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Rys. „Fok”

Krzyczmy: Rok Nowy niech żyje!
I rwijmy z przyszłości drzewa
Owoc, co wiecznie dojrzewa…
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Na Nowy Rok
Adam Asnyk

Słyszycie? Północ już bije,
Rok stary w mgły się rozwiewa,
Jak sen przepada...
Krzyczmy: Rok Nowy niech żyje!
I rwijmy z przyszłości drzewa
Owoc, co wiecznie dojrzewa,
A nie opada.
Rok stary jak ziarnko piasku
Stoczył się w czasu przestrzenie;
Czyż go żałować?
Niech ginie! bez łzy, oklasku,
Jak ten gladiator w arenie,
Co upadł niepostrzeżenie
Czas go pochować.
Bywały lata, ach! krwawsze,
Z rozpaczy jękiem lecące
W przeszłości mrok.
A echo powraca zawsze,
Przynosząc skargi palące...
Precz z smutkiem! Życzeń tysiące
Na Nowy Rok!
Spod gruzów rozbitych złudzeń
Wynieśmy arkę rodzinną
Na stały ląd!
Duchowych żądni przebudzeń,
Potęgą stańmy się czynną
Bacząc, by w stronę nas inną
Nie uniósł prąd (…)
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Od Redakcji
Witam kwiatem wiosennym
Witam kwiatem wiosennym
Skromniutko,
Filuternym uśmiechem,
Serca nutką.
Sto lat życzę, może więcej?
Oby były w szczęściu, zdrowiu,
Nie udręce!
Oby słońce przyświecało Twoim krokom,
Oby szczęście wędrowało razem z Tobą,
Oby uśmiech, myśl pogodna i marzenia,
Były zawsze, tuż przy Tobie,
Były obok.
Tak, jak ślad
Twojego cienia.
(autorka: Tamara Żuchowska, wiersz „znaleziony” w Internecie, podjęliśmy
próbę nawiązania kontaktu z autorką).

Marzec
Leopold Staff
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima.
Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy.
Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy,
Choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma.
Z upojonymi wiosną wracamy oczyma,
Krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy,
Ulicą po słonecznej stronie idziem prawej,
Za sobą ciepło słońca czujemy plecyma.
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W rozpiętych płaszczach śpieszą ochoczo przechodnie.
Jacyś świeżsi, wesoło patrzą i pogodnie;
Niańki z dziećmi wychodzą z ciemnych domów sieni.
A my, pierwszą przechadzką dumnie upojeni,
Idziemy w miasto po płytach suchych już chodników.
Z grudkami pulchnej ziemi na piętach trzewików.
Zawartość tego „Kwartalnika” zaczyna się nietypowo,
inaczej niż zwykle - od pięknych wiosennych wierszy, których treść jesteśmy przekonani – na pewno sprawi Państwu radość w
oczekiwaniu na nastanie prawdziwej wiosny.
A przechodząc
do innych spraw redakcyjnych
chcę
poinformować, że wymagania
dla cyklu produkcyjnego
poprzedniego „Kwartalnika” spowodowały, iż przygotowany
materiał musieliśmy złożyć w drukarni w połowie grudnia ub. roku;
w tej sytuacji - w bieżącym numerze - zamieściliśmy relacje z
wydarzeń, mających miejsce w roku ubiegłym, m.in. ze spotkań
opłatkowych i podsumowania działań związanych z akcją pomocy
naszym członkom i polskim rodzinom zamieszkałym na Litwie i
Białorusi.
Życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
spędzonych w gronie najbliższych. Niech pogoda ducha towarzyszy
Wam w trudzie każdego dnia, a radość i lekkość serca - w czasie
zasłużonego odpoczynku.

Niech
pokój
zagości,
nadzieja
zagości, niech radość
zagości w nas...

Redakcja
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WSPOMNIENIA
Mimo wszystko - los był dla mnie łaskawy
Daniel Konarzewski
Jak trudno po wielu latach opisać historię, która
wydarzyła się naprawdę i była moim udziałem. Części zdarzeń
nie pamiętam, bo przecież byłem wówczas małym dzieckiem,
ale istniał przekaz osób bliskich, uczestników tej historii,
ponadto są dokumenty, które najwyraźniej wskazują, że właśnie
tak upływały najwcześniejsze i późniejsze lata mojego życia…
Urodziłem się 26 listopada 1946 roku w wileńskim
więzieniu na Łukiszkach.
Członkowie rodziny mojej mamy - ŚP.
Jadwigi
Konarzewskiej, na czele z seniorem – moim dziadkiem
majorem Michałem Budkiewiczem - brali czynny udział w pracy
podziemia niepodległościowego w Wilnie. W 1946 roku zostali
aresztowani, wkrótce cała rodzina trafiła na Syberię, ponad 10
lat spędzili w Krasnojarskim Kraju.
Moja mama również była zaangażowana w działalność
Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Była łączniczką, sanitariuszką,
kolporterką prasy podziemnej. Została aresztowana 5 maja
1946 roku w Ponarach w pociągu repatriacyjnym, podczas
podróży na podstawie nielegalnych dokumentów, była to
próba ucieczki z Wilna, niestety nieudana. Została osadzona w
więzieniu na Łukiszkach, w którym oczekiwała na wyrok,
oskarżona z art. 58.1a Kodeksu Karnego Rosyjskiej Federacyjnej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, tu się urodziłem. Po
moich narodzinach
mama
razem
ze
mną
została
przetransportowana do łagru przejściowego w Prowieniszkach,
gdzie pracowała z chorymi dziećmi.
Imię Daniel dostałem po dziadku generale Danielu
Konarzewskim, bliskim współpracowniku marszałka Józefa
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Piłsudskiego - moja mama była zamężna z synem generała
Grzegorzem Kazimierzem.
29 lutego 1948 roku Wojenny Trybunał Litewskiej SRR
skazał mamę na 10 lat pozbawienia wolności, wykonywania
ciężkich prac w łagrze i 5 lat zsyłki. W maju 1948 roku wyrok
uprawomocnił się, nastąpiło nasze rozstanie, miałem wówczas
1 rok i 6 miesięcy. Mamę wywieziono zgodnie z wyrokiem – do
Kazachstanu, do obozu specjalnego Bałchasz, potem trafiła do
obozu kobiecego Kingir. Nie poinformowano jej, co dalej
będzie działo się ze mną.
Po rozłączeniu z matką zmieniono mi nazwisko z
polskiego „Konarzewski” - na litewskie „Kundauskas” i pod
tym nowym nazwiskiem - skierowano mnie do bliżej
nieokreślonego domu dziecka w Wilnie. Przebywałem tam w
latach 1948 – 1950. W tym czasie stan mojego zdrowia był
krytyczny, stwierdzono gruźlicę kości. I tak trafiłem na
leczenie do Sanatorium Przeciwgruźliczego w miejscowości
Panimunies pod Kownem. Miałem już cztery lata, pamiętam, że
leżałem w gipsowym łóżeczku (korpusie).
Poniżej przedstawiam zdjęcia, które ilustrują moją
sytuację w sanatorium pod Kownem w latach 1950-1957, byłem
przywiązany do łóżka, leżąc w gipsowym korpusie:
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Uczyłem się mówić tylko po litewsku. W sanatorium
skończyłem dwie klasy szkoły podstawowej. Na temat obydwu
wcześniej wymienionych miejsc mam mało informacji,
kilkanaście lat temu próbowałem
nawiązać kontakt
korespondencyjny, niestety, nie udało się.
W międzyczasie sytuacja moja niespodziewanie zaczęła
się zmieniać na lepsze. W latach 1952-1953 zaczęła
poszukiwać mnie krewna rodziny, Leokadia Kulwińska, dla
mnie ciocia Lola. Była wdową, zarabiała na życie jako
krawcowa, w związku z tym miała różne kontakty, swego
czasu szyła u niej mundur strażniczka więzienna – pani
Wanda Denes, Polka. Pracowała na Łukiszkach i przez nią
udało się zdobyć pierwsze informacje o moim kolejnym
pobycie. Imię Daniel bardzo pomogło podczas poszukiwań.
Dużą pomoc oddała również pani Aldona, sąsiadka cioci
Loli. Była Litwinką, miała odbyć praktykę nauczycielską. Na
usilną prośbę cioci zgodziła się podjąć staż w sanatorium w
Kownie. Tam mnie znalazła, dzięki niej mam zdjęcia z okresu
pobytu w sanatorium.
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Odnalezienie mnie graniczyło z cudem, miałem przecież
zmienione nazwisko, pomocą było moje imię Daniel i znana szczęśliwie nie zmieniona - data urodzenia oraz przewiezienie
mnie z domu dziecka w Wilnie - do Kowna.
Ciocia
Lola
(Leokadia
Kulwińska)
uruchomiła
procedury, mające na celu wydobycie mnie z sanatorium w
Kownie. Czuję się zobowiązany wspomnieć tutaj o państwu
Stefanii i Józefie Wojciekian. Było to rodzeństwo, oboje –
siostra i brat w dobrej sytuacji finansowej. Dzięki ich wsparciu
ciocia mogła przeprowadzić wiele spraw. W Wilnie zostałem
ochrzczony, a państwo Wojciekianowie
zostali
moimi
chrzestnymi.

Rok 1958 – zdjęcie z czasu pobytu u cioci w Wilnie

I tak od lipca 1957 roku do października 1958 roku
przebywałem u cioci w Wilnie. Wszystkie moje dokumenty
były zlitewszczone, a ja nie znałem w ogóle języka polskiego.
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Ciocia podjęła starania o przywrócenie wiarygodności
w języku polskim moim dokumentom tożsamości. W domu
cioci szybko nauczyłem się mówić po polsku.

Oboje wróciliśmy do Polski, 31 października 1958 roku
przekroczyliśmy granicę w Białej Podlaskiej. W związku z
wcześniejszym telegraficznym zawiadomieniem - po 11
latach rozłąki spotkałem się z matką. Matka moja wróciła do
Polski w listopadzie 1956 roku, po zwolnieniu z łagru Kingir i
odbyciu kary zesłania - do posiołka Bułtusuk w Krasnojarskim
Kraju, musiała jak najszybciej opuścić teren ZSRR, nie
pozwolono jej przyjechać po mnie do Wilna. Osiedliła się w
Legnicy.
Nie pamiętałem matki z okresu najwcześniejszego
dzieciństwa, kiedy byliśmy razem. Teraz, po spotkaniu po
latach - była dla mnie nową osobą, którą dopiero musiałem
poznać. Z żalem rozstałem się z ciocią, która jechała do
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Gdańska, a my z mamą udaliśmy się do Legnicy. Wkrótce
okazało się, że mój stan zdrowia jest bardzo zły, trafiłem do
szpitala w Legnicy, później przeniesiono mnie do Sanatorium
Przeciwgruźliczego w Kamiennej Górze, gdzie przebywałem
od kwietnia 1959 roku do czerwca 1960 roku. Dopiero tutaj
przeszedłem poważną operację kręgosłupa, po której - a
także w wyniku zabiegów rehabilitacyjnych - nie miałem już
problemów z pionizacją i z chodzeniem. Otrzymałem nowe
życie.

Z mamą (w środku) i dziadkiem Michałem Budkiewiczem

W lipcu 1960 roku wróciłem do Legnicy i rozpocząłem
naukę w szkole podstawowej. Szybko nadrabiałem zaległości
językowe, w 1963 roku ukończyłem szkołę podstawową.
Nadszedł czas wyboru szkoły średniej. I znów z
pomocą przyszli państwo Stefania i Józef Wojciekian, moi
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chrzestni, mieszkający wówczas w Gdańsku: zaproponowali
wyjazd z Legnicy, zamieszkanie u nich i rozpoczęcie nauki w
prestiżowym w tamtym czasie technikum łączności.
Propozycję zamieszkania w Gdańsku złożyła także ciocia Lola.
Decyzja zapadła szybko, mama wyraziła zgodę,
serdecznie podziękowaliśmy moim „sponsorom” i tak po
kilku latach ponownie trafiłem do cioci.
Lata szkolne mijały szybko. Pomimo tak dużych
przerw w nauce nie miałem większych kłopotów z
zaliczaniem poszczególnych przedmiotów i klas. Maturę
zdałem w 1968 roku. Zdałem egzaminy wstępne na
Politechnice Gdańskiej, rozpocząłem studia, które jednak
musiałem przerwać, aby podjąć pracę i mieć środki na własne
utrzymanie.
Gdańsk bardzo mi się podobał, w przeciwieństwie do
Legnicy, gdzie jak wszyscy wiedzą – była tzw. mała Moskwa.
Podjąłem decyzję, że pozostaję w Gdańsku. Moim pierwszym
i jak się okazało - jedynym zakładem pracy były Gdańskie
Zakłady Elektroniczne „Unimor”. Tu pracowałem do 1991
roku, łącznie 23 lata.
Niestety kłopoty zdrowotne, bardzo rozległy udar
mózgu zmusiły mnie do przejścia na rentę. Komisja
orzecznicza przyznała mi pierwszą kategorię inwalidztwa, z
koniecznością opieki.
W moim życiorysie jest jeszcze jeden wątek, bardzo
dla mnie ważny.
W czasie nauki w szkole średniej
poznałem moją przyszłą żonę Krystynę, która uczyła się w
Technikum Ekonomicznym, a potem ukończyła studia na
Uniwersytecie Gdańskim, znamy się więc bardzo długo,
prawie 50 lat. W 1977 roku zawarliśmy związek małżeński i
tak razem wędrujemy przez życie - na dobre i na złe.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
Armii Krajowej, od kilku lat, od kiedy żona jest na
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emeryturze na zjazdy członków Stowarzyszenia przyjeżdżamy
razem.
Wszystkie osoby, którym tak wiele zawdzięczam już
odeszły. Pozostały groby, które odwiedzamy i wdzięcznie
wspominamy dobroć ich serca.
Swoje wspomnienie dedykuję wszystkim osobom,
którym los innych nie jest obojętny. Moje skromne życie i
życie osób, które były blisko mnie dowodnie wskazują, jak
wiele dobrego można uczynić nawet w morzu zła.
Szczególne słowa wdzięczności przekazuję dla mojej
żony Krysi, dzięki której te słowa trafią do Państwa (po
udarze w wyniku konsekwentnej, długotrwałej rehabilitacji
przywrócono mi inne sprawności, niestety nie wróciła
możliwość pisania).

XXX Jubileuszowy Zjazd Łagierników w Augustowie - Daniel
Konarzewski na zdjęciu z prawej strony, poniżej żona Daniela –
Krystyna Konarzewska
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XXX Zjazd Łagierników w Augustowie – zwiedzanie Muzeum Armii
Krajowej w Janówce.
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Między Dźwiną a Wilią1

Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej
Mieczysław Potocki („Kamień”, „Węgielny”)
(część III)

1

„Między Dźwiną a Wilią” Wydawcy: Scripta Manet - Wilno, Prohibita Warszawa, 2008
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Walki Zgrupowania Nr 2 Armii Krajowej
Maj - 17 lipca 1944 r.
Zgodnie z planem zająłem się w tym czasie organizacją
sztabu Zgrupowania Nr 2, którego projekt przygotował
"Gerwazy". Po analizie i nieznacznych poprawkach zatwierdziłem
projekt. Skład sztabu był następujący (stan 30 ludzi):
szef sztabu - kpt. Jan Drozdowicz, ps. "Gerwazy",
oficer taktyczny - por. Edward Gapik, ps. "Roland",
oficer informacyjny - pr. Michał Siedlicki, ps. "Gil",
kwatermistrz - por. Józef Witold Ciechanowicz, ps.
"Żaba",
szef sanitarny - lekarz Tadeusz Ginko, ps. "Jan",
kapelan - ksiądz Józef Prejser, ps. "Władysław",
sędzia - Edmund Wrześniewski, ps. "Sawa",
dowódca drużyny łączności - pchor. Jan Kozłowski, ps.
"Jan",
poczet dowódcy.
Stany liczbowe Zgrupowania (brygad) były w tym czasie
bardzo niestałe, dlatego też dane liczbowe podaję zgodne z
raportem przekazanym gen. "Wilkowi" 16 lipca po bitwie pod
Nowosiółkami (Krawczunami). Stan rzeczywisty był wyższy,
ponieważ w ostatnich dniach przybyło do brygad wiele rekrutów,
którzy nie zostali jeszcze zaewidencjonowani. Ogółem stan
Zgrupowania, zgodnie z ewidencją wynosił 2570 żołnierzy (w
rzeczywistości było ponad 3000 żołnierzy).
ZGRUPOWANIE Nr 2 - Obsada personalna i stany liczbowe :
sztab Zgrupowania - jak poprzednio (30 ludzi),
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oddział rozpoznawczy (OR) - 120 ułanów, dowódca - por.
Borys Sztark,
ps. "Ptasznik", adiutant
Józef
Kmieciński, ps. "Brodacz"
oddział Kedywu - (dołączył 9.VII.1944) - 70 strzelców;
dowódca - ppor. Andrzej Święcicki, ps. „Frycz”,
pluton artylerii (haubice zdobyte w dniach 10-11 lipca) 30 kanonierów; dowódca - ppor. Wiktor Obolewicz, ps.
"Tur",
pluton pionierów - 30 saperów; dowódca - sierżant
Antoni Pietkiewicz, ps. "Szyszka".
1. BRYGADA „WILEŃSKA” - 580 strzelców.
dowódcy: 1) kpt. Czesław Grombczewski, ps. "Jurand"
(zginął 13 lipca 1944 pod Krawczunami); 2) por. Roman
Korab-Żebryk, ps. "Korab" (mianowany 14 lipca 1944 r.)
lekarz - Jan Rymian, ps. "Pean",
poczet dowódcy - st. sierż. Maurycy Palenko, ps. "Strug",
oddział zwiadowczy - dowódcy: 1) "Fakir", 2) Sławomir
Słubicki, ps. "Prus",
pluton karabinów maszynowych - Hojan, ps. "Szary":
1 kompania - ppor. Stanisław Stachowicz, ps. "Sławicz",
2 kompania - ppor. Zygmunt Kondratowicz, ps. "Zetka",
3 kompania - por. Roman Korab-Żebryk, ps. "Korab"
(pełnił funkcję do 15 lipca 1944 r., od 14 lipca do 17 lipca
brak dowódcy zatwierdzonego),
4 kompania - ppor. Wirginiusz Szuba, ps. "Chudzik",
5 kompania - chor. Błachaniec, ps. "Kaczan",
drużyna pionierów - dowódca "Kotwica",
drużyna łączności - dowódca "Transformator".
4. BRYGADA „NAROCZ” - 620 strzelców.
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dowódca - kpt. Longin Wojciechowski, ps. "Ronin",
adiutant pchr. Dobiesław Smoliński, ps. "Dobek",
lekarz - Jan Mańkowski, ps. "Jan",
siostry sanitariuszki.: "Bronka", "Jachna", "Żaneta",
"Halina",
oficer gospodarczy - pchr. Wacław Słowiński, ps. "Wir",
poczet dowódcy,
oddział zwiadowczy - ppor. Aleksander Czarnowski, ps.
"Ol", „Ola”,
1 kompania - 1) pchr. Jan Lisowski, ps. "Korsarz", 2) od 4
lipca 1944 r. pchr. "Korab",
2 komp. - ps. "Zagończyk",
3 komp. - 1) ps. "Janusz", 2) ps. "Pika",
4 komp. - ps. "Rydz",
5 komp. - Jan Hajciuk, ps. "Podlasiak", "Lewandowski",
drużyna pionierów,
drużyna łączności.
23. BRYGADA BRASŁAWSKA - 410 strzelców.
dowódcy: 1) rotm. Marian Kisielewicz, ps. "Marek",
"Ostroga" (zginął 21 czerwca 1944 r. w bitwie pod
Łokcianami), 2) kpt. Witold Kisiel, ps. "Światołdycz"
(mianowany dowódcą na polu bitwy pod Łokcianami 21
czerwca 1944 r.),
adiutant – pchor. Albin Palczewski, ps. „Kot”,
lekarz - Tadeusz Eugeniusz Waszczuk,
poczet dowódcy – 1. ogniom. Jan Olszewski, 2. plut.
Wiktor Mielnik ps. „Lawenda”,
oddział zwiadowczy - plut. Jan Libako, ps. "Wars",
1 komp. - chor. Jan Zapolski, ps. "Wilk",
2 komp. - ppor. Michał Szypiłło, ps. "Pancerz" (brat Jana
Szypiłły, ps. "Ptak"),
19

3 komp. - ppor. Bogdan Pirtan, ps. "Trzmiel",
4 komp. - por. Waldemar ¯aba, ps. "Bocian",
1 pluton - plut. Marian Jeznach, ps. "Amela"
2 pluton - plut. - ps. "Czarny",
3 pluton - plut. ps. "Pszczoła"
5 kompania - ppor. Franciszek Michańczyk, ps. "Boa",
1 pluton - plut. Wiktor Puchacz, ps. "Żuław", z bratem
Władysławem, ps. "Komar",
drużyna pionierów, drużyna łączności.
24. BRYGADA DRYŚWIATY - 320 strzelców.
dowódca - kpt. Kazimierz Krauze, ps. "Wawrzecki",
zastępca dowódcy - por. Czesław Budrewicz, ps. "Topór",
adiutant - ppor. Czesław Żurawski,
ksiądz - kapelan Adam Szabunia, ps. "Adam",
lekarz - Aldona Czerniewska, ps. "Ada" (wtedy jako
siostra),
poczet dowódcy - pchr. Waldemar Czerniewski,
oficer gospodarczy - Witold Fedorowicz,
oddział zwiadowczy - pchr. Edmund Raczyński, ps.
"Kmicic",
1 komp. - ppor. Henryk Kołonecki, ps. "Górnik",
(dowódca plutonu – Józef Makowski, ps. „Rzędzian”),
2 komp. - ppor. Wacław Sidorkiewicz ps. "Bem",
3 komp. - ppor. Henryk Natałko, ps. „Kołosowski”,
4 komp. - ppor. Edmund Lisowski, ps. "Krzak"
drużyna pionierów, drużyna łączności.
36. BRYGADA ŻEJMIANA - 360 strzelców.
Po włączeniu do brygady oddziału leśnego Romejki ps. „Klin” z Obwodu
Postawskiego
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dowódca - kpt. Witold Kiewlicz, ps. "Wujek",
z-ca dowódcy - ppor. Józef Romejko, ps. "Klin",
adiutant - ppor. Stanisław Górski,
lekarz - Bohdan Buchowski,
poczet dowódcy,
oddział zwiadowczy,
1 komp. - ppor. Stefan Pietkiewicz, ps. "Młot",
1 pluton - Zygmunt Minejko, ps. "Petroniusz",
2 pluton - pchor. Józef Baran, ps. "Piotr",
2 kompania - por. Władysław Sucharzewski, ps. "Kruk",
dowódca plutonu pchor. Alfons Wiesztort, ps. "Dobek",
3 komp. - ppor. Leon Saniuk,
drużyna pionierów,
drużyna łączności.

