopiekować   Wojtkiem i nie oddawać go nikomu bez zgody 
dowódcy kompanii majora Antoniego Chełkowskiego. Rozstanie  
z  kompanem  miało  miejsce  15 listopada 1947 roku.  Później,  
już   w  cywilu,  byli  żołnierze   wielokrotnie   odwiedzali 
Wojtka i  nie bacząc  na   obawy   pracowników   ZOO,   często 
przekraczali często ogrodzenie  wybiegu.   Zwierzę  przeżyło 22  
lata,  o jego zgonie poinformowały  brytyjskie stacje radiowe. 

* 
Kazimierz  Cholewa,  świetnie  gospodarzący  

krakowskim  parkiem  im. Dr Henryka  Jordana,  tym  razem  
przygotował  i  ogłosił  w  Dniu  Dziecka  inicjatywę  pomnika  
edukacyjnego  w  postaci   Niedźwiedzia  Wojtka.  Jak  
zaproponował  żartem  dr  Józef  Wieczorek,  minimalna  składka  
na  ten  cel  winna być  równowartość  dwóch  piw. 

 
U  stóp  ogromnego  misia  ma  być  wyeksponowany  

szlak  bojowy,  który  Wojtek  przemierzał  wraz  z  Korpusem  
Polskim  gen. Andersa.   
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 Redakcja :  Pierwszy  w Polsce pomnik  niedźwiedzia 
Wojtka  powstał  w  Żaganiu.  W  dniu  8  czerwca 2013  roku 
odsłonięcia  pomnika  dokonał  prof. Wojciech  Narębski,  
żołnierz  22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii  w   Korpusie 
Polskim dowodzonym  przez  gen. Władysława  Andersa,  
uczestnika bitwy  o  Monte  Cassino. 
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Monte  Cassino                                           Andrzej Siedlecki 
„Nie dajmy zginąć Poległym”   -  Zbigniew  Herbert 
W dniu 29 maja 2013  roku  o  godz.15.00  pod  

pomnikiem Bohaterów  Monte  Cassino  w  rocznicę  bitwy  
odbyła  się  uroczystość  złożenia  hołdu  żołnierzom  słynnego II  
Korpusu  Polskiego  gen. Władysława  Andersa,  którzy  w  
heroicznej  walce  zdobyli  umocnienia  i  fortyfikacje  
niemieckie  na  wzgórzach  Monte  Cassino  i  klasztor  OO. 
Benedyktynów,  w  którym  znajdowała  się  twierdza  oporu  
hitlerowskiego. 

W uroczystości  wzięło  udział  kilkunastu  żyjących  
bohaterów   z  pola  bitwy,  a  także  znamienici  goście z  
organizacji  kombatanckich  II wojny światowej  z zagranicy, 
przedstawiciele ambasad USA, Wielkiej  Brytanii,  Australii, 
Nowej Zelandii i  Malty,  żołnierze Armii  Krajowej  z  pocztami  
sztandarowymi.  W  uroczystości  wziął  udział m. in. Sekretarz  
Rady  Ochrony  Pamięci  Walk i Męczeństwa prof. dr hab. 
Andrzej Krzysztof  Kunert, który  w  przemówieniu swoim  
podkreślił,  że  żołnierze armii Andersa rekrutowali się  z 
więźniów  katorżniczych obozów  i zesłańców  syberyjskich.   
Mieli  już  wiadomości  o  układzie w Teheranie  i  byli  
świadomi,  że  nie  mogą wrócić  do  swoich  domów, siół, miast i 
miasteczek,  które  znalazły się  w  strefie  podległej okupantowi  
sowieckiemu.  To była  dla  nich  straszna  tragedia – z jednej  
strony  walka o  wolną,  niepodległą Ojczyznę,  a  drugiej  strony 
świadomość,  że  tereny,  z  których  się  wywodzili,  gdzie były  
ich  korzenie  -  zostały  pozbawione  niepodległości. 

Uczestniczący w uroczystości  prezes  Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy  Armii  Krajowej złożył  pod  Pomnikiem 
wiązankę  biało-czerwonych  kwiatów. 
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KOMUNIKATY                            
     przyg. Stefania Szantyr-Powolna 

 

Sąd za upamiętnienie dowódcy 

Sąd  nad 82-letnią  prezes  Stowarzyszenia  Żołnierzy  AK na 
Białorusi.  Za upamiętnienie polskiego dowódcy 12 

 

 

Uroczystość odsłonięcia krzyża upamiętniającego partyzantów (Fot. 
"Głos znad Niemna") 

Kapitan    Weronika   Sebastianowicz   będzie   oskarżona   o 
zorganizowanie  nielegalnego wiecu. W  ten   bowiem   sposób    MSW    
określiło   ustawienie   krzyża   w   miejscu   śmierci ostatniego 
dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego na Białorusi. 

82-letniej kobiecie grozi kara grzywny bądź do 15 dni aresztu. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  	  Gazeta	  Wyborcza	  	  15.06.2013	  r.	  
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Sąd   za pamięć  o  żołnierzach  AK 
Wersja stalinowska w mocy13 

Od maniakalnych morderców wyzywa żołnierzy Armii 
Krajowej białoruska „Grodzieńska Prawda”. Poszło o krzyż 
upamiętniający śmierć ppor. Anatola Radziwonika „Olecha”. 

Inicjatorem postawienia w miejscu śmierci „Olecha” 
krzyża był nieuznawany przez władze białoruskie Związek 
Polaków na Białorusi. Sprawą zainteresowała się już tamtejsza 
prokuratura. 

 
Krzyż miał upamiętnić 64. rocznicę śmierci bohatera, 

który zginął w walce z oddziałem NKWD. „Grodzieńska 
Prawda” uznała, że „banda Olecha była jedną z największych i 
najbardziej brutalnych, przyniosła ludziom wiele nieszczęść”. 
Autor publikacji nie przebiera w słowach. Twierdzi, że „Olech” 
to „zwierzę” odpowiedzialne za 115 zamachów terrorystycznych. 
(W rzeczywistości chodzi tu o akcje przeciw funkcjonariuszom 
NKWD czy sowieckim agentom). „Morderstwa i zbrojne 
grabieże – ulubione zajęcia powojennych akowców – trzymały 
ludność w ciągłym strachu” – napisała gazeta. Jak twierdzi dalej, 
mimo że władze sowieckie dwukrotnie ogłaszały amnestię dla 
tych, którzy złożą broń, a ZSRS zawiesił wykonywanie kary 
śmierci, to oddziału „Olecha” „z ich maniakalnym pędem do 
zabijania już nic nie mogło powstrzymać”. Gazeta ze słowem 
„prawda” w tytule posunęła się też do oceny, że „jeżeli krzyż jest 
ustanawiany nie męczennikom, ale ich dręczycielom i 
mordercom, to jest to ukrzyżowanie przede wszystkim pamięci 
ofiar”. 

Leszek Żebrowski, historyk i badacz losów żołnierzy 
wyklętych, nie ma wątpliwości, że komentarz „Grodzieńskiej 
Prawdy” do wydarzeń, do jakich doszło na  Grodzieńszczyźnie, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  	  Nasz	  Dziennik	  	  	  7	  .06.2013	  r.	  
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na dawnych terenach Polski, do tej pory zamieszkałych przez 
zwarte skupiska polskiej ludności – jest dalszym ciągiem 
propagandy stalinowskiej. – Nie widać żadnej zmiany. Nie ma 
wątpliwości, że przynajmniej w tym zakresie obecna władza 
białoruska jest taka sama i robi to samo, co w epoce Stalina – 
zauważa. 

Z poparciem ludności 

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że „Olech” był ostatnim 
dowódcą   poakowskiego   podziemia  na  Grodzieńszczyźnie.  

– Tam nie mówiło się, że  jest  to  podziemie   
poakowskie. Dla nich był to dalszy ciąg tej samej działalności, 
jaką prowadzili wcześniej, dalszy ciąg Polskiego Państwa 
Podziemnego z okresu okupacji niemieckiej, a później sowieckiej 
– dodał. 

Postawienie krzyża w miejscu śmierci „Olecha” jest jak 
najbardziej uzasadnione. – Przypomnę, że jego ciała nie ma, nie 
wiadomo, gdzie został pogrzebany. NKWD  pochowało go tak 
jak wielu  innych   polskich  bohaterów w miejscu nieznanym, 
aby na zawsze zatrzeć po nim ślad – słyszymy. 

