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Spotkanie Polaków. Workuta 1955 r. Siedzą od lewej: ksiądz Bronisław Drzepecki,
Natalia Weberowa, Helena Kowalewska-Grodziewicz, Janina Zuba-Muszyńska, Stefania
Szantyr, Piotruś syn p. Jackiewiczów, Stanisława Jackiewicz, Helena Żeromska; stoją: Piotr
Dakimowicz, NN, NN, Michał Tatarzycki, NN, Walery Jackiewicz.

Nr inw. F-10610, własność Muzeum Niepodległości w Warszawie
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Hymn katorżników
Przyjdzie dzień, przyjdzie dzień,
Gdy słońce z uśmiechem zawita,
Przyjdzie dzień, przyjdzie dzień,
Gdy wolność w szkarłaty spowita
Zwali sztreków otchłanie
Nastanie
Złoty czas
Popłynie pieśń, popłynie pieśń,
Tam gdzie od lat czekają nas,
To nasza pieśń katorżnicy,
To hejnał dźwięczący nadzieją,
Już w mrokach ciemnicy,
Wolności promienie się śmieją.
A drogę do kraju gwiaździstą wskaże toń
A oręż zdobędzie Akowska mężna dłoń
To nasza pieśń katorżnicy.
Przyjdzie dzień, przyjdzie dzień,
Rozsypią się kajdan spojenia.
Przyjdzie dzień, przyjdzie dzień,
Zwalają się wyżki z płomienia.
I kraj się stanie zgliszczami,
A z nami zemsty Bóg.
Popłynie krew, popłynie krew,
Z pyłem przebytych z nami dróg
To nasza pieśń katorżnicy,
To hejnał dźwięczący nadzieją…
Autor nieznany
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Słowo od Redakcji
Szanowni Państwo,
„Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK” pojawił się na rynku wydawniczym ponad dwadzieścia lat temu. To okres wystarczająco długi, by podzielić się kilkoma refleksjami na temat dokumentowania historii, ciągłości zadań i nowych propozycji na przyszłość. Kwestie poruszające
te problemy znaleźć można przede wszystkim w opracowaniach Stefanii
Szantyr-Powolnej, wieloletniej Redaktor Naczelnej ”Kwartalnika” i obecnego Prezesa Stowarzyszenia Artura Kondrata. Ukazują one najważniejsze kierunki działania Stowarzyszenia zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
Dziś twórcami „Kwartalnika” są ludzie starsi i młodsi. Ci pierwsi, wnoszą
ogromny wkład wiedzy, drudzy wprowadzają wiele inicjatyw i dbają o kultywowanie tradycji, mimo że dorastali w innej rzeczywistości kulturowej
i mentalnej. Choć rozdział II wojny światowej i jej następstw został już definitywnie zamknięty, dyskurs różnych pokoleń tworzy nową jakość w rozpatrywaniu roli dziejowej historycznych zdarzeń.
Zasadniczą część naszego pisma stanowią artykuły, relacje, kronika, zaproszenia i propozycje na przyszłość, upamiętnienie osób, które odeszły. Czytelnicy mają więc wgląd w szeroki wachlarz kombatanckich spraw. Szczególną
wagę przywiązujemy do nadsyłanych wspomnień, gdyż są one świadectwem
wydarzeń których obraz wraz z upływem lat, powoli blaknie.
Nieubłagany czas pozostawił nam tylko okruchy, z których mozolnie odtwarzamy przeszłość. Nieliczni już uczestnicy zmagań wojennych pełnią dziś
rolę „strażników pamięci”. Byli obrońcami dawnego ładu, bohaterami wielu
rozgrywających się wówczas dramatów, antagonistami nowej Polski w okrojonych państwowych granicach. Trwają na posterunku strzegąc ważnych
wartości swojego życia i przekazując je innym. Mogą dzielić się swoimi wspomnieniami z młodszymi pokoleniami Polaków, nie naznaczonymi podobnymi
doświadczeniami, uwrażliwić ich na problem cierpienia i walki o przetrwanie.
W numerze poruszamy ważne problemy, niekiedy polemiczne. Tematem
wiodącym są Żołnierze Wyklęci. Jest to wyraz spłaty długu za lata niewiedzy
o patriotach skazanych na polityczną infamię. Zapraszamy Czytelników do
dyskusji i czekamy na propozycje, gdyż dzięki nadesłanym opiniom i szerszym opracowaniom obraz tej rzeczywistości znajdzie swoje szersze udokumentowanie.				
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Stefania Szantyr-Powolna

Nasz Kwartalnik ma 21 lat
Kochana Redakcjo!
Cieszę się ogromnie, iż po paru miesiącach przerwy znów wraca do życia nasz Kwartalnik. Jest moim ukochanym „dzieckiem” (tak można powiedzieć). Więc witam go naprawdę z łezką wzruszenia. Muszę podkreślić,
że w tym roku spełnia się 21 lat jego istnienia, a więc można powiedzieć,
że wkroczył już w wiek dojrzały i to jest jego wspaniały Rok Jubileuszowy.
W związku z tym (gwoli przypomnienia) pozwolę sobie w skrócie powiedzieć parę słów, jak to było i jak się zaczęło.
A więc: w końcu 1996 r. będąca wówczas prezesem Stowarzyszenia Łagierników Natalia Zarzycka podjęła decyzję, aby Stowarzyszenie wydawało swój
Kwartalnik i wytypowała mnie, t.zn. Stefanię Szantyr-Powolną na redaktora
naczelnego. Kwartalnik stał się wkrótce bardzo oczekiwanym i chętnie czytanym biuletynem, a mnie skrzydła rosły, gdy chwalono kwartalnik za jego
formę i treść.
Dokładałam wszelkich starań, aby w kwartalniku znalazły się wspomnienia tych, którzy przeżyli okrutną Golgotę więzień i obozów; wspomnienia
z konspiracji, partyzantki i walk o wolną Polskę; również poezje oddające tęsknotę i drogę do umiłowanej Ojczyzny; a także opisy i przypomnienia o naszych rocznicach, powstaniach, bohaterach z których możemy być dumni,
również wydarzenia dotyczące naszego środowiska.
Opracowaniem komputerowym przez wiele lat zajmowała się Pani Elżbieta Cuprzyńska, czyniąc to z wielką starannością i sercem.
A gdy kwartalnik doczekał się wydania już 70-tego numeru – skończył
wtedy 18 lat, a ja (to był 2014 rok) przeżyłam swoje 90-te urodziny (byłam
prezesem Stowarzyszenia i wciąż redaktorem naczelnym kwartalnika), był
to więc już czas, aby przekazać pałeczkę prezesowania i redagowania. Funkcję redagowania kwartalnika przejęła Pani Danuta Pielak (już przez parę lat
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zajmowała się opracowaniem komputerowym kwartalnika). Splot różnych
nieprzewidzialnych okoliczności spowodował, że Pani Danusia nagle zrezygnowała z redagowania (m.in. nie przyznano dotacji na działalność wydawniczą). Ogromnie było żal. Należą się Pani Danucie za ten wkład serca
i pracy serdeczne podziękowania.
Cieszę się bardzo, że pojawiły się sprzyjające możliwości i kwartalnik znowu się ukaże. Wiele różnych instytucji i szkół jest zainteresowanych kwartalnikiem. W naszym łagierniczym środowisku jest on także wspaniałym łącznikiem.
Nowy Zespół bardzo serdecznie i z dużym zaangażowaniem podjął zadanie kontynuowania naszej działalności wydawniczej.
Życzę całemu Zespołowi dobrych pomysłów , ciekawych materiałów i nie
gasnącego zapału w redagowaniu tak bardzo potrzebnego i miłego sercu
kwartalnika.

Łączę serdeczne pozdrowienia
wszystkim czytającym nasz kwartalnik.

Stefania Szantyr-Powolna
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK
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Artur KONDRAT
Nasze plany na przyszłość
Drodzy Łagiernicy, Przyjaciele, Koleżanki, Koledzy, Szanowni Państwo,
Jako przedstawiciel młodszego pokolenia członków Stowarzyszenia jestem
zaszczycony, mogąc od kilku lat pełnić funkcję Prezesa Zarządu naszej organizacji. Obdarzony zaufaniem szanownych kombatantów staram się z gronem
oddanych, wkładających całe serce w działalność w Stowarzyszeniu, współpracowników kontynuować cenne inicjatywy poprzednich Prezesów Stowarzyszenia, jak i proponować i realizować nowe projekty, ukierunkowane w szczególności na przekazywanie wiedzy o Łagiernikach-Żołnierzy AK polskiej i polonijnej
młodzieży. To ona, mamy nadzieję, przejmie po nas tę zaszczytną pracę na rzecz
upamiętniania niezwykłych ludzi Kresów Wschodnich II RP.
Mija 20 lat od ukazania się pierwszego numeru „Kwartalnika” – czasopisma bardzo ważnego dla naszego środowiska, oczekiwanego przez weteranów, ich rodziny, a także środowiska z nami współpracujące – szkoły, drużyny harcerskie, miasta i gminy, biblioteki, muzea, instytucje nauki itp. Cieszy
mnie niezmiernie, że podobnie jak inne obszary działalności Stowarzyszenia, w tym coroczne międzynarodowe Zjazdy, uroczystości patriotyczne
z udziałem łagierników, spotkania opłatkowe i wielkanocne, także wydawanie „Kwartalnika” jest przez nas z sukcesem kontynuowane.
Zaczyna się kolejne dwudziestolecie naszego czasopisma. To czas na spojrzenie w przeszłość, co przybliżyła nam w swoich wspomnieniach Pani ppłk
Stefania Szantyr-Powolna, ale także w przyszłość. Zapewne niejeden czytelnik „Kwartalnika” chciałby nam zadać pytanie – co planują Państwo w nadchodzących miesiącach i latach ?
Odpowiadając na to ważne pytanie, pozwolę sobie podzielić zakres naszych działań na trzy pola i pokrótce przedstawić działania jakie w ramach
nich realizujemy lub będziemy realizować:
1. Dbałość o weteranów – członków naszego Stowarzyszenia
– pomoc w życiu codziennym, w tym dwa razy do roku organizowana zbiórka paczek żywnościowych „Polacy Kresowym Straceńcom” przekazywanych następnie potrzebującym kombatantom, ich rodzinom i rodakom z Litwy i Białorusi
8
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– organizacja ważnych dla weteranów corocznych zjazdów, gdzie mają
okazję spotkać się po raz kolejny ze sobą koledzy i koleżanki zamieszkali
obecnie w Polsce, ale także ci, którym nie dane było repatriować się do
Polski i pozostali na Kresach Wschodnich II RP – na Litwie i Białorusi; spotkań opłatkowych i wielkanocnych w Warszawie i Wilnie
– organizacja uroczystości patriotycznych, przypominających ważne wydarzenia z działalności podziemnej żołnierzy AK Kresów Wschodnich, spośród
których wywodzi się zdecydowana większość członków naszego Stowarzyszenia, w tym np. corocznie organizowane obchody w ramach Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy rocznicy Operacji „Ostra Brama”
– zapewnienie weteranom możliwości udziału w najważniejszych uroczystościach państwowych tj. Dniu Wojska Polskiego, rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę czy w Dniu Święta Niepodległości.
2. Edukacja patriotyczna młodzieży i polskiego społeczeństwa
– włączanie młodzieży ze szkół z Mazowsza i Podlasia do udziału i współorganizacji wydarzeń z udziałem Łagierników – Żołnierzy AK - daje to
młodym ludziom możliwość bezpośredniej rozmowy ze świadkami historii, szczegółowego poznania ich losów, poprawienia znajomości tej
niezwykle ważnej części historii Polski, jaką był wysiłek zbrojny żołnierzy
AK i innych formacji niepodległościowych, działających na bardzo trudnym terenie Kresów Wschodnich II RP
– organizacja rajdów, warsztatów edukacyjnych i obozów liderskich dla
młodzieży z Polski oraz polonijnej z Litwy i Białorusi, które sprzyjają poznawaniu najnowszej historii naszej Ojczyzny, a także nawiązywaniu
kontaktów między młodymi ludźmi
– tworzenie Klubów Pamięci Armii Krajowej, wspieranie ich aktywnej działalności w ramach edukacji historycznej i krzewieniu patriotyzmu w środowiskach lokalnych.
3. Badanie i upowszechnianie losów Łagierników-Żołnierzy AK
– dbałość o archiwum Stowarzyszenia i ścisła współpraca z rodzinami łagierników celem upamiętnienia poszczególnych weteranów i ich losów
– dokumentowanie losów weteranów poprzez szeroką kwerendę archiwalną,
zasoby własne organizacji w formie publikacji oraz internetowej „Bazy Łagierników Żołnierzy AK”
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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– nagrywanie notacji biograficznych z weteranami i ich późniejsze wykorzystanie w działaniach edukacyjnych Stowarzyszenia
– organizacja wykładów, warsztatów, pokazów filmów, koncertów, festiwalu pieśni patriotycznej w Kraju i za granicą, upowszechniających losy
łagierników
– aktywne współdziałanie z innymi organizacjami kombatanckimi, pozarządowymi, samorządami lokalnymi, administracją państwową (ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Senatu RP), instytucjami kultury
i nauki, placówkami oświatowymi itp. celem upowszechniania szerokiej opinii publicznej w Polsce, w środowiskach polonijnych i za granicą ważnych
wydarzeń i postaci z najnowszej historii Polski.
4. Urządzanie mogił, nowych miejsc spoczynku oraz porządkowanie cmentarzy wojennych żołnierzy AK na Kresach Wschodnich wraz
z młodzieżą, znajdujących się obecnie na terenach Białorusi i Litwy
Jak widzą Państwo z powyższej ogólnej listy, członkom i współpracownikom naszego Stowarzyszenia nie brakuje pomysłów i energii do działania.
Wszystkich chętnych do podjęcia współpracy z naszą organizacją, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Będzie nam szczególnie miło nawiązać kontakt z dziećmi i wnukami Łagierników – Żołnierzy AK. Może także spuścizna
Państwa ojców i dziadków jeszcze czeka na przypomnienie?
Na zakończenie pragnę gorąco podziękować weteranom – członkom naszego Stowarzyszenia za Państwa wsparcie i mądrość. Proszę przyjąć od młodszych wiekiem kolegów życzenia wielu lat w zdrowiu i pomyślności, a także
energii do dalszego dzielenia się Państwa świadectwami z młodzieżą. Wolontariuszom i współpracownikom obecnym i byłym naszej organizacji pragnę
bardzo podziękować za dotychczasową współpracę i prosić o jeszcze. Sztandar naszego Stowarzyszenia ponieśmy przez następne lata. Jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, aby każdy Polak wiedział, kim byli łagiernicy – Żołnierze
Niezłomni z Kresów Wschodnich II RP.
Z wyrazami głębokiego szacunku,
Artur Kondrat
Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
10
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CYKL KRESOWI BOHATEROWIE ZAPOMNIANI
Od redakcji :
W bieżącym numerze Kwartalnika pragniemy zainaugurować nowy cykl artykułów „Kresowi Bohaterowie zapomniani”, poprzez które przypomnimy czytelnikom niesłusznie zapomnianych przez opinię publiczną, a niezwykle ważnych
dla działalności AK na Kresach Wschodnich II RP dowódców. Cykl rozpoczynamy od przybliżenia Państwu sylwetki mjr Jana Piwnika (ps. „Ponury”).

dr Kazimierz Krajewski
„Major Jan Piwnik
(ps. „Ponury”)”
Mjr Jan Piwnik „Ponury”
urodził się 31 VIII 1912 r.
w Janowicach pow. Opatów (woj. kieleckie) w rodzinie chłopskiej (syn Jana
mjr Jan Piwnik ps. „Ponury”
i Zofii z d. Kłonica). W 1932 r.
Foto: Feliks Konderko; pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna
ukończył Gimnazjum Państwowe im. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, otrzymując
świadectwo dojrzałości. W okresie 11 VIII 1932 – 23 VI 1933 r. przeszedł
przeszkolenie w Szkole Podchorążych Artylerii Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim, następnie skierowany na praktykę do 7 baterii 10 pac, 20
IX 1933 r. przeniesiony do rezerwy. 1 I 1935 r. został mianowany do stopnia ppor. rez. art.
Po ukończeniu służby wojskowej wstąpił do Policji Państwowej, gdzie
podjął służbę w stopniu aspiranta. W 1938 r. ukończył szkołę oficerską rezerwy policji w Golędzinowie pod Warszawą.
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. jako dowódca kompanii
w zmotoryzowanym batalionie Policji Państwowej, uczestnicząc m.in.
w obronie linii Pilicy, następnie w działaniach w Małopolsce Wschodniej.
23 IX 1939 r. wraz ze swą jednostką przekroczył polsko – węgierską granicę państwową. Przez Węgry, Jugosławię i Włochy dotarł do Francji. Tu
wstąpił w szeregi odtwarzanych jednostek Wojska Polskiego, otrzymując przydział do 4 pac 4 DP. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do
Wielkiej Brytanii. Początkowo służył w 4 dywizjonie artylerii lekkiej IV Brygady Kadrowej Strzelców, następnie w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Po zgłoszeniu się do służby w kraju został przeszkolony
w zakresie pracy konspiracyjnej ze specjalnością dywersji; 10 X 1941 r.
zaprzysiężony w VI Oddziale Sztabu Naczelnego Wodza.
Do kraju skakał w nocy 7/8 XII 1941 r. – na placówkę odbiorczą „Ugór”
pod Łyszkowicami na zach. od Skierniewic (operacja zrzutowa „Ruction”).
Od grudnia 1941 r. do kwietnia 1942 r. służył w Komórce Przerzutów Powietrznych KG AK, jako szef odbioru. W perspektywie przewidywano powierzenie mu funkcji szefa ochrony Delegata Rządu.
15 V 1942 r. na własną prośbę otrzymał przydział do samodzielnej organizacji dywersyjnej „Wachlarz” – jako dowódca II Odcinka (kierunek działania z Wołynia na wschód - na Kijów i Charków). Po dokonaniu krótkiego rekonesansu na Wołyń i Ukrainę w drugiej połowie czerwca 1942 r.
wyjechał do Równego. Jednak już w lipcu 1942 r. został wraz ze swoim
zastępcą, ppor. J. Rogowskim „Czarką” aresztowany w Zwiahlu. Po kilku
tygodniach udało im się uciec, jednak musiał podjąć kurację nadszarpniętego zdrowia na konspiracyjnych kwaterach. W międzyczasie funkcję dowódcy II Odcinka powierzono por./kpt. Tadeuszowi Klimowskiemu
„Klonowi”. „Ponury” we wrześniu 1942 r. powrócił do Warszawy. Tu 31 XII
1942 r. gen. Stefan Rowecki „Grot” powierzył mu zadanie zorganizowania
akcji odbicia aresztowanych oficerów „Wachlarza” z więzienia w Pińsku.
Operacja kierowana przez „Ponurego” została przeprowadzona 18 I 1943
r. z pełnym powodzeniem (podczas akcji zabito dwóch Niemców: szefa
więzienia i jego zastępcę). Uwolnionych więźniów dostarczono do Warszawy. „Ponury” za tę akcję został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po
rozwiązaniu „Wachlarza” został skierowany do Kedywu KG AK, gdzie m.in.
jako instruktor taktyki prowadził zajęcia w szkole dywersyjnej „Zagajnik”.
Od 4 VI 1943 r. pełnił funkcję szefa Kedywu Okręgu AK Kielce. Na stano12
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wisku tym zorganizował z luźnych oddziałów leśnych Zgrupowanie Partyzanckie o przeciętnym stanie osobowym od 200 (lipiec 1943) do 400
żołnierzy (październik 1943). Terenem operacyjnym Zgrupowania były
przede wszystkim Góry Świętokrzyskie i obszary do nich przyległe. Dowodzone przez niego siły podzielone zostały na trzy mniejsze Zgrupowania: Nr 1 dowodzone przez por. cc Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”,
Nr 2 dowodzone przez por. Waldemara Szwieca „Robota” i Nr 3 dowodzone przez por. Mariana Pieca „Mariańskiego”. Wykazywały znaczną ruchliwość, obejmując swą działalnością jednocześnie kilka powiatów woj.
kieleckiego. Wykonały szereg udanych akcji bojowych i dywersyjnych
(m.in. kilka akcji na niemieckie pociągi, opanowanie powiatowego miasta Końskie, zniszczenie ekspedycji żandarmerii pod Nową Wsią, szereg
potyczek i walk z obławami niemieckimi). Pomimo zyskania popularności w szeregach AK i wśród ludności popadł w konflikt z Komendą Okręgu AK Kielce, która oceniała, iż poświęcając cały czas Zgrupowaniu Partyzanckiemu, zaniedbuje swe obowiązki jako szef Kedywu (i nie organizuje
pracy Kedywów poszczególnych obwodów), zaś ludność cywilną naraża
na represje. Odnoszone sukcesy zostały przyćmione przez szereg porażek i starć przynoszących straty we własnych szeregach – spowodowanych pracą agenta Gestapo zainstalowanego w dowództwie Zgrupowań
(okazał się nim ppor. J. Wojnowski „Motor”, skazany później przez Wojskowy Sąd Specjalny AK na karę śmierci i rozstrzelany). W wyniku zaistniałej
sytuacji 7 X 1943 r. por. Jan Piwnik zrzekł się funkcji szefa Kedywu Okręgu, zachowując funkcję dowódcy Zgrupowań Partyzanckich. Po walce
z operacją przeciwpartyzancką 28 X 1943 r. na Wykusie, w której poległo 36 żołnierzy AK, przystąpił do częściowej demobilizacji Zgrupowania
przed zbliżającą się zimą, do której jego oddziały nie były przygotowane.
W dniu 2 I 1944 r. został odwołany przez KG AK z funkcji dowódcy Zgrupowania Partyzanckiego.
Po powrocie do Warszawy przydzielono go do dyspozycji mjr. dypl. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, skierowanego interwencyjnie w charakterze pełnomocnego inspektora KG AK do Nowogródzkiego Okręgu AK
z zadaniem „spacyfikowania” sprawy rtm. Józefa Świdy „Lecha”. Na Nowogródczyznę wyjechał 20 II 1944 r. Uczestniczył jako jeden z sędziów w składzie sądu polowego rozpatrującego sprawę rtm. „Lecha” (sąd skazał „Lecha” na karę śmierci przez rozstrzelanie, „Kotwicz” jako przedstawiciel KG
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zawiesił wykonanie wyroku i skierował „Lecha” na inny teren – z prawem
rehabilitacji). W marcu powierzono „Ponuremu” zorganizowanie szkolenia
żołnierzy w Nadniemeńskim Zgrupowaniu Batalionów Partyzanckich AK.
Kierował wówczas ośrodkiem szkoleniowym w Hołdowie.
Następnie Komendant Okręgu „Nów” powierzył mu funkcję dowódcy
VII batalionu 77 pp AK organizowanego właśnie z sił Obwodu (Ośrodka)
Szczuczyn. Maksymalny stan tej jednostki wynosił 780 żołnierzy zorganizowanych w trzy, a w końcowym okresie cztery kompanie + pododdziały
służb. Por. „Ponury” dowodził 29 IV 1944 r. nieudaną akcją w Szczuczynie (ponad 40 zabitych i jeńców – zamordowanych). Sukcesem zakończyły się natomiast akcje rozbrojenia żandarmerii i policji w Wasiliszkach
oraz rozbicie stutzpunktu w Jachnowiczach i niemieckiej kolumny samochodowej z żandarmerią pod Nowym Dworem 8 VI 1944 r. Pododdziały
VII batalionu stoczyły ponadto wiele mniejszych walk i potyczek z niemieckimi siłami okupacyjnymi i formacjami kolaboranckimi w niemieckiej służbie. W ciągu kilkumiesięcznej służby na Nowogródczyźnie zyskał
wielką popularność i sympatię w szeregach AK i wśród ludności cywilnej,
wysoko oceniali go przełożeni.
Por. Jan Piwnik poległ 16 VI 1944 r. dowodząc akcją likwidacji niemieckiego stutzpunktu w Bohdanach (Jewłaszach) w powiecie szczuczyńskim. Pochowano go wraz z poległymi podkomendnymi na cmentarzu
w Wawiórce. Pogrzeb tego wybitnego dowódcy stał się wielką manifestacją patriotycznej kresowej ludności, która bardzo licznie uczestniczyła
w tej uroczystości. Pośmiertnie został awansowany do stopnia majora.
17 IX 1987 r., po wielu latach starań, został ekshumowany z mogiły
w Wawiórce i 12 VI 1988 r. uroczyście pochowany w klasztorze OO Cystersów w Wąchocku. W Suchedniowie na Kielecczyźnie wzniesiono
poświęcony mu pomnik, zaś kapliczka poległych partyzantów Zgrupowania „Ponury” – „Nurt” na Wykusie w Górach Świętokrzyskich stała się
miejscem ważnych uroczystości patriotyczno– religijnych, skupiających
co roku tysiące ludzi.
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kpt Jan Lisowski (ps. „Karuś”)
„W służbie walki zbrojnej i AK (1939-1946) – Wspomnienia
żołnierza 7 batalionu 77 pp Okręgu Nowogródzkiego AK
pod dowództwem Jana Piwnika (ps. „Ponury”)”
Po napadzie Niemców na Polskę zawiązała się podziemna organizacja –
placówka na terenie naszej wsi Papiernia oraz sąsiedniej wsi Kowale pod
nazwą „Przedświt”. Na jej czele stanął kierownik szkoły Zakrzewski w stopniu kapitana rezerwy oraz Józef Huszcza z folwarku Hołownia –Lipska.
Placówka Papierni liczyła około 20-tu młodych chłopców – ochotników podległych tym dowódcom rezerwy. Utrzymywała ona ścisły kontakt z żołnierzami Wojska Polskiego, którzy nie zdali broni i prowadzili
zgrupowanie na terenie Okręgu Nowogródzkiego AK. Były to oddziały
„Krysi”, „Okonia” oraz grupa „Ostoja”. Do tej organizacji - placówki byłem
wcielony przez Zakrzewskiego i po przysiędze przyjąłem pseudonim „Karuś”. Początkowo wykonywałem funkcję łącznika między naszą placówką
a Kowalkami, by następnie być kierowanym do rozpoznania wojskowego żandarmerii oraz wojska niemieckiego na terenie miejscowości: Nowe-Stare Wasiliszki, Szczuczyn i Żołądek, rozpoznania konfidentów czy
rozpoznania terenu w miarę posuwania się naszych oddziałów.
Następnie zostałem powołany do oddziału „Okonia” grupy „Ostoja” i nowo
sformowanego 7 batalionu mjr Jana Piwnika (ps. „Ponury”) 77 pp Okręgu
Nowogródzkiego AK, liczącego około 300 ochotników – żołnierzy AK.
Przydzielono mnie do 3-ej kompanii dowodzonej przez Janusza Skalskiego (ps. „Lin”) drużyny „Krzemienia”. Majora „Ponurego” miałem okazję widzieć osobiście kilka razy, ponieważ w folwarku Hołownia-Lipska
mieszkał kapitan rezerwy Huszcza, który miał stały kontakt z „Ponurym”,
„Ostoją”, „Ragnerem” i „Okoniem”. W batalionie „Ponurego” miałem u dowództwa dobrą opinię, zdobytą w konspiracji, dlatego powierzono mi
drużynę rotacyjno-zwiadowczą, która miała za zadanie dokonywanie rozeznania terenu przed wymarszami oddziału czy np. akcją szczuczyńską.
W tej ostatniej nie brałem udziału, ale celem naszych żołnierzy było rozbicie niemieckiego zgrupowania. Niestety cel nie został osiągnięty, ponieśliśmy duże straty osobowe – 24 zabitych, a pozostałych 20 wzięto
do niewoli. Inaczej stało się w przypadku ataku z rozkazu „Ponurego” na
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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żandarmerię w Wasiliszkach. Tam placówka została zdobyta bez żadnych
strat, a batalion wzbogacił się o pokaźną ilość broni maszynowej, ręcznych granatów i amunicji palnej.
„Ponury” jako Cichociemny był dobrze przeszkolonym dowódcą. Znał
taktykę wojskową, szybko rozpoznawał teren przeciwnika. Dlatego pod
jego dowództwem było wiele udanych akcji bojowych. Jako doświadczony oficer prowadził walkę z ukrycia. Lubił swojego białego konia, do
którego był przywiązany. Po jego śmierci konia przekazano do Papierni
kapitanowi placówki – Zakrzewskiemu.
Ostatnią akcją jako dowodził mjr „Ponury” był bunkier niemiecki liczący
około 120 dobrze uzbrojonych żołnierzy Wehrmachtu, posiadający w magazynach zaopatrzenie w żywność i sprzęt na okres 3 miesięcy. Znajdował
się on w obrębie miejscowości Jewłasze niedaleko Nowosiółek. Batalion
nasz podzielony był na trzy grupy : uderzeniową, osłonową od strony Grodna i osłonową od strony Lidy, w której to brałem czynny udział w oddziale „Okonia” wraz z dowództwem całego, naszego plutonu. Po uderzeniowej, kilkugodzinnej walce ogniowej część bunkru została zdobyta. Większa
część jego obsady wycofała się. Ponownie udało się zdobyć w walce broń,
amunicję i moździerze, które wypełniły trzy konne wozy. W akcji tej poległo 7 żołnierzy z grupy bojowej „Ostoja” oraz komendant batalionu – mjr
„Ponury”. Jego śmierć jest objęta tajemnicą wojskowej przysięgi.
Pogrzeb poległych odbył się w miasteczku Wawiórka – miejscowości liczącej 7-8 tysięcy mieszkańców, a które było oddalone od miejsca mojego
zamieszkania o 5 km. Pogrzeb odbył się z wszystkimi jak na owe czasy honorami wojskowymi i z udziałem naszego kapelana i jednocześnie księdza
z miejscowej parafii. Mogiły zostały obficie udekorowane wieńcami kwiatów od towarzyszy broni. Wieńce te przygotowały nasze wspaniałe dziewczęta. Groby poległych w ciągu dnia były niszczone przez sowiecką bezpiekę, a w nocy odnawiane przez naszą, wiejską młodzież i pobliskie placówki.
Rodzina komendanta - mjr „Ponurego” wielokrotnie czyniła starania
u władz moskiewskich o zezwolenie sprowadzenia jego zwłok w rodzinne strony, gdzie przeszedł szlak bojowy tj. w Góry Świętokrzyskie. Po
długim czasie wyrażano zgodę i zwłoki Komendanta 7 batalionu 77 pp
Okręgu Nowogródzkiego AK zostały sprowadzone do Polski i spoczywają w Górach Świętokrzyskich na kwaterze „Ponury-Nurt”, gdzie w rocznicę
zgonu 16-go czerwca rokrocznie celebrowana jest msza święta z udzia16
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łem hierarchów kościelnych i świeckich, wojska i policji, gdyż „Ponury”
był przedwojennym policjantem. W ww. uroczystościach często biorę
udział, aby oddać hołd swemu dowódcy jako żołnierz 7 batalionu. W czasie tych uroczystości miałem także czasem okazję spotykać, zmarłego
już, innego mojego dowódcę mjr „Lina” Skalskiego.
Po śmierci mjr „Ponurego” nasza walka nadal trwała. Następnym celem
była akcja „Burza” i Operacja „Ostra Brama”. Toteż 7 batalion podążał w lipcu 1944 r. w stronę Wilna. W marszu napotkaliśmy małe zgrupowania niemieckie, które bez oporu niszczyliśmy. Po dotarciu do Wilna czekał nas
silny opór niemieckiej artylerii oraz ciągły ogień bojowy. W czasie tych
walk doznałem paraliżu głowy i straciłem przytomność. Miasto Wilno zostało wyzwolone przez AK i Armię Czerwoną. Po tym wydarzeniu przez
kilka dni byliśmy traktowani przez radzieckich żołnierzy jak towarzysze
broni, oddając sobie nawzajem wojskowe honory.
Nagle dowództwo Armii Czerwonej zażądało wspólnego spotkania
z naszym dowództwem. Zaproszono na spotkanie wyższych oficerów,
którzy do swych oddziałów już nie powrócili, a pierścień wojsk sowieckich zaczął się kurczyć wokół naszych zgrupowań. Przez megafony nadano rozkaz złożenia broni. Oddziały nasze zostały internowane. Zapanowała w nich panika, którą dodatkowo władze sowieckie spotęgowały,
twierdząc, że zostaniemy wcieleni do Wojska Polskiego i pójdziemy wszyscy dalej na front. Jednocześnie zaczęły się grupowe aresztowania naszych żołnierzy. Kierowano ich do Kaługi. Każdy musiał ratować się na
swój sposób. Ponieważ byłem po kontuzji, odesłano mnie do szpitala polowego w Druskiennikach. Stamtąd powróciłem do miejsca zamieszkania w drugiej połowie 1945 r.
Nawiązałem wówczas kontakt z oddziałem „Ireny” i „Zawiszy”, liczącym
rotacyjnie 5-8 osób, a który prowadzili Klukiewiczowie – ojciec z synem
i nadali mu nazwę „NiN – Niezawisłość i Niepodległość”. Celem oddziału była ochrona ludności przed bandami rabunkowymi oraz likwidowanie konfidentów NKWD. W czasie jednej z akcji bojowych zostałem ranny, a „Zawisza” – syn komendanta „Ireny” ciężko ranny. Ukrywałem go
w pewnych miejscach mimo, że sam nie byłem w pełni zdrowy.
Po moim zranieniu nie zawsze brałem czynny udział w akcjach, ponieważ oddziały sowieckie mocno deptały nam po piętach. W jednej
z takich potyczek, okrążony przez Sowietów, wysadził się w powietrze
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dowódca naszego oddziału „Irena”, nie chcąc poddać się wrogowi. Taki
to był żywot walczących najpierw z okupantem niemieckim, a następnie sowieckim.
Ostatecznie wywiad sowiecki odnalazł miejsce mojego ukrycia i zostałem aresztowany przy jednoczesnej konfiskacie całego posiadanego przeze mnie arsenału bojowego tj. pepeszy, granatów bojowych i sprzętu
wojskowego. Osadzony w więzieniu w Lidzie w czasie śledztwa w okresie
06.01-15.05.1946 r. przeżyłem ciężkie tortury. Zostałem skazany wyrokiem
Trybunału Wojskowego NKWD z art. karnego 63-1-76 jako „zdrajca państwa sowieckiego walczący z bronią w ręku w szeregach Armii Krajowej” na
25 lat pozbawienia wolności, jednakże z uwagi na fakt, że byłem niepełnoletni wyrok ostatecznie zmniejszono do 10 lat. Zostałem zesłany do łagrów
stalinowskich na daleką Syberię do ciężkich, katorżniczych prac po 12 godzin dziennie o głodowej porcji żywnościowej, w temperaturze minus 42
stopni Celsjusza. Tam, na Syberii w Ozierłagu zostawiłem swoje młode lata
i zdrowie jako więzień o numerze C-613. Nie miałem przez ten czas żadnej
prasy – była zakazana. Kontakt z rodziną mógł być tylko w formie 2 listów
rocznie, zawierających nie więcej niż 18 słów każdy.
Co przecierpiało się w łagrach stalinowskich, nie sposób opisać ani też
opowiedzieć. Traktowano nas jako element niepożądany, przeznaczony
do likwidacji, który nie ma prawa nawet po śmierci do jakiegoś grobu.
Mogiłami naszych towarzyszy broni usłana jest ziemia rosyjskiego kata,
po całej nieludzkiej ziemi dalekiej Syberii. Po śmierci Stalina w 1953 r. zostałem zwolniony z możliwością powrotu w rodzinne strony.
W powyższej relacji pominięte zostały daty wydarzeń i niektóre nazwiska dowódców – naszych oficerów, bowiem czas i cierpienie w stalinowskich łagrach zabrał nam pamięć. Jednak nigdy nie zabrakło nam miłości
do Ojczystego Kraju i nadziei na powrót do kochanej Ojczyzny.
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POEZJE
Spraw dobry Boże
wiersz z nieopublikowanego maszynopisu „WSPOMNIENIA” z 11-letniej niedoli i tułaczki w obozach Workuty. Według informacji podanej na stronie tytułowej zbiór zawiera dokumentalne
wiersze i rymowaną prozę różnych autorów – z rzeczywistego życia obozowego więźniów politycznych w WORKUCIE. Zebrane i przywiezione do kraju przez Witolda X.