2. BRYGADA
2. Brygada ze Zgrupowania Nr 1 została przydzielona
czasowo do Zgrupowania Nr 2 w okresie od dnia 8 do 11 lipca
1944 r. Dowódcą był por. Wiktor Korycki, ps. "Kazik", dowódcą
drużyny łączności por. Stanisław Symonowicz. W dniu 12 lipca 2
Brygada odeszła do macierzystego Zgrupowania Nr 1.
Koncentracja Zgrupowania Nr 2 nastąpiła 20 czerwca
1944 r. w rejonie miejscowości Bujki-Barany. Dzień ten był
obchodzony uroczyście. Zebrały się brygady 1, 4, 23 i „Żejmiana”
oraz oddziały specjalne.
24. Brygada pozostała chwilowo w obwodzie brasławskim
celem uzupełnienia stanu.
Dzień był pogodny i ciepły. Na leśnej polanie ozdobionej
narodowymi flagami i orłami z zieleni,
powiewał wysoko
wciągnięty sztandar Rzeczypospolitej. Polana powoli zapełniła
się żołnierzami w mundurach i bronią w ręku. Kolejno
odebrałem raporty od dowódców brygad, po czym wygłosiłem
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krótkie powitalne przemówienie, w którym podałem powody
tworzenia nowego związku taktycznego, jakim było Zgrupowanie
Nr 2. Przy okazji przypomniałem żołnierzom - partyzantom ich
prawa i obowiązki.
Po moim przemówieniu ksiądz kapelan ps. „Protazy”
odprawił mszę świętą i wygłosił podniosłe patriotyczne
kazanie. Nakreślił w nim pięknie sylwetkę partyzanta, który z
miłości ku ojczyźnie porzucił rodziny i wygody, by walczyć o
wolność i niepodległość. Po mszy świętej nastąpiła defilada.
Wieczorem odbyło się wspólne ognisko i wieczornica.
Poszczególne brygady wystąpiły z własnym repertuarem
artystycznym. Po wieczornicy rozeszły się one do swoich
rejonów zakwaterowania.
Od dnia 14 czerwca pracę sztabu Zgrupowania
zorganizowano tak, że rozkaz dzienny lub bojowy był codziennie
pisany na maszynie. Rozkaz dzienny sporządzano na
kilkudniowym postoju, rozkaz bojowy - zawsze w marszu lub w
czasie przewidywanej akcji. Ponieważ Zgrupowanie było często w
marszu lub akcji, pisano przeważnie rozkaz bojowy.
W rozkazie podawano rejony zaopatrywania brygad.
Patrole rekwizycyjne z poszczególnych brygad otrzymywały
kwity in blanco z pieczątką o treści: "Zgrupowanie Armii
Krajowej Nr 2", wypełniały je na miejscu rekwizycji, wpisywały
sztuki lub wagę materiałów rekwirowanych i wręczały
właścicielowi.
Początkowo właściciele przyjmowali oficjalne kwity z
dużą dozą sceptycyzmu, nie bardzo wierząc, że będą one
honorowane przez władze niemieckie, później jednak sami się
ich domagali, gdyż władze niemieckie rzeczywiście zmniejszały
na ich podstawie wysokość swoich rekwizycji o równowartość
pokwitowań wydawanych przez nas. Rekwizycji z reguły
dokonywano na terenach zamieszkanych przez ludność litewską,
gdyż bazy zakwaterowania i stałego zaopatrzenia były wyłącznie
we wsiach polskich.
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Racja żywieniowa żołnierza - partyzanta wynosiła na
dobę: mięsa 125 gramów, chleba 600 gramów. Innych artykułów
nie normowano, ponieważ ich dostawa nie była regularna.
Najgorzej wyglądało zaopatrzenie w jarzyny. Ogólnie mówiąc,
wyżywienie nie było przedmiotem walki. Walkę prowadziliśmy
w celu
zdobycia: amunicji, broni, granatów, materiałów
wybuchowych, sprzętu łączności, sprzętu saperskiego,
materiałów sanitarnych i leków.
Ponieważ praktycznie jedynym źródłem zaopatrzenia w
środki wojskowe był nieprzyjaciel, stąd walka prowadzona w celu
ich zdobycia musiała być wygrana. Przegrana równała się
katastrofie, gdyż po wyczerpaniu amunicji oddział partyzancki
stawał się tylko zjadaczem chleba i nie rozwijał się.
W tej polityce zdobywania amunicji i sprzętu wojennego
oddział partyzancki mógł walki nie podjąć, prawie zawsze mógł
jej uniknąć, a tym samym zachować stan posiadania amunicji.
Należało więc właściwie ocenić, czy walkę da się wygrać, czy
nie - i wtedy ją przyjąć lub jej unikać.
Akcje planowane podejmowano po bardzo starannym
wywiadzie. Podstawą sukcesu było zaskoczenie. W miejscu
uderzenia należało mieć zdecydowaną przewagę.
Po
rozpoznaniu
nieprzyjaciela
trzeba
było
przeprowadzać akcję jak najszybciej w celu uniknięcia zmian w
ugrupowaniu nieprzyjaciela. Taka niespodzianka mogła
spowodować nieraz duże straty własne. Jest pewne, że na
wojnie poza wszystkimi elementami dobrego dowodzenia,
ważną rolę odgrywa tzw. szczęście wojenne. Dotyczy to
szczególnie walk w oddziałach partyzanckich. Pamiętać jednak
należy, że "szczęście" w dowodzeniu nie trwa wiecznie i że w
decydującej chwili może go zabraknąć. Dlatego każdą akcję
trzeba starannie przygotować, analizując zadanie, położenie
nieprzyjaciela, własne i teren. "Szczęście wojenne" powinno
stanowić w tej analizie jedynie dodatek, a nie podstawę
kalkulacji. Pewność i odwaga w
walkach partyzanckich
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bezwzględnie pomagają. Rozwaga połączona z odwagą daje
zwycięstwo.
Po uroczystościach z okazji koncentracji oddziałów
Zgrupowania Nr 2 w rejonie Bujki-Barany skierowałem 1.
Brygadę na samodzielne działanie dywersyjne na tor kolejowy i
szosę między Santoką a Podbrodziem. Natomiast zgrupowanie
(bez 1.
i 24. Brygady), po rozpoznaniu toru kolejowego
Postawy-Podbrodzie, uderzyło pod moim dowództwem na
pociąg towarowy transportujący zarekwirowane mienie z rejonu
Głębokiego w głąb Rzeszy. Pociąg ten został wykolejony
wybuchem miny założonej przez nasz nocny patrol.
Walka rozegrała się 21 czerwca 1944 r. około godz. 11
pod Łokcianami . O nieprzyjacielu wiedziałem tyle, że załoga
eskortująca transport mogła liczyć 25-30 żołnierzy z bronią
maszynową. Skład transportu kolejowego był normalny, liczył
około 100 osi. Wagony były częściowo zamknięte, częściowo
platformy.
Ze względów szkoleniowych oraz
z
uwagi
na
konieczność ewakuacji mienia
postanowiłem
uderzyć
czterema plutonami, po dwa z 4. i 23. Brygady. Rozkaz do
uderzenia
wydałem
ustnie.
Dowódcami
oddziałów
dwuplutonowych byli dowódcy brygad. Rozgraniczenie między
uderzającymi oddziałami, pokazane w terenie, przebiegało mniej
więcej przez środek transportu. Początek natarcia był
sygnalizowany rakietą. Jako dowódca zająłem stanowisko na
skraju lasu, niedaleko lokomotywy.
Walka trwała zaledwie kilka minut. Jednoczesność
natarcia na całej długości pociągu zaskoczyła Niemców. Pociąg
został oskrzydlony i opanowany przez oba nacierające oddziały.

Wieś leżąca w odległości około 65 km na północny wschód od Wilna, około
27 km na wschód od Podbrodzia i około 18 km na południowy wschód od
Święcian.
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Straty nieprzyjaciela wyniosły: 2 zabitych, kilku rannych i 14
jeńców.
W walce zginął por. Kisielewicz, ps. "Ostroga", dowódca
23 Brygady, pośmiertnie awansowany do stopnia rotmistrza.
Zdobyliśmy: dwa rkm-y, 20 kb, kilka skrzynek amunicji, granaty,
kilka pistoletów, rakietnicę i rakiety, dużo sprzętu
łącznościowego i saperskiego i około 120 sztuk bydła i
kilkanaście koni.
Ewakuacja zdobytego mienia trwała do
wczesnych godzin popołudniowych.
Pogrzeb rotm. Mariana Kisielewicza, ps. "Ostroga"
popularnie zwanego "Marek", odbył się w dniu następnym, tj.
22 czerwca 1944 r. w miejscowości Dwór Olszewo.
Bezpośrednio po pogrzebie rotm. Mariana Kisielewicza
zostałem wezwany do Komendy Okręgu "Wiano" do Wilna. W
Komendzie dowiedziałem się, że 20 czerwca 1944 r. w
Glinciszkach i okolicy nastąpiła masakra miejscowych Polaków.
Zginęło 80 osób. Sprawcami mordu byli Litwini.
Komendant Okręgu polecił mi, abym całym
Zgrupowaniem dokonał rajdu na tereny położone wzdłuż dawnej
granicy polsko-litewskiej, wychodząc z rejonu jezior Sużańskich
w kierunku na miejscowość Inturki, celem zademonstrowania
obecności sił polskich na tych terenach. Zgrupowanie nie miało
pacyfikować terenu ani brać odwetu. Odszukaniem sprawców
mordu w Glinciszkach zajęły się nasze organa sprawiedliwości na
szczeblu Okręgu "Wiano".

Rotmistrz Marian Kisielewicz (ur.26 września 1915 r. w Zduńskiej Woli),
przed wojną oficer 13 Pułku Ułanów, w latach 1941-42 dowódca patrolu w
odcinku V Wachlarza; pochowany na cmentarzyku w Dworze Olszewo
(dokładna lokalizacja: Białoruś, obwód miński, powiat Miadzioł, około 89-90
km na północny wschód od Wilna przy drodze do wsi Borysy), pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari klasy V; po wojnie
umieszczono na mogile płytę ufundowaną przez ojca rotmistrza.
Glinciszki – miejscowość w odległości 32 km na północ od Wilna
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Zasadniczo byłem przeciwny wykorzystywaniu wojska do
podobnych celów, ponieważ tego typu akcje wypaczają jego
charakter i często deprawują, a poza tym miałem pewne
obiekcje co do pojęcia tej akcji przez Zgrupowanie Nr 2, którym
dowodziłem, gdyż Glinciszki nie leżały na terenie Inspektoratu
BC, tylko A.
Komendant Okręgu, płk. Krzyżanowski, zlecając mi
wykonanie rajdu kierował się - tak mi wówczas oświadczył większą operatywnością Zgrupowania Nr 2
i aktualnym
rozmieszczeniem jego brygad. Chociaż argumenty komendanta
nie przekonały mnie, więcej już nie oponowałem i przystąpiłem
do wykonania polecenia. Rajd podjąłem w dniach
25-27
czerwca 1944 r. Akcję przeprowadziłem osobiście, aby czuwać
nad jej prawidłowym przebiegiem .
Rajd trwał krótko, gdyż jak dowiedziałem się z
komunikatów radiowych - 23 czerwca rozpoczęła się wielka
ofensywa wojsk sowieckich na szerokim froncie. Padł Witebsk i
Bobrujsk. Zgrupowanie musiało zgodnie z planem wracać na
swoje tereny, celem przeprowadzenia akcji "Burza".
Akcję "Burza" rozpocząłem z własnej inicjatywy w dniu 1
lipca 1944 r.
Rozkazy wydałem w Ornianach. Pierwsza Brygada miała
działać na dotychczasowym odcinku, to znaczy na liniach
komunikacyjnych od Santoka do Podbrodzia,
24. Brygada
działała samodzielnie w obwodzie Brasławskim. Miała dokonać
dywersji na węzłach komunikacyjnych Widze i Opsa .
Zgrupowanie bez obu powyższych brygad przemaszerowało na

W czasie rajdu ktoś z propagandy KO „Wiano” rozrzucił ulotki w języku
polskim z podpisem „Węgielny”. Nie byłem ich autorem, a ich treść była
moim zdaniem niewłaściwa. Niestety, nie miałem wpływu ani na fakt
rozrzucenia ulotek, ani na ich zawartość.
Działania brygady były odmienne od działań zgrupowania, ale epilog był
podobny.
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odcinki szos Michaliszki - Świr - Postawy oraz Święciany Podbrodzie. W dniu 2 lipca, około godz. 16 podczas przejścia
Zgrupowania przez szosę Święciany – Podbrodzie. W dniu 2 lipca
około godziny 16 podczas przejścia zgrupowania przez szosę
Święciany – Podbrodzie urządziłem zasadzkę na kolumnę
samochodów niemieckich w rejonie Szakien.
W akcji brały udział dwa plutony 23. Brygady i 1 pluton 4.
Brygady. Dowodziłem osobiście.
Szpicę nieprzyjaciela stanowił jeden samochód osobowy.
Tuż za nim jechał następny. Oba samochody zostały przez nasze
czujki przepuszczone, ponieważ zależało nam na tym, aby
zaskoczyć ogniem kolumnę główną nieprzyjaciela, która, jak
spodziewaliśmy się, posuwała się za szpicą. Ukazała się ona w
minutę później. Była to kolumna wycofujących się żołnierzy
niemieckich wraz z administracją Gebiets-Komisariatu Głębokie.
Liczyła 15 samochodów plus dwa motocykle. Załogę
nieprzyjaciela oceniałem na około 80 uzbrojonych ludzi.
Z chwilą zbliżenia się kolumny samochodów na odległość
mniej więcej 100 m odezwały się nasze karabiny maszynowe.
Kolumna nieprzyjacielska zatrzymała się i z pierwszych
samochodów odpowiedziała broń maszynowa i karabiny
pojedyncze.
W walce jeden z plutonów 23 Brygady wiązał
nieprzyjaciela czołowo, pluton "Bociana" oskrzydlił z lewej
strony, a pluton "Korsarza" z 4 Brygady oskrzydlił go z lewej
strony, a pluton „Korsarza” zamknął go z prawej. Załoga
niemiecka zorientowawszy się, że jest okrążona pozostawiła
samochody i wycofała się. Walka trwała około 20 minut.
Straty nieprzyjaciela wyniosły 5 zabitych, 2 rannych, i 10
jeńców, a nasze - 2 rannych, w tym dowódca plutonu
"Korsarz".
Zdobyliśmy 12 samochodów, 1 motocykl, 2 m.g.,
kilkanaście kb. 10 pistoletów, kilkanaście skrzynek amunicji, dużo
różnego materiału kancelaryjnego i bagażu osobistego.
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Po walce i ewakuacji zdobyczy przemaszerowaliśmy do
rejonu Bujki-Barany, do naszej stałej bazy zaopatrzeniowej.
Pod Gieladnią nasze stałe ubezpieczenie "Zagończyka" z 4
Brygady stoczyło około północy na torze kolejowym PodbrodziePostawy walkę z patrolem niemieckim. Jeden Niemiec został
zabity, jeden wzięty do niewoli. Zaalarmowana w ten sposób
stała załoga niemiecka w bunkrze na stacji kolejowej Gieladnia
oddała ogień z moździerza w kierunku naszej maszerującej
kolumny. Ogień był niecelny i nie zakłócił marszu. Niestety
oddziały składające się w dużej części z młodych żołnierzy nie
były przyzwyczajone do ognia artyleryjskiego i uległy panice.
Musiałem osobiście interweniować, by je uspokoić. Po przejściu
toru kolejowego w Gieladni, weszliśmy w kompleks naszych
lasów, które Niemcy zwali "Kreis Partizan". Do rejonu
zakwaterowania doszliśmy około godz. 4 nad ranem.
Po odpoczynku, 4 i 23 Brygady przystąpiły do dywersji na
swoich odcinkach działania, wyłączając szosę MichaliszkiKobylnik, ponieważ jak się dowiedziałem - do szosy tej doszły
patrole sowieckich wojsk zmotoryzowanych i częściowo ją
kontrolowały. Zrezygowałem więc z akcji "Burza" na tym
kierunku, przerzucając ciężar walk na pozostałe.
Brygada "Żejmiana" uzupełniała stany liczbowe, gdyż w
tym czasie silnie wzrósłł napływ ochotników. Zgłaszali się oni
przeważnie bez uzbrojenia. Ponieważ jednak w ostatnich
walkach zdobyliśmy dość broni, mogliśmy przyjmować rekrutów
i wcielać do oddziałów.
Z meldunków dowódców dowiedziałem się o akcjach
poszczególnych brygad w dniach od 3 a 5 lipca.
Czwarta Brygada uderzyła na załogę niemiecką w
Gieladni, opanowała bunkier i rozbroiła wroga. Zorganizowała
też dwa napady na kolumny samochodowe na szosie ŚwięcianyPodbrodzie. Dwudziesta Trzecia Brygada rozbroiła około 120
Łotyszów pod Kiemieliszkami, a Pierwsza Brygada - posterunek
ochrony kolei pod Santoką.
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Dnia 5 lipca około godz. 15.30 otrzymałem wiadomość
spod Świra od ogniomistrza Olszewskiego z 23. Brygady, że jakiś
niższy dowódca wojsk radzieckich chciał go rozbroić. Do
rozbrojenia nie doszło. Ogniomistrz wytłumaczył, że musi
porozumieć się ze swoim dowódcą i przedstawi propozycję
przeprowadzenia rozmów dwustronnych między wojskami
sowieckimi i polskimi, celem skoordynowania dalszej
współpracy.
Początkowo miałem zamiar się udać na rozmowy
osobiście. Jednak w kilka minut później, około godz. 15.45,
otrzymałem rozkaz z Komendy Okręgu "Wiano", który nakazywał
mi przerwanie akcji "Burza" na terenie Inspektoratu BC i
natychmiastowy przemarsz Zgrupowania Nr 2, do północnej
części Wilna, gdzie miałem otrzymać dalsze rozkazy. Wytyczne
na temat współpracy z wojskami radzieckimi były nadal
aktualne .
W związku z powyższym wyruszyłem natychmiast do
wyznaczonego rejonu koncentracji oddziałów partyzanckich,
rezygnując z przeprowadzenia rozmów z dowódcą wojsk
sowieckich pod Świrem. Drogę marszu wybrałem na północ od
rzeki Wilii, przez Koreniaty-Kłaczuny-Drużyle, do Zielonych Jezior,
na północ od Wilna - łączna odległość około
80 km.
Przewidywałem dwa dni marszu, częściowo w dzień. Droga
prowadziła przeważnie przez lasy, lotnictwo nieprzyjaciela, na
bocznych drogach było niezbyt aktywne.
W dniu 6 lipca w czasie przejścia Zgrupowania przez szosę
Podbrodzie-Wilno, na północ od Niemenczyna koło Drużyl
między godziną 11 a 15 musiałem stoczyć walkę z autami
pancernymi i kilkoma autami zmotoryzowanej piechoty. Niemcy
zajęli pozycje na drodze naszego marszu, blokując całkowicie
Był to jedyny rozkaz (w dodatku pisany szyfrem), jaki otrzymałem z KO
„Wiano”, nakazujący mi przerwanie akcji „Burza” na terenie inspektoratu BC
i przejście na północ od Wilna.
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przemarsz. Uzbrojeni byli w działka przeciwpancerne, broń
maszynową i zwykłą. Przebicie się na wprost było możliwe, ale
byłoby połączone z dużymi stratami. Postanowiłem oskrzydlić
nieprzyjaciela od północy. Manewr ten zmusił Niemców do
wycofania się częściowo w kierunku Podbrodzia, a częściowo w
kierunku Wilna. Straty nieprzyjaciela w ludziach są mi nieznane,
gdyż Niemcy wszystkich swoich żołnierzy zarówno zabitych, jak i
rannych -ewakuowali. Zdobyliśmy 1 moździerz, 2 mg, 16 kb. I
parę skrzynek amunicji. Po naszej stronie zginęło czterech
partyzantów i czterech zostało rannych - na miejscu, pod
ogniem z aut pancernych operował ich lekarz Tadeusz Ginko,
za ten czyn odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po walce i nocnym odpoczynku dotarliśmy już bez
przeszkód 7 lipca około godziny 17 do rejonu zakwaterowania,
w rejonie Zielonych Jezior. Żołnierze byli zmęczeni, ale pełni
entuzjazmu. Natychmiast wysłałem do Komendy Okręgu
"Wiano" meldunek o naszym przybyciu i miejscu
zakwaterowania.
W niespełna godzinę, około godziny 18,
otrzymałem meldunek od "Juranda", dowódcy 1. Brygady, że
piechota radziecka przeprawiła się przez Wilię i maszeruje w
kierunku
zakwaterowania
Zgrupowania.
Natychmiast
pojechałem do dowódcy 850 pułku piechoty pułku Armii
Czerwonej, ppłk. D. K. Morozowa. Należał on do 277 Dywizji
Piechoty dowodzonej przez gen. mjr. Stefana Trofimowicza
Gładyszewa, ps. "Biełkin".
Moja rozmowa z ppłk. Morozowem miała miejsce w
Dworze Wilia-Nowe (Wilianów) w dniu 7 lipca 1944 r. około
godz. 19. Ze strony sowieckiej
uczestniczył w niej ppłk.
Morozow i dwóch oficerów, ze mną był por. "Jurand" oraz
Michał Sielicki, ps. "Gil" jako tłumacz Rozmowa odbyła się na
ganku dworku. Było pogodnie i ciepło.
Ja jako żołnierz Armii Krajowej podległej Rządowi
Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, zgodnie z wytycznymi i
rozkazem nr 3, zgłosiłem wolę współpracy w walce przeciwko
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wspólnemu wrogowi,
jakim była armia hitlerowska.
Wygłosiłem w całości tekst formułki, który brzmiał: "Na rozkaz
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszam się jako dowódca
wojskowy z propozycją uzgodnienia działań wojennych z
wkraczającymi na tereny Rzeczypospolitej siłami zbrojnymi Armii
Czerwonej, przeciwko wspólnemu wrogowi,
hitlerowskim
Niemcom".
Ppłk Morozow zgodził się na współpracę prosząc, abym
wysłał do dowódcy 277 dywizji piechoty, gen. Gładyszewa
jednego oficera ze swojego sztabu jako łącznika. Wysłałem
porucznika "Gila".
Na tematy polityczne nie rozmawialiśmy, gdyż zarówno
ja jak i ppłk Morozow, byliśmy zajęci walką. Orzekliśmy, że
sprawy polityczne staną się przedmiotem rozmów na wyższym
szczeblu dowodzenia.
Zgodnie z warunkami współpracy, otrzymałem od gen.
Gładyszewa rozkaz do uderzenia w dniu 8 lipca rano na Wilno z
podstaw wyjściowych z rejonu Fabianiszek,
przy ścisłej
współpracy z ppłkiem Morozowem. Po przegrupowaniu zająłem
podstawy wyjściowe do uderzenia na Dzielnicę Kalwaryjską.
Gotowość bojową miałem wyznaczoną na 5 rano.
Nie
doczekaliśmy się jednak sygnału do natarcia.
Około godz. 8 rano ppłk Morozow otrzymał rozkaz
ubezpieczenia akcji na Wilno od strony Mejszagoły. Z tego
kierunku miała iść na pomoc oddziałom niemieckim wielka
jednostka wojsk zmotoryzowanych. Stąd zmiana rozkazu również
dla Zgrupowania Nr 2. Żołnierze byli z niej bardzo
niezadowoleni, gdyż każdy partyzant chciał wejść do Wilna jako
zwycięzca. Z punktu widzenia działań wojennych osłona akcji na
Wilno od strony Meszagoły, była właśnie walką o Wilno.
W dniu 8 lipca nawiązałem osobistą łączność z kpt.
Bolesławem
Zagórnym
ps. „Jan”, dowódcą Dzielnicy
Kalwaryjskiej w Wilnie.
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W dniach 9-10 lipca udało mi się w godzinach
południowych osobiście dotrzeć do Komendy Okręgu "Wiano".
Wilię przeszedłem przez most pontonowy. Most Zielony był
zniszczony. Spotkałem się z ppłk. Krzeszowskim, ps. "Ludwik".
Spotkanie ułatwiła mi Zofia Biernacka ps. "Jagienka.
Przedstawiłem ppłkowi "Ludwikowi" sytuację Zgrupowania,
zawiadamiając o nawiązaniu współpracy z Armią Czerwoną z
dywizją gen. "Gładyszewa".
Ppłk "Ludwik" zaakceptował
współpracę i polecił kontynuować ją aż do odwołania.
Przedstawił mi położenie oddziałów Armii Krajowej w Wilnie
oraz wyraził swoje przypuszczenie na temat możliwości
utworzenia dywizji piechoty AK przy Armii Czerwonej, w
skład której wejść miało również Zgrupowanie Nr 2.
Tego samego dnia wróciłem do Zgrupowania, aby w myśl
nowych rozkazów zorganizować przejściową obronę, osłaniającą
Wilno przed natarciem niemieckiej zmotoryzowanej jednostki od
strony Mejszagoły. Walki osłonowe trwały od dnia 8 do 11 lipca
1944 r.
Od 8 do 10 lipca Zgrupowanie zajęło pozycje przejściowej
obrony na linii od północnej części jeziora Suderwy do Masian
przy szosie Wilno-Mejszagoła. Moje miejsce postoju było w
Wobalach. Na południowy zachód od nas znalazła się 271
Dywizja Piechoty, a na północny wschód - 173 pułk piechoty.
W dniu 11 lipca przeszliśmy do natarcia. Pierwsza
Brygada zajęła Mejszagołę.
Okazało się, że na odsiecz
oblężonym w Wilnie Niemcom szedł
tylko jeden pułk
zmotoryzowanej piechoty, wzmocniony czołgami. W walkach
między 8 a 11 lipca Zgrupowanie zdobyło: baterię moździerzy,
kilka ckm-ów, kilkanaście rkm-ów, 150 kb., apteczkę polową,
wiele skrzynek amunicji i różny sprzętu wojennego. Do niewoli
wzięliśmy 150 żołnierzy niemieckich.