 
Jak dodaje historyk, jeśli w komentarzu białoruskiej 

gazety czytamy, że „Olech” ze swoim oddziałem dokonał 115 
akcji  przeciwko  NKWD,   przeciwko ustrojowi sowieckiemu i 
że są to czyny „bandyckie”, to przekaz ten należy odbierać 
odwrotnie. – To de facto  najwyższa  pochwała  za  to, że   
oddział nie był bezczynny. Trzeba pamiętać, jaki był sens tej 
walki. Nie chodziło o wygraną   i  o  walkę  z   siłami  NKWD, 
bo na to oni nie byli przygotowani. Nie było ani tyle broni, ani 
ludzi. Była to samoobrona ludności cywilnej przed 
kolektywizacją, wywózkami na Syberię, ekspedycjami karnymi 
NKWD. Na tym polegała istota ich działania i dlatego mieli 
całkowite poparcie miejscowej ludności – zaznacza Leszek 
Żebrowski. 
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Historycy za fenomen  uważają   fakt, że   przez   pięć   lat 
po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Grodzieńszczyzny 
istniało tam polskie podziemie,   które miało swoje cele, 
struktury, przywódców i cieszyło  się ludzkim szacunkiem. Żeby 
na coś takiego zasłużyć, ich działalność musiała być zgoła inna 
niż ocenia to „Grodzieńska Prawda” – konkluduje Leszek 
Żebrowski. 

Marcin Austyn 

 

 
 
 
 
Oddział  p.por. Anatola 
Radziwonika  był  
największą,  najsilniejszą  
i  jedną  z  najdłużej 
walczących 
antysowieckich formacji 
poakowskich na Kresach 
Wschodnich Drugiej 
Rzeczypospolitej. 

 
 
 
 
 
 



91	  
	  

 
Proces za krzyż14 

 

Szef nieuznawanego przez władze w Mińsku 
Związku Polaków  na  Białorusi (ZPB)   Mieczysław   
Jaśkiewicz oraz   prezes   Stowarzyszenia Żołnierzy AK   w   
tym   kraju   kpt. Weronika Sebastianowicz zostali skazani 
wczoraj na kary grzywny za postawienie krzyża 
upamiętniającego    ostatniego   dowódcę   miejscowego 
AK   Anatola   Radziwonika. 

Sąd w Szczuczynie w obwodzie grodzieńskim skazał 
prezesa  ZPB na  grzywnę  w wysokości 4 mln rubli 
białoruskich (1,5 tys. zł),   zaś   Sebastianowicz   na  2,5 
mln  rubli  (900 zł). Chodzi o wydarzenie z 12 maja br., 
kiedy  to ZPB ustawił  we  wsi   Raczkowszczyzna   w 
obwodzie grodzieńskim krzyż upamiętniający ostatniego 
dowódcę AK połączonych sił Szczuczyn-Lida, Anatola 
Radziwonika ps. „Olech”, który   wraz   z   oddziałem   
zginął   w   walkach   z NKWD w 1949 roku. Na 
uroczystości było ponad 100 osób. 

Jak podkreślał   podczas   zeznań prezes 
Jaśkiewicz,   krzyż postawiono na terenie prywatnym, a 
jego  właściciel   wyraził   na   to   zgodę. Poza  tym 
zebrane na uroczystości osoby uczestniczyły jedynie w 
modlitwie  za  zmarłych  żołnierzy. 

 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  	  Nasz	  Dziennik	  20.06.2013	  
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Zaślubiny Polski z morzem15 
 
 

 
 
W Pucku 10.02 .2013 r.  obchodzono 93. rocznicę 

zaślubin Polski z morzem. Organizatorem obchodów była Liga 
Morska i Rzeczna, organizacja kontynuująca tradycje tej 
założonej tuż po odzyskaniu niepodległości. „Trzymajmy się 
morza” – to hasło Staszica było wczoraj często powtarzane.  

Wspominano przy okazji najważniejsze postaci związane 
z polską obecnością nad Bałtykiem, wizjonerów polskiej, 
morskiej historii: Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego 
Gdyni, Mariusza Zaruskiego, admirała Kazimierza Porębskiego 
czy gen. Józefa Hallera.  

95 lat temu na dwa lata przed zaślubinami Polski z 
morzem, którego dokonał gen. Józef Haller, i ustanowieniem 
polskiej administracji oraz wojska, założono Stowarzyszenie 
Bandera  Polska, potem przekształcone w Ligę Morską i 
Rzeczną, a później w Ligę Morską i Kolonialną. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  	  Nasz	  Dziennik	  	  	  	  11	  .02.2013	  r.	  
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Organizacja działała  również  w   czasach PRL, a   od 
1990 r.  powróciła  do  swojej   pierwotnej   nazwy.   Przez 17   
lat  jej prezesem był  obecny prezydent Bronisław Komorowski.  

Stocznie w stanie  likwidacji, bankrutujący   rybacy,  
statki kupowane w Azji, towary przewożone z Chin do Polski 
przez Hamburg – takie jest smutne tło 93. rocznicy zaślubin 
Polski z Bałtykiem. 

W  70. rocznicę powstania w getcie  
Życie  ludzkie   jest   święte16  
 
Przed Pomnikiem Bohaterów Getta na stołecznym Muranowie odbyły 
się 19 kwietnia centralne uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania 
w getcie. Hołd powstańcom oddali m.in. prezydent RP Bronisław 

Komorowski i Prezydent 
m.st. Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz.  
 
Rabin Michael Schudrich 
odmówił kadisz, a dusz-
pasterze wojskowi różnych 
wyznań wspólnie modlili 
się słowami Psalmu 130.  
Punktualnie o godz.10.00  
w kościołach  archidiecezji  
warszawskiej w stolicy 
zabrzmiały kościelne 
dzwony.  
 
Uroczystości pod 
pomnikiem Bohaterów  
Getta rozpoczęły się od 
odegrania  hymnu 
państwowego.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  	  Nasza	  Służba	  	  8/465	  	  15-‐30	  	  kwietnia	  2013	  r.	  
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– Warszawa, w której przed II wojną światową jedną trzecią 
mieszkańców stanowili Żydzi, od wieków była domem tysięcy żydow-
skich rodzin. 

Jestem jednym z trojga żyjących powstańców. Ludzie 
odchodzą, taka jest kolej rzeczy, ale ważne, żeby pozostała pamięć – 
mówił Symcha Rotem. – Wszyscy byliśmy obywatelami Polski i 
Polska była naszym krajem. Powstanie było pierwszym i końcowym 
rozdziałem tragedii Żydów. Dzisiejszy dzień należy do tych, którzy 
zginęli. Ciszy, pustki po nich nie wypełni nic.(…) Nigdy więcej wojny, 
bo życie ludzkie jest święte – zaznaczył.  

Podczas uroczystości głos zabrał także minister edukacji Izraela 
rabin Shai Piron. Przypomniał, że przed wojną w Warszawie mieszkało 
368 tys. polskich Żydów a całej Polsce żyło wówczas 3 mln Żydów. – 
Była to społeczność bardzo różnorodna, w której byli zarówno ludzie 
religijni jak i ateiści, chasydzi, syjoniści, ale dla hitlerowców byli 
„tylko Żydami” – stwierdził.  

Uroczystość zakończyła się apelem pamięci, po którym oddano 
salwę honorową oraz złożono wieńce i kwiaty przed pomnikiem.  
Centralna uroczystość pod pomnikiem Bohaterów Getta nie kończy 
tegorocznych obchodów, 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie 
towarzyszy szereg spotkań, imprez, uroczystości, odczytów i projekcji 
filmowych. W niedzielę 21 kwietnia odbył się marsz modlitewny 
szlakiem pomników getta warszawskiego, który zorganizowała Polska 
Rada Chrześcijan i Żydów. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób – 
chrześcijan różnych wyznań i Żydów, w tym trzech rabinów.  
Podczas obchodów można odwiedzić Muzeum Historii Żydów 
Polskich, które choć jeszcze nie jest skończone rozpoczęło już swoją 
działalność. Pierwszego dnia odwiedziło je 7 tys. osób.  
	  

Getto warszawskie zostało utworzone 2 października 1940 r. na mocy 
dekretu  szefa  dystryktu  warszawskiego  GG Ludwiga Fischera. Na 
terenie 3 km kwadratowych umieszczono ponad 450 tys. ludzi.  Za  
murem  getta panował  głód  i  terror.   Pod koniec  lipca 1942 r.  
Niemcy   podjęli   akcję  przesiedleńczą,   która   tak   naprawdę  była  
akcją   determinacji   ponad   300  tys.  Żydów,   głównie  w  obozie  
zagłady  w   Treblince. 



95	  
	  

Los  pozostałych  60  tys.   mieszkańców   getta  był  także  przesądzony,   
dlatego  młodzież   żydowska  podjęła  decyzję   o   gromadzeniu  broni  
i   przygotowaniu  powstania. 