1. Spraw o Dobry Boże
bym będąc kiedyś na rozstaju dróg
przy polskiej stanął kiedyś kaplicy,
a pył strzepnąwszy ze strudzonych nóg,
ze łzami dziękował Bożej Dziewicy
za powrót do Kraju, opiekę i zdrowie.
Bym tuląc ustami skibę ojczystą
wypłakał wszystko, czego w ludzkiej mowie
nie wypowiem nawet poezją kwiecistą.
2. Spraw bym klęcząc w Twoim kościele
o dłonie wsparłszy znękaną głowę
usłyszał modlitw dziękczynnych wiele
i polską wokół szeptaną mowę.
Bym Ciebie ujrzał w ręku kapłana,
zstępującego z ołtarza,
Ciebie – Boga mego i Pana,
Idącego do mnie – marności i nędzarza.
3. Pozwól mi jeszcze ujrzeć polskie chaty,
wielkomiejskie domy, gmachy i fabryki
ziemi rodzinnej różnobarwne płaty,
lasy, doliny i górskie strumyki.
Pozwól mi w zespole
bliskich dusz i bratnich,
w ukochanym rodziny kole
dożyć chwil ostatnich.
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4. Spraw o Dobry Panie,
bym w czasie starości,
na Ojczystym Łonie,
złożył swoje kości.
5. By na mej mogile
stanął krzyż drewniany.
a w rocznicy chwile,
ktoś bliski, kochany,
przychodząc na moją
ostoję wśród cienia
złożył na niej swoją
wiązankę wspomnienia.
		

/ - / 1948. Workuta

Stanisław Baliński

Polska Podziemna
Moją ojczyzną jest Polska Podziemna,
Walcząca w mroku, samotna i ciemna,
Moim powietrzem jest wicher bez nieba.
Moim pokarmem jest krew w garści chleba,
A moim światłem, co płonie z daleka,
Jest nasze prawo i prawo człowieka.
Może mnie dławić ten bunt wiecznie żywy,
Ale bez niego nie będę szczęśliwy.
Mogę uciekać przed zmagań żałobą,
Ale już nigdy nie ujdę przed sobą.
Wśród wielu ojczyzn, co płyną w mgle cudnej,
Ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej.
20
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Cóż mi po wszystkich słońcach tego świata,
Jeżeli światło zaciemnia mi krata.
Cóż mi po wszystkich urokach tej ziemi,
Jeśli mi serce pchnęło do podziemi.
O bracia moi, a kto bez wolności,
niech w ciemności idzie i walczy w ciemności.
Moją ojczyzną jest Polska Podziemna,
Walcząca w mroku, samotna i ciemna,
czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy,
Nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy
I każe sercu taką moc natężyć,
Że wbrew rozumom musimy zwyciężyć.


Londyn 1944 r.
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WSPOMNIENIA
Władysław SWARCEWICZ
Moja działalność
Urodziłem się 9 sierpnia 1924 r. w Brześciu
n. B. [nad Bugiem – przyp. red.] i tam zamieszkiwałem. Rodzice moi byli urzędnikami pocztowymi. Do 1939 r. ukończyłem dwie klasy gimnazjum
im. R. Traugutta. Od czwartej klasy szkoły powszechnej należałem do harcerstwa. Na kilkanaście dni przed wybuchem wojny w 1-ej B.D.H. [Brzeska
Drużyna Harcerska – przyp. red.] im. Tadeusza Kościuszki zostało zorganizowane pogotowie harcerskie, w ramach którego pełniłem dyżury nocne
(do 10. IX. 1939 r.) przy osłonie mostu drogowego na rzece Muchawiec.
Ojciec mój został w tym czasie powołany do Poczty Polowej. 11.IX. wraz
z matką i młodszym bratem ewakuujemy się na południe. Docieramy pod
Dubno, gdzie 17.IX. wkraczają wojska radzieckie. Nie mogąc powrócić do
Brześcia, po wielu trudnościach, drogą okrężną poprzez Kowel, Chełm, Warszawę, Terespol, a następnie przeprawiając się łodzią przez Bug, wracamy
dopiero na początku listopada do domu. Rozpoczynam naukę w polskiej
szkole Nr 7 w Brześciu n. B., prowadzonej przez władze radzieckie (tzw. dziesięciolatka). W szkole wśród młodzieży, szczególnie byłych harcerzy, zaczyna działać konspiracja, która polega na rozmowach o konieczności przygotowania się do walki z okupantem, zbieraniu broni i amunicji na przedpolach
Twierdzy Brzeskiej. Zalążki tej konspiracji zostają rozbite przez masowe
aresztowania młodzieży i całych rodzin. Mając w domu radio, które pomimo wezwań nie zostało oddane nowej władzy, zajmuję się nasłuchem radiowym wiadomości przekazywanych przez radio francuskie (Tuluza), a następnie Londyn. W tym czasie w domu zdołałem wraz z ojcem zgromadzić
4 nagany z amunicją, zamek od karabinu – mauzer oraz dwie maski gazowe. W późniejszym czasie (1941 r.) doszła jeszcze dubeltówka oraz kilka granatów węgierskich. Dla potrzeb konspiracji zakupiliśmy od Węgrów
(luty 1944 r.) 3 karabiny, przekazane później do oddziału partyzanckiego
„Watra IV”.
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Po wkroczeniu Niemców do Brześcia n. B . (22.VI.1941) zostałem wciągnięty wraz z matką, ps. „Mama” do konspiracji ZWZ AK. Moja matka
prowadziła skrzynkę kontaktową przy stołówce miejskiej, dla Komendy
Okręgu Poleskiego oraz dla Wachlarza III; ja natomiast zajmowałem się
nasłuchem radiowym, początkowo jeszcze na naszym aparacie „Telefunken”, za względu na gabaryty trudnym do ukrycia, a następnie na dostarczonym z K.O. –O.S.B. Nr 75 [typ radiostacji – przyp. red.]
W połowie roku 1943 rodzice moi przyjęli do naszego domu (ul. Koszarowa 4 B) rodzinę żydowską dr Kagana (3 osoby), która uciekła z likwidowanego przez Niemców getta. Rodzina ta ukrywała się u nas do
1.X.43 tj. do dnia mego aresztowania przez Gestapo. Aresztowanie nastąpiło w miejscu mojej pracy. Pracowałem w tym czasie w firmie budowlanej H. Kletke jako technik. Osadzony zostałem w więzieniu brzeskim. Kilkutygodniowe ciężkie przesłuchiwania przez Gestapo nie
wykazały żadnych śladów mojej działalności w konspiracji. Po prawie
trzymiesięcznym pobycie w więzieniu 23.XII.43 zostałem wysłany wraz
z większą grupą uwięzionych do obozu koncentracyjnego. Podczas załadunku kolejowego uciekam i ukrywam się u zaprzyjaźnionej rodziny.
Ponieważ, jak sprawdził wywiad AK, dom mój jest bezpieczny, pomimo
mojej ucieczki, gdyż raport niemiecki podał, że zostałem zastrzelony
w transporcie, od stycznia 44 r. ukrywam się w naszym domu i zajmuję
się dalej nasłuchem radiowym.
W tym czasie (styczeń 44 r.) Komendant Okręgu Poleskiego „Twierdza” –
ppłk „Żuk” Stanisław Dobrski przenosi swoją kwaterę do naszego domu,
gdzie niezależnie od nasłuchu radiowego wchodzę w skład osłony Komendanta Okręgu.
Matka moja w tym czasie, poza prowadzeniem skrzynki kontaktowej
(stołówka magistracka) pełni funkcję szefa opieki społecznej oraz prowadzi komórkę legalizacyjną, którą przejęła od „Ireny” – Jadwigi Ostaniewicz. Ojciec mój, ps. „Tata” pełni natomiast funkcję płatnika Komendy Okręgu.
W pierwszych dniach kwietnia 44 r. zostaję oddelegowany do pomocy przy pracy radiostacji K.O., która znajdowała się na kolonii Janowo
u Bolesława Okły około 20 km na północny wschód od Brześcia. Pomoc
moja polega na osłonie oraz uruchamianiu prądnicy zasilającej radiostację. W chwilach wolnych ppor. „Marek” NN kierujący radiostacją, zaKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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poznaje mnie z jej budową i działaniem oraz szkoli w nadawaniu znaków Morse’a.
25 kwietnia 44 r. otrzymuję rozkaz przez łącznika udania się do kolonii
Skoki (6 km na południe od Brześcia). Po przyjściu na miejsce dowiaduję się, że następnego dnia ma się tutaj odbyć odprawa sztabu Komendy Okręgu Poleskiego AK. Komendant Okręgu z zastępcą, adiutantem,
płatnikiem i łącznikami jest już na miejscu. Pozostali członkowie sztabu
mają jeszcze dotrzeć. O świcie 26.VI. Gestapo z żandarmerią na skutek
denuncjacji, okrążają kolonię, aresztując część członków sztabu i miejscowej konspiracji (z-cę K.O. „Zenona”, „Tatę”, Komendanta Placówki i kilkanaście innych osób). Ponieważ Niemcom wydaje się, że mają
nareszcie w swoich rękach „Żuka” – K. Okręgu, zaprzestają szczegółowych rewizji poszczególnych budynków gospodarczych i w ten sposób
nie zostałem odkryty w słomie nad oborą, gdzie schowałem się wraz
z łącznikiem „Kańskim”. Przy aresztowaniu „Taty” – Niemcy wzięli go na
skutek b. wielkiego podobieństwa za „Żuka” i dlatego zaprzestali dalszych poszukiwań. Następnej nocy po skontaktowaniu się w Skokach
z adiutantem K.O., uzyskuję hasło i zgodę na dołączenie do Oddziału
partyzanckiego – „Watra IV” dowodzonego przez ppor. „Marka” – Stanisława Nabiałka. Oddział mój prowadzi akcje dywersyjne w rejonie
Poliszcz, Prużan, Żabinki, a następnie otrzymuje rozkaz przejścia do
Puszczy Białowieskiej w celu założenia bazy dla przyszłej działalności
w ramach akcji „Burza”.
W dniu 17 lipca wkraczają do Puszczy oddziały radzieckie, rozbrajają
nas i kierują na miejsce postoju do Białowieży. W Białowieży stacjonujemy przez prawie dwa tygodnie i następnie pod kierownictwem 2-ch
oficerów radzieckich zostajemy skierowani (piechotą) w kierunku na Lublin do tworzącej się Armii Polskiej. W trakcie przemarszu, na zachód
od Wysokiego Litewskiego (k. lasów tokarskich), spotykamy koncentrujące się oddziały Zgrupowania 30 DP AK [Dywizji Piechoty Armii Krajowej – przyp. red.]. Dowództwo Zgrupowania przejmuje nas i włącza jako
3 Kompanię III bat. 82 p. p. AK. Wraz z całym Zgrupowaniem spieszymy
na pomoc walczącej Warszawie.
W tym miejscu przerywamy druk życiorysu Władysława Swarcewicza,
gdyż szerzej o następujących potem zdarzeniach, możemy przeczytać w ko24

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80)

lejnym jego artykule, zatytułowanym „Moje wspomnienia z pobytu w 270
obozie dla jeńców wojennych w ZSRR w 1944-1946 r.” Według biogramu zamieszczonego w IV tomie „Indeksu represjonowanych. Uwięzieni w Borowiczach” (Moskwa-Warszawa 1997) podano o nim następujące dane:
Swarcewicz Władysław
ur. 1924
o. Stanisław

Źródła:
C1 – 461/p – 182132 (teczki personalne w Centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych w Moskwie; C4 – 65-290.5 -881 (listy imienne trzech transportów powrotnych z obozu nr 270, Centrum…); K1 – 1563; K1 (lista repatriantów z Riazania i Borowicz
26 lutego 1946 w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy); I -19789 (ankiety ośrodka „Karta”).
C1 Swarcewicz – Adamski Zenon, ur. 1925, o. Adam.

Moje wspomnienia z pobytu w 270 obozie dla jeńców
wojennych w ZSRR w 1944 – 1946 r.
W dniu 19 sierpnia 1944 r. w Wielkich Dębach k/W-wy Zgrupowanie
zostaje rozbrojone, oficerowie zatrzymani a pozostali żołnierze w kilkunastu ciężarówkach pod konwojem sowieckim odwiezieni na Majdanek,
przy zapewnieniu pułkownika sowieckiego (dał oficerskie słowo), że nasi
oficerowie dołączą następnego dnia do nas. Po przyjeździe na Majdanek
(niedziela – 20.08.44) okazuje się, że oficerów nie zobaczymy, gdyż są wywożeni na wschód w związku z czym uciekam z obozu wraz z kilkoma kolegami. Po dwóch dniach docieram do Białej Podlaskiej gdzie spotykam
ppor. „Marka”, który ze względu na stan zdrowia nie mógł iść z nami na
pomoc Warszawie. Przechodzę powtórnie do konspiracji i melinuje się
w Białej Podlaskiej. W tym czasie dowiaduję się, że nasi oficerowie przebywają w Brześciu n.B. w byłym obozie po-cygańskim.
15 listopada 1944 r. zostaję aresztowany przez sowietów i osadzony w więzieniu w Białej Podlaskiej. W tym czasie posiadałem fałszywe
warszawskie dokumenty na nazwisko Adamski Zenon i pod takim naKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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zwiskiem przebywałem w obozie w ZSRR. Po dwóch tygodniach badań
i bicia przez śledczych, w nocy z 29 na 30 listopada zostaję wywieziony
wraz z liczną grupą aresztowanych (ok. 75 osób) trzema ciężarówkami
i licznym konwojem do Sokołowa Podlaskiego. Znajduje się tutaj obóz
przejściowy dla aresztowanych przez NKWD z różnych okolicznych miejscowości (w większości spod Warszawy). Jest nas w obozie około 2000
osób. 1-go grudnia załadowują nas, przy biciu i popychaniu do wagonów towarowych (małych), po 80 więźniów na każdy wagon. Wagony są
odrutowane i całkowicie zamknięte z wpuszczoną rurą po jednej stronie drzwi do załatwiania czynności fizjologicznych. W takich warunkach
w strasznej ciasnocie i zimnie, po 11 dniach podróży wyładowują nas
w Borowiczach, nowgorodzka obłaść. W czasie jazdy konwój rewidował
nas dokładnie i bił dwukrotnie, rabując wszelkie kosztowności i lepszą
odzież. Podczas całej jazdy otrzymaliśmy jedynie dwukrotnie wodę do
picia i suchary chleba oraz po małej porcyjce gotowanej kaszy. Z braku
wody, a pragnienie było straszne, lizaliśmy skraplającą się pod dachem
wagonu parę wodną. Trasa przejazdu prowadziła przez Brześć n. B., Baranowicze, Ostaszków, Bałagoje do Borowicz. Nie wolno było podchodzić do zakratowanych okien podczas postoju, gdyż groziło zastrzelenie
przez obstawiających wagony konwojentów NKWD.
Po wyładowaniu z transportu formują nas piątkami w długą kolumnę
marszową i pędzą (dosłownie) do obozu w Jogle, który znajduje się około 9 km na południe od miasta. Po przejściu mniej więcej połowy trasy
odłączają tylną część kolumny (słabszych) i zatrzymują w obozie w Szepietowie, a ja wraz z resztą dochodzimy całkowicie wycieńczeni do obozu jeńców wojennych w Jogle w nocy z 11 na 12 grudnia. W obozie zastajemy przybyłych wcześniej naszych rodaków z transportu rzeszowskiego
i lubelskiego. Jest nas w obozie, nie licząc Niemców około 5 – 6 tysięcy.
Przechodzimy ścisłą rewizję przy której odbierają nam pozostałą jeszcze
lepszą odzież, a dają łachy wojskowe przeważnie niemieckie i każą naszyć opaski z literą I (internowany). Lokują nas w barakach - ziemiankach
po około 500 więźniów. Ziemlanki posiadają jedynie maleńkie okienka
nad górnym rzędem prycz. Brak jest oświetlenia elektrycznego, używamy do tego celu łuczywa. Dowiaduję się, że wszystkie obozy w tym rejonie podlegają jednemu zarządowi i mają numer 270. Są one podzielone na t.zw. uczastki (podobozy). Jednym z nich jest Jogła (Jegolsk).
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W Jegolsku przechodzimy t.zw. kwarantannę, w zasadzie nie pracujemy, a jedynie walczymy z plagą wszy i głodujemy, gdyż władze obozowe sowieckie
okradają nas permanentnie z należnych nam przydziałów żywności.
Bardzo dają się we znaki codzienne apele (prowierki) na których rano i po
kolacji sprawdzane są stany ilościowe więźniów. Ponieważ często na skutek nieumiejętności podliczenia i uzgodnienia stanu ilościowego przez dyżurnych oficerów sowieckich, zmuszeni jesteśmy wystawać, nieraz przez
parę godzin w mrozie i deszczu, w szeregach piątkami przed swoimi barakami aż do uzgodnienia stanu ilościowego i odwołania apelu.
W końcu lutego 1945 r. przenoszą nas do obozu miejskiego bliżej Borowicz (Sztadlager). Tutaj początkowo dostajemy komendantów baraków
i innych funkcyjnych - Niemców, którzy próbują odgrywać się na nas jako
na byłych „Polnische banditen”. Stopniowo następuje wycofanie Niemców
z niektórych stanowisk funkcyjnych (pozostają jedynie w kuchni i łaźni).
W obozie tym następuje zmiana opasek na WP (wojenno plenni) i podział na brygady robocze. Zmuszają nas do ciężkich robót w kopalni
glinki ceramicznej na t.zw. „lesospławie” i przy innych fizycznych pracach. W pierwszym okresie pobytu w tym obozie (miejski) ze względu
na ciężkie warunki, zimno i głód oraz nieprzystosowanie organizmu do
zabójczego klimatu, wielu kolegów zapada na zdrowiu (płuca, biegunka)
i umiera. W okresie zimowo-wiosennym zdarza się często, że śmierć zabiera do dwudziestu kilku kolegów na dobę. Chowani są w pobliżu obozu w zbiorowych mogiłach (dołach) z trudem wykopanych na skutek silnych mrozów przez specjalną brygadę roboczą.
W drugiej połowie roku (zaraz na początku) obóz nasz został przeniesiony na drugą stronę miasta Borowicze do obozu „szachtowego”, w którym gros z nas pracuje brygadami na „szachcie” przy wydobyciu węgla
brunatnego czy też budowie kopalni. Ja początkowo pracuję w tym obozie na t.zw. „awto dorodze” (budowa drogi), potem w brygadzie transportowej, a następnie na 103 szachcie (kopalni) w 33 brygadzie. Wszystkie
funkcje obozowe przejmują od Niemców koledzy. Obóz ten jest cały zbudowany z baraków naziemnych, nie tak jak poprzednie, z tym że zamiast
trapiącej nas wcześniej plagi wszy, mamy jeszcze gorszą plagę pluskiew
i to niesamowite ilości. Pomimo przeprowadzonej dezynfekcji (świece
siarkowe) i parowania sprężoną parą, rezultaty zwalczania są niewielkie,
pluskwy poruszają się jak mrówki przy mrowiskach leśnych.
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W obozie tym po raz pierwszy wydano nam sienniki, gdyż dotychczas
spaliśmy na drewnianych pryczach bez niczego, przykrywając się jedynie
własną odzieżą.
Praca w obozie jest obowiązkowa – władze sowieckie uważają nas za
jeńców wojennych i tak samo traktują jak Niemców. Czasem odnoszę
wrażenie, że tych ostatnich nawet nieco lepiej. Ludność miejscowa widząc nas przeważnie w łachach wojskowych traktuje nas wrogo. Trzeba
wielu wyjaśnień i tłumaczeń, że zostaliśmy zabrani z domów, że nie jesteśmy Niemcami lecz Polakami, ażeby ten wrogi stosunek zmienił się.
Za wykonane prace, niezależnie od otrzymanego wyżywienia, otrzymujemy dodatkowo 200 gram chleba, z tym że za pracę na dole w kopalni (straszne warunki pracy) – 400 gram chleba, co nie równoważy wysiłku, jaki trzeba włożyć ażeby wykonać naznaczoną normę. Normalne
wyżywienie w obozie wynosi 600 gram chleba, dwa razy dziennie otrzymujemy „czaj” oraz raz dziennie t.zw. zupę (woda z kapustą, brukwią lub
czasem z mąką czy też resztkami ziemniaków, ości po rybach). Należą
nam się jakieś tłuszcze, cukier i inne dodatki, których poza cukrem otrzymanym od połowy 1945 roku w zasadzie nie widzimy, gdyż przydziały
te giną u sowietów zarządzających obozem. W obozie kwitnie handel.
Szczególnie cennym i poszukiwanym artykułem jest tytoń, który można
zdobyć tylko za żywność lub też odzież. Stąd wielu nałogowych palaczy
głoduje i traci zdrowie, na przykład za szczyptę tytoniu na jednego b. małego papierosa trzeba oddać pajdkę chleba (200 gram).
Po przybyciu jeszcze w grudniu do obozu nie wydano nam żadnych
naczyń do jedzenia posiłków, toteż musieliśmy zorganizować je sobie
sami ze starych puszek wyrzuconych na śmietnisko, po różnych konserwach, które otrzymywali żołnierze sowieccy. Taką puszkę, po dorobieniu
do niej kabłąka z drutu, każdy z nas nosił stale przy sobie.
Posiłki w każdym z obozów, w których przebywałem, wydawane były
w wiadrach na 10 osób i następnie dzielone w barakach. Często odbywało się to przy niezadowoleniu kolegów z powodu niesprawiedliwego
podziału, w związku z czym dzielący byli stale zmieniani.
Nastawienie władz sowieckich w początkowym okresie bardzo wrogie,
w drugiej połowie roku 1945 ulega pewnemu złagodzeniu, gdyż możemy
już naszywać na naszych czapkach (różnych wojskowych) biało-czerwone
proporczyki, co było nawet początkowo surowo karane, jak również po apelu
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wieczornym śpiewanie zbiorowe przez osadzonych w obozie pieśni „Wszystkie nasze dzienne sprawy” i innych (np. „O Boże któryś jest na niebie”).
W okresie przebywania w obozie szachtowym zdarzyło się w nim kilka
ucieczek, ale wszystkie zostały zlikwidowane i uciekinierzy wrócili z powrotem, często bardzo mocno pobici przez konwój. W jednym przypadku (czerwiec 1945 r.), gdy dwaj uciekinierzy zostali złapani w wagonie
z sianem na stacji w Borowiczach (wykrył ich pies), konwojenci doprowadzając więźniów do obozu, zastrzelili ich. Ponieważ byli z mojego baraku,
jeszcze z jednym kolegą musieliśmy ich przenieść do obozu. Pamiętam,
że obaj pochodzili z okolic podwarszawskich, może z Marek. Jeden nazywał się Król, a drugi Wróbel, imion nie pamiętam.
W obozie występował całkowity brak papieru do prowadzenia ewidencji
obozowej (pomimo, że w mieście tym była fabryka papieru), to cała ewidencję sporządzano na deseczkach (jak stolniczki domowe). Na nich pisało
się, a w przypadku jakichś zmian czy pomyłek, wyskrobywało szkiełkiem.
Tak sporządzona ewidencja ułożona była na stercie w komendzie obozu.
Brak papieru odczuwali szczególnie palacze. Każdy skrawek papieru czy
też tektury oderwany np. z opakowania mimo przesiąknięcia smołą, stanowił dla nas cenny nabytek umożliwiający skręcenie papierosa.
Na początku stycznia 1946 r. przeprowadzono w obozie selekcję, wysyłając część kolegów do nieznanych mi innych obozów. Pozostałą naszą
część (około 500 osób) przeniesiono do obozu na t.zw. „kawankę”[obóz
nr 7 w Borowiczach – przyp. red.]. Zapowiedziano nam, że szykują się powroty do kraju, ale jakoś nie bardzo w to wierzyliśmy, gdyż takich zapowiedzi i przedtem było wiele. Do obozu „szachtowego” wprowadzono na
nasze miejsce Niemców.
W pierwszych dniach lutego 1946 r. załadowano nas do przygotowanego transportu, w którym znajdowały się prycze i piecyki, tak że warunki jazdy były znośne, łącznie z wyżywieniem. Początkowo nie wierzyliśmy, że wracamy do kraju, ale jak się stopniowo zaczęło okazywać, że
jedziemy w kierunku południowo zachodnim, a następnie zachodnim,
wtedy nabraliśmy otuchy i uwierzyliśmy w nasz powrót.
Nareszcie dojechaliśmy do Brześcia n. B. i tu po dwudniowym postoju, przeładowano nas do innych wagonów towarowych z równoczesnym
połączeniem z transportem przybyłym z Riazania. W tym transporcie
spotkałem kilku naszych oficerów, aresztowanych 19.08.1944 r. w WielKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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kich Dębach k. Warszawy, w tym szefa sztabu naszego Zgrupowania mjr
„Borka” Tomasza Zana.
W dniu 6 czy też 7 lutego 1946 r. odstawiono nasz transport pod ścisłym
konwojem do Białej Podlaskiej, gdzie witało nas niemal całe społeczeństwo miasta. Po dwóch dniach otrzymałem zaświadczenie Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, wydane przez Urząd Powiatowy U.B., stwierdzające mój powrót z ZSRR i każdy z nas, po otrzymaniu tego dokumentu,
mógł udać się w swoje strony rodzinne. Część kolegów, których oddzielono od nas w styczniu przed wyjazdem z Borowicz, powróciła do kraju dopiero pod koniec 1947 roku ze Świerdłowska z obozu nr 131.
Po powrocie do kraju dowiedziałem się, że moi rodzice i brat mieszkający w Brześciu, za działalność przeciwko Związkowi Radzieckiemu, zostali
aresztowani jesienią 1944 r. i po długim śledztwie skazani:
■ matka Józefa Swarcewicz, członek Komendy Okręgu Poleskiego AK,
ps. „Mama” na 15 lat „reżimnogo Łagiera”. Przebywała w Workucie do
1955 r. Zmarła w Szczecinie w grudniu 1988 r.
■ ojciec Stanisław Swarcewicz, łącznik w K.O. Poleskiego AK, ps. „Tata”
na 19 lat obozu. Przebywał do 1953 r. w Mińsku w obozie. Zmarł
w Szczecinie w 1969 r.
■ brat Jerzy Swarcewicz, łącznik w K.O. Poleskiego AK pseud. „Mały”, na
5 lat obozu (nie miał 16 lat). Przebywał w obozie pod Orłem. Zmarł
w Szczecinie w 1967 r. w wieku 39 lat.
W lipcu 1956 r. po wieloletnich staraniach, na podstawie listu gwarancyjnego w Kobryniu, przekazanego przez Polska Ambasadę w Moskwie miejscowej milicji w Kobryniu, gdzie moi rodzice zamieszkiwali w 1956 r., mogli
nareszcie wrócić do Kraju. Naturalnie wszystko co im podczas aresztowania
zostało zabrane i skonfiskowane wraz z domem uległo przepadkowi i nigdy
im nie zwrócono dorobku ich całego życia, czy też zrekompensowano.
Jeżeli chodzi o mnie, to po powrocie do kraju zamieszkałem na stałe
w Warszawie, gdzie dokończyłem naukę w średniej szkole, a następnie
pracując w różnych instytucjach, w tym ponad 35 lat w tak zwanym zapleczu naukowo-badawczym, ukończyłem również studia ekonomiczne
w S.G.P. i S. Obecnie od kilku lat przeszedłem już na emeryturę.
Warszawa 30.01.1987 r.