Suderwa leży nad jeziorem Wilnoja (Vilnoja) (przyp. Red.)
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Nasze straty wyniosły: dwu zabitych, dwunastu rannych.
Wśród rannych znajdował się szef sztabu Zgrupowania kpt. Jan
Drozdowicz, ps. "Gerwazy" oraz sanitariuszka "Ola" z 23 Brygady.
W dniach od 8 do 11 lipca została przydzielona do
Zgrupowania Nr 2 Druga Brygada Wiktora Koryckiego,
macierzyście należąca do Zgrupowania nr 1. Brygada ta brała
udział w walkach osłonowych o Wilno. Odeszła do Zgrupowania
nr 1 12 lipca 1944 r. W tym czasie Zgrupowaniem Nr 1
dowodził mjr Aleksander Wasilewski, ps. "Olesiński".
W dniu 12 lipca, zgodnie z rozkazem otrzymanym od gen.
Gładyszewa, miałem przeprawić się całością sił przez Wilię i
kontynuować pościg za nieprzyjacielem w kierunku na
Koszedary. Podczas wypełniania tego rozkazu, gdy oddział
rozpoznawczy Zgrupowania pod dowództwem por. "Ptasznika"
wraz z ppor. Andrzejem Święcickim, ps. "Frycz" przeprawił się już
na drugi brzeg Wilii pod Siemieniszkami na zachód od
Mejszagoły w zamiarze rozpoznania wroga w kierunku na
Koszedary, około godziny 10 otrzymałem od gen. "Wilka"
rozkaz skoncentrowania wszystkich oddziałów Armii Krajowej z
Okręgu "Wiano" i Okręgu "Nów" w rejonie Wołkorabiszek, na
południe od Wilna. Koncentracja jednostek AK była wynikiem
porozumienia się Komendanta Okręgu gen. "Wilka" z
Dowództwem Armii
Czerwonej , działającej na kierunku
wileńsko-nowogródzkim. W związku z powyższym natychmiast
przerwałem przeprawę, zawiadomiłem gen. Gładyszewa i ppłk.
Morozowa o rozkazie koncentracji oddziałów AK oraz
odmeldowałem się na piśmie, życząc powodzenia w dalszej
walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Jednocześnie zarządziłem
pogotowie marszowe w stronę Wilna. Ze względu na czynne
lotnictwo nieprzyjaciela, większą część
przemarszu
postanowiłem przeprowadzić w nocy.
Gen. Gładyszew wystosował na moje ręce pismo z
podziękowaniem dla wszystkich żołnierzy Zgrupowania Nr 2 za
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wzorową i wybitną walkę przeciwko Niemcom. W języku
rosyjskim podziękowanie było krótkie, ale wymowne:
Błagodarnost’
Majoru Węgielnemu i cełomu
sostawu
błagadariu za otlicznyje bojewyje diejstwija protiw Niemcew.
12 ijula 1955 goda. Gienierał Gładyszew „Biełkin”.
Po załatwieniu formalności związanych z odejściem z
grupy gen. Gładyszewa maszerowałem 12 lipca o godz. 18 w
kierunku Wilna do rejonu koncentracji oddziałów AK. Szliśmy
normalnym marszem ubezpieczonym ze względu na możliwość
spotkania wroga, który jeszcze bronił się w Wilnie i w każdej
chwili mógł ujść z okrążonego miasta. Wybrałem drogi boczne
przez las zostawiając drogi główne Armii Czerwonej. Obawiałem
się nieporozumień, o które w takich okolicznościach w nocy nie
trudno. Maszerowaliśmy w dwu kolumnach. W kolumnie
głównej (południowej) była 4 Brygada "Ronina", Brygada
"Żejmiana" por. "Wujka", pluton artylerii, pluton pionierów,
drużyna łączności i poczet dowódcy wraz z wozami sanitarnymi.
W kolumnie bocznej (północnej) była 1 Brygada "Juranda" i 23
"Światołdycza". Dowódcą kolumny bocznej był por. Czesław
Grombczewski, ps. "Jurand".
W celu rozpoznania wysłałem Oddział Rozpoznawczy
por."Ptasznika". Miejsce wypoczynku po nocnym marszu
przewidywałem w rejonie miejscowości Krawczuny-Nowosiółki i
Płócieniszki-Korwieliszki. Dalszy marsz do rejonu koncentracji
miał nastąpić po odpoczynku i rozpoznaniu możliwości przejścia
przez Wilię. Nocny marsz drogami bocznymi i lasem był
uciążliwy. Zaczął padać drobny deszcz. Odległość od miejsca
przewidywanego zakwaterowania wynosiła 26 km.
Trzynastego lipca o godzinie 4.30, gdy z kolumny głównej
rozchodziły się brygady i oddziały specjalne do miejsc
zakwaterowania, usłyszałem początkowo pojedyncze, a później
serie strzałów z broni maszynowej. Początkowo sądziłem, że to
jeden z naszych patroli przez pomyłkę wymienił strzały z
patrolem radzieckim. Było jeszcze szaro, widoczność z powodu
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padającego deszczu - słaba. Niestety, po kilku minutach
nastąpiły nowe serie, a strzelanina chwilami wzmagała się.
Wysłałem w tym kierunku dodatkowe rozpoznanie. Na razie
musiałem czekać, gdyż brakowało łączników z poszczególnych
rejonów zakwaterowania i wiadomości. Nasze położenie
wskutek rozejścia się brygad nie było korzystne (…).
Dopiero około godz. 5.30 otrzymałem pierwszy
meldunek, że w Krawczunach, 7 km na północny zachód od
Folwarku Zakręt w Wilnie, 1. Brygada natknęła się na kolumnę
piechoty niemieckiej, idącej od strony Wilna.
Z kolejnych
meldunków przekazanych mi między 6 a 6.30 oraz z informacji
żołnierzy sowieckich z dywizjonu artylerii przeciwlotniczej i
zeznań jeńców niemieckich, dowiedziałem się, że z kierunku
Wilna - Zakrętu maszerują w naszą stronę dwie kolumny
piechoty niemieckiej. Ze słów jeńców wynikało, że Niemcy
przeprawili się przed świtem przez Wilię i wyszli z okrążonego
Wilna, z zamiarem przebicia się do własnych oddziałów, które
znajdowały się bardziej na zachód.
Z punktu obserwacyjnego na wzgórzu c. 177,6 w
Nowosiółkach Dolnych, oceniłem osobiście siły kolumn
nieprzyjaciela na około 2 500 żołnierzy. Natychmiast wydałem
polecenie ściągnięcia wszystkich dowódców brygad i oddziałów
specjalnych do punktu obserwacyjnego
w Nowosiółkach
Dolnych. Poleciłem postawić oddziały w stan pogotowia.
Około godziny 7 otrzymałem ustny meldunek od ppor.
Stanisława Stachowicza ps."Sławicz" o śmierci dowódcy 1.
Brygady, kpt. Czesława Grombczewskiego, ps. "Jurand". Zginął
on w walce pod Krawczunami.
Szedł w przedniej straży
kolumny bocznej.
Powziąłem decyzję uderzenia na południową kolumnę
nieprzyjaciela idącą wzdłuż Wilii. Nie była to decyzja łatwa. W
celu zobrazowania podaję w skrócie analizę, jaką musiałem
wtedy przeprowadzić.
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1. Zadaniem Zgrupowania Nr 2 było, zgodnie z
porozumieniem gen. "Wilka" z Dowództwem Armii Radzieckiej,
przejść do rejonu koncentracji oddziałów AK na południe od
Wilna w rejon Wołkarabiszek. Wniosek prosty: walki nie
przyjmować, wyminąć oddziały niemieckie po północnej stronie
drogi Wierszuliszki -Wojewodziszki, meldując jednocześnie
dowództwu radzieckiemu o kierunku marszu wycofującego się
nieprzyjaciela.
Z drugiej jednak strony stałym zadaniem
oddziałów partyzanckich było - w sprzyjających okolicznościach
- uzupełnianie amunicji i broni. Oceniałem, że sytuacja jest
korzystna więc należałoby walkę przyjąć, uderzyć, zdobyć broń i
amunicję, a następnie odskoczyć celem wykonania zadania
głównego. Akcja ta byłaby również zgodna z intencjami akcji
"Burza".
2. Kolumna północna (majora Sotha ) w sile około 1 000
ludzi szła na Krawczuny,
kolumna południowa (majora
Schuberta) licząca około 1500 ludzi, posuwała się bliżej Wilii.
Kolumna północna została częściowo rozbita w walce z 1.
Brygadą "Juranda" oraz w walce z baterią sowiecką artylerii
przeciwlotniczej stojącą na stanowiskach ogniowych na północ
od Krawczun. Mjr Soth zginął w tej walce. Część oddziałów
niemieckich została wzięta do niewoli, część wycofała się w
kierunku kolumny południowej mjra Schuberta, w której
znajdował się gen. Rainer Stahel, późniejszy dowódca grupy
bojowej w Powstaniu Warszawskim.
Część żołnierzy poszła
bardziej na północ na Popiszki lub wycofała się w kierunku na
Wilno. Kolumna południowa, po wyjściu z okrążonego Wilna, nie
brała udziału w walce. Wzmocniona żołnierzami z kolumny
północnej mogła ich w sumie liczyć około 1800. Zdawałem
sobie sprawę, że Niemcy będą walczyć desperacko aby się
przebić, chociaż chcieliby walki unikać. Posuwali się bez
artylerii, czołgów i wsparcia lotniczego (padał drobny deszcz).
o nazwiskach dowiedziałem się później.
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Były to dla nich okoliczności niecodzienne, bardzo nam
sprzyjające. Stąd decyzja, aby walkę przyjąć, uderzając na
maszerującą kolumnę południową. Niestety, nie miałem
rozpoznania zza Wilii. Niestety, nie miałem rozpoznania zza
Wilii, nie wiedziałem, co się ukrywa w Wace Kowieńskiej.
Pojawienie się później, około godz. 11, po naszej stronie Wilii,
16 pułku strzelców spadochronowych ppłka Schirmera, z grupy
płka Tolsdorfa było dla mnie zaskoczeniem. Okazało się, że pułk
ten w sile około 500 strzelców przeprawił się przez rzekę na
prowizorycznych środkach przeprawowych, aby osłaniać grupę
gen. Stahela.
3. Ocena naszego położenia była następująca: miałem do
dyspozycji 2000 dobrze uzbrojonych partyzantów, żądnych walki
i rewanżu za kilkuletnie okrucieństwa okupacji. Niemcy byli w
odwrocie, my w działaniach ofensywnych. Pierwsza Brygada w
walce z kolumną wroga, maszerująca na Krawczuny, poniosła
co prawda straty (wspomniałem już o śmierci kpt. "Juranda",
kawalera krzyża Virtuti Militari klasy V), ale wyznaczony na
czas walki nowy dowódca ppor. Stanisław Stachowicz, ps.
"Sławicz", opanował sytuację w Brygadzie do tego stopnia, że
stanowiła ona nadal pełnosprawną jednostkę. Śmierć dowódcy
nie załamała żołnierzy, wręcz przeciwnie - wyzwoliła nowe siły
do pomszczenia swego ukochanego towarzysza broni. Ogólnie
oceniałem własne położenie jako korzystne do uderzenia na
kolumnę południową. Amunicji miałem pod dostatkiem,
zarówno do kb, jak i do broni maszynowej. Wniosek: walkę
przyjąć, uderzyć.
4. Ocena terenu: pagórkowaty, częściowo pokryty
niskopiennym, niezbyt gęstym lasem. Nadawał się do skrytego
podejścia i uderzenia, jak i do oderwania się od nieprzyjaciela
w ciągu dnia. Terenowo panowaliśmy nad kolumną niemiecką.
Na podstawie powyższej analizy zadania, sytuacji
nieprzyjaciela, położenia własnego i charakterystyki terenu
powziąłem decyzję o uderzeniu na południową kolumnę
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nieprzyjaciela, maszerującego z Wilna wzdłuż rzeki Wilii w
stronę Gudele – Rowy - Płócienniszki celem rozbicia go oraz
zdobycia amunicji i sprzętu wojennego. Następnie planowałem
oderwanie się od nieprzyjaciela przy wykorzystaniu naturalnych
zasłon celem wykonania właściwego zadania, to jest przejścia w
rejonu koncentracji oddziałów AK na południe od Wilna w
okolicach Wołkarabiszek. Postanowiłem uderzenie osłonić od
strony Krawczun.
Ze względu na zmienność akcji, rozkazy
wydawałem ustnie, kolejno dla meldujących się dowódców
brygad na punkcie wysokościowym na wzgórzu 177,6 płd. w
Nowosiółkach Północnych, pokazując wszystko w terenie i na
mapie. Nieocenione usługi oddała mi wówczas zdobyczna
lornetka zeissowska, busola magnetyczna i prosty miernik
odległości na mapach 1 : 100.000 i 1 : 300.000. Nie wiem, kto
jest pomysłodawcą tego typu mierników, ale inicjatorowi należy
się pochwała.
Jak już wspomniałem, około godz. 7.00 zjawił się na
punkcie wysokościowym ppor. Stanisław Stachowicz, ps.
"Sławicz", dowódca 1. Kompanii 1. Brygady, celem złożenia
meldunku o sytuacji Brygady, po śmierci "Juranda" . Po
wysłuchaniu meldunku ppor. "Sławicza" o śmierci dowódcy 1
Brygady oraz o sytuacji w brygadzie, która toczyła jeszcze bój
pod Krawczunami, natychmiast mianowałem go na czas walki
dowódcą i wydałem mu rozkaz bojowy (…).

Po śmierci kpt. Czesława Grombczewskiego ps. „Jurand” chciałem wezwać
ppor. Romama Żebryka ps. „Korab”, dowódcę kompanii szturmowej i
mianować go dowódcą 1.Brygady. Byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się,
że „Korab” wraz z kompanią 12 lipca odszedł za zgodą „Juranda” do Wilna w
celu przeprowadzenia akcji nie związanej z zadaniem Zgrupowania nr 2. Ze
względu na całkowitą samodzielność dowódców brygad w okresie przed
scaleniem zgrupowania - tego typu własne akcje się zdarzały. Naturalnie po
utworzeniu zgrupowań należało je eliminować jako niewłaściwe.
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Wydając kolejne rozkazy dla brygad, przedstawiałem
każdemu dowódcy swoje zamiary, podawałem wiadomości o
nieprzyjacielu i położenie własne oddziałów (…).
W Zgrupowaniu miałem pluton artylerii o zaprzęgu
konnym. Chciałem go użyć do wsparcia natarcia. Niestety,
haubice zdobyte w dniu 11 lipca były dla naszych artylerzystów
sprzętem nietypowym. Ppor. Obolewicz, oficer artylerii i
dowódca plutonu, nie zdążył obsługi przeszkolić i ze wsparcia nic
nie wyszło. Nie mogłem mieć o to do ppor. Obolewicza pretensji,
ale gdyby wykazał więcej inicjatywy, mógłby oddać kilka
strzałów. Chociaż byłoby to tylko wsparcie moralne, wpłynęłoby
dodatnio na samopoczucie naszych żołnierzy, a deprymująco na
nieprzyjaciela.
Obsługę dział liczącą około 20 ludzi, użyłem jako piechotę
do osłony miejsca postoju Zgrupowania (posterunku bojowego),
bowiem "uciekinierzy" z rozbitej pod Krawczunami kolumny
niemieckiej, przedzierając się na zachód, stanowili pewne
zagrożenie, przed którym należało się ubezpieczyć.
Cały czas od godz. 7, przed przystąpieniem do wydania
rozkazów wykonawczych, jak i po wydaniu ostatniego rozkazu
Brygadzie "Żejmiana", obserwowałem ze wzgórza 177.6 płd.
Nowosiółki Dolne kierunek przesuwania się kolumny niemieckiej
wzdłuż Wilii. Wzgórze to górowało nad całą okolicą, szczególnie
dobry wgląd miałem w kierunku Wilii mimo pagórkowatego
terenu pokrytego niewysokimi krzakami lub małymi laskami.
Kolumna niemiecka posuwała się wolno, często przystawała,
rozpoznawała teren dokładnie. Około godz. 9 zauważyłem, że
wyraźnie skierowała się na Wakę Kowieńską, a nie na GiruleSkałkę. Początkowo sądziłem, że to było spowodowane naszym
uderzeniem z
północy, bowiem walka z kolumną
nieprzyjacielską rozpoczęła się między godz. 9 a 9.15.
Pierwsza grupa 200 jeńców wziętych do niewoli przez 4
Brygadę, została przeprowadzona w rejon posterunku bojowego
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Zgrupowania o godz. 10.-1.15. Wśród jeńców znalazł się major,
któremu zadałem kilka pytań. Potwierdził, że z Wilna mogło
wyjść mniej więcej 3000 żołnierzy niemieckich. Wilię przeszli w
bród stosując system lin w dwu miejscach. Szli w dwóch
kolumnach marszowych. Kolumną północną dowodził mjr. Soht,
który zginął w walce z 1 Brygadą. Po jego śmierci kolumna się
rozproszyła. Część żołnierzy z majorem dołączyła do kolumny
południowej. Major niemiecki wspomniał, że Niemcy zamierzali
przeprawić się przez rzekę. Doszedłem do wniosku, że Niemcy
najprawdopodobniej będą się przeprawiać przez Wilię pod Waką
Kowieńską. Około godz. 11.30 walka w rejonie wzgórza 173.7
płd. Girule przybrała na sile. Zauważyłem, że z kierunku Waki
Kowieńskiej wyszło przeciwuderzenie niemieckie.
Byłem
zaskoczony. Nie sądziłem, że Niemcy przebijając się na zachód
będą w stanie przeciwuderzać. Niestety, nie wiedziałem wtedy
nic o grupie ppłk. Tolsdorffa , która w sile 4000 żołnierzy
oczekiwała w Wace Kowieńskiej, na przeciwległym brzegu Wilii
na grupę gen. Stahela, aby ją przyjąć i wspólnie przedzierać się
na zachód.
Ppłk. Tolsdorff nie miał dostatecznej ilości środków
przeprawowych. Wydzielił więc tylko grupę ppłka Schirmera z 16
pułku strzelców spadochronowych i rzucił na północny brzeg
Wilii w kierunku na wzgórze 173.7 płd. Girule, w celu osłony
przeprawy grupy gen. Stahela. Grupa ppłka Schirmera mogła
liczyć około 500-600 strzelców, przeciwuderzenie miało więc cel
ograniczony. Czwarta Brygada została częściowo odrzucona, ale
utrzymała Girule. O sytuacji w 4. Brygadzie wiedziałem dzięki
meldunkowi "Ronina" oraz obserwacjom własnym. Wysłałem
Theodor Tolsdorff (1909-1978) – w czasie walk o Wilno ppłk Wehrmachtu,
dowódca LXXXII Korpusu; w II wojnie światowej brał udział w kampaniach w
Polsce, Francji i na Bliskim Wschodzie, niezwykle szybko awansował.
Czternaście razy ranny, z racji kompletnego braku poszanowania dla życia
swojego i swoich ludzi nazywany Tolsdorffem Szalonym
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rozkaz dla 23. Brygady por. "Światołdycza", aby w porozumieniu
z por. "Roninem" uderzył co najmniej jedną kompanią na korzyść
4. Brygady. Do Brygady "Żejmiana" przesłałem rozkaz, aby
przeszła do uderzenia na korzyść 4. Brygady, zgodnie z
przewidzianym
w
zadaniu
kierunkiem
uderzenia.
Przeciwuderzenie niemieckie utknęło. Około godz. 14 natężenie
walki znacznie zmalało. Walka powoli ucichła.
Dwudziesta Trzecia Brygada wzięła w walce do niewoli
300 jeńców. Po rozbrojeniu przesłałem jeńców do punktu
zbornego pod Wilnem. Z relacji jeńców ostatniej grupy
dowiedziałem się na pewno, że grupa gen. Stahela rozpoczęła
przeprawę przez Wilię w rejonie Waki Kowieńskiej pod osłoną
oddziałów grupy płka Tolsdorfa.
Pamiętając o przemarszu Zgrupowania do rejonu
koncentracji na południe Wilna, jako głównym moim zadaniu,
dałem rozkaz do odskoku. Była godz. 14.
Z wcześniejszego rozpoznania co do możliwości przejścia
przez Wilię wynikało, że wszystkie mosty w Wilnie były
zniszczone. Saperzy sowieccy zbudowali wojskowy most w
rejonie Trynopola pod Werkami. Stąd moja decyzja przejścia na
noc do rejonu Werek, gdzie zarządziłem odpoczynek po
całonocnym marszu i dziennej walce.
O swojej decyzji poinformowałem dowódcę dywizjonu
artylerii przeciwlotniczej Armii Czerwonej, zawiadamiając go
jednocześnie o kierunku wycofania się grupy gen. Stahela i
obecności grupy płka Tolsdorfa w rejonie Waki Kowieńskiej, na
południowym brzegu Wilii. Podałem mu przybliżone stany
nieprzyjaciela. Prosiłem, aby zawiadomił o powyższym swego
taktycznego dowódcę. Major sowiecki, dowódca dywizjonu
przeciwlotniczego, przyjął powyższe informacje
do
wiadomości. Podziękował jednocześnie za okazaną mu pomoc
(przydzielenie plutonu osłonowego w ciężkiej sytuacji, w jakiej
się znalazł w godzinach rannych na wzgórzu 174.4 na północ od
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Krawczun, pozostając na stanowisku bojowym jednej z baterii
swego dywizjonu).
Po bitwie oceniłem straty nieprzyjacielskie pod
Krawczunami na około 200 żołnierzy zabitych oraz około 500
jeńców wraz z rannymi, których przekazał na punkcie zbornym
jeńców niemieckich w Wilnie (dawne koszary im. Józefa
Piłsudskiego)
Sławomir Słubicki, ps. "Prus".
Po wojnie
dowiedziałem się z relacji Korab-Żebryka, który oparł swe dane
na źródłach niemieckich, że w bitwie tej zostało
wyeliminowanych z walki około 1000 żołnierzy niemieckich.
Oznacza to, że 300 żołnierzy rozproszyło się w lesistym terenie
i zostało ujętych później lub nie powróciło do macierzystych
oddziałów.
Nasze straty wyniosły 80 zabitych w tym dowódca 1.
Brygady, kpt. Czesław Grombczewski, ps. "Jurand" oraz 40
rannych żołnierzy (…).
Zdobyliśmy : 700 karabinów, 12 karabinów maszynowych
(mg), kilkanaście pistoletów maszynowych (mp),
wiele
pistoletów zwykłych, kilkanaście skrzynek amunicji, wiele
granatów. Ponadto nasi żołnierze bezpośrednio uzupełniali
amunicję, zabierając ją jeńcom wojennym i zabitym.
Zdobyliśmy również dużo różnego sprzętu wojskowego,
jak rakietnice, rakiety, lornetki, busole, mapniki z mapami,
apteczki podręczne i opatrunki osobiste.
Po bitwie przezbroiłem całe Zgrupowanie w jednolite
karabiny typu Mauzer. Wszyscy dowódcy plutonów i drużyn
posiadali pistolety maszynowe (mp).
Bitwą tą, która miała miejsce w dniu 13 lipca 1944 r.
między godz. 5 a 14 Zgrupowanie Nr 2 zakończyło swe walki z
hitlerowskimi Niemcami. Dalsze koleje losu żołnierzy
Zgrupowania potoczyły się wbrew ich wszelkim oczekiwaniom i
w sposób dramatyczny.

42

Uważam, że bitwa ta, poza sukcesem doraźnym o znaczeniu
lokalnym (zdobycie broni i amunicji, wykonanie akcji "Burza") ma
znaczenie bardziej ogólne. Bitwa ta świadczy o:
najwyższym morale i duchu bojowym żołnierza
partyzanta,
dobrym jego wyszkoleniu w warunkach konspiracji,
pełnej inicjatywie dowódców wszystkich szczebli w
podejmowaniu odważnych, w pełni
świadomych,
odpowiedzialnych, rozsądnych decyzji
dotyczących
walki z wrogiem, posiadających duże doświadczenie
bojowe,
zaopatrywaniu się oddziałów partyzanckich w broń,
amunicję i inne środki walki bez tyłowych służb
zaopatrzenia; Zgrupowanie Nr 2, a przedtem Inspektorat
BC, nie otrzymały ani jednego zrzutu z powietrza z żadnej
strony, ani z Zachodu ani ze Wschodu, przez 3 lata
konspiracji,
fachowym wykonywaniu zadań w ciągu ponad czterech
lat konspiracji przez wszystkich członków Armii Krajowej,
zarówno w pracy podziemnej jak i w oddziałach
partyzanckich,
przychylnym nastawieniu znacznej części ludności Ziemi
Wileńskiej do ruchu podziemnego Armii Krajowej.
Wyeliminowanie 1000 żołnierzy liniowych wroga z walk na
dziesięć miesięcy przed zakończeniem wojny, to straty, z którymi
musiało się liczyć nawet Oberkomando des Heers (OKH) .
Pisemny meldunek gen. Stahela do OKH, złożony po bitwie w
tłumaczeniu na język polski brzmiał: "W godz. porannych 13
lipca doszło do nawiązania styczności z nieprzyjacielem.
Zwłaszcza wzdłuż Wilii miały miejsce ciężkie walki. Około godz. 9
pierwsi żołnierze osiągnęli Wilię, naprzeciw pozycji zaporowej
Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych
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Tolsdorffa. Pod osłoną strzelców spadochronowych rozpoczęła
się przeprawa. Niestety, Wilia była tak rwąca, a materiał
przeprawy tak skąpy, że przeprawa trwała cały tydzień.
Nieprzyjacielskie ataki i utonięcia spowodowały znaczne straty.
Ponad 2000 ludzi osiągnęło zbawczy brzeg".
Pogrzeb naszych ofiar odbył się w dn. 14 lipca na
cmentarzu w Kalwarii. Część poległych została pochowana w
Wilnie, na cmentarzu derewnickim.
Tego dnia wysłałem na wczorajsze pole bitwy, silny patrol
kawaleryjski celem spenetrowania terenu walki. Chodziło mi o
dokładne przeczesanie lasków, celem zebrania wszystkiej broni i
materiałów wojennych.
W godzinach południowych Zgrupowanie przekroczyło
Wilię przez most pod Trynopolem, zbudowany przez saperów
sowieckich. Do rejonu koncentracji w Turgielach-Taboryszkach
miałem około 40 kilometrów. Postanowiłem po drodze
przenocować w rejonie Rukojni. Chciałem, aby żołnierze
Zgrupowania nr 2
po walkach w ramach akcji "Burza"
doprowadzili siebie i swoje oporządzenie do porządku i na
koncentracji w dniu 15 lipca byli w dobrej formie.
Oficjalny raport Zgrupowania Nr 2 gen. "Wilk" przyjął 16
lipca 1944 r. w rejonie Wołkorabiszek. Składając raport
przekazałem do dyspozycji gen. "Wilka" pluton haubic i 350
karabinów (kb).
W odpowiedzi gen. "Wilk" oświadczył:
"Dziękuję Wam żołnierze za dzielną postawę wobec wroga.
Zadanie powierzone Wam wykonaliście. Czekają nas nowe
zadania, ale już w ramach 19 Dywizji Piechoty, w której
Zgrupowanie nr 2 tworzy 85. pułk piechoty pod dowództwem
majora "Węgielnego".
Po przemówieniu gen. "Wilk" nadał mi Krzyż Virtuti
Militari V klasy za całokształt walk w okresie akcji "Burza", a
przede wszystkim za bitwę pod Nowosiółkami.
Wszystkich
dowódców brygad mianował o stopień wyżej. Ppor. "Roninowi"
44

nadał
stopień kapitana. Polecił przygotować listy do
odznaczenia i awansu żołnierzy wyróżniających się w walkach.
Tego samego dnia wydałem odpowiednie rozkazy
dowódcom brygad, aby przygotowali listy do odznaczenia
Krzyżem Virtuti Militari klasy V oraz Krzyżem Walecznych i
osobne do awansu. W godzinach popołudniowych otrzymałem w
Wołkorabiszkach rozkaz na piśmie, który mówił o utworzeniu 19
Dywizji Piechoty z oddziałów AK Okręgów Wileńskiego i
Nowogródzkiego. Na dowódcę dywizji wyznaczono ppłk. dypl.
Adama Szydłowskiego ps. "Poleszuk". Dowódcami pułków
zostali :
77 pułk piechoty - mjr dypl. Maciej Kalenkiewicz, ps.
"Kotwicz",
85 pułk piechoty - mjr dypl. Mieczysław Potocki, ps.
"Węgielny",
86 pułk piechoty - ppłk. Zygmunt Blumski, ps.
"Strychański",
19 pułk art.lek. mjr Kazimierz Radzikowski, ps. "Dąbek",
batalion panc.-mot. - kpt. Gracjan Fróg, ps. "Szczerbiec".
Dowódcy pułków mieli przedstawić do 18 lipca projekty
obsady personalnej swoich pułków.
Niestety, wypadki, które zaszły 17 lipca wieczorem
przekreśliły wszystkie nasze zamierzenia. W dniu tym około godz.
20 zostałem zatrzymany przez NKWD w Boguszach i wraz z
innymi współtowarzyszami przewieziony do więzienia na
Łukiszkach w Wilnie.
Z późniejszych relacji dowiedziałem się, że nazajutrz
Zgrupowanie Nr 2 zostało
otoczone przez oddziały
czerwonoarmistów i podstępnie rozbrojone. Znaczną część
żołnierzy przemieszczono do Miednik, a następnie wywieziono
do ZSRR.

*
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„Książka o Kołymie”2
Anatol Krakowiecki
(fragmenty, część pierwsza)
Red.: Anatol Krakowiecki (19011950) był
pisarzem
i
dziennikarzem.
W latach międzywojennych
był
redaktorem
m.in.
„Ilustrowanego
Kuriera
Codziennego”
i
pisma
podróżniczego
„Na
szerokim
świecie”, a także autorem tekstów
dla kabaretów i teatrzyków
rewiowych. 7 października 1939
roku został aresztowany przez
NKWD przy próbie przekroczenia
granicy
polsko-rumuńskiej
i
skazany
na
trzy
lata
„wychowawczych obozów pracy”
oraz trzy lata „zawieszenia w
prawach”. W latach 1940–1942 więzień łagrów – obozów śmierci
m.in. Władywostoku i Magadanu. Z łagru nad Kołymą zwolniony w
kwietniu 1942 roku w wyniku układu Sikorski-Majski, po zwolnieniu –
w
Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR (armia gen. Andersa). Po
ewakuacji do Iranu, a następnie przejściu wojsk polskich do Iraku i
przekształceniu w Armię Polską na Wschodzie pracował m.in. w
redakcji Kuriera Polskiego w Bagdadzie i w piśmie „W Drodze”.
Przeszedł cały szlak bojowy 2 Korpusu. Od 1946 przebywał na
emigracji w Wielkiej Brytanii. Zmarł nagle w 1950 roku.

