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Od Redakcji
Po raz kolejny 1 marca 2018 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK – wydawca
niniejszego „Kwartalnika” zrzesza w swych szeregach weteranów Armii Krajowej z Kresów Wschodnich II RP, aresztowanych i więzionych przez władze
sowieckie w najcięższych łagrach w głębi ZSRS, na mocy wieloletnich wyroków. Misją naszej organizacji jest m.in. przypominanie wysiłku zbrojnego
tych Żołnierzy Kresowych, Żołnierzy Niezłomnych i ich dalszych losów.
Nie inaczej jest w przypadku tego numeru naszego „Kwartalnika”. Pragniemy w nim zainteresować Państwa wspomnieniami o wydarzeniach, jakie
w walkach o polskość Kresów były udziałem żołnierzy Armii Krajowej w obliczu zbliżającej się ponownie do ziem polskich w 1944 r. Armii Czerwonej.
Zapisami historycznymi i relacjami naocznych świadków. Ukazując relacje
z różnych kresowych okręgów AK, pragniemy przybliżyć Państwu ich specyfikę, postacie dowódców, powojenne odyseje ich żołnierzy.
Zasługują oni na naszą pamięć przez cały czas, nie tylko od święta. Niech
ten numer „Kwartalnika” będzie przyczynkiem do naszej zbiorowej pamięci
i wdzięczności dla tych „cichych”, kresowych bohaterów.
Redakcja
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OKRĘGI WILEŃSKI I NOWOGRÓDZKI AK
ppłk dr n.med. Stefania Szantyr-Powolna
MOJE UNIWERSYTETY
„Gdy wieczorem marzę sam,
to w mej wyobraźni
Stają widma dawnych lat,
szczęścia i przyjaźni.
Gwar wesołych młodych słów
w głowie mej się cieśni
Zda się słyszeć miły dźwięk
ulubionej pieśni
Gaudeamus Igitur…………”
Stefania Szantyr-Powolna (ps. „Hanka”)
We wspomnieniach z okresu dzieciń– Prezes Honorowa Stowarzyszenia,
stwa
sielsko-anielskiego często pojawiają
źródło : archiwum Stowarzyszenia Łasię obrazy ze spotkań mego Taty z Przyjagierników Żołnierzy AK