Władysław Swarcewicz

ps. „Duży”, „Władysław”
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Eugeniusz WAWRZYNIAK
Odbierał pomoc z nieba
– zapomniany bohater
Konstanty Siedlecki, syn Józefa i Marii
z domu Grabiańska, wnuk powstańca styczniowego 1863 r. Romualda Siedleckiego
herbu Grzymała, urodził się 11 października
1915 r. w Mariopolu.
Studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego przerwał po wybuchu II wojny światowej. Był on wówczas
członkiem Legii Akademickiej oraz działaczem Stronnictwa Narodowego.
ppor. Konstanty Siedlecki vel
Jako 24-letni podchorąży brał udział
Salecki (ps. „Student”)
w wojnie obronnej 1939 r., a kapitulacja
Polski zastała go w okolicach Lwowa. Internowany przez Sowietów
wraz z innymi żołnierzami Wojska Polskiego był wywieziony w bydlęcych wagonach na wschód, prawdopodobnie do Ostaszkowa. W czasie
transportu zbiegł z pociągu i po wielu tygodniach wędrówki dotarł do
Wilna, gdzie mieszkała jego siostra Halina Siedlecka i najbliższa rodzina matki. Gdyby nie brawurowa ucieczka zapewne zakończyłby życie
w Katyniu.
Do końca 1941 r. ukrywał się w okolicach Wilna pracując w tartaku. Latem 1942 r. przedostał się do Warszawy, gdzie wszedł w szeregi Armii
Krajowej. Jesienią tego roku dowódca AK, gen. „Grot” – Rowecki nakazał
podjęcie wzmożonej walki dywersyjnej i partyzanckiej przez powołane
Kierownictwo Dywersji (Kedyw). Jego dowódcą został płk August Emil
Fieldorf – „Nil”, któremu przydzielono Konstantego Siedleckiego. Rozkaz
dowódcy AK o utworzeniu „Kedywu” ukazał się 22 stycznia 1943 r.
Po specjalnym przeszkoleniu Konstanty Siedlecki został skierowany do
Łowicza na stanowisko dowódcy odbiorów zrzutów lotniczych. Było to
zadanie bardzo odpowiedzialne, ponieważ na terenie Puszczy Bolimowskiej, okolic Nieborowa i lasów żyrardowskich (Ośrodek „Tartak”) zostały
zaplanowane zrzuty lotnicze z Wielkiej Brytanii.
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Tą drogą miano przesyłać do kraju tzw. cichociemnych oraz zasobniki
z bronią, amunicją, medykamentami i pieniędzmi.
Konstanty Siedlecki otrzymał mieszkanie i pracę w magazynach
„Rolnika” w pobliżu stacji kolejowej, gdzie zainstalował nasłuch radiowy i skład broni oraz amunicji, występując oficjalnie pod nazwiskiem
Salecki. W konspiracji występował pod pseudonimami „Student”
i „Tadeusz”.
Tutejsze Podziemie łowickie (Kryptonim „Łyska” / obwód ZWZ/AK wchodziło w skład Inspektoratu Rejonowego Sochaczew / kryptonim „Victor”).
W okręgu ZWZ/AK Warszawa Województwo (kryptonim „Morskie Oko”).
Po zorganizowaniu struktury terenowej „Kedywu” i objęciu dowództwa
nad kilkunastoosobową grupą, ppor. „Student” brał udział w odbiorach
zrzutów lotniczych:
■ 25/26 stycznia 1943 r. zrzut cichociemnych i kuriera na placówkę zastępczą „Krzak” położoną około 15km na wschód od Łowicza
■ 15/16 marca 1943 r. zrzut 2 cichociemnych i kuriera na placówkę
„Żaba”, położoną około 12 km na południe od Łowicza
■ 9/10 września 1943 r. zrzut 6 zasobników i 6 paczek z materiałami dywersyjnymi na placówkę „Kilim” położoną około 8 km na północ od
Łowicza
■ 14/15 września 1943 r. zrzut 3 cichociemnych, 6 zasobników, 1 paczka z materiałami dywersyjnymi oraz pasy z dolarami, markami i rublami na placówkę „Dywan” położoną około 14 km na południowy
zachód od Łowicza
■ 18/19 października 1943 r. zrzut 2 cichociemnych i kuriera na placówkę „Obrus” położoną 14 km od Łowicza.
Jesienią 1943 Konstantemu Siedleckiemu powierzono dowodzenie całością Łowickiego „Kedywu”, przed którym postawiono poniższe zadania:
■ dywersja na liniach kolejowych, drogach, w telekomunikacji i przemyśle wojennym okupanta
■ sabotaż na poczcie i w administracji okupanta
■ terror w stosunku do Gestapo, policji, SS, volksdeutschów i ludzi
współpracujących z okupantem, w odwecie za wysiedlanie, łapanki,
egzekucje, represje
■ odbijanie aresztowanych z transportów, więzień i obozów
■ przerzucanie „spalonych” konspiratorów do partyzantki.
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Powyższe akcje realizowano z powodzeniem, a ich wykonanie przekazywano do Komendy Głównej AK w Warszawie.
W 1943 r. Siedlecki odwiedził dyskretnie swoich rodziców Józefa i Marię
oraz braci Januarego i Tadeusza zamieszkałych w Ożarowie Mazowieckim.
Swoich bliskich zapewniał, że nigdy nie da się ująć żywym. Trzymając się
tej dewizy rzadko kiedy nie nosił broni, a ponadto w kołnierzyku marynarki lub bluzy miał ukrytą „fasolkę” (cyjankali). Był odważny i pełen brawury.
W listopadzie 1943 r. Gestapo wpadło na trop siatki organizacyjnej AK
w Łowiczu na skutek zdrady dwóch renegatów. Nastąpiły masowe aresztowania, w wyniku czego ujęto i zamordowano 80 żołnierzy akowskiego
Podziemia.
11 grudnia, tego właśnie roku, Siedlecki wrócił z jednej z wymienionych wyżej akcji na czele sekcji Łowickiego „Kedywu”. Po odprawie pozostał w nim jeszcze 19-letni harcmistrz Jan Trześniewski, który czyścił
i ukrywał broń. W tym czasie naprowadzeni funkcjonariusze Gestapo
otoczyli magazyn „Rolnika” i mieszkanie Siedleckiego wzywając go do
otwarcia drzwi, waląc w nie kolbami karabinów.
Ppor. „Student” – Siedlecki wiedział co go czeka, miał tu przecież cały
magazyn broni. Wrzucił więc do piecyka przygotowywany meldunek
i oddał serię pocisków w wyważane drzwi. To ostudziło trochę zapał gestapowców, gdyż dwóch z nich padło. Ale czas pracował na korzyść napastników, a efekt tej walki nie był trudny do przewidzenia. Ppor. „Student”, „Tadeusz” – Konstanty Siedlecki padł na miejscu, a harcmistrza Jana
Trześniewskiego, podziurawionego kulami, wywleczono na zewnątrz
i zawieziono do szpitala, gdzie zmarł.
Zatarły się już wspomnienia jak długo trwała ta tragiczna walka za
Polskę dwóch młodych bohaterów . Przypomina o tym mogiła ppor.
„Studenta”, „Tadeusza” – Konstanty Siedlecki vel Salecki, na cmentarzu
w Łowiczu, a w miejscowej pięknej, zabytkowej Kolegiacie poświęcono
w 1986 r. tablicę na jego cześć.
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Aleksandra WŁODARCZYK
Ariadna Teleman. Dumna Polka, skromna bohaterka z Polesia.
Szanowni Państwo,
W numerze prezentujemy obszerne wyjątki z opracowania Aleksandry
Włodarczyk, „Ariadna Teleman. Dumna Polka, skromna bohaterka z Polesia”. Przybliżymy w nich postać legendarnej bojowniczki o niepodległość,
żołnierza Armii Krajowej, która po wojnie działała w organizacji Związek
Obrońców Ojczyzny.
Według dokumentów Ariadna Teleman urodziła się w 1916 roku w Permie,
skąd pochodziła jej babka Paulina Kieskiewicz. Po rewolucji rodzina trafiła na
Polesie i zamieszkała w Jahołkach. Tam zmarła jej matka, a dziewczynką zajęła
się ciotka Michalina i wujek Kazimierz. Dzieciństwo miała „ciężkie ale sielskie”.
Po ukończeniu 7 klas, w 1938 r. pojechała do Pińska uczyć się w szkole rolniczej.
Zbliżała się wojna. Choć na Polesiu uważano, że do takiej „głębinki” działania
wojenne nie dotrą, Niemcy i Sowieci napadli na Kresy Wschodnie. Wobec grożących rodzinie niebezpieczeństw, w 1940 r. Ariadna wyszła za mąż za odpowiedzialnego i gospodarnego Stanisława Telemana. 31 stycznia 1941 r. urodziła im
się pierworodna córka Lusia (Aleksandra), a w 1943 r. druga o imieniu Marysia.

Wszystko dla ojczyzny
W 1945 roku skończyła się wojna, ale dla nas kresowiaków to był początek zaboru sowieckiego. W ramach jałtańskiej konferencji kresy wschodnie zostały przyłączone do ZSRR, a Polska otrzymała część piastowskich
terenów spod zaboru niemieckiego. Władze sowieckie prześladowały tu
przeważnie Polaków, niszcząc zabytki, historię, kulturę, tradycję, cmentarze. Zamykano kościoły, zabierano ziemię i domy. Władze chciały zniewolić Polaków, doprowadzić do całkowitej uległości przed systemem komunistycznym. Telemanowie byli młodzi, ale wielcy patrioci, mogli bez walki
poddać się, szukać kariery zawodowej, jednak nie mogli zerwać z tożsamością narodową, językiem, przeszłością. Nie mogli zapomnieć o prześladowaniach, nie chcieli ulec rusyfikacji i zagładzie. Walczyli z agresorem
w małej grupie: braci ojca, sąsiedzi z Bystrzycy i patriotyczna młodzież
z Kobrynia. Przez pewien czas działali jako AK Wschód. Potem w 1947 roku
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zjednoczyli się w Związku Obrońców Wolności ZOW, którego oddziały
były w Kobryniu, Brześciu, Baranowiczach, Peliszczach, Nieświeży, Kamieńcu. ZOW to polska organizacja młodzieżowa, która walczyła o zachowanie polskości na Polesiu.
Ariadna była łączniczką i zaopatrzeniowcem. Złożono przysięgę, każdy
członek organizacji dostał konspiracyjny pseudonim, Ariadna była Matką. Odtąd często będzie wspominane słowo Matka i to w dwóch kluczowych znaczeniach: jako skromna bohaterka Związku Obrońców Wolności i jako dumna, ukochana matka skromnej autorki tych wspomnień. Do
jej domku, stojącego na odludziu, gdzie z jednej strony był lasek i błotnista przełęcz, na południe pola i tylko od zachodu znajdowała się wioska,
zawsze ktoś przychodził, uzgadniano tam najbliższe plany działania, niektórzy nocowali pod pretekstem pomocy w gospodarstwie. Częstymi bywalcami byli: Gienek Wojtysiak, który opisał potem te spotkania w swoich wspomnieniach, Mietek i Edward Telemanowie, Roman Ostromęcki,
ksiądz Józef Horodeński. Prawdopodobnie miała ruszyć drukarnia konspiracyjna, ale Ariadna nigdy tego nie potwierdziła. Podczas wojny były
różne działania, wtedy wielu było wrogów i zagrożeń: Niemcy, Sowieci,
partyzanci, zmieniające się rządy. Teraz wróg był jeden – władza sowiecka. Wtedy trzeba było się bronić i wspierać, teraz trzeba było walczyć,
powstała organizacja. Walczyć trzeba było planowo, w miarę jak przybywało członków, rosło niebezpieczeństwo dekonspiracji. Władze wpadły
na trop organizacji i w 1946 roku jako jednego z pierwszych uwięziono
Stanisława Telemana. Po szybkim procesie trybunału wojennego z wyrokiem jako wroga ojczyzny wysłano go do łagrów w Workucie. Ariadna z dwójką małych dzieci miała wówczas szansę repatriacji do Polski.
Miała jednak nadzieję, że mąż powróci z łagru i wyjadą razem, więc nie
wyjechała, zresztą zawsze uważała że Polesie, Kobryń, Brześć to jak najbardziej Polska - jej mała ojczyzna. Za tę Polskę walczyła, pozostała więc
w Borysowie współpracując nadal z pozostającymi na wolności członkami ZOW. Aktywnie zaopatrywała w żywność tych, którzy musieli się
ukrywać. Nadal była łączniczką, nikt od niej nie wyszedł bez informacji
i udzielonej pomocy, najedzony i pocieszony. Zawsze miła, serdeczna,
życzliwa dla spóźnionego gościa.
W organizacji walczyli razem o szerzenie polskiej świadomości na Polesiu. Związek nie miał celów zbrojnych, chodziło raczej o chronienie
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polskości i przeciwdziałanie wynarodowieniu. Ariadna miała duże gospodarstwo, którego Sowieci jeszcze nie zabierali. Oddawała należny
kontyngent już dla Sowietów, zadbała o nabycie maszyn rolniczych, brakujące wypożyczyła, tanio kupiła prawie nową stodołę, od wyjeżdżających także parę wołów. Jak do dziś pamiętam Oks i Perysty miały na imię.
Był piesek Margas. Znajdowała czas na przykładne wychowanie dzieci
jak na tamte czasy postępowe, bo w zimie w ramach hartownia biegały
po śniegu boso. Potem w domu łaźnie parowe. Dużo rozmawiała z dziećmi w każdej wolnej chwili, przyuczała do pomocy w domu, uczyła praktycznego życia. Dużo pomagał w kształtowaniu osobowości dzieci ksiądz
Józef Horodeński (został w parafii po zamordowaniu księży Grobelnego
i Wolskiego). Ksiądz był dobrym organizatorem, skupiał wokół siebie właśnie młodzież z ZOW. W Kobryniu to chyba właśnie on był duszą organizacji. Zdobyto drukarnię konspiracyjną, której chyba nie zdążono uruchomić. Na imieniny księdza Józefa matka ułożyła wierszyk i z laurką
własnej roboty poszła z dziećmi złożyć życzenia. Oto jego treść:
„W bardzo zimnej chateczce
przy ubogiej mateczce
mieszka urwisów dwa
to jest siostrzyczka i ja.
Ot tak sobie żyjemy
Ot tak sobie rośniemy
Jak te drzewka co w lesie
wiatr gałązki im niesie.
To deszczykiem przyprószy
to słoneczkiem przygrzeje
Choć mróz gnębi i dusi
wiosna wkrótce przyjść musi.
I dziś wiosennym wietrzykiem owiana
Dziatwa biegnie do księdza dziekana
by złożyć należną cześć mu
w imienin dniu:
Zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, spokojnych lat, sędziwej starości
a po skończonym życiu tu na ziemi,
ażeby nasz ksiądz dziekan został ze świętymi”
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Głęboki podtekst i sens był w tym wierszu. W dobie mrocznego stalinizmu matka przewidziała, że wiosna wkrótce przyjść musi. Starszą córeczkę matka uczyła pisać i czytać, oczywiście po polsku. Gdy Lusia miała 5 lat, ojciec z dalekich łagrów pisał do niej dużymi literami kilka słów,
a Lusia odpowiedziała:
– Tatusiu pisz do mnie normalnie, ja już umiem czytać.
Co niedziela rodzina była w kościele. Podczas majowych nabożeństw,
w dni powszednie, dzieci do kościoła wozili chłopcy z organizacji: Roman
Ostromecki, Rysiek Bartosiewicz, Lolek Terpiłoski, Tadek Bałasy, Gienek
Wojtysiak. Po wojnie miejscowe siostry Urszulanki musiały się ewakuować. Mama wzięła od sióstr dziewczynkę z ochronki 15-letnią Paulinę.
Miała być do towarzystwa i pomocy w rodzinie […].

Łagry stalinowskie
Skończyła się sielanka dla jej rodziny. 4 września 1948 roku wezwano
matkę do Kobrynia „ po diełam”. Obawiała się, że to koniec, ale jeszcze tkwiła jakaś nadzieja, że może w sprawie podatków. Kupiła jeszcze Lusi zeszyty
i ołówek. To był jednak nieubłagany KONIEC. Lusia chodziła 4 dni do szkoły, pomagała dzieciom siostra Zoja i wujek z Jahołek, a u Ariadny zaczął
się tragiczny okres więzienia i łagrów. Na początku rozpacz nie do zniesienia, czarna pustka, bezwład: małe dzieci same i nic nie można uczynić, nie
ma kto utulić, ani pocieszyć. Nie było mowy o jedzeniu i piciu, tylko jedna
przerażająca, obłędna myśl. Czyżby Bóg odwrócił wzrok, czyż nie widzi, nie
słyszy, nie grzmi ale stopniowo powraca rozsądek. To nie okropny sen, to
tragiczna rzeczywistość. Nie tylko ja, ile takich samych nieszczęść ludzkich.
Bóg jest - widzi i zagrzmi. Trzeba żyć, trzeba walczyć to nie może być wiecznie; póki sił trzeba dla dzieci wspomagać innych, słabszych moralnie. Może
i moim dzieciom ktoś pomoże. Nigdy nie myślała że przeżyje.
Tu przerwiemy niedługą opowieść o losach Ariadny na rzecz krótkiego
ekskursu o łagrach stalinowskich. Po wyjściu z więzienia nasza bohaterka
chciała opisać ten swój horror, ale po 1973 roku dowiedziała się, że rosyjski pisarz Aleksander Sołżenicyn w trzech tomach stworzył całą epopeję
o łagrach pod nazwą „Archipelag Gułag”. Nie wiadomo czy Ariadna przeczytała cały tryptyk czy tylko streszczenie, ale uspokoiła się, że wszystko
już opisano.
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Reżim sowiecki po zdobyciu władzy w 1917 roku utrzymywał niebywały w historii ludzkości terror, który się zaczął w 1918 roku od organizowania „Gułagu”- ogromnej fabryki zniewalania. Żeby wyeliminować tych co
się sprzeciwiają, zastraszyć innych. Więziono na początku elitę carskich
rządów, swoją inteligencję, bo przecież to proletariat zwyciężył. Potem
organizowano internowanie, wsadzano „kułaków”, co pracą się dorobili,
gdy był powszechny głód w kraju. Więziono wysokich urzędników, że to
oni winni. Sadzano za donosy, za podejrzenia, za to że wiedział-nie powiedział. Różne były rodzaje aresztowań: najczęściej w nocy albo w pracy, nawet na ulicy, w sanatorium. Wszyscy aresztowani to polityczni - oto
paradoks działalności „organów”- mieli jeden jedyny artykuł kodeksu
karnego 48 ze 148 kodeksu z 1926 roku. Tylko kryminaliści go nie mieli.
Ten wszechogarniający artykuł miał 14 paragrafów. Nie było pod słońcem takiego wykroczenia, zamiaru, czynności czy bezczynności, którego nie mogłaby dotknąć rażąca ręka 48 artykułu. Sowieci nie nazywali
„politycznym” tylko dział „przestępstw państwowych” lub zdrady ojczyzny. Można było zdradzić ojczyznę, bo nie poszło się do pracy, bo było
się głodnym i opadło się z sił, że trafiło się podczas wojny do niewoli, bo
głodni zbierali kłoski na kołchoźnym polu. Zamiar zdrady też 48 artykuł.
To pomoc okazywana „obcemu mocarstwu” gdy np. przybił obcas buta
Niemcowi podczas wojny, to także pomoc międzynarodowej burżuazji
to jeżeli przez wojną wyemigrował, a po wojnie wrócił. Jednym słowem
np. kara za szpiegostwo, jeżeli przed wojną wyemigrowali, a potem powrócili. Karano czyn kontrrewolucyjny - wystawienie na szwank władzy
za to że ktoś nie oddał ostatniego ziarna, zachorował i nie wyszedł do
pracy. Agitacja przeciw władzy jeżeli ktoś w rozmowie sąsiedzkiej wyrażał niezadowolenie, a tamten doniósł- to też przestępstwo. Chętnie sadzano wszystkich o innych narodowościach: krymskich Tatarów, nieposłusznych Ukraińców, „polskich panów”, nieprawomyślnych Litwinów. Na
wschodzie osiadłych od dawna Koreańczyków, z Kaukazu Ormian. Sądzono za słuchanie radia, pójście do toalety z gazetą z portretem Stalina, za wszystko. Za czytanie innych niż komunistyczne książki. Łagry to na Syberii czy w Kazachstanie tereny ogrodzone drutem kolczastym,
na którym więźniowie sami pod nadzorem budowali prymitywne baraki
z desek, gdzie w zimie, w nocy dochodziło do ponad minus 40 stopni Celsjusza. Dawano głodowe „pajki” i wyganiano do ciężkich, niewolniczych
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prac. Ludzie umierali w łagrach. Przez rok umierała połowa, a było w każdym łagrze 2-4 tysiące osób. Oto bardzo krótki opis Gułagu.
Wracamy do Ariadny, która tam właśnie zmierzała. W więzieniu nad
Muchawcem w Brześciu prowadzone były przesłuchania, tam od rana
do wieczora słyszano jęki i krzyki więźniów, którym wyrywano włosy, paznokcie, których bito do śmierci. Kobiety, jak i mężczyźni znosili szykany i tortury. Dużo osób nie doczekało rozprawy sądowej – zmarło od bicia podczas okrutnego śledztwa. Ariadna nigdy nie zapomni strasznych
scen, gdy na przesłuchaniu strażnicy zawlekali ofiarę do celi zakrwawioną, ledwo żywą i rzucali na ziemię. Kobiety pomagały sobie jak mogły; obtarły, przytuliły, a że w dzień nie wolno było spać i leżeć udawały, że iskają
pasożyty w głowie i ta nieszczęśliwa choć trochę odpoczęła. W celi dzień
i noc paliło się światło, matka do końca życia nie znosiła ostrego oświetlenia. Wyrywano na przesłuchanie o każdej porze dnia i nocy, nie dawano spać. Koleżanka z Kobrynia, potem przyjaciółka była po cesarskim
cięciu. Szwy się rozeszły, nosiła pas- zabrano jej go jak i wszystko oprócz
zakrywającego nagość ubrania. Rany się rozjątrzyły, jelita wypadały i nie
było żadnej pomocy. Wysyłano więźniarki po kolei sprzątać salę przesłuchań i to była masakra: krew na ścianach, powyrywane zęby i włosy leżące na podłodze. Rodziny na wolności całymi dniami i nocami wystawały
przed więzieniem, żeby dać paczkę osadzonemu. Większości paczek nie
przyjmowali, a przyjęte często nie docierały. Sądzono naszą bohaterkę
w październiku 1948 roku, zapadł wyrok trybunału wojennego z artykułu
24-63-1-KK BSRR o zdradę ojczyzny. To ten sam sławny rosyjski artykuł 48.
Ariadna nigdy nie zrozumiała w jaki sposób miała ona zdradzić ojczyznę.
Osądzono ją na 10 lat łagrów z konfiskatą całego mienia i pozbawieniem
praw obywatelskich na 5 lat. Do łagrów wieziono ich etapami w wagonach towarowych nieogrzewanych. To następny okropny rozdział w jej
życiu. Trwało to 2 miesiące, zima, mrozy, ludzie tylko w tym, w czym ich
aresztowano. Z przesyłek od rodziny pozwalano zachować lepsze i cieplejsze rzeczy, buty zabierano. Wagon przepełniony, nie było miejsca aby
się położyć, zawsze u kogoś na głowie były czyjeś nogi. Pośrodku stała
„parasza” pojemnik na fekalia. Najgorzej było tym przy paraszy, smród
do omdlenia i tym przy ścianie – przymarzało się do ściany. Drzwi były
zabite deskami od zewnątrz. Odbijali te drzwi i coś wrzucali do jedzenia,
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raz na 1-2 dni. Wtedy przy okazji wyrzucali trupy zmarłych, a dużo ich
było. Pierwszym etapem konwoju do łagrów była Orsza. Tam do dużej
sali zagonili wszystkich, przywożonych w danym czasie z całej Białorusi. Nie było miejsca aby w niej stać, ludzie mdleli od zaduchu i smrodu.
Tam formowano konwoje do poszczególnych miejsc zsyłek. Znów wagony towarowe, jeszcze zimniej bo to na wschód, jeszcze więcej trupów. Tak
przybyli do Kazachstanu w pobliżu Karachandy [Karagandy – przyp. red.].
Znów nowy etap podróży do poszczególnych łagrów. Pierwszym miejscem osadzenia był barak z desek, inni trafiali w czyste pole, tam umierało do 80 % ludzi. Mrozy w Kazachstanie sięgały 40 stopni i wyżej. Trzeba
było pracować, wydali ubranie „buszłaty” (kurtki – przyp.red.), „ciełogrejki” (tiełogrejki – fufajki, waciaki – przyp.red.), jakieś spodnie, wszystko
nie nowe. Gorzej było z butami, a domowe trzewiczki na tamte warunki się nie przydawały. Matka na jedną nogę znalazła „onucę”, a na drugą
blaszaną konserwę i sznurek. To ją uratowało od odmrożenia. Jedzenie
było okropne nie do wyobrażenia: „ bałanda”(zupa) z kiszonej kapusty
i to rzadko, nie było mowy o przyprawach i tłuszczu. Chleba normalnego nie było nigdy i tylko pieczywo z łubinu, nie przesianej, stęchłej mąki
ze zboża i z plewami. Porcja 100/150 gram na dzień. W lecie mama i kobiety jakoś sobie radziły. Gdy pracowały w ogrodach, można było ukraść
i schować w zanadrzu kartofla, albo zjeść na miejscu jakieś warzywko,
ale mężczyźni umierali z głodu. W każdym łagrze było kilka baraków męskich i żeńskich, liczących 2 tysiące osób. Zawsze rano koniem z taką kibitką wywożono trupy. Przed bramą jeszcze z kolczastym ogrodzeniem
przebijano kindżałem trupy, słychać było ten charakterystyczny dźwięk
łamanych kości. Robiono to profilaktycznie, żeby nikt się nie ukrył i nie
uciekł. Zawsze rano były „rozwody”- wyganiano skazańców na plac przed
barakami i rozdzielano do robót. Na mrozie stano z godzinę i wieziono
otwartymi samochodami do robót. Mama pracowała na budowie kolei
żelaznej, przy zwałach węgla, w hucie żelaza, na wyrębie „karachaniku”
(rodzaj kłujących krzewów), na melioracji – kopano „aryki” do nawadniania, w polu i w ogrodach. Były i łagry w telmanowskim rejonie (powiecie),
w osadach Tiemir-Tau, Asył, Wołkowskie, Stary Dżertas oraz Ohorody Klimat w północnym Kazachstanie-kontynentalny. Step, jak okiem sięgnąć,
gdzieniegdzie zarośle karachaniku. W zimie mrozy i „burany”- nieznane
Europejczykom zamiecie śnieżne, nanoszące śnieg do 2 metrów, który
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trzeba odwalać. Gdy barak stoi na otwartej przestrzeni – można zginąć,
zasypie śniegiem, nic nie widać, traci się orientację. W lecie gorąco, susze,
brak deszczu, upał do 40 stopni i też w stepie zabłądzisz, „miraże” widzisz-stojący dom, naokoło jezioro, a to tylko złudzenia. Przy nawadnianiu,
tzw. kopaniu kanałów - aryków z przepustami bywało, że tyle puszczano
wody, iż można się utopić. Matka pamięta jak z zalanego pola Kazaszka uciekła z końmi na wzgórze i ich ewakuowano helikopterem. Trafiła
matka i na budowę kosmodromu „Bajkonur”. Wtedy nie wiedziała, że to
właśnie to miejsce. Ot duża budowa, przydzielono jej wyjątkową pracę
w pojedynkę i bardzo niebezpieczną. W wąskich niskich, podziemnych
korytarzach musiała wysypywać tłuczniem, bitym kamieniem warstwy
określonej grubości. Tylko na leżąco można było to robić. Najpierw nie
zdawała sobie sprawy, że w każdej chwili może się to zawalić. Pracowała
tam ze 2 miesiące, przez cały tydzień zdzierała do dziur „buszłat”, ale przeżyła. Niebezpiecznie było na budowie kolei. W zimie z „kirką” trzeba było
wybijać rowy i wyznaczone były normy, jak i przy każdej pracy - bardzo
zawyżone. Słaba kobieta nie mogła przy największym wysiłku wykonać
tej pracy. Kto nie zrobił normy, okrajano normę chleba już i tak głodową.
6 lat przepracowała w bardzo trudnych warunkach.
Potem po śmierci Stalina było trochę lżej. W łagrach więźniowie „polityczni” osądzeni z 48 artykułu byli razem z bandytami, różnymi zbrodniarzami i złodziejami, których po wojnie było bardzo dużo. To oni rządzili w łagrach, znęcali się jeszcze bardziej nad więźniami politycznymi, na
co władze łagrów przymykały oko. Bardzo dużo w łagrach było Polaków,
którzy jak trafili do jednego baraku to trzymali się razem. Matka, będąc
osobą nieprzeciętną, inteligentną o twardych zasadach moralnych wszędzie zdobywała uznanie. Mimo ostrego zakazu inicjowała życie religijne,
wychowanie patriotyczne poprzez wznoszenie modlitwy, śpiewanie pieśni kościelnych. Każda z naszych kobiet miała swój własny różaniec. Zrobiony był z wysuszonych chlebnych paciorków ponawlekanych na nici
wyciągnięte z ręcznika. Mama miała dobrą pamięć. Opowiadała więźniarkom treści książki Marii Rodziewiczówny, M. Konopnickiej, „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza, Bema (raczej Norwida – przyp.
red.), którego wiele wierszy znała na pamięć, a także innych polskich pisarzy. Tylko modlitwa i wiara pomogły wytrzymać to piekło. Nasza bohaterka bardzo tęskniła za dziećmi, dzień i noc trawiła ją tęsknota za nimi.
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Stęskniona, zagłodzona, mając 35 lat wyglądała o wiele starzej. Jej dzieci
od 2 lat żyły same z tą Pauliną 16 letnią-wychowanką. Listy otrzymywała rzadko, bo każdy musiał przejść przez cenzurę. Siostra Zoja pomagała dzieciom jak mogła, ale miała swoją rodzinę i żyła z teściami, nie była
na swoim. Piekąc chleb jeden bochenek chowała, a mieszkała 2 km od
dzieci. W następnym tygodniu chleb piekła bratowa męża i też odkładała dzieciom, przynosiła sama albo dawała znak Lusi. Lusia uczyła się bardzo dobrze, wspomagała ją nauczycielka choć nie Polka, dobra znajoma
Ariadny. Np. gdy w jej długich, gęstych warkoczach wylęgły się weszki
nie dała ich obciąć, sama doprowadziła włosy do porządku. Matka pisała dzieciom piękne listy, a wolno jej było tylko jeden list na miesiąc i to
cenzurowany. Potem udawało się przesłać list na wolność, dobrzy ludzie wspomagali ją. Publikuję jeden z tych miłych listów. Nawet ten liścik
świadczy o charakterze i życiowym niezłomnym kredo naszej bohaterki:
„Uczcie się dobrze, czytajcie książki, starajcie się być dobrym i ludziom
i Bogu.” Ani słowa o materialnych sprawach.
Gdy Ariadnę poznawano w łagrze bliżej zaczęto ją szanować, było lżej,
bo zawsze uczciwie pracowała. Była prostolinijna, nic nie kombinowała, a że łagier był w telmanowskim rejonie, a nazwisko miała Teleman, zaczęto do niej mówić „madam Telman”-docz krupnogo pomieszczyka. Były
i miłe chwile, nie zawsze samo zło. Przypominam sobie jedno przyjemne
wspomnienie. Jak wiadomo, w barakach rządzili kryminaliści. Wśród nich
była kobieta - herszt, która chwaliła się ilu ludzi zabiła. Wszyscy się jej bali,
a polityczni unikali. Matce dokuczała, ale Ariadna licząc że wszyscy przed
Bogiem są równi, znajdowała preteksty, by porozmawiać z nią o innym
świecie, niż przestępczym, którego tamta nie znała. Opowiadała historie
z literatury pięknej i o różnych religiach, ale na razie dobre słowa na nią nie
działały. Aż pewnego razu był srogi buran, mocno wiało, a wychodek był
poza barakiem. Matka chciała z niego wyjść, ale widzi, że mocno szarpie
drzwiami i zaraz może wyrwać, więc trzymała drzwi z całych sił. A tam za
drzwiami słyszy słowa: „ Tudy-siudy twoja,mać”- wiadomo niecenzuralne
słowa, ”kakaja swołocz derżit dwier”, Ariadna oniemiała - to głos herszta.
Otwiera, a tamta mówi: „ Izwinite, Madam Telman, ja dumala kto to, a eto
wy?” - i przeprosiła ją. Wśród kryminalistów na porządku dziennym były
bluźnierstwa, chamstwo i arogancja, nawet w codziennej rozmowie przy
powitaniu używano niecenzuralnych słów. Na porządku dziennym były
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u nich związki homoseksualne. Stopniowo Ariadna zdobyła blaszaną miskę, własną łyżkę, gęsty grzebień to było całe bogactwo. Inni zawsze to
pożyczali i oddawali. Podczas uwięzienia Ariadna nieraz chorowała, kilka
razy ciężko, wspomagała ją koleżanka-lekarz. Podam jeszcze inny epizod
z jej pobytu. Jeden naczelnik łagru był bardzo despotyczny i bezwzględny, bardzo źle z nim było więźniom. W tym łagrze były prace polowe. Mieli
około 500 ha pszenicy, zbliżał się koniec lata, piękna dojrzewająca pszenica przed żniwami, a tu niespodziewanie pożar! Naczelnik oniemiał, stał
jak wryty, gdyby to się spaliło, to jemu groziło rozstrzelanie. Wszyscy więźniowie bez ponaglania rzucili się do gaszenia pożaru wodą, szmatami, ziemią i uratowano zbiory. Spaliło się tylko jakieś 5-7 hektarów. Jak naczelnik
ochłonął, stał się cud, odmienił się diametralnie. W łagrze zaczęto wydawać lepsze jedzenie, bez rygoru, zamówił kobietom nowe sukienki, do woli
słomy, a z Ukrainy z urlopu przywiózł każdemu więźniowi po dwa jabłka.
A było bardzo dużo osób- dwa tysiące ludzi.
Po ciężkiej nużącej pracy przy młóceniu Ariadna dostała całe 2 tygodnie urlopu! To było szczęście. Chyba pierwszy raz w życiu miała urlop:
szyła, szydełkowała, dzieciom zrobiła rękawiczki, sobie bluzkę z worka. Nigdy jej rączki do późnej starości nie próżnowały. Gdy pracowali
w ogrodach, a był dobry strażnik, co pozwolił jeść ile dusza zapragnie
arbuzów, to jak wracały, 5-kilometrową drogą, to za grupą ciekły strumienie...po arbuzach. Czasem można było w buszłatach przeszmuglować kilka kartofli z pola. Miały garnek i ugotowały sobie pysznych, prawdziwych
ziemniaczków, a nie bałandy.
Uwięziona w łagrach była wysoka inteligencja z czasów carskich. Siedzieli
już wiele lat. Jedna z carskiej rodziny, już staruszka opowiadała, jak jej udało się uciec od rozstrzelania rodziny carskiej. Na początku udała martwą,
a jak wszystkich dobijali, to kula trafiła w jej w kok myśleli, że w głowę. Później została osadzona z innego powodu. Był też z dalszej rodziny carskiej
młody człowiek, który w łagrach już przebywał 15 lat. Od 6 roku życia, miał
ostatni wyrok pięcioletni i już się cieszył, że wyjdzie na wolność. Przyszedł
do znajomych kobiet pożegnać się. Był szczęśliwy i zadowolony, ale za
2 dni otrzymał następny pięcioletni wyrok. Nie wytrzymał-odebrał sobie
życie. Miała Ariadna w jednym z łagrów dobrą koleżankę Łotyszkę Mirdzę
Janownę. Była lekarką, ale najczęściej pracowała ze wszystkimi przy ciężkich pracach. Jako lekarz mogła zwolnić z pracy z 2 tysięcy 20 osób. Ona
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zwalniała więcej, więc skierowano ją za karę do robót fizycznych. Więźniowie byli najróżniejszych profesji: profesorowie, duchowni wszystkich wyznań, naukowcy. Władze sowieckie eliminowały własną inteligencję. Święta religijne obchodzili więźniowie na modlitwach i wspomnieniach we
własnych grupach. Wiadomo, po pracy, potajemnie można się było ukryć
za łagrem w stepie albo brudowniku. Gdyby wykryto, że modlą się grupowo, groziły wysokie kary. Śpiewano pieśni religijne, dzielono się opłatkiem, który albo przysłali z domu albo zrobiono z chleba. Na Wielkanoc za
duże pieniądze zdobywały jajko, święciły wodą. Było kilka ucieczek z łagru.
Schwytanych przeważnie rozstrzeliwano, ale była i udana ucieczka z łagru
matki. Dwudziestu dwóch skazańców, wysokich urzędników, przeważnie
z Moskwy, uciekło samochodem, którym wywożono ich do pracy. Wszystko wcześniej ustalono, dotarli już do chińskiej granicy. Za nimi była wysłana pogoń, ale na granicy więźniom otworzono bramę, a przed pogonią zamknięto. Okazało się, że w Moskwie ich domy były puste, bo jak wiadomo
rodziny byłyby rozstrzelane, ale zniknęły. Po śmierci Stalina po 1953 roku
warunki nieznacznie się poprawiły. Gdy się pracowało w ciężkich warunkach, liczono jeden dzień za trzy, stopniowo osadzonym zaczęto wypłacać
drobne, ale zawsze pieniądze. Kto był osądzony na 25 lat zmniejszano wyrok. Wypuszczano w pierwszej kolejności Gruzinów, Koreańczyków, Litwinów, Polaków.
Ariadna przesiedziała 8 lat i 6 miesięcy i w kwietniu 1956 roku była
zwolniona. Jej podróż powrotna też była z przejściami. Na szczęście miała bilet bezpłatny i jakieś uciułane pieniążki. Miała wiadomości od wcześniej zwolnionych i wiedziała jak się poruszać, jakich miejsc unikać, gdzie
jest niebezpiecznie. Jechała przez Moskwę, miała tam rodzinę i adres, ale
bała się jej zaszkodzić, bo była więźniarką. Całą dobę siedziała na dworcu,
gdyż nie wiedziała, że ta rodzina to też byli więźniowie. W końcu szczęśliwie dotarła do Brześcia w normalnym wagonie, nie bydlęcym, a na dworcu spotkał ją mąż, który wcześniej wrócił z więzienia.
Znów zniewolona
Wróciła z łagrów w 1956 roku. Mimo ciężkich przeżyć nie straciła ducha. Zachowała najwyższą godność w tych nieludzkich warunkach. Nie
poddała się, nie zdradziła a czekało ją jeszcze nie jedno ciężkie wyzwa44
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nie. Chciała zapomnieć, wymazać z pamięci ten Archipelag Gułag. Na początku bardzo niechętnie opowiadała o swych przeżyciach, tylko wiersz
łagierników recytowała:
Pamiątka Sybiraka