Podjęcie  walki  przez  mieszkańców  getta  było  odpowiedzią   
na  rozpoczęcie   przez  Niemców  akcji  ostatecznej   likwidacji   getta,   
którą   dowodził  Jűrgen   Stroop  (bohater  głośnej  książki  Kazimierza  
Moczarskiego  „Rozmowy  z  katem”).   19  kwietnia  1943 r.   do   
walki   stanęło   niewiele  ponad  tysiąc  bojowników.   Siły   
przeznaczone   do  likwidacji  getta  były  trzy  razy  większe. 
 W  trakcie  walk,  do  połowy  maja  1943 r.   zginęło  około  14  
tys.  Żydów  -  głównie  cywilów.  8  maja  1943 r.  samobójstwo  
popełnił   przywódca  powstania,  Mordechaj  Anielewicz.  
Symbolicznym  zakończeniem  powstania  było   wysadzenie  w  
powietrze   Wielkiej  Synagogi  na  Tłomackiem.   Po  upadku  
powstania   nastąpiła   ostateczna   eksterminacja  mieszkańców  getta  
i  jego  zniszczenie,  nadzorowane  przez  generała  SS  Jűrgena  
Stroopa.   Wszystkich,  którzy  przeżyli  powstanie,   prawie  50  tys.  
osób,  wywieziono  do  obozu  zagłady  w  Treblince. 

Oprac. kes  
 
Red:   W  70.  rocznicę  powstania  w  getcie  warto  wspomnieć  
jego  ofiary  również  po  aryjskiej  stronie  -  poległych  
żołnierzy  polskiego  podziemia,  którzy  zginęli  idąc  z  pomocą  
resztkom  żydowskiej  ludności  stolicy. 
 

Bohaterowie odzyskują imię17 

Na cmentarzu Powązkowskim zakończył się kolejny etap 
przywracania czci i pamięci skazanym na zapomnienie 
bohaterom Polski Walczącej. W uroczystej ceremonii 
odprowadzono szczątki ofiar reżimu komunistycznego 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  	  Nasz	  Dziennik	  14.06.2013	  
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ekshumowane na tzw. Łączce na cmentarz Północny, gdzie 
zostały tymczasowo złożone   (…). 

Łączka to kwatera o wymiarach 18 metrów na 18 w 
pobliżu muru cmentarza Wojskowego na Powązkach. Od 1948 r. 
grzebano tam przeważnie nocą ofiary sądowych zbrodni z 
więzienia na Rakowieckiej, a także zakatowanych w czasie 
śledztw z aresztów Informacji Wojskowej czy UB.  W drugiej 
połowie lat 50., gdy ustały już tajne pochówki, urządzono tu 
śmietnik, później teren uporządkowano, nawieziono ziemi i 
gruzu, wydzielono nowe kwatery na groby… komunistycznych 
dygnitarzy i oprawców. 

 
Te skryte pochówki ofiar terroru komunistycznego w 

Warszawie nie były odnotowywane w księgach cmentarnych ani 
w żadnych oficjalnych dokumentach – miały na zawsze pozostać 
tajemnicą. Była to płonna nadzieja komunistów, gdyż o tym, że 
na Łączce spoczywają ich ofiary, wiedziała cała Warszawa i po 
1989 r. natychmiast zawiązał się komitet, który doprowadził do 
wybudowania na niej w 1990 r. pomnika ofiar okresu 
stalinowskiego. 

 
Potem nad Łączką zapadła trwająca ponad dwadzieścia lat 

cisza  (…)  Ten upokarzający stan rzeczy został przerwany 
dopiero w roku ubiegłym, gdy na kwaterę „Ł” cmentarza 
Powązkowskiego wkroczyła ekipa prof. Krzysztofa Szwagrzyka, 
pełnomocnika prezesa IPN ds. poszukiwania nieznanych miejsc 
pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944-1956. 

Przełomem w badaniu tego okresu było powstanie w 1999 
r. Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo szybko wrocławski 
oddział tego instytutu, w którym pracował Krzysztof Szwagrzyk, 
zaczął „specjalizować się” w tropieniu namacalnych śladów 
podziemia niepodległościowego przez szukanie i ekshumowanie 
jego zamordowanych przez komunistów członków. 

Naturalnym polem eksploracji był wrocławski cmentarz 
Osobowicki  (…)   Ostatecznie zakrojone na szeroką skalę, 
największe jak do tej pory w Polsce, działania ekshumacyjne na 
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terenie cmentarza Osobowickiego zakończyły się w ubiegłym 
roku. W kwaterach 81A i 120 odnaleziono szczątki ponad trzystu 
więźniów okresu stalinowskiego, z których udało się 
zidentyfikować ok. 80 procent. 

W latach 40. i 50. w naszym kraju wymordowano około 
50 tys. osób. Tyle zmarło w więzieniach, zostało straconych, 
zginęło w wyniku różnych działań pacyfikacyjnych sił 
bezpieczeństwa. W ogromnej większości miejsca ich pochówków 
nie są znane, choć pewne tropy można znaleźć w wydanym przez 
IPN albumie „Śladami zbrodni”, gdzie przedstawiono ponad 
pięćset miejsc związanych z funkcjonowaniem komunistycznego 
aparatu terroru. Teren wokół każdej z takich placówek to 
potencjalne cmentarzysko ich ofiar. 

Adam Kruczek 
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Dyplom uznania 
 

dla przedstawicielki  młodego pokolenia 

Malwiny  Grabowskiej 
„za  opracowanie  rzetelnej,  starannej  monografii    „Gdzie  są  
chłopcy  z  tamtych  lat” o działalności niepodległościowej  
„żołnierzy  wyklętych”  walczących  na  terenie Grodziska  
Mazowieckiego  i okolic,  a  także  za  zaangażowanie  
patriotyczne   w    utrwalaniu    wiedzy   historycznej    i    
pamięci  o  wspaniałych Polakach, którzy nie wahali się 
poświęcić  własnego  życia  i  młodzieńczych  lat  za  walkę  o  
wolną  Ojczyznę  z  reżimem komunistycznym”. 
 

Dyplom  uznania  w  imieniu  Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej  przekazał  prezes  
Andrzej Siedlecki. 
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Malwina Grabowska, rocznik 1997,  w  roku  szkolnym  
2012/2013  ukończyła Gimnazjum  Nr 2 im. Krzysztofa  Kamila  
Baczyńskiego  w  Grodzisku  Mazowieckim.  W  2012 roku 
została zwyciężczynią  I Powiatowego Konkursu Wiedzy o 
Żołnierzach Wyklętych. Przewodniczącym  jury  konkursu  był 
prof. Jan  Żaryn. 

 
Poniżej  prezentujemy  fragment  listu, jaki otrzymaliśmy  

od  P. Malwiny Grabowskiej: 
(…)  Lubię  wyzwania, więc postanowiłam wystartować w 

konkursie.  Tematem  mojej pracy pt. „Gdzie są chłopcy z 
tamtych lat”  była  grupa  „Krzysztof”  działająca w latach 1945-
1947 na terenie Grodziska Mazowieckiego i okolic.  Udało  mi  
się dotrzeć do  dowódcy grupy – pana  Janusza  Zabłockiego,  
ps. „Krzysztof”   oraz  do jednego  z  członków  -  pana  Stefana 
Łuczyńskiego  ps.  „Kropiciel”. Oprócz  tego  dotarłam do  
wszystkich  kluczowych  miejsc,  w  których  działała  owa grupa. 
Objętość   pracy  wynosiła  136 stron.   Dzięki   temu   wygrałam  
I Konkurs  Wiedzy o Żołnierzach  Wyklętych  w  powiecie 
grodziskim. 