2

Książka o Kołymie, Wydawnictwo: LTW Dziekanów Leśny, 2014
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Dziełem życia Krakowieckiego jest wydana w 1950 roku
autobiograficzna „Książka o Kołymie” – zapis doświadczeń łagrowych
przedstawionych z narracyjnym dystansem i nutą sarkazmu.
Autor – podsumowując swoją pracę nad "Książką o Kołymie”
napisał: „Powstała z tego książka, która nie mając żadnych
pretensji literackich, jest reportażem, jest czymś w rodzaju
pamiętnika, jest dziennikarską impresją, starając się w sposób
beznamiętny opisać etapy opadania pewnego Europejczyka na dno
dna. A więc jest zeznaniem". Zeznanie to czyni człowiek, który
powrócił z łagru, gdzie walczył o życie nie tylko ze srogą naturą
Północy, ale także z głodem, chorobami, niewolniczą pracą i
okrucieństwem strażników oraz współwięźniów, który codziennie
ocierał się o śmierć. Jako jeden z pierwszych literatów (jeszcze przed
Gustawem Herlingiem-Grudzińskim) podjął temat łagrowy, pokazał
prawdziwe oblicze Kołymy - miejsca, z którego się nie wraca. Jego
świadectwo jest wstrząsające.

Podróże kształcą…
Wigilia i Boże Narodzenie w celi czterdziestej,
Sylwester i Nowy Rok w czternastej. Jest to cela skazańców.
Każdy mieszkaniec celi ma jakiś wyrok. Najmniejsze mają
złodzieje. Potem zaraz idziemy my, turyści, a następnie są
wyroki po pięć, osiem i dziesięć lat. Zwłaszcza policjanci są
obficie zaopatrzeni w te „lata”. Jeden z nich był skazany
na śmierć. Dość niezwykła historia z tym policjantem. Bo o
ile można przyjąć i taki punkt widzenia, że zajmowanie
„stanowiska” policjanta w obcym, suwerennym państwie
stanowi przestępstwo polityczne, to wypadek, o którym
wspominam, jest jeszcze drastyczniejszy.
Pewien jegomość mianowicie został w sierpniu
zmobilizowany do rezerwy policji. Zgłosił się do władzy, włożył
mundur, ale na dobrą sprawę nie zdążył właściwie rozpocząć
służby. Po wkroczeniu wojsk sowieckich został aresztowany,
(…)
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postawiony przed sąd i skazany na śmierć. Z zawodu zresztą
nie był wcale policjantem, tylko … artystą malarzem.
Zaledwie jednak go skazano, już zaproponowano, by wniósł
prośbę o ułaskawienie. Chłop nie chce. Chodzą do niego do
celi, przynoszą papier i ołówek i namawiają:
- Pisz!
A jegomość nie chce. Zioną na niego przekleństwami,
a on na nich. Siedzi o chlebie i wodzie wśród sopli lodu i robi
awantury. Wreszcie zawiadamiają go, że został „pomiłowany”
na dziesięć lat i przyprowadzają na celę skazańców, na celę
czternastą.. (…)
Nadchodzi dzień 2 stycznia i biorą nas „na etap”.
Mamy zażyć przyjemności uczenia się musztry więziennej.
Wyprowadzają nas na dziedziniec i formują piątki.
– Ustawić się w piątki!
Słyszę wezwanie, rozkaz, który potem będzie uderzał
wrzaskiem w moje uszy – może kilka tysięcy razy.
– Ustawić się piątkami! Krok w lewo, krok w prawo,
a będę strzelał bez uprzedzenia!
Pierwsza piątka rusza. Przy bramie stoi strażnik i odlicza:
– Pierwsza!
Pierwszych pięciu ludzi wychodzi za bramę.
– Druga, trzecia, czwarta, piąta…
I tak dalej, bez końca. Obstawieni jesteśmy dookoła
strażnikami. Karabiny w rękach, nagany w dłoniach. Karabin
maszynowy naprzeciw. I psy – obrzydliwe, wściekłe psy. Zajeżdża
samochód i ceremoniał zaczyna się od nowa:
- Pierwsza, druga, trzecia… (…)
Kolumnę więźniów prowadzą na rampę, segregują w jakiś
tajemniczy sposób i pakują do wagonów. Rozwarte drzwi
wagonu i pomost. Nie można bluznąć pod pomost, nie można
dać nura pod wagon. Ludzie, karabiny, psy. I znów odliczenie:
– Pierwsza, druga, trzecia…
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Pakują do wagonu trzydziestu sześciu ludzi. Jednego,
Więckowiaka, byłego komendanta posterunku policji musimy
wnieść. Ma opuchnięte nogi – cały jest opuchnięty.
W wagonie stoi wmontowany piecyk. Na ten piecyk
z nadzieją kierują się uradowane oczy (nie tylko dlatego,
że będzie ciepło…).
W naszym wagonie jest tylko kilku skazanych. Reszta,
to więźniowie „śledczy”. My już uważamy się za załatwionych,
oni będą tułać się od więzienia do więzienia, od śledztwa
do śledztwa w
poszukiwaniu wyroku. W innych krajach
przestępcę wiezie się na miejsce przestępstwa, ażeby łatwiej
było przeprowadzić śledztwo. Tutaj „przestępcę” wywozi się
z „miejsca przestępstwa” – też, żeby było łatwiej przeprowadzić
śledztwo. Bodaj czy nie jesteśmy od nich szczęśliwsi, my
„skazani”. Chyba tak? Nasze oczy skazańców szukają luk,
wypatrują szpar, rozglądają się gorączkowo dookoła.
– Uciekać!
Oto jest myśl, która przeszywa większość umysłów.
Tutaj jako sprzymierzeńcy dołączają się przestępcy kryminalni,
których świat odnosił się do nas kilka godzin temu tak
wrogo. (…)
Nie wiem – skąd wzięło się to żelazo? Wiele takich
tajemnic otaczać mnie będzie w przyszłości. Dość, że żelazo jest!
Na podłodze, pod dolnymi narami, leży młody człowiek. Inny
młody człowiek trzyma żelazo w piecyku. Żelazo jest wreszcie
rozpalone, czerwone, sypie iskry, potem wędruje pod nary.
Za chwilę słychać syk i dym unosi się w powietrze. Teraz trzeba
czekać aż dym się rozpłynie, dopiero wówczas żelazo można
powtórnie zagłębić w podłogę wagonu.
A tu pociąg stuka na zwrotnicach i może zatrzymać się?
Zaś foszty drewniane, stanowiące podłogę wagonu, są bardzo
grube. Ciężka, mozolna i niebezpieczna praca! W wagonie nie ma
chyba nikogo, kto nie zdawałby sobie sprawy z tego, co się
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dzieje. Są jednak tacy, którzy nie chcą widzieć, nie chcą
wiedzieć, nie chcą słyszeć. Zaczynają ostrożnie szemrać, że dym
gryzie w oczy
i od tego momentu
nabrzmiewa protest.
Przejeżdżamy Stryj i docieramy do Sambora. Stajemy na
stacji. Długi więzienny pociąg - nazbieraliśmy tych wagonów
po drodze bez liku. Niebywałe w Polsce widowisko: wagony,
wagony, wagony. A każdy z nich zamknięty, zatrzaśnięte
wrota, skoble zamknięte na kłódkę Dookoła ludzie w
mundurach, karabiny, psy. Przez małe okienko można ujrzeć
świat - skrawek peronu. Na tymże peronie zaczyna się ruch,
jakieś dzieciaki przebiegają, jakieś kobiety nadchodzą. Jest
tych dzieci i kobiet coraz więcej, niosą jakieś paczki i koszyki (…).
Słyszymy rozmowy.
- Chcemy dać więźniom chleb i papierosy…
- Nie wolno!
- Może tam jest mój mąż albo brat? Nie chcemy
wiedzieć, kto tam jest. Chcemy dać chleb i papierosy…
- Nie wolno, polskie suki!
Kobiety zaczynają płakać. Wkracza jakaś władza, jakiś
naczelnik. Krzykiem pełnym plugastw znieważa kobiety,
znieważa dzieci. Wyje:
- Każę opróżnić jeden wagon i wsadzę was do niego!
Pada jakiś rozkaz i kobiety muszą uciekać. Strażnicy
depczą po chlebie, jajach, papierosach.
Taki wycinek świata widać przez malutkie, zakratowane
okienko wagonu. My już dobrze wiemy, że nie istnieje przy
tej władzy żaden Patronat Opieki nad Więźniami ani Liga
Obrony Praw Człowieka - obywatel nie ma żadnych praw, nie
ma prawa być człowiekiem. Nikt się za nim nie ujmie!
Pociąg jedzie dalej, ostrożna praca trwa. Tyle, że protesty,
dotychczas bardzo ciche, zaczynają być głośniejsze. Rozwiały się
różne optymistyczne marzenia. Pociąg wraca na wschód. Jedzie
z powrotem do Stryja, a potem kieruje się na Lwów. Na dolnych
narach w kącie trwają narady.
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– Dym gryzie w oczy! Co wy robicie? To szaleństwo! Nas
tutaj pozabijają!
Pociąg coraz bardziej zbliża się do Lwowa. Wreszcie
na dworcu Łyczakowskim nie ma już mowy o dalszej robocie.
Sama robota jest zresztą niepoważna. Rozbabrana. Jeszcze
trzeba by godzinę popracować, ażeby otwór był gotów.
Na dworcu pracować jednak nie można.
Przynoszą jakieś jedzenie. Mało i paskudne. Zaczynają się
pierwsze awantury o jedzenie i o wodę. Palić już nie ma co.
Palimy wspólnie fajkę, ulepioną z chleba. Fajka pokoju. Chociaż
„pokoju” to na pewno nie. W każdym razie fajka przyjaźni.
Udzieramy długi kawałek białego i wystarczająco czystego
płótna. Trzeba pisać ołówkiem kopiowym, a wody nie ma ani
kropli. Wobec tego każdy pluje na ten kawałek płótna, na którym
mam napisać jego nazwisko. Śpieszę się, trzeba zdążyć.
Wszystkie nazwiska obecnych w naszym wagonie są wypisane,
ale „organizuje się” drugi skrawek płótna, a na nim widnieją
nazwiska tych, z którymi każdy z nas zetknął się w różnych
celach. Nie ma jednak czasu dokończyć tego spisu. Przetoczono
nas bowiem na inny dworzec.
Nasz pociąg staje niedaleko peronu. Między nami
a peronem stoi jakiś pociąg towarowy. Okienko naszego wagonu
zatrzymało się w ten sposób, że stoi właśnie w luce między
dwoma wagonami tamtego pociągu. Okoliczność przychylna,
że jeden z tamtych wagonów, to cysterna nafty, do której
wysoko doczepiona budka hamulczego.
Po peronie chodzą ludzie, wolni ludzie. Jeszcze nie
aresztowani.
Naprzeciwko naszego okienka zatrzymuje się jakaś pani
i dwóch panów. Rozmawiają swobodnie. Boję się rzucić rulon,
obawiam się, że nie rzucę celnie. Oddałem go młodemu
człowiekowi. Ten rzuca. Widzimy jak rulon upada na platformę
wagonu-cysterny, poniżej budki hamulczego – i toczy się. Stoczył
się po schodach z tamtej strony i upadł na peron. Tuż u nóg
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pani. A pani opuszcza torebkę i podnosi ją, z wolna, od
niechcenia. Rulonu nie ma już na peronie. A potem – też
z wolna, i też od niechcenia – wszyscy troje odchodzą. (…)
I znowu nas przetoczono – znowu jakaś rampa – znowu
odczytywanie nazwisk – znowu ustawianie piątkami. Tym razem
mamy
sposobność
zakosztowania
rozkoszy
wagonu
pulmanowskiego: długiego, szerokiego, świetnie resorowanego.
Tylko, że jest to wagon więzienny! Małe, zakratowane okienka
z jednej strony, żadnych okien z drugiej. Luksus więzienny (…).
W wagonie znajduje się, w części odgrodzonej kratą,
również luksusowe urządzenie. Nawet jest taki interes
do spuszczania wody. Tylko, że wody nie ma, a cały ten interes
jest zepsuty. Trzeba stać w długim ogonku, ażeby się tam dostać.
Już po upływie pół godziny funkcjonowania tego pomieszczenia,
brnie się w kale. W każdym przedziale ludzie łączą się w grupy.
Łączy ludzi narodowość, pochodzenie, sympatia. Znajdują się
między nami więźniowie, którzy niedawno zostali aresztowani.
Od nich dowiadujemy się, co dzieje się w świecie. Jest między
innymi człowiek, który 14 grudnia opuścił Warszawę. Opowiada,
jak Warszawa wygląda, a serca ściskają się z rozpaczy. Mówi
o spalonym Zamku, o zrujnowanym Placu Teatralnym, o gruzach
ulicy Marszałkowskiej (…).
Rozdano żywność. Otrzymujemy po łyżce cukru
oraz śledzie. A wody ciągle tak mało, że na wiadro z wodą ludzie
rzucają się jak w szale. Ten śledź nie jest rozdawany umyślnie,
aby wzniecić pragnienie. To tylko tak wynikło z posiadanych
zapasów - po prostu śledzie były pod ręką. Wagon szumi,
burczy, a Karpatorusini udają, że śpiewają. Co jakiś czas
wybucha awantura o wodę!
Wody! Wody!
Ten ponury okrzyk trwa, jak nieustanny refren naszego
wagonu. Słyszy się go w ciągu całych dziewięciu dni. Tyle bowiem
trwa nasza podróż ze Lwowa do Horodni, przez Homel. Nie
ma również papierosów. Robimy burzę i wrzask. Przychodzi
52

starszy strażnik i nieodmiennym obyczajem obrzuca nas
obelgami – ale potem zgadza się na zakupienie dla nas
papierosów.
– Dajcie pieniądze, poślę po papierosy.
Nikogo nie zdumiewa takie postawienie sprawy, ani
nawet jego samego, starszego strażnika. Mianowicie to,
że przecież pieniędzy nie powinno być w wagonie. Przecież
zrewidowano każdego niezliczoną ilość razy i wszystkie pieniądze
zabrano, złożono gdzieś tam w jakiejś kasie i wydano kwitki.
… Z pieniędzmi była komiczna sprawa. Pewnego dnia,
nagle w ciągu kilku godzin, kazano wymienić polskie złote
na ruble. Więźniowie nie mogli osobiście wymienić tych
pieniędzy, ponieważ siedzieli w kryminale. I oto, czy myślicie, że:
a) wymieniono pieniądze wszystkim więźniom?
b) nie wymieniono pieniędzy nikomu?
c) wymieniono pieniądze tylko częściowo?
Nie! Jednym – wymieniono wszystkie pieniądze, innym
w ogóle nie wymieniono, a jeszcze innym – wymieniono część
na ruble, część pozostawiono w złotych. Oczywiście złote
przepadły, stały się nieważne…
Kiedy jednak starszy strażnik zażądał pieniędzy, okazało
się, że forsa jest. Kilkanaście rąk wyciągnęło się z banknotami
rublowymi. Starszy strażnik bynajmniej nie zdumiony takim
stanem rzeczy, zabrał pieniądze i wkrótce mieliśmy co
palić. Zasadniczo służbę w wagonie pełnił jeden strażnik,
chodzący po korytarzu. Drugi stał w korytarzu poprzecznym.
Czasami jednak zbierało się przed kratą kilku strażników,
najwidoczniej będących poza służbą i znudzonych bezczynnością.
Wciągali więźniów w dyskusje. Przede wszystkim mówiono
o sprawach politycznych. Ale były również i rozmówki na temat
Boga. Dziwili się ogromnie, gdy prawie wszyscy więźniowie,
zapytani czy wierzą w Boga, odpowiadali:
– Tak wierzę!
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Wtedy wykrzykiwali bluźnierstwa. Bezsensowne, pięknie
wyuczone, zawsze te same. Pozytywki, papugi.
Jechał z nami młody człowiek, chłopaczek. Nie miał
ukończonych szesnastu lat. Pochodził z Hajnówki i był uczniem
gimnazjalnym. Pewnego razu, kiedy stał koło kraty, wysunął mu
się zza koszuli medalik i szkaplerz. Strażnik sięgnął nagłym
ruchem poprzez kratę i starał się szkaplerz zerwać. Chłopiec
błyskawicznie zorientował się, plunął w twarz strażnikowi
i odsunął się. Cisza zapadła w wagonie. Drżeliśmy, jakie też
represje spadną na chłopca. Tymczasem strażnik otarł twarz
i rozpoczął dyskusję o Bogu. Mówi, że Boga nie ma. Mówi,
że Boga nikt przecież nie widział.
– Czy ty widział Boga, duraku! – zapytuje chłopca.
I wówczas padła wspaniała odpowiedź. W wagonie paliła
się lampka elektryczna.
– To ty jesteś głupcem – mówi chłopiec spokojnie. – Czy
widzisz tę żarówkę?
– Widzę.
– Czy świeci się?
– Oczywiście świeci się.
– Widzisz więc żarówkę i widzisz, że się świeci?
– Widzę.
– A czy wiesz co sprawia, że świeci się ta żarówka?
– Elektryczność.
– Więc przetnij, idioto drut i zaglądnij do środka! Czy
potrafisz ujrzeć elektryczność? Czy potrafisz zobaczyć jak ona
wygląda? W ciągu całych lat powtarzałem sobie tę rozmowę, co
pewien czas. Tam na Kołymie, w tajdze, jeśli była okazja,
krzyczałem na cały głos. W barakach powtarzałem sobie ją
po cichu. Ażeby
nie
zapomnieć.
Ażeby
ją
kiedyś
napisać. Załatwione. Napisałem… (…)
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We Władywostoku

Jedynym pięknym szczegółem wśród wszystkiego, co nas
otacza, jest chyba tylko słońce, które wisi nad ciemnogranatową,
prawie czarną płachtą brudnej cieczy. Ta ciecz to Ocean
Spokojny. Ale i to słońce wygląda, jak oko wśród kataru
spojówek, otoczone szarą mgłą i postrzępionymi chmurami
koloru wody, leżącej poniżej o kilka tylko odcieni brudniejszymi
jeszcze. Patrzę na wschód. Za moimi plecami wzgórza: sopki
mandżurskie powiadają. Z prawej strony takież same wzgórza,
rosnące jednak szybko i zuchwale pod nieboskłon: te najdalsze,
sine góry, to Korea. Więzień uznaje jedną tylko geografię:
geografię wolności. Te dwa słowa: Mandżuria i Korea oznaczają
wolność, ale w tej chwili nie oznaczają nic.
Z lewej – zatoka władywostocka i port. Wiem o ich
istnieniu, ale ich nie widzę, zasłaniają wzgórza. Na wzgórzach
setki, tysiące baraków. Tysiące baraków, a setki łagrów –
to byłoby trafne określenie. W jednym z takich łagrów, w baraku
nr 13, grzebiemy nasze nadzieje na wolność. Jak w bardzo złej
powieści kryminalnej, barak musi nosić numer 13.
Ale rzeczywistość,
która nam
towarzyszy,
jest
gorsza
od najgorszego banału powieściowego.
Nasz łagier styka się z następnymi. Oddzielony kilku
rzędami drutu kolczastego, połączony warowną bramą. Między
szpalerami drutów kolczastych biegają psy, wyją, szczekają,
wspinają się na ogrodzenie lub gryzą między sobą. Każde
zbliżenie człowieka do drutów powoduje natychmiastowy rajd
bestii w tym kierunku i wściekłe ujadanie – strażnik na wieżyczce
gwiżdże. (…)
Przywykamy
do
wzbudzania
sobą
ogólnego
zainteresowania, jak przywyka primadonna, obwieszona
klejnotami. Nasze obuwie wzbudza podziw: jest całe ze skóry.
Obmacywani jesteśmy, jak cadyk z Góry Kalwarii: nasze ubrania,
płaszcze, bielizna, krawaty – wszystko to jest przedmiotem
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zachwytu i handlu. Nasi sprzedają i kupują. Za spodnie chleb
i machorka, za kapelusze góry chleba i stos machory. Chleb i
machora, które mam, pochodzą z wymiany wiecznego pióra,
przewiezionego przez wszystkie perypetie (…). Między naszym
łagrem a pasmem pagórków, które oddzielają nas od łachy
Oceanu, biegnie droga. Sunie nią rząd samochodów ciężarowych.
Na nich sterczą cudaczne obeliski, posmarowane na czerwono,
z olbrzymimi gwiazdami u wierzchołka. Jakiś liczniejszy pogrzeb –
nikt nie odpowie na pytanie, czy to może skutek jakiejś
katastrofy? Czerwonych pomników nagrobkowych jedzie
kilkanaście, a potem wiozą czerwone trumny.
– Co za paskudztwo…!
- Patrzy pan na ten dziwny pogrzeb? Nigdy pan takiego
nie widział? - słowa oddalają się, bo oddala się mówiący.
- Mogę panu powiedzieć, że na każdym takim obelisku
widnieje napis: „Iwan Matwiejewicz Iwanow zakończył życie
poświęcone chwale rewolucji i sowieckiej ojczyzny”. Koniec.
Obeliski sklecono z desek i pomalowano lichą farbą. Kilka
deszczów zmyje farbę i na cmentarzu będzie stał taki szkielet
nagrobka, aż się rozleci zmurszały… Ostatni samochód znikł
za zakrętem i droga jest zupełnie pusta, jak zwykle. Głos,
wypowiadający obok mnie słowa, zamilkł. Nie znam tego głosu.
To mówi obcy człowiek. Obcy, kulturalny człowiek, kresowiak
o akcencie śpiewnym, ale już stonowanym na skutek długiego
przebywania na zachodzie Polski. Nie patrzę w bok, nie oglądam
się. Wiem, że usiadł obok mnie na nasypie podpierającym barak,
jak na przyzbie.
– Czy to prawda, że pan jest dziennikarzem?
Odpowiadam niechętnie:
– Tak. Czy Pan chce zapytać o książkę Andre Gide’e?
– Choćby o nią, ale skąd pan wie?
– Odpowiadałem na to pytanie niezliczoną ilość razy.
Opowiadam, jak pozytywka. Nie przerywa. Kończę, coraz
bardziej się streszczając.
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– Dziękuję. Kiedy czytałem „recenzję” w naszych pismach
nie trudno było się domyślić, co Gide napisał. … Czy Mona Lisa
wisi na dawnym miejscu?
– Nie wiem – odrzekłem i dopiero wtedy popatrzyłem.
Twarz schudzona do ostatecznych granic schudzenia.
Wystające policzki, oczy głęboko osadzone, szare, jasne,
stanowcze. Ręka wyciągająca się ku mnie jest piszczelem,
okrytym skórą. Na ciele łachmany. Tak mniej więcej wyglądamy
wszyscy? Zmobilizowany 24 sierpnia 1939 ważyłem 94 kg.
Wczoraj ważono nas – 59 kg.
– Nie wiem, proszę pana, nic o Monie Lisie. Ukradziono
ją, odnaleziono, ale w Wersalu nigdy nie byłem…
Pewnie mówię jakieś niedorzeczności, ale nie peszę się
tym. Zarzucony jestem pytaniami, na które w olbrzymiej
większości odpowiedzieć nie umiem. Pytania są pospieszne,
łaknące i zachłanne. Dotyczą jedynego tematu: dzieł sztuki i nie
znają przestrzeni: latają z Europy do Ameryki, z Ameryki
do Afryki, nie znają też czasu: latają po różnych wiekach.
– Nigdy nie miałem złudzeń co do tego, że bardzo mało
wiem o tym temacie, ale dopiero dzisiaj widzę jak kompletnym
jestem ignorantem – tłumaczę się pokornie, bo człowiek,
który pyta, coraz bardziej mnie interesuje i coraz dotkliwiej boli
mnie, że nie mogę zaspokoić jego pośpiesznej zachłanności, jego
łapczywego głodu.
– I tak mi pan masę rzeczy powiedział…
Mówi to przez grzeczność – odczuwam wstyd. Żałuję,
że ruchliwe życie oddaliło mnie tak bardzo od tych spraw.
– Bo widzi pan, byłem profesorem historii sztuki
na polskim uniwersytecie w Kijowie, dopóki uniwersytet nie
został zamknięty, a ja nie pojechałem kopać Białomorkanał…
Dziękuję panu, masę rzeczy wiem już teraz…
– Proszę nie żartować sobie ze mnie. Jestem zupełnym
laikiem w tych sprawach. Pan wie masę rzeczy pięknych i bardzo
potrzebnych, ja w zakresie swojego zawodu musiałem wiedzieć
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masę rzeczy niepotrzebnych i o wiele za dużo rzeczy bardzo
brzydkich. Pan…
Uderzyło go jakby to słowo „pan” - dopiero w tej chwili.
Mówi pomału:
– Jestem księdzem. Nazywam się: ks. Arkadiusz Rudenko
-Rudnicki. Dziwne – powiada uśmiechając się – imię Arkadiusz…
– Jestem wytrzymały na dziwne imiona – powiadam
nierozsądnie chyba i po to, aby zasłonić zaskoczenie – sam mam
cudaczne imię…
Stoimy naprzeciwko siebie, a słońce jest pod nami. Toż
to już południe.
– Muszę iść. Wrócę wieczorem. Powinienem z panem
porozmawiać. Etapy za etapami odchodzą – za kilka godzin
możemy się rozstać na zawsze…
Zniknął między barakami. Wszystko szło normalnym
trybem. Rozdano „zupę”, a jeden z pracujących poszedł
po dodatkową porcję dla ochotników: otrzymał pełne wiadro.
Słońce spływało ku mandżurskim wierzchołkom. Chociaż
zbliżała się połowa maja, chłód obsuwał się na ziemię, nie
obudzoną jeszcze. Drzewa zaledwie zaczęły puszczać pąki, ziemia
szarzała wielkimi łysinami, gdzieniegdzie blado zieleniła się nowa
trawa. Ale wiosna szła wyraźnie i gwałtownie.
– I pomyśleć, że teraz we Włoszech wiosna już dobiega
ku końcowi, ku latu się zbliża…
– Ba, we Włoszech – powiada ktoś nieopatrznie…
Wkrótce bowiem ukazuje się mapa. Kto by tam pytał
o tłumaczenie, skąd się wzięła? Dość, że jest, chociaż
w olbrzymiej skali. Mimo tej skali w środku Europy spostrzegamy
zamalowany fioletowo skrawek z miniaturowym napisem
rosyjskim: „Obszar państwowych interesów Niemiec”. Mapa jest
nowiuteńka, wprost spod prasy, obsługa geograficzna szybka
i rzetelna: Polski już nie ma w Europie, ani oczywiście nigdzie
indziej na świecie – „państwowe interesy Germanii” pochłonęły
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ją, usłużni geografowie serdecznie zaprzyjaźnionych Sowietów,
zamalowali ją na fioletowo…
A zarazem dla niektórych – rewelacyjne „odkrycie”.
Władywostok leży na linii równoleżnikowej, przebiegającej
gdzieś między Neapolem a Rzymem. Więc rozmowa o Saharze,
Golfstromie i Kuro sziwo. Równocześnie jednak mapa odsłania
nam – teraz wszystkim już bez wyjątku – inną tajemnicę: Henryk
chowając przede mną mapę zapytuje:
– Odpowiedz: co to jest „Kołyma”?
– Wyspa chyba nie, bo o takiej słyszałbym. Pewnie
półwysep? Ktoś inny jest jednak zdania, że musi to być malutka
wysepka.
– Wysepka? Malutka? Przecież tam od kilku lat wywożą
po kilkaset tysięcy ludzi. W tej chwili tutaj, na punkcie
przesyłkowym we Władywostoku, ma być do 70 tysięcy ludzi i to
wszystko pojedzie na Kołymę…
Albowiem los nasz jest nam już omalże wiadomy.
W każdym razie coraz mniej zostało nadziei, że ominąć nas
jeszcze może to najgorsze: Kołyma.
– A ilu jeszcze pojedzie do końca sezonu żeglarskiego?
Henryk objaśnia:
– Ani wyspa, ani półwysep, ani w ogóle ziemia! Kołyma,
to jest rzeka, która wpada do Oceanu Lodowatego – (pokazuje
na mapie). Okolice rzeki i dorzecza Kołymy nazywają się Krajem
Kołymskim, która to nazwa nawet na tej mapie nie jest
oznaczona. „Kołyma” jako nazwa, to po prostu skrót. (…)
W Kraju Jakutów. Skowronki
…
Leżę pierwszy raz w kołymskim szpitalu, na
komandirowce Belik-Czan osiemnaście kilometrów od KadakCzanu, osiedla, w którym rozpoczęliśmy pracę katorżników). Jest
mi dobrze tylko dlatego, że nikt mnie nie pędzi do roboty. Trochę
za dużo pluskiew kapie z powały. Ale za to jedzenia jest za mało.
Oprócz tego rozmowy, zapoznanie się ze środowiskiem
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i wyrabianie sobie „stosunków”, które przydadzą mi się
w przyszłości, znajdę się bowiem jeszcze w tym samym szpitalu –
w styczniu przyszłego roku.
Pomieszanie narodowości i istna Wieża Babel. Najwięcej
oczywiście Ukraińców, przecież co drugi człowiek na Kołymie,
to Ukrainiec, a dopiero ta druga połowa składa się
z kilkudziesięciu narodowości. Wychodzę na dwór i siadam
na ławeczce. (…) Nadchodzi bańszczyk, (łaziebny) ażeby
zaprowadzić nas do kąpieli. Nie ma końcówek palców u rąk,
a pozostałe resztki tych palców są czerwone, obrzydliwe.
Amputowano mu palce, które odmroził. Takich odmrożonych
palców, poobcinanych u rąk i nóg widzę w szpitalu bardzo
dużo. Na dobrą sprawę „leczenie”, czyli odcinanie odmrożonych
kończyn, to główna racja istnienia szpitala. Łaziebny, którego
zajęcie nie jest wcale synekurą, a przy poobcinanych palcach
musi być nieraz męczarnią, ma beztroskie oblicze. Ja zaś nie
rozumiem jeszcze, dlaczego Węgier (więzień bez nogi) jest
w świetnym humorze, a bańszczyk ma pogodną twarz?
Bardzo słabo mówiłem wtedy po rosyjsku. Jeśli ktoś
zwraca się do mnie w poprawnym literackim języku, rozumiem
bardzo dużo. Trudno mi jeszcze się wysłowić, a w akcentach
jestem zabłąkany, jak w tajdze, ale rozumieć - rozumiem:
dlatego dobrze wiem, co mówi człowiek, który przysiada się
do mnie, człowiek o skośnych oczach i mongolskich policzkach.
„Skąd się tu wziął Japończyk?” – Zdumiewam się
niepomiernie.
– Chciałem się pana zapytać, czy Wacław Sieroszewski
żyje jeszcze? Człowiek o skośnych oczach uśmiecha się do mnie
bladą, szarą twarzą.
Dziś, nabrawszy wprawy, potrafię odróżnić BuriatMongoła od Chińczyka, Kazacha od Turkmena, Chińczyka
od Japończyka. Lecz i dziś nie potrafiłbym odróżnić Japończyka
od Jakuta, gdyby obydwaj stanęli przede mną – tak bardzo są
podobni…
60