ciółmi – Tato zaczynał (wstęp), a następnie
radośnie brzmiało Gaudeamus. Ta pieśń pozostała na zawsze w mej pamięci.
A potem były pieśni wojskowe, patriotyczne…… Dyskutowano. Wiele mówiło się o Piłsudskim, Hallerze, Żeligowskim (tato i mama brali udział w walce o Wilno).
Urodziłam się 30 lipca 1924 roku w Wilnie. Tato – hr. Bolesław UrsynSzantyr - farmaceuta, mama Emilia z Ostrowskich – urzędniczka stworzyli
w domu serdeczną, ciepłą, patriotyczną atmosferę. Szkołę podstawową,
gimnazjum i maturę (już na tajnych kompletach) ukończyłam w Wilnie.
Gdy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, miałam 15 lat.
Byliśmy wszyscy przerażeni, zagubieni (zwłaszcza młodzież), pełni niezrozumienia, jak to się mogło stać, że ktoś się targnął na naszą ukochaną
Ojczyznę. Nie wiedzieliśmy co robić !
4
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1. Konspiracja. Armia Krajowa
Miesiąc później spotkałam starszego kolegę z harcerstwa, który powiedział, że Oni (!) wiedzą, co trzeba robić. Zaproponował mi przyłączenie
się do oddziałów konspiracyjnych, które wkrótce weszły w skład Związku
Walki Zbrojnej, przekształconego w początkach 1942 roku w Armię Krajową. Po zaprzysiężeniu używałam pseudonimu „Hanka”.
Ukończyłam kurs sanitarno-łącznościowy. Pamiętam dobrze dom i postać prof. Kornela Michejdy, który prowadził szkolenia z chirurgii i na mnie
demonstrował zakładanie opatrunków (z czego byłam bardzo dumna).
Dom ten (z drugiej strony) odwiedziłam też parę lat później, przynosząc
z oddziału partyzanckiego III brygady list do prof. Stanisława Hillera, list od
syna, Janka Hillera (zginął później pod Wilnem w czasie akcji „Burza”).
Pełniąc funkcję łączniczki (m.in. przewoziłam broń, przeprowadzałam
ludzi do oddziałów partyzanckich, organizowałam sieć kolportażu prasy
podziemnej) i sanitariuszki (opiekowałam się rannymi) – zorganizowałam też pluton sanitarno-łącznościowy.
Z moimi medycznymi praktykami – a już wtedy marzyłam, by zostać
lekarzem – wiąże się wspomnienie z oddziału partyzanckiego, gdy przyprowadzono do mnie chłopca z raną postrzałową głowy (kula prześlizgnęła się po kości skroniowej). To był mój pierwszy raz udzielania pomocy, zabrałam się energicznie do opatrywania, ale gdy zobaczyłam w
ranie chodzącą wesz – zrobiło mi się słabo i nie mogłam już tego opatrunku dokończyć. Nie wróżono mi lekarskiej przyszłości.
Wilno kilkakrotnie przeżywało zmianę okupanta (Rosjanie – Niemcy
– znów Rosjanie), liczne aresztowania, egzekucje, bombardowania, zastrzelone, nadpalone ciała, których widok i ten zapach palonego ciała na
zawsze pozostał w pamięci. Słynne morderstwo w Ponarach, podstępne
aresztowanie dowódców oddziałów partyzanckich (rzekomo zaproszonych na rozmowy) po wejściu wojsk Armii Czerwonej – to były wstrząsające przeżycia.
2. Aresztowanie. Wyrok. Obóz
Za działalność konspiracyjną 7 grudnia 1944 roku zostałam aresztowana przez NKGB. Pierwsze przesłuchanie trwało trzydzieści kilka godzin.
Śledztwo było bardzo okrutne. Byłam bardzo bita, miałam złamany nos.
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Cela, w której siedziałam mieściła się w schronie gmachu NKGB, wcześniej mieściła się tu ubikacja, o czym świadczyły ślady na ścianach, a na
podłodze dziury po wyrwanych sedesach. Cela była bardzo mała, miała
jakieś kilka metrów kwadratowych. Był czas, że musiało się w niej pomieścić ponad 20 dziewcząt. Leżałyśmy na zakładkę prawie rozebrane, bo
było bardzo duszno i gorąco.
Błogosławieństwem wtedy były dla nas chwile, gdy jeden ze strażników, a był nim niemłody już, mówiący po polsku Żyd – Rubinowicz –
otwierał drzwi i prosił mnie, abym śpiewała piosenkę z repertuaru Hanki
Ordonówny o Srulku, synu biednego Żyda. Wzruszał się, a my byłyśmy
szczęśliwe, że miałyśmy trochę świeższego powietrza.
Śledztwo trwało kilka miesięcy. Pod koniec marca 1945 roku odbyła się
rozprawa. Sądził nas Wojenny Trybunał ZSRR. Było nas 12 dziewcząt i 2
mężczyzn. Starałyśmy się wyglądać godnie, uczesane, w wygładzonych
rękami sukienkach. Na pytanie „Jakie jest wasze ostatnie słowo?” – odpowiedziałyśmy, że gdyby zaistniała taka potrzeba, robiłybyśmy jeszcze
raz to samo, służyły Ojczyźnie. Wyrok dla większości z nas ( i dla mnie)
brzmiał : 10 lat ciężkich prac w obozach, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia. Kilka dni po rozprawie przewieziono nas do
największego więzienia w Wilnie, na Łukiszkach.
Cztery tygodnie później – 1 lub 3 maja 1945 roku – kilka tysięcy więźniów zostało poprowadzonych na dworzec. Byli to niemal sami mężczyźni.
Nasza dwudziestokilkuosobowa grupa kobiet – zmęczonych i wycieńczonych – szła na końcu. Za nami sfora ujadających psów, pilnujących byśmy
nie odstawały od kolumny. Na dworcu towarowym wszystkich więźniów
załadowano do bydlęcych wagonów. Wiadomość o transporcie już jakimś
cudem rozeszła się po mieście wcześniej, gdyż daleko za torami stał tłum
– na pewno naszych matek, rodzin – aby nas pożegnać. W wagonie było
maleńkie okienko – przez załzawione oczy starałyśmy się rozpoznać bliskich – niestety, wagony stały za daleko. W pamięci i sercu wrył się na zawsze obraz machających tysięcy rąk……. Pociąg ruszył…….
Stukot kół wciąż oznajmiał, że jesteśmy coraz dalej od najbliższych,
od ukochanego Wilna. Któregoś dnia usłyszałyśmy jakieś krzyki, wiwaty,
strzały. Konwojent powiedział nam, że skończyła się wojna! Pojawiła się
iskierka nadziei – a więc powinniśmy wrócić ?! Ale pociąg nieubłaganie
mknął dalej i dalej w nieznane.
6
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Nie sposób na kilku kartkach przekazać całej gehenny tych następnych
11 lat. Było wiele momentów, które dotąd jeszcze jak okrutne koszmary
pojawiają się we śnie. Może więc o niektórych z nich…..
Podróż nasza w tych okropnych warunkach (wagon bydlęcy, otwór
w podłodze na potrzeby fizjologiczne, woda i solona ryba jako racja żywieniowa) trwała jeszcze kilka tygodni, aż dowieziono nas do
obozu w rejonie Uchty – Komi ASSR. W obozie tym o nazwie Sedju przebywali sami kryminaliści (mężczyźni i kobiety). Na wstępie
naczelnik obozu uprzedził nas, że rzeczy osobiste należy trzymać
przy sobie. Próbowałyśmy, ale i tak wkrótce zostałyśmy okradzione
z ubrań, butów i innych rzeczy. Poza tym naczelnik ostrzegł, byśmy nie
korzystały z używanych przez więźniarki kubków i menażek, ponieważ
wszystkie te kobiety były zarażone syfilisem.
Na początku w okresie letnim pracowałyśmy przy koszeniu trawy i dzikich
kwiatów, nazywanych iwanczaj (herbata Iwana). Piękne, wysokie prawie naszego wzrostu. Kosiłyśmy je tasakami. Jednocześnie ścinałyśmy młode pędy
brzóz, które stanowiły pokarm dla bydła, ale były zarazem dodatkiem do naszych obozowych zup. Aby zarobić na kawałeczek chleba, trzeba było wyrobić normę – 200 kg na każdą z nas, a to nie było takie proste !
Zimą skierowano nas do wyrębu lasu. Żadna z nas nie miała pojęcia
o takiej pracy. Najtrudniejszą czynnością było dokopanie się do pnia
drzewa – śnieg sięgał powyżej pasa, więc najpierw trzeba było ten pień
odkopać, abyśmy się mogły zmieścić i pracować piłą. Za pozostawienie
zbyt wysokiego pnia była kara – karcer i głodówka. Zdarzały się wypadki – gdy skręcające się na pniu ścięte drzewa padając miażdżyły stopy,
a także powodowały urazy kręgosłupa.
Były tam i inne przeżycia. Na początku, kiedy pracowałam w parze
z moją przyjaciółką (Halinką) spuszczona przez nas brzoza zaryła się całkowicie w obfitym śniegu. Rozpacz – nie umiałyśmy sobie poradzić. Litościwy konwojent podrzucił nam kilka belek z kubików, ułożonych wcześniej przez innych i tym uratował nas od karceru i pozbawienia nas pajki
chleba. Normą było ścięcie i ułożenie 2 m³ drzewa.
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3. Śmierć nieraz była blisko
W tamtym lesie zdarzyło się też coś, co do dziś powraca w koszmarach. Stanęłyśmy na chwilę, aby się wyprostować, odsapnąć. Jakieś pół
metra ode mnie stała Rosjanka – piękna młoda dziewczyna, kryminalistka z wieloletnim wyrokiem. W pewnym momencie podbiegła do niej
druga Rosjanka i uderzyła ją siekierą w głowę, która nagle rozpadła się
właściwie na dwie części. Było to dla mnie coś tak niepojętego, że przez
chwilę jak sparaliżowana patrzyłam, jak na jakiś film. Ta rzeczywistość dotarła do mnie dopiero, gdy krzyczący konwojent nakazał zabrać nieżywą
dziewczynę i wracać do obozu. Muszę powiedzieć, że nie była to jakaś
zemsta czy odwet za jakieś sprawy, jakieś porachunki. Była to po prostu
metoda na zmianę okrutnych warunków głodu i ciężkiej pracy. Po takim
wydarzeniu sprawca był odsyłany do więzienia. Pobyt w więzieniu, ciepły kąt, kawałek zapewnionego chleba – był motywacją, aby dopuścić się
takiego czynu.
Podobny cel przyświecał także innym dwóm Rosjankom, mieszkającym razem z nami w tym samym baraku ( mieszkało w nim około 150
kobiet). Któregoś dnia zaciągnęły starszą kobietę za parawan oddzielający część baraku od umywalek i tam ją zamordowały. Taki los mógł spotkać każdą z nas.
Widmo śmierci zawsze było blisko.
Będąc w pracy przy wyrębie lasu, w pewnym momencie usiadłyśmy
na pniu drzewa, aby odpocząć i zjeść kawałek chleba, który przyniosłyśmy ze sobą. Byłyśmy młode, któraś z nas powiedziała coś śmiesznego,
wybuchłyśmy śmiechem. Przybiegł konwojent i nakazał nam natychmiast przestać się śmiać, na co jedna z nas ze śmiechem zapytała: „A co
strzelać będziesz ?”. Konwojent : „A będę”. Koleżanka : „No to strzelaj”.
I rzeczywiście otworzył ogień. Jedną dziewczynę zranił śmiertelnie, parę
było rannych. Wróciłyśmy do obozu. Konwojent otrzymał nagrodę za to,
że uniemożliwił próbę ucieczki.
4. Pierwsza wigilia w obozie.
Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Trudno było sobie wyobrazić,
jak można je przeżyć z dala od najbliższych. coraz częściej pojawiał się
smutek na twarzy i załzawione oczy. Postanowiłyśmy jednak, że w wie8
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czór wigilijny nie będziemy płakać, rozpaczać, że będziemy silne, a przywołany obraz rodziny będzie dla nas światełkiem radości.
Na wigilijną wieczerzę przyniosłyśmy do baraku resztki z obozowego obiadu – łyżka kaszy z kroplą oleju. Miseczki postawiłyśmy na stole.
To była nasza kutia. Wyciągnęłyśmy chleb, którym podzieliłyśmy się jak
opłatkiem. Zaczęłyśmy śpiewać „Wśród nocnej ciszy”. Stało się coś niesłychanego. Poczułyśmy się nagle silne, pełne nadziei, wiary i pewności,
że wrócimy do domu, do rodziny, do Ojczyzny. Śpiewałyśmy… „Bóg się
rodzi”, „Lulajże Jezuniu”, „Cicha noc” i chyba wszystkie inne kolędy. Stawałyśmy się coraz silniejsze. Zaśpiewałyśmy też piosenkę o naszym życiu,
którą ja ułożyłam (każdą zwrotkę śpiewało się na inną melodię). Jedna
z koleżanek demonstrowała jakieś sztuczki, inne zaś opowiadały. Potem
znowu śpiewałyśmy. W pewnym momencie spostrzegłyśmy, że jesteśmy
otoczone współmieszkankami baraku. Wszystkie stanęły wokół stołu zafascynowane kolędami, a jednocześnie zdziwione, jak to możliwe, że
w tej sytuacji my nagle czujemy się szczęśliwe. Na koniec jeszcze złożyłyśmy sobie życzenia i zaczęłyśmy przygotowywać się do spania. Jeszcze
nie zdążyłam wejść na pryczę, kiedy do baraku weszło kilku żołnierzy.
Skierowali się od razu do mnie, zrobili rewizję i znaleźli notatkę z piosenką ułożoną przeze mnie. Zabrali mnie ze sobą i skierowali do karceru.
W karcerze było zaledwie kilka stopni ciepła. Przyjaciółka wyprosiła u komendanta, aby przekazał mi tiełogrejkę (watowaną kurtkę), gdyż zabrano
mnie ubraną tylko w cienką sukienkę. Karcer był niewielką celą, w której
przy zewnętrznej ścianie stała prycza zbita z kilku desek. Położyłam się na
niej, ale po pewnym czasie poczułam, że włosy przymarzają mi do ściany.
Zeszłam więc z pryczy i wtuliłam się w kąt sąsiadujący z korytarzem. Po
pewnym czasie przysnęłam. Nagle usłyszałam jakiś pisk, coś dotknęło moją
stopę. Zerwałam się i usiadłam. W bardzo skąpym świetle sączącym się
przez szparę nad drzwiami zobaczyłam dziwne stworzenie wielkości dużego kota. To ‘coś” tkwiło nie dalej niż metr ode mnie. Kiedy zobaczyłam długi
cienki ogon – zrozumiałam przerażona, że to szczur. Szczur był ogromny.
Siedział, wpatrywał się we mnie, widziałam jego czerwone oczka. Wpatrywał się bez ruchu, ja również nie ruszałam się, zaniemówiłam. Jednak po
pewnym czasie zaczęłam do niego mówić, siedział, nie ruszał się. Zaczęłam
śpiewać, a że był to wieczór wigilijny, zaczęłam śpiewać wszystkie kolędy.
Szczur cały czas tkwił w pobliżu mnie. Spędziłam w tym karcerze dziesięć
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dni i tyleż nocy. Szczur stale mi towarzyszył, nawet się do niego przyzwyczaiłam. Chował się tylko wtedy, gdy strażnik otwierał drzwi, aby przynieść
mi wodę, chleb lub zupę, potem znowu pojawiał się. Okruszki chleba były
dla niego. W ostatnich dniach nawet trochę spałam, a szczur się do mnie
nie zbliżał, nie dotknął. Całymi dniami z nim rozmawiałam.
Kiedy wróciłam do baraku i opowiadałam o tym, Rosjanki były zdziwione, gdyż w tym czasie zdarzały się przypadki, że szczury odgryzały
ludziom nosy i palce. W naszym baraku często nocą harcowały całe stada szczurów, wyjadając jakieś resztki, a nas napełniając przerażeniem.
Na skutek doznanego urazu przy wyrębie lasu zostałam odesłana do
Centralnego Szpitala w Wietłosianie koło Uchty. Był to duży obszar podzielony na trzy zony (strefy). W jednej z nich pracowali rekonwalescenci
ze szpitala. Mieściły się tam różne pracownie : stolarska, krawiecka i inne.
Była też duża zona mieszkalna – przede wszystkim baraki męskie, bardzo
maleńka ogrodzona dla paru baraków zona dla kobiet i bardzo obszerna trzecia zona szpitalna. W tej zonie znajdowało się kilkanaście dużych
baraków, w każdym z nich mieścił się jakiś specjalistyczny oddział (interna, chirurgia, psychiatria, neurologia, rentgen, gruźlica, stomatologia,
oddział pomocniczy itp.). Na oddziałach było zawsze pełno pacjentów.
Do pracy w szpitalu kierowano kobiety więźniarki, które pełniły w nim
funkcje pielęgniarek, laborantek, pomocy przyszpitalnych. Kierownikami
poszczególnych oddziałów byli profesorowie lub doświadczeni lekarze,
którzy narazili się władzy sowieckiej, bo nie uciekli przed Niemcami, a
pozostali w swoich klinikach. Kadrę lekarzy tworzyli też tzw. „wolni” lekarze, mający nakaz przebywania w tym rejonie na tzw. zsyłce. Do tej grupy
należał także naczelny lekarz, ogromnie serdeczny dla wszystkich i bardzo życzliwy dla Polaków. Dzięki niemu, a może głównie siostrze przełożonej – Polce – zostałam zatrudniona w laboratorium.
Naczelny lekarz bardzo dbał o wysoki specjalistyczny poziom szpitala,
organizował często naukowe konferencje, na które byli zapraszani lekarze i naukowcy z innych placówek medycznych. Pod wpływem chyba takiej atmosfery „połknęłam bakcyla” i wymarzyłam sobie, że zostanę lekarzem. Będąc świadkiem śmierci kilku pacjentów Polaków – m.in. członka
rodziny Ruszczyców, który zmarł na oddziale gruźliczym, czy innego Polaka, umierającego na raka żołądka (który prosił o zawiadomienie rodziny, co staraliśmy się wykonać), dałam sobie słowo, że zostanę lekarzem.
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5. Przegrano mnie w kraty
Mieszkałam we wspomnianej wcześniej zonie dla kobiet i aby przejść
do pracy do zony szpitalnej, należało pokonać krótki chodnik, znajdujący
się na terenie zony męskiej. Ja i inne kobiety pracujące w szpitalu chodziłyśmy tamtędy codziennie.
Pewnego dnia idąc do pracy do laboratorium, jak zwykle musiałam
przejść obok baraku męskiego. Trzeba trafu, że w tym czasie mężczyźni
– przestępcy grali w baraku w karty. Grali o życie pierwszej osoby, która przejdzie koło okien. To byłam ja. Wiadomość o tym, że zostałam przegrana w karty dotarła do środowiska medycznego, w którym pracowałam.
Dentysta, Ormianin został o tym poinformowany przez jednego z kryminalistów – cieszył się ich zaufaniem, bo korzystali nieraz z jego usług.
O „wyroku” na mnie dowiedział się naczelny lekarz, został także poinformowany naczelnik obozu, który stwierdził, że jest bezsilny wobec
prawa przestępców, jest ono tak silne, że wcześniej czy później wyrok
dosięga każdego, na kogo padł. Naczelny lekarz nie pozwolił mi wychodzić poza obręb szpitalny, ale to i tak nie gwarantowało bezpieczeństwa.
Choć nie do końca zdawałam sobie sprawę z grożącego mi niebezpieczeństwa, to jednak bardzo się bałam. Polki były bardzo szanowane
i cieszyły się dużą sympatią w tamtejszym środowisku szpitalnym. Wiadomość o wyroku na mnie wszystkich bardzo poruszyła, tym bardziej, że
wszyscy czuliśmy się bezradni wobec zaistniałej sytuacji.
I stał się cud !
Przyjaźniłam się wtedy z uroczą, śliczną dziewczyną – Estonką, nazywała się Made Tikerpu. Made pracowała jako pielęgniarka na oddziale internistycznym i była wręcz ubóstwiana przez pacjentów. Kiedy dowiedziała
się o wyroku na mnie, bardzo płakała, rozumiejąc, że grozi mi śmierć. Do
jej wielbicieli należał także przywódca przestępców, przebywający wówczas jako pacjent na oddziale. Gdy zobaczył zapłakaną Made, zapytał, co
się stało i wówczas ona powiedziała mu o tym, co grozi jej przyjaciółce.
Wkrótce bandzior znikł ze szpitala. Zjawił się po kilku dniach i zwrócił
się do Made: „W dowód mojej, wielkiej miłości do ciebie chcę ci dać wielki
prezent. Powiedz swojej przyjaciółce, że odtąd może spać spokojnie”. Człowiek ten przez kilka dni „odegrywał” moje życie z każdym przestępcą po
kolei, w ten sposób zdobywając prawo do decydowania o moim losie.
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Wszyscy odetchnęli z ulgą, a ja dziękowałam ukochanej Wileńskiej Matce Boskiej Ostrobramskiej za to niezwykłe ocalenie.
Niedługo po tym wydarzeniu zostałam wywieziona do obozu żeńskiego
o srogim reżimie w Workucie, leżącym w kręgu zapolarnym. Tam już nie mieliśmy swoich nazwisk, tylko numery: na kurtce na plecach, na spodniach,
na czapce. Poniżano nas na każdym kroku. Szczególnie sadystyczne były
konwojentki. Lubowały się w rewizjach – zbiorowych (sprawdzały baraki)
lub też osobistych. Zabierały przy tych okazjach wszystkie pamiątki czy listy, jeżeli jeszcze komuś udało się je przemycić do obozu.
Także i w Workucie karcer mnie nie ominął. W czasie świąt Bożego Narodzenia zrobiłam z waty świętego Mikołaja. Karcer i zakaz otrzymywania i pisania listów były karą.
W tym obozie w pewnym okresie byłam jedyną Polką (przeważnie Rosjanki i Ukrainki były tam mieszkankami), wychodziłam więc nieraz z baraku i deklamowałam wiersze, aby mówić po polsku. Szczególnym wierszem był „ List do matki z Sybiru” Or-Ota.
W kręgu zapolarnym przez pół roku trwa noc, a przez pozostałe pół
roku dzień. W czasie bardzo krótkiego, trwającego kilka tygodni lata kwitną piękne, żółte kwiaty, przypominające róże. Urok jednak tych kwiatów
nie przesłonił widoku bezdrzewnej, pełnej trzęsawisk i grozy tundry.
6. Droga donikąd. Purga
Wykorzystując lato skierowano nas do robót przy budowie drogi, prawdopodobnie kolejowej, która miała połączyć Europę z Azją (?). Na mapie
jest to zielone pasmo nad Uralem.
Wśród mokradeł tundry widoczne były kępy traw. Były to głęboko idące pod wodę „słupy” ziemi mające taką zieloną grzywę – bardzo niebezpieczne, bo „słupy” się chwiały, woda je otaczająca była głęboka, więc
stawanie na taką kępę było ryzykowaniem życia.
Praca nasza polegała na zasypywaniu takiej wody początkowo żwirem,
a potem kamieniami. Gdy można było położyć prymitywne tory, kamienie
dowoziłyśmy wagonetkami, a gdy takie nasypy udało się dobrze umocnić,
układałyśmy wytrzymalsze tory, na które wjeżdżały ogromne platformy wypełnione kamieniami. Taką platformę musiały rozładować dwie osoby – była
to norma dzienna (śni mi się nieraz, że nie mogę sobie z tym poradzić). To
była bardzo ciężka praca. Na dodatek towarzyszyły jej ogromnie dokuczliwe
12
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komary i chyba jeszcze bardziej dokuczliwe małe muszki, które mimo tzw.
„nakomarników” na twarz – przedostawały się pod nie i wgryzały w spojówki oczu, powodując nieraz płynące strużki krwi po twarzy.
Droga ta nigdy nie została dokończona – nazwana więc została „Drogą
donikąd”.
Zimą w Workucie panowały bardzo duże mrozy. Dochodziły do minus
70 stopni Celsjusza. Czasami w takie zimowe noce oglądałyśmy niepowtarzalne zjawisko, które występuje tylko daleko na północy – jest to zorza polarna. Mimo zmęczenia, zrywałyśmy się z prycz, by podziwiać niesamowite piękno zmieniających się świateł (z przewagą seledynowego),
przybierających nieraz fantastyczne kształty.
Ale występowało tam także i inne, groźne zjawisko, a mianowicie purga ! Jest to coś w rodzaju zamieci w straszliwym wydaniu. Początkiem
purgi były spadające wolno płatki śniegu, które stawały się coraz większe
i osiągały prawie wielkość dłoni. Był to piękny widok. Lecz za chwilę pojawiał się silny, wyjący wiatr, stawał się wciąż coraz silniejszy i silniejszy,
do tego stopnia, że nie słyszałyśmy się nawzajem i musiałyśmy mocno
trzymać się za ręce, aby utrzymać się na nogach. Bywało, że całe brygady wraz z konwojentami były zasypywane przez śnieg – purgę i dopiero
wiosną, gdy śniegi topniały, znajdywano zasypanych ludzi.
Purga powodowała zasypywanie torów, uniemożliwiające transport
kolejowy. Wyprowadzano nas wtedy do pracy, do walki z tym żywiołem.
Szalejący wiatr powodował, że śnieg wbijał się w nasze buszłaty i tiełogrejki (przenikając aż do ciała), które natychmiast zamarzały. Wyglądałyśmy jak kosmonautki.
Nigdy przedtem ani potem nie słyszałam tylu przekleństw dotyczących
rodziny, Boga, Ojczyzny. Zwały śniegu naniesione przez atak purgi sięgały nieraz 6 metrów wysokości. Śnieg był tak mocno zbity, że trzeba było
rozbijać go kilofami. Naszym zadaniem było przekopanie takiego tunelu,
aby pociąg mógł przejechać, Zaspy były bardzo wysokie, warunki pracy bardzo trudne, dlatego tunele nie były zbyt szerokie. Kiedy przejeżdżał pociąg lub lokomotywa , starałyśmy się przybliżyć jak najbardziej
do śnieżnej ściany. Nieraz poprzez wycie wiatru nie słyszałyśmy nadjeżdżającego pociągu i tylko silne światła lokomotywy były sygnałem, aby
mieć się na baczności. Niestety, zdarzył się wypadek, kiedy brygadierka
naszej grupy została wciągnięta przez pociąg. Zginęła na miejscu.
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W końcu 1954 roku zostałam przeniesiona do innego obozu i specjalnego, wydzielonego baraku, w którym grupowano osoby przygotowywane do zwolnienia. Mój wyrok – 10 lat obozu – wkrótce dobiegał
końca. Któregoś dnia wywołano mnie do biura i odczytano niezliczoną
ilość paragrafów. Następnie dano do podpisania dokument, z którego
wynikało, że odtąd będę stałą mieszkanką Workuty i obywatelką Związku Sowieckiego. Nie zgodziłam się podpisać, zagrożono wówczas nowym wyrokiem. Mimo wszystko, nie zgodziłam się. Odprowadzono mnie
z powrotem do obozu. Chociaż od tego momentu minęło już 57 lat –
wciąż doskonale go pamiętam, dotąd w snach pojawia się obraz, że dochodzę do furtki, ale zostaję cofnięta do obozu. Budzę się w nocy przerażona.
Po tygodniu zostałam ponownie wezwana do biura. Znowu położono przede mną dokument do podpisania, ale tym razem był to dokument stwierdzający, że w danym okresie przebywałam na terenie
Workuty.
Ten czas oczekiwania na decyzję był dla mnie okresem ogromnie trudnym. Wiedziałam o tym, że dodatkowy wyrok można było otrzymać za
byle błahostkę, na przykład, że film amerykański podobał się komuś bardziej niż radziecki, również za odmowę wykonania jakiegoś polecenia.
Dodatkowe wyroki wydawano bardzo często. Miałam więc przed sobą
okrutne wizje, przeżyłam to strasznie i być może dlatego moment cofnięcia mnie do obozu nieraz pojawia się w moich snach.
7. Wreszcie wolność. Powrót do Polski.
Kiedy więc wreszcie otworzyła się przede mną brama i wyszłam na długo oczekiwaną wolność – byłam szczęśliwa !
Przestałam być więźniem – ale….. byłam zesłańcem !
Za bramą oczekiwała na mnie jedna z moich serdecznych koleżanek Janeczka Zuba. Zamieszkałam w polskiej rodzinie P.P. Jackiewiczów.
Niedługo potem znalazłam pracę w laboratorium przy jednej z kopalń. Udało mi się także otrzymać mały pokoik szerokości około 2 m, wysokości ok. 3 m, a długości także około 3 m. Ktoś podarował mi tapczan,
na którym spałyśmy we cztery: Janka, Wanda, Hala i ja. Ale było nam tam
dobrze. Nawet kiedyś – w Niedzielę Palmową – ksiądz Drzepecki odprawił tam mszę świętą.
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Nie wytrzymując stanu beznadziejności, jeżeli chodzi o powrót do Polski – któregoś dnia zaryzykowałam i poszłam do Urzędu NKGB w Workucie. Tam powiedziałam, że wiem, iż na mocy specjalnego polsko-sowieckiego porozumienia Polacy mogą wracać do kraju. Wymyśliłam to
na podstawie informacji, że grupa Niemek z obozu została odesłana do
Niemiec. Komisarz z urzędu nieco się zdziwił, ale powiedział, abym zjawiła się za tydzień i wówczas wszystko mi wyjaśni.
Tydzień później – zaopatrzona w bieliznę na zmianę, chleb, kanapki –
odprowadzona przez załzawione koleżanki, spodziewające się najgorszego – ruszyłam do gmachu NKGB. Usłyszałam, że istotnie jest możliwość
powrotu do Polski, trzeba tylko nawiązać kontakt z rodziną, otrzymać od
niej zaproszenie i zapewnienie, że jest w stanie utrzymać „repatrianta”.
Po powrocie do koleżanek, powtórzyłam dobre wieści. Oczywiście od
razu starałyśmy się nawiązać kontakt z rodzinami. Poprosiłam kolegów,
którzy już wcześniej mieli kontakt z najbliższymi, aby przekazali moją
ogromną prośbę o zamieszczenie w prasie w Polsce ogłoszenia, że żyję
i oczekuję na kontakt z rodziną. Moja mama, szukając wszędzie informacji o moim losie, otrzymała wiadomość z Czerwonego Krzyża, że ja nie
żyję. Ale serce matki nie pozwoliło uwierzyć jej w tę smutną wiadomość.
Na Wybrzeżu, w Gdańsku, szczęśliwym trafem mama odczytała w prasie
moje ogłoszenie. Nawiązała więc szybko kontakt z rodziną, która dała
to ogłoszenie, a potem ze mną. Musiała załatwić mnóstwo formalności,
setki papierów, które po jakimś czasie dotarły do mnie i które złożyłam
w NKGB. Ale minęło jeszcze długich 9 miesięcy, zanim przyszło zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na mój wyjazd do Polski.
Po paszport trzeba było polecieć samolotem do Syktywkaru – stolicy
Republiki Komi (w tej republice znajduje się Workuta), gdyż ze względu
na rozlewiska tundry, nie było tam innych dróg dojazdowych.
Wracałam do Polski w towarzystwie jeszcze dwóch osób : Staszka Dużniaka i Mariana Świerczyńskiego, pociągiem przez Moskwę. Był to czerwiec 1955 roku.
Kiedy dojechaliśmy do granicy w Terespolu i zobaczyłam słup biało-czerwony i przy nim żołnierza w polskim mundurze, zaczęłam strasznie
płakać. Były to chyba wszystkie łzy, tłumione przez jedenaście lat. A już
wydawało mi się, że nie jestem zdolna do płaczu, tymczasem szlochałam
straszliwie, nie mogąc z siebie wydobyć słowa. Kiedy pociąg zatrzymał
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się na stacji i wszedł celnik pytając o paszporty, widząc, że coś się ze mną
dzieje, chyba nawet nie poprosił mnie o paszport. Nie mogłam uspokoić
się aż do Warszawy.
Dopiero w Warszawie zawiadomiłam moją mamę o tym, że jestem
w Polsce i przyjadę do niej na Wybrzeże. Do ostatniej chwili nie byłam
pewna, czy dojadę, czy to prawda, że jestem już w kraju.
Nasze spotkanie było niesamowite. Moja mama w pierwszym momencie mnie nie poznała. Dopiero gdy zawołałam „mamusiu” – wtedy mnie
poznała i wyciągnęła ramiona – najmilsze, najukochańsze, najdroższe na
świecie, w które wtuliłam się jak małe dziecko. Płakałyśmy obie. Ileż musiało przeżyć jej biedne serce, o tym chyba świadczyła Jej mocno posiwiała
głowa. Dowiedziałam się, że Tato zmarł w rok po moim aresztowaniu.
8. Wymarzona medycyna.
Zamieszkałam w Gdańsku. Dzięki temu, że była polityczna odwilż –
słynny Październik’56 jeszcze pamiętam, jak z okien Gdańskiej Akademii
Medycznej leciały książki do filozofii marksistowskiej i inne – po zdaniu
egzaminu z chemii i fizyki dostałam się na studia. Nie mogę opisać, jaka
byłam szczęśliwa. W sali wykładowej chciało mi się krzyczeć z radości.
W gronie koleżanek i kolegów, mimo, że byłam od nich starsza (na samym początku była nieduża grupa „starszaków”) – czułam się cudownie.
Z wieloma dotąd łączą mnie serdeczne, przyjacielskie więzy.
Studia ukończyłam z bardzo dobrymi wynikami. Byłam dumna – bo
dotrzymałam danego sobie słowa, że zostanę lekarzem.
W 1959 roku wyszłam za mąż za wspaniałego człowieka inż. Leona
Jana Powolnego – już niestety nie żyjącego. Pierwsza córeczka zmarła.
Mam dwoje dzieci : syna Janusza – absolwenta Wyższej Szkoły Muzycznej – dyrygenta (również po lingwistyce angielskiej) i córkę Renatkę po
germanistyce, a także pięcioro wnucząt .
Zrobiłam dwa stopnie specjalizacji z analityki lekarskiej i w latach siedemdziesiątych obroniłam pracę doktorską pt. : „Wpływ stresu przewlekłego na gospodarkę tłuszczową” – w aspekcie czynników ryzyka w chorobie wieńcowej. Interesowała mnie także zawsze hematologia.
Pracowałam jako adiunkt w Centralnym Ośrodku Badawczym Kolejowej Służby Zdrowia aż do emerytury.
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Oprócz pracy lekarskiej, która mnie pochłaniała, nawiązałam kontakty z wieloma łagiernikami – współtowarzyszami niedoli w więzieniach
i obozach, skazanych tak jak i ja za walkę o Wolną i Niepodległą Polskę
w szeregach Armii Krajowej.
9. Na emeryturze.
Od 2003 roku byłam prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Oprócz różnych innych spraw organizowałam coroczne pięciodniowe zjazdy łagierników, na które oprócz
członków z kraju, przyjeżdżają także członkowie z zagranicy – głównie
z Białorusi, Litwy, Ukrainy. Zwiedzamy wiele cudownych obiektów, wspominamy, śpiewamy nasze pieśni patriotyczne, wojskowe, wracając myślami do młodości i tych lat „chmurnych i górnych”.
Wiele lat byłam także redaktorem ‘Kwartalnika” Stowarzyszenia, w którym staramy się uchronić od zapomnienia ostatnie wydarzenia historyczne i losy ludzi, którzy swoją młodość i zdrowie, a nieraz i życie poświęcili
Wielkiej Sprawie. Ich wspomnienia są nieraz wstrząsającą prawdą o tym,
jak okrutnym może być człowiek dla drugiego człowieka – homo homini
lupus est !
Dzięki Koledze dr med. Edwardowi Ordyńcowi, działającemu z ogromnym zaangażowaniem i wkładającemu w nasze spotkania całe serce –
oprócz zjazdów jubileuszowych lekarskich (z okrągłą datą) odbywały się
także co roku krótkie, małe spotkania. Zawsze serdeczne, z łezką w oku.
Zdarzało się czasami, że pytaliśmy siebie nawzajem „czy Ty to……?” Trochę (!) niektórzy się zmienili, ale wciąż w pamięci, oczyma duszy widzi się
kochane, roześmiane twarze. Wielu z nas niestety odeszło już na zawsze.
Niezapomnianych, wspaniałych profesorów już także nie ma. Jakże
smutno ! A byli to wyjątkowi, wspaniali ludzie, cudowni wykładowcy.
Wielkie osobistości (większość z wileńskiego Uniwersytetu im. Stefana
Batorego).
Ech…. Łza się w oku kręci ! A chciałoby się jeszcze raz zaśpiewać :
Vivat Academia ! Vivant professores !
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 