W październiku 2012 roku  udało  mi  się  wygrać  kolejny  
konkurs  historyczny  - „Odkrywamy  nasza  historię”. Praca,  
licząca ponad  100 stron,  dotyczyła tajnych  drukarni na terenie 
Grodziska Maz. i  Milanówka w okresie  1939-1945 

Aktualnie każdy wolny czwartek  spędzam u 
kombatantów  Światowego Związku Żołnierzy AK.  Są dla mnie 
jak druga rodzina, szczególnie pan Stefan Łuczyński,  który  jest  
dla  mnie  jak dziadek.  Należę  do powiatowego klubu 
historycznego”. 
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71 lat Armii Krajowej18 
	  	  

14	   lutego	   1942	   r.	   z	   przekształcenia	   Związku	   Walki	   Zbrojnej	  
powstała	  Armia	  Krajowa.	  W	   	   szczytowym	  momencie	  w	   	   jej	   szeregach	  
było	   380	   tys.	   żołnierzy	   z	   ponad	   200	   organizacji.	  
AK	   była	   integralną	   częścią	   Sił	   Zbrojnych	   RP.	   Podlegała	   Naczelnemu	  
Wodzowi	   i	   	   rządowi	   	   	   RP	   na	   	   uchodźstwie.	   Kolejnymi	   dowódcami	   AK	  
byli	   	   	   generałowie:	   	   	   Stefan	   	   	   „Grot”	   Rowecki,	   Tadeusz	   „Bór”	  
Komorowski	   	   i	   	   Leopold	   	  „Niedźwiadek”	  Okulicki.	   	   	  Kulminację	  działań	  
AK	   	   	   stanowiła	   	   	   Akcja	   „Burza”	   i	   	   Powstanie	   Warszawskie.	   Po	   	   jego	  
klęsce	   zdemobilizowano	   jednostki	   AK	   na	   	   terenach	   zajętych	   przez	  
Sowietów.	   	   	   1	   stycznia	   1945	   r.	   gen.	   Okulicki	   wydał	   rozkaz	   o	  	  
rozwiązaniu	   	   	   	   AK.	   	   	   Sam	   trafił	   do	   	   moskiewskiego	   więzienia	   i	   był	  
sądzony	   w	   	   procesie	   szesnastu	   przywódców	   Polskiego	   Państwa	  
Podziemnego.	  Zmarł	  w	  	  więzieniu	  na	  	  Łubiance.	  	  
Żołnierze	   AK	   byli	   prześladowani	   przez	   władze	   komunistyczne.	  
	  

U  naszych  sąsiadów 
Wandale zaatakowali szkołę19 
 

„Polska dla Polaków”, „Litwa dla Litwinów”, „Polska 
nie” – między innymi takie hasła oraz namalowane sprayem 
słupy Giedymina pojawiły się na ścianach polskiej szkoły w 
Wilnie. Obrażającymi Polaków napisami wandale oszpecili filię 
im. Antoniego Wiwulskiego wileńskiej Szkoły Średniej im. 
Joachima Lelewela, mieszczącą się przy ul. Minties 3.  

Jak informuje „Kurier Wileński”, wykonane czerwonym, 
zielonym i niebieskim sprayem napisy pojawiły się w nocy z 
soboty na niedzielę, po zakończonych obchodach Dnia 
Odbudowania Państwa Litewskiego. Napisy zauważył w 
niedzielę rano stróż i zgłosił sprawę na policji. Ta jednak 
zareagowała dopiero po ósmym zgłoszeniu. Jednak w związku z 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  	  Nasz	  Dziennik	  15.02.2013	  r.	  
19	  	  Nasz	  Dziennik	  20.02.2013	  r.	  



101	  
	  

tym, że szkoła nie posiada monitoringu, policja zapowiada, że 
śledztwo w tej sprawie będzie utrudnione. 

Do aktów wandalizmu na tle antypolskim dochodziło już 
wielokrotnie. Jak przypomina „Kurier Wileński”, w listopadzie 
ubiegłego roku chuligani  przy  Mauzoleum  Matki  i  Serca  Syna 
na Rossie umieścili transparent z pogróżkami pod adresem 
przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie 
Waldemara Tomaszewskiego oraz imitacje ładunków 
wybuchowych. 

Ciekawostka ! 
Czasami  przyroda  nas  zaskakuje… 
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TABLICE  -  POMNIKI 
 

Odnowione popiersie  „Inki”  wróciło20 
 

24  maja 2013 r. do  patriotycznej  alejki w  krakowskim  Parku  
Jordana  powróciło  popiersie  „Inki”  -  Danuty  Siedzikówny  -  
bohaterskiej   sanitariuszki  z  Wileńskiej  Brygady  AK. 

  
 

Danuta  Siedzik,  ps. „Inka”,  nazwisko  konspiracyjne  -  
Danuta  Obuchowicz  (ur. 03.09.1928  we  wsi  Guszczewina  k.  
Narewki, pow. Bielsk  Podlaski,  zamordowana  28.08.1946  w 
Gdańsku)  była  córką  Wacława  Siedzika  i  Eugenii z  Tymińskich. 
Ojciec, leśniczy  został  wywieziony  przez  Sowietów  do  łagru  10  
lutego  1940 r.  w  ramach  pierwszej  wielkiej  wywózki  mieszkańców  
Kresów  na  Wschód.  Stamtąd  przedostał  się  do  nowo  formowanej  
armii Andersa.  Zmarł  z  wycieńczenia  w  czerwcu  1943  r.  w  Iranie 
(w  Teheranie  zachował  się  grób  na  cmentarzu  polskim).   Matka  
za  współpracę  z  podziemiem  została  aresztowana  i  16, 17  lub  18  
września  1943 r.  zamordowana  przez  Gestapo  w   lesie  pod    
Białymstokiem.     
 

Miała  dwie  siostry:  Wiesławę (ur. 1927 r.)  i  Irenę  (ur. 1932 
r.).  Osieroconymi  dziewczynkami  zaopiekowała  się  babcia  ze  
strony  ojca,  Aniela  Siedzik,  do  której  to  z  celi  śmierci  „Inka”  
wysłała  historyczny  gryps  (wyznanie  o  wychowaniu  w  duchu  
patriotycznej  niezłomności)  zaczynający  się  od  słów :  „Powiedzcie  
babci”…  (…) 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  	  Warszawska	  Gazeta	  	  31	  maja	  –	  6	  czerwca	  2013	  r.	  
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Pomnik  został  uroczyście  odsłonięty  
16.09.2012 r.  z  inicjatywy  
Kazimierza  Cholewy,  patriotycznego  
prezesa  Krakowskiego  Parku  im. dr 
Henryka  Jordana  i  po  pół  roku  -  
16.02.br  (przed  uroczystościami  Dnia  
Żołnierzy  Wyklętych)  haniebnie  
zdewastowany  przez  nieznanych  
sprawców,  których  do  tej  pory  nie  
ustalono,  a  prokuratura  sprawę  
profanacji  umorzyła.  Zniszczenia  
brązu  były  tak  duże,  że  gruntownej  
renowacji  musiał  dokonać  
wykonawca  monumentu,  krakowska  
firma  -  Odlewnia  Artystyczna  Piotra  

Piszczkiewicza  z  Podłęża.    
 
 
 
Zrobiono  wszystko,  by  powrót  
rzeźby na  zakonserwowany  
postument  z  odświeżonym  
liternictwem  (znaną  sentencją  z  
karteluszka  Skazanej  do  babci: 
„Zachowałam  się  jak  trzeba”  
odbył  się  przed  25.05.br. -  
dniem,  w  którym  zaplanowano  
w  Parku  Jordana  oficjalne  
uroczystości  z  okazji  
Europejskiego  Dnia  Bohaterów   
Walki  z  Totalitaryzmem.   
Została   odprawiona   uroczysta  
msza św. w Kościele Mariackim,  
patriotyczny  przemarsz  z  
pocztami  sztandarowymi  i  
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flagami  przez  miasto  z  Rynku  Głównego  do  Parku  im. 
Henryka  Jordana,  grała  orkiestra,  żołnierze  oddali  salwę  
honorową,  odczytano  apel  pamięci,  wysłuchano  pięknych  
wzruszających  przemówień. 

 

      

 
Dziewczynka  Danusia,  jako  niezłomna  „Inka”  -  której  

w  chwili  egzekucji  brakowało  6  dni  do  pełnoletniości  -  choć  
do  dziś  nie  znamy  miejsca  jej  pochówku,  jest  w  
patriotycznej  pamięci  Polaków  najwymowniejszym  symbolem  
zaduszkowej  czci.  Jest  spiżowym  wzorcem,  by  patronować  
wspomnianej  uroczystości  na  naszym  i   nie  tylko  
kontynencie. 
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W hołdzie Langiewiczowi21 

 

 

 

W Wąchocku odsłonięto wczoraj pomnik gen. Mariana 
Langiewicza, jedyny w Polsce monument upamiętniający 
dyktatora Powstania Styczniowego i jednego z jego 
najwybitniejszych dowódców. 

Burmistrz Wąchocka Jarosław Samela wyjaśniał, że 
dzieje Powstania Styczniowego bardzo mocno odcisnęły swoje 
piętno na historii miasta i okolic. – W każdym miejscu tutaj mamy 
pozostałości po powstaniu. Mamy przydrożne krzyże, kapliczki, 
w każdym miasteczku są ulice imienia Langiewicza. Mamy 
Polanę Langiewicza, która pojawiła się niemal natychmiast po 
zakończeniu powstania.  