Mój rozmówca jest Jakutem, a nie Japończykiem. Dziwny
to grymas biurokracji więziennej, że jego, Jakuta zawieziono
akurat na peryferie Kraju Jakutów.
Staram się mówić jak najwyraźniej:
– Wacław Sieroszewski żył w 1939 roku, był prezesem
Polskiej Akademii Literatury. Dlaczego o to pytacie?
– Jestem Jakutem, a my Jakuci znamy nazwisko
Sieroszewskiego. Jest to przecież człowiek, który pierwszy
napisał i wydał pierwszą w świecie książkę o Jakutach.
I pada ambarasujące pytanie:
– Czy Sieroszewski wydał drugi tom swego dzieła?
Pierwszą część czytałem w bibliotece w Leningradzie.
A ja nie wiem co powiedzieć. Wstydzę się tego (i wtedy
się wstydziłem), ale nie wiem nawet tego, że miał być napisany
drugi tom. Daję wymijające odpowiedzi i widzę przed sobą oczy
rozczarowane. Drugi tom? Zasłaniam się pytaniem:
– Kim jesteście?
– Nazwisko moje Potapow: wszyscy Jakuci noszą
rosyjskie nazwiska, a raczej nazwiska sztucznie na modłę rosyjską
urobione. Pierwszą cywilizację jaką nam Rosjanie przywieźli
stanowiły: cerkiew i spirytus. Potem całe wieki nic, aż wreszcie
chleb i nazwiska rosyjskie.
– Ale ja się ciągle dziwię, że wiecie o Sieroszewskim.
– Jestem Jakutem, byłem członkiem – jakby to na wasze
pojęcie określić – rządu republiki jakuckiej, mieszkałem
kilkanaście lat w Moskwie, redagowałem tam czasopismo
jakuckie. Znam całą literaturę, dotyczącą mojego narodu. Jest
przecież tego niewiele. Jakże więc mógłbym nie znać książki
Sieroszewskiego? Zresztą przebywał on na zesłaniu niedaleko
stąd: jakieś 600 km na południowy zachód.
Zorientowałem się, że u tego źródła będzie można
zaczerpnąć autorytatywnych informacji. Z ostrożności pytam
jednak na razie o inne rzeczy.
– Czy Jakuci wiedzą coś o Polakach?
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– Warstwa Jakutów oświeconych posiada dość dużo
wiadomości i stara się rozszerzać ich zakres. Czujemy sympatię
do waszego narodu. Wasi ludzie zsyłani tutaj nie oddawali się
wyłącznie pijaństwu. Co drugi umiał leczyć choroby ludzkie
i zwierzęce. Byli wśród nich ślusarze, cieśle, monterzy,
rusznikarze, wyprawiacze skór. Wszyscy umieli czytać i pisać i
było wśród nich wielu znakomitych myśliwych. Jakuci o tym
wiedzą i pamiętają. Polacy są u nas do pewnego stopnia
popularni. Przebywacie obecnie w łagrze nad Kadak-Czanem.
Czy wiecie, że jeszcze dwa lata temu o 40 km od Kadak-Czanu
znajdowała się jakucka jurta, w której żył Polak bardzo stary?
Potapow sili się widocznie, ażeby powtórzyć nazwisko i wymawia
je zupełnie poprawnie:
– Jego nazwisko brzmi: Krzyżanowski. Przybył
kilkadziesiąt lat temu w te strony, osiadł wśród Jakutów, ożenił
się, ma dzieci i gromadę wnuków. Leczył, zamawiał jakuckie
strzelby. Kiedy doprowadzono drogę do Kadak-Czanu, Jakuci
opuścili osadę i przenieśli się w głąb tajgi - uciekają bowiem od
cywilizacji, od takiej cywilizacji.
– A więc powiadacie, że Jakuci odnoszą się życzliwie
do Polaków?
Spojrzał na mnie przenikliwie. Więźniowie wszystkich
narodów, łączcie się! Więźniowie wszystkich narodów –
rozumieją się. Potapow daje odpowiedź na pytanie,
którego wcale nie zadałem:
– Niestety, widzicie, dzisiaj Jakuci tępią uciekinierów
nielitościwie. Nie pytają ich o narodowość, ani o pochodzenie,
ani o zamiary, ani o obyczaje. Będziecie słyszeć na ten temat
straszne opowieści w łagrach. Ale nie wierzcie, że Jakuci tępią
uciekinierów jedynie dla uzyskania nagrody, jak bowiem wiecie,
władze
wypłacają
premie
za każdego
ukatrupionego
uciekiniera…
– Nie, nie wiem.
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– Dowiecie się wkrótce. Obecnie nagroda wynosi 50 rubli
od głowy. Ale pieniądze nie znaczą nic. Ważne jest to, że oprócz
pieniędzy NKWD wydaje butelkę spirytusu i paczkę herbaty, co
jest niezwykle łakome. Powiedzenie, że nagroda przewidziana
jest „od głowy” należy rozumieć dosłownie i bez żadnej
przenośni. Mianowicie, aby zdobyć premię, trzeba przynieść
do placówki NKWD odciętą głowę uciekiniera. Dawniej
wystarczyło prawe ucho, teraz to jest już za mało.
Taka to, o niezwykle pogodnym nastroju rozmowa,
odbyła się na ławeczce szpitalnej w osadzie zwanej Belik-Czan.
– Ucieczka w tych stronach bez pomocy ludności jest
zupełnie beznadziejna. Nie ma wypadku, ażeby się powiodła. Na
południe do Morza Ochockiego w linii prostej, powietrznej, jest
około 600 km. Do Oceanu Lodowatego jeszcze dalej. Do Alaski
w linii powietrznej 1600, przypuśćmy 1800 km. Na południowy
zachód do pierwszych większych osiedli ludzkich 800 km.
Wszystko dookoła to jedna tajga. W tajdze nie można uciekać,
zwłaszcza latem. Teoretycznie można by zaryzykować ucieczkę
wyłącznie w zimie, kiedy rzeki są zamarznięte, tajga również, a
miliony rozpadlin zasypane śniegiem i wyrównane. Morze
Beringa zamarza w styczniu, kiedy cieśnina Beringa stoi już
pod lodem. Cieśnina Beringa ma w najwęższym miejscu sto
kilkadziesiąt kilometrów szerokości. Z jednej strony półwysep
Czukocki, z drugiej Alaska, a na Alasce miasto N o m e.
– Czy Jakuci używają psich zaprzęgów?
– Pan jeszcze nie widział? – (Jakut od dłuższej chwili
używa słowa: gospodin). – Oczywiście używają i to w bardzo
szerokim zakresie… Ale bogactwem Jakuta są renifery.
Najuboższa rodzina – u nas panuje system patriarchalny –
posiada po kilkaset reniferów. W 1938 roku do jednego z
bogatszych Jakutów, którego jurta znajdowała się o kilkadziesiąt
kilometrów od Arkagały, gdzie obecnie wydobywa się węgiel,
dotarła wiadomość, że NKWD ma przysłać komisję dla rejestracji
jego reniferów. Taka rejestracja oznacza, że po jakimś czasie
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posypią się podatki, rekwizycje i konfiskaty. Jakut zakrzątnął się
żywo. Zabrał całą rodzinę, liczącą kilkadziesiąt osób, wpakował
całą ludność osiedla na sanki i wśród polarnej nocy ruszył
na wschód. Uciekł na Alaskę, prowadząc za sobą 6 tysięcy jeleni…
Bagatela, myślę! Cała brygada jeleni! To ani 60, ani 600, ale 6
tysięcy!
– Jeleń (tak nazywają po rosyjsku Jakuci renifery) w
zaprzęgu może zrobić 12 km na godzinę, a potrafi biec 10 godzin
bez przerwy. Za miesiąc, półtora byli na Alasce.
Tak sobie rozmawiamy. Na niby. Niby niewyraźnie, niby
półsłówkami. Czasami padają odpowiedzi na pytania, których nie
zdążyłem zadać. Potem obrabiamy inne tematy.
– Opowiem wam pewien szczegół, który was, gospodin,
prawdopodobnie zainteresuje. Cały kraj tutejszy, to kraina złota.
Jakuci posiadają wiadomości o nieprzebranych pokładach złota.
Wszystkie inwestycje rosyjskie robione są tutaj dla jednego celu:
eksploatacji nieprzebranych odkrywek złota. Ba, u Rosjan złoto
jest w cenie, natomiast u Jakutów nie. Dla tubylców złoto nie
przedstawia żadnej wartości. Jako metal jest ono zbyt miękkie,
a jako ozdoba nie podoba się, bo jest zbyt pospolite, ale jak
każdy człowiek ma Jakut instynktowne poczucie piękna, uznaje
potrzebę ozdabiania stroju. Uprząż koni jakuckich, jakuckie
siodła, kolby strzelb i pistoletów są bogato inkrustowane.
Charakterystyczna rzecz – nie złotem, tylko srebrem. I co
powiecie o tym gospodin, że taka inkrustacja, owo srebro nabite
już na siodła, na uprząż, czy na kolby, nazywa się po jakucku…
polskim srebrem?
– Jak to wytłumaczyć?
– Zastanawialiśmy się nieraz nad tym. Najstarsi ludzie
mówią, że to już dawna nazwa. Może ktoś z waszych uczonych
tym się zainteresuje? Zapamiętajcie to sobie. Może się wam
gospodin, uda wyjść z tego piekła? Chociaż…
W głosie Potapowa nuta żałoby…
– Chociaż wy już nigdy nie zobaczycie Krakowa!
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– Więc znajdujemy się w kraju Jakutów? – indaguję dalej.
– Niezupełnie. Niedokładnie. Na południe od nas,
nad rzeką o tej samej nazwie, leży miejscowość Biro-Loch. Jest
to nazwa jakucka i oznacza: „Wilcza Woda”, „Wilcza Rzeka”.
„Loch” po jakucku to rzeka, jezioro – w ogóle woda płynąca lub
stojąca. Natomiast nasz szpital zbudowany jest nad rzeką BelikCzan, pan zaś przebywa nad rzeką Kadak-Czan, a to są już
nazwy tunguskie. Po tungusku „czan”, znaczy to samo, co
po jakucku „loch” – woda, rzeka, jezioro. Tutaj, w Belik-Czanie
jesteśmy właściwie na ziemi niczyjej. Z zachodu zapuszczają tu
zagony koczownicy jakuccy, z północy i ze wschodu
tunguscy. Do oficjalnych granic republiki jakuckiej mamy około
200 km.
Taka była moja pierwsza i jedyna rozmowa z Jakutem.
Zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy się spotkali w pół roku później,
nie byłby on rozmawiał ze mną z taką szczerością. W pół roku
później Polak, przywieziony bezpośrednio z Europy, przestał być
rewelacją. (…).
Ucieczka
Z Belik-Czanu do Kadak-Czanu odliczam 18 kilometrów.
Idę sam i nikt mnie nie pilnuje. Nie ma strażnika, nie niosę
na rękach kajdan, mam w kieszeni kartkę z napisem, że
cierpię na jakąś chorobę, że powinienem być leczony, że
przeleżałem pięć dni w szpitalu, że w ciągu jedenastu dni nie
wolno mnie wypędzać do roboty i że powinienem być
przeniesiony na lekka robotę.
Nikt mnie nie pilnuje, sam podążam drogą, a po obu jej
stronach: tajga, wzgórza, kamienie i znów tajga. Tajga skuwa
mnie bezlitośniej niż kajdany. Tajga, to również gwałt, przemoc
i potęga. Tyle, że nie dźwięczy w moich uszach, nie ciąży
na poranionych przegubach rąk. Ale – żelazo jest symbolem
przemocy, tajga zaś nie. Przeto nie jestem czysty w swoim
sumieniu, które ode mnie żąda wolności dla mnie. (…) cdn.
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Nowe informacje o przebiegu Obławy Augustowskiej
Danuta i Zbigniew Kaszlejowie

Wiemy więcej o przebiegu operacji wojskowej prowadzonej
przez Armię Czerwoną w czasie Obławy Augustowskiej.
Pracownicy Oddziału IPN w Białymstoku przedstawili
informacje na temat nowo pozyskanych rosyjskich dokumentów
dotyczących Obławy Augustowskiej: 9 lutego br. na konferencji w
Białymstoku i 11 lutego na forum Klubu Historycznego im. Armii
Krajowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i
Polaków na Świecie.

fot. Wojciech Kaszlej

O nowych dokumentach:
Zbiór dokumentów, w tym meldunki, mapy i szkice operacyjne
pochodzą z zasobu Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony
Federacji Rosyjskiej, udostępnionego na stronach internetowych.
Historycy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku
dokonali kwerendy zamieszczonych tam materiałów pod kątem
dokumentów 50 armii III Frontu Białoruskiego, realizującej w czasie
Obławy
Augustowskiej
operację
„przeczesania
lasów”.
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Okazało się, że wśród tysięcy źródeł mających zobrazować wysiłek
Armii Czerwonej na frontach II wojny światowej, podkreślić jej wkład w
pokonanie Niemiec i ich sojuszników, znalazły się też dokumenty
jednostek pacyfikujących antykomunistyczne podziemie w Puszczy
Augustowskiej w lipcu i sierpniu 1945 r., już po zakończeniu działań
militarnych w Europie. Dostarczają one szczegółowych informacji o
operacji wojskowej z lipca 1945 r., ważnych dla wiedzy o Obławie
Augustowskiej. O dokumenty te bezskutecznie zwracała się strona
polska do Federacji Rosyjskiej, poprzez kilkakrotnie ponawiane prośby
o pomoc prawną, w śledztwie prowadzonym przez prokuratorów
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Otwartym pytaniem pozostaje, dlaczego z jednej strony Prokuratura
Rosyjska oficjalnie odmawia Polsce udostępnienia dokumentów, z
drugiej:
Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji
Rosyjskiej publikuje część z nich na ogólnodostępnych stronach www –
z rozmysłem czy przez nieuwagę?
Prokurator Zbigniew Kulikowski, prowadzący śledztwo w
sprawie Obławy, zapowiedział złożenie w kwietniu 2016 r. wniosków o
udostępnienie przez stronę rosyjską uwierzytelnionych kopii
dokumentów pozyskanych z sieci jako skany. Zobowiązuje do tego
Rosję podpisana przez nią europejska konwencja z 1959 r. i
dwustronna umowa z 1996 r. Niezależnie od odpowiedzi rosyjskiej
omawiane źródła zostały włączone do śledztwa w sprawie Obławy
Augustowskiej, po uzyskaniu ekspertyzy biegłego, która potwierdza ich
autentyczność.
O spotkaniu w Augustowie:
Do analizy pozyskanych dokumentów prokurator powołał
zespół historyków z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w
Białymstoku. Gościliśmy ich 11 lutego br. na spotkaniu
zorganizowanym przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej w
Augustowie.
Cała aula II Liceum Ogólnokształcącego, współorganizującego
wydarzenie, wypełniła się osobami zainteresowanymi wyjaśnieniem
sowieckiej zbrodni z lipca 1945 r.
Honorowymi gośćmi były rodziny Ofiar Obławy Augustowskiej
z ziemi augustowskiej, sejneńskiej i suwalskiej. Przybyli też: starosta
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Jarosław Szlaszyński, burmistrz Wojciech Walulik, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Augustów Mirosław Sienkiewicz, przedstawiciele
Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, Stowarzyszenia „Leśni”,
Klubu Historycznego im. AK w Sejnach. Nie zabrakło nauczycieli i
uczniów z II LO, Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, Zespołu Szkół
Społecznych STO w Augustowie oraz Gimnazjum w Lipsku.
Obecność TV Trwam, TVP Białystok, Radia Białystok i augustowskich
mediów wynikała z zainteresowania informacjami podanymi zaledwie
dwa dni wcześniej na konferencji IPN w Białymstoku.
IPN reprezentowali: dyrektor białostockiego oddziału –
Barbara Bojaryn-Kazberuk, prokurator Zbigniew Kulikowski oraz
historycy: dr Jan Jerzy Milewski, dr Marcin Zwolski, Piotr Łapiński,
Paweł Niziołek i Tomasz Danilecki. Podczas spotkania historycy
przedstawili wstępne wnioski wynikające z analizy dokumentów.
Jaka wiedza płynie z dokumentów?
Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa dopiero po
wnikliwym przeanalizowaniu pozyskanego materiału, na tym etapie
można jedynie zarysować wnioski płynące z ich omówienia przez
pracowników IPN.
Dokumenty 50 armii, realizującej w lipcu 1945 r. operację
„przeczesania” Puszczy Augustowskiej po obu stronach ówczesnej
polsko-sowieckiej granicy, pozwalają uściślić zakres terytorialny,
przebieg i mechanizm tego etapu Obławy Augustowskiej, którym była
operacja wojskowa. Dokumenty przynoszą szczegółową wiedzę co do
rozlokowania wojsk na początku akcji, pozwalają jednoznacznie
wskazać jednostki wykonujące zadanie, wyznaczyć obszar ich działań i
ulokować je w czasie, określić liczbę użytych sił na danym odcinku,
nazwać dowódców.
Zawierają one też cenne informacje o starciach z partyzantami
poakowskiej konspiracji – Armii Krajowej Obywateli, jakie rozegrały się
podczas „przeczesywania lasów”.
Historycy podali, że do Obławy Augustowskiej zaangażowano
11 dywizji strzeleckich z 29, 69, 81 i 124 Korpusu Strzeleckiego
50. i 48. armii wraz z dywizyjnymi pułkami artylerii, 3 brygady
pancerne i brygada zmechanizowana (z 2 gwardyjskiego korpusu
pancernego). Daje to razem liczbę zbliżoną do 45 tys. żołnierzy Armii
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Czerwonej, którą wskazywały znane wcześniej źródła UB.
Znani są dowódcy poszczególnych jednostek wojskowych, prezentacja
ich biogramów była dodatkowym elementem spotkania
augustowskiego, uzupełniającym przekaz konferencji w Białymstoku.
Obszar ziemi augustowskiej objęty był działaniem 124 Korpusu
Strzeleckiego (z siedzibą sztabu w Augustowie) i 69 Korpusu
Strzeleckiego (z siedzibą sztabu w Suwałkach). Południową linię
okrążenia na Biebrzy i Wołkuszance zabezpieczał 29 Korpus Strzelecki.
Dokumenty wskazują dokładnie zasięg geograficzny samej
operacji wojskowej. Odnosząc się do opublikowanego przez IPN
komunikatu na omawiany temat, warto zwrócić uwagę na konieczne
rozróżnienie terenu objętego obławą i obszaru działań jednostek
Armii Czerwonej. Brakuje go w komunikacie IPN, a nie są to pojęcia
tożsame: teren objęty operacją wojskową (kompleks leśny Puszczy
Augustowskiej)
jest
mniejszy
niż
objęty
obławą.
Poza wskazywanymi na mapach liniami rozlokowania wojsk gotowych
„przeczesywać lasy” znajdują się m.in. Augustów, Suwałki, Krasnopol,
Sejny i cały szereg miejscowości, gdzie dokonywano masowych
zatrzymań i selekcji prowadzonej przez funkcjonariuszy kontrwywiadu
wojskowego ZSRS „Smiersz”.
O ile teren objęty obławą w powojennych granicach Polski
był dokładnie rozpoznany przez historyków i omawiane dokumenty
tych ustaleń nie zmieniają, to zasięg operacji wojskowej na terytorium
Litewskiej i Białoruskiej SRS nie był znany. Tu również dokumenty
wskazują nie teren objęty aresztowaniami, lecz zasięg operacji
wojskowej, precyzyjnie wyznaczając jej granice od linii wskazanej w
komunikacie IPN następująco: „na północy (…) Zielonka – Wiejsieje –
Szadziuny – Lejpuny – Druskienniki, natomiast na wschodzie blokadę
na prawym brzegu Niemna zorganizowano na linii Druskienniki –
Przewałka – Łukawica. Od południa zorganizowano blokadę na linii:
Niemnowo (miejscowość przy wejściu Kanału Augustowskiego do
Niemna) – płd. brzeg Kanału Augustowskiego – Brzozówka – płd-wsch.
brzeg rzeki Wołkuszanka – Lipsk – płd-wsch brzeg rz. Biebrza –
Dębowo. Warto jednak zwrócić uwagę, że aresztowane zostały (i
zaginęły) także osoby z miejscowości położonych na południe od tej
linii (Dąbrowa Białostocka, Kamienna Nowa, Hamulka, Suchowola).
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Operacja rozpoczęła się jednocześnie – rano 12 lipca (2
Gwardyjski Korpus Pancerny rozpoczął operację wcześniej – 11 lipca o
godz. 6:00, natomiast 19 lipca zakończyła się jedynie jej pierwsza
(główna) część. Dokumenty potwierdzają, że w następnych dniach
trwało powtórne przeczesywanie lasów, dokonywano aresztowań.
Niewątpliwie za koniec operacji należy uznać dzień zamordowania
osób aresztowanych, ale na ten temat brak jest jakichkolwiek
informacji – można jedynie przypuszczać, że był to sam koniec lipca.”
Dokumenty pozwalają powiększyć listę ofiar o kolejne
nazwiska, potwierdzają, że liczba przeznaczonych do likwidacji jest
większa niż podana w szyfrogramie gen. Abakumowa do Ławrientija
Berii, wciąż jednak nie pozwalają na jej
ustalenie.
Na ich podstawie wiemy też więcej o zatrzymanych Litwinach, o
sposobie przeprowadzenia operacji, o walce nad jeziorem Brożane,
lecz analiza tych obszernych aspektów wymaga odrębnego artykułu.
Podsumowując:
Pozyskane z sieci rosyjskie dokumenty są bardzo ważne, bo
poszerzają skąpą bazę źródłową, pozwalając na materiałach
wytworzonych przez sztaby jednostek sowieckich pokazać szczegóły
głównej operacji wojskowej, która trwała (na większości terenu) od
12 do 19 lipca 1945 r. Uszczegóławiają one wiedzę o tym etapie
Obławy Augustowskiej, trudno jednak powiedzieć, że stanowią
przełom.
Z tego, co wiemy do tej pory dokumenty te nie przebudowują
dotychczasowej wizji przebiegu obławy, co więcej pozwalają zobaczyć,
jak krytyczna analiza nielicznych dokumentów i relacji świadków
historii pozwoliła skonstruować prawdziwy obraz działań Armii
Czerwonej, który teraz można dopełnić, wprowadzić korekty, nie mają
one jednak charakteru zasadniczej zmiany. Zastrzec należy, że są to
wnioski budowane bez znajomości całego materiału, który należy
dopiero poddać wnikliwej analizie.
Niewątpliwie dokumenty te mają istotne znaczenie dla
historyków, mniejsze dla rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej, które
oczekują przede wszystkim odnalezienia dołów śmierci. Do tego
potrzebne są dokumenty kontrwywiadu „Smiersz”, bo to w jego
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ręce trafiali
zatrzymani w wyniku operacji wojskowej w
augustowskich lasach i aresztowani w ostatniej dekadzie lipca. To
funkcjonariusze „Smiersza” podejmowali decyzję o losie zatrzymanych
i – jak wiemy z szyfrogramu Abakumowa, szefa „Smiersza” z 21 lipca
1945 r. – to oni dokonali egzekucji.
Tak więc dzięki pozyskanym przez IPN dokumentom 50
Armii III Frontu Białoruskiego więcej wiemy o operacji wojskowej, ale
wiedza ta na razie nie przybliża nas do ustalenia miejsca zbrodni i
ukrycia ciał, a to jest oczekiwane najbardziej. Ten problem oraz
dociekania co do ilości ofiar dominowały w dyskusji.
Na augustowskim spotkaniu uzyskaliśmy od prokuratora
prowadzącego śledztwo w sprawie Obławy Augustowskiej
zapewnienie, że w
kwietniu br. złoży on wniosek do Republiki
Białoruś o zbadanie lokalizacji znajdującej się w pasie nadgranicznym
po stronie białoruskiej, która na podstawie dostępnych dziś źródeł
wydaje się najbardziej prawdopodobnym miejscem ukrycia ciał Ofiar
Obławy Augustowskiej, bądź znacznej części spośród nich.
Być może to właśnie zobowiązanie jest najistotniejsze dla
zgromadzonych na sali rodzin osób zamordowanych w lipcu 1945 r.
Dla organizatorów spotkania istotne było, by nowe informacje dotarły
do nich jak najszybciej i by rodziny Ofiar Obławy Augustowskiej
wiedziały, że nie ustaniemy w wyjaśnianiu tej zbrodni.
Krokiem w tym kierunku jest też przekazywanie materiału
do badań DNA przez krewnych, nie znających miejsc spoczynku
swych bliskich – ofiar II wojny światowej i okresu powojennego.
Apelujemy o to.