„O Polsko nasza, ziemio ukochana
W 39 roku, cała krwią zalana
Nie dość, że Polskę na pół rozebrali
To jeszcze naród na Sybir wygnali
9 luty będziem pamiętali:
Sowieci wpadli, gdyśmy jeszcze spali
I dzieci nasze na sanie wrzucili
Do brudnej stacji nas odprowadzili.
O straszna chwila, o straszna godzina!
Okropny etap dla nas się zaczyna
Ale nam owej nie zapomnieć chwili
Gdy nas w wagony jak w trumny wrzucili
Cztery dni my polską ziemię jechali
Którą przez szpary tylkośmy, żegnali
O żegnaj Polsko, ziemi nasza miła
O żegnaj ziemio, która nas karmiła
Żegnaj słoneczko i gwiazdy złociste
Mijamy Rosję i góry Uralu
I tak jedziemy dalej i dalej
Piąty dzień wielka stanęła maszyna
Już drugi transport znowu się zaczyna
Jedziemy autem a potem sanami
Przez mroźną tajgę rzekami, lasami
Tam zimne słońce smutno nas witało
Gdy do baraków rano zaglądało
Zima, śnieg straszny, w lesie ciężka praca
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Głód i tęsknota srodze nas przygniata
Tyfus okropny wśród ludzi się szerzy
coraz to więcej pod sosnami leży
O Polsko nasza, ziemio nasza święta
Gdzież twoje syny, gdzie twoje Orlęta
Dziś w syberyjskie tajgi przyjechali
Już cię nie będą więcej oglądali
Królowo Polski, zlituj się nad nami
Nad biednym ludem, nad „Sybirakami”
Wróciła do Kobrynia. Do Macierzy wyjechać nie udało się, więc życie trzeba było układać tu, gdzie wszystko co sercu było miłe, zostało zdewastowane i oplute przez oszczerczą propagandę władz sowieckich. Niestety, ziemie wschodnie przez sojuszników były sprzedane Związkowi Radzieckiemu
i trzeba było żyć dalej. A w domu dzieci wychowywane przez osiem lat w sowieckich szkołach, co odbiło się na mentalności dziewczynek. Oczekiwała,
że dzieci będą takie same, w jakim duchu je wychowywała. Przez wiele lat
musiała od nowa wychowywać Lusię i Marysię. Wpajać im zasady patriotyczne i religijne. W końcu się udało. Córki wyrosły na dobrych ludzi. Mąż
pracował, ale zarabiał mało. Ariadna nie pracowała zawodowo na państwowej posadzie, ale wychowywanie dzieci, praca w domu i działalność społeczna wypełniały jej cały czas. Nigdy nie próżnowała, nie myślała o sobie, tylko o rodzinie. Mieszkali w Kobryniu. Gdy wróciła, zastała kupiony stary dom
z lokatorami naprzeciw kościoła. Musiała mieszkać w jednym mieszkaniu
z kobietą, która nie należała do rodziny. Co prawda była znajomą jej matki
z dawnych czasów, ale obcą. W innych pomieszczeniach tego domu mieszkał były wysoki urzędnik, polski oficer Pan Stanisław Bartoszewski, (prawdopodobnie rodzony brat Władysława Bartoszewskiego, bo bardzo podobny
i miał taki sam głos) Niestety, w tamtym czasie już umysłowo chory. Matka
potem korespondowała z Władysławem Bartoszewskim. Wysyłała mu stare
zdjęcia i ulotki, działali w honorowym komitecie. Bartoszewski wysyłał jej lisy
z podziękowaniem, jednak nigdy go nie zapytała o brata.
Dom był duży, stał nad rzeką Muchawiec, ale w czasie wojny, jego druga połowa została rozbita przez bombę. Duży ogród, ale wiele lat nie
uprawiany, zaśmiecony, zaniedbany. Podczas uprawy wykopywano z zie46
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mi ludzkie kości i szczątki, bo kiedyś były tam działania wojenne. Wiele lat
potrzebowała Ariadna by ten ogród doprowadzić do porządku. Pamiętała Ariadna o miejscach, w których od wojny leżeli niepochowani i polscy żołnierze i cywile. Opiekowała się kilku takimi miejscami. Zrobiła własnoręcznie prymitywne mogiłki i postawiła krzyże. Wiedziała, gdzie byli
pochowani ksiądz Grobelny i Wolski zamordowani przez Sowietów. Koło
Muchawca przy drodze do Pińska zostało wymordowanych wiele setek
Żydów z kobryńskiego getta. Wiedziała, gdzie ich wywożono ciężarówkami, Ariadna uczulała na to władze, w końcu nawet władze sowieckie
ogrodziły to miejsce i postawiły symboliczny pomnik.
Nasz ksiądz Józef Horodeński wrócił z więzienia wcześniej od matki,
opiekował się dziećmi, gdy nie było rodziców. Często przychodził, sprawdzał lekcje. Kościół wtedy działał, matka i ojciec aktywnie uczestniczyli
w życiu parafii. Niestety, w 1958 roku podczas remontu kościoła ojciec
doznał poważnego wypadku, spadł z rusztowań. Doznał urazu wielonarządowego i złamań. Wielokrotnie przebywał w szpitalu, do końca życia
został kaleką. W 1958 roku powiększyła się rodzina Telemanów, urodził
się syn Henryk. Chrzestną była Janina Teleman - żona brata Mieczysława.
Wróciła z więzienia cała rodzina Telemanów, ale wszyscy wyjechali do
Polski i tu zaczęły się nowe nieszczęścia mojej rodziny. Ojciec chory, często
był szpitalu, coraz słabszy, nawet wrócił do pracy, ale nie na długo. Henio
rósł zdrowy, jednak gdy miał roczek ciężko zachorował. Wyrok - choroba
Heinego-Medina. Wtedy na tamtych terenach była epidemia tej choroby.
Przebywał w szpitalu w Brześciu trzy miesiące, pozostając pod opieką matki. Polubił ją cały personel szpitala, a że leżała sama na sali, zbierał się u niej
cały personel medyczny i pacjenci. Toczyli ciekawe rozmowy, modlili się
wspólnie o zdrowie dziecka, były stałe rehabilitacje. Matka nie spała całymi nocami, masowała te chore nóżki. Następnie prawie pół roku leczenia w klinice w Mińsku, gdzie dziecko było już samo. Leczyła je ta sama
pani profesor, co nie dawała nadziei na wyzdrowienie. W Mińsku odwiedzały dziecko po kolei mama i siostra Lusia, która skończyła szkołę i poszła
do pracy, ponieważ w pierwszym roku nie dostała się studia. Matka, i tak
wycieńczona, oddawała krew do leczenia dziecka. Konsultująca profesor
z Mińska ostrzegała, że to dziecko już nigdy nie będzie chodziło, ale matka
niezłomnie walczy. Całoroczne sanatorium w Druskiennikach, częste odwiedzanie dziecka przez matkę-300 km od domu.
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W 1961 roku rodzi się czwarte dziecko- Kazimierz. Chłopców matka nazywała imionami królów polskich. W rodzinie panowała bieda, siostry i rodzina radziły przerwanie ciąży, ale dla matki to było sprzecznie z jej zasadami
religijnymi i moralnymi. Lusia w tym roku dostała się na studia do Instytutu
Medycznego w Grodnie. Po długim 3-letnim leczeniu w sanatorium, Henio
wrócił do domu, chodził na czworaka, trochę stał, w ogóle nie poznawał
matki i rodziny, ale rozum i pamięć miał sprawne. Był bystry, mądry, spostrzegawczy. Zaczęła się mordercza walka i rehabilitacje wszystkimi możliwymi sposobami. To przynosiło efekty, dziecko zaczęło chodzić na razie
w aparacie. Matka z chorym mężem, dwójką dzieci musiała jeszcze wysyłać
paczki dla dziewczyn, bo i Marysia kształciła się w Witebsku na krawcową.
W domu bieda, ale dzieci nigdy głodne nie były. Zastanawiało, jak Ariadna była w stanie sobie poradzić. Dzieci wesołe, uśmiechnięte, a komunizm
nadal trwał. Prześladowano religię, inaczej myślących i Polaków. Chodziły
pogłoski, że zamkną kościół. Księdza aresztowano po raz drugi. Matka aktywnie uczestniczyła w chowaniu sprzętu liturgicznego kościoła. Dzwony,
według matki wiedzy, już wcześniej były ukryte. W 1962 roku przyszli zamykać kościół. Matka z kilkoma kobietami stanęły w obronie: „Nie damy”. Ale
cóż mogły zrobić bezbronne kobiety. Zamknięto kościół, wywieziono i rozkradziono wszystko, co było możliwe. Zrobiono w nim składowisko odpadów tekstylnych. Ławki, ołtarz, chór, okna, drzwi powybijane, w końcu jacyś
chuligani podpalili tekstylia. Matka wiedziała, gdzie co z cenniejszych rzeczy hest schowane i zawsze nam powtarzała, że jeszcze wszystko się zmieni
na lepsze. Na razie panowała mroczna komuna. Niektórzy Polacy dla kariery
nie przyznawali się do polskości i wiary, nie brali ślubu kościelnego, dzieci chrzcili potajemnie, zapisywali się do partii komunistycznych. Tylko nie
my, tylko nie Ariadna Teleman. Każdą niedzielę jeździła do kościoła w Brześciu, tam jeszcze był ksiądz Łazar, który wrócił z więzienia. Na razie on nie
miał pozwolenia na odprawianie mszy i brukował ulicę. Był jeszcze ksiądz
w Czernawczycach koło Brześcia i w Prużanach ksiądz Michał Woroniecki.
Ci staruszkowie księża mówili do siebie:
– Jak ty umrzesz, to ja ciebie pochowam, a ostatniego z nas kto pochowa??
Ariadna dzięki swojej żelaznej woli i niezłomności na wszystko miała
czas. Dzieci wychowywała na prawych ludzi i doglądała męża i prowadziła dom. Czasem, gdy brakowało pieniędzy na książki do nauki lub życie, szła na rynek sprzedawać warzywa, choć tego nie lubiła. Opowiadała,
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że jak na rynku pojawiał się ktoś znajomy, chciała zapaść się pod ziemię,
ale z tego były jakieś pieniążki i musiała przezwyciężyć wstyd. Uprawiała ziemniaki na tak zwanych „setkach”, które wydawano robotnikom za
miastem. Było to 20 - 30 setek, to sporo, zwykle orano koniem, a potem
zbierała ręcznie. Pomagały, jak mogły córki. Chodziła albo jeździła autobusem na grzyby do pobliskiego lasu, czasem sąsiedzi zamawiali koszyk
grzybów i też miała z tego pieniądze. Opowiadała, że kiedyś późnym wieczorem wracała z grzybów, a było to ponad 15 km od domu, a przy furtce
siedzi Kazio 4-letni i czeka na mamę, Henio wtedy był w sanatorium, ojciec w szpitalu, my z siostrą na studiach. Relacjonował mamie:
– „Mamusiu, ja ugotowałem „zaciereczkę”, ale ona czemuś wyszła mi
w jednej kluseczce.
Że my wszyscy – jej dzieci, wyszliśmy na dobrych ludzi, to tylko i wyłącznie
zasługa matki. Pamiętam, jak my z siostrą byłyśmy małe, bawimy się i powtarzamy: Lusia – ja będę lekarzem, ja będę lekarzem, a Marysia – ja będę
krawcową, ja będę krawcową. Czemu krawcową? Może matka widziała
w niej predyspozycje a może dlatego, że jej mama była sławną na całą okolicę krawcową. Tak się i stało. Siostra ukończyła technikum krawieckie w Witebsku, potem 2-letni kurs uzupełniający w Leningradzie. Henio jako małe
dziecko powtarzał: ja będę księdzem, ja będę księdzem! Jakim księdzem? –
dziwiono się. Mroczny komunizm, wszystkie kościoły pozamykane, nie ma
żadnych uczelni katolickich, religia prześladowana, a kto wierzący to się kryje. Jak można być księdzem? A matka: on będzie księdzem. Matko, co ty wygadujesz? Ale to były prorocze jej słowa. Ja mówię do matki:
Z nami w szkole problemów nie miałaś, a dopiero jak chłopcy pójdą
do szkoły, wtedy zaczną się problemy. Jednak z chłopcami matka miała
mniej problemów niż z dziewczynami. Synowie poszli do szkoły, Henio
chodził jeszcze bardzo słabo w aparatach, matka nosiła go do szkoły na
„barana”. Dobrze, że szkoła była blisko. Henio jakoś był taki miły, że nikt
się z niego nie wyśmiewał, że kaleka, lubiany „prowodyr”, w zabawach
dziecięcych zawsze był kapitanem a w klasie starostą. Tak się wybierało
przodującego w klasie ucznia na starostę.
Zresztą i Lusia i Kazio też byli starostami.
Nasza matka nigdy nie chciała od nikogo żadnej pomocy. W szkole
biedniejszym rodzinom udzielano pomocy materialnej i rzeczowej, darmowe obiady dzieciom, ale matka zawsze odmawiała. Proponowano, by
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wysłać Henia do szkoły specjalnej dla chorych z Heine-Medina, za darmo,
kilkadziesiąt kilometrów od domu, ale matka odmówiła.
Nasz dom był zawsze otwarty, każdy był tu mile widziany. Koledzy i koleżanki najpierw przychodziły do dziewczyn, potem chłopcy lubili tu
bywać. Matka z dawnych czasów zachowała zwyczaj ugościć każdego,
czym mogła. Zawsze miała warzywa, owoce, ziemniaki, hodowała prosiaki, dzieliła się chętnie wszystkim, co miała z każdym. Dlatego ludzie lubili
u nas przebywać, nie było dywanów, nie trzeba było zdejmować butów,
wszyscy czuli się swobodnie i swojsko.
Kościół był zamknięty, mama udostępniała swój dom do odprawiania
mszy świętej, średnio raz w miesiącu przyjeżdżał ksiądz Łazar z Brześcia.
Schodziło się dużo wierzących, wszyscy mieli nadzieję że nastąpią lepsze
czasy. Matce dni powszednie upływały między pielęgnowaniem chorego
męża, prowadzeniem domu ze skromnego budżetu, nauką młodszych
dzieci, wysyłaniem paczek starszym dzieciom, uprawianiem ogrodu, doglądaniem mogił rozrzuconych po polach, kontaktami z koleżankami,
których kilka było w Kobryniu.
W 1967 roku Lusia skończyła studia, wyszła za mąż, pracowała w Kobryniu jako lekarz pediatra. W 1982 roku zmarł Stanisław, synowie studiowali:
Henryk na uniwersytecie moskiewskim na wydziale psychologii, Kazimierz
w Instytucie Medycznym w Grodnie. Ariadnie było trochę lżej, ale zdrowie
po wszystkich przeżyciach podupadało. Jednak zawsze była pracowita, nie
wyobrażała sobie siedzieć bezczynnie, leżeć w dzień. Nawet niedziela była
pracowita, bo to od rana 50 km autobusem do kościoła do Brześcia, potem przygotować lepszy obiad. Tam w Moskwie wiadomo, chodził się do
jedynego kościoła katolickiego w całym mieście. Ksiądz staruszek Możejko,
widziałam go osobiście, bo chrzciliśmy w Moskwie wnuka Ariadny Jurka.
Właśnie w Moskwie przyszło do Henryka powołanie kapłańskie. Po
ukończeniu uniwersytetu, co zbiegło się w czasie z „pierestrojką” Gorbaczowa, wstępuje do wyższego seminarium duchownego w Rydze i mimo
wielu przeszkód zostaje tam księdzem. Było to jedyne katolickie seminarium na prawie cały ZSRR. Po roku zaproponowano mu podpisanie dokumentu, że po ukończeniu studiów zostanie pracować na Łotwie, na co się
nie zgodził. Wrócił do domu, pracował jako radca prawny i artysta-malarz.
A w Kobryniu do Rajkomu partii przyszła wiadomość, że uczeń szkoły uczy
się na księdza. W szkole walne zebranie, jak to możliwe, że nasz były uczeń
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uczy się na księdza. Zanosiło się na rewizję w domu. Matka zakopała Biblię
i ważniejsze dokumenty. Koło domu dwie doby stał samochód tajniaków.
Prześladowania się nie skończyły- mówiła Ariadna, jeszcze nie pora i do
końca życia o najważniejszych sprawach konspiracyjnych nie opowiadała.
Kazimierz uczył się w Grodnie, studiował medycynę, Aleksandra po
skończonych studiach pracowała w Kobryniu jako lekarz. Ariadna w niedzielę słuchała w radiu wiadomości z Polski, bo radio było nastawione
tylko na I Program. Słuchała tych piosenek, co kiedyś śpiewała, prezentowanych w audycjach Danuty Żelichowskiej i Jana Zagozdy. Narzekała, że
Polska mowa się zmienia:
– Za tamtych czasów po polsku to mogłabym rozmawiać nawet z prezydentem, a dzisiejsza polszczyzna daleko odbiega od literackiej z tamtych czasów. Pełno obcych słów, skrótów, anglicyzmów.
Ariadna pieczołowicie przechowywała listę poległych w wojnie 1939
roku i dbała o przechowywane dewocjonalia z kościoła.[…] Przez całe
swoje życie była wierna Ojczyźnie. To dumna Polka, która spełniła, jak
mało kto swój obowiązek wobec Ojczyzny. Jakże do niej pasują słowa Feliksa Konarskiego z wiersza „Na śmierć Generała Andersa’’:

„Polaku, w którejkolwiek znajdujesz się stronie,
W kraju czy poza krajem-jeśli w tobie płonie
umiłowanie do tego, co wolnością zwie się
I haseł, które żołnierz na sztandarach niesie:
Bóg, Honor, Ojczyzna-pomyśl, że dziś zgasło
Serce do końca wierne tym żołnierskim hasłom.
Pojmij to i schyl głowę, i westchnij! O, Panie,
Daj mu u siebie wolność i odpoczywanie.”


Chicago, 13 V 1970 r.

Mądra, dobra, szlachetna zostanie na zawsze w naszych sercach i w pamięci. To człowiek niezwykły, obarczony tragiczną i bohaterską przeszłością.
Wspomnienia Ariadny spisała wdzięczna córka Aleksandra Włodarczyk.
Kutno, 12.04.2016 r.
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Xenia JACOBY
W 102. urodziny ostatni ułan
Rzeczypospolitej, polski Tatar
– prosi Polaków o pamięć
Najstarszy dziś żyjący polski ułan ze słynnego 1. Szwadronu Tatarskiego 13. Pułku Ułanów
Wileńskich – Por. Stefan Mustafa Abramowicz,
w dniu swych 102. urodzin „prosi Polaków
o pamięć o czcigodnych Tatarach”.

Stefan Mustafa Abramowicz,
fot. Xenia Jacoby

Na okoliczność urodzin wielkiego Polaka i Tatara życzmy sędziwemu solenizantowi kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu,
uznaniu i powszechnym szacunku.

Tak się zdarzyło, że urodziny ułana zbiegły
się z nadaniem solenizantowi odznaczenia wojennego. Dzięki moim staraniom Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii przyznało po latach polskiemu
żołnierzowi walczącemu w 2. Korpusie Polskim Gen. Andersa, odznaczenie
weterana HM Armed Forces Veterans Badge – Her Majesty’s Armed Forces
w uznaniu jego służby w Siłach Zbrojnych Jej Królewskiej Mości, przysługujące weteranom II wojny światowej (walczącym u boku Brytyjskiej Armii
Wojsk Sprzymierzonych) ze szczególnym wyróżnieniem za udział w bitwie
pod Monte Cassino. Odznaczenie symbolizuje 3. Wojskowe Formacje: motyw kotwicy – marynarkę wojenną, skrzyżowane miecze – wojska lądowe
i orzeł – siły powietrzne. Naczelnym Dowódcą Brytyjskich Sił Zbrojnych jest
Jej Królewska Mość Elżbieta II, licząca dziś ponad 90 lat.
O królowej nasz Matuzalem zwykł mawiać, że jest ona jeszcze młodą
osobą. On natomiast w angielskim pubie świętował swe 102. urodziny,
siedząc w gronie rodzinnym czterech pokoleń. Przed familijnym obiadem
udekorowałam zaskoczonego solenizanta odznaczeniem wojennym.
Powracając do słów Mustafy Abramowicza zwracającego się do polskiego Narodu, należy cofnąć się myślą do wydarzenia sprzed paru
miesięcy, by lepiej odczytać wypowiedź ułana. Zdarzenie tak na niego
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wpłynie, iż uzna z pokorą: „Nie jestem tak wybitnym Polakiem. Nie jestem
wybitnym żołnierzem. Jestem normalnym, zwykłym człowiekiem. Jestem maleńki”
To pozwoli nam zrozumieć jak skromnego ducha ma ten mały rycerz –
o wielkim sercu oraz mocy charakteru. Z głębokości jego ducha wypłynie
prośba – orędzie do Polaków o szczególną pamięć o Tatarach.
Nietrudno zauważyć, że schyłek jego lat przypadł na czasy nacechowane pogonią za sławą i zaszczytami. W naszej dobie ludzie nie wahają się
rwać na strzępy swoją oraz cudzą godność i wolność. On natomiast jest
ambasadorem pięknego świata wartości i honoru, który odszedł, zaginął.
Jego świat nie został ocalony, a mimo to on w swej wolności rezygnuje
dziś z prawa do prestiżowego odznaczenia na rzecz dobra wspólnego
i dedykuje je innym żołnierzom. Ponieważ ewangelicznie potrafi umniejszyć swoją rolę – będzie wywyższony!
Wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń.
Wspaniałą lekcję żołnierskiej historii ukazuje droga człowieka niezwykłej miary - Mustafy Abramowicza, który podczas wojny zawierzył Bogu,
a ufając mu, został wyprowadzony z niewoli do wolności.
Dzięki niemu możemy otworzyć także inny rozdział opowieści, który
ukaże rolę Tatarów na przestrzeni wieków w naszej burzliwej historii.
Tymczasem powróćmy do 12 lipca 2016 r., gdy w Konsulacie RP w Manchester, Sekretarz Stanu prof. Krzysztof Szczerski w swej laudacji tak określił odyseję niezłomnego ułana:
„Wiele razy wyrwał się śmierci z objęć, niejednokrotnie w ostatniej
chwili, warto tu wspomnieć jak wielu jego współtowarzyszy walki
między innymi z Kozielska i Starobielska straciło swoje życie z rąk sowieckich morderców. Jak wielu również oddało największą ofiarę na
zboczach Monte Cassino, czy podczas Kampanii Wrześniowej. Pamięć
o trudzie polskich żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę
zasługuje na najwyższy szacunek, a my nie powinniśmy szczędzić wysiłków, aby utrzymać pamięć o tych Bohaterach wiecznie żywą.”
Wtedy polski minister wręczył najstarszemu dziś żyjącemu ułanowi
Stefanowi Mustafie Abramowiczowi w imieniu Prezydenta RP Andrzeja
Dudy odznaczenie państwowe Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta – za jego wspaniałą postawę i za udział w walkach
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o niepodległość Polski. Jednocześnie wręczono sędziwemu ułanowi
awans oficerski, który został przyznany w dniu 27 stycznia 2016 r. przez
Ministra Obrony Narodowej – Antoniego Macierewicza. Wręczenie awansu na wyższy stopień oficerski odbyło się przy asyście Zastępcy Attaché
Obrony z Ambasady RP w Londynie Pani płk Doroty Kaweckiej oraz urzędującego wówczas Konsula RP Pana Łukasza Lutostańskiego.
Zaproszono Muftiego RP Muzułmańskiego Związku Religijnego – Przewodniczącego Najwyższego Kolegium Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Tomasza Miśkiewicza z Białegostoku oraz poetę i rzecznika Tatarów pana
Musę Czachorowskiego z Wrocławia. W uroczystości ułanowi towarzyszyła najbliższa rodzina. Przybyli na spotkanie również weterani II wojny
światowej z 2. Korpusu Armii gen. Andersa, którzy zmuszeni byli po wojnie pozostać na obczyźnie tak jak i kawaler orderu, obierając za drugą
ojczyznę Wielką Brytanię, gdzie mieszkają do dziś w Great Manchester.
W czasie uroczystości minister Szczerski przywołał życiorys ostatniego
ułana, szczególnie uwzględniając lojalne oddanie społeczności tatarskiej
dla spraw Polski. Powołał się na słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który przypomniał, że: „Polscy Tatarzy żyją w naszym kraju od setek lat, często
swoim działaniem podkreślali, że służą Polsce i są obywatelami polskimi i że
często działo to się poprzez daninę krwi”. Wyraził przy tym szczere uznanie
dla Stefana Mustafy. A jakie refleksje o sobie snuł sam Bohater? Warto
posłuchać…
„To bardzo zaszczytne odznaczenie, które ja otrzymałem – za co bardzo
dziękuję, jest dla mnie wielką nagrodą. Chciałem jednak powiedzieć, że nie
o mnie tu chodzi […] Dostałem ten order, który jest przeznaczony dla ludzi bardzo zasłużonych Polsce. Przyjąłem go w imieniu moich kolegów żołnierzy, z którymi przeszedłem całą wojnę od 1939 r. aż do zakończenia jej
w 1945 r. Wielu moich kolegów Polaków i Tatarów postawiło swoje życie na
szali dla wolności i niepodległości Polski. Masę ich zginęło.
– W szeregach Wojska Polskiego zawsze służyło wielu Tatarów. Przeszliśmy długą drogę przez niewolę do wolności - oswabadzając po drodze inne
kraje, ale nie mogliśmy wrócić do Polski.
Jako Polak, Tatar w służbie Ojczyzny ślubowałem uroczyście, że w obliczu
Boga Miłosiernego na każdym miejscu służyć zawsze będę Rzeczypospolitej
Polskiej, słuchać przełożonych, dochować honoru, rozkazy dawane mi wypełniać i ściśle przestrzegać tajemnic wojskowych.
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Mimo, że Tatarzy to najszczuplejsza mniejszość narodowa ale zawsze staraliśmy się lojalnie i stale z poświęceniem walczyć o niepodległość państwa
polskiego. Przez wieki mieszkaliśmy w Rzeczypospolitej, mając od państwa
polskiego pomoc, akceptację i wgląd. Dlatego była między nami ogromna
współpraca. Dwa narody a jedna Ojczyzna. Tatarzy starali się w każdym momencie nieść pomoc Polsce.
Nasza tradycja uczyła, że synowie tatarscy do ósmego roku życia byli pod
opieką matki. Po ósmym roku aż do dorosłości należeli do ojca, który ich ćwiczył. Dawał im konia, siodło i koń stawał się ich własnością. Chłopcy przyrastali do siodła, ćwicząc się w jeździe konnej latami. Hasali po polach. Potem szli
do wojska. Dobrzy byli z nich wojacy. Przez to i dobrzy ułani.
Całe pokolenia Tatarów brały udział w walkach, począwszy od bitwy pod
Grunwaldem (1410 r.) aż do II wojny światowej. Przez cały okres dziejów staraliśmy się być pomocni i lojalni. Do końca wytrwać we wspólnych walkach
z Polakami. Przykładem wiernego Tatara i niezłomnego patrioty muzułmanina był polski działacz niepodległościowy Aleksander Sulkiewicz. Pomógł
on uciec Piłsudskiemu z warszawskiej Cytadeli. My, Tatarzy darzyliśmy wielkim szacunkiem i miłością Marszałka. Wolą Piłsudskiego była polska jednostka tatarska przeciw bolszewikom.
– Inną ważną postacią służącą Polsce był Tatar gen. Aleksander Romanowicz z Wilna. (dowodził Pułkiem Jazdy Tatarskiej im. Mustafy Achmatowicza, Był to oddział kawalerii WP., który rozwiązano w 1920 r. Po zreformowaniu ułani pułku trafili do 1. Szwadronu Tatarskiego 13. Pułku Ułanów
Wileńskich)
– Kolejni Tatarzy patrioci to – płk. Maciej Mustafa Bajraszewski ze Słonima i mjr. Dawid Janowicz Czaiński ze Słonima (służyli w polskiej formacji
wojskowej organizując Pułk Jazdy Tatarskiej w 1918 r. Zginęli zakatowani
przez NKWD). Wszyscy oni pracowali dla powodzenia Polski.
– Jak na początku powiedziałem, order wysokiej klasy, który został mi nadany w moim podeszłym wieku - przyjąłem, bo była okazja. Była to okazja,
aby podziękować polskim żołnierzom II wojny światowej i podziękować polskim Tatarom – tatarskiemu narodowi. Ten order to zaszczyt dla całego tatarskiego społeczeństwa. Przeze mnie odznaczono moich kolegów żołnierzy
i Tatarów z całej Polski. Wręczono mi ten order, ale nie mnie osobiście on się
należy jako zwykłemu żołnierzowi. Rząd polski odznaczył raczej wspólnotę
tatarską niż mnie. Wysokie odznaczenie przyjąłem z myślą o polskich żołKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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nierzach i narodzie polskich Tatarów. […] Tak jak pod Grunwaldem – Tatarzy stale byli po stronie Polski i razem z Polakami szli do wojska, służąc pomocą podczas okupacji.
Polscy Tatarzy przez 600 lat dali przykład wierności Polsce, nawet za
cenę życia i przelanej krwi. Polacy nie mogą zapomnieć o sojusznikach
Polski – zasłużonych Tatarach, którzy pracowali na rzecz Wspólnoty
tatarskiej – poświęcając życie na rzecz Polski.
My Tatarzy zamieszkiwaliśmy północną i wschodnią Polskę – Kresy
Wschodnie w byłej Polsce, dziś obecna Białoruś i Litwa, po to aby bronić granic przed niemiecką armadą i sowiecką nawałnicą. Ażeby Niemcy jak kiedyś
Krzyżacy pod dowództwem Wielkiego mistrza zakonu Ulricha von Jungingena, nie mogli znowu rzucić się na Polskę. Od czasów Grunwaldu Tatarzy
zamieszkiwali tamte tereny, by strzec naszych granic.
Doniosłym wydarzeniem dla naszej społeczności tatarskiej – honorującym Tatarów było odsłonięcie w Gdańsku pomnika Tatara RP, za co jestem
wdzięczny.
– Bardzo bym prosił o rozpowszechnienie tego wyznania dot. mego
mianowania oraz roli Tatarów w służbie Polsce, gdyż wielu Polaków
niewiele słyszało o małej grupie ludzi – wspólnocie Tatarów.”
Por. Stefan Mustafa Abramowicz, Manchester, niedziela 12 lutego 2017 r.
Pochylić się i zamyślić nad memoriałem do Polaków por. Abramowicza,
to już złożyć hołd polskim Tatarom i oddać cześć żołnierzom niezłomnym, do których należeli także Tatarzy.
Na koniec nam, zwykłym śmiertelnikom ciągle idącym w pośpiechu
– niech daty i zdarzenia przypomną wędrówkę życiową ułana, po jego
wyboistej drodze życia. Po to byśmy mogli rozprawiać o nim uczenie
i tkliwie…
Stefan Mustafa urodził się jako drugi w rodzinie tatarskiej w dn. 20
stycznia 1915 r. w Klecku woj. nowogródzkie na Kresach Wschodnich
(dokumenty podają błędną datę jego urodzin jako 20 lutego 1916 r.).
Mama Fursia Aleksandrowicz, ojciec Ibrahim Abramowicz. Rodzeństwo:
Ewa, Bekir, Aleksander, Hasan, Sofija. Te osoby najbliższe z rodziny już nie
żyją. Pozostał sam z tamtego pokolenia - ostatni ułan - świadek tamtych
zdarzeń i lat.
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Dn. 15 IX 1937 r. został powołany do służby wojskowej w słynnym
1. Szwadronie Tatarskim 13. Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej Wilejce
k/Wilna. Ujeżdżał konie jako szeregowy ułan luzak. Wybuch wojny i inwazja
Niemców na Polskę uniemożliwiły mu wyjście do cywila w dn. 15 IX 1939 r.
Dn. 17 IX 1939 r. sąsiedzi zza wschodniej granicy wkroczyli do Polski z hasłami wyzwolenia miejscowej ludności z polskiego klasowego ucisku. „Wdarli
się w nasze granice podstępem bez żadnego wypowiedzenia wojny, wbili nam nóż w plecy” [S.M. Abramowicz, Wędrówka życiowa, Londyn 2004].
Podczas Kampanii Wrześniowej po przekroczeniu polskiej granicy
wschodniej przez armię sowiecką – starszy ułan Stefan Mustafa uratował przed aresztowaniem, w konsekwencji straceniem w Katyniu swego dowódęy – por. Zygmunta Barcickiego. Porucznik zdany sam na siebie nie doczekał się rozkazów od naczelnego dowództwa Polskich Sił
Zbrojnych. Jako doświadczony dowódca z wojny z bolszewikami wiedział, że Sowieci będą mścić się na Polakach za przegraną. W ogólnym
chaosie i panice jakie panowały po napaści Niemiec i Sowietów na Polskę – wiedział, że jego oddział nie ma żadnych szans w starciu z armią
sowiecką jako słaby liczebnie i źle uzbrojony. W końcu wydał samodzielny rozkaz wymarszu swym 150 ułanom. Szli pieszo z jednostrzałowymi karabinami i szablami, usiłując przebić się na Litwę. Porucznik
szedł wśród ułanów, a Stefan dosiadł jego konia Farysa w uprzęży oficera, teraz jako jedynego wierzchowca w oddziale. Jadąc na koniu oficerskim mylił komunistycznych Żydów, którzy utworzywszy partyzantkę,
rozbrajali po drodze słabo uzbrojonych polskich żołnierzy. Wydawali
w ręce Sowietów polskich oficerów. Stefan udając dowódcę, odciągał
wrogów od swego komendanta, zacierając za nim ślady, by wraz z innymi ułanami zdołał przebić się na Litwę.
Gdy porucznik przedarł się do Litwinów, został internowany i zamknięty z ułanami w obozie. Tam odpowiadali z innego paragrafu niż oficerowie w Katyniu, traktowani jako burżuazja, wróg klasowy i wróg Stalina. Dowódca zapewne nie przyznał się, że jest oficerem. Ocalił życie uniknąwszy
aresztowania przez służby NKWD. Nie został zgładzony w dołach śmierci
Katynia. Stefanowi nie udało się przedostać na Litwę.
Dn. 27 IX 1939 r. został aresztowany przed granicą przez czerwonoarmistów. Wzięty do niewoli sowieckiej był wykorzystywany jako niewolnik
do prac ponad siły. W ciągu 2 lat ciężkiej katorgi przeszedł przez łagry,
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w tym 9 obozów - miejsca stalinowskiego
terroru. Trafił min. do Kozielska, Krzywego Rogu, Starobielska i Tockoje.
Po wybuchu wojny niemiecko - sowieckiej (22 VI 1941 r.) przebywał w obozie
jenieckim w Starobielsku. (było tu 1500
polskich jeńców). Wtedy Niemcy przez
radio podali komunikat w trzech językach: rosyjskim, ukraińskim i białoruskim: „Wy, rosyjski naród nie bójcie się, my
wam nic złego nie zrobimy. My tylko ten komunistyczno – żydowski rząd rozpędzimy.”
[S.M. Abramowicz, tamże]
W obozie w Starobielsku zastała go
tzw. amnestia i na mocy układu Sikorski
– Majski (30 VII 1941 r.) został zwolniony
W obozie w Krzywym Rogu,
i zarejestrował się jako rekrut wstępując
02.12.1939 r.
do WP. formowanego w ZSRR pod d-dztwem gen. Andersa. Koniec niewoli (XI 41 r.) rozpoczął exodus łagierników i ewakuację z terenów Rosji Sowieckiej.
W III 1942 r. na rozkaz opuszczenia Rosji, został przetransportowany
wraz z zesłańcami pod chińską granicę, aż pod Himalaje w sowieckiej
Azji Środkowej: do Kazachstanu, Kirgizji, Uzbekistanu, Turkmenii. Docelowym miejscem miał być port wybawienia w Krasnowodzku nad Morzem Kaspijskim. „1 milion Polaków wymarło i zostało zabitych w ZSRR”
(S.M. Abramowicz) 			
W IV 1942 r. Stefan w I ewakuacji został przetransportowany z wojskiem do Pahlavi w Iranie – lądu nadziei i wolności. Dołączył do 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem gen. Władysława Andersa. „Jedynie 15. tysiącom [ponad 100 tysiącom – przyp. red.]
udało się wyjść z Kraju Rad” (S.M. Abramowicz)
W 1943 r. dobił do Egiptu. Został elektrykiem pojazdów mechanicznych szwadronowej czołówki naprawczej.
W IV 1944 r. wraz z polskimi żołnierzami dopłynął do Italii i został wcielony do 2. Warszawskiej Dywizji Pancernej 2. Korpusu, która była włą58
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czona do 8. Armii Wojsk Sprzymierzonych dowodzonej przez Gen. Oliver’a Leese. Został czołgistą amerykańskiego czołgu Sherman o nazwie
Ballada w 1. Pułku Ułanów Krechowieckich dowodzonym przez mjr.
Kazimierza Zaorskiego.
Brał udział w walkach o Monte Cassino, gdzie 18 V 1944 r. Polacy zdobyli twierdzę na wzgórzu. Uczestniczył w Kampanii Włoskiej, oswobadzając Włochy.
W VI 1944 r. podczas ofensywy i wymiany ognia artyleryjskiego z niemieckimi Tygrysami pod Ankoną – został ranny w czołgu. Wraz z innym
rannym kolegą dostał się do szpitala polowego. W wyniku odniesionych
ciężkich ran jego kolega zmarł. Reszta załogi uratowała się, a on w szpitalu czekał miesiąc czasu na nowy czołg, by dalej walczyć za Polskę w odwecie za napaść wrogów.
W II 1945 r. wjechał do Loreto i tam napotkał swego dowódcę por.
Zygmunta Barcickiego, który zaprosił go tam na swój ślub kościelny. To
jego we wrześniu 1939 r. osłaniał wierny ułan osłaniał i ocalił mu życie
przed niechybną śmiercią w Katyniu.
W IV 1945 r. wraz z 2. Korpusem oswobadzał Bolonię i tu skończyła się
wojna dla polskich żołnierzy. Alianci rozbroili polską armię nie dopuszczając ich do dalszych walk. Zamknęli im dostęp do defilady w Berlinie
i później w Londynie.
– Po wojnie ocalało ok. 200 tys. [100 tys. – przyp red.] polskich żołnierzy 2. Korpusu (S.M. Abramowicz)
21 VI 1946 r. po demobilizacji dopłynął okrętem „Mauretania” wraz
z polskimi żołnierzami do angielskiego portu w Liverpool. Był w stopniu
starszego ułana.
W 1947 r. trafił z innymi polskimi żołnierzami do kolejnego obozu na
terenie Wielkiej Brytanii i dostał zakwaterowanie w okrągłych namiotach
tzw. beczkach śmiechu.
W wojsku służył 10 lat.
W 1949 r. ożenił się z polską Tatarką Haliną Milkamanowiczówną ze
Słonima na Kresach Wschodnich i osiadł w Manchesterze. Urodziły mu
się dwie córki Mary i Janet. Obecnie ma dwie wnuczki oraz dwoje prawnuków. Owdowiał w 1999 r.
Pan Stefan to skromna osoba, mówiąca o sobie: zwykły żołnierz, normalny człowiek. To jednak nie stoi w sprzeczności z jego niekwestionoKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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wanymi zasługami dla sprawy walk o wolność i niepodległość Polski, które znalazły wyraz w nadaniu mu wysokiej rangi odznaczenia.