Już w 1925 roku pojawiła się tam pierwsza tablica 
pamiątkowa zamontowana jeszcze w obecności weteranów z 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  	  Nasz	  Dziennik	  21	  stycznia	  2013	  r.	  
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1863 roku – mówił burmistrz Samela. Podkreślał, że tradycja ta 
trwa dziś również w środowisku kombatantów konspiracji 
wojennej, środowisk weteranów AK. – Dokładnie tutaj, gdzie 
działały oddziały powstańcze, podczas wojny od razu 
sformowano oddziały partyzanckie „Szarego”, „Ponurego” czy 
„Nurta”. To właśnie gen. Heda zainicjował budowę pomnika 
Mariana Langiewicza – dodał Jarosław Samela. 

Kluczową rolę w inicjatywie budowy pomnika odegrali byli 
żołnierze AK i spadkobiercy ich tradycji.  

Pomnik powstał ze środków społecznych dzięki hojności 
darczyńców i sponsorów. Pieniądze na jego budowę prawie 
przez trzy lata gromadzili członkowie Koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej imienia Antoniego Hedy „Szarego”. 
Powołany przez nich komitet przeprowadzał zbiórki pieniędzy 
poprzez rozprowadzanie cegiełek  (…) 

 
Odsłonięcie pomnika Langiewicza, uroczysta Msza 

Święta oraz poświęcenie tablicy upamiętniającej powstańczego 
wodza w tzw. Dworku Langiewicza były jednymi z 
najważniejszych punktów Centralnych Obchodów 150. rocznicy 
Powstania Styczniowego, jakie świętujemy w tym roku.   
Obchody zorganizowały wspólnie władze czterech gmin: 
Wąchocka, Suchedniowa, Bodzentyna i Szydłowca. To właśnie 
Wąchock stał się w 1863 roku miejscem, w którym ujawnił się 
rząd narodowy. Mieściła się tu także kwatera główna pułkownika 
Mariana Langiewicza, naczelnika wojska województwa 
sandomierskiego. 

 

W klasztorze Cystersów, który wcześniej uległ kasacie, 
swoje kwatery stworzyły oddziały powstańcze. – Były tutaj 
również składy broni, żywności dla ludzi i koni. Miasto miało swój 
szpital, kuźnie czy drukarnie. W Wąchocku i w pobliskich hutach 
kuto słynne powstańcze kosy  (…). 
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Pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich22 

 

 

 

W Radomiu odsłonięto i poświęcono wczoraj pomnik 
pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. 
Głównym punktem uroczystości była Msza św. w 
kościele Ojców Bernardynów w intencji osób, które 
zginęły w katastrofie smoleńskiej. 

(…) Pomnik w całości sfinansowany przez darczyńców stoi 
przy skwerze przed I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Mikołaja Kopernika, nieopodal kościoła Ojców 
Bernardynów. Po obu stronach monumentu umieszczone 
są też tablice z nazwiskami wszystkich osób, które zginęły 
10 kwietnia 2010 roku. Monument powstał z inicjatywy 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Lecha 
Kaczyńskiego  (…) 

Agnieszka Gracz 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  	  Nasz	  Dziennik	  19	  czerwca	  2013	  r.	  
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MAŁE KALENDARIUM  
opracowała Bożena Bargieł 

1.IV.1943	   	  301	  Dywizjon	  Bombowy	  	  został	  przeformowany	  na	  	  Polską	  
Eskadrę	  	  301	  	  do	  	  Zadań	  	  Specjalnych.	  

2.IV.2013	   Ósma	  rocznica	  śmierci	  Ojca	  Świętego	  Błogosławionego	  	  Jana	  
Pawła	  	  II.	  

3.IV.1030	   Z	   inicjatywy	   	  Hitlera	   	   gen.	  Wilhelm	   	   Keitel	   	   podpisał	   rozkaz	  
wykonania	   planu	   agresji	   	   na	   	   Polskę	   	   bez	   wypowiedzenia	  
wojny.	  

4.IV.1949	   Na	  mocy	  traktatu	  północno	  atlantyckiego	  powstało	  NATO.	  

7.IV.1945	   Konferencja	   	   w	   	   Warszawie	   sztabów	   generalnych	   Polski	   i	  
Francji	   dot.	   współpracy	   wojskowej	   na	   wypadek	   konfliktu	   z	  
Niemcami.	  

8.IV.1909	   W	   Kalifornii	   zmarła	   Helena	   Modrzejewska,	   wybitna	   polska	  
aktorka.	  

9.IV.1865	   Kapitulacją	   wojsk	   konfederacji	   zakończyła	   się	   wojna	  
secesyjna	  w	  Stanach	  Zjednoczonych.	  Akt	  kapitulacji	  podpisał	  	  
gen.	  Robert	  El.	  Lee.	  

10.IV.2013	   Trzecia	   rocznica	   śmierci	   Prezydenta	   Lecha	   Kaczyńskiego	  
wraz	   z	   małżonką	   Marią	   	   i	   94	   osobami,	   w	   większości	   elitą	  
polityczną	  III	  RP	  w	  katastrofie	  samolotu	  pod	  Smoleńskiem.	  

10.IV.1525	   W	  Krakowie	  odbył	  się	  hołd	  pruski,	  Albert	  Hohenzollern	  złożył	  
hołd	  lenny	  królowi	  Zygmuntowi	  I	  Staremu.	  

11.IV.1945	   Pierwszy	   oficjalny	   komunikat	   niemiecki	   o	   odkryciu	   grobów	  
oficerów	  polskich	  w	  Katyniu.	  

12.IV.1945	   Mord	   dokonany	   przez	   PUBP	   w	   Siedlcach	   na	   17	   	   młodych	  
ludziach,	  których	  UB	  podejrzewał	  o	  przynależność	  do	  AK.	  
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13.IV.1940	   Druga	   masowa	   deportacja	   ludności	   polskiej	   z	   ziem	  
wschodnich	  RP	  w	  głąb	  ZSRR.	  

14.IV.1912	   Zatonął	   transatlantyk	  „Titanic”	  po	  zderzeniu	  z	  góra	   lodową,	  
zginęły	  1503	  osoby.	  

16.IV.1952	   Sąd	  Wojewódzki	  w	  Warszawie	  skazał	  gen.	  Emila	  Fieldorfa	  na	  
karę	  śmierci.	  

17.IV.1945	   Wstrzymanie	   ofensywy	   przez	   wojska	   amerykańskie	   na	  
granicy	   z	   Czechosłowacją.	   	   Porozumienie	   ze	   Stalinem	  
oddawało	   Europę	   Środkowo-‐Wschodnią	   pod	   sowieckie	  
wpływy.	  

18.IV.1944	   Poległ	   ppłk	   Jan	   Wojciech	   Kiwerski	   „Oliwa”	   dow.	   27	  
Wołyńskiej	   Dywizji	   Piechoty	   AK	   w	   walce	   z	   Niemcami	   w	  
chutorze	  Dobry	  Kraj.	  

23.IV.1937	   Sejm	  ustanowił	  dzień	  11	  listopada	  Świętem	  Niepodległości.	  

24.IV.1945	   Poakowski	   oddział	   partyzancki	   pod	   dowództwem	   mjr.	  
Mariana	  Bernaciaka	  ps.	  Orli	  rozbił	  siedzibę	  Powiatowego	  UB	  
w	  Puławach,	  uwalniając	  ponad	  100	  więźniów.	  

25.IV.1920	   	  Na	  Wołyniu	  i	  Podolu	  rozpoczęła	  się	  ofensywa	  armii	  polskiej	  
pod	   dowództwem	   Józefa	   Piłsudskiego,	   celem	   jej	   było	  
zdobycie	  Kijowa.	  

26.IV.1986	   Wybuch	  elektrowni	  atomowej	  w	  Czarnobylu	  w	  ZSRR.	  

27.IV.1942	   Plan	  germanizacji	  ziem	  polskich	  przedstawił	  urząd	  do	  spraw	  
polityki	  rasowej	   	  memoriale,	  który	  przewidywał	  wysiedlenie	  
80-‐85%	  Polaków	  na	  wschód.	  

28.IV.1939	   Hitler	  wypowiedział	  	  Polsce	  układ	  o	  nieagresji	  z	  1934	  roku.	  
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29.IV.1863	   W	   bitwie	   pod	   Pyzdrami	   wojska	   powstańcze	   pod	  
dowództwem	   Edmunda	   Taczanowskiego	   pokonały	   wojska	  
rosyjskie.	  

30.IV.1940	   Pod	   Anielinem	   w	   potyczce	   z	   Niemcami	   poległ	   mjr.	   Henryk	  
Dobrzański	  „Hubal”.	  

1.V.1917	   Tymczasowa	   Rada	   Stanu	   Królestwa	   Polskiego	   zażądała	   od	  
państw	  centralnych	  zgody	  na	  utworzenie	  państwa	  polskiego.	  