*
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych3
Tegoroczne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
odbywały się w całej Polsce przez wiele dni. Organizowano liczne
uroczystości w miejscach upamiętnień, a także - marsze, prezentacje
filmowe, koncerty, wystawy, wykłady, rekonstrukcje historyczne i
spotkania z kombatantami.
W blisko 200 miastach w kraju odbył się Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym".
Centralne uroczystości miały miejsce w dniu 1 marca w
Warszawie. O godzinie 18-tej przed Grobem Nieznanego Żołnierza na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczął się apel poległych,
potem przemaszerowano do archikatedry św. Jana, gdzie odbył się
koncert okolicznościowy i msza święta o godz. 21.00.
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda
wręczył trzy nominacje generalskie w tym m.in. na gen. brygady
pozostającemu w stanie spoczynku Janowi Podhorskiemu ps. Zygzak.
Były to pierwsze nominacje generalskie wręczone za prezydentury
Andrzeja Dudy; po raz pierwszy też generałów mianowano w Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Prezydent
podkreślił łączność
dzisiejszego
Wojska
Polskiego
z
armią
podziemia
antykomunistycznego: „Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci byli
żołnierzami państwa polskiego. I niech to, że dzisiaj prezydent RP
wręcza także nominacje generalskie żołnierzom Wojska Polskiego w
czynnej służbie, świadczy o tym, że to jest jedna polska armia: ta, która
walczyła o prawdziwą wolność i niepodległość RP i ta dzisiejsza.
Żołnierze Wyklęci nieśli w swoich sercach wolność i niepodległość,
często aż do bezimiennego grobu”.
Prezydent wręczył również dziewięć pośmiertnych nominacji
oficerskich oraz ponad 30 odznaczeń państwowych.
Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych prezydent nazwał wielkim świętem. „Mogę mówić dzisiaj o
wielkiej dumie, jaką jest możliwość kontynuowania drogi, opowiadania
i honorowania prawdziwej polskiej historii i prawdziwych bohaterów,
3

Źródła: teksty na stronach prezydent.pl, TVN24.pl
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drogi, którą wytyczył pan prezydent profesor Lech Kaczyński
działalnością w przestrzeni polityki historycznej całego swojego życia”
- powiedział prezydent.
Przypomniał też, że ustanowienie Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych było inicjatywą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
W tym dniu nominację na wyższy stopień oficerski - majora
- otrzymała członkini naszego Stowarzyszenia - Weronika
Sebastianowicz. Serdecznie gratulujemy Weronice.
*

W roku bieżącym Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej było współorganizatorem uroczystości upamiętniających
bohaterów antykomunistycznego podziemia, działając w ramach
Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” skupiającego ponad 80 organizacji i środowisk
patriotycznych.
M.in. byliśmy współorganizatorem uroczystego apelu ku czci
członków II Konspiracji, zamordowanych w więzieniu przy ulicy
Rakowieckiej
i uroczystości przy Pomniku Poległym i
Pomordowanym na Wschodzie.
Przy tablicy na murze więzienia przy ulicy Rakowieckiej
Oto relacja autorstwa Andrzeja Siedleckiego z przebiegu
uroczystości
Uroczysty apel rozpoczął się w dniu 27 lutego 2016 roku o
godzinie 10 pod tablicą poświęconą pamięci pomordowanej w
więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie elity oficerów
Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walcząc o wolność Polski w
tzw. II Konspiracji stawili opór zbrojny przeciwko okupantowi
sowieckiemu i władzom komunistycznym PRL sterowanym z
Moskwy.
W uroczystości wzięli udział ostatni żyjący kombatanci z
szeregów Armii Krajowej, w tym żołnierze z Grodna i Lidy,
żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych organizacji
niepodległościowych,
przedstawiciele władz
państwowych i
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samorządowych, licznie przybyła ze
sztandarami patriotyczna
młodzież
z pedagogami z Podlasia: Sejn, Karolina, Suwałk,
Augustowa, Białegostoku.
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Zebranych pod tablicą powitał prezes Stowarzyszenia – Artur
Kondrat.

Adwokat Andrzej Siedlecki w swoim wystąpieniu podkreślił
znaczenie
ustanowionego ustawą sejmową Narodowego Dnia
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Powiedział m.in.: Zwracam się do
Was - drodzy kombatanci, żołnierze Armii Krajowej, Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość i innych organizacji niepodległościowych,
uczestniczący w powstaniu antykomunistycznym w latach 1945 –
1954, do Was - patriotyczna młodzieży licealna i gimnazjalna,
kierowana przez wspaniałych pedagogów. Stoicie pod murem
więzienia, w którym dokonał się tragiczny epilog życia, cieszących
się sławą Żołnierzy Niezłomnych, którzy woleli zginąć w walce o
suwerenną, wolną Polskę, aniżeli żyć na klęczkach w upodleniu w
niewoli komunistycznej, którzy oddali życie w ofierze dla Świętej
Ojczyzny Naszej.
Pragnę przypomnieć, że po napaści na Polskę 17 września
1939 roku okupant sowiecki rozpoczął eksterminację wszystkich
patriotycznych sił narodu polskiego. W Katyniu, Miednoje,
Bykowni, Charkowie, Twerze, więzieniach, łagrach i innych
miejscach kaźni zamordowano ponad 23 tysiące polskich oficerów,
ziemiaństwa, polskiej inteligencji.
W wyniku wielkich deportacji w 1940 roku wywieziono na
Sybir i do Kazachstanu w bydlęcych wagonach około dwóch
milionów Polaków: Żołnierzy, leśników, ziemian, urzędników,
mordując po drodze wielu z nich.
Zbrodnia ludobójstwa na narodzie polskim została czasowo
wstrzymana od napaści Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 roku do
23 sierpnia 1943 roku, kiedy to Sowieci wymordowali sztab
Oddziału Partyzanckiego Antoniego Burzyńskiego „Kmicica” nad
jeziorem Narocz na Wileńszczyźnie. Wtedy to podstępnie zgładzono
polskiego dowódcę i osiemdziesięciu jego żołnierzy. Jeden z
dokumentów znalezionych przy sowieckim oficerze zawierał rozkaz
dowódcy NKWD: „oficerów polskich rozstrzeliwać, żołnierzy wcielać
do Armii Czerwonej, a w przypadku braku zgody wysyłać do łagrów
sowieckich”. Od sierpnia 1943 roku rozpoczął się dalszy ciąg
zbrodni katyńskiej na narodzie polskim, który trwał do
zamordowania przez komunistycznych katów ostatniego Żołnierza
Niezłomnego w 1963 roku.
Po wkroczeniu na tereny polskie sowieci uderzyli w
struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Zakończenie wojny z
Niemcami nie przyniosło Polakom wyzwolenia, stało się wymianą
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morderców Hitlera na zbirów Stalina. Sowieci dokonywali
masowych morderstw, tak jak w Obławie Augustowskiej, gwałtów i
rabunków w majątkach ziemskich i obiektach przemysłowych.
W marcu 1945 roku Sowieci aresztowali podstępnie rząd
Polskiego Państwa Podziemnego, którego ministrowie stanęli przed
Trybunałem Wojennym ZSRR w Moskwie i tam zostali skazani.
W wigilię Świąt Bożego Narodzenia - 24 grudnia 1946 roku
w więzieniu na Łubiance zamordowano ostatniego Komendanta
Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”.
Na polach bitew z okupantem sowieckim zginęli
najsłynniejsi Żołnierze Wyklęci z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej:
dowódca Zgrupowania Nowogródzkiego major Maciej Kalenkiewicz
cichociemny „Kotwicz” w Surkontach, por.Jan Borysewicz „Krysia” dowódca II Batalionu 77 PP, Czesław Zajączkowski „Ragner” –
dowódca IV batalionu 77 PP.
Na Zamku w
Lublinie przeznaczonym na więzienie
wymordowano aresztowanych oficerów 27 Dywizji Wołyńskiej.
Tu za murami więzienia przy ulicy Rakowieckiej w
Warszawie z rąk oprawców - bestii komunistycznych, męczeńską
śmierć poniósł pozostały przy życiu kwiat oficerów polskich.
Na tablicy pamięci widzicie droga młodzieży nazwiska
bohaterów narodowych, których próbowano w okresie komunizmu
PRL wymazać z historii narodu polskiego:
gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” - Zastępcę Dowódcy Armii
Krajowej, organizatora i Komendanta słynnego KEDYW-u, a
później organizacji „NIE”,
gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, zamęczonego,
zagłodzonego dowódcy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej,
majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” – cichociemnego,
dowódcy zgrupowań partyzanckich na Lubelszczyźnie,
płk. Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego” - dowódcy I
Zgrupowania Wileńskiego Armii Krajowej,
majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” - dowódcy V
Brygady Wileńskiej,
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majora Bolesława Kontryma „Żmudzina” i wielu innych
wspaniałych dowódców II Konspiracji, zamordowanych przez
komunistycznych morderców.
1 marca 1951 roku, po długoletnim i brutalnym śledztwie
zamordowano strzałem w tył głowy przywódców największej
konspiracyjnej organizacji wojskowej działającej w latach
powojennych - Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, kierownictwo
ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło
Armii Krajowej.: prezesa Zarządu IV WiN - płk. Łukasza Cieplińskiego
ps. „Pług” oraz sześciu jego podkomendnych: majora Adama
Lazarowicza, majora Mariana Kawalca, kapitana Franciszka Błażeja,
kapitana Józefa Batorego, kapitana Józefa Rzepkę, porucznika
Karola Chmiela.
Dzień ich śmierci stał się datą symboliczną do przyjęcia
rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Walki prowadzone przez Żołnierzy Niezłomnych, bo takie
powinno być ich właściwe, prawidłowe określenie - były wykreślone
z podręczników historii okresu powojennego. Dopiero teraz, od
2010 roku przekazujemy młodym pokoleniom wiedzę o ich
wspaniałej, bohaterskiej walce o wolność Polski, o walce z
terrorem, morderstwami i gwałtami funkcjonariuszy urzędów
bezpieczeństwa komunistycznej PRL i sowieckimi oddziałami
wojskowymi.
Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
jest formą uczczenia ich walk i ofiary, a także bólu i cierpień,
jakich doznawali przez wszystkie lata komunistycznego PRL.
Składamy im dzisiaj hołd za ich bohaterską walkę i męczeńską
śmierć. Korzystając z obecności na tej uroczystości patriotycznej
młodzieży pragnę podkreślić, że 1 marca to również święto tej
młodzieży, która walczyła z komunistycznym zniewoleniem w około
1000. podziemnych organizacji młodzieżowych, m.in. takich jak
tajne harcerstwo, podejmujących walkę o serca i umysły
ówczesnego młodego pokolenia”.
W dalszej części wystąpienia Andrzej Siedlecki podkreślił, że od
wielu lat występował o to, aby więzienie przy ulicy Rakowieckiej, w
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którym przelano tyle krwi bohaterów narodowych - stało się
Muzeum Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Następnie głos zabrali:
kpt. Stanisława Kociełowicz - wiceprezes Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej - uczestniczka działań
konspiracyjnej organizacji harcerskiej w Wilnie, która
została skazana na długoletni pobyt w łagrach sowieckich
za walkę o wolność Polski na Ziemi Wileńskiej,
Por. Alfons Rodziewicz - członek Stowarzyszenia, żołnierz II
batalionu 77 PP dowodzonego przez słynnego komendanta
Jana
Borysewicza
„Krysię”,
który
opowiedział
o
bezpardonowej walce na śmierć i życie partyzantów
polskich z oddziałami NKWD.
Na zakończenie uroczystości delegacje Stowarzyszenia, szkół i
organizacji samorządowych złożyły po tablicą kwiaty, zapalono
znicze. Odśpiewano hymn narodowy.

Zdjęcia: Wioletta Obuchowska
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Przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie4
Tego samego dnia - 27 lutego br. Uroczystość przy Pomniku
Poległym i Pomordowanym na Wschodzie rozpoczęto od
wprowadzenia sztandarów, zaciągnięcia przez Wojsko Polskie oraz
młodzież ze szkół mundurowych warty honorowej pod pomnikiem i
zapalenia znicza.
Następnie zabrała głos Wiceprezes
Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Stanisława Kociełowicz, która
nieco wcześniej wspólnie z Tadeuszem Stańskim – zapaliła znicz
pamięci u stóp Pomnika. Stanisława Kociełowicz opowiedziała o swojej
konspiracyjnej pracy w ramach działalności tajnego polskiego
harcerstwa w Wilnie, o tym, że za walkę o niepodległość Polski
została skazana na osiem lat pobytu w obozach pracy. Przebywała
w kilku łagrach, m.in. w Tajszecie, została zwolniona z łagru Poćma
po śmierci Stalina w październiku 1954 roku.
Minister Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreślił, że Żołnierze
Wyklęci byli wyklęci przez władzę komunistyczną, ale nigdy przez
naród. Żołnierze ci, składając w czasie II wojny światowej
przysięgę na wierność Rzeczpospolitej, uznali, iż muszą być wierni
Polsce i słowom przysięgi także po roku 1945. W dalszym ciągu
wystąpienia Minister powiedział: „To, że się tu spotykamy, to
niezbity dowód, że historia trwa, że się nie skończyła i żyje w naszych
sercach. Zarówno w pokoleniu tych, którzy walczyli jako Żołnierze
Niezłomni o niepodległość Polski, jak i w sercach tych, którzy
przejęli od nich sztandar niepodległości (…) Dla Żołnierzy Niezłomnych
Polskość oznaczała bezgraniczne umiłowanie wolności, umiłowanie
niepodległości. Tak definiowali słowo „Polskość”. Oni złożyli przysięgę
wolności Rzeczypospolitej. Składając ją podczas II wojny światowej
uznali, że muszą być jej wierni również po roku 1945. Bo
ojczyzna nie była wówczas niepodległa. I oni wierni przysiędze

4

Opracowano na podstawie tekstów Urzędu do spraw kombatantów i osób
represjonowanych i portalu polskieradio.pl, zdjęcia Wioletta Obuchowska.
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żołnierskiej honor Polski w latach powojennego, komunistycznego
zniewolenia ocalili” – przypomniał Jan Józef Kasprzyk.
Następnie wystąpił Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, współorganizator uroczystości.
Powiedział, że ustanowienie przez Sejm święta państwowego ku czci
żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni
tworząc antykomunistyczne, niepodległościowe podziemie,
jest
wyrazem hołdu dla uczestników drugiej konspiracji, jest swoistym
podziękowaniem za męstwo, niezłomną postawę patriotyczną i za
przywiązanie do tradycji niepodległościowych.
Mówił też o ogromnym znaczeniu
tego święta dla
współczesności, a zwłaszcza dla młodego pokolenia Polaków.
Po przemówieniach ksiądz prałat Józef Maj, duszpasterz
środowisk niepodległościowych, odmówił modlitwę i pobłogosławił
obecnych.
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Zdjęcia wykonała Wioletta Obuchowska
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"Wyklęci" na Wyspach Brytyjskich
Korespondencja z Polskiego Klubu Miłośników Historii „Orzeł Biały”
w Brighton
Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych były dla nas nadzwyczaj intensywne. 28 lutego wybraliśmy
się do Slough, gdzie na terenie polskiego Klubu "Gryf" odbyła się
pierwsza londyńska edycja biegu "Tropem Wilczym". Dzień
emocjonujący i pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do organizacji
naszych uroczystości w Brighton.
Mijały kolejne dni i nasi długo oczekiwani goście z Kraju
zjawili się 4 marca na podlondyńskim lotnisku Gatwick. Radość
ogromna i zaszczyt już po raz drugi gościć delegację ze Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej na angielskiej ziemi. Powitaliśmy
gorąco kpt. Stanisławę Kociełowicz, kpt. Lecha Rudzińskiego oraz
przedstawicielkę Zarządu Głównego Wiolę Obuchowską.
Prosto z lotniska udaliśmy się z wizytą do księżnej Renaty
Sapieżyny, jest to niezwykła osoba, zaangażowana w działalność
charytatywną, min. prowadzi Fundację Friends of the Lisiecki Homes in
Poland. W serdeczniej atmosferze przewijały się historie ze Lwowa,
Wilna aż po Austrię...
Sobota 5 marca - wraz z delegacją Stowarzyszenia
wybraliśmy się do Londynu. Na cmentarzu Gunnersbury - wszyscy
umundurowani - złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim i
zapaliliśmy znicze oddając hołd pomordowanym polskim oficerom.
Następnie mieliśmy szczęście pokazać naszym gościom z Polski
kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, gdzie znajduje się obraz
Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej, pamiątki wydobyte z dołów
katyńskich, witraże upamiętniające walki jednostek PSZ na Zachodzie i
ponad 80 tablic pamiątkowych. Wracając odwiedziliśmy państwa
Halinę i Janusza Kentów. Cóż to było za spotkanie! My nieco młodsi
mieliśmy niebywałą okazję wsłuchać się w przeżycia tych niezwykłych
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ludzi, opowieści o wydarzeniach - od Wilna do Warszawy - trojga
weteranów Armii Krajowej: pani Stanisławy, pana Lecha i pana Janusza
– żołnierza oddziału Kedywu DB 19, w czasie Powstania
Warszawskiego przydzielonego do oddziału OS 5 (Osłona Sztabu),
który działał na terenie Mokotowa, czyli był przydzielony do Pułku
„Baszta”.
Niedziela 6 marca, główne uroczystości Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Brighton w asyście pocztu
sztandarowego z Koła nr 309 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Po mszy św. i wyprowadzeniu sztandaru udaliśmy się do Domu
Polskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W Domu Polskim po wprowadzeniu sztandaru i
złożeniu meldunku panu mjr Ottonowi Hulackiemu, Marek Wierzbicki
powitał oficjalne delegacje, naszych gości honorowych kpt. Stanisławę
Kociełowicz, kpt. Lecha Rudzińskiego z Armii Krajowej, mjr Ottona
Hulackiego (II Korpus Polski PSZ na Zachodzie), ppor. Jadwigę Musioł (II
Korpus Polski PSZ na Zachodzie) i Zygmunta Tylunasa (1 Dywizja
Pancerna pod dow. gen. St. Maczka) , przybyłych gości z Uttoxetter,
Londynu, Exeter, Southampton, Portsmouth, Eastbourne i Brighton.
Zaszczycili nas swoją obecnością: Pani Wicekonsul Magdalena
Miluska z Ambasady RP w Londynie, delegacja Koła nr 309 SPK z
prezesem Wiktorem Ottembrajt, Tadeusz Gruszczyński, Grażyna
Gruszczyńska i Edward Niziołek z Southampton , delegacja Koła nr 11
SPK z panią prezes Krystyną Dereszewską, Henrykiem Budzyńskim i
Januszem Jarzębowskim z Londynu, delegacja 307 Squadron Project
Michaelem Parrottem i Marcinem Piórkowskim z Exeter, harcerki ZHP
drużyna "Bzura" z Brighton, przedstawiciele Polskich Szkół Sobotnich z
Croydon i Londynu.
Jako pierwsza przemawiała pani Konsul Magdalena Miluska,
następnie został odczytany list prezesa SŁŻAK pana Artura Kondrata
przez Wiolettę Obuchowską i kolejno przemawiali nasi goście
honorowi. Część artystyczną dla naszych Weteranów przygotowały
harcerki pod przewodnictwem druhny Marty Hermańczuk-Rocha.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć Żołnierzy Niezłomnych i wszystkich,
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którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Część oficjalną zakończyliśmy
hymnem narodowym.
Po przysłowiowym "spocznij" koleżanka Beata Sobota zaprosiła
do dyskusji z naszymi wspaniałymi Weteranami, do zapoznania się z
tematyczną ekspozycją i naturalnie do skosztowania pysznej grochówki
przygotowanej przez wolnotariuszy z Polskiej Sekcji Charytatywnej na
Południowym Wybrzeżu (ang.PSCCT).
W tej niepowtarzalnej atmosferze niezależnie od wieku każdy
miał okazję porozmawiać, wysłuchać indywidualnych historii naszych
Bohaterów. I tak w duchu patriotycznym odbieraliśmy żywą lekcję
historii do późnych godzin od naszych wspaniałych gości, naszych
Przyjaciół.
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych zakończyliśmy
w Polskiej Szkole im. Królowej Jadwigi w Forest Gate Ilford, gdzie na
zaproszenie pani dyrektor Elżbiety Barrass mieliśmy przyjemność
opowiedzieć uczniom o Żołnierzach Niezłomnych i zaprezentować
wystawę tematyczną. Ogłosiliśmy również konkurs plastyczny dla
młodzieży "Kresowi Bohaterowie". Prace będą przesłane do Zarządu
Głównego Stowarzyszenia.
Dziękujemy serdecznie pani kpt. Stanisławie Kociełowicz, panu
kpt. Lechowi Rudzińskiemu, Wiolettcie Obuchowskiej za przybycie na
Wyspy i uświetnienie swoją obecnością uroczystości w Brighton, za
bezcenne chwile gdzie mogliśmy dotknąć prawdziwej historii, czerpiąc
siłę i motywację do dalszej działalności.
Dziękujemy serdecznie Prezesowi Arturowi Kondratowi,
Zarządowi oraz wszystkim zrzeszonym w Stowarzyszeniu za tak
wspaniałą delegację z Ojczyzny. Dla bardzo wielu osób z naszej
społeczności - wiele osób również pochodzi z Kresów było to
wielkim przeżyciem, kiedy nasi goście wspominali swoje losy. Dla nas
również był to wyjątkowy czas, który na długo pozostanie w naszych
sercach.
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Zdjęcia: Wioletta Obuchowska, 307 Squadron Project, Beata Sobota,
Marek Wierzbicki

W kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Brighton
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Na Cmentarzu Gunnersbury w Londynie pod Pomnikiem Katyńskim

Wizyta u państwa Kentów
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Wizyta w Domu
Polskim:

Przemawia Pani Konsul
Magdalena Miluska
Poniżej: Wioletta
Obuchowska czyta list
Prezesa Artura
Kondrata
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Podczas spotkania

Gospodarze i goście
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Już za kilka dni Święta...