17

OKRĘGI WILEŃSKI I NOWOGRÓDZKI AK
dr Kazimierz Krajewski
Operacja „Ostra Brama”
Początkowo Okręgi AK Wilno i Nowogródek miały wyznaczone odrębne zadania na moment przełomowy. Do czasu wykrystalizowania
się w KG AK planu akcji „Burza”, to jest do listopada 1943 roku, obowiązywały je przydzielone im zadania osłonowe wobec przewidywanego powstania powszechnego w centrum kraju. Ze wspomnień komendanta Okręgu AK Nowogródek podpułkownika Jana Szulca vel Janusza
Szlaskiego „Prawdzica” wynika, że jeszcze w pierwszej połowie 1943 r.
uzyskał on zgodę Komendanta Głównego AK generała Stefana Roweckiego „Grota” na ewakuowanie w momencie nadejścia Armii Czerwonej
własnych oddziałów partyzanckich oraz elementu najbardziej zdekonspirowanego. Jednak rozkaz Komendanta Głównego AK nr 1300/III z 20
listopada 1943 roku informujący o koncepcji akcji „Burza” wprowadzał
zasadniczą zmianę w planie użycia sił Okręgu Nowogródzkiego. Do
wykonania zadań przewidzianych w akcji „Burza” przeznaczono teraz
większość sił z tego terenu.
Zakładając, że przeprowadzona z niezwykłą ofiarnością akcja „Burza” na Wołyniu miała stać się swego rodzaju próbą pokazującą rzeczywiste intencje Sowietów wobec Armii Krajowej i w ogóle sprawy
polskiej, to trzeba powiedzieć, że eksperyment ten się nie udał. Armia sowiecka rozbrajała ujawniające się oddziały AK, represjonowała
ich kadrę, a szeregowych wcielała do komunistycznej armii Berlinga –
przy całkowitej bierności naszych zachodnich sojuszników. Nie tylko,
że nie zaprotestowali oni przeciw jawnemu bezprawiu, ale nawet nie
ogłosili, że uznają żołnierzy AK za kombatantów (uczynili to dopiero po miesiącu trwania Powstania Warszawskiego, w obliczu zbrodni masowo popełnianych przez wojska niemieckie). Wydawało się, że
o ile walki wołyńskiej dywizji AK i brutalna konfrontacja z Sowietami, tyle że rozgrywająca się w jakichś wioseczkach i chutorach o nic
niemówiących nazwach, mogły zostać niezauważone przez aliantów,
nie wywołując ich reakcji, o tyle podobne wydarzenia mające miej18
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sce w dużym mieście nie powinny już ujść uwagi światowej opinii publicznej.
Wiosną 1944 r. wykrystalizował się pomysł opanowania własnymi siłami AK Wilna, jednego z najważniejszych polskich miast. Nową sytuację stworzyło pojawienie się na kresach ppłk cichociemnego Macieja
Kalenkiewicza „Kotwicza”, pracownika Oddziału Operacyjnego Komendy Głównej AK. Ten wybitny oficer, współtwórca idei cichociemnych,
w kwietniu 1944 r. opracował wstępną koncepcję opanowania Wilna,
znaną już wkrótce jako operacja „Ostra Brama”. Było to daleko posunięte odstępstwo od planu akcji „Burza”, który pierwotnie wyłączał wielkie
miasta z działań zbrojnych. „Kotwicz” zakładał, że liczące się wystąpienie znacznych sił AK w tym dużym mieście mogłoby zmusić Sowietów
do poważnego, sojuszniczego potraktowania Armii Krajowej, zaś nad
ewentualnym gwałtem ze strony rosyjskiej sprzymierzeni nie mogliby
przejść do porządku dziennego, tak jak nad wydarzeniami rozgrywającymi się w małych wołyńskich miejscowościach. „Kotwicz” uzyskał akceptację swych planów ze strony komendanta Wileńskiego Okręgu AK
i Delegata Rządu na Okręg Wileński, a wkrótce potem KG AK. Komenda Nowogródzkiego Okręgu AK podporządkowana została Komendzie
Wileńskiej.
W dniu 25 czerwca ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk” wydał rozkaz,
w którym informował o objęciu dowództwa nad Okręgami Wilno i Nowogródek oraz o tym, że komendantem Okręgu Wileńskiego mianował ppłk
Lubosława Krzeszowskiego „Ludwika”, a Nowogródzkiego – ppłk dypl. cc
Adama Szydłowskiego „Poleszuka”. Była to decyzja wyłącznie formalna,
bowiem żaden z wymienionych oficerów nie był w stanie faktycznie objąć powierzonego sobie terenu, ani nad nim zapanować. Rzeczywiste
kierownictwo w momencie przełomowym znalazło się zatem w rękach
ppłk „Wilka” i jego sztabu. Szybkie przesuwanie się frontu spowodowało,
że ppłk „Wilk” wydał rozkaz przyspieszający termin uderzenia na Wilno.
Pomimo znacznych odległości i trudnych warunków przemarszu, wszystkie bataliony nowogródzkie podjęły próbę przybycia pod Wilno. Jedynie Zgrupowanie Stołpeckie AK ruszyło wprost na zachód i wzięło udział
w walkach powstańczych w Puszczy Kampinoskiej i na ulicach stolicy.
Gdy siły Nowogródzkiego Okręgu AK prowadziły działania bojowe
na terenach od Radunia po linię Niemna (walki pod Dokudowem, BokKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 
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szyszkami, Trabami, na szosie lidzkiej, w Żyrmunach i in. miejscach),
a następnie podejmowały marsz na Wilno, brygady wileńskie AK wykonywały akcję „Burza” na swym macierzystym terenie. Atakowano
wycofujące się niemieckie kolumny ewakuacyjne i rozbrajano posterunki wojskowe oraz załogi policyjne. 30 czerwca 1 i 3 Brygada wykonały zasadzkę na wycofującą się niemiecką kolumnę koło Kozłówki na
szosie do Michaliszek; 2 lipca 1 Brygada zniszczyła linie telekomunikacyjne i wykonała zawały na trakcie Batorego, po czym ostrzelała tam
niemiecką kolumnę samochodową, a 23 Brygada zaatakowała kolumnę niemiecką koło wsi Trapsze. Następnego dnia 7 Brygada wykonała nieudaną akcję na niemieckie koszary w Porubanku. W dniach 2–3
lipca 1944 roku ORKO dowodzony wówczas przez porucznika Hieronima Piotrowskiego „Jura” w zasadzkach na szosie lidzkiej pod Trokielami
i Bieniakoniami zadał Niemcom spore straty, zdobywając wiele broni,
w tym działko przeciwpancerne. Dzień później 3 Brygada zdobyła bunkier niemiecki pod Santoką i wysadziła tory kolejowe. Tego dnia także
4 Brygada „Narocz” biła się z Niemcami pod wsią Czerany, a 23 Brygada
koło Drużyl. Natomiast 6 lipca jeden z pododdziałów 3 Brygady rozbroił
załogę niemieckich bunkrów w Kienie, a 4 Brygada „Narocz” ostrzeliwała wycofujących się Niemców na drodze Drużyle–Santoka. Wycofująca
się na zachód 5 Brygada Wileńska AK opanowała miasteczko Suderwa,
rozbrajając niemiecki posterunek wojskowy.
Znajdujące się w polu siły Okręgu AK Wilno liczyły na przełomie czerwca i lipca 1944 roku blisko dziesięć tysięcy żołnierzy, zorganizowanych
w piętnaście brygad partyzanckich i kilka mniejszych jednostek. Siły
Okręgu Nowogródzkiego liczyły około 7.500 żołnierzy (pięć zgrupowań
tworzonych przez dziewięć batalionów piechoty, siedem szwadronów
kawalerii i cztery mniejsze pododdziały). W powiatach południowych
(Nieśwież i Baranowicze) pospiesznie prowadzono mobilizację dwóch
kolejnych jednostek batalionowych. Rozkaz operacyjny do akcji „Ostra
Brama” przygotowywał na polecenie ppłk „Wilka” jego szef operacji polowych mjr dypl. cichociemny Teodor Cetys „Sław”. Dotychczasowy szef
sztabu Okręgu Wilno podpułkownik „Ludwik” w związku z objęciem
przez ppłk „Wilka” dowództwa nad siłami obu połączonych okręgów mianowany został na stanowisko komendanta Okręgu Wilno. Jednocześnie
powierzono mu kierowanie akcją zmobilizowanych oddziałów konspi20
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racyjnych wewnątrz miasta. Uderzeniem oddziałów partyzanckich z zewnątrz miał kierować ppłk „Poleszuk”.
Ostatecznie koncepcja operacji „Ostra Brama” została sformułowana
następująco. Na Wilno miały uderzyć jednocześnie cztery zgrupowania AK wspierane od zewnątrz przez zmobilizowane oddziały konspiracyjnego Garnizonu Miasta. Od północy miało atakować Zgrupowanie nr 2 mjr Wacława Potockiego „Węgielnego”, liczące około trzech
tysięcy żołnierzy, od zachodu zaś improwizowana grupa rtm. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” złożona z 4 i 5 Brygady w sile tysiąca
stu żołnierzy. Atak od wschodu miało przeprowadzić Zgrupowanie nr
1 mjr Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego”, a od południowego
wschodu Zgrupowanie nr 3 mjr Czesława Dębickiego „Jaremy”. Przyśpieszenie akcji, związane z rozwojem sytuacji na froncie, pozwalało
oczywiście na osiągnięcie politycznego celu operacji, jednak skazywało ją na realizację tylko częścią sił. Topniały one z godziny na godzinę. Planując działania, zapomniano, że rtm. „Łupaszka” znacznie wcześniej uzyskał zgodę Komendanta Okręgu na wycofanie się na zachód
w momencie przełomowym i właśnie z tego prawa skorzystał, gdyż
formalnie nie zostało ono w należyty sposób odwołane. W tych okolicznościach dowodzący 4 Brygadą ppor. Longin Wojciechowski „Ronin” nie zdecydował się na wejście do akcji i dołączył do Zgrupowania
mjr „Węgielnego”. Jednostka ta, wykonując akcję „Burza” na obszarze na północ od Wilna w bezpośredniej bliskości miasta, nie wzięła
udziału w ataku, mimo iż przydzielono jej najsłabiej obsadzony przez
przeciwnika odcinek. Brygada 12 nie zdążyła na czas pod Wilno, Brygady 6 nie zawiadomiono o przyśpieszeniu terminu operacji, Brygada 7 „Wilhelma” i Brygada „Gozdawy”, mimo iż znajdowały się tuż pod
miastem w Puszczy Rudnickiej, nie brały udziału w akcji, bowiem nie
dostały na czas rozkazów.
Pod Wilno zdołało dotrzeć pięć batalionów nowogródzkich. Cztery
spośród nich, które nawiązały kontakt ze sztabem ppłk „Wilka”, przydzielono do zgrupowań mjr „Pohoreckiego” i mjr „Jaremy”. W efekcie do ataku
na miasto nocą z 6 na 7 lipca przystąpiły jedynie dwa zgrupowania („Jaremy” i „Pohoreckiego”), wspierane przez oddziały konspiracji miejskiej
(w tym tylko dwie większe, zwarte jednostki: batalion kapitana Bolesława Zagórnego „Jana” i kompania kapitana Józefa Grzesiaka „Kmity”).
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W skład Zgrupowania majora „Pohoreckiego” wchodziły:
3 Brygada por. „Szczerbca”
8 Brygada por. „Tura”
Oddział Dyspozycyjny por. „Groma”
Oddział Osłonowy por. „Wilczura”
III batalion 77 pp-UBK ppor. „Sablewskiego”
V batalion 77 pp kpt „Kaliny” (2 kompanie)
Łącznie

800 ludzi
500 ludzi
120 ludzi
180 ludzi
600 ludzi
350 ludzi
(brak 1 kompanii)
2550 ludzi

Zgrupowanie majora „Jaremy” tworzyły następujące jednostki:
9 Brygada chor. „Małego”
Oddział Kedywu por. „Freza”
Oddział Osłonowy por. „Gracza”
I batalion 77 pp por. „Zycha I”
VI batalion 77 pp por. „Pala”
Pluton „Wilka” z IV/77 pp AK