2.V.1940	   Pierwszy	  transport	  1500	  więźniów	  z	  więzienia	  na	  Pawiaku	  do	  
obozu	  koncentracyjnego	  w	  Sachsenhausen.	  

3.V.1791	   Uchwalenie	   Konstytucji	   3	  Maja,	   ustawy	   rządowej	   pierwszej	  
w	  Europie.	  

7.V.1945	   W	   kwaterze	   głównej	   alianckich	   sił	   ekspedycyjnych	   gen.	  
Eisenhowera	   w	   Reims	   podpisano	   akt	   bezwarunkowej	  
kapitulacji	  armii	  niemieckiej.	  

8.V.1945	   W	   Grajewie	   oddziały	   AK	   Obywatelskiej	   dowodzone	   przez	  
mjr.	  Jana	  Tabortowskiego	  	  „Bruzdę”	  rozbiły	  powiatowy	  UB	  i	  
komendę	  MO,	  uwalniając	  214	  osób.	  

11.V.1944	   Rozpoczęło	  się	  natarcie	  2.Korpusu	  gen.	  Władysława	  Andersa	  
na	  Monte	  Cassino.	  

12.V.1935	   W	  Belwederze	  w	  Warszawie	  zmarł	  Józef	  Piłsudski.	  

13.V.1981	   Zamach	  na	  Ojca	   Świętego	   Jana	  Pawła	   	   II,	   podczas	  audiencji	  
na	  Placu	  Św.	  Piotra	  w	  Rzymie.	  

14.V.1983	   Funkcjonariusze	   MO	   zakatowali	   w	   komisariacie	   na	   Starym	  
Mieście	   maturzystę	   Grzegorza	   Przemyka.	   Zmarł	   dwa	   dni	  
później.	  

16.V.1657	   Śmiercią	   męczeńską	   z	   rąk	   Kozaków	   zginął	   Andrzej	   Bobola,	  
jezuita,	  kaznodzieja,	  Kanonizowany	  w	  1938	  roku.	  
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20.V.1939	   Rozpoczęły	   się	   rozmowy	   sowiecko-‐niemieckie,	   których	  
efektem	  była	  agresja	  na	  Polskę	  1	  września	  1939	  roku.	  

21.V.1945	   Uwolnienie	   1400	   więźniów	   z	   obozu	   NKD	   w	   Rembertowie	  
przez	  oddział	  AK	  Edwarda	  Wailewskiego	  „Wichury”.	  

22.V.1943	   Zamach	   bombowy	   na	   przeznaczoną	   tylko	   dla	   Niemców	  
restaurację	   „Adria”	   w	   Warszawie,	   dokonany	   przez	   Jana	  
Krysta,	  żołnierza	  AK.	  

24.V.1829	   Car	   Rosji	   Mikołaj	   I	   Romanow	   koronował	   się	   na	   króla	  
Królestwa	  Polskiego.	  

25.V.1948	   Stracenie	   rtm.	   Witolda	   Pileckiego	   w	   więzieniu	   UB	   na	  
Rakowieckiej	  w	  Warszawie,	  strzałem	  w	  tył	  głowy.	  

26.V.1863	   Władzę	   na	   Litwie	   objął	   generał-‐gubernator	   Michaił	  
Murawiew,	  zwany	  wieszatielem.	  

27.V.1940	   Zdobycie	   norweskiego	   portu	  w	  Narwiku	   przez	   Samodzielną	  
Brygadę	  Strzelców	  Podhalańskich.	  

28.V.1981	   Zmarł	  Prymas	  Tysiąclecia	  ksiądz	  Kardynał	  Stefan	  Wyszyński.	  

29.V.1932	  r.	   	  W	   Warszawie	   został	   otwarty	   Instytut	   Radowy	   im.	   Marii	  	  
Curie-‐Skłodowskiej,	  z	  jej	  udziałem.	  

31.V.1940	   W	  Moskwie	   odbył	   się	   I	   Kongres	   Polaków	   mieszkających	   w	  
Rosji,	  utworzono	  Związek	  Polaków	  w	  Rosji.	  

1.VI.1926	   Ignacy	   Mościcki	   został	   wybrany	   na	   urząd	   prezydenta	  
Rzeczypospolitej	  Polskiej	  przez	  Zgromadzenie	  Narodowe.	  

2.VI.1945	   	  Szef	  Głównego	  Zarządu	  LWP	  wydał	  zarządzenie	  nakazujące	  
bezwzględne	   zwalczanie	   działalności	   AK	   i	   „neutralizowanie	  
wszelkich	  poczynań	  tej	  organizacji”.	  

4.VI.1945	   Odbyły	  się	  częściowo	  wolne	  wybory	  do	  polskiego	  Sejmu.	  
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8.VI.1981	   Na	   czele	   rządu	   Królestwa	   Polskiego	   stanął	   margrabia	  
Aleksander	  Wielopolski,	  	  zwolennik	  współpracy	  z	  Rosją.	  

10.VI.1920	   Odwrót	   3.Armii	   Polskiej	   gen.	   Rydza-‐Śmigłego	   z	   Kijowa	   na	  
Żytomierz.	  

11.VI.1937	   Początek	  tzw.	  czystki	  w	  armii	  sowieckiej	  –	  sąd	  w	  Moskwie	  na	  
polecenie	   Stalina	   skazał	   na	   karę	   śmierci	   Michaiła	  
Tuchaczewskiego.	  

12.VI.1945	   	  Naczelny	   prokurator	   LWP	   zawiadomił	   prokuratorów	  
wojskowych	   o	   upoważnieniu	   jednostek	   wojskowych	   do	  
„rozstrzeliwania	   na	   miejscu	   bez	   sądu	   wszystkich	  
dywersantów	  i	  bandytów	  złapanych	  z	  bronią	  w	  ręku”.	  

14.VI.1941	   Początek	  czwartej	  masowej	  deportacji	  Polaków	  	  z	  Kresów.	  

15.VI.1940	   Armia	  Czerwona	  ponownie	  zajęła	  Litwę	  i	  Wileńszczyznę.	  

18.VI.1945	   W	   Moskwie	   rozpoczął	   się	   	   proces	   szesnastu	   przywódców	  
Polskiego	   Państwa	   Podziemnego,	   podstępnie	   uwięzionych	  
przez	  sowietów.	  

20.VI.1940	   Trzecia	   masowa	   deportacja	   ludności	   polskiej	   z	   ziem	  
wschodnich	  w	  głąb	  ZSRR.	  

22.VI.1966	   „Aresztowanie”	   przez	   milicje	   obywatelską	   obrazu	   Matki	  
Boskiej	   Częstochowskiej,	   peregrynującego	   w	   ramach	  
uroczystości	  Tysiąclecia	  Chrztu	  Polski.	  

24.VI.1812	   	  Licząca	  ponad	  pół	  miliona	  żołnierzy	  wielka	  armia	  Napoleona	  
Bonapartego	  przekroczyła	  Niemen	  	  -‐	  początek	  wojny	  z	  Rosją.	  
Po	  	  stronie	  Napoleona	  walczyła	  100-‐tysięczna	  armia	  polska.	  

30.VI.1946	   Sfałszowane	  referendum	  3	  x	  TAK,	  	  zniesienie	  Senatu.	  
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NA WIECZNĄ WARTĘ 	  

oprac. Stefania Szantyr Powolna 

Odchodzą  od  nas  najbliżsi,  odchodzą  od  nas najdrożsi, 
Wypala  się  płomyk  życia,  iskierka  po  iskierce…                     
O jeden  pogodny  uśmiech  znowu  jesteśmy  ubożsi, 
Jesteśmy  znowu biedniejsi o jedno POLSKIE SERCE. 

(fragment wiersza „Bez pożegnania”- Alojzy A.Mazewski) 
 

Pożegnanie   –  Ś.P. Krzysztof Werner 
 
 

 
 

Z ogromnym  smutkiem  i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o  
nagłym odejściu na Wieczną 
Wartę w dniu 21 kwietnia 2013 
roku 

 
 
 
 

Ś. P. mjr.  Krzysztofa   Janusza   Wernera 
ps. „Kmicic” 

ur.14.10.1928 roku w Drohobyczu 
zasłużonego żołnierza Armii Krajowej okręgu lwowskiego, 

wieloletniego więźnia obozów sowieckich w rejonie  
Pieczory  -  Inty  -  Workuty.   
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Po  powrocie  do  Polski   do  Opola  16.11.1955 roku  był  

niestrudzony  w  utrwalaniu  pamięci o  bohaterskich  żołnierzach  
AK.  Od  wielu  lat  był  współredaktorem  biuletynu  „Akowiec”  
i  autorem  wielu  wspomnień  z  okresu  przeżywania  Golgoty  
Wschodu.  Dzięki  między  innymi  i  jego  staraniom zaistniał  
dzień  poświęcony  pamięci  „Żołnierzy  Wyklętych” . 