Szanowni Weterani, Drodzy Przyjaciele ze Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, wiosenne słońce coraz wyżej, a
więc i Wielkanoc się zbliża. Życzymy Wszystkim dużo zdrowia,
pogody ducha, wyjątkowych chwil w tym szczególnym świątecznym
czasie i radości każdego dnia. Wesołych Świąt!
Z wyrazami szacunku,
Beata Sobota
Rafał Dolny
Ireneusz Gałka
Marek Wierzbicki
Polski Klub Miłośników Historii "Orzeł Biały"
Polska Sekcja Charytatywna na Południowym Wybrzeżu

Na zdjęciu od lewej: Marek Wierzbicki, Wioletta Obuchowska, Lech
Rudziński, Stanisława Kociełowicz, Rafał Dolny.
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W stolicy powstanie muzeum upamiętniające Żołnierzy
Wyklętych i więźniów politycznych PRL5
Informację tę potwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew
Ziobro podczas uroczystego podpisania aktu utworzenia muzeum.
W poniedziałek, 29 lutego, prezes PiS Jarosław Kaczyński, a
także minister i wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i Patryk
Jaki ogłosili powołanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL.
„Rozpoczynamy bardzo ważne dzieło, które ma służyć
umacnianiu pamięci i oddaniu czci, tym którzy walczyli o wolność”
– powiedział Jarosław Kaczyński w świetlicy więzienia przy
Rakowieckiej. Przypominał, że historia polskiej walki o wolność przez
dziesięciolecia była zapomniana, a nawet zakłamywana. - „Ci, którzy
walczyli o wolność, byli przedstawiani jako bandyci, a ci, którzy
zniewalali polski naród byli pokazywani jako obrońcy dobra, niekiedy
bohaterowie”. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że decyzja o utworzeniu
muzeum jest ważna również dla niego ze względów osobistych: „przeszło 70 lat temu w lochach rzeszowskiego zamku był więziony i
torturowany Ryszard Kornicki – mój dziadek. Bardzo żałuję, że nie
doczekał chwili, kiedy śp. Lech Kaczyński niemal 6 lat temu ustanowił 1
marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych” - powiedział
szef resortu sprawiedliwości.
Muzeum początkowo ma się znajdować w niewielkim gmachu,
ale docelowo ma obejmować całe dawne komunistyczne więzienie
przy ulicy Rakowieckiej.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych powstanie także w Ostrołęce
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński oraz prezydent
Ostrołęki Janusz Kotowski podpisali 7 marca br. umowę na
5

Opracowano na podstawie tekstu z Portalu Warszawa.naszemiasto.pl
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współprowadzenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Resort kultury w
latach 2016-2018 przekaże na jego budowę 35 mln zł.
Umowa między resortem kultury a miastem Ostrołęka została
podpisana w siedzibie powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
Placówka będzie mieściła się w dawnej siedzibie UB. Ma pełnić rolę
centrum naukowego i edukacyjnego, poświęconego historii Żołnierzy
Wyklętych, oddziałów i organizacji z terenu całej Polski, w tym
działających w granicach II Rzeczpospolitej. W stałej ekspozycji będą
prezentowane pamiątki podziemia antykomunistycznego, w tym broń,
dokumenty i fotografie.
Minister Gliński powiedział, że dzięki tej umowie, dotyczącej
współprowadzenia i wsparcia finansowego przez resort kultury tego
projektu. muzeum zostanie bardzo szybko wybudowane. Wicepremier
dodał, że obowiązkiem rządu jest wspieranie takich idei jak Muzeum
Żołnierzy Wyklętych. "To dzisiejsze wydarzenie jest najlepszym
dowodem na to, że spełniamy swój obowiązek wobec żołnierzy
wyklętych i wobec Polski" - podkreślił wicepremier. Dodał, że w ten
sposób wypełnia się "testament tych żołnierzy, że dzięki ich ofierze
możemy tę pamięć utrwalać". Ocenił też, że powstające muzeum
będzie to piękne i godne miejsce pamięci.
Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski powiedział, że muzeum
będzie przestrzenią, "gdzie wspólnymi siłami będziemy wydobywać
z niepamięci wielkich bohaterów, gdzie będziemy starali się o nich
mówić,
o nich uczyć,
ale też proponować, przede wszystkim
młodemu pokoleniu, by czerpali z ich wzorów. Muzeum będzie
uwieńczeniem
działań na rzecz pamięci Żołnierzy Wyklętych w
mieście”.

*
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Kartki z historii

Korekta granicy w 1951 roku6

W czasie gdy w Europie gojono rany po największej w
historii ludzkości wojnie, nad Wisłą nie cichły strzały w walce o
suwerenność Polski. Komunistyczne władze w Warszawie nie
tylko prowadziły bezwzględną i niehonorową walkę z ostatnimi
żołnierzami podziemia antykomunistycznego, lecz również
swoimi decyzjami ukazywały prawdziwy obraz proletariackiego
raju, kosztem suwerenności Polski.
Rzeczpospolita Polska była pierwszym krajem w Europie,
który stanął w obronie swojej niepodległości i suwerenności
przed zakusami hitlerowskich Niemiec. Zdradzona przez
sojuszników z zachodu (Wielka Brytania i Francja), zaatakowana
zdradziecko przez Związek Sowiecki, nie miała szans na
skuteczną obronę swojego terytorium. Mimo tych wszystkich
niepowodzeń roku 1939 polski rząd na uchodźstwie trwał
wiernie przy swoich zachodnich sojusznikach, ofiarując krew
polskiego żołnierza za wspólną sprawę walki z nazistowskimi
Niemcami.
Wszystkie te wysiłki zostały pominięte, gdy ponownie na
konferencjach w Teheranie i w Jałcie, nie oglądając się na
europejską solidarność, Polska została ofiarowana przez W.
Churchilla i T. Roosevelta Józefowi Stalinowi.
W wyniku tego na blisko 50 lat dostała się w strefę
wpływów sowieckich, tracąc przy tym swoje Kresy Wschodnie.
O
bezwzględnym przejawie imperializmu sowieckiego w
tamtym okresie świadczyć może fakt nieuznania nawet
postanowień z Konferencji Jałtańskiej i dokonania przesunięcia
granicy na korzyść sowiecką. Oficjalny traktat o granicy Polskosowieckiej został ogłoszony 16 sierpnia 1945 w Moskwie, a
6

Portal historia.org.pl, autor tekstu – Krzysztof Żabierek, zdjęcie
upamiętniającej tablicy – wikipedia, autor Red 81
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w
jego
wyniku polscy komuniści usankcjonowali utratę
przeszło połowy terenów II Rzeczpospolitej.
Jeśli jednak nawet najwięksi optymiści systemu
komunistycznego w Polsce liczyli, że polskie straty na Kresach i
ingerowanie w kształt granicy zakończą się w roku 1945, bardzo
się pomylili, gdyż niespodziewanie strona sowiecka
zainteresowała się tzw. kolanem Bugu.

Tereny leżące po lewej stronie
Bugu, na zachód od Sokala,
między Sołokiją a Bugiem,
obfitowały
w zasoby węgla
kamiennego,
jak
również
cechowały
się
doskonałymi
glebami. Polska za oddanie tych
terenów dostała rejon o tej
samej powierzchni, obejmujący
okolice Ustrzyk Dolnych (z
miastem
włącznie),
z
wyeksploatowanymi obszarami
złóż ropy naftowej i słabej jakości
glebami obszaru podgórskiego.
Tereny objęte umową umowę o zamianie granic z 1951 r.

Jawną kpiną z polskiej suwerenności jest fakt, że polska
dyplomacja została zmuszona wystąpić z propozycją zamiany
terytorium, choć w rzeczywistości była to propozycja sowiecka .
Podpisanie umowy o zamianie ziem nastąpiło 15 lutego 1951
roku w Moskwie. Na podstawie międzynarodowej umowy
Polska oddawała węglonośne tereny z miejscowościami Bełz,
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Uhnów,
Krystynopol, Waręż,
Chorobrów,
Zabuże,
lewobrzeżną cześć Sokala - Żwirkę wraz z linią kolejową
Rawa
Ruska-Krystynopol. (Red.: W zamian za część
województwa lubelskiego z kilkoma miastami bogatymi w
substancję zabytkową, Polska otrzymała 3 czerwca 1951 roku
Ustrzyki Dolne i ziemie w Bieszczadach. Nieoficjalnym powodem
wymiany były bogate złoża węgla kamiennego, dzięki
eksploatacji których i budowie kopalń miasto Krystynopol
w latach władzy radzieckiej rozrosło się kilkakrotnie. Część
tego samego zagłębia stanowi położone po polskiej stronie
Lubelskie Zagłębie Węglowe z kopalniami węgla "Bogdanka" i
"K-2 Stefanów", wybudowanymi na Lubelszczyźnie w latach 70.
i rozbudowanymi w roku 2011.
Ze strony polskiej wśród
argumentów
za
wymianą
terenów padał m.in. ten o
zamiarze zagospodarowania i dokończenia rozpoczętej
przed II wojną światową budowy obiektów zespołu elektrowni
na rzece San, rozdzielonych powojenną (1945-1951) granicą
polsko-radziecką, co uniemożliwiało po wojnie kontynuację
tego przedsięwzięcia przez Polskę. W tej sprawie starania
czyniono praktycznie od roku 1945).
Ustalony w ten sposób ostateczny kształt państwa
polskiego wynosi 312 520 km² , który porównując do roku 1939,
został pomniejszony o 77,2 km².
Po dokonaniu zmiany granicy Rosjanie przystąpili do
budowy kilku kopalń o zdolnościach produkcyjnych 15 mln
ton rocznie.
Na miejscu Krystynopola powstało miasto o
nazwie Czerwograd
(Red.: poprawnie – Czerwonohrad,
Czerwonogród). Polska na uzyskanych w wyniku tej zamiany
terenach zbudowała zaporę wodną na Sanie w miejscowości
Solina
i uruchomiła zespół elektrowni wodnych SolinaMyczkowce. Drugą korzyścią tej zamiany, według kół partyjnych,
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było podkreślenie zwiększenia atrakcyjności obszarów
bieszczadzkich.
Największymi przegranymi całego tego procesu byli bez
wątpienia mieszkańcy przejętych przez Sowietów terenów.
Wysiedleni w wyniku zmian granicznych jesienią 1951 roku,
przeniesieni z żyznych terenów okolic Bugu w górzysty teren,
często nie potrafili na nowych ziemiach prowadzić działalności
rolniczej. Dodatkowym smutnym doświadczeniem stała się
utrata
całego dobytku na rzecz mizernych chat w nowej
okolicy.
W artykule drugim porozumienia polsko-ukraińskiego z
18 maja 1992 roku, podpisanego przez prezydenta Polski
Lecha Wałęsę i prezydenta Ukrainy Leonida Krawczuka,
uznano linię terytorialną za „nienaruszalną i wytyczoną w
terenie” granicę polsko-ukraińską, tym samym potwierdzając
postanowienia umowy z lutego 1951 roku o zmianie granic
pomiędzy ZSRR a Polską Ludową.
Choć od tych wydarzeń minęło ponad 60 lat, temat
ten jest mało znaną kartą z historii PRL.
Podany przykład
jasno
ukazuje, że decyzje podejmowane przez polskich
komunistów
tworzących
uznany
przez
społeczność
międzynarodową
rząd
polski, nie były decyzjami
samodzielnymi i to ZSRR określał główne cele polityki PRL.
Polska z lat panowania zwolenników Moskwy nie
prowadziła samodzielnej polityki
zagranicznej, realizując
interesy ZSRR, które były często sprzeczne z polską racją
stanu.
Obecnie po stronie ukraińskiej spotyka się pogląd
twierdzący, że wymiana terenów w 1951 roku sprawiła „(…), że
bilans strat i zysków okazał się korzystny dla obu krajów”,
ponieważ Polska, choć straciła wartościowe pod względem
gospodarczym tereny, również zyskała, gdyż „obecny powiat
ustrzycki, to najbardziej znaczący region turystyczny Polski”.
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Trudno ocenić rezultaty tej niesuwerennej decyzji,
podjętej przez koła rządzące PZPR kosztem wielomilionowych
dochodów, mogących płynąć z eksploatacji terenów oddanych w
1951 roku.

Tablica upamiętniająca 50. rocznicę przesiedlenia ludności
Sokalszczyzny znajdująca się na byłej cerkwi greckokatolickiej
w Brzegach Dolnych w województwie podkarpackim, w
powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne (od 1973 r.
kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Różańcowej).

*
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KOMUNIKATY – opr.Danuta Pielak
1. By czas śladów nie zatarł – augustowianie ufundowali
tabliczkę pamiątkową XXX Zjazdu Łagierników
Z inicjatywy pana Eugeniusza Simsona Wójta Gminy
Augustów w latach 1990-2002 w prawej nawie Kościoła pw. Św. Jana
Chrzciciela w Augustowie, zamontowano tabliczkę o wymiarach 15cm
x 31cm upamiętniającą XXX Jubileuszowy Zjazd Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, który odbył się w Augustowie w
dniach 11-15 czerwca 2015r. Wymowną treść tabliczki pamiątkowej
opracowała Pani dr nauk medycznych mjr Stefania Szantyr - Powolna,
honorowa prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej. Zarząd Stowarzyszenie serdecznie dziękuje inicjatorom i
fundatorom tabliczki.

Zdjęcie – Karol Czarniecki
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2. Informacja Zarządu Głównego
uroczystościach w Wilnie
Uprzejmie informujemy, że XXXI
Żołnierzy Armii Krajowej odbędzie się
czerwca 2016 roku w Augustowie.

o XXXI

Zjeździe i

Zjazd Łagierników
w dniach 16 – 20

Tak, jak w latach poprzednich - dojazd z Warszawy do
Augustowa w dniu 16 czerwca 2016 r. (czwartek) dwoma
autokarami, oznaczonymi napisem „Zjazd Łagierników”,
podstawionymi w pobliżu Dworca Centralnego. Odjazd
autokarów nastąpi o godz.11.00.
Tym z Państwa, którzy przewidują problemy z dotarciem
we własnym zakresie do Augustowa oraz dla grupy weteranów
z Białorusi - proponujemy przyjazd do Warszawy dzień
wcześniej, tj. w środę, 15 czerwca. Uczestnicy Zjazdu, którzy
zdecydują się na takie rozwiązanie - będą odebrani z Dworca
Centralnego i zakwaterowani (jeden nocleg) w Konstancinie w
pensjonacie „Konstancja”.
Następnego
dnia zapewnimy
Państwu przejazd do autokaru w Warszawie i dalszą podróż do
Augustowa.
Osoby, które zdecydują się skorzystać z tej propozycji
prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa
do kol. Wioletty Obuchowskiej nr tel. 507-052-901.
W bieżącym roku uczestnicy Zjazdu będą zwolnieni z opłaty.
Zakwaterowanie uczestników Zjazdu - w Oficerskim Yacht
Clubie RP PACIFIC w Augustowie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 1.
Po przyjeździe prosimy zgłosić obecność przedstawicielowi
Stowarzyszenia, a w recepcji hotelu należy załatwić sprawy
meldunkowe.
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W godz. 16 -18 przewidziane jest uroczyste powitalne
spotkanie organizacyjne, obiadokolacja w sali gościnnej w
miejscu zakwaterowania.
W programie Zjazdu przewidziano m.in. :
sprawozdanie Prezesa, wystąpienia okolicznościowe,
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, obrady, wybór
władz Stowarzyszenia,
wyjazdy: do Sokółki
Wigier, Kopiska, Suchowoli,
zwiedzanie
cennych
zabytkowych
obiektów
sakralnych,
składanie kwiatów w miejscach upamiętnień,
Zjazd zaszczycą swoją obecnością przedstawiciele
administracji państwowej i samorządowej, poczty sztandarowe,
sympatycy Stowarzyszenia, dziennikarze.
Szczegółowy program
miejscu w Augustowie.

Zjazdu

otrzymają Państwo na

Jednocześnie informujemy, że w dniach 15 – 18 lipca
2016 roku planowane są uroczystości związane z rocznicą
Operacji "Ostra Brama " w Wilnie.
Osoby, które zdecydują się na wyjazdy do Augustowa i
Wilna prosimy o potwierdzenie swojej obecności
u
koordynatora tych uroczystości - kol. Wioletty Obuchowskiej
nr telefonu podany wyżej.
Serdecznie zapraszamy !
Zarząd Stowarzyszenia
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3. Uroczystości przy Pomniku Powstańców Listopadowych
w Portsmouth
(Korespondencja z Polskiego Klubu Miłośników Historii w
Brighton)
Marek Wierzbicki

1 listopada 2015 roku, na zaproszenie Panów: Ottona
Hulackiego i Andrzeja Michalskiego udaliśmy się do Portsmouth na
uroczystości Wszystkich Świętych, które odbyły się przy pomniku
Powstańców Listopadowych na Kingston Cemetery. Organizatorem
tego wydarzenia był Otton Hulacki - zaprzysiężony w ZWZ w 1939
roku, weteran z Narviku i Monte Cassino, obecnie honorowy prezes
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów LTD, prezes Komitetu
Odbudowy
Pomnika
Powstańców
Listopadowych.
Drugim
organizatorem była organizacja SOS Polonia. Uroczystości wspomagali
przedstawiciele i dzieci z Polskiej Sobotniej Szkoły im. Powstańców
Listopadowych w Portsmouth, Andrzej Michalski przedstawiciel 307
Squadron Project z grupą odbudowy pomnika oraz wiele innych
delegacji
z organizacji polskich i brytyjskich. Licznie przybyli
mieszkańcy tego miasta i okolic.
W ten wyjątkowy dzień w podniosłej atmosferze oddaliśmy
hołd Powstańcom Listopadowym, żołnierzom polskim poległym i
walczącym we wszystkich powstaniach narodowych, wojnach
światowych oraz walczącym po zakończeniu II wojny światowej o
Niepodległość Polski i wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli.
Tu również reprezentowaliśmy Stowarzyszenie Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej i w imieniu organizacji oddaliśmy honor i
złożyliśmy kwiaty. Po zakończeniu uroczystości spotkaliśmy wielu
przyjaciół, którym bliskie sercu są kresowe historie, ponieważ
wielu z nich ma korzenie z dawnych ziem II Rzeczpospolitej.
Red.:
O przybyciu żołnierzy-tułaczy, wygnańców po
Powstaniu Listopadowym do Portsmouth, historii budowy pomnika
Powstańców Listopadowych oraz działalności pana Ottona
Hulackiego, weterana II wojny światowej, żołnierza spod Monte
Cassino - napiszemy w jednym z następnych numerów kwartalnika.
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Zdjęcia autorstwa Paula Thurlow i Agnieszki Michalskiej.
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4. Podsumowanie akcji "Polacy – Kresowym Straceńcom
2015"
Sejny, Kuźnica Białostocka
W tegoroczną akcję Bożonarodzeniowego zbierania żywności
dla żołnierzy AK i ich rodzin mieszkających na Kresach Wschodnich,
włączyło się wiele instytucji i osób prywatnych z powiatu sejneńskiego,
augustowskiego, Suwałk, Wołomina, Białegostoku, Kobyłki, Warszawy,
w tym Biblioteka Główna SGGW oraz piłkarska Akademia Futbolu
Kreatywnego Legion Warszawa.
Pięknie o tej akcji napisała Pani Helena Ostaszewska
opiekunka Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Janówce, która po raz
kolejny włączyła się w
przygotowanie świątecznych paczek: „Czas świąt to czas szczególny,
który jednoczy wszystkich ludzi. To czas, w którym przemawia przez
nas dobroć i radość dzielenia się z innymi tym, co posiadamy. Dla
wielu z nas to nic innego, jak radosne chwile spędzone w gronie
najbliższych. Nie dla wszystkich jednak czas świąt jest symbolem tych
samych uczuć. Dla Polaków żyjących na Kresach Wschodnich to
również czas wspomnień i tęsknota za rodzinami i Ojczyzną,
nierzadko przy skromnych funduszach finansowych (...). Wierzymy,
że wspólnie można przenosić góry, a cóż dopiero czynić tak prostą
rzecz, pomagać innym. Polacy na Wschodzie potrzebują nas i
doceniają każdą pomoc. My potrzebujemy ich, bo oni są dowodem,
że trwanie w polskości jest wartością najwyższą. Pamięć o tych, dla
których historia okazała się mniej łaskawa jest naszym obowiązkiem i
uczynkiem miłosierdzia”.
W dniu 15 grudnia 2015 roku w godzinach porannych, w sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach miało miejsce
niezwykłe spotkanie. Na zaproszenie starosty Pana Piotra Alszko
przybyli zaproszeni goście: Pani kapitan Weronika SebastianowiczPrezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, Pan Artur
Kondrat - Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
w Warszawie, Pani Barbara Kuklewicz - Dyrektor Oddziału
Stowarzyszenia w Sejnach, koordynator zbiórki w Wołominie Pani
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Monika Brzezińska, kapelan Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK –
ks. prałat Zbigniew Bzdak oraz przedstawiciele instytucji, szkół i władz
samorządowych zaangażowanych w zbiórkę.

Po powitaniu przybyłych i krótkiej modlitwie podzielono się
opłatkiem. W tej miłej atmosferze przebiegała dalsza część spotkania,
w której to pani Weronika Sebastianowicz podzieliła się swoimi
wspomnieniami z lat młodości i pobytu na Syberii gdzie przebywała
przez pięć lat. Znalazła się tam wraz z całą rodziną za działalność
w Armii Krajowej. Ta opowieść to prawdziwa lekcja żywej historii nie
tylko dla licznie zgromadzonej tam młodzieży. Podczas spotkania padło
wiele podziękowań za pomoc dla Polaków mieszkających na Kresach.
Kartki ze świątecznymi życzeniami z Polski dla wielu naszych Rodaków
są wyrazem łączności z Polską, za którą walczyli i poświęcili jej
najpiękniejsze lata życia. Jesteśmy im za to wdzięczni. ,Chwała
Bohaterom’. Następnie paczki zostały
przetransportowane
na przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Transport darów
zapewnili: Straż Pożarna, Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.
W Kuźnicy Białostockiej dzięki Panu Dyrektorowi Krzysztofowi
Pawłowskiemu oraz właścicielowi Zajazdu Sosna Grzegorzowi
Sosińskiemu odbyła się dalsza część uroczystości oraz przekazania
paczek od darczyńców z tego regionu. Do osób, które przyjechały
z Sejn dołączyli między innymi: Pani Grażyna Złocka-KorzeniewskaDyrektor Oddziału Stowarzyszenia w Białymstoku, proboszcz parafii
katolickiej w Kuźnicy Białostockiej ks. Sylwester Szyluk, wójt gminy
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Kuźnica Białostockiej Paweł Mikłasz, funkcjonariusze Straży Granicznej
z przejścia w Kuźnicy Białostockiej, a także młodzież z Zespołu Szkół
w Kuźnicy Białostockiej oraz harcerze i lokalny odział Caritasu.
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Wspólne śpiewaniem kolęd, łamanie się opłatkiem, świąteczne
życzenia i podziękowania to już tradycja grudniowych spotkań
w Zajeździe pod Sosną. Tu spotkaliśmy się kolejny raz podczas
przekazania paczek rodakom, którzy mieszkają na terenie obecnej
Białorusi. Przez ten czas nawiązały się przyjaźnie i współpraca między
szkołami i instytucjami biorącymi udział już od wielu lat w tej szczytnej
i wyjątkowej akcji z cyklu „Polacy Kresowym Straceńcom”.
Paczki dla żołnierzy AK oraz ich rodzin udało się przygotować
dzięki
zaangażowaniu
społeczności
Kuźnicy
Białostockiej,
a w szczególności uczniów i wolontariuszy z Zespołu Szkół, Wołomina,
Augustowa, Suwałk, Sejn, Warszawy. Pieniądze zbierali także
uczniowie i pedagodzy z białostockiego I i IV L.O. Dary zostały
przekazane za pośrednictwem Konsulatu RP w Grodnie. Trafią
do rodzin kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej i Polaków
mieszkających na terenie Białorusi i Litwy.
Serdeczne dziękujemy urzędom, instytucjom, organizacjom za
zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie zbiórki oraz za ofiarność
wszystkim darczyńcom. Pełną listę instytucji i osób zaangażowanym w
te akcję zamieściliśmy na stronie internetowej Stowarzyszenia.
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Zakończenie zbiórki darów w Szkole Podstawowej w Janówce

Spotkanie z kombatantami w Domu Polskim w Wilnie
W dniu 20 grudnia 2015 roku w niedzielę, wystartował drugi
konwój dwóch busów z zebranymi darami w formie paczek do naszych
rodaków, którzy mieszkają na terenie Litwy. Koordynatorami
transportu byli: Artur Kondrat - Prezes Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK oraz Starosta Powiatu Sejneńskiego Pan Piotr Alszko,
który osobiście zaangażował się w całą akcję Drugi transport
zabezpieczyła jak co roku firma CREW 24, a właściciele
przedsiębiorstwa Pan Dariusz Trzciński oraz Dawid Dalkiewicz
postanowili w tym roku poznać kombatantów i pozostałych adresatów
pomocy, w związku z tym osobiście pokierowali transportem
wiozącym dary do Wilna. W pierwszej kolejności paczki trafiły do
potrzebujących polskich uczniów z Wileńskiej Szkoły Technologii,
Biznesu i Rolnictwa w miejscowości Wojdaty, a także do szkołyprzedszkola „Malowany Latawiec” oraz do gimnazjum w Bujwidzach.
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Podziękowanie z Wilna
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Głównymi koordynatorami spotkania z młodzieżą i akcji
dystrybucji paczek do potrzebujących w Wilnie były panie Anna
Adamowicz - Wiceprezes Koła ZPL oraz Honorata Gawrylowska pracownik socjalny WsZTBiR.
Konwój udał się do Wilna, gdzie czekali już członkowie naszego
Stowarzyszenia na czele z kpt. Edwardem Klonowskim oraz p.
Wiesławem Piątkiem, którzy kierują Stowarzyszeniem Polskich
Kombatantów na Litwie. Tradycyjnie panowie prezesi przygotowali w
siedzibie swojego Stowarzyszenia poczęstunek, przy którym nastąpiła
wspólna modlitwa, a następnie złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia
świąteczne w tym najważniejszym dla Polaków dniu w roku.