Łącznie

270 ludzi
60 ludzi
60 ludzi
400 ludzi
600 ludzi
60 ludzi
1450 ludzi

Łącznie w akcji na Wilno uczestniczyło około czterech tysięcy partyzantów z Okręgów Wilno i Nowogródek, wspieranych przez tysiąc żołnierzy
konspiracji miejskiej z Garnizonu AK Wilno. Oddziały AK uczestniczące
w ataku na Wilno dysponowały dwoma działkami przeciwpancernymi
z ograniczoną ilością amunicji, kilkunastoma moździerzami i granatnikami oraz bronią maszynową i ręczną różnych typów.
Siły niemieckie obsadzające Wilno, dowodzone przez generała Gerharda Poela, a od 8 lipca 1944 roku przez generała Rainera Stahela liczyły
17.500 żołnierzy (według źródeł niemieckich dysponowały 270 działami, 60 czołgami i działami pancernymi, 50 opancerzonymi wozami zwiadowczymi oraz 48 moździerzami). Na lotnisku na Porubanku stacjonowało kilka kluczy samolotów bojowych. Na przedpolach miasta Niemcy
zdążyli wybudować kilkanaście umocnionych węzłów obronnych. Większość znajdowała się na odcinku południowym.
22
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W dniu 3 lipca 1944 roku „generał Wilk” wydał rozkaz, w którym wyznaczał termin operacji „Ostra Brama” na noc z 6 na 7 lipca, przyśpieszając w ten sposób uderzenie na miasto o trzy dni. Właśnie tych trzech
dni zabrakło części batalionów nowogródzkich, pospiesznie maszerującym na Wilno, by dotrzeć na miejsce. Zadziwiać musi niedopracowanie szczegółów operacji „Ostra Brama”, w tym brak łączności nie tylko
z oddziałami nowogródzkimi, ale także z własnymi oddziałami Okręgu
Wilno, wreszcie brak rozpoznania dyslokacji sił przeciwnika. Oddziały
nowogródzkie uderzające na Wilno nie zostały poinformowane o siłach niemieckich na poszczególnych odcinkach natarcia. Nie dostały
też przewodników znających teren natarcia, żołnierzom zaś nie wyjaśniono precyzyjnie, czego się od nich oczekuje. Jak wspomina jeden
z partyzantów VI batalionu 77 pp AK Stanisław Paszul „Węgiel”, „to tu
właśnie, tu był błąd, że żołnierz nie wiedział, gdzie idzie. O to chodziło, że
myśmy szli, ale nie wiedzieli po co idziem”.
W wyznaczonym terminie rozpoczęło się natarcie oddziałów AK na
Wilno od wschodu i południowego wschodu. III batalion 77 pp AK-UBK
atakował Czarnym Traktem przez wieś Góry, kierując się na wylot ulicy
Subocz. W drugim rzucie za nim znajdował się V batalion 77 pp AK. Z lewej strony UBK szła 9 Brygada, a dalej I i VI batalion 77 pp AK, idące w kierunku na przedmieście Hrybiszki i Rossę, z prawej 3 i 8 Brygada. Te dwie
ostatnie jednostki związały się w ciężkich walkach z Niemcami na Kolonii Kolejowej i Belmoncie. Atak 9 Brygady utknął w miejscu po śmierci
dowódcy zaraz na początku akcji. Tymczasem III batalion (UBK) nie dotarł w rejon ulicy Subocz, gdyż we wsi Góry natknął się na silne oddziały niemieckie. Oprócz różnorodnej zbieraniny, złożonej z wycofujących
się jednostek frontowych i policyjnych, we wsi znajdowały się : jednostka SS Hundeschule (szkoła psów policyjnych) oraz załoga obsadzająca
węzeł obronny (ulokowana w bunkrach i rowach strzeleckich na wzgórzu po prawej stronie Czarnego Traktu na zachodnim krańcu wsi Góry).
Pomimo, iż dowództwo batalionu nie było powiadomione o obecności
Niemców w Górach, natarcie poprowadzono bardzo sprawnie. Szybko
zlikwidowano lub rozbrojono żołnierzy niemieckich z wycofujących się
jednostek frontowych i policyjnych. Następnie 1 i 2 kompania związały
się w kilkugodzinnej walce z załogą bunkrów i Hundeschule, przełamując o świcie obronę niemiecką (1 kompania zdobyła bunkry i stanowiska
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strzeleckie na wzgórzu, natomiast 2 kompania zlikwidowała esesmanów
z Hundeschule).
Z kolei I i VI batalion 77 pp AK atakowały poprzez przedmieścia Hrybiszki w kierunku cmentarza Na Rossie, przy czym I batalionowi przypadł
odcinek najbardziej wysunięty na zachód. Żołnierze VI batalionu jeszcze
przed osiągnięciem niemieckich linii obronnych stoczyli walkę z napotkanymi pododdziałami Ostlegionu, rozłożonymi na postoju w rejonie
Hrybiszek, likwidując je. Następnie oba bataliony atakowały niemieckie
punkty oporu w bunkrach i rowach strzeleckich. W walce tej osiągnięto
przejściowe sukcesy, zdobywając pierwszą linię niemieckich stanowisk
i powstrzymując próby kontrataków ze strony przeciwnika. Pluton „Koguta” z 2 kompanii I batalionu 77 pp AK zdobył jeden z bunkrów. Rankiem oba bataliony znalazły się pod ogniem artylerii i moździerzy, zaś
I batalion ostrzeliwany był również z lewej strony z boku przez załogę
węzła obronnego nr 31, nieobjętego polskim natarciem.
Po zdobyciu wsi Góry przez UBK około czwartej rano do akcji rzucono
także dwie kompanie V batalionu 77 pp AK, które miały wesprzeć dalszy
atak UBK na Wilno w rejonie ulicy Subocz. Druga kompania V batalionu 77 pp AK zlikwidowała napotkaną słabą, niemiecką placówkę. Jednak dalszy ruch V batalionu został powstrzymany rozkazem dowództwa
w wyniku ogólnego niepowodzenia i odwołania operacji.
Ogień niemieckich moździerzy i artylerii spadł na wszystkie oddziały AK
prowadzące natarcie. Próba przeciwdziałania podjęta przez moździerze III
batalionu 77 pp AK nie przyniosła odczuwalnych efektów. Do akcji wszedł
też niemiecki pociąg roboczy (saperski) dostosowany do walki, w polskich
relacjach błędnie określany jako pociąg pancerny. Pociąg swobodnie poruszał się linią biegnącą z Nowej Wilejki, bo przechodzące na północną
stronę linii kolejowej 3 i 8 Brygada nie zabezpieczyły się poprzez zerwanie
torów. Ponieważ lotnisko na Porubanku w ogóle nie zostało zaatakowane
tej nocy, gdyż wyznaczona do tego celu 12 Brygada nie zdążyła na czas
pod Wilno, z nastaniem dnia pojawiły się niemieckie samoloty, ostrzeliwujące oddziały polskie. Wobec ogólnego niepowodzenia operacji „generał
Wilk” zdecydował się na wydanie rozkazu o przerwaniu natarcia i rozpoczęciu odwrotu. Wycofywanie się oddziałów AK odbywało się pod ogniem
artylerii niemieckiej i wśród niezwykle uciążliwych ataków lotnictwa. Poniesiono wówczas dalsze dotkliwe straty.
24
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Wystąpienie powstańcze wewnątrz miasta nastąpiło z opóźnieniem
w stosunku do akcji oddziałów partyzanckich na odcinku południowym
– dopiero 7 lipca 1944 r. Wobec stosunkowo słabych sił „Garnizonu Wileńskiego” użytych do akcji zostało też szybko stłumione przez Niemców,
a oddziały przeszły ponownie do konspiracji, by wznowić aktywność
w końcowym etapie walk o miasto. Jedynie batalion kpt. „Jana” opanował słabo obsadzoną przez przeciwnika dzielnicę Zarzecze, w następnych dniach rozszerzył swe działania na sąsiednie dzielnice.
Ostateczny efekt pierwszego etapu operacji „Ostra Brama” wyglądał
tak, że wielogodzinne ciężkie ataki oddziałów AK prowadzone z kierunku południowo-wschodniego zostały odparte przez przeciwnika. Słabo
uzbrojone grupy wileńskiej konspiracji poniosły bardzo wysokie straty
i musiały przerwać akcję, przechodząc znów do konspiracji, by wznowić ją w bardziej sprzyjającym momencie za kilka dni. Operacja „Ostra
Brama” w pierwszym podejściu załamała się. Nie oznaczało to jednak
końca walk AK o Wilno oraz w rejonie miasta. Do 8 lipca na kierunku
wschodnim, na obrzeżach miasta, walczyła 3 Brygada AK. 7 lipca 6 Brygada AK rozbroiła kompanię wojska niemieckiego w dworze Szwajcary,
na południe od Wilna, uwalniając kolumnę pędzonych jeńców: Sowietów, obywateli Królestwa Jugosławii i innych. W tym samym dniu inny
pododdział tej jednostki rozbroił wycofującą się niemiecką kolumnę
samochodową pod Kamionką. Zgrupowanie majora „Węgielnego” walczyło na terenach położonych na północ od Wilna, w bezpośredniej bliskości miasta. 5 lipca 2 Brygada AK zaatakowała pod Niemenczynkiem
wycofujące się jednostki policji białoruskiej oraz jednostki niemieckie
na drodze Korwie–Mejszagoła. Następnego dnia w ataku na jednostkę
artylerii niemieckiej koło Gładkiszek zdobyła dwie haubice wraz z zapasem amunicji. Od 8 do 11 lipca pododdziały 1, 2 i 23 Brygady AK, we
współdziałaniu z wojskami sowieckimi, walczyły w rejonie Mejszagoły i na szosie Podbrodzie–Wilno z wojskami niemieckimi, próbującymi
wycofywać się na zachód.
Akcje bojowe prowadziły także oddziały AK znajdujące się w innych rejonach Wileńszczyzny. I tak 7 lipca 7 Brygada zaatakowała pod Chazbijewiczami (na południe od Wilna) niemiecką jednostkę wojskową. Natomiast 8 lipca 24 Brygada AK opanowała miasteczko Opsa, rozbrajając
niemiecką załogę i biorąc dużą zdobycz.
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W dniu 13 lipca 1944 roku jednostki Zgrupowania majora „Węgielnego” stanęły na drodze sił niemieckich podejmujących próbę wyrwania
się z okrążonego przez przeciwnika Wilna. Wycofywały się doborowe jednostki niemieckie: spadochroniarze, żołnierze jednostek policyjnych SS
oraz grenadierzy i pododdziały artyleryjskie Wehrmachtu itp. Jako pierwsza starła się z nimi 1 Brygada Wileńska AK w rejonie wsi Krawczuny. Uległa częściowemu rozproszeniu i poniosła spore straty sięgające dwudziestu zabitych, zginął m.in. jej dowódca porucznik Czesław Grombczewski
„Jurand”. Odwrót niemiecki został zahamowany i częściowo rozbity dopiero po wejściu do boju 4, 24 i 36 Brygady AK w rejonie wsi Nowosiółki.
Po zaciętej walce Niemcy wprawdzie przedarli się na zachód, ale można
oceniać, że mniej więcej jedna trzecia ich sił, liczących trzy tysiące ludzi,
została wyeliminowana z walki (zabici, ranni, jeńcy). Straty Zgrupowania majora „Węgielnego” również były wysokie: ponad dziewięćdziesięciu poległych i kilkudziesięciu rannych. Pomimo tak poważnych strat bój
w rejonie Krawczuny–Nowosiółki był poważnym sukcesem operacyjnym
strony polskiej.
Działania wznowiono dopiero w końcowym etapie walk o Wilno, odnosząc przy tym znaczne sukcesy. Powstańcze oddziały AK Garnizonu Wileńskiego AK zdobyły m.in. niemiecki bunkier dowodzenia obroną miasta, 2 czołgi i dużo broni. W tym czasie w działaniach na terenie
miasta brała także udział kompania szturmowa 1 Brygady Wileńskiej AK,
dowodzona przez porucznika Romana Żebryka „Koraba”, późniejszego
dziejopisa operacji wileńskiej. Na wieży zamkowej żołnierze AK zatknęli biało-czerwony sztandar. Zniknął on jednak dość szybko, zdjęty przez
bolszewików. Po tygodniu walk, 13 lipca Wilno zostało zajęte przez wojska sowieckie przy znaczącym udziale oddziałów Armii Krajowej. Dowództwo sowieckie nie pozwoliło oddziałom AK na wejście do miasta, na
którego ulicach pojawiła się czerwona milicja złożona z sowieckich partyzantów, Rosjan i Żydów kryjących się w Puszczy Rudnickiej, przybyłych
już po zakończeniu walk.
Operacja „Ostra Brama” była największą, oprócz Powstania Warszawskiego, operacją bojową AK. Przebiegła jednak inaczej, niż zaplanował
to jej pomysłodawca ppłk cichociemny Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”.
Przyspieszenie terminu akcji spowodowało, że znaczna część sił AK ze
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względu na spore oddalenie swego miejsca stacjonowania nie zdążyła
na czas ataku pod miasto. Garnizon miejski AK, który oddał gros swych
ludzi i uzbrojenia do oddziałów partyzanckich, był zbyt słaby, by wykonać powierzone mu w ostatniej chwili zadania. Należy zauważyć, że sam
plan operacji miał słabe punkty. Przewidywał on frontalne uderzenie oddziałów AK na miasto w stylu natarcia regularnego wojska. Tymczasem
zgrupowanie majora „Węgielnego” i 4 Brygada, które miały nacierać na
najsłabiej obsadzone odcinki, północny i zachodni, nie wzięły udziału
w operacji. Oddziałom atakującym od wschodu i południowego wschodu przypadło stoczenie boju na odcinku najlepiej przygotowanym do
obrony. Cztery tysiące kiepsko uzbrojonych ochotników miało bić się
z kilkakrotnie przeważającymi siłami złożonymi z regularnego wojska,
zajmującymi umocnione pozycje. Jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego szereg oddziałów wileńskich, znajdujących się zupełnie blisko miasta,
nie otrzymało na czas rozkazów i nie zostało użytych w operacji „Ostra
Brama”. Z prawie osiemnastu tysięcy żołnierzy pod bronią, jakimi dysponowały w początkach lipca 1944 r. oba okręgi, do ataku na Wilno wysłano
niewiele ponad cztery tysiące (tj. zaledwie 21–22 procent !). A przecież
od początku wiadomo było, jak ważna to operacja, co zresztą stale podkreślał mjr „Kotwicz”, domagając się od dowódców i żołnierzy oddziałów
partyzanckich maksymalnego poświęcenia.
Podczas tygodniowych walk prowadzonych w rejonie Wilna i o samo
miasto oddziały AK poniosły ciężkie straty. Można je oceniać na blisko
pół tysiąca zabitych, nie licząc rannych. Największe straty odnotowały
oddziały Garnizonu Wileńskiego AK (około stu pięćdziesięciu poległych),
3 Brygada AK i III batalion 77 pp (UBK) - po kilkudziesięciu zabitych i wielu rannych. Straty innych brygad batalionów były mniejsze, ale jednak
dotkliwe - największe poniesiono w boju 13 lipca w rejonie Krawczuny–
Nowosiółki. Choć Wilna nie zdołano zdobyć własnymi siłami przed nadejściem wojsk sowieckich, stoczono jednak o miasto poważny bój, walnie przyczyniając się do wyparcia Niemców. Liniowi dowódcy sowieccy
wysoko oceniali walory oddziałów AK, dając temu wyraz w stosownych,
okolicznościowych rozkazach. Nad miastem zawisły polskie flagi.
Okres po wkroczeniu Sowietów do Wilna, Polacy wykorzystali na reorganizację, rozbudowę i dozbrajanie oddziałów. Ppłk „Wilk” wydał rozkaz,
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w którym nakazywał dowódcom, pod groźbą odpowiedzialności karnej,
ściągnięcie na koncentrację w rejonie Wołkorabiszek. Łącznie 17 lipca
pod Wilnem znalazło się ponad czternaście tysięcy żołnierzy AK, w tym
pięć i pół tysiąca z Okręgu „Nów”.
Ppłk „Wilk”, z upoważnienia KG AK występujący wobec Rosjan jako generał, szybko nawiązał kontakt z lokalnymi dowództwami jednostek
III Frontu Białoruskiego. Zasadnicza zmiana w relacjach polsko-sowieckich nastąpiła, jak się wydaje, 14 lipca. „Generał Wilk” i kpt Brodzikowski
„Rańcza” (szef Oddziału I KO „Wiano”) prowadzili w tym dniu rozmowy
w sztabie dowódcy III Frontu Białoruskiego, marszałka Iwana Czerniachowskiego, podczas których strona sowiecka przyjęła propozycję utworzenia polskiego korpusu pod dowództwem „generała Wilka”. Dowodzący polskimi siłami „Wilk” optymistycznie stwierdził, że „czego politycy nie
umieli załatwić przy zielonym suknie, my tutaj załatwimy”. Polski korpus
miał się składać z dwóch dywizji piechoty i brygady kawalerii. W pierwszym rzucie miano sformować 19 Dywizję Piechoty pod dowództwem
podpułkownika „Poleszuka” w składzie 77, 85 i 86 pp oraz 19 pułk artylerii
lekkiej i batalion pancerno-motorowy. Jednocześnie zamierzano utworzyć Brygadę Kawalerii w składzie 4, 12 i 23 Pułku Ułanów. Korpus ten
miał być niezależny od armii generała Berlinga i operacyjnie współdziałać z Armią Radziecką. Sztab ppłk „Wilka” przygotował pośpiesznie plan
formowania tych jednostek. 16 lipca mianowany przez „Wilka” komendant Okręgu Wilno podpułkownik „Ludwik” wydał rozkaz rozwiązujący
Armię Krajową na Wileńszczyźnie. Dowódcy i żołnierze mieli się ujawniać
wobec władz sowieckich i wchodzić w skład formowanego polskiego
korpusu. Koncentrację całości sił wyznaczono w Wołkorabiszkach i wioskach przylegających do tej miejscowości.
Można dziś oceniać, że strona rosyjska „zgodziła się” na koncepcję „generała Wilka” wyłącznie dlatego, że na najwyższym szczeblu władz ZSRS
zapadły już decyzje dotyczące likwidacji Armii Krajowej nie tylko pod Wilnem, ale i na innych terenach. 14 lipca nadeszła z Moskwy dyrektywa nr
220145 skierowana do wojsk Frontów Białoruskiego i Ukraińskiego, nakazująca rozbrajanie oddziałów AK na terytorium Litwy, tzw. Zachodniej Białorusi i tzw. Zachodniej Ukrainy (czyli ziem wcielonych do Związku Sowieckiego w 1939 r.). Z Moskwy przybył generał Iwan Sierow. Oprócz jednostek
3 Frontu Białoruskiego w rejonie Wilna skoncentrowano około dwunastu
28

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84)