Odznaczenia
Stefana Mustafy
Abramowicza

Tatarzy to ludzie honoru o wysokim poczuciu własnej godności i lojalności. Jako godni zaufania nigdy nie zawiedli Naczelnika Państwa i Najwyższego Wodza Marszałka Piłsudskiego, który powierzył oficerom pochodzenia tatarskiego swoją ochronę i straż przyboczną.
Podczas II wojny polscy Tatarzy podzielili los Polaków, walcząc i ginąc
na wszystkich frontach świata Za naszą i waszą wolność. To powinno
utkwić w naszej pamięci i świadomości – służąc zbliżeniu naszych narodów, które swój życia los rzucały na stos w służbie jednej Ojczyzny.
Na dobre i na złe walcząc dla wspólnej sprawy.
Memoriał porucznika Abramowicza – wiernego ułana niech spełni zadanie godziwego docenienia zasług Tatarów. Wzmocni więzi obydwu
naszych narodów, by stanowić zachętę do wspólnych wysiłków, które
będą godne chwały i uznania. Przykład memoriału ma za zadanie zwrócić uwagę innym osobom, że warto budować silną i wielką Polskę w tolerancji i wzajemnym szacunku.
Opracowała Xenia Jacoby, 20 lutego 2017 r.
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PODZIEMNA ARMIA POWRACA
Fragment przemówienia dr Kazimierza Krajewskiego w czasie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – uroczystość pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, Warszawa, 25.02.2017 r.

„Żołnierze Wyklęci”
Bardzo dobrze się stało, że uroczystość poświęcona Żołnierzom Wyklętym odbywa się właśnie tutaj, pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Żołnierze podziemia niepodległościowego
powojennego byli naturalnymi kontynuatorami walki podjętej przez Armię Krajową w latach okupacji niemieckiej.
Ktoś mógłby powiedzieć, wydany został przecież rozkaz gen. Okulickiego rozwiązujący Armię Krajową, ale dzisiaj wiemy, że ten rozkaz nie oznaczał zakończenia walki, tylko pewne przeformowanie szeregów, nadanie
innych form organizacyjnych. Jeśli przypomnimy sobie ten rozkaz, to jest
tam mowa o tym, generał wyraźnie pisze, że walka do której Armia Krajowa przystąpiła nie osiągnęła celu zamierzonego. Polska nadal nie była
wolna. I co więcej – generał pisał : bądźcie dalej przewodnikami Narodu.
Każdy z oficerów i żołnierzy mógł interpretować ten fragment rozkazu tak,
jak chciał, bo była to swojego rodzaju zachęta do podjęcia działalności niepodległościowej w innych już formach organizacyjnych niż Armia Krajowa.
Wszyscy organizatorzy zbrojnego oporu przeciwko dyktaturze komunistycznej - ci, wywodzący się z nurtu akowskiego, to byli zasłużeni, wybitni dowódcy Armii Krajowej z okresu okupacji niemieckiej – płk Jan
Rzepecki – Delegat Sił Zbrojnych, pierwszy Prezes Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”. To jest porucznik Selmanowicz „Zagończyk”. To są wszystko ludzie, którzy zaczynali podziemną walkę w początkowym okresie
okupacji niemieckiej i kontynuowali ją później w warunkach okupacji
komunistycznej.
Jaki był zakres tej walki prowadzonej przez Żołnierzy Niezłomnych –
Żołnierzy Wyklętych ? Proszę Państwa, to jest 200 tysięcy ludzi uczestniczących w strukturach podziemnych, w tym 20 tysięcy walczących z bronią w ręku w oddziałach partyzanckich. Do tego trzeba dodać 20, może
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więcej, tysięcy uczestników konspiracji młodzieżowej. Do tego trzeba
dodać dalsze dziesiątki, może setki tysięcy ludzi, którzy nie byli zorganizowani, ale wspierali ten nurt niepodległościowy. To są dane, które można porównywać z danymi dotyczącymi naszych narodowych powstań
wieku XIX.

Centralne obchody
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2017
Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
ustanowił w 2011 r. parlament „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego,
z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok
śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie
Rzepce – ostatnich ogólnopolskich koordynatorach WiN.
Obchody rozpoczęły uroczystości na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego, gdzie z udziałem asysty wojskowej uczczono żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. Na początku Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz wręczył kombatantom, żołnierzom AK,
akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. W uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego oraz wykonywania pracy na rzecz obronności państwa, otrzymała awans na stopień
pułkownika nasza przyjaciółka pani mjr Weronika Sebastianowicz ps.
Różyczka, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi.
Minister Obrony Narodowej dziękując Żołnierzom Wyklętym powiedział:
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„Pamiętamy o tym, że przenieśliście myśl o niepodległości przez najgorsze, najstraszliwsze lata”. Po uroczystym Apelu Pamięci, po którym żołnierze kompanii reprezentacyjnej oddali salwę honorową, odbyła się inscenizacja odbicia żołnierzy podziemia niepodległościowego z posterunku
Milicji Obywatelskiej. Po zakończeniu uroczystości na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego jej uczestnicy przemaszerowali przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie odbyła się ceremonia złożenia wieńców i wiązanek na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
W tym samym czasie w Pałacu Prezydenckim z okazji Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla niepodległości Polski i osobom pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach. Podczas uroczystości członek naszego Stowarzyszenia kpt. Jan Lisowski żołnierz Okręgu
Nowogródzkiego AK w batalionie por. Jana Piwnika (ps. „Ponury”), skazany w 1946 r. na 10 lat łagru, odznaczony został Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent podczas wystąpienia podkreślił,
że „gdy mówimy historia, wydarzenia, wśród nich tzw. druga konspiracja, drugie podziemie niepodległościowe, Żołnierze Niezłomni, Wyklęci,
to te określenia, wydarzenia, nazwy – to jest nasza historia, ale ona się
składa z indywidualnych bytów. I to właśnie dlatego dzisiaj tu, w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie, spotykamy się na tej uroczystości, na której następuje szczególne uhonorowanie – wręczenie orderów, wyróżnień
państwowych indywidualnym twórcom tej historii. Indywidualnym budowniczym, bohaterom tamtych dni i bohaterom dla tamtych dni” – powiedział dziękując odznaczonym i ich rodzinom.
Po zakończeniu przedpołudniowych uroczystości w Warszawie udaliśmy się do Hotelu „Trylogia” w Zielonce na krótki odpoczynek, po którym
część delegacji na czele z Panią mjr Stanisławą Kociełowicz wzięła udział
w spektaklu „Dziewczyny Wyklęte 2” w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Spektakl został oparty na książce Szymona Nowaka „Dziewczyny Wyklęte 2”, w której jedną z bohaterek jest pani mjr Stanisława Kociełowicz
ps. „Iskierka”, wiceprezes Stowarzyszenia. Sztuka została wyreżyserowana
przez pana Dariusza Marcinkowskiego i wykonana przez absolwentów
i młodzież Sportowego Gimnazjum nr 5 w Wołominie. Przedstawienie
opowiada o losach kilku dziewczyn walczących z reżimem komunistycznym i więzionych w katowaniach Urzędu Bezpieczeństwa. Pani major ze
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wzruszeniem obejrzała sztukę. Po przedstawieniu serdecznie uścisnęła
aktorkę, która ją odgrywała i podziękowała wszystkim biorącym udział
w przedstawieniu oraz jego reżyserowi. Złożyła też serdeczne podziękowania na ręce pani Elżbiety Radwan, burmistrz Wołomina za aktywny
udział mieszkańców miasta w akcję pomocy kombatantom i ich rodzinom z Kresów Wschodnich „Polacy Kresowym Straceńcom”.
W godzinach wieczornych nasza grupa udała się do Warszawy, żeby
wziąć udział w uroczystym Apelu Pamięci, który miał miejsce o godz. 18tej przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem prezydenta RP, Andrzeja Dudy i władz państwowych.
Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu na Placu Piłsudskiego podkreślił: ” Wyklęci rozumieli doskonale, że niepodległość jest najważniejsza
dla każdego narodu i dlatego nie mogli się pogodzić z utratą jej przez
Polskę. Byli gotowi służyć ojczyźnie do samego końca, nie godzili się na
to, by ojczyzna była zniewolona. Jak pisał „Młot” [ kapitan WP/AK – Władysław Łukasiuk- przyp. red.] – nie wyjdziemy z lasu, dopóki sowiecka stopa
będzie stała na polskiej ziemi. I nie wyszli, zostali tam”. Prezydent zwrócił także uwagę na to, że Wyklęci zdawali sobie sprawę, że prowadzona
przez nich walka nie doprowadzi do natychmiastowego zwycięstwa. „Ale
wiedzieli, że nawet przez beznadziejną walkę idzie się do wolności, że
trzeba zostawić po sobie pamięć następnemu pokoleniu”. Andrzej Duda

Mianowanie Pani mjr Weroniki Sebastianowicz na stopień pułkownika –
na zdjęciu z lewej strony Pani Weroniki – Wiceminister Obrony Narodowej
Pan Michał Dworczyk, Warszawa, 01.03.2017 r.
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podkreślił, że właśnie dlatego komuniści chcieli za wszelką cenę zatrzeć
o nich wszelką pamięć.

Prezydent RP Andrzej Duda odznacza
Pana kpt Jana Lisowskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Warszawa, 01.03.2017 r.,
foto : Krzysztof Sitkowski, KPRP

Po uroczystym Apelu Pamięci
złożono wieńce i wiązanki pod
Grobem Nieznanego Żołnierza.
Wiązankę w imieniu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
złożyła delegacja w składzie:
Płk Weronika Sebastianowicz,
mjr Stanisława Kociełowicz, p. Artur Kondrat, por. Alfred Szota, por.
Franciszek Szamrej, por. Alfons Rodziewicz, kpt. Jan Bieleninik oraz
p. Piotr Rzewuski ze Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”.
Redakcja



Centralne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2017 – delegacja
Stowarzyszenia przed Grobem Nieznanego Żołnierza, 01.03.2017 r.
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Aktorzy spektaklu „Dziewczyny Wyklęte”, Wołomin, 01.03.2017 r.

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych 2017
– od lewej : mjr Stanisława
Kociełowicz, Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego –
Pani Małgorzata Głębicka
oraz Pani Karina Jaźwińska – Zastępca Burmistrza
Miasta Kobyłka

***
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
27 -28 lutego 2017
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w dniu 27 lutego 2017 roku nasi goście, kombatanci ze Stowarzyszenia
Żołnierzy AK na Białorusi z Panią płk Weroniką Sebastianowicz na czele
oraz kombatanci z Polski – kpt. Jan Lisowski, kpt. Jan Bieleninik, kpt. Lech
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Rudziński - na zaproszenie pana Grzegorza Dudzika, burmistrza miasta
Zielonka, pani Ireny Nowak, dyrektor Miejskiego Gimnazjum im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce oraz pani Jolanty Murawskiej wzięli udział w spotkaniach z uczniami gimnazjum. Nasi bohaterowie opowiadali młodzieży o swoich wojennych losach, aresztowaniach, pobycie
w NKWD-owskich katowniach i w sowieckich łagrach na dalekiej Syberii.
Dla młodzieży była to prawdziwa „żywa lekcja historii”.
Wieczorem na zaproszenie pana Jana Józefa Kasprzyka, p.o. szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wzięliśmy udział
w kolejnej uroczystości przy Willi „Jasny Dom” – dawnej siedzibie NKWD
przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie – Włochy. Uroczystość rozpoczęła się
rozświetleniem neonu – znaku Polski Walczącej, który został umieszczony na frontonie budynku.
Jan Józef Kasprzyk powiedział, że symbol Polskiego Państwa Podziemnego na budynku tej willi oznacza zwycięstwo Żołnierzy Niezłomnych:
To niezwykła chwila. Podziemna Armia powraca. To miejsce w widomym
znaku Polski Walczącej, który za chwilę rozbłyśnie, to jest zwycięstwo tych,
którzy w podziemiach tej willi byli katowani, bici, na których wymuszano zeznania, których próbowano złamać dlatego, że chcieli być wolni. Na
ścianach tej willi jest przemocny napis „Jezu wyratuj”. On pokazuje ogrom
cierpień polskich patriotów trzymanych tutaj, pokazuje jakim torturom byli
poddawani Ci, którym marzyła się wolna Polska. Cierpienia tych blisko tysiąca osób, które przeszły przez Willę Jasny Dom zostały wysłuchane. Oni zwyciężyli po wielu latach. Bez tych, których krew i łzy wsiąkły w podziemia tej
wilii nie byłoby dziś wolnej Polski – mówił Jan Józef Kasprzyk.
Po przemówieniach oddano hołd pomordowanym poprzez złożenie
wieńców i zapalenie zniczy pamięci.
Historia Willi „Jasny Dom”
Willa „Jasny Dom” została wybudowana na ziemi należącej do znamienitego rodu Kolihenów. Jej pierwszym właścicielem był Franciszek Kostecki, ówczesny burmistrz Włoch, który w 1934 roku zlecił zaprojektowanie „Jasnej” znanemu architektowi Feliksowi Wolskiemu. Projekt
zakładał wybudowanie domu mieszkalno-murowanego, 2-3 piętrowego
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przy zbiegu dawnych ulic 11 Listopada (obecnej Świerszcza) i marszałka
Piłsudskiego (obecna Globusowa). Piękna i okazała kamienica z wyraźnymi cechami stylu modernistycznego, została wybudowana w bezpośrednim sąsiedztwie rozległego parku i stacji kolejowej. W sierpniu 1939
r. Kostecki sprzedał swoją posiadłość notariuszowi z Pabianic Józefowi
Kasperkiewiczowi, który w 1940 roku wraz z żoną Wandą z Witoszyńskich
oraz dziećmi, Ireną i Mieczysławem, zajmował mieszkanie na II piętrze
kamienicy.
W latach 1944-1945 w Willi „Jasny Dom” mieszkał również twórca podwalin polskiego lotnictwa, Czesław Maciej Piecewicz-Witoszyński, profesor Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej, założyciel i dyrektor Instytutu
Aerodynamicznego w Warszawie.
Rodzina Kasperkiewiczów mieszkała w kamienicy do 29 stycznia
1945 roku, kiedy to z rozkazu wojennego komendanta miasta Włochy,
mjr. Puszkowa, zmuszona została do opuszczenia swojej własności,
żeby nigdy już do niej nie powrócić. W 1946 roku Józef Kasperkiewicz
rozpoczął blisko 12-letnią walkę o odzyskanie swojego domu. Zwracał
się m.in. do Departamentu Kwaterunkowego Wojska Polskiego, Ministra Obrony Narodowej czy Rejonowej Komendy Uzupełnień. Kasperkiewicz umarł w 1958 roku, nie odzyskawszy swojej własności. Do końca lat 80-tych rodzina nie wiedziała, co przez kilkadziesiąt lat działo się
w „Jasnej”. Wiadomo było tylko, że pozostawała pod zarządem Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości. W 1990 roku wnuk Kasperkiewicza Maciej Piekarski wraz z żoną Jolantą podjęli walkę o odzyskanie własności.
Po 2 latach, w 1992 roku, Willa „Jasny Dom” wróciła do rąk prawowitych właścicieli. Budynek był w bardzo złym stanie, zamieszkały w całości przez lokatorów kwaterunkowych. Właściciele nie mieli dostępu
do żadnego mieszkania czy pomieszczenia. Sytuacja uległa poprawie
pod koniec lat 90-tych, kiedy to odzyskano jedno z mieszkań, w którym
spadkobierczynie bywały przy okazji remontów lub innych obowiązków administracyjnych.
W budynku nie działo się nic nadzwyczajnego aż do 11 listopada 2000
roku, kiedy to podczas wnoszenia węgla z piwnicy zaprzyjaźnionej z właścicielami lokatorki, dokonano, jak się później okazało, przerażającego odkry68
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cia. Oczom spadkobierczyń ukazały się cegły w dużym stopniu zapisane rozmaitymi nazwiskami i kalendarzami, między innymi: „Bóg, Honor, Ojczyzna”
lub „Bolesław Piasecki tu siedział”. Powiadomiono o tym Instytut Pamięci Narodowej i już w grudniu 2000 roku, po wizji lokalnej prokuratorów i historyków Instytutu, ponura przeszłość Willi „Jasny Dom” została potwierdzona.
Okazało się, że po wyrzuceniu Kasperkiewiczów Willa „Jasny Dom”
w okresie od lutego do października 1945 roku stała się siedzibą Głównego Zarządu Informacji Wojskowej. W jej piwnicach urządzono cele
więzienne, a na wyższych kondygnacjach znajdowały się pokoje przesłuchań i biura. Jednorazowo przetrzymywano tam nawet kilkaset osób. Potwierdzeniem ponurej przeszłości piwnic są zachowane do dziś, wyryte
na ceglanych ścianach napisy, kalendarze kreskowe oraz drzwi z wyciętymi charakterystycznymi judaszami. Największą grozę budzą błagalne napisy „Jezu wyratuj” i wyryty nad nim znak krzyża oraz „Matko Boska Opiekunko Nasza Wyratuj”, świadczące o nieludzkich warunkach i bestialskim
traktowaniu więźniów przez ludową policję polityczną.
Ogrom krzywd wyrządzonych w „Jasnym Domu” przez aparat władzy komunistycznej nie pozwalał właścicielom pozostać obojętnymi.
W styczniu 2013 roku spadkobierczynie powołały Fundację „WILLA JASNY DOM”, której nazwa jest ukłonem w stronę historycznej nazwy budynku. Podstawowym celem działalności fundacji jest upamiętnienie
i ochrona miejsca pamięci narodowej, jakim bez wątpienia jest kamienica położona przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie (powyższe informacje
pochodzą z materiałów Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – przyp red.).
***
Następnego dnia, 28 lutego 2017 roku nasi weterani walk o niepodległość z Polski i Białorusi wzięli udział w konferencji objętej honorowym
patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy pt. „Podziemna Armia Powraca. Młodzież w przywracaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych”, która odbyła się w sali kolumnowej Sejmu RP. W konferencji wzięli udział m.in.
kombatanci, Żołnierze Wyklęci i ich dzieci, przedstawiciele MON, Parlamentu, przedstawiciele środowisk patriotycznych i młodzież szkolna.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac młodzieży, które powstały w ramach konkursu „Młodzi upamiętniają Bohaterów”.
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Prezydent RP wystosował list do uczestników konferencji, w którym
m.in. napisał:
Niepodległa Polska dokłada starań, by należycie honorować swoich
najlepszych synów, którzy w czasach terroru i zniewolenia dali wspaniałe dowody męstwa i odwagi. Uczestnicy walk o niepodległość Ojczyzny są od wieków otaczani szczególnym szacunkiem Polaków. Obrońcy
granic i honoru Rzeczypospolitej, żołnierze regularnej armii i powstańcy należą do najważniejszych postaci w panteonie naszych bohaterów
narodowych. Suwerenne państwo polskie zawsze pielęgnowało pamięć
i oddawało cześć tym, którzy z narażeniem własnego życia stawali do
boju o wolność rodaków. Prezydent zaznaczył, że tak jest również teraz, kiedy oddajemy honory kombatantom, żołnierzom Armii Krajowej i innych formacji podziemnych walczących z dwoma zbrodniczymi totalitaryzmami.

Łagiernicy – Żołnierze AK na konferencji w Sejmie RP, 28.02.2017 r.

Podczas konferencji z ramienia Stowarzyszenia wystąpiła Pani płk Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej
na Białorusi która była gościem honorowym oraz Pani Aneta Hoffmann,
historyk współpracujący ze Stowarzyszeniem. Pani Aneta zaprezentowała Bazę Łagierników Żołnierzy AK - Żołnierzy Wyklętych z Kresów
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Wschodnich. Baza powstała w 2016 roku w 60. rocznicę powrotów Żołnierzy AK z łagrów sowieckich.
Wioletta Obuchowska

Weterani i członkowie Stowarzyszenia na konferencji w Sejmie RP

***

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
25 lutego - 02 marca 2017
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, przy współudziale Stowarzyszenia ”Solidarność Walcząca”, Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”
i innych, zaplanowało uroczystości w dniach od 25 lutego do 2 marca
2017 roku. Najważniejsze odbyły się 25 lutego 2017 roku w Kobyłce, Wołominie, Warszawie, Zielonce i Kuklówce Radziejowickiej.
Na zaproszenie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz Urzędu do
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w obchodach wzięli udział
kombatanci z szeregów Armii Krajowej z Polski oraz ze Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi z Panią płk Weroniką Sebastianowicz.
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Uroczystości objął swoim honorowym patronatem Prezydent RP Andrzej Duda. W skład komitetu honorowego weszli: Kornel Morawiecki –
Marszałek Senior Sejmu RP, Paweł Lisiecki – Poseł na Sejm RP oraz Robert
Roguski – burmistrz miasta Kobyłka.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w bazylice Św. Trójcy w Kobyłce w intencji poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych, pod przewodnictwem ks. prałata Jana Andrzejewskiego, w której uczestniczyli dostojni
goście - kombatanci, żołnierze AK z Polski oraz Białorusi na czele z panią pułkownik Weroniką Sebastianowicz, pan Kornel Morawiecki – Marszałek Senior Sejmu RP, prof. dr. hab. Jan Żaryn – senator RP, pan Piotr Uściński poseł na Sejm RP, pani Marzena Małek – radna Sejmiku Mazowieckiego,
pan Robert Perkowski – burmistrz miasta Ząbki, pan Robert Roguski –
burmistrz miasta Kobyłka. Następnie zebrani przemaszerowali w asyście
Miejskiej Orkiestry Dętej na Plac 15 Sierpnia, gdzie pod pomnikiem Żołnierza Wyklętego, majora Jana Czeredysa, zamordowanego 14 grudnia
1948 roku w więzieniu mokotowskim, złożyli wieńce, wiązanki oraz zapalili znicze pamięci. Gospodarz miejsca, burmistrz miasta Kobyłka pan
Robert Roguski w swoim przemówieniu podziękował organizatorom za
„żywą lekcję historii”, kombatantom za ich świadectwo tamtego czasu
oraz zwrócił się do młodzieży, która licznie uczestniczyła w uroczystościach, aby kultywowała etos Armii Krajowej. Uroczystość uświetnił występ młodych artystów z warszawskiej Pragi, którzy upamiętnili narodowych bohaterów pięknym śpiewem pieśni patriotycznych.
Kolejnym miejscem, w którym uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych,
był pomnik pod katownią NKWD w Wołominie, przy ul. Piaskowej 3. Uroczystość rozpoczęła się przejmującym wykonaniem przez uczennicę
gimnazjum w Radzyminie utworu pt. „Ostatni strzał” oraz wystąpieniem
pani płk Weroniki Sebastianowicz, która prosiła młodzież, żeby pamiętali o wiernych i oddanych Ojczyźnie Żołnierzach Wyklętych oraz kultywowali tradycję ojców, gdzie „Bóg, Honor i Ojczyzna” były na pierwszym
miejscu. (relacja na http://www.kurier-w.pl/dzien-pamieci-dzien-holdu).
Po przemówieniach okolicznościowych, złożeniu wieńców i zapaleniu
zniczy uczestnicy uroczystości udali się do Hotelu „Trylogia” w Zielonce,
w którym nastąpiły podziękowania za działalność na rzecz Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i za aktywny udział w bożona72
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rodzeniowej akcji „Polacy Kresowym Straceńcom 2016”. Pamiątkowym
ryngrafem został uhonorowany pan Ryszard Madziar były burmistrz Wołomina, a medalem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK pani Marzena Małek, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
W trakcie uroczystości zostały również wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu „Żołnierze Wyklęci” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniego RP.
W kategorii prace plastyczne
I miejsce zajęła praca uczennicy Julii Świackiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu pt. „Cienie historii” ;
II miejsce – praca Aleksandry Popławskiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu pt. „1 marca – warto pamiętać”;
III miejsce – praca Sandry Olszewskiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu
pt. „Żołnierze Wyklęci – wszystko dla Ojczyzny”.
Wyróżniono prace:
■ Anny Polakowskiej z ZSCKR w Sejnach pt. „Żołnierzom Wyklętym”
■ Natalii Zawadzkiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu pt. „Walka Żołnierzy
Wyklętych”
■ Julii Staniszewskiej z Zespołu Szkół w Krasnopolu pt. „Walka Żołnierzy Wyklętych”
W kategorii prace literackie nagrodzono wiersz Aleksandry Olszewskiej pt. „Ukochana Polsko” oraz wiersz Adama Cezarego Konewko pt.
„Pamięć”
Zwycięzcy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy oraz obrazy przekazane przez Panią Teresę Urbanowską, prezes Mazowieckiego Forum Biznesu, Nauki i Kultury, partnera obchodów.
Na zakończenie uroczystości koordynator akcji „Polacy Kresowym Straceńcom” z ramienia Stowarzyszenia Pani Monika Brzezińska podsumowała ostatnią zbiórkę paczek bożonarodzeniowych oraz wraz z Panią płk
Weroniką Sebastianowicz i prezesem Stowarzyszenia, Panem Arturem
Kondratem podziękowali serdecznie darczyńcom, wolontariuszom oraz
wszystkim zaangażowanym w akcję. Instytucje i osoby, które włączyły się
w zbiórkę otrzymały z rąk Pani Pułkownik pamiątkowe dyplomy.
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Po uroczystościach na terenie powiatu wołomińskiego uczestnicy obchodów udali się do Warszawy, gdzie o godz. 16.00 odbyły się uroczystości pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego
przy ul. Wiejskiej. Kombatanci Armii Krajowej z Kresów Wschodnich II RP,
którzy w latach 1944-1946 byli aresztowani przez NKWD i zesłani na wieloletnie wyroki do najcięższych łagrów sowieckich, a obecnie mieszkają
w Polsce i na Białorusi, byli honorowymi gośćmi tej uroczystości. Znaczenie tego wydarzenia celnie określił pan dr Kazimierz Krajewski, historyk
IPN, podkreślając, iż są oni nie tylko Żołnierzami Wyklętymi i Niezłomnymi, ale także niestety Żołnierzami Zapomnianymi. Uroczystość na ul.
Wiejskiej z udziałem posłów, działaczy społecznych i samorządowych,
licznie przybyłej młodzieży oraz z asystą honorową Wojska Polskiego ma
tej niewiedzy przeciwdziałać.
Po uroczystym Apelu Pamięci i złożeniu wieńców, pan Artur Kondrat,
prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK w imieniu organizatorów podziękował serdecznie wszystkim obecnym za przybycie, szczególnie bohaterom uroczystości, Żołnierzom Niezłomnym z Polski i Białorusi, pocztom sztandarowym, przedstawicielom władz państwowych
i samorządowych, asyście wojskowej oraz licznie przybyłej młodzieży
wraz z opiekunami z Białegostoku z I LO im. Adama Mickiewicza, II LO
im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz IV LO im. C.K Norwida, z Miejskiego Gimnazjum im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce, z Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Sejnach i Klubu Historycznego im. Armii Krajowej
w Radzyminie, harcerzom z 13 Wołomińskiej Drużyny Harcerskiej „Czarna Trzynastka”, ze Szczepu 4 DH i GZ w Kobyłce, z 49 DH Delta Diraca
w Czarnej oraz uczniom ze szkół w Kobyłce, Radzyminie oraz Wołominie. Złożył również serdeczne podziękowania partnerom, współorganizatorom oraz koordynatorom poszczególnych działań za trud włożony
w przygotowanie obchodów.
Po skończonej uroczystości goście udali się pod więzienie przy ul. Rakowieckiej, aby poprzez symboliczne złożenie kwiatów i zapalenie znicza pamięci złożyć hołd wielu żołnierzom AK i innych formacji podziemia
niepodległościowego, którzy walczyli na Kresach Wschodnich II RP, a którzy zostali bestialsko zamordowani w więzieniu mokotowskim.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – msza św. w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce
– od lewej : kpt. Jan Lisowski (AK), kpt. Lech Rudziński (AK), mjr Antoni Łapiński (weteran 2
Korpusu gen. Andersa), 25.02.2017 r.