Był aktywnym  członkiem  naszego  Stowarzyszenia 
Łagierników  Żołnierzy  Armii  Krajowej,  stałym  uczestnikiem  
corocznych  zjazdów. 

Gorący  patriota,  wspaniały  człowiek,  serdeczny  
uczynny  kolega,  bardzo  szanowany  i  lubiany  przez  
wszystkich, którzy  Go  znali. 

Będzie nam  Go  bardzo,  bardzo  brakowało. 
Za  swoją  działalność  został  wyróżniony  wieloma  

odznaczeniami. 
Naszego  nieodżałowanego Kolegę  pożegnali  w  dniu  

26.04.2013 r. na  cmentarzu w  Opolu  Rodzina, Przyjaciele,  
liczne  poczty  sztandarowe,  młodzież,  asysta  wojskowa   - 
miał   honor   być   żołnierzem   AK. 

Cześć Jego Pamięci ! 

Poniżej zamieszczamy  informacje dotyczące działalności 
„Kmicica”. 

Krzysztof  Werner urodził  się  14.10.1928 r.  w Drohobyczu.  
Uczeń  „szkoły  ćwiczeń’,  a  następnie  okupacyjnej „Polskiej  
Szkoły  Handlowej”  tamże. 

Żołnierz Armii  Krajowej  od  2  lutego  do  6  sierpnia 1944 roku  
w  Okręgu  Lwów,  Insp. płd.-zach. Drohobycz,  Obw. 
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Drohobycz-Miasto,  11 Karpacka Dywizja Partyzancka  AK,  48  
p.p., 1 komp.,  3  pluton  „Orlęta”.  Aresztowany  przez  NKWD  
26.10.1944 r.  i  zasądzony  20.03.1945 r. „za  AK”  przez  
Wojenny  Trybunał  Wojsk  NKWD  na  10  lat  ciężkich  łagrów  
z  §   54-2  i  §  54-11  KK Ukrainy.  Więziony  w  trzech  
więzieniach  i  trzynastu  specjalnych  łagrach  na  Dalekiej  
Północy  w  Komi ASSR  -  za  Kołem  Podbiegunowym  -  do  
18.08.1954 r.  Do  Kraju  powrócił  16.11.1955 r. Aktywny  
członek  Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy  Armii Krajowej  
(od 1987 r.)  i  Związku  Sybiraków  (od 1990 r.).  
Współorganizator,  inicjator  i  wiceprzewodniczący  Komitetu  
Budowy  „Pomnika-Mauzoleum  Sybiraków”  (Jasna Góra 1990 
r.).  Współorganizator  i  projektant  wystroju  architektonicznego 
„Epitafium Pamięci”  Polsków poległych  i  pomordowanych  w  
czasie  II wojny światowej  (Opole-Katedra 1995 r..  Projektant  
„Symbolicznej Mogiły Sybiraków”  (Opole 2003 r.). Inicjator  i  
współorganizator  założenia  Oddziału ŚZŻAK  w  Opolu  w  
1989 r.,  był  członkiem Zarządu  Koła,  przewodniczącym  
Komisji  Historycznej,  wiceprezesem,  przez dwie  kadencje  
prezesem  Zarządu  Koła,  a  także  kronikarzem  i  członkiem  
Komitetu  Redakcyjnego  kwartalnika  „Akowiec”  -  biuletynu  
informacyjnego  Koła  w  Opolu.  Organizator  trzech  
pielgrzymek  towarzyszy  broni  do  rodzinnego  Drohobycza  
(Ukraina 1990-1991-1992)  oraz  projektant  i  fundator  tablicy  
pamięci  walk  i  męczeństwa  żołnierzy  AK  Inspektoratu  płd.-
zach. Drohobycz,  w  50  rocznicę  powołania  Armii  Krajowej  
(Drohobycz  -  fara 1992 r.).    

Ściśle  współpracował  z  dyrekcją  i  młodzieżą  PSP im. 
AK  w  Opolu,  ze  Związkiem  Harcerstwa  Polskiego  i  
Związkiem  Harcerstwa  Rzeczypospolitej.  Wygłaszał  prelekcje  
i  brał  udział  w  spotkaniach  z  młodzieżą  szkół  gimnazjalnych  
i  licealnych. Był  inicjatorem  wmurowania  tablicy  
pamiątkowej ku  czci Naczelnego  Wodza  gen Władysława  
Sikorskiego  (Opole-Ratusz 04.07.2003 r.)  oraz  finalizacji  
nadania  ZSE  w  Opolu  imienia gen. Stefana Roweckiego  
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„Grota”,  wmurowania  tablicy  i  wręczenia  sztandaru  
(27.09.2004 r.).   

Swoją  społeczną  działalnością  przyczyniał  się  do  
utrwalenia  etosu  Armii Krajowej  i  umacniania  patriotyzmu  
wśród  młodzieży. 

Zmarł 23  kwietnia  2013 roku w Opolu. 

Posiadał  następujące ordery i odznaczenia :  Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski,  Złoty Krzyż  Zasługi,  Srebrny Krzyż 
Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Medal  Wojska, Krzyż 
Partyzancki, Brązowy Medal  „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”,  Złoty  Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 
Krzyż Zesłańców Sybiru  -  oraz  odznaki:  „Weteran  Walk o 
Niepodległość”, odznakę pamiątkową „Akcji Burza”,  odznakę 
pamiątkową  11 Karpackiej  Dywizji  Partyzanckiej AK, odznakę  
pamiątkową  Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii 
Krajowej. 
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Pożegnanie  -  Ś. P  Stanisław  Leniec 
 
 
 
Z  ogromnym żalem zawiadamiamy, 
że  w  dniu  30 kwietnia  2013 roku  
odszedł  na  Wieczną  Wartę 

 
 
 

 
Ś. P. ppor. Stanisław Leniec 

nasz  przyjaciel,  członek  Stowarzyszenia  Łagierników 
Żołnierzy  Armii Krajowej,  wielki  patriota,  wspaniały  

człowiek. 
 

Urodził  się  30.10.1921  roku w Małej Rogoźnicy w 
Ziemi Grodzieńskiej  i tam w szeregach AK w latach 1943 – 
1944 walczył jako łącznik, zwiadowca i dywersant przeciwko 
okupantowi  niemieckiemu, a  po wkroczeniu Armii   Czerwonej 
na  tereny Kresów przeciwko  okupantowi   sowieckiemu.  

Odszedł   na wieczną wartę w  Polsce, w Zalesiu Górnym,  
gdzie   przebywał  pod   opieką    wspaniałego  Księdza   Jana   
Marcjana w  Domu Promiennej Starości prowadzonym  przez  
Fundację   im. Świętego Huberta  w  Zalesiu  Górnym. 

Nigdy  nie zapomnimy, kiedy w sierpniu 2012 r. żegnał 
się z nami błogosławiąc znakiem krzyża,  aby  nam  się  nic  nie  
stało  w  czasie  wyjazdu  na  uroczystości w  Białorusi. Zawsze 
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wierny dogmatom: Bóg – Honor – Ojczyzna, pozostanie 
w pamięci żyjących żołnierzy AK,  członków naszego 
Stowarzyszenia  jako  wspaniały,  ciepły i dobry dla otaczających  
ludzi człowiek.  Pozostały po Nim wspaniałe pamiątki w postaci 
wierszy, utworów opisujących przyrodę kresową, modlitw 
na wszystkie uroczystości.  

Uroczystości  pogrzebowe  odbyły  się  w  dniu  10  maja 
2013 roku,  rozpoczęte  mszą  św.  w  kościele  pod  wezwaniem  
Karola  Boromeusza,  a  następnie  w  asyście  wojskowej  i  
pocztów  sztandarowych  nastąpiło  odprowadzenie  na  miejsce  
wiecznego  spoczynku  na  cmentarzu  Stare  Powązki  -  aleja Q  
w  kwaterze  99-100  przy V bramie  w  sąsiedztwie  powstańca  
warszawskiego  i  zamordowanego  przez  służbę bezpieczeństwa  
PRL   Grzegorza  Przemyka. 

Tak  jak  sobie  życzył  i  marzył  -  Stanisław  Leniec  
został  pochowany  w  wolnej,  niepodległej  Polsce. 

Żegnali  Go:  najbliższa Rodzina – córka, wnuczka, 
prawnuczka,  przyjaciele, łagiernicy,  asysta  wojskowa  i  poczet  
sztandarowy  -  oddali  mu  ostatni  hołd. 