tysięcy żołnierzy NKWD. Zawarcie wspomnianego porozumienia miało jedynie uśpić czujność polskiego dowództwa, a zgromadzenie prawie całej
polskiej partyzantki na bezleśnym obszarze koło Wołkorabiszek ułatwić
rozbrojenie batalionów i brygad obu okręgów. Z przykrością trzeba stwierdzić, że strona rosyjska niemal w pełni osiągnęła zamierzone cele.
Rano 17 lipca 1944 r. „generał Wilk” i jego szef sztabu mjr „Sław” zostali
zaproszeni na odprawę u dowódcy III Frontu Białoruskiego generała Iwana
Czerniachowskiego. Podczas referowania koncepcji formowania polskiego korpusu zostali aresztowani i rozbrojeni. Tego samego dnia zatrzymano
w Wilnie ppłk „Ludwika” i aresztowano innych oficerów („Ludwik” przekazał NKWD obszerne informacje na temat kadr Wileńskiego Okręgu AK). Na
godzinę siedemnastą zarządzona została przez dowództwo rosyjskie odprawa we wsi Bogusze – dla kadry AK średniego szczebla. Fakt zniknięcia
od samego rana „generała Wilka” i majora „Sława” nie wzbudził podejrzeń
strony polskiej, a wywiad AK z Wilna nie przekazał żadnych alarmujących
informacji. Podczas odprawy w Boguszach, na którą stawili się niemal wyłącznie oficerowie z Okręgu Wileńskiego, zebrana kadra została rozbrojona
i aresztowana przez jednostkę NKWD. Ubezpieczająca odprawę w Boguszach 7 Brygada Wileńska spóźniła się ze swą kontrakcją i oficerowie polscy
zostali bez przeszkód wywiezieni przez Rosjan ze wsi. Ppłk „Poleszuk”, znajdujący się w chwili alarmu w obozowisku VII batalionu nowogródzkiego,
nie mogąc uwierzyć, że generał Czerniachowski złamał słowo oficera i że
oddziały AK są rozbrajane, wsiadł do samochodu i udał się do Wilna. Został
tam, rzecz jasna, natychmiast aresztowany przez NKWD.
Wileńskie i nowogródzkie oddziały AK podjęły marsz w kierunku Puszczy Rudnickiej. Część została od razu otoczona i nie chcąc podejmować
walki, dała się rozbroić Sowietom. Los ten stał się udziałem między innymi IV batalionu 77 pp AK, który właśnie przybył na koncentrację spod Lipniszek. Szef Oddziału Operacyjnego KO „Wiano” podpułkownik Z. Blumski „Strychański” już nocą 17 lipca depeszował: „W dniu 17.7. podstępnie
sztab okręgów Nów i Wilno aresztowany. Oddziały AK w sile około sześć tysięcy w marszu na Puszczę Rudnicką, gdzie przyjmiemy walkę”. Ostatecznie
jednak do walki nie doszło. Większość oddziałów polskich została rozformowana, część z nich zgodnie z poleceniem władz sowieckich stawiła
się na wyznaczonym punkcie we wsi Gudełki. Jednostki 3 Frontu Białoruskiego rozbroiły łącznie 7.924 żołnierzy AK. Wśród rozbrojonych znajdoKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 
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wało 650 oficerów i podoficerów. Podczas całej tej operacji zastrzelono
– według niepełnych, sowieckich źródeł – 57 akowców. Znaczna część
ujętych została skierowana do obozu w Miednikach (według różnych
źródeł od 4.400 do ponad 6.000). Zdobywana przez lata z wielkim trudem broń (m.in. 230 karabinów maszynowych, 350 peemów, 5100 karabinów, kilka dział, kilkanaście moździerzy i granatników, 27 samochodów, kilka radiostacji) wpadła pod Wilnem w ręce Rosjan.
Eksperyment, który miał zmusić Sowietów do podmiotowego traktowania strony polskiej i współpracy - znów się nie udał. Opinia publiczna
państw sojuszniczych miała nie dowiedzieć się o polskim wysiłku zbrojnym pod Wilnem i traktowaniu żołnierzy AK przez armię sowiecką, gdyż
„nasz niezawodny sojusznik”, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill,
polecił cenzurze wojennej zablokować wszelkie informacje na ten temat.
Walka na polskich Kresach północno-wschodnich trwała jednak dalej.
Do lata 1945 r. funkcjonowały komendy Okręgów Wilno i Nowogródek,
które zdołały zorganizować operację przerzutu części podległych sobie
kadr za linię Curzona. Wileński Okręg AK został odtworzony jako jednostka eksterytorialna na terytorium Polski w jej powojennych granicach.
Opór Polaków na Kresach trwał do początku lat pięćdziesiątych.
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OKRĘGI WILEŃSKI I NOWOGRÓDZKI AK
Agnieszka Jarzębowska
Szlakiem 3 Brygady „Szczerbca” 1
Wojenne dzieje obszaru, na
którym działał oddział „Szczerbca”, były tragicznie zagmatwane. W październiku 1939 roku
rząd radziecki przekazał część
Wileńszczyzny Litwie, w następnym roku wraz z nową republiką weszła w skład ZSRR,
a od 1941 była pod okupacją III
Rzeszy. Wobec faktu, iż wielu litewskich nacjonalistów podjęło
współpracę z Niemcami, organizując pomocnicze oddziały wojskowe, policję i organa administracji cywilnej, ludność polska
znalazła się tu praktycznie pod
kpt Gracjan Fróg (ps. „Szczerbiec”),
podwójnym naciskiem: hitleźródło : Wikipedia
rowców i kolaborantów litewskich. Wszystko to determinowało rozmiar i kształt polskiego ruchu
oporu, miało też swoje konsekwencje w działalności polskiej partyzantki.
W przededniu wyzwolenia w lesie i w samym Wilnie znajdowało się 15
tys. akowców. 3 Brygada grupowała w tym czasie 800 ludzi i należała do
najliczniejszych, najlepiej uzbrojonych i doświadczonych w boju (opinię
taką cytuje R. Korab-Żebryk w „Operacji Wileńskiej AK”), dlatego włączono ją do oddziałów szturmowych, które w nocy z 6 na 7 lipca 1944 podjęły bezpośrednie walki o Wilno.
Źródło : ” Perspektywy” nr 23(1073), 8 czerwca 1990.
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Duży wpływ na żołnierzy 3 Brygady wywarła osobowość jej 32-letniego dowódcy Gracjana Fróga (ps. „Góral”, „Szczerbiec”). Uczestnik kampanii wrześniowej, uciekinier z niewoli niemieckiej, więzień Łukiszek, odbity w czerwcu 1941 r. z transportu kierowanego w głąb ZSRR, po „wsypie”
w wileńskiej dzielnicy Śródmieście otrzymał rozkaz opuszczenia miasta.
17-osobowa grupa żołnierzy, z którą wyruszył 13 września 1943 r. do lasów sużańskich (ok. 40 km na północ od Wilna) wraz z 8 chłopcami ppor.
„Dzika” stanowi zalążek oddziału, który z końcem roku otrzyma miano
3 Wileńskiej Brygady Partyzanckiej AK.
Już w październiku miały miejsce pierwsze potyczki, m.in. pod Pokirniami i Jutańcami. Z końcem miesiąca oddział przeniósł się do lasów
na południe od Wilna, rozbijając po drodze m.in. areszt w Wornianach
i uwalniając ok. 50 Żydów. Jego zadaniem była obrona ludności polskiej,
rozpoznanie terenu, zbieranie wiadomości o ruchach nieprzyjaciela,
a przede wszystkim przygotowanie żołnierzy do chwili, gdy będzie można podjąć otwartą walkę z okupantem. Partyzanci przechodzą więc szkolenie bojowe, uczestniczą w akcjach zdobywania broni.
Pierwsze większe operacje przeprowadzili wraz z 6 Samodzielną Brygadą Adama Boryczki „Tońka” (cichociemnego, wcześniej żołnierza kampanii wrześniowej i francuskiej) 28 grudnia w gminie Turgiele w powiecie
oszmiańskim, 17 stycznia [1944 r.] w Radominie i 28 stycznia w Szumsku
wspólnie rozbijają posterunek policji i niszczą cenne akta, a w międzyczasie (8 stycznia) w ciężkich walkach pod wsią Mikuliszki rozgramiają 75-osobową ekspedycję niemiecką. Do udanych należy zaliczyć lutowe samodzielne akcję na stację kolejową Kiena i rozbicie zbliżającej się tu jednostki
Wehrmachtu oraz marcowe na Mickuny i Graużyszki zakończone rozbrojeniem posterunków policji i zniszczeniem dokumentacji. Również w marcu wraz z 7 Brygadą „Wilhelma” przeprowadzono uderzenia na Białą Wakę
i Wojdaty. Poważnym sukcesem było opanowanie leżącego 27 km na zachód od Wilna powiatowego miasta Nowe Troki. W nocy z 29 na 30 marca
zniszczono tam akta Arbeitsamtu, radykalnie zwiększono zasoby broni, finansowe i aprowizacyjne. Partyzantów ubezpieczała 7 Brygada.
Oddział „Szczerbca” liczył już 250 ludzi, przede wszystkim gimnazjalistów i studentów z Wilna, świeżo upieczonych podchorążych z 1938
i 1939 roku, często „spalonych” już w mieście. Liczna była grupa młodzieży oddelegowanej tu z Kowieńszczyzny. Do oddziału dołączyło też m. in.
32

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84)

pięciu Francuzów-dezerterów z organizacji Todta, a 16 czerwca pluton
Szarych Szeregów z Wilna. We wspomnieniach najczęściej pojawiają się
sylwetki „Burego” Romualda Rajsa, „Joe’go” Jana Kasprzyckiego, „Lemiesza” Tadeusza Góreckiego, „Bosego” Franciszka Gradziewicza, „Dżumby”
Wladysława Markowskiego i innych. Wśród nielicznych dziewcząt szczególnie opiekuńcza była łączniczka „Sabina”, po wojnie żona „Milimetra”
Mariana Korejwy, do dziś nazywana zresztą matką partyzantów.
Na terenie działania oddziału w Onżadowie, znajdował się – nie bez
inicjatywy i wysiłku organizacyjnego lekarza 3 Brygady: „Lanceta” Lecha
Iwanowskiego – jeden z trzech szpitali polowych Okręgu Wileńskiego
AK. Przeznaczony był dla 1 Zgrupowania majora „Pohoreckiego” Antoniego Olechowicza (zgrupowania powstawały wiosną 1944 r. i łączyły 4 do 5
brygad partyzanckich). Chirurgiem był tu „Miszka” dr Michał Juszczyński,
a komendantem „Korwin” dr Stefan Cierpiński. W czasie operacji „Ostra
Brama” szpital przeniesiono na Kolonię Wileńską.
Z każdą udaną akcją 3 Brygady zwiększał się obszar uwolniony spod
władzy okupanta, który w ostatnim okresie kontrolował już tylko większe
miasta i główne szlaki komunikacyjne. Partyzanci dysponowali zbyt małymi siłami, aby podjąć walkę wprost, ale wartość podejmowanych działań dla miejscowej ludności mierzona była rozmiarami dostarczonych już
kontyngentów. Oddaleniem groźby wywiezienia na roboty, możliwością
posłania dzieci do polskiej szkoły.
W zwalczaniu akowskiej partyzantki uczestniczyła oprócz Niemców
także formacja litewskiej obrony terytorialnej dowodzona przez gen. Povilasa Plechawičiusa. 4 maja pod wsią Pawłowo partyzanci „Szczerbca”
rozproszyli jedną z takich kompanii, a nocą z 13 na 14 maja silnym uderzeniem przy współdziałaniu 8 i 12 Brygady zdobyli leżące 45 km na południowy wschód miasteczko Murowana Oszmianka, bronione przez ok.
350 żołnierzy litewskich sił policyjno-wojskowych. Równocześnie 6 km
dalej na osiedle Tołminowo uderzyła 13 i 9 brygada. Akcję obserwował
na miejscu komendant Wileńskiego Okręgu AK „Wilk” Aleksander Krzyżanowski. Jej rezultatem było rozbicie połowy z ogólnej liczby batalionów
Plechawičiusa i decyzja Niemców o likwidacji formacji litewskiej.
W miarę zbliżania się frontu i masowego napływu nowych ludzi do
oddziału wzmogły się akcje zdobywania broni (tylko w czerwcu pod Jaszunami, Solecznikami, Radominem, Kotłówką, a 6 lipca na bunkry chroKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 

33

niące stację Kiena; urządzano zasadzki na szosie lidzkiej i oszmiańskiej
(Mińsk-Wilno), pełnej teraz wycofujących się niemieckich wojsk. Udało
się też skompletować kolumnę ciężarówek, a ponadto samochody osobowe i terenowe, które przekazano do dyspozycji dowództwa. W oddziale „Szczerbca” działały między innymi trzy pełne kompanie piechoty,
szwadron kawalerii, pluton cekaemów, kolarzy i żandarmerii. Istniała jednostka łączności, a nawet orkiestra.
6 lipca [1944 r.] rozpoczęła się akcja „Ostra Brama”. Była ostatnią bitwą
3 Brygady. Przed świtem uderzyła ona na osiedle i stację Kolonia Wileńska, a następnie na przedmieście Wilna -Belmont. Tylko niektórzy dotarli
do Antokola i Zarzecza. Natarcie utknęło na sieci betonowych węzłów
obronnych. Kiedy więc tego dnia po południu dotarły tu pierwsze jednostki Armii Czerwonej, akowcy przekazali im swoje stanowiska i dane
o nieprzyjacielu, aby nazajutrz ruszyć do wspólnego natarcia. Niebawem
współdziałanie się skończyło i doszło do rozbrojenia, internowania i deportacji większości oddziału w głąb ZSRR. Reszta się rozproszyła. Niektórzy walczyli dalej w oddziałach AK, inni w szeregach Wojska Polskiego.
Świadectwem walk, jakie przeprowadzili w latach wojny, są partyzanckie mogiły w Mikuliszkach, Kolonii Wileńskiej oraz groby na Rossie i Powązkach. Pamięć o 80 kolegach z brygady „Szczerbca” kultywowana jest
przez towarzyszy walki.
Od redakcji:
Dowódca Brygady Gracjan Fróg ps. „Szczerbiec” został wraz z komendantem Okręgu Wileńskiego AK aresztowany w Boguszach. Przetrzymywany następnie na wileńskich Łukiszkach został przewieziony do obozu NKWD w Diagilewie pod Riazaniem.
Ucieka 22.03.1946 r. w jednej z najbardziej spektakularnych ucieczek z sowieckiego
obozu, dociera do Wilna, gdzie wraz z innymi repatriantami przedostaje się na teren
powojennej Polski. 10.07.1948 r. zostaje aresztowany przez UB w Łodzi za działalność podziemną w Okręgu Wileńskim AK. Po brutalnym śledztwie zostaje skazany
na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie
11.05.1951 r. Pochowany potajemnie w kwaterze „Ł” na warszawskich Powązkach.
Do chwili obecnej nie udało się zidentyfikować jego szczątek doczesnych w ramach
prac ekshumacyjnych IPN.
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OKRĘGI WILEŃSKI I NOWOGRÓDZKI AK
ppłk Tadeusz Bieńkowicz (ps. „Rączy”)
Wspomnienie z walk na Nowogródczyźnie2

Sierż./ppłk. Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”
syn Stanisława i Alicji z d. Balcer ur. 15 kwietnia 1923 r. w Lidzie. Oddział 314, 3 kompania
Batalionu Zaniemeńskiego, Drużyna Szturmowa II/77 pp. AK, III/7/II/77 PP AK Okręg
Nowogródek. Zastępca dowódcy akcji na
więzienie w Lidzie 18 stycznia 1944 r.

ppłk Tadeusz Bieńkowicz (ps. „Rączy”),
źródło : Prezydent.pl

Z chwilą wybuchu wojny ochotnik we frontowym baonie harcerzy (lotniczy punkt obserwacyjny). Od 1939 r. dowódca konspiracyjnej piątki w ramach organizacji harcerskiej (Lida). Zaprzysiężony pod pseud. „Rączy”
wiosną 1943 r., prowadzi działalność dywersyjną u por. „Sybiraka”. Jeden
z pierwszych 5 żołnierzy oddziału nr 314 - późniejszego II/77 pp. AK. Wykonawca wielu brawurowych akcji. W listopadzie 1943 r. śmiertelnie ranił dowódcę Orstkomendantury w Koleśnikach przyczyniając się do jej poddania,
18 stycznia 1944 r. zastępca dowódcy akcji na więzienie w Lidzie (typował
ludzi do akcji i dowodził atakiem na wartownię (bez wystrzału)). Liczbę
uwolnionych szacuje się na 69 do ponad 80 członków konspiracji. 30 stycznia 1944 r. z grupą szturmową rozbił atakiem od środka niemiecki garnizon
w Horodnie. Przyboczny żołnierz komendanta batalionu - „Krysi”, wyznaczany do trudnych zadań, zawsze w pierwszej linii przy zdobywaniu: miasta Ejszyszek, stacji kolejowej Werenów, przy rozbijaniu punktu granicznego Rzeszy i Ostlandu w Krakszlach.
4 lipca 1944 w Krupowie likwiduje z kolegą w walce spotkaniowej
całą obsadę łazika (7 żołnierzy frontowych), mobilizują pluton i kolumTranskrypcja wystąpienia wspomnieniowego Pana Bieńkowicza na XXVIII Zjazd Łagierników Żołnierzy AK,
Jurata, 2013 r., źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
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nę transportową (3 pojazdy) i doganiają oddziały maszerujące na Wilno. Obejmuje dowództwo nad 3-cim plut. 7 komp. zapasowej. Nie złożył
broni 17 lipca 1944 r. Pod okupacją sowiecką na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. utworzył z zamiarem przebicia się do Warszawy 30-to osobowy oddział, został jednak przejęty przez komendanta „Krysię” „Mściciela”
i wcielony do dziesięcioosobowej osłony dowódcy Zgrupowania Północnego Okręgu Nowogródzkiego AK „Grzyb”. Uczestniczył w akcjach odbić
aresztowanych (Werenów), 22 sierpnia 1944 r pod Butrymańcami otworzył pierścień obławy. Uczestniczył też w udanej zasadzce na mjra Kanarczuka (wysokiego dowódcę NKWD).
Przeniesiony do lidzkiej konspiracji kolejowej bierze udział w operacji ewakuacyjnej (partyzantów ukrywano w zaplombowanych wagonach frontowych). Po przedostaniu się przez kordon graniczny organizuje w Gdańsku schronienie dla emigrujących z Nowogródczyzny kolegów
z oddziału (w jego domu przebywa jednorazowo nawet 14 osób). Z uwagi
na zagrożenie ze strony UB wyjeżdża do Krakowa, rozpoczyna studia na
Akademii Handlowej, należy do Polskiej Armii Podziemno-Bojowej. Aresztowany w 1950 r. poddawany przez siedem miesięcy torturom nie załamał
się, mimo to został skazany na dożywocie (prokurator żądał kary śmierci).
Wyszedł z więzienia w roku 1956.
T. Bieńkowicz jest współzałożycielem Związku Więźniów Okresu Stalinowskiego, pełnił funkcje: prezesa ZG Polskiego Związku Więźniów Komunizmu w Krakowie, sekretarza Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Fundacji Muzeum Historii AK, prezesa oddziału
Nowa Huta w Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej, jest
członkiem: Rady Honorowej Okręgu Nowogródzkiego ŚZŻAK w Warszawie, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Klubu Kawalerów Orderu
Wojennego Virtuti Militari, Stowarzyszenia Ziemi Lidzkiej w Lidzie (Nowogródczyzna).
Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl., KOOOP. Odznaczony: KW,
ZKZ, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Krzyżem Więźnia Komunizmu z Mieczami, Odznaką Weterana, Honorową Odznaką Żołnierza AK. Okr. „Wiano”
i „Nów”.
/źródło : Muzeum Armii Krajowej w Krakowie/
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Szanowni Państwo,
Właściwie nie wiem co mam powiedzieć, bo gdybym musiał opowiedzieć moje wspomnienia, to by zajęło nie godzinę, nie dwie, tylko parę
dni. Chcę powiedzieć jedno, że walczyłem na terenach lidzkich, na terenach Nowogródczyzny, na terenach Wileńszczyzny też, bo nasze oddziały także tam dochodziły. Byłem w 2 batalionie 77 pułku piechoty AK.
Wcześniej padły słowa na temat rotmistrza Pileckiego. Dopowiem.
Otóż w 1943 r. nasz oddział przemieszczał się spod Wilna nad Niemen.
W 1943 r. jeszcze. Przejeżdżaliśmy przez Sukurcze w nocy. Nas było 26
wtenczas – oddział, który następnie rozrósł się do siły batalionu – liczył
przeszło 700 ludzi. I wtenczas właśnie jadąc koło Sukurcz, nie spodziewaliśmy się, że tam siedzieli Niemcy. Rozpoczęli ogień dosłownie z kilkunastu metrów do nas, do naszego oddziału. Konie padły, na których myśmy
jechali, a my wszyscy przebrnęliśmy jednak przez ten ogień. Dostaliśmy
się w teren bardziej pagórkowaty, bo był lasek i tam żeby połączyć siły –
część z nas pozostała na tyłach, część z przodu. Byliśmy na polu, zaskoczeni. Rozpoczęliśmy ogień do zabudowań w Sukurczach rotmistrza Pileckiego i podpaliliśmy z karabinów maszynowych stodołę. Tam właśnie
pod ogniem tej stodoły Niemcy byli widoczni, a my uratowaliśmy drugą
część naszego oddziału, bo on się wycofał.
Walka nie skończyła się. Byliśmy skoncentrowani nad Niemnem, żeby
dalej przejść i połączyć się z innymi oddziałami. Połączyliśmy się wtedy
z oddziałem „Ragnera” i „Kubusia”. „Kubuś” to był spadochroniarz, cichociemny, który dowodził później 7 kompanią „szczuczyńską”. Znaleźliśmy
się pod Orlą celem przekroczenia Niemna. W tym czasie była olbrzymia
obława niemiecka, gdzie spacyfikowali Puszczę Nalibocką i my wtenczas, nie wiedząc że tam 6 dywizji bierze udział w tej pacyfikacji, nad Niemnem podczas przekroczenia na drugą stronę, dopiero zorientowaliśmy
się o tej olbrzymiej obławie. Wycofaliśmy się szybko. Mieliśmy te 3 kompanie tj. „Ragnera”, „Kubusia” i „Krysi”. Nasz oddział z 26 zwiększył się do 60
[osób] i skierowaliśmy marsz szybko w kierunku Wilna.
Idąc w kierunku Wilna, Puszczy Rudnickiej, żeby odbić się od Niemców,
wtenczas nas witało społeczeństwo. Sądzili, że pędzimy Niemców, podczas gdy my nie wiedzieliśmy, że druga obława niemiecko-litewska idzie
z Wilna. Dopiero ludzie nam powiedzieli, jaka jest obława i wtedy skręciKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 
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liśmy na Puszczę Rudnicką. Tam zajęliśmy trzy wsie, aby nie być skupionym w jednej miejscowości i tam nas zaatakowała banda sowiecka. A my
chcieliśmy dojść pod Wilnem do Jaszun. Wiedzieliśmy, że tam są olbrzymie magazyny amunicji do samolotów na Porubanku. Właśnie ta banda uniemożliwiła nam zdobycie tych magazynów i musieliśmy niestety
znów wycofać się stamtąd w głąb Puszczy. W czasie walki ginie „Kubuś”,
cichociemny. Obejmuje po nim dowodzenie drugi dowódca.
Stamtąd, stale walcząc, wycofaliśmy się znów z powrotem nad Niemen.
Dopiero wówczas trzy nasze kompanie przenoszą się na swoje tereny
i w ten sposób tworzą się bataliony. Łącznie było nas batalionów osiem.
Naszych żołnierzy było tam ogółem 7.500.
Kiedy Niemcy zaczęli się wycofywać w kierunku zachodu, widząc swoją
klęskę, chcieli oczyścić sobie zaplecze. Wówczas przeprowadzali olbrzymie aresztowania w terenie. Na skutek tych aresztowań padło wiele naszych placówek np. została zlikwidowana placówka pod Wasiliszkami.
W Bieńkiewiczach na skutek zdrady był aresztowany „Basia”. Aresztowano także łączników z Komendą Główną w Warszawie. I przyszedł rozkaz,
aby za wszelką cenę rozbić więzienie w Lidzie, gdzie według listy siedziało około 50 naszych więźniów politycznych, bardzo znaczących dla organizacji, oficerów.
Wtenczas właśnie „Ragner” otrzymał rozkaz, aby uderzyć właśnie ze
swoim batalionem – najliczniejszym na tamtych terenach. Był to koniec
1943 r. i batalion ten liczył około 1000 ludzi. „Ragner” wiedział, że ma
rozbić więzienie, ale nie wiedział jacy więźniowie tam siedzą. Odmówił
z uwagi na fakt, że w tym czasie w Lidzie stacjonowało ponad 10.000
żandarmerii, wojska i policji niemieckiej. Ogromne byłyby straty. Rozbiłby więzienie, ale liczył, że po naszej stronie byłoby pół tysiąca ofiar.
Wówczas dowództwo zdecydowało zwrócić się do naszego dowódcy,
dowódcy 2 batalionu, aby zorganizował grupę ludzi. Tę właśnie grupę
zorganizował „Krysia” i nas ośmiu było skierowanych.
W ośmiu przeprowadziliśmy tę akcję. W przebraniach niemieckich,
w nocy z 17 na 18 stycznia [1944 r.] odbiliśmy więźniów z więzienia w Lidzie. Wdarliśmy się do więzienia, podczas gdy wokół niego nadal chodził patrol. Co dwadzieścia minut przechodził, patrolując to więzienie.
Na zewnątrz więzienia pilnowało 300 Ukraińców, 60 Niemców. Strażników w środku było 10. Obezwładniliśmy tych 10 strażników w środ38
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ku i przez półtorej godziny posługiwaliśmy się jedynie jęz. niemieckim
i rosyjskim, aby nie sprowokować Niemców, że to Polacy zrobili tę akcję.
Wyprowadziliśmy tych 50, a następnie w trakcie tej akcji dowiedzieliśmy
się, że jeszcze siedzą Polacy. Sporządziliśmy więc drugą listę z 35 osobami. Oczywiście nazwiska powtarzały się, więc ogółem wyprowadziliśmy
z więzienia około 80 ludzi.
Akcja była na skalę światową z tego względu, że wiele było przeprowadzonych akcji w Polsce co do rozbicia więzienia, ale stale były jakieś straty z jednej czy drugiej strony. Podczas gdy my zdrowi, żywi doszliśmy do
swojej bazy i ludzie, tych 80, zostało wyprowadzonych. Nie będę opowiadać o szczegółach, byłyby one ważne w jaki sposób pracował wywiad, co
robił w tamtym czasie, ale to jest długa historia. Nie można jej w ciągu
kilkunastu minut opowiedzieć.
Potem posypały się inne akcje. Każdy batalion starał się zdobywać jak
najwięcej broni. My zdobywaliśmy broń. Do nas zrzuty wcale nie dochodziły z zachodu. Ze wschodu u nas tylko oddziały sowieckie mordowały.
Morderstwa, podstępem Sowieci starali się iść na układy, porozumienia.
Co z tego jak np. batalion „Kmicica” poszedł na porozumienie, ale niestety
w trakcie tych układów sztab został rozstrzelany, 70 żołnierzy rozstrzelanych, pozostałych włączono w szeregi oddziałów sowieckich, którzy po
części uciekli później, a innych w dalszym ciągu rozstrzeliwali.
Rozstrzeliwanie naszych żołnierzy było na porządku dziennym. Stąd
nie ma prawie metra na Nowogródczyźnie, aby ta ziemia nie była zroszona krwią.
Dziękuję.
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OKRĘG WOŁYŃSKI AK
Anna Lewak
27 Wołyńska Dywizja Piechoty
Armii Krajowej – fenomen
polskiego podziemia