Harcerze na mszy w Kobyłce
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Przemarsz uczestników uroczystości pod pomnik Żołnierza Wyklętego w Kobyłce

Uroczystość pod katownią NKWD w Wołominie, przy ul. Piaskowej 3
– śpiewa Karolina Radek z Gimnazjum w Radzyminie,
obok Piotr Rzewuski („Solidarność Walcząca”, Przewodniczący Społecznego Komitetu
Organizacji Obchodów Patriotycznych), 25.02.2017 r.
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Uroczystość pod katownią NKWD w Wołominie – weterani, 25.02.2017 r.

Uroczystość pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej,
Warszawa, 25.02.2017 r. – przemawia Prezes Artur Kondrat

Na koniec dnia kombatanci wraz z młodzieżą biorącą udział w obchodach
spotkali się w Kuklówce Radziejowickiej, aby wspólnie rozpalić Ogniska Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w ramach projektu Zapalmy Ogniska Przeszłości,
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realizowanego przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, gdzie przy
oprawie muzycznej zespołu z Klubu Seniora„Słoneczna Jedynka” z Tomaszowa Mazowieckiego wspólnie śpiewano pieśni partyzanckie oraz biesiadne.
Całość spotkania znakomicie poprowadził aktor, pan Jacek Barczak.
Relacja harcerzy z uroczystości w ramach Narodowego dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 25 lutego 2017
25 lutego 2017 roku harcerze Szczepu 4 Drużyn Harcerskich i Gromad
Zuchowych z Kobyłki, 49 Drużyny Harcerskiej Delta Diraca w Czarnej oraz
13 Wołomińskiej Drużyny Harcerskiej „Czarna Trzynastka” wzięli udział
w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice w Kobyłce, następnie zostały złożone wieńce na placu 15 Sierpnia w Kobyłce i miejscu
katowni NKWD w Wołominie przy ul. Piaskowej. Następnie wraz z kombatantami harcerze udali się do Warszawy na uroczystości państwowe.
Zwieńczyło je wspólne Ognisko Pamięci w Kuklówce Radziejowickiej, na
którym nie zabrakło pieśni patriotycznych.
A tak swój udział wspominają druhny i druhowie:
dh. Oliwia Kowalczyk : „Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych jest ważnym wydarzeniem w życiu współczesnej młodzieży. Podczas uczestnictwa w uroczystości mogłam osobiście poznać i porozmawiać z bohaterami tamtych czasów. Możliwość przebywania z tamtymi ludźmi
dostarczyła mi wiele emocji i wzruszeń.”
dh. Julia Klimek: „Podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 25 lutego miałam możliwość upamiętnić Dzień Żołnierzy Wyklętych. Niesamowitym doznaniem było porozmawianie z samymi kombatantami
o historii naszej Ojczyzny. Cała uroczystość została dobrze przemyślana
i dokładnie zorganizowana.”
dh. Zuzanna Dźwigała: „ Uważam, że uroczystości odbywające się w soboty 25 lutego były bardzo pouczające (w pozytywnym sensie). Kombatanci i osoby przemawiające sporo uświadomili swoimi wypowiedziami
o tamtych czasach, ale także dzisiejszych. o tym jak to wyglądało kiedyś
i jak mamy postępować w stosunku do ojczyzny.”
dh. Jakub Miesiąc: „Myślę, że takich uroczystości jest potrzebnych dużo
więcej, takich które przypominałyby o przeszłości naszego państwa
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i o bohaterach tamtego okresu. Jednocześnie przypominają ona o ludziach mieszkających poza granicami naszego państwa, o tych którzy
walczyli i nadal walczą o dobre imię i o których powinniśmy dbać.”
dh. Alicja Kozłowska: „Sobota to był dla mnie bardzo wyjątkowy dzień,
który z pewnością na długo zostanie w mojej pamięci. Choć długo stałam na baczność i było mi zimno, rozpierała mnie duma, że mogę w mundurze z krzyżem przy sercu śpiewać Hymn Narodowy.”
dh. Szymon Borowy : ”Uroczystości choć w chłodnej aurze dostarczyły nam dużo radości i dumy. Niecodzienne mamy możliwość spotkać się
z ,,żywą lekcją historii” i wysłuchać pięknych, choć często ciężkich wspomnień z tamtych lat. Dla mnie wszystkie uroczystości państwowe są ważne, bo podkreślają naszą jedność i kulturę, dlatego uważam, że warto
brać w nich udział.”
Wioletta Obuchowska
Uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały wsparte finansowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
***
Relacja z obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych na Wyspach Brytyjskich
4-5 marca 2017 r.
Początek marca w Anglii jest często nużącym się czasem oczekiwania
na wiosnę. Po szarych, pochmurnych i deszczowych dniach czekamy pełni nadziei na słoneczne chwile, które rozświetlą nasze życie, napełniając
nas ciepłem i radością. Ponad siedem dekad temu, nasi rodacy przepełnieni wiarą, również oczekiwali powrotu do normalnego życia po okrutnych latach okupacji niemieckiej. Bo przecież Polski Żołnierz walczył na
Kresach o swoje miasta, walczył na wszystkich frontach, biorąc udział
w kluczowych operacjach i walkach w wyzwalaniu poszczególnych kraKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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jów Europy zmierzając do swojej Ojczyzny. Rzeczywistość jednak nie pozostawiła złudzeń…

„… Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki –
Szubienica w Lublinie. Ojczyste Majdanki.
Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem –
Długi urlop w więzieniu. Długi i ze skutkiem.
Za bój o naszą Rossę, Ostrą Bramę, Wilno –
Sucha gałąź lub zsyłka na rozpacz bezsilną…”
Kazimierz Wierzyński
„Na rozwiązanie Armii Krajowej” luty 1945 r.
Wraz z Armią Czerwoną idącą przez polskie ziemie od wschodu, wlewa się komunizm i wbrew woli społeczeństwa polskiego instaluje się
„nowa władza” podporządkowana ZSRR. Rusza machina represji. Na bazie
poakowskich oddziałów tworzy się zbrojne podziemie antykomunistyczne, którego początki sięgają 1944 roku. Podziemie Niepodległościowe stawia czynny opór przeciw zniewoleniu i narzuceniu siłą nowego systemu
politycznego. Do walki przeciw Żołnierzom Podziemia użyte zostają m.in.:
jednostki frontowe NKWD, jednostki LWP, siły MBP, KBW, UB i MO. Tysiące
Polaków już przebywa w sowieckich łagrach po wcześniejszych tzw. „wyrokach”. Równolegle trwają sfingowane procesy dowódców i żołnierzy
niewygodnych dla władzy komunistycznej. W ubeckich katowniach ginie
z rąk oprawców m.in.: gen. Emil Fieldorf, mjr. Zygmunt Szendzielarz, rtm.
Witold Pilecki, kpt. Stanisław Sojczyński, sanitariuszka Danuta Siedzikówna i tysiące mniej znanych Polskich Bohaterów. Po dziś dzień wielu jeszcze spoczywa gdzieś w bezimiennej mogile. Represje nie ominęły także rodzin żołnierzy, osób cywilnych i wszystkich, którzy nie godzili się z nowym
porządkiem. Ostatnim żołnierzem podziemia antykomunistycznego był
sierż. Józef Franczak, który poległ dnia 21 października 1963 roku w podjeździe SB i ZOMO.
Od 2011 roku, 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Święto jest upamiętnieniem wszystkich żołnierzy podziemia
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antykomunistycznego i niepodległościowego, którzy godnie walczyli o suwerenność własnej Ojczyzny, za co skutecznie byli wymazywani
z naszej historii w całym okresie Polski Ludowej.
Polski Klub Miłośników Historii „Orzeł Biały” zorganizował dwudniowe
uroczystości upamiętniające powstanie antykomunistyczne w Polsce,
oddając hołd Żołnierzom Niezłomnym.
W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z Warszawy (SŁŻAK) – panią Barbarę Pieniek oraz Monikę Roguską, które towarzyszyły
naszym drogim kombatantom: pani mjr Stanisławie Kociełowicz – w latach okupacji harcerka konspiracyjnego ZHP w Wilnie, łagierniczki oraz
pana mjr Antoniego Łapińskiego – Sybiraka, weterana 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu gen. Andersa. Oczekiwaliśmy również pana
kpt. Lecha Rudzińskiego, żołnierza IV i V Brygady Wileńskiej, który ze
względów zdrowotnych w ostatnich dniach musiał odwołać swój przyjazd na Wyspy. Lechu, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia!
4 marca wybraliśmy się do Londynu liczniejszą grupą, gdzie wśród delegacji SŁŻAK z Warszawy był z nami pan ppor. Zygmunt Tylunas – weteran
z 1 Polskiej Dywizji Pancernej. oraz przedstawiciele PKMH: Beata Sobota,
Ireneusz Gałka, Rafał i Robert Dolny, Marek Wierzbicki. Tradycyjnie, tegoroczne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Katyńskim na Cmentarzu Gunnersbury.
Następnie odwiedziliśmy naszych przyjaciół państwa Danutę i Czesława Kamińskich (pan ppor. Czesław Kamiński – weteran 1 PDPanc.). W serdecznej atmosferze i pod wielkim wrażeniem mieliśmy wszyscy niebywałą
okazję wysłuchać tak wzruszających historii podczas tego niecodziennego spotkania łączniczki z AK, dwóch „Maczkowców” i jednego „Andersiaka”.
Tak wiele dróg, jedna sprawa i cel – wolna i niepodległa Polska…
Kolejnym punktem była wizyta w Instytucie Józefa Piłsudskiego, gdzie
powitała naszych drogich kombatantów pani Anna Stefanicka. To kameralne muzeum zrobiło na wszystkich spore wrażenie swoim urokiem, bogactwem eksponatów i archiwów. Szczególną uwagę przykuł unikatowy
egzemplarz Enigmy, to naturalnie przywołało wspomnienia o niepodważalnym sukcesie polskich kryptologów, co niewątpliwie przyczyniło się
do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej.
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Kulminacyjnym wydarzeniem sobotnich obchodów była uroczystość
w Polskiej Szkole im. Św. Królowej Jadwigi w Forest Gate prowadzonej
przez panią dyrektor Elżbietę Barrass. Uczestniczyliśmy w uroczystej akademii upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych przygotowanej przez uczniów
szkoły, gdzie gośćmi honorowymi byli weterani z Polski, z Brighton i z Ilford. Łzy wzruszenia pojawiły się słysząc i widząc te malutkie dzieci, których przecież pierwszym językiem jest język angielski, w ich artystycznych
występach opowiadających o bohaterstwie Żołnierzy Niezłomnych. Piękne i ważne słowa o miłości do Ojczyzny skierowali do nas wszystkich nasi
wspaniali kombatanci. Całą uroczystość uświetnił występ chóru, z którym
wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Byliśmy wszyscy bardzo wzruszeni i naprawdę szczęśliwi, widząc tak przygotowaną młodzież. Dziękujemy pani dyrektor, wszystkim nauczycielom, rodzicom i dzieciom za tak
przepięknie przeprowadzoną uroczystość i serdeczne przyjęcie.
Po uroczystej akademii w Szkole Polskiej udaliśmy się na spotkanie
z Polonią zorganizowane przez Polską Sekcję Charytatywną, którą prowadzi pani Irena Płóciennik w Domu Parafialnym w Ilford. Uroczysty obiad,
przemowy naszych kombatantów i przejmujące rozmowy, gdzie przewijały się na przemian wątki kresowe i konspiracyjne. Było wiele wzruszeń
ale też i radości wśród tych wszystkich wspaniałych ludzi, których losy
w różny sposób się przeplatały.
Drugi dzień obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęliśmy w niedzielę 5 marca uroczystą mszą św. w Kościele
St. Mary Magdalene w Brighton w asyście pocztów sztandarowych reprezentujących Koła Stowarzyszenia Przyjaciół Polskich Weteranów nr 309
z Southampton w składzie Tomasz Kaźmierski i Edward Niziołek oraz Koła
SPPW nr 11 Środkowy Wschód z Londynu w składzie Henryk Budzyński.
Ksiądz Tadeusz Białas wygłosił piękną homilię poświęconą Żołnierzom
Niezłomnym i ich tragicznym losom. Mszę św. zakończyliśmy pieśnią
„Boże coś Polskę” mając łzy w oczach z myślami o Bohaterach, którym nie
dane było doczekać wolnej Ojczyzny.
Następnie przeszliśmy w towarzystwie przedstawicieli organizacji polonijnych m.in. licznej grupy SPPW Southampton z Krysią Jenvey, Katarzyną Korniak, Rafałem Sawulskim, Agnieszką Michalską reprezentującą Polską Szkołę im. Powstańców Listopadowych oraz przedstawicielem
307 Squadron Projekt Andrzejem Michalskim do Domu Polskiego, gdzie
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rozpoczęła się druga część obchodów. Powitanie i przedstawienie gości
honorowych. Akademię rozpoczęła przemówieniem poświęconym żołnierzom podziemia antykomunistycznego konsul przy Ambasadzie RP
w Londynie pani Magdalena Miluska, następnie pani Barbara Pieniek
ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i pan Wiktor Moszczyński
– Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Polskich Weteranów przybliżyli nam
znaczenie Dnia Pamięci ŻW. Kolejno wsłuchiwaliśmy się we wspomnienia mjr Stanisławy Kociełowicz i mjr Antoniego Łapińskiego. Dla naszych
gości honorowych program artystyczny przygotowały harcerki z drużyny „Bzura” ZHP Brighton pod przewodnictwem druhny Joanny Kudryś.
Pamięć o Bohaterach poległych w walce i pomordowanych w ubeckich
katowniach uczciliśmy minutą ciszy i zakończyliśmy tę część uroczystości
Hymnem Narodowym.
Po oficjalnych częściach uroczystości przyszedł czas na rozmowy i bliższe poznanie historii naszych gości honorowych oraz wojskowy poczęstunek w postaci pysznej grochówki i domowych wypieków, który przygotowali nasi niezawodni przedstawiciele Polskiej Sekcji Charytatywnej
na Południowym Wybrzeżu: Barbara i Krzysztof Mikołaszek, Katarzyna Chaniewska i Lidia Gitel. Podczas tej części zaprezentowane zostało umundurowanie żołnierza polskiego oraz prezentacja historycznych
eksponatów z okresu 1930-1950. W serdecznej atmosferze nasze dwudniowe obchody upamiętniające naszych Bohaterów dobiegły końca.
Dziękujemy wszystkim gościom z Polski, z Londynu, z Southampton, z Portsmouth, z Eastbourne, z Hastings oraz Brighton za przybycie
i uczestnictwo w uroczystościach, za tak serdeczne i ciepłe przyjęcie naszych weteranów wszędzie, gdzie się pojawili, za współpracę z przedstawicielami organizacji, z którymi mieliśmy przyjemność przygotować
poszczególne etapy tegorocznych obchodów. Był to dla nas ogromny
zaszczyt, móc wspólnie uczcić pamięć i oddać należny hołd Bohaterom
Niezłomnym, dla których Bóg, Honor i Ojczyzna były wartościami nadrzędnymi w życiu.
Beata Sobota
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Uczestnicy uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wśród Polonii
brytyjskiej – w środku zdjęcia delegacja Stowarzyszenia : skarbnik Pani Barbara Pieniek,
mjr Antoni Łapiński, mjr Stanisława Kociełowicz, koordynator Pani Monika Roguska

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wśród Polonii brytyjskiej
– od lewej : Beata Sobota, Barbara Pieniek, Monika Roguska, mjr Stanisława Kociełowicz
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KOMUNIKATY
„Sztafeta Pokoleń” 2016 – warsztaty liderskie
dla młodzieży polonijnej z Litwy
oraz rajd historyczny dla młodzieży z Polski i polonijnej z Litwy
Warsztaty liderskie dla młodzieży z Litwy w ramach projektu
„Jestem Polakiem – jestem liderem”
W dniach 15 do 19 sierpnia 2016 r. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej miało przyjemność gościć grupę młodzieży z Litwy
wraz z opiekunami, w ramach warsztatów liderskich. Przyświecała nam
idea, by młodym Polakom z rejonu wileńskiego ułatwić start w dorosłe
życie, wskazując jak zbudować wokół siebie prężne środowisko.
Sens warsztatów syntetycznie obrazuje jego tytuł: : Jestem Polakiem –
jestem liderem. Młodzież polska na Litwie, żyjąca i dorastająca w małych
środowiskach, potrzebuje drogowskazów i wsparcia w wyznaczaniu sobie własnych ścieżek, kształtowaniu postaw, budowania osobistego „kapitału społecznego”.
Naszymi Partnerami byli Związek Polaków na Białorusi oraz Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Białej Waki w rejonie wileńskim. Polskie nauczycielki mieszkające na Litwie, pani dyrektor Honorata
Gavrilovskienėi, pani Anna Achmatowicz pomogły w zrekrutowaniu grupy
20 uczniów z różnych miejscowości wokół Białej Waki. Miejscem warsztatów był kompleks Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
Warsztaty rozpoczęliśmy od rozgrzewki i treningu integracyjnego.
Pierwszego dnia, tuż po obiedzie, przeprowadził je aktor Jan Wojtyński.
Blok warsztatowy „Jestem liderem. Po co?” – znaczenie pojęcia lider, co
znaczy „bycie liderem”? Jakie cechy ma lider i jak je kształtować i wypracowywać? – poprowadziła pani Agata Kwiatkowska-Bieńkowska, absolwentka psychologii i filozofii, związana z Fundacją Pedagogium.
Blok „Lider skuteczny – idę tam, gdzie chcę” – jak stawiać cele sobie i grupie, w jaki sposób je realizować, jak zarządzać projektem przeprowadziły
panie Joanna Załęgowska – dyrektor Regionu Siedlce Banku Zachodniego
WBK oraz Magdalena Głuchowska dyrektor oddziału BZ WBK w Łukowie.
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Blok „Skuteczna komunikacja to jaka? – różne poziomy komunikacji, mit
pierwszego wrażenia i mowa ciała, co mamy do powiedzenia? jak argumentować i jak rozwijać kompetencje lidera w skutecznym komunikowaniu – prowadziła Olga Iwaniak, dziennikarz i specjalista ds. komunikacji.
Zwieńczeniem warsztatów była gra miejska,,Śladami Historii” w Białej
Podlaskiej. Uczestnicy podążali szlakiem miejsc pamięci, ze szczególnym
uwzględnieniem historii Żołnierzy Wyklętych. Biała Podlaska jest miastem
o bardzo bogatej historii, z wieloma warstwami historycznymi, licznymi zabytkami. Gra opierała się na rozpoznawaniu miejsc związanych z najnowszą historią Polski oraz historią lokalną. Działalność polskiego podziemia
niepodległościowego jest bardzo bogato upamiętniona w Białej Podlaskiej. Liczne tablice, obeliski, miejsca kaźni i straceń Polaków w czasie wojny i już po niej oraz powiązane z nimi postacie historyczne były punktami
kontrolnymi gry, w której młodzi ludzie poznawali elementy najnowszej
historii Polski, nieznane wśród młodzieży polskiej na Litwie.
Kluczowym elementem gry było doskonalenie języka polskiego oraz
poznawanie historii Białej Podlaskiej. Był to też pierwszy sprawdzian
i praktyczne zastosowanie umiejętności liderskich, zdobytych wcześniej
na warsztatach.
Ostatni dzień upłynął pod kątem zwiedzania Warszawy, wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz budynku PAST-y, który w 1944 roku
stał się miejscem zaciętych walk, jakie toczyły się o niego podczas Powstania Warszawskiego.
Były to pierwsze zorganizowane przez Stowarzyszenie warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Zorganizowaliśmy je, by z jednej strony wspomagać polską młodzież z Litwy podczas stawiania przez nią pierwszych kroków w dorosłość, ale również by na tej drodze towarzyszyły jej wartości
naszych patronów: żołnierzy Armii Krajowej. Ich umiejętności życiowych
nikt wówczas tak nie nazywał, ale byli liderami, przed którymi życie postawiło ogromne wyzwania, z którymi musieli się zmierzyć.
Projekt „Jestem Polakiem – jestem liderem” Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej został zrealizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej Polski.
Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.
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3-dniowy rajd historyczny dla polskiej młodzieży z Litwy w ramach
projektu „Ostra Brama – wczujmy się w bohaterów”
W dniach od 16 do 18 września 2016 r. w Augustowie Stowarzyszenie
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w ramach projektu zapoczątkowanego w Wilnie w czasie obchodów 72 rocznicy operacji „Ostra Brama” gościło 30–osobową grupę młodzieży z Litwy, której towarzyszyła młodzież
z Klubów Historycznych z Sejn i Augustowa oraz z II LO im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie. Naszymi gośćmi była młodzież z Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Wojdatach, z gimnazjów
z Wilna, Pogir, Bujwidzów i Rukojniów.
Partnerem projektu był Związek Polaków na Litwie.
Kompleks hotelowy, w którym zamieszkali uczestnicy projektu, położony jest w uroczym miejscu Puszczy Augustowskiej, nad Jeziorem Białym. Ośrodek został zaprojektowany w 1934 roku i odpoczywał tu m.in.
Edward Rydz-Śmigły, więc „duch historii” towarzyszył grupie od momentu przybycia. Pierwszego dnia nasi goście pojechali nad jezioro Wigry
oraz zwiedzili pokamedulski klasztor w Wigrach, gdzie młodzież weszła
na wieżę zegarową z pięknym widokiem na cały półwysep wigierski, odwiedziła Muzeum św. Jana Pawła II, krypty w kościele oraz usłyszała historię miejsca, którego początki sięgają 1668 roku. Dzień zakończył się
wspólnym, z młodzieżą z Augustowa i Sejn, ogniskiem.
Następnego dnia podczas rejsu statkiem po augustowskich jeziorach
poznawano uroki Augustowa, jego historię oraz losy żołnierzy Obwodu
Augustów Armii Krajowej płynąc do Studzieniczej. Głównym punktem
dnia był udział w augustowskiej grze miejskiej pt. „Najlepsza kawa – tylko u Turka”. Celem gry było przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących „ Domu Turka”, ważnego historycznie miejsca w Augustowie
[w latach 1940-41 i 1944 siedziba NKWD, 1945-1956 siedziba UB – przyp.
red.] oraz innych miejsc związanych z lokalną historią. W zabawie wzięły
udział drużyny mieszane, augustowsko-wileńskie, z których dwie zajęły 2
i 3 miejsce. Popołudniu, z racji przypadającego Dnia Sybiraka, goście wzięli
udział w uroczystej Mszy św. i wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych zapalili znicze w miejscach pamięci. Następnie na zaproszenie
Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie i Augustowskich
Placówek Kultury wzięli udział w koncercie znakomitego barda, Grzegorza
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Kucharzewskiego. Po kolacji młodzież z Litwy spotkała się z członkami klubów historycznych, która podzieliła się wiedzą na temat swojej działalności, a po spotkaniu miały miejsce integrujące warsztaty teatralne.
Ostatni dzień upłynął pod znakiem rajdu historycznego, który poprowadzili historycy państwo Danuta i Zbigniew Kaszlejowie. Najpierw zapytano
młodych uczestników rajdu, czy cenią wolność, czy jest ona dla nich wartością? Czy potrafią zrozumieć, „wczuć się” w sposób myślenia Powstańców
Styczniowych, żołnierzy AK oraz Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli – a gdy
nie było innego wyjścia – umierali za wolność swoją i Ojczyzny. W czasie rajdu odwiedzono miejsca dokumentujące tradycję powstańczą, partyzancką,
by złożyć hołd ludziom, którym zawdzięczamy naszą wolność i wolną Polskę. Historycy mówili o ludziach, którymi kierował „właściwy Polakom, rozbudowany gen wolności”, nazwany tak przez wybitnego historyka prof. Janusza Tazbira. Pierwszym punktem programu był wyjazd do rezerwatu Kozi
Rynek, gdzie młodzież usłyszała historię mogiły Powstańców Styczniowych
poległych 29 czerwca 1863 r. w bitwie na Kozim Rynku z wojskami rosyjskimi
oraz uczciła ich pamięć, zapalając znicze. Następnie pod głazem upamiętniającym poległych w dniu 4 sierpnia 1943 r żołnierzy AK, usłyszała historię
Uderzeniowych Batalionów Kadrowych AK, które prowadziły też działalność
na terenie dzisiejszej Litwy. Następnie przejechano do Krasnegoboru, gdzie
znajduje się najstarsza budowla sakralna na terenie Ziemi Augustowskiej
oraz cmentarz z pomnikiem – mogiłą Powstańców Styczniowych i pomnikiem poświęconym ofiarom Obławy Augustowskiej. Poklasztorny kościół
p.w. Najświętszej Maryi Panny to najstarsza murowana budowla Suwalszczyzny. Wzniesiona została na przełomie XVI i XVII w. z fundacji Chreptowiczów jako cerkiew zakonu bazylianów. Obecnie znane Sanktuarium Maryjne
- w kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Krasnoborskiej.
Ostatnim odwiedzanym miejscem była miejscowość Sztabin, gdzie
zwiedzono piwnicę w Izbie Pamięci Regionalnej im. Romana Gębicza,
w której w lipcu 1945 r. sowiecki kontrwywiad wojskowy „Smiersz” przetrzymywał zatrzymanych w Obławie Augustowskiej. Obecnie prezentowana jest tu wystawa IPN dotycząca Obławy, poszerzona o listę ofiar
tej sowieckiej zbrodni na Polakach pochodzących z Gminy Sztabin. Potem grupa udała się pod zabudowania gospodarstwa Szyców w Sztabinie. W lipcu 1945 r. było to miejsce brutalnych przesłuchań zatrzymanych w Obławie Augustowskiej, gdzie trafiały osoby wyselekcjonowane
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wcześniej przez funkcjonariuszy „Smiersza” jako zaangażowane w niepodległościową działalność. Stąd zatrzymani wywożeni byli ciężarówkami w ten rejon Puszczy Augustowskiej, gdzie zostali zamordowani.
Młodzież spotkała się z „żywym świadkiem historii”, panem Tadeuszem
Skokowskim, mieszkańcem wsi Krasne, który opowiadał o wyjątkowym
przypadku wykupienia jego ojca i dwóch innych mężczyzn aresztowanych w Obławie Augustowskiej.
Udział w obchodach 72 rocznicy Operacji „Ostra Brama” w Wilnie w lipcu oraz rajd historyczny zorganizowane przez Stowarzyszenie dla polskiej młodzieży z Litwy będą elementem tworzenia sieci klubów i kółek
historycznych, skupionych wokół idei promowania wiedzy o Armii Krajowej i najnowszej historii Polski. Tworzenie klubów w środowiskach polskich na Litwie pozwoli na poszerzenie wiedzy o najnowszych aspektach
historii Polski wśród młodzieży. Dodatkowo ważnym elementem była
integracja młodzieży polskiej ze swoimi rówieśnikami z Wileńszczyzny.
Poprzez wspólne działania, udział w grze miejskiej nawiązała się więź
między młodzieżą, co w przyszłości może zaowocować nawiązaniem
znajomości oraz wzajemnych wizyt i wymianą doświadczeń.
Składamy serdeczne podziękowania nauczycielkom z Wileńskiej Szkoły
Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace, pani Honoracie Gavrilovskienėi oraz pani Annie Achmatowicz, które pomogły w rekrutacji młodzieży do projektu oraz pomagały przy organizacji. Dziękujemy dyrektorom wszystkich szkół, których młodzież wzięła udział w naszym projekcie.
Dziękujemy również państwu Danucie i Zbigniewowi Kaszlejom za
przygotowanie i poprowadzenie rajdu oraz opiekę merytoryczną nad
całością projektu, pani Barbarze Koronkiewicz, dyrektor II LO im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie za oddelegowanie młodzieży do
projektu, pani Beacie Kuczyńskiej oraz członkom Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Sejnach i Augustowie za pomoc przy organizacji
oraz udział w projekcie.
Projekt „Ostra Brama – wczujmy się w bohaterów” Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej był realizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”
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współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn.: „Bliżej
Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.
Wioletta Obuchowska
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Obchody upamiętniające 96 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920
roku oraz Święto Wojska Polskiego - Ossów, Kobyłka, Radzymin,
Marki, Warszawa w dniach od 13 – 16 sierpnia 2016 roku.
Na uroczystości związane z 96 rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku
„Cudu nad Wisłą” oraz w Święcie Wojska Polskiego przybyli do Kobyłki
członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK na czele z panią
Natalią Zarzycką, prezesem honorowym Stowarzyszenia oraz przedstawiciele z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także młodzież i harcerze.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kaplicy na Cmentarzu
Poległych w Ossowie, która była celebrowana przez Jego Ekscelencję ks.
arcybiskupa Henryka Hosera. Po mszy św. został odczytany Apel Pamięci,
a następnie nastąpiło złożenie wieńców przez poszczególne delegacje
na mogiłach bohaterów poległych w 1920 roku. Zaproszeni goście wzięli
również udział w oglądaniu rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej na polach
Ossowa oraz w uroczystym obiedzie w ramach niniejszych obchodów.
Uczestnicy obchodów o godzinie 19:30 na zaproszenie burmistrza Marek,
Jacka Orycha udali się na kolejną część uroczystości na cmentarz w Markach
pod pomnik upamiętniający walki stoczone przeciwko bolszewikom w 1920
roku. Nasza delegacja po uroczystości złożyła wieniec, a następnie doszło
do osobistego spotkania z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, który złożył gratulacje naszym kombatantom z okazji Święta Wojska Polskiego.
OBCHODY ŚWIĘTA
WOJSKA POLSKIEGO

Obchody Święta Wojska Polskiego 2017 r.
– uroczystości w Ossowie na Polach Bitwy Warszawskiej 1920 – od lewej : Pan mjr Michał Bauer,
śp. Stanisław Rytel, Pan kpt. Jan Lisowski

Uroczysta defilada wojskowa w dniu 15 sierpnia 2016
r. oraz wręczenie nominacji generalskich to główny
punkty centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego, gdzie przedstawiciele naszej organizacji wzięli
udział na zaproszenie Pana
Prezydenta Andrzeja Dudy.
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Burmistrz miasta Kobyłka Robert Roguski oraz Prezes Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy AK Artur Kondrat, po centralnych uroczystościach
w Warszawie, podczas uroczystego obiadu w Kobyłce wręczyli kombatantom okolicznościowe prezenty, a także pisemne podziękowania za
długoletnią działalność niepodległościową oraz nieustanne utrwalanie
pamięci o etosie Armii Krajowej.
Redakcja

Ossów 2017 - złożenie wieńca przez delegację Stowarzyszenia w składzie
– od lewej Pan mjr Michał Bauer, Prezes Artur Kondrat,
Prezes Honorowa kpt Natalia Zarzycka oraz Burmistrz Kobyłki Robert Roguski
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77 LAT TEMU, W DNIU 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU NA MOCY PAKTU
RIBBENTROP-MOŁOTOW ROZPOCZĄŁ SIĘ IV ROZBIÓR POLSKI
UDZIAŁ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W ROCZNICY INWAZJI
SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 17.09.2016 r.
Tego dnia rozpoczęła się tragedia i dramat narodu Polskiego, a w szczególności Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. W tym rocznicowym dniu w szczególności myślimy i łączymy się z naszymi członkami
Stowarzyszenia z obecnej Białorusi i Litwy, a także mieszkającymi obecnie w granicach RP.
Uroczystości upamiętniające tę tragiczną datę w historii Narodu Polskiego rozpoczęliśmy w dniu 16 września w Ossowie, tak ważnym i symbolicznym miejscu. W miejscu Cudu na Wisłą, w którym 1920 roku żołnierze polscy zwalczyli nawałę bolszewicką i ochronili Europę przez
komunizmem. Na zaproszenie Samorządowej Instytucji Kultury „Park
Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” uczestniczyliśmy w koncercie patriotycznym utworów śp. Jacka Kaczmarskiego.
17 września na zaproszenie Burmistrz miasta Wołomina Pani Elżbiety
Radwan członkowie Stowarzyszenia na czele z Prezes Honorową - Panią Natalią Zarzycką oraz prezesem Zarządu Arturem Kondratem złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym miejsce kaźni mieszkańców
Wołomina przez NKWD. Następnie została odprawiona Msza Święta w intencji Sybiraków i Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.
Po uroczystościach w Wołominie wróciliśmy ponownie do Ossowa,
gdzie obejrzeliśmy film o zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej i jej
znaczeniu dla całej Europy. Oddaliśmy hołd poległym żołnierzom spoczywającym przy Kaplicy w Ossowie.
Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na główne uroczystości w Warszawie pod Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Przy oprawie
wojskowej wraz z Ministrem Obrony Narodowej, Panem Antonim Macierewiczem złożyliśmy wieńce pod pomnikiem. Został odczytany Apel Poległych oraz odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego i Hymn Sybiraków. Na
zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli oraz Stowarzyszenia Odra Niemen
na uroczystości przybyli również członkowie naszego Stowarzyszenia,
kombatanci z Kresów Wschodnich na czele z Panią mjr Weroniką SebaKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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stianowicz. Warto wspomnieć, że Pani Sebastianowicz nadal walczy o zachowanie pamięci oraz polskich tradycji na Kresach Wschodnich, dawnych ziemiach II RP.
Po uroczystościach odbyła się kolacja i wieczór wspomnień, na który
przybyli Kombatanci z Marek, a także przedstawiciele władz samorządowych Urzędu Miasta Marki na czele z burmistrzem Jackiem Orychem,
zastępcą burmistrza Panem Zbigniewem Zalasem, burmistrzem Urzędu
Miasta Kobyłka Panem Robertem Roguskim oraz Prezesem „Solidarności
Walczącej” na Mazowszu - Panem Piotrem Rzewuskim.