Pan Starosta Piotr Alszko podczas swojego wystąpienia
podziękował kombatantom za ich niezłomność i osobiste poświecenie
w walce z okupantami sowieckimi i niemieckimi, a także zapewnił o
kontynuacji pomocy i swoim osobistym zaangażowaniu na rzecz
zachowania w pamięci etosu o Armii Krajowej. Prezes Artur Kondrat
dodał, iż do akcji ciągle dołączają
nowi darczyńcy i obiecał
prowadzenie tej pomocy w kolejnych latach. Niemal w tym samym
czasie i miejscu doszło również do uroczystego spotkania z Panem
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Michałem Mackiewiczem - Prezesem Związku Polaków na Litwie, na
ręce którego przekazaliśmy kolejne dary Bożonarodzeniowe dla
naszych potrzebujących rodaków z terenowych struktur ZPL.
W tegoroczną akcję zbierania żywności dla żołnierzy AK
mieszkających na Kresach Wschodnich, po raz pierwszy włączył się
klub piłkarski AFK Legion Warszawa, a w szczególności rodzice
trenujących tam zawodników którzy prowadzili zbiórkę darów na
terenie całej Warszawy - serdecznie dziękujemy.
Zarząd Stowarzyszenia
Brighton
Polski Klub Miłośników Historii „Orzeł Biały” w Brighton
reprezentujący Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
na Wyspach Brytyjskich po raz kolejny zorganizował akcję
świąteczną
„Wesprzyj Rodaków na Kresach”. Celem akcji było
zebranie środków pieniężnych przeznaczonych na wsparcie zbiórki
żywności i innych artykułów do paczek przeznaczonych dla weteranów
Armii Krajowej i Ich rodzin żyjących obecnie na Litwie i Białorusi.
W apelu o udział w akcji Zarząd Klubu napisał: „Zwracamy się
z gorącym apelem do Organizacji Polonijnych oraz wszystkich
Rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii o każdy dobrowolny
datek na ten szczytny cel. Okres świąteczny jest wyjątkowym czasem,
gdzie nasze myśli płyną do Rodaków żyjących na Kresach II
Rzeczpospolitej. Poprzez realne wsparcie wyrażamy nie tylko pamięć,
ale także okazujemy szacunek dla Bohaterów Armii Krajowej
oraz wszystkich Polaków tam pozostałych.
Jesteśmy w stałym kontakcie z
Kombatantami
i Stowarzyszeniem, bardzo dobrze znane nam są Ich problemy
i potrzeby.
Kiedyś bronili naszych granic, wykrwawiali się w walce
z okupantem niemieckim i sowieckim. Teraz żyją poza obecnymi
granicami Polski, rozsiani na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Dziś my
okażmy Im wsparcie”.
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Jak podał
koordynator zbiórki
Pan Marek Wierzbicki
- prezes Polskiego
Klubu Miłośników
Historii „Orzeł Biały” „w akcję włączyli się
weterani Polskich Sił
Zbrojnych na
Zachodzie: Pan Otton
Hulacki, Pan Józef
Prywata i Pan
Zygmunt Tylunas,
nasi seniorzy z
organizacji
charytatywnej Polish
South Coast Charity
Trust z siedzibą w
Brighton,
przedstawiciele 307
Squadron Project:
Michael Parrott,
Andrzej Michalski, Marcin Piórkowski, nasi niezawodni koledzy:
Adrian Krajewski, Jarosław Leliński, Sebastian Sakowski
i
wolontariusze PSCCT Eliza i Rafał Gitel. Z ramienia Klubu kwestowali
Beata Sobota i Rafał Dolny. Zebrano kwotę
800 Funtów i 63
Penny. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i naszym
przyjaciołom za pamięć o Weteranach Armii Krajowej, za
zaangażowanie w tę Bożonarodzeniową akcję i wsparcie działań
Stowarzyszenia.
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5. Święto Trzech Króli7
6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli
już po raz ósmy w wielu miastach Polski wyruszyły barwne orszaki.
W Warszawie orszak przygotowany przez rodziców i uczniów
kilkunastu katolickich szkół
z Warszawy i okolic z Placu
Zamkowego na Plac Piłsudskiego poprowadził kardynał Kazimierz
Nycz. Została odmówiona modlitwa Anioł Pański.
W tym roku w orszaku pojawił się czwarty król – Mieszko I z żoną
Dąbrówką. Inscenizacja ta nawiązywała do 1050-lecia chrztu Polski,
przypadającego w tym roku.
Przed Pałacem Prezydenckim do orszaku idącego ulicami
Warszawy dołączył Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą
Kornhauser-Dudą. Razem z uczestnikami podążyli za gwiazdą
Betlejemską do Żłóbka na Placu Piłsudskiego.

7

Zdjęcia pochodzą z portalu Warszawa.wyborcza.pl
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6. Rocznica masowych wywózek na Sybir i 74 rocznica
powstania Armii Krajowej - uroczystości w Sejnach.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w sejneńskiej bazylice,
koncelebrowana przez Kapelana Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
AK – księdza Zbigniewa Bzdaka i księdza Stanisława Wysockiego –
prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Obecne były
liczne poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele
parlamentu, zaproszeni goście.
Następnie uroczystości przeniosły się do Ośrodka Kultury
w Sejnach. Uczestniczyli w nich m.in.: Minister SWiA – Jarosław
Zieliński, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, kapitan Weronika
Sebastianowicz, Starosta Powiatu Sejneńskiego – Piotr Alszko,
Burmistrz Miasta Sejny – Arkadiusz Nowalski, Wójt Gminy Giby – Jan
Kramnicz, Mirosław Wizgo – Komendant KPP Sejny, Robert
Żołnierowicz z Inspektoratu Transportu Drogowego, Piotr Czyżyk –
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
nadleśniczy Grzegorz Myszczyński, nadleśniczy Leszek Skubis,
przedstawiciele Rajdu Katyńskiego, przedstawiciele Instytutu Pamięci
Narodowej w Białymstoku, Wójt Gminy Augustów - Zbigniew
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Buksiński, pracownicy Służby Celnej na czele z Panem Naczelnikiem
Andrzejem Zielinskim, Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,
Komendant SG Sejny - Piotr Goprowski oraz SG w Płaskiej i Zastępca
Komendanta PSP w Sejnach - Ryszard Gałdzewicz. Wygłoszono
okolicznościowe przemówienia.
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK uhonorowało
pamiątkowymi statuetkami 10 osób za zasługi w upamiętnianiu
czynów niepodległościowych i krzewieniu wartości patriotycznych
i obywatelskich. Inskrypcja na szkle miała treść: „Ojczyzna to trzy
wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna
pamięć”. Statuetką zostali uhonorowani: ks. Zbigniew Bzdak, poseł
Jarosław Zieliński, kapitan Weronika Sebastianowicz, nadleśniczy
Grzegorz Myszczyński, nadleśniczy Leszek Skubis, Jan Kramnicz, Wójt
Gminy Giby oraz dyrektor Karol Czarniecki i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Janówce.
Na zakończenie uroczystości odbył się koncert ,,Wolność kocham i rozumiem” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Janówce.

7. Akcja pomocy wielkanocnej dla kombatantów na
Białorusi
W dniach 21 – 27 marca po raz kolejny w Wołominie i po raz
pierwszy w Kobyłce odbyła się zbiórka paczek świątecznych dla
kombatantów z Kresów Wschodnich obecnie Białorusi.
Wspólnymi siłami udało się nam spakować 64 paczki
doskonałej jakości Wielką niespodziankę dla wolontariuszy,
którzy pakowali paczki w MDK Wołomin zgotowała Pani Major
Weronika Sebastianowicz, która w tym czasie była w Warszawie. Kiedy
Pani Major Weronika dowiedziała się, że Wołominie są pakowane
w paczki zmieniła swoje plany i przyjechała odwiedzić wolontariuszy
i osobiście podziękować za dary i pracę.
Spotkanie to zapadnie nam wszystkim w pamięci i zmobilizuje
do dalszej pracy na rzecz kombatantów.
Wspólnymi siłami udało się nam spakować 64 paczki
doskonałej jakości.
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Wielką niespodziankę dla wolontariuszy, którzy pakowali
paczki w MDK Wołomin zgotowała Pani major Weronika
Sebastianowicz, która w tym czasie była w Warszawie. Kiedy Pani
major Weronika dowiedziała się, że Wołominie są pakowane paczki 119

zmieniła swoje plany i przyjechała odwiedzić wolontariuszy i osobiście
podziękować za dary i pracę.
Spotkanie to zapadnie nam wszystkim w pamięci i zmobilizuje
do dalszej pracy na rzecz kombatantów.
Do zbiórki jak co roku przyłączyły się szkoły, przedszkola,
nauczyciele i liczna grupa wolontariuszy. Bez osobistego
zaangażowania poszczególnych nauczycieli, wolontariuszy wspaniałej
atmosfery jaka panuje w trakcie przygotowania zbiórki i w trakcie nie
bylibyśmy wstanie zgromadzić tylu darów dla naszych rodaków.
Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
składa podziękowania wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom
za pomoc w organizacji zbiórki darów (pełną listę darczyńców
zamieściliśmy na stronie internetowej Stowarzyszenia).
Artur Kondrat - Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
Armii Krajowej,
Monika Brzezińska - Koordynator zbiórki.

8. 20-lecie nadania imienia
Podstawowej w Janówce

Armii Krajowej

Szkole

„By czas śladów nie zatarł”
Dnia 5 maja b.r. Szkoła Podstawowa w Janówce będzie
obchodziła 20 rocznicę nadania zaszczytnego imienia Armii Krajowej,
nadanego Szkole w 1996 roku.
Przy zaprzyjaźnionej z nami Szkole w Janówce, której
młodzież i kadra pedagogiczna aktywnie uczestniczy w życiu naszego
Stowarzyszenia - od września 2000 roku istnieje Muzeum Armii
Krajowej, jedyna taka placówka w regionie północno – wschodnim
Polski. W Muzeum gromadzone są zbiory eksponatów - cennych,
czasem bardzo osobistych pamiątek, podarowanych przez żołnierzy
Armii Krajowej z kraju i zagranicy. Muzeum to spełnia także funkcje
dydaktyczne, odbywają się tam zajęcia służące pogłębianiu wiedzy o
Armii Krajowej, o wojennych i powojennych losach żołnierzy AK,
lekcje patriotyzmu.
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Uroczystość jubileuszu nadania imienia Szkole odbędzie się 6
maja 2016 roku.
Poniżej w uzgodnieniu z Panem Karolem Czarnieckim dyrektorem Szkoły - publikujemy hymn Szkoły Podstawowej im.
Armii Krajowej w Janówce. Autorem jest Pan Cezary Mickiewicz.

Sztandar nad nami na wietrze łopocze
I w słońcu orzeł srebrzysty lśni.
A pod nim biją serca ochocze
I hymn Janówki donośnie brzmi.
My spadkobiercy Armii Krajowej,
Która przelała za Polskę krew.
Stojąc dziś dumnie w postawie bojowej
Na całą Polskę ślemy ten zew.
Młodzieży Polska zewrzyj szeregi,
Chroń nimi wolność zdobytą krwią.
Ona nam serca wypełnia po brzegi
A słowa nasze niech grzmotem brzmią.
My dzieci ojców nieujarzmionych
W razie potrzeby pójdziemy w bój.
Odwagę weźmiem z tych lat minionych.
W historię udział wniesiemy swój.
Obok nas szumi puszcza odwieczna
W konarach słychać Powstańców śpiew.
Wolność Ojczyzny jak zdrój konieczna
A jej gwarantem jest nasza krew.
Polska kochana – Ziemia rozległa.
Spuścizna królów z pradawnych lat.
Musi być wolna i niepodległa
To nasze credo.- Niech słyszy świat.
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9. Otwarcie Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie8
25 stycznia 2016 roku zainaugurowano działalność Centrum
Dialogu „Przełomy” w Szczecinie.
Prezentowana tu wystawa stała - to niespotykane w innych
obiektach tego typu połączenie treści historycznych z dziełami
i instalacjami znanych polskich artystów.
Wyjątkowy jest sam jego minimalistyczny, wtapiający się
w otoczenie, ledwo zauważalny na pierwszy rzut oka budynek,
sąsiadujący ze słynną i obsypaną nagrodami Filharmonią Szczecińską.
Gmach
zaprojektowała
pracowania KWK
Promes
Roberta
Koniecznego.
Sala ekspozycyjna została schowana głęboko pod ziemią, a na
poziomie placu Solidarności, pod wybrzuszoną betonową powierzchnią
i za masywnymi, obrotowymi płytami umieszczone jest wejście. Dzięki
temu plac ma amfiteatralny układ i otwarty charakter, a pochyły
„dach” budynku może służyć zimą jako górka do zjeżdżania
na sankach, a latem jako miejscówka dla deskorolkowców i rolkarzy.
Ukazane są tu najnowsze dzieje Szczecina i okolic, od 1939 roku
do upadku PRL-u.

8

Źródło: Centrum Dialogu „Przełomy”
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Zwiedzanie ekspozycji zaczynamy od wejścia w ciemność,
w zniszczony wojenny Szczecin. Następnie podążamy za wstęgą czasu,
która poprowadzi nas do kolejnych ważnych wydarzeń – od włączenia
Szczecina
do państwa
polskiego
i wysiedlenia
niemieckich
mieszkańców, przez strajki i demonstracje w grudniu 1970, styczniu
1971, sierpniu 1980, grudniu 1981, sierpniu 1988 roku, po przełom
w 1989 roku. Zobaczyć można licznie zgromadzone unikalne
dokumenty
i archiwalia,
a także
historyczne
eksponaty
(m.in. nazistowskie elementy uzbrojenia, rzeźbę Lenina czy wielką
betonową rewolucyjną gwiazdę) i przedmioty codziennego użytku.
Zgodnie z najnowszymi trendami prezentowane materiały są
wzbogacone interaktywnymi i multimedialnymi treściami – znajduje
się tu wiele dotykowych ekranów z cyfrowymi reprodukcjami zapisków
i zdjęć.
Ekspozycja została stworzona wokół wartości i symboli
narodowych, dzięki czemu łatwiej jest poczuć więzi z dużą i małą
ojczyzną – na ziemiach, które należą do Polski dopiero od 1945 roku
ma to szczególne znaczenie.
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Tablice- Pomniki
Opr. Danuta Pielak

Uroczyste odsłonięcie pomnika Dowódcy Powstania
Wielkopolskiego Generała Józefa Dowbora Muśnickiego9.
W niedzielę 27 grudnia 2015 roku minęła 97. rocznica
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji dwa dni później we
wtorek, 29 grudnia, w Lusowie, w województwie wielkopolskim,
odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik generała broni Józefa Dowbora
Muśnickiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego, zmarłego 26
października 1937 r. w Batorowie k. Lusowa. Wojska powstańcze
wyzwoliły spod władzy niemieckiej niemal całą Wielkopolskę. Gen.
Józef Dowbor-Muśnicki (1867-1937) przejął oficjalnie dowództwo nad
powstaniem 16 stycznia 1919 roku, pierwszym dowódcą był Stanisław
Taczak.
Generał zreorganizował oddziały powstańcze i przeforsował
decyzję o poborze poszczególnych roczników, a także organizował
regularną Armię Wielkopolską, która w szczytowym momencie liczyła
ponad 100 tys. żołnierzy.
Pomnik autorstwa prof. Roberta Sobocińskiego wzorowany był
na fotografiach generała z początku 1919 roku. Monument ma 3,8 m
wysokości i przedstawia sylwetkę dowódcy w płaszczu i z szablą.
Inicjatorem budowy pomnika było tamtejsze Towarzystwo Pamięci
Generała Józefa Dowbor Muśnickiego.
Z boku cokołu znajdują się także inskrypcje upamiętniające
córki dowódcy: zamordowaną w 1940 roku przez NKWD w Katyniu
Janinę Lewandowską oraz zamordowaną przez Niemców w Palmirach
Agnieszkę Dowbor-Muśnicką.
Pomnik dowódcy Powstania Wielkopolskiego wzniesiono z
inicjatywy Towarzystwa Pamięci Generała Józefa DowborMuśnickiego. Budowę zrealizowano dzięki wsparciu m.in. Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, prezydenta Miasta Poznania
oraz wójta gminy Tarnowo Podgórne.
9

Żródła: tekst z portalu historycznego dzieje.pl i ze strony Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, zdjęcie pomnika: portal dzieje.pl
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*
97. rocznica Powstania Wielkopolskiego
28 grudnia 2015 roku w kościele oo. dominikanów przy ul.
Freta w Warszawie odbyła się msza święta w intencji powstańców
wielkopolskich. Główne uroczystości odbyły się tego samego dnia
przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W uroczystościach na Pl. Piłsudskiego wziął udział
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, przedstawiciele
parlamentu, Ministerstwa Obrony Narodowej, władze województwa
wielkopolskiego i mazowieckiego, harcerze, strzelcy oraz liczne
delegacje miast Wielkopolski, w których w latach 1918-1919 toczone
były walki z Niemcami.
Po uroczystościach delegacje złożyły kwiaty na cmentarzu
wojskowym na Powązkach.
Do warszawiaków napisał Marek Woźniak, marszałek
województwa wielkopolskiego, zapraszając ich do udziału w
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uroczystościach zaplanowanych w stolicy
marszałka, co roku pamięć powstania
Warszawie.
A oto treść zaproszenia – apelu
Wielkopolskiego,
zamieszczona
w

na 28 grudnia. Staraniem
czczona jest również w
Marszałka Województwa
„Gazecie
Wyborczej”:

"Szanowni Mieszkańcy Stolicy,
ostatnie dni grudnia to w Wielkopolsce czas wyjątkowy - czas pamięci
o powstaniu wielkopolskim 1918/1919 roku.
Ten bohaterski zryw niepodległościowy miał charakter
szczególny w skali całego kraju - zwieńczony zwycięstwem, zdecydował
o powrocie Wielkopolski - dawnych ziem piastowskich - do II
Rzeczypospolitej.
Pragniemy, aby ranga Powstania Wielkopolskiego, którego
sukces przyczynił się do włączenia do odrodzonej po 123 latach niewoli
Polski ziem będących macierzą Państwa Polskiego, została doceniona
także poza granicami naszego regionu.
Dlatego bądźcie z nami 28 grudnia podczas obchodów 97.
rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego w stolicy. Spotkajmy się
przy mogiłach powstańców wielkopolskich na warszawskich
Powązkach i przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Oddajmy wspólnie hołd Bohaterom z Wielkopolski, którzy w
walce o wolność i niepodległość swojej ziemi potrafili i ginąć i
zwyciężać". Warszawiacy będą mogli pomodlić się w intencji
powstańców wielkopolskich podczas mszy świętej 28 grudnia o godz.
12 w kościele oo. dominikanów na ul. Freta 10. Główne uroczystości
odbędą się tego samego dnia o godz. 13.30 przy Grobie Nieznanego
Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po uroczystościach
delegacje złożą kwiaty na cmentarzu wojskowym na Powązkach”.
Serdecznie zapraszam
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

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

Z ogromnym żalem
informujemy, że w dniu 19
grudnia 2015 roku w wieku 86 lat
odszedł na Wieczną Wartę

porucznik Władysław Obuchowski
bohater Ziemi Grodzieńskiej, żołnierz Armii Krajowej łagiernik.
Był żołnierzem oddziału Armii Krajowej, dowodzonego
przez Mieczysława Niedzińskiego ps. „Niemen”. W szeregach
zgrupowania AK Prawy Niemen walczył do czasu rozwiązania
Armii Krajowej. Podobnie jak wielu patriotów polskich
na Kresach, nie pogodził się z zamianą okupacji niemieckiej
na sowiecką - kontynuował walkę o niepodległość Polski w
ramach silnego na Grodzieńszczyźnie polskiego podziemia
zbrojnego - Oddziałach Samoobrony Rejonu Grodzieńskiego.
Został aresztowany przez NKWD w 1950 roku i skazany
na 25 lat łagru. Zwolniony z obozu na fali odwilży po śmierci
Stalina w lipcu 1956 roku, wrócił w rodzinne strony, do
Lidy.
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Był członkiem Stowarzyszenia Żołnierzy Amii Krajowej,
powołanego przy Związku Polaków na Białorusi, członkiem
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.
Był świadkiem historii i współtwórcą
przetrwania
Polaków i polskości na Grodzieńszczyźnie. Pielęgnował pamięć
o towarzyszach broni, strzegł mogił polskich
żołnierzy
na Kresach Północno – Wschodnich, przekazywał historyczną
wiedzę młodym pokoleniom Polaków. Brał aktywny udział w
najważniejszych uroczystościach narodowych na terenie Polski
oraz w zjazdach członków Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
AK.
Świadectwo oddania wartościom, zawartym w dewizie
„Bóg, Honor, Ojczyzna” dawał wielokrotnie, poczynając od lat
młodości jako żołnierz i wielki patriota.
Cześć Jego Pamięci !

Na spotkaniu wigilijnym w Lidzie 12 grudnia 2015 r.
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Pożegnanie - ŚP. Zdzisław Kowalski
(Przyg. Andrzej Siedlecki)

W dniu 23 grudnia 2015 odszedł na Wieczną Wartę

Por. Zdzisław Kowalski
W
konspiracji Armii Krajowej Polskiego Państwa
Podziemnego od 1943 roku.
W czasie
Powstania Warszawskiego walczył na
barykadzie powstańczej w Śródmieściu, gdzie został ciężko
ranny w głowę odłamkiem granatu.
Po kapitulacji Powstania przeszedł szlak niewoli – obóz
przejściowy w Pruszkowie, a potem stalag koło Norymbergi.
Po powrocie ze stalagu, w lipcu 1945 roku zamieszkał
czasowo w okolicy Sokołowa Podlaskiego, gdzie został
aresztowany przez NKWD pod zarzutem działalności
konspiracyjnej. Razem z innymi politycznie podejrzanymi
więźniami został wywieziony do obozów pracy Kaszkaj I, a
potem Kaszkaj II w Związku Sowieckim, na Uralu w obwodzie
swierdłowskim. Pracował tam przy wyrębie tajgi i spławianiu
ściętych drzew.
W 1948 roku powrócił z łagrów jako umierający
„dochodiaga”, chory na gruźlicę. Ważył wtedy 39 kg. Po
długotrwałym leczeniu i troskliwej opiece rodziny na wsi na ziemi
mazowieckiej powrócił do zdrowia.
Całe życie pracował jako nauczyciel, a potem dyrektor
szkoły.
Był członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej.
Cześć Jego Pamięci !
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Pożegnanie - ŚP. Cecylia Polanowicz
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na Wieczną
Wartę w dniu 7 lutego 2016 roku
ŚP. Cecylii Polanowicz
ur. 30 stycznia 1927 roku we Władysławowie pow. lidzki woj.
nowogródzkie, łączniczki w oddziałach Armii Krajowej od 1944
roku. W niepodległościowej działalności konspiracyjnej
pozostała do 1948 roku.
W czerwcu 1948 roku została aresztowana, następnie
skazana na 25 lat poprawczych obozów pracy, była więziona w
łagrach w Mordowskiej ASSR. Została zwolniona 31 marca 1956
roku.
ŚP. Cecylia Polanowicz od 1990 była aktywną członkinią
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, pełniła
funkcję
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
naszego
Stowarzyszenia.
Była wspaniałym uczynnym człowiekiem, śpieszącym z
pomocą każdemu, kto pomocy potrzebował.
Swoją życiową postawą wielokrotnie udowadniała, że
dobro Ojczyzny zawsze jest na pierwszym miejscu. Dbała o
zachowanie etosu Armii Krajowej i pamięci poległych i
zmarłych uczestników walk o wolną Polskę.
Żegnamy naszą nieodżałowaną Celinkę z wielkim
smutkiem. Będzie Jej nam bardzo brakowało.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 lutego 2016 roku
o godzinie 11:00 w kaplicy Św. Łazarza przy parafii Św. Anny
w Giżycku. Ostatnie honory oddała asysta wojskowa
Cześć Jej Pamięci !
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Pożegnanie - ŚP. Małgorzata Dąbrowska
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o
Wieczną Wartę w dniu 19 lutego 2016 roku

odejściu na

ŚP. Małgorzaty Dąbrowskiej
ur. 13 lipca 1927 roku w Kojrach woj. wileńskie, łączniczki
w oddziałach Armii Krajowej od 1944 roku. W konspiracyjnej
działalności
niepodległościowej
pozostała
do
chwili
aresztowania w sierpniu 1949 roku. Przebywała w aresztach
i więzieniach w Postawach i
Starej Wilejce, następnie
została skazana przez Trybunał Wojenny z art.63-1 i 76
kodeksu
karnego
Białoruskiej SRR za przestępstwo
kontrrewolucyjne i zdradę sowieckiej ojczyzny na 10 lat pracy w
katorżniczych obozach o obostrzonym rygorze. Karę
odbywała w Minłagu, w łagrze nr 4 w rejonie Inty
w
Republice Komi.
Na zesłaniu poznała męża - Mariana Dąbrowskiego
(zm. 12 lutego 2013 r.) Państwo Dąbrowscy wrócili do Polski
13 grudnia 1956 roku. Marian i Małgorzata byli długoletnimi
członkami
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej. Przez ponad 10 lat Marian był członkiem Zarządu
Głównego i skarbnikiem Stowarzyszenia.
Małgosia była pięknym, łagodnym, życzliwym dla
otoczenia, dobrego serca Człowiekiem.
W mieszkaniu
państwa Dąbrowskich wiele razy odbywały się zebrania
Zarządu Głównego,
Małgosia zawsze serdecznie nas
przyjmowała, sprzyjała naszym spotkaniom.
Została uhonorowana Medalem Pro Memoria.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 lutego 2016
roku o godzinie 9:30 w kościele p.w. Św. Ignacego Loyoli
(Cmentarz Północny Wólka Węglowa).
Żegnamy Małgosię z wielkim smutkiem.

Cześć Jej Pamięci !
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Pożegnanie - ŚP. Jadwiga Karnicka
(Przyg. Marek Wierzbicki)

30 marca 2015 odeszła na Wieczną Wartę
ŚP. Jadwiga Karnicka
urodzona 15 września 1923 roku w Śliży, powiat Lida, woj.
nowogródzkie.
W czasie okupacji w 1942 roku wstąpiła do Armii
Krajowej, oddział ppor. Czesława Zajączkowskiego "Ragnera".
Pełniła służbę łączniczki. Po wkroczeniu armii sowieckiej, 12
grudnia 1945 roku została aresztowana w Lidzie. Po brutalnych
przesłuchaniach, za udział w AK została osądzona na 10 lat
pracy obozowej i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich.
Z więzienia w Lidzie przeszła przez kilka punktów
przesyłkowych i z punktu przesyłkowego Orsza wywieziona
do łagru Poćma Jawas nr 1 w Mordowskiej ASSR.
Po odbyciu zasądzonej kary przebywała na zsyłce w
kołchozie w Nowosybirsku w obwodzie Pietropawłowskim.
Zwolniona w okresie odwilży okresu stalinowskiego, do Polski
wróciła w 1956 roku, osiedliła się w Bydgoszczy.
Jadwiga Karnicka całe swoje życie była osobą niezwykle skromną,
dobrą, ciepłą, serdeczną o wyjątkowym sercu .
W
ostatniej drodze towarzyszyła Jej rodzina, delegacja
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK z prezesem Arturem
Kondratem i Joanną Gasiul, liczne grono przyjaciół i znajomych.
Spoczęła na cmentarzu w Bydgoszczy. Ostatnie honory oddała
asysta wojskowa Garnizonu Bydgoszcz.
Cześć Jej Pamięci !
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Od lewej Jadwiga Karnicka, siostrzeniec - Marek Wierzbicki,
siostra - Leokadia Wierzbicka – mama Marka
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Odeszli na Wieczną Wartę 2014 - 2015
1. Lucyna Bauer
2. Bronisław Grajber
3. Władysław Hołdakowski
4. Edward Kawerski
5. Mieczysław Pawlik
6. Jan Stański
7. Władysław Mieński
8. Danuta Warakso
9. Piotr Kozicki
10. Jan Krasowski
11. Stanisław Wieliczko
12. Jan Szymkowicz
13. Zdzisław Kowalski
14. Władysław Obuchowski

25.01.2015
17.01.2012
17.12.1914
19.01.2015
9.02.2015
21.04.2015
9.06.2015
27.06.2015
23.03.2014
17.12.2015
23.12.2015
19.12.2015
*
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