Odznaka pamiątkowa 27
WDP AK, źródło : Wikipedia

Wołyń pod okupacją niemiecką
W 1941 r. na terenach Kresów Wschodnich okupacja niemiecka zastępuje okupację sowiecką, rozpoczętą 17 września 1939 r. zdradzieckim
„ciosem w plecy” II Rzeczypospolitej.
W 1942 r. na Wołyniu nasilają się antypolskie akcje nacjonalistów ukraińskich. Od początku 1943 r. OUN-UPA na masową skalę przeprowadza
akcje zbrojne skierowane przeciw ludności polskiej. Eksterminacja ludności polskiej obejmuje wszystkie powiaty Wołynia, a jej apogeum – nazwane „rzezią wołyńską” przypada na 11 lipca 1943 r. W wielu ośrodkach
tworzone są jednostki samoobrony powstrzymujące falę zbrodni Ukraińskiej Powstańczej Armii. W tym czasie powstaje również 9 oddziałów
partyzanckich podporządkowanych Armii Krajowej.
Po klęskach Niemiec na froncie wschodnim zbliża się koniec okupacji
niemieckiej. 4 stycznia 1944 r. w rejonie Rokitna koło Sarn wojska sowieckie przekraczają granicę polsko-sowiecką z 1939 r. W przewidywaniu
zmian na froncie niemiecko-sowieckim Rząd RP w Londynie przygotowuje zręby planu i akcji „Burza”, czyli wzmożonej działalności sabotażowo-dywersyjnej na zapleczu frontu. W Generalnym Gubernatorstwie
akcja ma mieć charakter powstania powszechnego, poprzedzającego
wkroczenie armii sowieckiej.
Na Kresach Wschodnich w ramach akcji „Burza” żołnierze mają za zadanie nękać wroga i zarazem osłaniać ludność cywilną. Opanowanie terenu
przez polskie władze wojskowe i cywilne ma umożliwić im wystąpienie
w roli suwerennego gospodarza wobec wojsk sowieckich wkraczających
na polskie ziemie.
40
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Dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski „Bór” rozkazem
z 20.11.1943 r. nakazuje mobilizację wszystkich zgrupowań i sił konspiracyjnych na Kresach RP.
Do „akcji Burza” jako pierwszy przystąpił Okręg Wołyń AK
Komendant Okręgu Wołyńskiego AK płk Kazimierz Damian Bąbiński „Luboń” zarządza na dzień 15.12.1943 r. koncentrację 9 oddziałów
partyzanckich, a na 15.01.1944 r. mobilizację członków wszystkich placówek konspiracyjnych i samoobronnych na Wołyniu, w rejonie pomiędzy
Kowlem a Włodzimierzem. Za podstawę organizacyjną przyjmuje wzór
przedwojennej kowelskiej 27 Dywizji Piechoty. 28.01.1944 r. podczas narady sztabu z inspektorami terenowymi AK w Suszybabie, dywizja przyjmuje nazwę 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz przedwojenną numerację pułków.
Powstają 2 zgrupowania : „GROMADA” – zgrupowanie kowelskie oraz
„OSNOWA” – zgrupowanie włodzimierskie. Zmobilizowane oddziały są narażone na ataki zarówno ze strony wojsk niemieckich, jak i oddziałów UPA.
Dowództwo Dywizji (Kryptonim „POŻOGA”) :

● Płk Kazimierz Damian Bąbiński „Luboń” – twórca i pierwszy dowódca

od 16.01 do 10.02.1944 r., przeniesiony do Warszawy do III Oddziału
Sztabu Głównego AK
● Płk dypl. Jan Wojciech Kiwerski „Oliwa” – od 11.02 do 18.04.1944 r.
(poległ w Lasach Mosurskich nad Turią)
● Mjr Jan Szatowski „Kowal” – od 19.04 do 03.05.1944 r. p.o. dowódcy
dywizji
● Mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter „Żegota” – od 04.05 do 15.07.1944 r.
p.o. dowódcy dywizji
● Płk Jan Kotowicz „Twardy” – od 16.07 do 26.07.1944 r. - zdradzieckiego rozbrojenia dywizji przez Sowietów.
Skład jednostkowy i osobowy Dywizji :
9 batalionów piechoty z podziałem na 2-3 kompanie, plutony i drużyny, 2 szwadrony kawalerii, 1 kompania saperów, 2 kompanie łączności,
1 kompania przeprawowa, 2 wydzielone oddziały do obrony ludności,
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3 plutony żandarmerii, 1 pluton rozpoznawczy (zwiadu), 1 pluton przeciwpancerny, służba sanitarna – w tym 2 szpitale polowe, kwatermistrzostwo z 2 kompaniami gospodarczymi, duszpasterstwo.
Według stanów z marca 1944 r. zmobilizowano ponad 6500 żołnierzy
(kadra oficerska, podoficerska oraz szeregowcy). Do rejonów koncentracji z różnych powodów nie dotarło około 2500-3500 konspiratorów AK
i żołnierzy z oddziałów partyzanckich.
Dowództwo i sztab dywizji wraz z kwatermistrzostwem, kompanią łączności, kompanią saperów oraz kompanią przeprawową, plutonem żandarmerii i oddziałem dyspozycyjnym dowódcy dywizji (I/45 pp
„Gzymsa” por. Franciszka Pukackiego) liczyło 968 żołnierzy.
Zgrupowanie pułkowe „GROMADA” :
Dowódca mjr Jan Szatowski„Kowal”, sztab, kwatermistrzostwo, zwiad, łączność, saperzy, żandarmeria, służba sanitarna i duszpasterska oraz bataliony :
- I/50 pp „Sokoła” por. Michała Fijałki,
- II/50 pp „Jastrzębia” por. Władysława Czermińskiego,
- III/50 pp „Trzaska” por. Zbigniewa Twardego,
- I/43 pp „Korda” Kazimierza Filipowicza,
- II/43 pp „Siwego” por. Mariana Walerego Krokaya,
- I/21 szwadron kawalerii 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich „Hińczy”
por. Jerzego Neumana.
Łącznie liczyło 3.074 żołnierzy.
Zgrupowanie pułkowe „OSNOWA” :
Dowódca : kpt. Kazimierz Rzaniak „Garda”, sztab, kwatermistrzostwo,
samodzielne pododdziały łączności, zwiadu i saperów, kapelan, służba
sanitarna oraz bataliony :
- I/23 pp „Bogorii” Sylwestra Brokowskiego (od 07.04.1944 „Zająca” por.
Zygmunta Górki Grabowskiego),
- II/23 pp „Lecha” por. Jerzego Krasowskiego,
- I/24 pp „Łuna” (od marca 1944 r. „Krwawa Łuna”) – dowódcy : „Olgierd”
por. Zygmunt Kulczycki, „Ćwik” por. Józef Malinowski (od 21.04.1944 r.),
- III/23 pp (szkieletowy) „Sokoła II” ppor. Jeremiego Witkowskiego,
- I/19 szwadron kawalerii 19 Pułku Ułanów „Krwawi Tatarzy” ppor. „Jarosława” Longina Dąbek-Dębickiego.
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Łącznie 1946 żołnierzy.
Oddziały wydzielone do obrony ludności cywilnej : „GROMADA” –
320 żołnierzy i „OSNOWA” – 250 żołnierzy.
Uzbrojenie początkowe : broń krótka – 630, pm – 230, kb – 5040, rkm –
204, ckm – 23, moździerze -3, rusznice ppanc – 6, działka ppanc – 2. Później broń zdobywana na wrogu.
Transport: około 500 koni wierzchowych, około 600 koni taborowych,
około 300 wozów taborowych.
Szlak bojowy: ponad 600 km – od Polesia przez Wołyń na Lubelszczyznę, ponad 60 walk i potyczek z Niemcami i UPA, 3 okrążenia, 2 przeprawy przez duże rzeki : Prypeć i Bug. Współdziałanie z partyzantką sowiecką przeciw wojskom niemieckim, łączność z dowództwem regularnej
armii sowieckiej i taktyczne współdziałanie w walce.
Fazy walki:
I faza – styczeń – marzec 1944 r. : organizacja dywizji, poszerzanie bazy
operacyjnej, obrona ludności przed UPA, walki z Niemcami.
II faza – 02-21 kwietnia 1944 r. : udział w operacji kowelskiej, wyjście
z okrążenia w Lasach Mosurskich, forsowanie torów.
III faza – 22 kwietnia – 9 czerwca 1944 r. : walki na Polesiu Wołyńskim,
wyjście z okrążenia w Lasach Szackich, forsowanie Prypeci, przeprawa
przez Bug.
IV faza – 10 czerwca – 25 lipca 1944 r. : walki na Podlasiu i Lubelszczyźnie; okrążenie w Lasach Parczewskich, wyzwalanie Firleja, Kocka, Michowa, Kamionki, Lubartowa, rozbrojenie dywizji.
Rozbrojenie:
25 lipca 1944 r. 27 WDP AK zostaje podstępnie otoczona i rozbrojona
przez Sowietów pod Skrobowem. 26 lipca 1944 r. ostatni dowódca dywizji płk Jan Kotowicz „Twardy” wydaje rozkaz o rozwiązaniu dywizji. Pozostałe oddziały z tzw. Batalionu Zbiorczego zostają rozbrojone przez Sowietów w Szczebrzeszynie 30 lipca 1944 r.
Po rozwiązaniu dywizji część żołnierzy próbuje przedostać się w kierunku Warszawy.
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Straty dywizji:
Poległych : 626 – 10 % stanu wyjściowego; rannych : 400 – 7 %; rozproszonych, zaginionych : około 1320; wziętych do niewoli : 195. Łącznie
około 42 % stanu początkowego dywizji wyłączonych z walki.
Dalsze losy żołnierzy 25 Wołyńskiej Dywizji AK:

● przebywają w niemieckich obozach koncentracyjnych, w oflagach,
stalagach, na robotach w Niemczech;
● są rozstrzeliwani przez NKWD, osadzani w więzieniach i łagrach sowieckich;
● wcielani do 1 Armii Wojska Polskiego gen. Z. Berlinga podporządkowanej Armii Czerwonej;
● w więzieniach i obozach w Polsce (Zamek Lubelski, Skrobów i in.);
● walczą jako Żołnierze Wyklęci (WiN, NSZ);
● przez wiele lat prześladowani przez UB
● żyją ze zmienioną tożsamością w Polsce, ukrywają swój udział w podziemnej walce o niepodległość Ojczyzny do 1981 r.
1944-1981 – brak oficjalnej działalności Środowiska 27 WDP AK
1981-1989 – ZBOWiD – Koło Żołnierzy 27 WDP AK
1989 – ekshumacja i 1990 r. pochowanie szczątków dowódcy dywizji
- gen. Jana Wojciecha Kiwerskiego „Oliwy” na warszawskich Powązkach
Wojskowych [od red. – kwatera A24, rząd 12, grób 14].
Od 1989 roku Środowisko Żołnierzy 27 WDP AK – w Okręgu Wołyńskim
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (tzw. Okręg „Bez ziemi”)
daje świadectwo prawdy historycznej w licznych książkach, publikacjach, na konferencjach, w szkołach, w miejscach upamiętnień (pomniki,
tablice pamiątkowe, nazwy placów i ulic, szkół).
Z około 8300 uczestników walki zbrojnej, konspiracji, baz samoobrony,
służby sanitarnej oraz harcerzy z Wołynia żyje prawdopodobnie około tysiąca osób [stan na 2014 r.].
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OKRĘG WOŁYŃSKI AK
Prof. dr hab. Edmund Bakuniak
„Żołnierze Wołynia w Powstaniu Warszawskim” 3
Urodzony 24.05.1923 r., żołnierz 1 kompanii 1 batalionu 24 pp 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, ps. „Jeż” – porucznik, były prezes Okręgu Wołyńskiego ŚZŻAK, zmarły 22.08.2011 r., pochowany na Powązkach Wojskowych
w Warszawie (kwatera D18, rząd L12, grób 6).
Zatrzymana i rozbrojona przez Sowietów 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK mogła wzmocnić załogę Powstania Warszawskiego. O tej koncepcji donosi depesza dowódcy dywizji do sztabu ND i Komendy Głównej AK o rozbrojeniu 27 DP przez wojska sowieckie, nr 171 Żyto z dn.
21.09.1944 r. (Archiwum MSW, sygn. 1/21). Oto treść tej depeszy :
W akcji „Burza” 27 WDP AK podporządkowała się taktycznie armii sowieckiej. Dając zadanie marszu z korpusem sowieckim na Warszawę, wciągnęli
dywizję w zasadzkę, rozbroili i skierowali na nowy punkt koncentracji. W lasach dałem rozkaz rozejścia się, przewidując nową zbiórkę w oswobodzonej
Warszawie. Aresztowania nastąpiły w rejonie Lublina i Otwocka. 50 % oficerów i szeregowych aresztowano.
„Twardy” płk Jan Kotowicz, dowódca 27 WDP AK w Okręgu Lublin.
Zacytowany wyżej raport ostatniego dowódcy 27 WDP AK niedwuznacznie zapowiadał udział dywizji w Powstaniu Warszawskim. Być może,
że obyta i ostrzelana w licznych walkach na Wołyniu i Lubelszczyźnie 27
WDP AK w swoim, wtedy liczącym ponad 3200 żołnierzy składzie wywarłaby pewien wpływ na przebieg walk w Warszawie.
Udział całej dywizji nie był możliwy, ale nie znaczy to, że Wołyniacy
w Powstaniu Warszawskim nie uczestniczyli. Symbolicznym przykładem
Ze zbiorów Anny Lewak

3
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jest tu Prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski (ps. „Motyl”), który uczestniczył w organizacji 27 WDP AK na Wołyniu jako dowódca 2 kompanii w 1 batalionie 50 pp dowodzonego przez
por. Michała Fiałkę „Sokoła”. Dowodził on również w Warszawie oddziałami powstańczymi.
W podobnej roli wystąpiło wielu żołnierzy z „Kompanii Warszawskiej”,
która została na Wołyniu utworzona z przekazanych Wołyniowi Warszawiaków wyspecjalizowanych w działaniach dywersyjnych. Kompania ta
tworzyła zaplecze techniczne 27 WDP AK, organizując przeprawy mostowe, działania minerskie i tym podobne zadania bojowe. Warszawiacy
z tej kompanii dostali się na Wołyń w różny sposób : część przeszła na
Wołyń z szefem Sztabu Dywizji kpt. (mjr.) „Żegotą” Tadeuszem Sztumberk-Richterem wcześniej walczącym na Lubelszczyźnie i dowodzącym tam
„Kompanią Warszawską”. Część przybyła specjalnym transportem samochodowym brawurowo przejeżdżającym trasę z Warszawy nad Bug i dalej na Wołyń, a część jako „spalonych” w Warszawie konspiratorów przekazano indywidualnie lub po kilka osób na Wołyń. Kompania ta wielce
zasłużyła się społeczności wołyńskiej, pozostawiając tam co najmniej 23
znanych z imienia, nazwiska lub pseudonimu – poległych.
Do Warszawy po rozbrojeniu na Lubelszczyźnie dążyli nie tylko Warszawiacy. W dokumentacji 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK jest wielu
żołnierzy poległych w Powstaniu Warszawskim, którzy wcześniej walczyli na Wołyniu. Siedmiu z nich odnotowuje monumentalna publikacja pt.
„Żołnierze Wołynia” [od red. : publikacja wydana w 2002 r. przez Okręg
Wołyński AK Światowego Związku Żołnierzy AK, przew. red. Edmund Bakuniak].