Rocznica inwazji sowieckiej na Polskę - członkowie Pocztu Sztandarowego Stowarzyszenia,
Pani mjr Weronika Sebastianowicz, Pani Senator Anna Maria Anders, 17.09.2016 r.;
foto : Jacek Ozdoba
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RELACJA Z UDZIAŁU ŁAGIERNIKÓW W OBCHODACH NARODOWEGO
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W DNIACH 11-13 LISTOPADA 2016 R.
Tegoroczne Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w dniach 11-13 listopada 2016 r. zorganizowane były przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”,
Fundację Pamięci Armii Krajowej „KRESY RP” oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
11 listopada 2016 r., uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza
Kombatanci oraz zaproszeni goście uczestniczyli w centralnych uroczystościach pod Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem Prezydenta RP
Andrzeja Dudy. Prezydent skierował szczególne podziękowania do pokoleń Polaków, które walczyły o Niepodległość. Wśród nas byli Kombatanci z kraju i z terenów dzisiejszej Białorusi, którzy wielokrotnie kierowali do nas słowa, przytoczone tego dnia przez Andrzeja Dudę : …Wolność
nie jest dobrem, które można zdobyć raz na zawsze. To zadanie i wyzwanie…. 98 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczczono
Apelem Poległych, salwami armatnimi, defiladą, złożono również wieńce
pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Po uroczystościach zaproszeni goście udali się na obiad w Kobyłce. W godzinach popołudniowych w Miejskim Domu Kultury w Kobyłce obejrzeliśmy program artystyczny „Liryki
o Niepodległej” w wykonaniu dzieci i młodzieży z powiatu wołomińskiego. Kombatanci otrzymali słowa podziękowania za ich obecność oraz
upominki przygotowane przez władze Miasta Kobyłki, które osobiście
przekazał pan Robert Roguski, Burmistrz Miasta Kobyłka.
12 listopada 2016 r., obchody na Pradze
W ramach obchodów w dniu 12 listopada odbyła się uroczystość na
Pradze – Praski Dzień Niepodległości, który rozpoczął się Mszą św. w Katedrze św. Floriana Męczennika na Pradze. Do kościoła przybyli Żołnierze
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej - Łagiernicy - Żołnierze AK, Marszałek Senior Sejmu RP Kornel Morawiecki, władze dzielnicy Praga Północ z Burmistrzem Wojciechem Zabłockim na czele, radni Dzielnicy, Kawaler OrKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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deru Orła Białego Sędzia Bogusław Nizieński i wielu innych znamienitych
gości. Były sztandary i Grupy Rekonstruktorów. W kościele spotkały się
trzy pokolenia ludzi, dla których Niepodległość jest bliska sercu.
Po pięknej Mszy zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze pod miejscami kaźni na warszawskiej Pradze – przy dawnym Trybunale Wojskowym
NKWD (trojka) przy ul. 11 Listopada 68 i pod Pomnikiem Pomordowanych w Praskich Więzieniach na ul. Namysłowskiej.
Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12 w Muzeum Warszawskiej Pragi. Na miejsce przybyli znamienici goście, przede wszystkim Żołnierze AK skupieni w Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy AK
z Panią Pułkownik Stefanią Szantyr-Powolną na czele, Szef Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef
Kasprzyk wraz z towarzyszącymi mu Panem płk Mariuszem Tomalskim
i Panią Aliną Nowacką, Marszałek Senior Kornel Morawiecki, Poseł na
Sejm RP Paweł Lisiecki (jeden z inicjatorów tego wydarzenia), Burmistrz
Dzielnicy Praga Północ Wojciech Zabłocki, Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski i Zastępca Burmistrza Karina Jaźwińska - współorganizatorzy uroczystości oraz Zastępca Burmistrza Miasta Marki Zbigniew Zalas
– partner obchodów. Obecni byli również radni dzielnicy z Panią Teresą
Mioduszewską na czele. Przybyli także Dama Orderu Orła Białego Pani
Zofia Romaszewska i Kawaler Orderu Pan Sędzia Bogusław Nizieński.
Gospodarza – Muzeum Warszawskiej Pragi reprezentował Pan Adam Lisiecki. Obecny był również Pan Artur Kondrat – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i Pan Adam Stefan Lewandowski ze Stowarzyszenia „Pokolenie Niepokornych” - współorganizator, i wielu, wielu
innych. Po odśpiewaniu Hymnu i powitaniu przez prowadzącego Piotra
Rzewuskiego szanownych gości odbyła się ceremonia wręczenia Medalu
„Pro Patria”. Pan Minister Jan Józef Kasprzyk odznaczył tym zaszczytnym
wyróżnieniem : Pana Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego, Panią
Karinę Adriannę Jaźwińską, Panią Wiolettę Obuchowską, Panią Barbarę
Pieniek, Pana Roberta Roguskiego oraz Pana Piotra Rzewuskiego. Po ceremonii głos zabrał Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, Poseł Paweł Lisiecki,
Burmistrz Wojciech Zabłocki, Pani Pułkownik Stefania Szantyr–Powolna
i przedstawiciel gospodarzy Adam Lisiecki.
Pan Jan Józef Kasprzyk w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne jest
spotkanie kolejnych pokoleń walczących o wolną Polskę – pokolenie
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walczących podczas II wojny światowej reprezentowane przez kombatantów z pokoleniem, które podjęło to dzieło w okresie powojennym,
reprezentowanym przez Panią Zofię Romaszewską i Pana Kornela Morawieckiego. Te dwa pokolenia obecnie spotykają się z dzisiejszą młodzieżą
podejmującą ideę wolności. Ten łańcuch pokoleń musi być trwały, każde
ogniwo ma swoją odpowiedzialność, zadania i znaczenie. W dzisiejszym
miejscu spotkania w Muzeum Pragi, które było miejscem kaźni Polaków
w XVIII wieku oraz w XX wieku, podkreślamy wagę niezłomności walczących, ich oddanie idei trwania Narodu, który klęka tylko przed Bogiem.
Po przemówieniach Pan Artur Kondrat wraz z Panią ppłk Stefania Szantyr– Powolną, Panią mjr Weroniką Sebastianowicz oraz Panią mjr Stanisławą Kociełowicz, wiceprezes Stowarzyszenia, wręczyli Marszałkowi
Kornelowi Morawieckiemu piękny, pamiątkowy ryngraf. Przygotowaną prezentację dróg do Niepodległości poprzedziło odśpiewanie przez
Pana Wojciecha Bardowskiego „Hymnu Sybiraków”. Prezentację przeplataną utworami muzycznymi prowadzili : Pan Janusz Masłowski, Kornel
Morawiecki i Adam Stefan Lewandowski. Utwory muzyczne wykonywali
: Wojciech Bardowski, Katarzyna Kownacka i młodzież z Pragi. Pani Aneta Hoffmann zapoznała zebranych ze zrealizowanym projektem Fundacji
„Kresy RP”„Niech pamięć trwa - Notacje biograficzne żołnierzy 2 Korpusu
Polskiego” oraz projektu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK „Bazy
Łagierników Żołnierzy AK” powstałej w 60-tą rocznicę ich powrotów do
Ojczyzny w 1956 r. Uroczystości zakończył prezes Stowarzyszenia Artur
Kondrat, dziękując wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości, a gościom za przybycie. Na zakończenie spotkania zebrani odśpiewali pieśń I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Przy kawie,
herbacie i słodkim poczęstunku była okazja do przyjacielskich spotkań,
rozmów, wspomnień i wzajemnych życzeń zdrowia i sił do dalszej działalności w gronach kombatanckich.
Dalsza część uroczystości, już ta mniej oficjalna, miała miejsce w Hotelu Mistral w Markach. Podczas uroczystej kolacji Prezes Stowarzyszenia,
Artur Kondrat podziękował Paniom, członkom Zarządu Stowarzyszenia
oraz Paniom służącym pomocą i wsparciem podczas organizacji różnych
wydarzeń i uroczystości i wraz z Marszałkiem Kornelem Morawieckim
wręczyli im kwiaty.
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Niebywałą niespodziankę przygotowali nasi współpracownicy z Wołomina. Specjalnie dla naszych jubilatów Pani mjr Weroniki Sebastianowicz
i Pana kpt Lecha Rudzińskiego został przygotowany piękny tort. Potem
naszym jubilatom zostało odśpiewane 200 lat, a pani major z panem kapitanem pokroili wspólnie tort. Dziękujemy za przygotowanie niespodzianki Marzenie i Piotrowi Szukałom, Monice Roguskiej, Krzysztofowi
Plonka, Monice, Piotrowi i Karolowi Brzezińskiemu. Karol jest najmłodszym Wolontariuszem naszego Stowarzyszenia.
Jeszcze raz dziękujemy naszym Partnerom – organizatorom obchodów: Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stowarzyszeniu „Solidarność Walcząca” oraz naszym Partnerom : Urzędowi
Dzielnicy Praga–Północ m.st. Warszawy, Urzędowi Miasta Kobyłka, Urzędowi Miasta Marki, Muzeum Warszawskiej Pragi, Stowarzyszeniu „Pokolenie Niepokornych”, Impresariatowi Artystycznemu „Bardowski” oraz patronowi medialnemu : Z prawej strony.
Opracowanie:
Piotr Rzewuski, Bożenna Bargieł, Beata Kuczyńska

Weterani i członkowie Stowarzyszenia przy pomniku Marszałka Piłsudskiego,
Warszawa, 11.11.2016 r.
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Uroczystość w Muzeum Warszawskiej Pragi, 12.11.2016 r.

ZBIÓRKA PACZEK „POLACY KRESOWYM STRACEŃCOM”
Boże Narodzenie 2016 – Wielkanoc 2017
Od 2012 roku na Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne prowadzona jest zbiórka paczek „Polacy Kresowym Straceńcom”. Pomoc skierowana jest do Kombatantów i ich rodzin, którzy pozostali na Kresach
Wschodnich (obecnej Białorusi i Litwie). Zbiórka jest organizowana przez
nasze Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i miasta Wołomin, Kobyłkę, Zielonkę, Radzymin, Sejny, Białystok i Sokółkę.
W tym roku dzięki wielkiej hojności mieszkańców miast biorących
udział w zbiórce zebraliśmy rekordową ilość żywności, z których mogliśmy przygotować ponad 400 paczek dla naszych Rodaków z Kresów
Wschodnich. Paczki na święta Bożego Narodzenia były zbierane w grudniu 2016 r., natomiast zbiórka wielkanocna była prowadzona w kwietniu
tego roku.
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Tradycją naszej zbiórki stają się uroczyste spotkania z młodzieżą, która
angażowała się w zbiórkę. Specjalnie na te spotkania przyjeżdżają Pani
płk Weroniki Sebastianowicz i Pani mjr Stanisława Kociełowicz. W tym
roku spotkania podsumowujące zbiórki odbyły się w Kobyłce, Wołominie, Sejnach i Kużnicy. Spotkania te są wielkim przeżyciem dla młodzieży,
która może osobiście poznać Kombatantów i wysłuchać historii ich życia,
a także poznać bliżej najnowszą historię naszego kraju.
Ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 6 kwietnia 2017 r. w III LO im. Jana
Pawła II w Wołominie, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie paczek na
ręce Pań płk Sebastianowicz i mjr Kociełowicz, które reprezentują Kombatantów odpowiednio - z Białorusi i Litwy. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Pan Artur Kondrat wraz z Paniami
wręczył dyplomy uznania dla wołomińskich placówek oświatowych, które włączyły się w zbiórkę paczek oraz pamiątkowe Medale Stowarzyszenia za długoletnią współpracę: Przedszkolu Jasia i Małgosi, Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz III LO im. Jana Pawła
II. Uczestnicy spotkania byli pod wielkim wrażeniem występu artystycznego młodzieży, która przygotowała się do uroczystości pod opieką Pani
Katarzyny Ewiak. Uczniowie przygotowali także prezentację historyczną
o Żołnierzach Wyklętych i 5- letniej historii zbiórki paczek w Wołominie.
Następnego dnia konwój z darami pojechał do Kuźnicy, Sejn, a następnie do Wilna. Wolontariusze z Wołomina osobiście przekazywali paczki
rodakom, jedni i drudzy płakali ze szczęścia. Paczki na Białoruś zostały
przetransportowane bezpiecznie z Kuźnicy. Prezes Artur Kondrat przyjechał na kilka dni do kombatantów AK na Białorusi, gdzie mógł osobiście
przekazać paczki naszym rodakom
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej dziękuje wszystkim instytucjom, wolontariuszom, młodzieży, nauczycielom za współudział w zbiórce paczek dla naszych rodaków z Kresów Wschodnich. Jest
to sukces nas wszystkich.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w kolejną
zbiórkę paczek, jaką planujemy na święta Bożego Narodzenia 2017. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem zbiórki - Panią Moniką Brzezińską – email : monika.brzezinska@op.pl.
Monika Brzezińska,
koordynator zbiórki „Polacy Kresowym Straceńcom”
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Pakowanie paczek w Wołominie – od lewej:
Iwona Borkowska, Urszula Zajączkowska,
Monika Brzezińska – koordynator zbiórki,
Monika Roguska

Pakowanie paczek
– młodzież z Klubu Historycznego z Radzymina,
Marzena Małek – radna Sejmiku Mazowieckiego,
Ewa Porycka – Ochotniczy Hufiec Pracy w Wołominie

mjr Stanisława Kociełowicz, płk Weronika Sebastianowicz, Pani Anna Cierlica,
dyrektor Jolanta Borowy, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3
im. Józefa Piłsudskiego w Wołominie
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Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia
Łagierników – Żołnierzy AK
15 grudnia 2016 r.
Jak co roku zebraliśmy się w grudniowy wieczór, aby podsumować miniony rok, a przede wszystkim złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia
świąteczne i noworoczne.
Gospodarzem spotkania był Prezes Stowarzyszenia pan Artur Kondrat, który na wstępie poprosił zebranych, aby minutą ciszy oddać hołd Poległym Żołnierzom AK oraz zmarłym członkom naszego Stowarzyszenia, a następnie po
chwili zadumy, powitał i przedstawił wszystkich przybyłych na uroczystość
gości. Chwilę później pan Prezes wraz z panią mjr Weroniką Sebastianowicz
wręczyli pamiątkowe odznaczenia i medale za zasługi dla Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Jako pierwszemu odznaczenie wręczono p. Janowi
Sroce, dyrektorowi Wydziału Zagranicznego UDSKiOR, przekazując na jego
ręce serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i wsparcie
Urzędu przy organizacji obchodów i uroczystości Stowarzyszenia.
Szczególnie gorąco pan prezes wraz z panią major podziękowali, wręczając medale, paniom Monice Roguskiej i Marzenie Szukale oraz panom
Piotrowi Szukale i Piotrowi Brzezińskiemu, wolontariuszom z Wołomina,
którzy od kilku lat włączają się czynnie w prace na rzecz Stowarzyszenia.
Uroczysta kolacja rozpoczęła się od niezwykle wzruszających słów oraz
opowieści wigilijnej skierowanej do wszystkich zebranych przez Prezes Honorową Stowarzyszenia panią płk dr n. med. Stefanię Szantyr-Powolną. Po
krótkiej chwili refleksji, którą opowieść wywołała, zostało odczytane Słowo Boże przez panią Grażynę Złocką – Korzeniewską, wiceprezes Stowarzyszenia, która poprowadziła również krótką modlitwę, po niej przyszedł
czas na przełamanie się opłatkiem i złożenie sobie życzeń. Wspólne biesiadowanie obfitowało w szczere rozmowy, radosne uśmiechy i kolędowanie.
Nie zabrakło również czasu na wspólne zdjęcia i wspomnienia przy pokazie slajdów oraz wizytę „wysłannika Świętego Mikołaja”, który wszystkim
wręczył prezenty. Szczególną niespodziankę Zarząd Stowarzyszenia przygotował dla pani ppłk. Stefanii Szantyr-Powolnej, ofiarując Jej oficerską rogatywkę ze stopniem podpułkownika na pamiątkę awansu, który został jej
wręczony podczas XXXI Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK w Augustowie.
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Cieszymy się bardzo z przybycia na uroczyste spotkanie opłatkowe naszych
drogich kombatantów: pani pułkownik Stefanii Szantyr – Powolnej, pani major Weroniki Sebastianowicz, pani kapitan Stanisławy Kociełowicz, pani Lidii
Lwów Eberle, pana kapitana Lecha Rudzińskiego, pana majora Antoniego Łapińskiego. Oczywiście nie można nie wspomnieć o dżentelmeńskim geście
kpt. Lecha Rudzińskiego, który obdarował każdą z pań przepiękną różą.
Marzena Szukała

Prezent
– niespodzianka dla
Pani ppłk Stefanii
Szantyr-Powolny
– czapka oficerska
i pagony. Wręcza
Prezes Stowarzyszenia
Artur Kondrat

foto : Piotr Brzeziński

Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania opłatkowego 2016
foto : Piotr Brzeziński
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Spotkanie wielkanocne
członków Stowarzyszenia w Warszawie, 06.04.2017 r.
Dnia 06 kwietnia 2017 roku w budynku przedwojennej PASTY, gdzie
znajduje się siedziba Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne.
Gospodarz, Prezes Stowarzyszenia pan Artur Kondrat, rozpoczął spotkanie od uroczystego, imiennego powitania wszystkich gości, a następnie poprosił o to by minutą ciszy oddać hołd Żołnierzom Poległym
i wszystkim naszym Przyjaciołom, których nie ma już pośród nas.
Po chwili pełnej zadumy, wspólnie odmówiliśmy modlitwę poprowadzoną przez Prezes Honorową Stowarzyszenia, pułkownik dr n. med.
Stefanię Szantyr-Powolną. A potem nadszedł czas życzeń….. Jak zwykle z ogromnym poruszeniem wysłuchaliśmy słów ze świątecznym przesłaniem skierowanych do nas przez panią pułkownik dr n. med. Stefanię Szantyr-Powolną. Niezwykle wzruszona pani pułkownik Weronika
Sebastianowicz kierując do nas życzenia, w imieniu wszystkich obdarowanych później Kresowian podziękowała za projekt „Polacy Kresowym
Straceńcom – Paczka dla Kombatanta”. Te słowa, to dla nas impuls do dalszego działania!. A nasza „Iskierka” pani major Stanisława Kociełowicz poprzez kilka słów, przelała w nas dużo ciepła i uśmiechu.
Zebrani przyjęli z dużym
zadowoleniem obecność na
spotkaniu przedstawicieli
władz: panią wicemarszałek
Senatu Marię Koc oraz szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – pana Jana Józefa
Kasprzyka.
Spotkanie Wielkanocne Stowarzyszenia 2017
– od lewej płk Stefania Szantyr-Powolna,
Karol Brzeziński, ppłk Weronika Sebastianowicz

Marzena Szukała

fot : Piotr Brzeziński
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
STOWARZYSZENIA
Program XXXII Międzynarodowego Zjazdu
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA 2017
I Dzień zjazdu 08.06.2017 – czwartek
11.00 – Wyjazd uczestników do Kuklówki koło Radziejowic z Dworca
Centralnego w Warszawie (autokar podstawiony od godziny
9:00 od strony ul. Emilii Plater)
Przyjazd do Kuklówki i zakwaterowanie w Kuklówka Conference,
ul. Szkolna 59, Kuklówka koło Radziejowic
14.00 – obiad
15.30 – Czas wolny
16.00 – Złożenie kwiatów pod kapliczką Łagierników i zaciągnięcie warty honorowej.
17:00 – Koncert w Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
w Radziejowicach
19.00 – Uroczysta kolacja powitalna dla uczestników Zjazdu
20:00 – 
Zapalenie wspólnego wieczornego dla uczestników Zjazdu
i młodzieży Ogniska Pamięci Żołnierzy Niezłomnych z cyklu
„Zapalmy Ogniska Przeszłości”
II Dzień zjazdu 09.06.2017 – piątek
8.00-9.00 – śniadanie
10.00 – Msza Święta w intencji poległych, pomordowanych, zmarłych
i żyjących Łagierników – żołnierzy AK i ich rodzin w Kościele
św. Kazimierza Królewicza w Radziejowicach
12.00 – Uroczyste rozpoczęcie XXXII Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Kuklówce Radziejowickiej (Ośrodek Kuklówka Conference)
14.30 – uroczysty obiad
15.30 – występ chórów kresowych z Białorusi i Litwy
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18.30 – kolacja
19.30 – czas wolny
III Dzień zjazdu 10.06.2017 – sobota
7.30-8.30 – Śniadanie
9:00-11:00 – Zgromadzenie Zjazdu Walnego
11:30 – Przejazd do Pałacu w Radziejowicach – zwiedzanie pałacu i największej dostępnej w Polsce wystawy malarstwa Józefa Chełmońskiego – artysty związanego z tym terenem przez całe życie.
13.30 – Obiad w Kuklówka Conference
15.00 – Wyjazd do Stawisk – Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
15.30 – Zwiedzanie Muzeum i uczestnictwo w prelekcji
17.30 – Powrót do Kuklówki, czas wolny
19.30 – Uroczysta kolacja z tańcem
IV Dzień zjazdu 11.06.2017 – niedziela
8.00-9.30 – śniadanie
10.30 – Wyjazd do Łowicza
12.00 – Msza św. w Bazylice Katedralnej w Łowiczu www.katedra.lowicz.pl/
oprawa Mszy św. – chóry kresowe z Litwy i Białorusi
• modlitwa przed obrazem łaskami słynącej NMP Łowickiej
• złożenie kwiatów przy tablicy por. Konstantego Siedleckiego
– dowódcy Kedywu AK w Łowiczu i przy pomniku „Synom
Ziemi Łowickiej” obok Bazyliki i zapalenie zniczy przy Dębie
Pamięci i tablicy upamiętniających
14.00 – Obiad w Restauracji Stara Łaźnia w Łowiczu, Tkaczew 8, odległość 550 m od Katedry
15.00 – przejazd i zwiedzanie skansenu łowickiego w Maurzycach, a następnie Nieborowa (pałac i neogotycki kościół) i Arkadii (romantyczny park) www.nieborow.art.pl
18.30 – powrót do Kuklówki
19.30 – pożegnalna kolacja w Kuklówka Conference
V Dzień zjazdu 12.06.2017 – poniedziałek
8.00 – 9.00 – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną
9.30 – zakończenie Zjazdu
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Program obchodów
73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”
Wilno l 07 - 10 lipca 2017 r.
7 lipca 2017 r. (piątek), godz. 8:00

■ Wyjazd uczestników do Wilna z Dworca Centralnego w Warszawie o godzinie 11:00 (autokar podstawiony od godziny 9:00 od strony ul. Emilii Plater) i zakwaterowanie w Domu Polskim w Wilnie o godzinie 20:00.
■ kolacja o godzinie 20:00-21:00
Dzień I Obchodów – sobota 8 lipiec 2017 r.

■ godz. 7:30-9:00 - śniadanie
■ godz. 10:00 - Msza Św. W Kościele Św. Teresy i modlitwa w kaplicy

w Ostrej Bramie z łaskami słynącym obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia - wspólna modlitwa za dusze żołnierzy Armii
Krajowej z Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas
zdobywania Wilna.
■ godz. 12:30 – Główna Uroczystość poświęcona pamięci Powstania Wileńskiego na cmentarzu „Na Rossie” z udziałem przedstawicieli władz RP
■ 15:00 – uroczysty obiad
■ 17:00 – Koncert Patriotyczny oraz ciąg dalszy uroczystości w Domu
Polskim
■ 19:00 – uroczysta kolacja
Dzień II Obchodów – niedziela 9 lipca 2017 r.

■ godz. 7:00 – 8:00 śniadanie
■ godz. 10:00- złożenie przez środowiska kombatanckie oraz zaproszo-

nych gości wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem w Boguszach,
gdzie 17 lipca 1944 roku doszło do rozbrajania poszczególnych oddziałów. Na spotkaniu właśnie w Boguszach - gdzie miało dojść do porozumienia z Sowietami - aresztowanych zostało dwudziestu kilku oficerów z wileńskich oddziałów partyzanckich na czele z komendantem
ppłk/gen. Aleksandrem Krzyżanowskim ps. „Wilk”
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■ godz. 12:00 złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w Kalwarii Wileńskiej
■ godz. 14:00 – 15:00 obiad w Domu Polskim w Wilnie
■ godz. 17:00 Msza Św. w Kolonii Wileńskiej, a następnie złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy AK w szturmie na Wilno przez młodzież z Polski i Litwy
■ godz. 19:00 kolacja pożegnalna w Domu Polskim
Dzień III Obchodów – poniedziałek 10 lipca 2017 r.