Przemówienia pożegnalne wygłosili: 
− ksiądz  Jan  Marcjan  z  Fundacji Promiennej  Starości  
św.Huberta w  Zalesiu  Górnym, 

− prezes  Stowarzyszenia Łagierników  Żołnierzy Armii 
Krajowej  - Andrzej  Siedlecki, 

− prezes  Stowarzyszenia Żołnierzy  AK  na  Białorusi -  
Weronika  Sebastianowicz, 

− pani  kierownik Sanatorium w Konstancinie. 
Wszyscy  podkreślali  zasługi  dzielnego  żołnierza w  

szeregach  AK,  Jego  przywiązanie  do  Ziemi  Kresów  
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Wschodnich  i  Jego  ogromne  oddanie  Kościołowi 
rzymsko-katolickiemu. 

 

Cześć Jego Pamięci ! 
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Pożegnanie  -  Ś. P  Janina Bogusławska-Zabłocka 
 
 
 
Z   wielkim  smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość  o  odejściu w  dniu 
29.03.2013 roku  na  Wieczną Wartę 
 
 

 
Ś. P  Janiny Bogusławskiej-Zabłockiej 

ur.  12.07.1926 r. w  Delatynie   woj. stanisławowskie 
 

Pamiętamy  Ją  jako  serdeczną,  miłą  koleżankę,  
uczestniczkę  wielu  naszych  zjazdów.   Od  wielu  lat  była  
członkiem  Stowarzyszenia  Łagierników  Żołnierzy  Armii 
Krajowej,  żywo  włączając  się  w  sprawy  Stowarzyszenia. 

Poniżej  zamieszczamy  krótki  rys  biograficzny Janeczki  
oraz  relację  i  zdjęcia z  pogrzebu,  nadesłane  przez  syna Pana 
Pawła  Bogusławskiego,  za  które  serdecznie  dziękujemy. 

 
Janina Bogusławska-Zabłocka  z domu Mazur  urodziła 

się  w Delatynie. W  okresie  międzywojennym miasto  
znajdowało się w powiecie nadwórniańskim, w województwie 
stanisławowskim  w  Polsce.  Od  17 września 1939  roku  
Delatyn  znalazł  się  pod  okupacją  ZSRR,  po  wybuchu  wojny  
niemiecko-radzieckiej,  od  22 czerwca 1941  roku  -  pod  
okupacją  niemiecką.  Wiosną  1944  roku  wywieziono  rodzinę  
na  przymusowe  roboty  do  Niemiec,  do  dzisiejszego  Zabrza.  
Siostry  Janina  i  Krystyna  pracowały  ciężko  w  niedalekich  
kamieniołomach. 
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W  kwietniu  1945  roku,  kiedy  zbliżał  się  front,  
więźniów  z  Zabrza  przetransportowano  nad  rzekę  Elbę.  Tam  
rodzina  podjęła  decyzję  powrotu  do  Ojczyzny.  Miesiąc  po  
zakończeniu  wojny,  na  początku  czerwca  1945  roku 
przyjechała  ciężarówkami  wraz  z  żołnierzami  rosyjskimi  do  
Polski.  Osiedlili  się  w  Przybyszowie,  następnie  w  Sławie 
(pow. Głogów).    W  latach  1046-1052 roku  Janina pracowała  
w  zarządzie  gminy  Sława.   W  styczniu  1948  roku  zawarła  
związek  małżeński, w  lutym  1956  roku  rozwiodła  się.  W  
lutym  1953  roku  przeniosła  się  do  swojej  siostry  
zamieszkałej  w  Jaworze,  a  sama  podjęła  w  lutym  1954  roku  
w  PKP  w  Legnicy,  dokąd   następnie  przeprowadziła  się  w  
1965  roku.  W  PKP  pracowała  do  osiągnięcia  wieku  
emerytalnego -  do  31  lipca  1981  roku.  W  czasie  trwania  
zatrudnienia  była  wielokrotnie  była  odznaczana  
odznaczeniami  resortowymi.  Mieszkając  i  pracując  e  Legnicy  
w  czerwcu  1986  zawarła  związek  małżeński  z  Adolfem  
Zabłockim,  weteranem  7 Pułku Ułanów Lubelskich, w   1989  
roku  została  członkiem  Stowarzyszenia  7.Pułku.  Ponadto  
należała  do  Stowarzyszenia  Łagierników Żołnierzy  Armii 
Krajowej  i  do  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,  
gdzie  pełniła przez  wiele lat  funkcję sekretarza Obwodu 
Legnica  -  tj.  do grudnia 2010  roku, do  czasu ciężkiego  
zachorowania.  Zmarła  29  marca  2013  roku  po  długiej  i  
ciężkiej  chorobie. 

Pogrzeb  odbył  się  na  Cmentarzu  Komunalnym  w  
Legnicy  -  mszę  i  ceremonię  pogrzebową  z  odprowadzeniem  
na  Wieczną  Warte  odprawił  ksiądz prałat  Tadeusz  Kisiński,  
duszpasterz  legnickich  kombatantów  i  Sybiraków, który  
wygłosił  porywającą,  patriotyczna  przemowę. 

Przemowę  nad  mogiła  wygłosiła  również  
przedstawicielka  Światowego  Związku Żołnierzy AK. 

Ceremonię  uświetniły również dwa  poczty  sztandarowe,  
młodzież  szkolna,  grono  bliskich  znajomych oraz  wielu 
kombatantów  i  Sybiraków. 
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Niech pamięć   o  Niej   pozostanie  w   Naszych  sercach. 
 

Cześć    Jej    Pamięci ! 
 

      
 

      
 



131	  
	  

     

     
 
 

 
            



132	  
	  

Pożegnanie  -  Ś. P  Stefan Tarwid 
 
   
 
 
Z  wielkim  smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość  o odejściu na  Wieczną  
Wartę  w  dniu  24.04.2013  roku 

 
 

 
Ś. P  por.  Stefana  Tarwida 

ps. Siułek 
ur. 20.05.1929 r. w Wilnie 

harcerza Szarych   Szeregów – Wileńskiej  „Czarnej  Trzynastki”,  
żołnierza  Armii Krajowej,  zasłużonego  w  konspiracji  
wileńskiej. 
 Był  wieloletnim  dowódcą  pocztu  sztandarowego 
Światowego  Związku Żołnierzy  Armii Krajowej  Okręgu 
Wileńskiego,  brał  wielokrotnie udział  w uroczystościach  
zjazdowych Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii 
Krajowej.    Serdeczny kolega, gorący patriota. 

Będzie Go nam bardzo brakowało. 
W dniu pogrzebu 29 kwietnia 2013 roku na cmentarzu  

Powązki Wojskowe  żegnali Stefana -  rodzina, przyjaciele, 
poczty sztandarowe.  

 
Cześć    Jego    Pamięci ! 
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Odeszli  na  wieczną  wartę  w  2012 – 2013 
1. Regina  Asimowicz 
2. Danuta  Bałchan    zm. w 2012  
3. Jerzy Biliński ps. „Dąb”  zm. 25.02.2013  
4. Janina  Bogusławska-Zabłocka zm. 29.02.2013  
5. Marian  Dabrowski   zm. 5.02.103  
6. Adolf  Emiliańczyk ps.”Lampart” zm. 1.04.2012 
7. Irena  Kalisz ps. „Iron”  zm. 14.08.2012 
8. Stanisław  Kondak    
9. Jan  Łabuć  ps. Cygan   zm.   w  2012 
10. Jan  Łopaciński 
11. Henryk Matkowski   zm.   w  2012 
12. Stefan  Miodowski   zm.  3.02.2012 
13. Halina Ostromęcka ps. „Halina” zm.13.03.2012 
14. Marian Ostrowski ps. „Strzała” zm.16.10.2012 
15. Marianna  Pawłowska 
16. Zofia  Pogorzelska   zm.  8.04.2012 
17. Marian  Snopko   zm.  w  2012 
18. Zofia Szelking    zm. 16.05.2013 
19. Ariadna Teleman   zm. 25.11.2012 
20. Henryk  Tumkiewicz    
21. Zygmunt Turzański  ps. „Tur” zm.16.01.2013 
22. Józef Waszkiewicz   zm. 21.11.2011 
23. Krzysztof  Werner ps. „Kmicic” zm. 23.04.2013 
24. Maria  Wierzbicka ps.”Genowefa” zm. 24.11.2011 
25. Eugeniusz Wojtysiak  ps. „Ryś” zm.11.02.2012 
26. Henryk Wołoszyn   zm.  w  2012 
27. Leonard  Stankiewicz   (Wilno)         zm.27.02.2013 
28. Józef  Dziecewicz  (Białoruś) zm.29.01.2013 
29. Stanisław Leniec (Białoruś)  zm.30.04.2013 
30. Eugeniusz Cydzik (Lwów)  zm.17.09.2012 
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