46

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84)

OKRĘG LWOWSKI AK
dr Kazimierz Krajewski
Oddziały AK w walce o Lwów i Ziemię Lwowską
Działania w ramach akcji „Burza” w Małopolsce Wschodniej trwały od
zimy 1944 r. Rozpoczęły się na terenie Okręgu Tarnopol (Podpole) i następnie podjęte zostały w Okręgu Stanisławów (Pokucie). Oprócz Niemców i Sowietów na terenach tych istniała jeszcze jedna siła, którą strona
polska musiała brać pod uwagę – mianowicie zbrojny ukraiński ruch nacjonalistyczny spod znaku UPA. Zagrożenie ukraińskie wiązało część sił
polskich, mogących wziąć udział w „Burzy”. Działania „burzowe” na Podolu i Pokuciu zakończyły się rozbrojeniem oddziałów AK przez wojska
sowieckie.
W dniu 14 lipca 1944 roku ruszyła kolejna ofensywa sowiecka. Dowódca Lwowskiego Obszaru AK wydał rozkaz do podległych sobie oddziałów
lwowskich o przystąpieniu do akcji „Burza”. Wyznaczone im zadania polegały na wznowieniu akcji dywersyjnej na liniach kolejowych i drogowych szlakach komunikacyjnych, a w chwili odwrotu wojsk niemieckich
na zaatakowaniu ich straży tylnych. Wystąpienie zbrojne zostało rozszerzone na sam Lwów, gdzie celem było powstrzymanie prób eksterminacji ludności przez cofających się Niemców i wyeliminowanie ewentualnych działań ukraińskich. Lwowskie oddziały AK miały też za zadanie:
„W trzeciej fazie, to jest po przyjściu Sowietów, ujawnić się w celu podkreślenia polskości tych ziem, a specjalnie Lwowa, udowodnienia naszej nieustannej walki z Niemcami oraz dążności do nawiązania ścisłej współpracy z Sowietami w celu umożliwienia jej dalszego prowadzenia […]”.
Oddziały AK zmobilizowane do akcji „Burza” na terenie województwa
lwowskiego odtworzyły 5 Dywizję Piechoty AK, dowodzoną przez podpułkownika Stefana Czerwińskiego „Stefana”, w skład której wchodziły
trzy zgrupowania pułkowe: 19, 26 i 40 pp AK (dwanaście oddziałów partyzanckich noszących numerację wspomnianych pułków), a także 14 pułk
ułanów AK pod komendą majora Dragana Sotirovicia „Draży” (6 oddziałów partyzanckich noszących numerację szwadronów tego pułku). Siły
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wspomnianych jednostek wynosiły łącznie około dwóch tysięcy dwustu
żołnierzy AK i miały zostać podzielone na cztery zgrupowania otaczające Lwów z wszystkich kierunków. Zgrupowanie „Wschód” (ponad 900
żołnierzy), dowodzone przez ppłk Franciszka Rekuckiego „Bąka”, znajdowało się w lasach położonych na wschód od Lwowa, w rejonie Winnik,
Biłki Szlacheckiej i Biłki Królewskiej. Trzon tej jednostki stanowiły szwadrony 14 pułku AK. Zgrupowaniem „Południe” dowodził kpt Karol Borkowetz „Zen” (150 żołnierzy). Zgrupowanie „Zachód” (550 żołnierzy) kierowane było przez kpt Jana Kozika „Karskiego”. Na czele zgrupowania „San”
(600 żołnierzy) stał kpt. Witold Szredzki „Sulima”. Ponadto przewidywano
zmobilizowanie i użycie do akcji żołnierzy konspiracyjnych struktur AK
znajdujących się w samym Lwowie.
Szybki rozwój wydarzeń nie pozwolił na zrealizowanie wszystkich elementów przewidzianych w planie akcji „Burza” dla Podokręgu Lwów. Wzmożona
akcja dywersyjna na niemieckich liniach komunikacyjnych została przeprowadzona głównie na terenie Inspektoratu Zachodniego, w Obwodach Gródek Jagielloński i Mościska oraz Rudki–Komarno. 18 lipca 1944 r. kompania
partyzancka 40 Pułku Piechoty AK dowodzona przez kpt Fryderyka Stauba
„Procha” zaatakowała pod Świrzem niemieckie tabory. Następnie, do 23 lipca wspierała wojska sowieckie w ciężkich walkach o Bóbrkę, tracąc dwudziestu ludzi. Dwa dni później oddziały AK znajdujące się w Bóbrce w sile dwustu
pięćdziesięciu ludzi, zostały rozbrojone przez Rosjan.
Tymczasem trwała ucieczka niemieckich władz okupacyjnych ze Lwowa. 19 lipca pod miasto nadciągnęły jednostki 10 Korpusu Pancernego
3 Armii Pancernej Gwardii, dowodzonej przez generała Pawła Rybałkę.
Trzy dni później sowieckie czołgi wjechały na ulice miasta. Na wschodnim przedpolu Lwowa z sowiecką 29 Zmotoryzowaną Brygadą Piechoty Gwardii współdziałały szwadrony 14 pułku AK. Oddziały AK odegrały
istotną rolę, osłaniając rosyjskie pojazdy pancerne, pozbawione wsparcia piechoty. Jednocześnie do akcji włączyły się jednostki konspiracji
miejskiej AK. Walki z udziałem grup AK toczyły się w śródmieściu Lwowa oraz w dzielnicach północnej i zachodniej, między innymi w Ogrodzie
Kościuszki i o gmach Politechniki (na nielicznych zachowanych fotografiach z walk o Lwów widać akowców na tle budynku tej uczelni). W dzielnicy zachodniej oddziały Kedywu powstrzymały pacyfikacyjne działania
ukraińskich jednostek SS.
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Oddziały AK opanowały szereg obiektów miejskich. Symboliczne znaczenie miało wywieszenie przez akowców 22 lipca trzech flag: polskiej,
amerykańskiej i sowieckiej na gmachu lwowskiego ratusza. Po kilku godzinach dowództwo sowieckie nakazało ich zdjęcie, argumentując, że
pomagają Niemcom w orientacji terenowej. Tadeusz Żenczykowski oceniał zakres udziału jednostek AK w wyparciu Niemców ze Lwowa jako
znaczący. Tak pisał o oddziałach AK: „Zdołały one opanować Cytadelę, Politechnikę, rejon lotniska w Skniłowie, obsadziły Pocztę Główną, ratusz, zdobyły gazownię miejską, elektrownię i wodociągi. W kilkudniowych walkach
kluczową rolę odegrały wojska sowieckie. Bitwa była zażarta i ostatecznie
wygasła dopiero 21 lipca. O jego [Lwowa] polskości świadczyły nie tylko
nastroje ludności, ale i wygląd ulic ozdobionych biało-czerwonymi flagami. Żołnierze AK byli owacyjnie witani i przyjmowani. Lwowianie odczuwali
dumę, że w uwolnieniu miasta uczestniczyli nasi żołnierze. Dowódcy sowieccy wielokrotnie wyrażali uznanie za bojową postawę i odniesione sukcesy.
Należało do nich m.in. zniszczenie 10 czołgów niemieckich oraz zdobycie
2 baterii artylerii i dużej ilości broni i sprzętu wojskowego”.
Dodajmy, że na wschodnim odcinku miasta szwadrony 14 pułku AK
zdobyły dwa ciężkie czołgi niemieckie (ich załogi, złożone ze Ślązaków
wcielonych do wojska niemieckiego, przeszły na polską stronę).
Na północ od Lwowa, we wsi Kościejowo, 1 kompania 19 pp AK dowodzona przez ppor. „Popiela” stoczyła ciężką walkę z Niemcami, którzy rzucili tu do akcji broń pancerną i artylerię. W końcowym etapie boju
o miasto, 28 lipca 1944 roku, doszło do walki w podlwowskiej wiosce Siemianówka, gdzie 1 kompania 26 pp AK ppor. „Wacława” uniemożliwiła
niemiecką pacyfikację prowadzoną przez pododdziały SS Galizien.
W walkach o Lwów wzięło udział około trzech tysięcy żołnierzy AK (na
terenie całego podokręgu kilka dalszych tysięcy – brak jest tu jednak dokładnych danych). Straty własne oddziałów AK w ciągu trwających tydzień bojów o Lwów miały wynieść, według zdecydowanie niepełnych
danych, trzydziestu zabitych i stu sześćdziesięciu rannych. Pod pewnymi względami od strony czysto wojskowej można oceniać wystąpienie
zbrojne AK we Lwowie nawet wyżej niż wileńską akcję „Ostra Brama”. Przy
stosunkowo niewielkich stratach, pomimo chaosu wywołanego szybkim
przesuwaniem się frontu, lwowskie oddziały AK wystąpiły jako znacząca
siła mająca istotny udział w wyparciu Niemców z miasta. O zasługach odKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 
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działów 14 pułku AK majora „Draży” we współdziałaniu z Armią Czerwoną podczas bojów o Lwów pisała gazeta 1 Frontu Ukraińskiego „Za czest
rodiny” z 15 sierpnia 1944 roku.
Na zachód od Lwowa, w Milczycach, w walce z niemiecką grupą operacyjną została częściowo rozbita 8 kompania 26 pp por. Matuszewskiego
„Ćwikły”. Oddziały AK opanowały bez walki Mościska i Gródek Jagielloński. Natomiast 10 kompania 26 pp AK por. „Brytana” uderzyła na oddziały niemieckie wycofujące się drogą z Gródka Jagiellońskiego przez Komarno ku przeprawie na Dniestrze. Zdobyto i przekazano dowództwu
sowieckiemu plany niemieckiej obrony. Sielanka współpracy polsko-sowieckiej zakończyła się wraz z pojawieniem się jednostki NKWD, ppor.
„Brytan” zdołał jednak rozformować swój oddział i rozpuścić żołnierzy
do domów. Podobnie postąpił porucznik Szczepan Gniazdowski „Głaz”
w Gródku Jagiellońskim. Przez kilka dni funkcjonowała zaś „polska władza” na terenie Mościsk i w przyległych wioskach – mówiło się wówczas
o „rzeczpospolitej mościskiej”.
Jeszcze w trakcie walk o Lwów, 23 lipca, komendant Okręgu pułkownik Władysław Filipkowski „Janka”, uprawniony do występowania wobec
Sowietów w stopniu generała brygady, ulokował się ze swym sztabem
w budynku przy ulicy Kochanowskiego 27. Walki o miasto miały trwać
jeszcze do 27 lipca . Dwa dni wcześniej pułkownik Filipkowski został zaproszony przez „generała Iwanowa” (prawdopodobnie był to Iwan Sierow) na rozmowy do dowództwa 1 Frontu Ukraińskiego. Komendant Obszaru Lwowskiego AK zadeklarował, że w ciągu tygodnia będzie w stanie
zmobilizować i zorganizować pełną dywizję piechoty, która zachowując podległość legalnemu rządowi RP, ale podporządkowana operacyjnie dowództwu sowieckiemu, mogłaby wziąć udział w dalszych walkach
z Niemcami. „Generał Iwanow” nie odpowiedział na tę propozycję, zaprosił jednak podpułkownika Czerwińskiego do kontynuowania rozmów,
tym razem już w siedzibie lwowskiego zarządu NKWD. Chciał też zapoznać się z kadrą, w oparciu o którą polski pułkownik chciał formować swą
dywizję. Na spotkanie z „Iwanowem” 26 lipca przybyło stu pięćdziesięciu
oficerów lwowskiej AK (zostali oni spisani i ujęci w sowieckich ewidencjach). Sowiecki generał dał ustną zgodę na formowanie polskiej dywizji. Sztab pułkownika Filipkowskiego zaczął opracowywać plany organizacyjne związane z jej tworzeniem. Kolportowano też podpisaną przez
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niego odezwę do żołnierzy AK, wzywającą do stawienia się w szeregach
tej jednostki. W depeszach wysyłanych do dowódcy AK i Naczelnego Wodza pozytywnie oceniał możliwości współdziałania z Sowietami (było to
dziesięć dni po rozbrojeniu oddziałów AK pod Wilnem i byłoby zdumiewające, gdyby nic o tym nie wiedział). Tymczasem dowództwo sowieckie
zażądało zdjęcia polskich flag i wycofania oddziałów AK z miasta.
Gdy 27 lipca pułkownik Filipkowski wraz z przedstawicielami swego
sztabu spotkał się ponownie z „generałem Iwanowem”, ten domagał się
już złożenia broni przez polskie oddziały. Poinformował też swych rozmówców o przynależności Lwowa do Związku Sowieckiego, a Polacy –
jak stwierdził – będą mieli jednak możliwość wyboru pomiędzy Armią
Czerwoną i wojskiem Berlinga. Obecny przy rozmowie szef Lwowskiego Zarządu NKWD Gruszko usłużnie zaproponował polskim oficerom
przewiezienie samolotem do Żytomierza w celu odbycia rozmów z generałem Michałem Rolą-Żymierskim, reprezentującym kolaboranckie
„polskie” władze komunistyczne. Przedstawiciele lwowskich ugrupowań politycznych wezwani przez Delegata Rządu Adama Ostrowskiego,
nie widząc innej możliwości wyjścia z zaistniałego impasu, zaakceptowali
sowiecką propozycję. Następnego dnia oddziały AK na rozkaz pułkownika Filipkowskiego złożyły broń i zostały rozwiązane. Sam komendant Filipkowski z podpułkownikiem Czerwińskim oraz grupą oficerów swego sztabu wyleciał na dalsze rozmowy do Żytomierza. Tam nocą z 2 na 3 sierpnia
polska delegacja została aresztowana i przewieziona do Kijowa. Wcześniej,
31 lipca, lwowska kadra AK została wezwana na kolejną odprawę. Wszyscy,
którzy się stawili, zostali aresztowani. Sowieckie służby specjalne przystąpiły do wyłapywania całkowicie rozkonspirowanej kadry AK we Lwowie.
Na terenie Lwowa ogłoszono mobilizację do Armii Czerwonej.
W kolejnej depeszy z terenu Podokręgu Lwów pozostający w konspiracji polski ośrodek dowódczy informował: „Aresztowanych 31 VII [19]44
r. około 30 oficerów AK ujawnionych w walkach o Lwów, osadzono w więzieniu przy ul. Łąckiego – jako zbrodniarzy – faszystów polskich. Są dalsze
aresztowania żołnierzy AK i rewizje po domach, które użyczały lokali. Prosimy o interwencję i złożenie protestu. Komendanci nie zostali zwolnieni.
NKWD z Ukraińcami kontynuują dzieło Gestapo”.
Część oddziałów Lwowskiego Podokręgu AK, zwłaszcza z Inspektoratu Zachodniego, nie dała się rozbroić i podjęła próbę wycofania się do
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Polski centralnej. Rejon Przemyśla osiągnęło zgrupowanie „San”, dowodzone przez kapitana Witolda Szredzkiego „Sulimę” (III batalion 26 pp
AK), do którego dołączyły oddziały „Promienia” i „Pogardy” z Obwodu
Sambor oraz 6 i 8 kompania 26 Pułku Piechoty „Lecha” i „Ćwikły”. Z okolic Przemyśla po tym jak dowódca AK, Tadeusz Komorowski „Bór” ogłosił rozkaz nakazujący oddziałom AK marsz na pomoc walczącej w powstaniu stolicy, zgrupowanie „Sulimy” ruszyło wzdłuż Sanu, kierując się
na Warszawę. Blisko czterystu żołnierzy lwowskiej AK zostało zatrzymanych i rozbrojonych przez wojska sowieckie w rejonie Rudnika i Sarzyny. Marsz na odsiecz stolicy podjęła także 1 kompania 26 pp por. Józefa
Bissa „Wacława”, docierając pod Lublin. Niektóre mniejsze pododdziały
dotarły jeszcze dalej – nawet w rejon Kocka. Żaden z nich nie osiągnął
jednak zamierzonego celu.
Akcja „Burza” we Lwowie zakończyła się tak jak na całych Kresach.
Pomimo odniesienia sukcesów militarnych, udzielenia Armii Czerwonej realnego wsparcia w walce z wojskami niemieckimi i zademonstrowania polskości ziemi lwowskiej i samego „zawsze wiernego Miasta” – zakończyła się całkowitym fiaskiem. Można się zastanawiać,
dlaczego wiedząc o katastrofie operacji „Ostra Brama” pod Wilnem,
Komenda Główna AK nie zdecydowała się na wydanie rozkazu o przerwaniu akcji „Burza” na wschodzie. Tysiące mieszkańców Kresów zaangażowanych w niepodległościową działalność struktur Polskiego
Państwa Podziemnego poniosło konsekwencje swej wiernej postawy i padło ofiarą represji sowieckich. Kolejna depesza ze Lwowa – zawierająca między innymi takie sformułowania, jak: „Wołamy o komisję aliancką, zaklinamy o interwencję na rzecz uwięzionych członków AK
oraz Delegatury strasznie maltretowanych” – okazała się głosem wołającego na puszczy. Nasi brytyjscy i amerykańscy sojusznicy nie zamierzali utrudniać sobie relacji ze Związkiem Sowieckim i zgadzali się na
wszystkie działania podejmowane przez Stalina wobec naszego kraju.
Polski ruch niepodległościowy funkcjonował we Lwowie i na Ziemi
Lwowskiej, w warunkach ponownej okupacji sowieckiej, jeszcze przez
rok po tzw. „wyzwoleniu”, a w szczątkowej formie – przez kolejny rok
1946.
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OKRĘG LWOWSKI AK
dr Anna Milewska-Młynik
Wystawa i archiwum żołnierza AK, łagiernika
Henryka Witrylaka w Muzeum Niepodległości w Warszawie
Henryk Witrylak (1920-2001) – żołnierz Okręgu Lwowskiego AK, ps. „Sztylet”, więzień Kołymy
„Przeżyłem piekło” to tytuł wystawy planszowej Henryka Witrylaka eksponowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jej autor był znaną postacią w ruchu kombatanckim. Należał m. in. do Związku Sybiraków, Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaś Zarząd Główny Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu
powołał go na Kanclerza Kapituły Orderu Walki i Cierpienia. Zasłużył się
też pamięci o zbrodniczym systemie, gdyż całe swoje życie po uwolnieniu z łagru spędził na gromadzeniu dokumentacji gehenny, jaka stała się
jego udziałem. Przyoblekła ona kształt wystawy, która stanowiła ważną
część ekspozycji „Sybir 1940-1956” i była poświęcona pamięci Polaków
represjonowanych na Wschodzie.
Henryk Witrylak, pseudonim „Sztylet” urodził się 7 lipca 1920 roku
w Samborze. Jako żołnierz AK brał udział w strukturach wywiadu
w samborskim oddziale leśnym. Po zajęciu terenu byłego woj. lwowskiego przez wojska radzieckie, został w grudniu 1944 r. aresztowany
przez NKWD pod zarzutem zdrady ojczyzny i przynależności do AK.
W wyniku półtorarocznego śledztwa Trybunał Wojenny Wojsk Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych skazał go na 10 lat obozów
pracy, 5 lat utraty praw publicznych i konfiskatę mienia. Okres odbywania kary spędził na owianej zła sławą Kołymie. Swoje losy i kilku
przyjaciół, wśród których znaleźli się m. in. Stanisłąw Czuruk, Roman
Kałahur, Alina Kołosowska, Stanisław Kawecki, Krystyna i Benon MaKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 
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linowscy, Tadeusz Ochęduszko, Antoni Skrędo, Janina Wysoczańska
i inni uwiarygodnił książką biograficzną „Tak było… Wspomnienia żołnierza AK”.
Napisał w niej, że 21 grudnia 1944 r., a właściwie w nocy, został też
aresztowany jego współpracownik - felczer Edward Łopusiewicz oraz
kilkudziesięciu innych, młodych mieszkańców wsi. Całą ich grupę tejże
nocy przyprowadzono do komendy NKWD w Samborze. Aresztowanie
grudniowe, czego w najczarniejszych nawet wariantach nie brał pod
uwagę, miało stać się początkiem 11-letniej tułaczki po obozach Rosji.
Czekały na niego miejsca i ludzie, z którymi spotkania nie życzyłby nawet
wrogowi. Lecz najgorsze jednak było przed nim…
I właśnie późniejsze losy łagiernika oraz jego towarzyszy stanowią
kanwę wystawy planszowej. Autor zamieścił na niej kserokopie oryginalnych dokumentów i zdjęć, które udało mu się zgromadzić. Ich
oryginały znajdują się obecnie w Muzeum Niepodległości i potwierdzają wiarygodność słów Henryka Witrylaka. Są one niepowtarzalnym
dowodem warunków życia na „nieludzkiej ziemi”, a dla osób nie naznaczonych podobnymi doświadczeniami – cennym źródłem informacji o polskim Sybirze w czasach stalinowskich. Wykaz tych archiwaliów prezentujemy poniżej. Chcę jeszcze zwrócić Państwa uwagę
na niepodane w wykazie zbiory ikonograficzne, które choć pozwalają poznać uczestników sybirackiego dramatu w różnych sytuacjach
życiowych, są jednak nieco mylące. Ten niezwykle interesujący materiał ma bowiem poważne luki, gdyż aparaty fotograficzne były na
zesłaniu rzadkością, szczególnie w latach 40. XX wieku, przez co zgromadzona w muzeum dokumentacja nie jest reprezentatywna. Nie
mamy oryginalnych zdjęć osób osadzonych w więzieniach czy łagierników przebywających w obozach przed tzw. amnestią. Natomiast
zbiór fotografii, dotyczący skazanych żołnierzy AK pochodzi, poza
kilkoma wyjątkami, zaledwie z trzech obozów. Wykonano je na przełomie lat 40. i 50. XX wieku w Workucie (Komi ASRR), Dolince i w Dżezkazganie (Kazachstan), gdzie więziono m.in. osoby duchowne różnych wyznań.
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Archiwum Henryka Witrylaka, sygn. A. 1/43,
Muzeum Niepodległości w Warszawie – dar właściciela z 2002 r. :
ZAŚWIADCZENIE Sprawka wydane przez Samborski Rejonowy Komisariat ZSRR, stwierdzający zdolność do służby wojskowej Henryka Witrylaka, z jego fotografią; okrągłe pieczęcie: „Samborskij / Rajonnyj Wojennyj Komissariat”.
Sambor, 5.10.1944 r.
papier, kopia maszynopisu, rękopis, 14,7 cm x 20,5 cm
KOPERTA, w której Henryk Witrylak wysłał list z obozu w Niżnym Tagile
do Władysława Witrylaka w Zielonej Górze. Nadawca: Swierdłowskaja
obł. N-Tagił / p/o 4 p/ja ŁK 56 san-czast/ Witrylak Gienryk Pietrowicz
(wracz-wienierolog). Datownik: SVIERDŁOWSK....., dwa znaczki poczty
ZSRR o nominałach po 60 kop.
Niżnyj Tagił, obwód swierdłowski, 1948 r.
papier, rękopis, 8,9 cm x 14,4 cm
KOPERTA w której Henryk Witrylak wysłał list z obozu w Małomalsku do
Emilii Witrylakowej w Zielonej Górze; datownik: SVIERDŁOWSK POCZTA 29 3 48, dwa znaczki poczty ZSRR o nominałach 1 rub. i 30 kop.,
podłużny stempel: „SVERDLOVSK”. Nadawca: Swierdłowskaja obł. Isowskoj r-n / Malomalsk Mied-san-czast/Witrylak G.P.
obwód swierdłowski, 29.03.1948
papier, rękopis, 11,4 cm x 15,7 cm
ZEZWOLENIE na otrzymywanie nieograniczonej ilości przesyłek w obozie w Niżnym Tagile, wystawione Henrykowi Witrylakowi.
[Niżnyj Tagił 1948 r.]
papier, druk, rękopis, jęz. ros., 6,2 cm x 11,2 cm
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LEGITYMACJA związkowa – Profsojuznyj bilet – wystawiona Henrykowi
Witrylakowi, z jego fotografią; Związek Zawodowy Pracowników Metalurgii Kolorowej.
rejon srednikański, 1954 r.
papier, druk, rękopis, jęz. ros., 9,5 cm x 6,5 cm
LIST do matki: „Kochana Mateczko. Przyjechałem dziś do [.......] i jest mi tu
jeszcze lepiej. Będę pracować jako lekarz, co jest równoznaczne z pełnym
żołądkiem i chronicznym brakiem roboty......Henryk”.
Kołyma, 8.12.[1954 r.]
papier, rękopis, 20,6 cm x 10,3 cm
WIADOMOŚĆ. Korespondencja do niezidentyfikowanej kobiety: „Wielce Szanowna Pani / Jeszcze raz łaskawie proszę, wysłać niniejszą kartkę na
adres rodziny.....H.Witrylak”
Kołyma, 8.12. [1954 r.]
papier, rękopis, 10,1 x 10,4, k. 44
KOPERTA w której Henryk Witrylak wysłał list z zesłania na Kołymie do Aleksandra Korosteńskiego, przebywającego w miejscowości Kolumna koło
Łodzi. Adres nadawcy: SSSR Magadanskaja obł. / Susuman / wr. Witrylak
Gienrich Pietrowicz.. Stemple: Magadan, Mieżdunarodnoje, stempel pocztowy: MAGADAN 2455512, dwa znaczki poczty ZSRR o nominałach 1 rub.
Susuman, obw. magadański, 1955 r.
papier, rękopis, 11x15,6
KOPERTA w której Henryk Witrylak wysłał list z zesłania na Kołymie do
Aleksandra Korosteńskiego przebywającego w miejscowości Kolumna
koło Łodzi. Adres nadawcy: SSSR Magadanskaja obł. / Susuman / wr.
Witrylak Gienrich Pietrowicz.. Stemple: Magadan, Mieżdunarodnoje,
stempel pocztowy: MAGADAN 20255, dwa znaczki poczty ZSRR o nominałach 1 rub. i 3 po 40 kop.
Susuman, obw. magadański, 1955 r.
papier, rękopis, 11 cm x 15,6 cm
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KOPERTA w której Henryk Witrylak wysłał list z zesłania na Kołymie do
Władysława Witrylaka w Zielonej Górze. Adres nadawcy: SSSR Magadanskaja obł. / Susuman / wr. Witrylak Gienrich Pietrowicz. Stemple:
„Magadan”, „Mieżdunarodnoje”, stempel pocztowy: MAGADAN 1455,
znaczek poczty ZSRR o nominale 40 kop.
Susuman, obwód magadański, 1955 r.
papier, rękopis, 11,1 cm x 15,5 cm
PRZEPUSTKA zezwalająca na wielokrotne przekraczanie granicy obozu
nr 1 i 2, wystawiona lekarzowi Henrykowi Witrylakowi: z jego fotografią, podpisał komendant dywizjonu kapitan Dowgonos.
[Kołyma], 24 VIII 1955 r.
papier, maszynopis, jęz. ros., 9,7 cm x 14,5 cm
PRZEPUSTKA na wejście do obozu „Czopor” i do kopalni złota, wystawiona lekarzowi Henrykowi Witrylakowi; Zachodni Wychowawczy
Obóz Pracy Zarządu Politycznego Dalstroju.
[Kołyma], 1.01.1955 r.
papier, druk, rękopis., jęz. ros., 8,3 cm x 16,9 cm
KSIĄŻECZKA pracy Henryka Witrylaka z wpisami dotyczącymi zatrudnienia od listopada 1953 do stycznia 1955; okrągła pieczęć: „Pocztowyj
jaszczik N AB-261/39”
Kołyma, 17.01.1955 r.
papier, druk, rękopis, 12,5 cm x 9 cm
KOPERTA w której Henryk Witrylak wysłał list z zesłania na Kołymie do
Korosteńskiego Aleksandra w Łodzi; stemple pocztowe oraz okrągła
podłużna pieczęć: „MAGADAN”, 2 znaczki o nominałach 1 rub.
Susuman, obwód magadański, 24.05.1955 r.
papier, rękopis, 11,2 cm x 15,7 cm
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LIST do matki: „Najdroższa Mateńko! Do 10 dni ma nastąpić rozwiązanie
łagru, a więc starcy pojadą do domu, a my na wolność pracować. Ponieważ mogą przenieść do innego miasta, przeto nie posyłaj ani pieniędzy,
ani „wyzywu”.....Wasz kochający syn i brat Heniek”.
Kołyma, 27.11.[1955 r.]
papier, rękopis, 7,4 cm x 10,1 cm
WIADOMOŚĆ. Korespondencja do niezidentyfikowanej kobiety: „Wielce Szanowna Pani! Zwracam się do Pani - jako do „Rodaczki” po raz wtóry
z prośbą o wysłanie pod nieznanem mi adresem mojej rodziny tego listu....
H. Witrylak”.
Kołyma [1955 r.]
papier, rękopis, 7,5 cm x 14,6 cm
HISTORIA CHOROBY więźnia Arkadija Michajłowicza Zykowa [leczonego przez H. Witrylaka]
Kołyma 1955 r.
papier, druk, rękopis, j. ros., 13,5 cm x 14,7 cm
PORTRET Henryka Witrylaka w profilu lewym, sygn. p.d. „H”.
Kołyma, niedat.
karton, ołówek, rysunek, 27,3 cm x 20,2 cm
ZAŚWIADCZENIE stwierdzające, że do Prezydium Rady Narodowej
w m. st. Warszawie zgłosił się obywatel Piotr Witrylak w sprawie sprowadzenia do kraju członka swojej rodziny Henryka Witrylaka; okrągła
pieczęć: „TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY W ŁODZI / JAN BUCEWICZ”,
Warszawa, 11 marca 1955 r.
papier, maszynopis, jęz. pol., ros., 29 cm x20,8 cm
ZAŚWIADCZENIE. Tłumaczenie zaświadczenia wydanego dla lekarza Henryka Witrylaka potwierdzającego jego zatrudnienie w pododdziale s/p
261/40; pieczęć okrągła i podłużna: „TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – W ZIELONEJ
GÓRZE - / STANISŁAW SOCHAŃSKI”, poświadczenie wiarygodności.
Zielona Góra 22.02.1956 r.
papier, maszynopis, 27 cm x 20,5 cm
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PRZEPUSTKA. Tłumaczenie przepustki Henryka Witrylaka (patrz poz.8?);
pieczęć okrągła: „TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – W ZIELONEJ GÓRZE -/ STANISŁAW SOCHAŃSKI”, poświadczenie wiarygodności.
Zielona Góra, 22.02.1956 r.
papier, maszynopis, 29 cm x 20 cm
LEGITYMACJA. Tłumaczenie treści legitymacji związków zawodowych
Henryka Witrylaka (patrz poz. 9),; pieczęć okrągła i podłużna: „TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY - W ZIELONEJ GÓRZE - / STANISŁAW SOCHAŃSKI”,
poświadczenie wiarygodności.
Zielona Góra, 22.02.1956 r.
papier, maszynopis, 27 cm x 19,5 cm
PRZEPUSTKA. Tłumaczenie uwierzytelnione treści przepustki wystawionej lekarzowi Henrykowi Witrylakowi, zezwalającej mu na wejście na teren obozu „Czapor”; pieczęć okrągła: „TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
W ZIELONEJ GÓRZE / MARIA PERKOWSKA”.
Zielona Góra, 23.03.1956 r.
papier, maszynopis, 27,7 cm x 20,2 cm
PODZIĘKOWANIE. Tłumaczenie podziękowania więźniów za udzieloną pomoc lekarską i troskę o poprawę warunków bytowych górników;
pieczęć okrągła: „TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY W ZIELONEJ GÓRZE / MARIA
PERKOWSKA”.
Zielona Góra, 28.03.1956 r.
papier, maszynopis, 25,1 cm x 20,4 cm
ZAŚWIADCZENIE. Tłumaczenie uwierzytelnione zaświadczenia wydanego przez inspektora specjalnej jednostki potwierdzającego staż pracy lekarza Witrylaka w poprawczych obozach pracy; pieczęć okrągła:
„TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY W ZIELONEJ GÓRZE / MARIA PERKOWSKA”.
Zielona Góra, 28.03.1956 r.
papier, maszynopis, 25,4 cm x 20,5 cm
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PRZEPUSTKA. Tłumaczenie wierzytelne przepustki Henryka Witrylaka;
pieczęć podłużna i okrągła: „STANISŁAW CZURUK / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY / JĘZYKÓW / NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO / 55-900 ZGORZELEC /UL. KILIŃSKIEGO 23 TEL. NR 27-13”;
trzy znaczki skarbowe.
Zgorzelec, 13.01.1989 r.
papier, maszynopis, 29,5 cm x 20,8 cm
PODZIĘKOWANIE. Tłumaczenie podziękowania wysłanego do redakcji gazety „Biuletyn”; pieczęć podłużna i okrągła: „STANISŁAW CZURUK
/ TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY / JĘZYKÓW / NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO,
UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO / 55-900 ZGORZELEC / UL. KILIŃSKIEGO 23 TEL. NR 27-13”; trzy znaczki skarbowe.
Zgorzelec, 13.01.1989 r.
papier, maszynopis, 29,5 cm x 20,8 cm
LEGITYMACJA. Tłumaczenie treści legitymacji członka związków zawodowych Henryka Witrylaka; pieczęć podłużna i okrągła: „STANISŁAW
CZURUK / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY / JĘZYKÓW / NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO / 55-900 ZGORZELEC / UL.
KILIŃSKIEGO 23 TEL. NR 27-13”; trzy znaczki skarbowe.
Zgorzelec, 13.01.1989 r.
papier, maszynopis, 29,5 cm x 20,8 cm
ORZECZENIE komisji weryfikacyjnej Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej / Okręg Wielkopolska w Poznaniu i decyzja o przyjęciu
Henryka Witrylaka w szeregi członków zwyczajnych Związku; nieczytelna okrągła pieczęć.
Poznań, 24.09.1990 r.
papier, powiel., maszynopis, 29,5 cm x 20,6 cm
PISMO Głównej Wojennej Prokuratury ZSRR do Poselstwa RP w ZSRR
dot. rehabilitacji Henryka Witrylaka; podpis: Wojennyj prokuror otdieła
uprawlenija GWP, Buliczewski.
Moskwa, 25.03.1991 r.
papier, maszynopis, jęz. ros., 29 cm x 20,3 cm
60