■ godz. 7:00-8:00 śniadanie
■ godz. 9:30 modlitwa, a następnie złożenie hołdu pamięci i zapalenie

zniczy pomordowanym w Ponarach kilku tysiącom Polaków oraz ponad 80 tysięcy obywateli narodowości żydowskiej i pochodzenia innych narodowości przez okupanta niemieckiego
■ godz.10:30- autokary po Uroczystości składania wieńców w Ponarach
odwożą uczestników do Sejn, Białegostoku i Warszawy
■ godz. 10:30 wyjazd busa z kombatantami do Lidy na Białoruś

Osoby do kontaktu:
Monika Brzezińska
Koordynator Obchodów
Tel. +48 501 001 616
e-mail: monika.brzezinska@op.pl
Aneta Hoffmann
tel. +48 507 052 901
e-mail: notacje@akfundacjakresy.pl
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TABLICE, POMNIKI
Bogusław SMYRSKI
Cierniowa korona
Trzy doby jazdy pociągiem pospiesznym z Warszawy; ponad 2,5 tys.
km na północ od Moskwy, w Autonomicznej Republice Komi, u stóp Uralu Polarnego, na bezkresnych obszarach tundry, poprzecinanej licznymi
rzekami i bagnami, znajduje się Workuta. Miasto śmierci. […]
Historia Workuty jest krótka, ale jakże tragiczna. Tutaj w 1930 r. odkryto
bogate złoża węgla najwyższej klasy, którego pokłady leżały niemal na
powierzchni ziemi. W 1934 r. na brzegu rzeki Workuty powstała pierwsza
kopalnia nazwana Rudnik.
Siłą roboczą byli więźniowie. Mieszkali początkowo w ziemiankach lub
namiotach, potem budowali sobie baraki. Całością zarządzało NKWD. Nazwa miejscowości była tajna, po prostu numer pocztowy 223. Na obszarach, przy pięćdziesięciokilometrowej obwodnicy, co kilka kilometrów
zakładano obozy dla skazanych. Więźniowie wybudowali około czterdziestu kopalń i innych miejsc katorżniczej pracy. Gdyby te obozy połączyć konturem, otrzymamy rysunek ludzkiej czaszki. W latach 50-tych
„miasto” kilkudziesięciu narodowości liczyło około 250 000 więźniów,
a w tym 6% Polaków. […]
Obecnie miasto liczy 190 000 mieszkańców i ciągnie się na długości
9 km. Jest dworzec kolejowy, lotnisko i liczne kombinaty. Szerokie ulice
prowadzą do centrum, gdzie jeszcze stoi pomnik Lenina. Główna ulica
jego imienia zabudowana jest dziesięciopiętrowymi, nowoczesnymi blokami mieszkalnymi, biurowcami i budynkami użyteczności publicznej.
Obok czteropiętrowe domy mieszkalne, a pomiędzy nimi w szeregach
dawne drewniane baraki adaptowane na mieszkania.
Na skraju osiedla, nad rzeką na wysokiej skarpie stoi 3 m wysokości cokół
obłożony płytkami z białego marmuru z wyrytym napisem pamięci ofiar represji kultu jednostki 1930 – 1950. Na nim bezkształtna bryła szarego wapienia, opleciona stylizowanym drutem kolczastym. Rozklepane kolce w kształcie listków mają symbolizować nowe życie. To kamień węgielny w polskiej
strefie pamięci. Tu młode pary składają wiązanki ślubne, zamiast – jak dawKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 
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niej – pod pomnikiem wodza rewolucji. W cokole pomnika
umieszczono nową tablicę z czarnego granitu z napisem w języku polskim i rosyjskim:
PAMIĘCI OFIAR POLITYCZNYCH REPRESJI.
Przed paru laty była tablica z białego marmuru z napisem w języku
rosyjskim i z gwiazdą:
W TYM MIEJSCU /
BĘDZIE POSTAWIONY
POMNIK / OFIAROM
KULTU JEDNOSTKI /
1930 -1950.
Między głowami stojących widoczny jest
biały krzyż. To pomnik
poświęcony łagiernikom żołnierzom AK,
B. Smyrski i M. Hentosz przed pomnikiem
postawiony na wysoupamiętniającym represje stalinowskie.
kiej skarpie, na terenie
pierwszego łagru w Workucie. Na krzyżu umieszczono godło Polski, a poniżej znak Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, który jest chyba jedynym
na terenie imperium rosyjskiego. U podnóża krzyża leży ogromny głaz. A do
krzyża prowadzą kamienne stopnie wykonane w zboczu.
Miastu w dalszym ciągu brakuje dróg dojazdowych. Jedynym lądowym
połączeniem z resztą kraju jest kolej, wybudowana przez katorżników.
Mówią tutaj, że pod każdym podkładem kolejowym leży jeden człowiek.
Z czterdziestu kopalni pracuje trzynaście. Pozostały też niezliczone ślady
męczeństwa i cierpień. Miejsca, gdzie po tysiącach ludzi zostały jedynie
resztki baraków obozowych, sterczące kikuty ogrodzenia z zardzewiałym
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drutem kolczastym, niszczejące wieżyczki strażnicze i nieliczne krzyże na
ginących cmentarzach.
Miejsca te domagają się trwałych form
pamięci narodowej,
utrwalenia wielkości
dramatu, jaki się tu
rozegrał.
W grudniu 1989 r.
w Workucie odbyły
się z inicjatywy Workuckiego Oddziału Towarzystwa Oświatowo – Historycznego
Memoriał trzydniowe
Polski cmentarz w Workucie (m. in. grób J. Odyńskiego
obchody poświęcoi J. Preiznera, zastrzelonych w Workucie)
ne zamęczonym i zamordowanym w stalinowskich łagrach. Postanowiono wznieść pomnik
tym ofiarom.
W marcu 1990 r. polscy łagiernicy – Franciszek Król i Mieczysław Hentosz zwracają się do swoich kolegów z Workuty, z apelem o pomoc w zrealizowaniu tego zamierzenia.
8 czerwca w Warszawie, w gabinecie sekretarza generalnego Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa p. Andrzeja Przewoźnika, odbyło się
spotkanie zainteresowanych osób z przewodniczącym Oddziału „Memoriał”, naczelnym architektem miasta Workuty, Witalim Troszinem.
Na spotkaniu postanowiono nawiązać współpracę z workuckim oddziałem Towarzystwa „Memoriał” orz ustalono plan działań w celu upamiętnienia pobytu i śmierci Polaków przebywających w łagrach Workuty. Warszawska Akademia Sztuk Pięknych przyjęła na siebie wykonanie
projektu pomnika.
Po wizji lokalnej przedstawionych nam trzech miejsc, wybrano i zaakceptowano wstępnie dwie lokalizacje:
pierwsza: teren na wysokiej skarpie nad rzeką Workutą, przy ulicy głównego ciągu pamięci, w sąsiedztwie istniejącego kamienia węgielnego
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i budującego się muzeum łagierniczego. Miejsce z którego roztacza się
widok na przeciwległy brzeg osiedla Rudnik –najstarszą część Workuty –
pierwsze łagry i cmentarz. Tutaj zaproponowano ustawić główny akcent
rzeźbiarski, poświęcony Polakom – ofiarom workuckich łagrów;
druga: cmentarz przy czynnej kopalni nr 40, którą budowali i w której
pracowali Polacy i na terenie której najwięcej ich pochowano. Cmentarz
jest położony na otwartym zboczu opadającym ku rzece, w prostej linii
ok. 1,5 km od centrum upamiętniania i przyszłego polskiego pomnika.
Tutaj, w najwyższym punkcie zaproponowano postawić monumentalny
betonowy krzyż. Obok krzyża głaz narzutowy z wyrytym w języku polskim i rosyjskim wierszem Jeremiego Odyńskiego, którego grób znajduje
się na tym terenie.[…]
25 kwietnia 1994 r. odbyło się zebranie w ASP pod przewodnictwem
prorektora Zygmunta Magnera. Uczestniczyli w nim przedstawiciele:
■ Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa – Andrzej Przewoźnik i Jolanta Adamska;
■ Stowarzyszenia Łagierników, byłych więźniów Workuty – Natalia Zarzycka, Franciszek Król i Mirosław Hentosz oraz ASP – Janusz Pastwa,
Stanisław Kulon i Bogusław Smyrski. […]
Do realizacji skierowano koncepcję Klaudiusza Daczki pt. „Cierniowa
korona”. Projekt techniczno-roboczy wykonał Bogusław Smyrski.
Projekt składa się z dwóch części – cierni i liny łączącej, oplecionej wokół cierni, które razem tworzą kompozycję wyrastającej z ziemi korony
cierniowej - symbol niewoli i katorżniczej pracy. […]. U podnóża stopni,
na jednym z głazów umieszczono tablicę poświęconą ofiarom workuckich łagrów w języku polskim i rosyjskim: BOŻE PAMIĘTAJ O TYCH KTÓRZY ZOSTALI W TEJ ZIEMI / POLAKOM I INNYM OFIAROM WORKUCKICH
ŁAGRÓW / WSPÓŁTOWARZYSZE ŁAGIERNIKÓW.
Po oficjalnych uroczystościach, podczas uroczystej kolacji w kopalni, jej
dyrektor zwrócił się z prośbą o demontaż tablicy. Powodem tej decyzji
było użycie słowa „INNYM”. Trzeba nadmienić, że treść tablicy była uzgodniona z Radą Ochrony Pamięci i Męczeństwa i odpowiednimi władzami
w Moskwie. Tablica została zdjęta i do dzisiaj jej brak, a warto, by powróciła na swoje miejsce.
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Niezrealizowany pomnik „Cierniowa korona”, rys. B. Smyrski

Uzgodniono, że koszt wszystkich prac ziemnych pokryje strona rosyjska, natomiast elementów naziemnych – strona polska. Orientacyjny
koszt elementów opiewa na sumę ok. 40 000 USD.
Latem 1994 r. na zaproszenie „Memoriału” wyjechała do Workuty czteroosobowa grupa z ASP w składzie: Bogusław Smyrski- opiekun grupy, studenci: Klaudiusz Daczka, Paweł Kasprzak oraz Edyta Daczka. Nasz pobyt
trwał 11 dni, miał charakter roboczy: inwentaryzacja terenu, wytyczenie
miejsc postawienia elementów pomnika, uzgodnienie zakresu prac. […]
W maju 1997 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Łagierników. Są – Natalia Zarzycka – prezes, Mirosław Hentosz – v-ce prezes,
Witalij Troszin – naczelny architekt Workuty, Bogusław Smyrski – autor
projektu krzyża. Zapada decyzja: z uwagi na szczupłość środków finansowych na pomnik „Cierniowej Korony”, realizujemy Krzyż na cmentarzu..
Podpisano umowę…
I oto nadszedł dzień na który czekaliśmy 8 lat.
Jest 30 sierpnia 1997 r. Przerażające zimno. Poprzedniego dnia spadł
pierwszy śnieg. N placu pod krzyżem stoi gromada ludzi. Przybywają
przedstawiciele najwyższych władz miasta Workuty z merem S. Segalem,
działacze „Memoriału”, dyrektorzy zakładów przemysłowych biorących
udział w tych pracach, jest prawosławny duchowny z mini chórem.
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Stronę polską reprezentują: konsul polski w Moskwie – Stanisław Łukasik, v-ce prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników – Mirosław Hentosz oraz autor projektu – Bogusław Smyrski z Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.

Uroczystość poświęcenia pomnika

Godzina 1700. Wszyscy podchodzą, składają u stóp Krzyża białe i czerwone kwiaty. Zebranych wita przewodniczący „Memoriału” Witalij Troszyn. Potem następują przemówienia. Mer miasta wręcza Mirosławowi
Hentoszowi – byłem łagiernikowi, który spędził 23 lata w Workucie – odznakę Weterana Workuty.
Po oficjalnych wystąpieniach następuje ceremonia poświęcenia Pomnika-Krzyża, którego dokonuje miejscowy prawosławny duchowny.
Mirosław Hentosz w krótkich słowach dziękuje wszystkim przybyłym na
uroczystość, a w szczególności tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tego dzieła.
Pomnik – Krzyż zlokalizowany został na placu przed wejściem do kopalni nr 40 (Workutinskaja), na terenie, na którym znajduje się cmentarz
z polskimi grobami. Otoczenie surowe. Otaczająca Krzyż woda z tundrową roślinnością. Betonowy, 8,5 metrowy krzyż umieszczono na niewielkim wzniesieniu. Jego rozwarte, lekko skierowane do przodu ramiona,
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jakby obejmują spoczywających w tej nieludzkiej ziemi. Na krzyżu godło
Polski – srebrny orzeł, pod nim (tymczasowo) tablica, odlana z mosiądzu
z napisem w języku polskim i rosyjskim:

POLAKOM – OFIAROM
WORKUCKICH OBOZÓW.
CI, KTÓRZY PRZEŻYLI
(dar p. Franciszka Króla)
Tablica ma być umieszczona
w Muzeum Łagiernictwa a docelowo – w kościele.
Do Krzyża prowadzi 18 metrowy betonowy „dywan” zakończony
trzema stopniami. Po obu stronach
rozmieszczono kamienne głazy pokryte porostami. W przyszłości pla-

Tablica pamiątkowa, ufundowana
przez Franciszka Króla, fot. B. Smyrski

nuje się zagospodarować ten teren
elementami małej architektury (nawierzchnia, ławki, oświetlenie) oraz
wykonać symboliczne ogrodzenie
z kamieni narzutowych połączonych
świdrami górniczymi.
Jest to pierwszy etap naszych prac.
Pozostaje do zrealizowania zaprojektowany pomnik „Cierniowa Korona”
Przedruk z pisma „Kresowe Stanice”
(nr 1/1998/2). Niewielkich skrótów
w tekście dokonała Redakcja.

Pomnik – Krzyż na placu przed
kopalnią nr 40, fot. B. Smyrski
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Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
Z archiwum kotłaskiej społecznej organizacji „Sumienie”, zebrane
przez I. Dubrowinę. Zeszyt I, Moskwa 2014, s. 166.
Irina Andriejewna Dubrowina jest znaną u nas postacią. Od szeregu lat
niestrudzenie bada dzieje i upamiętnia ofiary stalinizmu. Jest autorką wielu
opracowań, dotyczących zesłań i łagrów w obwodzie archangielskim, prowadzi prace badawcze i dokumentacyjne, uczestniczy w sympozjach krajowych
i zagranicznych. Stosunkowo niedawno, bo w 2012 roku ukazała się bardzo
intersująca książka, obejmująca referaty wygłoszone na konferencji „Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku”, na której badaczka omówiła
działanie łagru jeńców wojennych koło Kotłasu (1940-1941). Jej artykuł znalazł się też we wspomnianym tomie. Doceniając wkład Iriny Dubrowiny w rozwój wiedzy, nadano jej w styczniu 2013 roku krzyż oficerski orderu „Za zasługi
w działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej”.
Jak sądzę, zainteresowania badaczki martyrologią, wynikają z trudnych
doświadczeń jej rodziny. Ojciec skazany był w 1938 roku na osiem lat łagru
jako „wróg ludu”. Ona sama, po ukończeniu studiów otrzymała nakaz pracy
w Kotłasie (1953) i tam mieszka do dziś. Jak wiadomo, miasto to przeżywało w przeszłości swoją mroczną historię. W 1930 roku Zarząd Północnych
Obozów Specjalnego Przeznaczenia (USIEWŁON) przeniesiono do Kotłasu
– głównej bazy służącej do zagospodarowania dorzecza Peczory. Punkt ten
stał się centrum przesyłkowym wielkiej ilości zesłańców i więźniów, których
stąd transportowano rzekami do łagrów w rejonie archangielskim. W samym Kotłasie działało kilka obozów: Kotłaski Oddział GUŁŻDS (założony
w 1940 r.), Kotłaski Punkt Przesyłowo-Preładunkowy GUŁAG-u (od 1932 r.).
Kotłaski Rolniczy ITŁ (od 1943 r.) i Kotłaskie Rolnicze ŁO (od 1949 r.). W obwodzie archangielskim było ich kilkadziesiąt.
Irina Dubrowina, po przejściu na emeryturę, zaczęła działać w organizacji „Sumienie” (Sowiest’), zajmującej się dokumentacją i badaniem systemu
represji na obszarze rosyjskiej północy, zwłaszcza w obwodzie archangielskim. Szczególny nacisk kładziony jest na upamiętnianie ofiar stalinowskich.
Obecnie jest ona jedną z organizacji, wchodzących w skład „Memoriału” –
stowarzyszenia powstałego w 1989 roku, zajmującego się badaniem historycznym i propagowaniem wiedzy o totalitarnym systemie w Rosji.
120

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80)

Do roku 1991, zanim weszła w życie ustawa „O rehabilitacji ofiar politycznych”, praca „Sumienia” koncentrowała się na poszerzaniu wiedzy o politycznych prześladowaniach na północy Rosji i popularyzowaniu wiedzy o tych
wydarzeniach. Kiedy już zaczęła funkcjonować, do organizacji masowo
zgłaszali się ludzie, z prośbą o pomoc w odnalezieniu dokumentów, umożliwiających im otrzymanie statusu represjonowanych politycznie, a w dalszej
kolejności – stanowiących podstawę do ich rehabilitacji. Dobrynina spotykała się z wieloma osobami, poznawała i spisywała ich losy. W ten sposób
powstało archiwum „Sumienia”. W 1992 roku obliczono, że na terytorium
obwodu archangielskiego ponieśli śmierć lub podlegali represjom ludzie
należący do 12 narodowości. Byli to Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Niemcy,
Polacy, Tatarzy, Czuwasze, Mordwińcy, Koreańczycy, Estończycy, Litwini, Finowie, a także mieszkańcy Kaukazu oraz dońscy i kubańscy kozacy. Jest to
jednak jeszcze obraz niepełny. Do towarzystwa przychodziły też pisma zza
granicy, głównie od Polaków, przebywających na tych ziemiach jako specposieleńcy (specjalni osiedleńcy) w latach 40-tych XX wieku. Praca w „Sumieniu” nabrała z czasem naukowego i badawczego charakteru. Polegała
ona na poszukiwaniach w archiwach i pogłębionym analizowaniu odrębnych tematów, związanych z okresem politycznych represji.
W omawianej tu książce po raz pierwszy publikowane są materiały przechowywane w archiwum organizacji „Sumienie”. Jak pisze Dobrynina, wspomina
tam prostych ludzi, którzy przeżyli rozkułaczenie oraz zesłania ze względu na
poglądy polityczne lub narodowość. Ich relacje to świadectwa nieludzkiego odnoszenia się władzy wobec własnego narodu. Są uzupełnieniem straszliwego
obrazu historii politycznych represji na północy Rosji.
Książka składa się z pięciu części. Jej rozdziały to; kolektywizacja i kułacka
zsyłka; represjonowani ze względu na poglądy polityczne; represjonowani
ze względu na narodowość; świadkowie zesłań i politycznych represji; funkcjonariusze represyjnego systemu.
Wśród zesłanych z przyczyn politycznych znajdziemy również kilka nazwisk
Polaków. Z niektórymi los obszedł się okrutnie i zapewne, przebywając wiele lat
na obczyźnie, stracili wiele ze swojej narodowej tożsamości. Dobrynina spisuje
tu na przykład relację Wiery Michajłownej Kostiny, urodzonej w Polsce. Wkrótce
po zesłaniu rodziny, w rejonie szenkurskim, zmarli jej rodzice, a ona sama trafiła do domu dziecka. Tam przygarnęła ją Nadieżda Tiepłuchina i została jej przybraną matką. Wiera relacjonuje, że miała siostrę Irenę, która też trafiła do domu
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dziecka. Miała jednak więcej szczęścia i po zakończeniu wojny wywieziono ją
do Polski. Nie ustawała jednak w poszukiwaniach swojej pozostałej w Rosji siostry, które trwały całe 50 lat. Spotkały się dopiero w 2002 roku na Białorusi, gdzie
jeszcze żyła ich dalsza rodzina. Inni wymienieni w książce Polacy to Zofia Rydz,
Ignacy Płachmatowicz i Helena Zakrzewska (w relacji Haliny Domagalik), Franciszek Czyżewicz i jego rodzina (w relacji syna) oraz Helena Antolak, autorka wspomnień z zesłania. Jej wypowiedź, chyba najszerzej opisująca fakty, różni się od
pozostałych, dość oszczędnie mówiących o zaistniałych wydarzeniach. Dlatego
materiały te trudno porównywać, a obraz ludzkich losów ma tu indywidualne
cechy. To zresztą oczywiste, gdyż w spisywanych przez Dobryninę dziejach osób
poszkodowanych, różne sprawy mają kapitalne znaczenie i wysuwają się na
plan pierwszy w wypowiedzi. Inaczej też patrzy się na nie z perspektywy kilkudziesięciu lat, dzielących represjonowanych od czasów zesłania. Zaś relacje opisywane przez rodzinę mogą być niezbyt dokładne. Według koncepcji Dobryniny
należy je traktować jako świadectwo zesłania, a taką rolę dobrze spełniają.
Warto jeszcze wspomnieć o cennej inicjatywie „Sumienia”, nadania statusu miejsca pamięci cmentarzowi w miejscowości Makaricha. Decyzją Rady
Miejskiej Kotłasu z dnia 23 kwietnia 1998 roku otrzymał on nazwę Memorialnego Cmentarza Ofiar Represji Politycznych. Chowano tam mieszkańców
miasta, specjalnych osadników, osadzonych w kotłaskim obozie, zesłańców,
trudarmiejców, niemieckich jeńców wojennych. W latach 1995 -2007 na
cmentarzu ustawiono 7 zbiorowych pomników oraz ponad 10 indywidualnych znaków pamięci. W 2011 roku, jako jeden z elementów memoriału, poświęconego tysiącom ofiar stalinowskich represji, została we wsi Makaricha
odsłonięta płyta Eugeniusza
Bodo, zmarłego w 1943 roku
w kolonii karnej. Został on
pochowany w zbiorowej mogile i jego grobu nie odnaleziono. Płyta nagrobna, zaprojektowana przez architekta
W. Buchajewa posiada napis:
Pamięci wybitnego polskiego
artysty Eugeniusza Bodo.
Grób Eugeniusza Bodo we wsi Makaricha
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KALENDARIUM
I kwartał
1.01.1942	Podpisanie Deklaracji Narodów Zjednoczonych przez 26
państw, w tym przez Polskę.
3.01.1795	Podpisanie konwencji rozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej przez Rosję i Austrię.
4.01.1945	ZSRR „uznał” tzw. Rząd tymczasowy dla Polski złożony ze
zdrajców i kolaborantów Stalina.
5.01.1939	Minister Józef Beck przeciwstawił się żądaniom Hitlera
dotyczący włączenia Gdańska do Rzeszy, budowy autostrady eksterytorialnej przez Pomorze i przystąpienie
Polski do paktu antykominternowskiego.
7.01.1949	Po brutalnym śledztwie zginął por. Jan Rodowicz „Anoda”, członek harcerskiego batalionu „Zośka” w Powstaniu
Warszawskim. W 1943 roku odznaczony Krzyżem Walecznych za akcję Pod Arsenałem w której uratował „Alka”.
Za akcję na Woli został odznaczony Virtuti Militari. We
wrześniu 1944 r. został ciężko ranny na Czerniakowie,
w 1945 r. ponownie działał w konspiracji. W grudniu 1948 r.
został aresztowany przez UB.
9.01.1797	Gen. Jan Henryk Dąbrowski rozpoczął formowanie Legionów Polskich we Włoszech za zgodą Napoleona.
17.01.1945	Oddziały Armii Czerwonej i 1. Armii LWP wkroczyły do
zrujnowanej i opuszczonej Warszawy.
19.01.1945	Komendant AK Leopold Okulicki „Niedźwiadek” wydał
rozkaz rozwiązania Armii Krajowej.
21.01.1831	Władze Powstania Listopadowego zdetronizowały cara
Rosji Mikołaja I jako króla Polski.
22.01.1863	Wybuchło Powstanie Styczniowe w Królestwie Polskim.
26.01.1934	Polska podpisała z Niemcami w Berlinie „pakt o nieagresji” na 10 lat, złamany 1.09.1939 roku.
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27.01.1945	Armia Czerwona wkroczyła do obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau, w którym pozostawało 7500 więźniów.
28.01.1905	Wybuchł strajk szkolny w Królestwie Polskim, który umożliwił tworzenie szkół prywatnych z polskim językiem wykładowym.
29.01.1944	We wsi Koniuchy w pobliżu Puszczy Rudnickiej tzw. „partyzanci sowieccy” zamordowali wszystkich mieszkańców
tj. 250 osób.
31.01.1941	Niemcy wywieźli z Pawiaka do obozu w Oświęcimiu 593
Polaków.
1.02.1944	Udany zamach na „kata Warszawy” gen. SS Franza Kutscherę dokonany przez oddział Kedywu Armii Krajowej.
2.02.1944	Bitwa 5 Wileńskiej Brygady rtm. Zygmunta Szyndzielarza
„Łupaszki” z partyzantką radziecką pod wsią Radziusze.
4-11.02.1945 	Konferencja w Jałcie szefów rządów USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR, na której uzgodniono zasady powojennej organizacji świata i granice Polski.
7.02.1867	We Lwowie powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”,
z którego wielu członków wstąpiło do Legionów J. Piłsudskiego.
8.02.1951	Zamordowano mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”
w więzieniu UB na Mokotowie.
10.02.1940	Początek fali aresztowań i deportacji ludności polskiej
z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR.
11.02.1858

Początek objawień Matki Boskiej w Lourdes.

13.02.1945	Oświadczenie Rządu Polskiego na Uchodźstwie w Londynie (Tomasza Arciszewskiego) odrzucające postanowienia Wielkiej Trójki w Jałcie a dotyczące granic Polski.
14.02.1942	Rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego
o przemianowaniu ZWZ na Armię Krajową.
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15.02.1944	Lotnictwo alianckie zbombardowało i zniszczyło klasztor
Monte Cassino.
18.02.1945	1. Armia WP zdobyła zamieniony w twierdzę Kołobrzeg.
19.02.1947	W Łodzi został zamordowany przez UB kpt. Stanisław
Sojczyński „Warszyc”. Ostatni żołnierze KWP walczyli do
1954 roku.
20.02.1922	Wileński Sejm Orzekający uchwalił, że „ziemia wileńska
stanowi bez warunku i zastrzeżeń nierozerwalną część
Rzeczypospolitej Polskiej”. Sejm RP w Warszawie zaakceptował przyłączenie Wileńszczyzny.
22.02.1947	
Samobójstwo mjr Józefa Kurasia „Ognia” otoczonego
przez UB we wsi Ostrowsko k. Nowego Targu.
24.02.1953	Zamordowanie przez UB w więzieniu na Mokotowie gen.
Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, szefa Kedywu KG AK.
25.02.1831	Zwycięska bitwa pod Olszynką Grochowską. Wojska polskie
pod dowództwem gen. Józefa Chłopickiego zatrzymały
wojska marszałka Iwana Dybicza w marszu na Warszawę.
27.02.1944	
Wymordowanie 1.100 mieszkańców Huty Pieniackiej
przez bandy UPA i Dyw. SS Galizien.
28.02.1944	W ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali 100
Polaków.
1.03 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – upamiętniający
		stracenie w 1951 roku przez UB w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”: Łukasza Cieplińskiego, Józefa
Batorego (pS. „Argus”), Franciszka Błażeja, Karola Chmiela,
Mieczysława Kawalca, Adama Lazarowicza, Józefa Rzepkę.
4.03.1940	Stan Polskich Sił Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii
wyniósł 46 tys. 912 żołnierzy.
7.03.1949	Po bestialskich torturach w Warszawie na Rakowieckiej
komuniści zamordowali mjr Hieronima Dekutowskiego
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„Zaporę”, dowódcy AK na Lubelszczyźnie, „Cichociemnego”, dowódcę Delegatury Sił Zbrojnych i WiN.
10.03.1864	Władze carskie aresztowały w Warszawie Romualda Traugutta, dyktatora Powstania Styczniowego. Jednocześnie
aresztowano dyrektorów wydziałów rządowych: Rafała
Krajewskiego, Romana Żulińskiego, Józefa Toczyńskiego
i Jana Jeziorańskiego.
12.03.1999

Polska przystąpiła do NATO.

13.03.1953	W sowieckim więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą
zmarł Jan Stanisław Jankowski „Soból”, Delegat Rządu RP
na Kraj w Konspiracji, przewodniczący Krajowej Rady Ministrów i vice premier Rządu RP na Uchodźstwie.
15.03.1947	Oddziały 6. Wileńskiej Brygady AK opanowały Brańsk na
Podlasiu.
17.03.1942	W Bełżcu Niemcy utworzyli obóz zagłady, w którym zamordowali ok. 600 tys. osób.
19.03.1920

Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.

20.03.1908	Parlament pruski w Berlinie przyjął antypolską ustawę
wywłaszczeniową.
23.03.1942	
Początek tzw. Pierwszej ewakuacji Armii Polskiej ze
Związku Sowieckiego do Iranu.
25.03.1957	Rząd PRL podpisał umowę o repatriacji Polaków z ZSRR,
wróciło do Kraju ok. 95 tys. osób, w tym wielu zwolnionych z łagrów Łagierników – Żołnierzy AK.
26.03.1943	
W akcji pod Arsenałem oddział Grup Szturmowych Szarych
Szeregów uwolnił Jana Bytnara „Rudego” i 20 innych więźniów z rąk Gestapo.
27/29.03.1945 P
 odstępne aresztowanie w Pruszkowie 16 przywódców polskiego podziemia, w tym: wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego, gen. Leopolda Okulickiego i Kazimierza Pużaka.
Zostali przewiezieni do Moskwy i niesprawiedliwie osądzeni.
31.03.1991	W Moskwie rozwiązano struktury wojskowe Układu Warszawskiego.
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NA WIECZNĄ WARTĘ ODESZLI
Od redakcji :
Z ogromnym żalem informujemy, iż od ukazania się ostatniego numeru
„Kwartalnika” na wieczną wartę odeszli:
Śp. Maria Piątek z d. Skrendo (26.12.1927-04.01.2017) – łączniczka
Okręgu Wileńskiego AK, łagierniczka
Śp. Janina Kałahur z d. Geppart (22.05.1927-12.02.2017) – żołnierz
Okręgu Lwowskiego AK, łagierniczka
Śp. Stanisław Rytel (25.05.1926-03.01.2017) – przyjaciel Stowarzyszenia, kombatant Obwodu AK Sokołów Podlaski
Śp. Eugenia Brożyniak z d. Szczerbanowicz (25.05.1924-27.04.2017)
– łączniczka – kolporterka Okręgu Lwowskiego AK, łagierniczka
Maria Piątek z d. Skrendo (ur. 26.12.1927 r. w Brzozówce, pow. Lida) żołnierz Armii Krajowej, łagierniczka. W okresie październik 1943 r. - lipiec
1944 r. walczyła w szeregach 77 Pułku Piechoty AK Okręgu Wileńskiego, w 4 batalionie pod dowództwem ppor. Czesława Zajączkowskiego
(ps. „Ragner”). Pełniła służbę w kwatermistrzostwie pod pseudonimem
„Marysia”. Jako 17-letnia dziewczyna została aresztowana przez NKWD
w swoim domu we wsi Ruda w woj. nowogródzkim w dniu 28.10.1944
r. Więziona w Brzozówce i Nowogródku została skazana przez Trybunał Wojenny na 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich.
W okresie marzec 1945 - październik 1954 r. przebywała w łagrach sowieckich koło Tomska i Sybirska, a następnie w obwodzie irkuckim m.in.
obozie Tajszet nr 021. Po zwolnieniu z łagru powróciła na Kresy, do Wilna,
gdzie pracowała do czerwca 1956 r. 14.06.1956 r. w ramach repatriacji
przyjechała do Polski. Mieszkała w Białogardzie. Odeszła na wieczną wartę dnia 04.01.2017 r. w Zielonej Górze.
Cześć Jej pamięci.
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1(80) 

127

JANINA KAŁAHUR
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 lutego 2017 roku zmarła
Ś.P. Janina Kałahur z d. Geppart
Urodziła się 22 maja 1927 roku we Lwowie, gdzie mieszkała wraz z rodziną do dnia swego aresztowania przez NKWD. Kolporterka prasy podziemnej w Okręgu Lwowskim AK. Aresztowana w dniu 10.01.1945 r.
w swym rodzinnym mieście przez NKWD była więziona we Lwowie, a następnie w Donbasie, Starobielsku i Dniepropietrowsku. Skazana na 5 lat
przymusowego zesłania za zdradę ojczyzny odbyła karę w latach 19461948 w łagrach obwodu nowosybirskiego.
Do Polski wróciła w czerwcu 1948 roku i zamieszkała w Katowicach,
gdzie wkrótce po wojnie osiedliła się jej rodzina. W 1948 roku podjęła
pracę w administracji Filharmonii Śląskiej, z którą była związana przez
całe swoje zawodowe życie. W 1982 roku przeszła na emeryturę, ale nie
zerwała kontaktów z przyjaciółmi z Filharmonii i z muzyką, do której zamiłowanie wyniosła z domu rodzinnego. Do końca życia była częstym
gościem na koncertach i spotkaniach dawnych i obecnych pracowników.
W latach 1980 i 1981 wraz z mężem Romanem aktywnie zaangażowała się
w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
W latach 80-tych pomagała w kolportażu wydawnictw podziemnych.
Losy Polski nigdy nie były i nie przestały Jej być obojętne.
W latach 90-tych, po powstaniu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, została jego członkiem, uczestniczyła w corocznych zjazdach i do
końca utrzymywała kontakty z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia.
Była kochającą Mamą, Siostrą, Babcią, Prababcią i Ciocią, Przyjaciółką
zawsze chętnie spotykającą się z bliskimi sobie osobami.
Urodziła się we Lwowie, zmarła w Katowicach. Oba te miasta były dla
niej równie ważne i bliskie.
Rodzina, przyjaciele i znajomi pożegnali Panią Janinę 22 lutego
2017 r. w Bazylice św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach, po czym
odprowadzili Jej prochy na cmentarz w Katowicach-Dębie.

Cześć Jej pamięci.
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Stanisław Rytel (ur. 25.05.1926 r.
w Mołożewie, pow. Sokołów Podlaski) – w latach 1943-45 r. żołnierz,
łącznik i zwiadowca Obwodu Sokołów Podlaski AK o kryptonimie „Sęp
i Proso”. Powyższa jednostka wchodziła w skład Inspektoratu Siedlce Podokręgu Wschodniego Armii Krajowej.
Po II wojnie światowej wielokrotnie
aresztowany, bity i poniżany przez władze komunistyczne. Jednak nigdy nie
dał się złamać i już na zawsze pozostał
wierny ideałom niepodległościowym. Swoją życiową postawą, wielokrotnie udowadniał, że sprawy niepodległościowe i dobro Ojczyzny zawsze są
na pierwszym miejscu. W swojej działalności społecznej wyróżniał się zaangażowaniem na rzecz zachowania etosu Armii Krajowej, a także zawsze
brał udział w uroczystościach narodowych i patriotycznych. Był awansowany na wyższe stopnie wojskowe, a także odznaczany między innymi patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Pan Porucznik
był przyjacielem i współpracownikiem naszego Stowarzyszenia. Odszedł
na wieczną wartę w dniu 03.01.2017 r. w Wołominie.


Cześć Jego pamięci.
Eugenia Brożyniak z d. Szczerbanowicz
(ur. 25.05.1924 r. we Lwowie) – córka Izydora Szczerbanowicza i Wandy z Lityńskich herbu Leliwa. Podporucznik Armii Krajowej. Od
grudnia 1942 r. łączniczka i maszynistka w organizacji „Zbrojne Wyzwolenie”, od 11.1943 r.
przekształconej w „Korpus Bezpieczeństwa”.
Następnie do aresztowania przez Gestapo
26.04.1944 r. żołnierz komórki „Alfa 103” kontrwywiadu Komendy Okręgu Lwowskiego AK,
Lwów, Obszar III, o pseudonimie „Roma”. Zwol-
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niona 03.05.1944 r. podjęła dalszą działalność konspiracyjną. W okresie
09.1944-01.1945 r. żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW),
pseudonim „Beata” – praca podziemna w referacie Informacji Wydziału
Propagandy NOW – AK we Lwowie, Obszar III, w sekcji kolportażu prasy
podziemnej jako łączniczka – kolporter na okręgi AK : Lwowski, Stanisławowski i Tarnopolski. Aresztowana przez NKWD 27.01.1945 r. za działalność w AK i kolportaż gazety podziemnej „Słowo Polskie” przeszła sowieckie więzienia (Starobielsk, Lwów) i łagier Krasnydon w Donbasie.
Powróciła do Polski. Członek Związku Sybiraków. Odznaczona Krzyżem
AK, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Krzyżem Drugiej
Obrony Lwowa. Pani Eugenia zmarła 27.04.2017 r.


Cześć Jej pamięci.
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Stowarzyszenie w internecie
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/, na której znaleźć można aktualne wiadomości o Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.
Na stronie Stowarzyszenia dostępna jest już także Baza Łagierników Żołnierzy AK http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/ zawierająca ponad 350 biogramów łagierników – członków naszej organizacji, powstała
z okazji 60 rocznicy powrotów Łagierników Żołnierzy AK w 1956 r. z najcięższych łagrów sowieckich. Baza będzie stopniowo rozbudowywana o kolejne
sylwetki łagierników. Zachęcamy do nadsyłania informacji biograficznych,
wspomnień, fotografii.
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