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84)

ZAŚWIADCZENIE archiwalne z Państwowego Archiwum Obwodowego w Magadanie, dot. dokumentów Henryka Witrylaka; pieczęć okrągła z godłem państwowym RSFRR i napisem w otoku: „Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika / Państwowe Archiwum w Magadanie”.
Magadan, 5.08.1991 r.
papier, maszynopis, 30 cm x 20,5 cm
PISMO z Sądu Najwyższego RSFSR dot. anulowania wyroku Henryka
Witrylaka.
Moskwa, 11.10.1991 r.
papier, maszynopis, jęz. ros., 29,9 cm x 20,4 cm
ANULOWANIE WYROKU. Tłumaczenie z języka rosyjskiego unieważnienia wyroku Trybunału Wojennego dot. Henryka Witrylaka; pieczęć podłużna i okrągła: „STANISŁAW CZURUK / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY / JĘZYKÓW / NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO
/ 55-900 ZGORZELEC / UL. KILIŃSKIEGO 23 TEL. NR 27-13”; trzy znaczki
skarbowe.
Zgorzelec, 17.01.1992 r.
papier, maszynopis, 29,9 cm x 20,8 cm
PISMO z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej do
Ambasady RP w Moskwie dot. dokumentów poświadczających represjonowanie Henryka Witrylaka; pieczęć okrągła z godłem państwowym RSFRR i napisem w otoku: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych...”.
Moskwa, 16.02.1993 r.
papier, maszynopis, jęz. ros., 29,5 cm x 21 cm
ZAŚWIADCZENIE. Tłumaczenie uwierzytelnione zaświadczenia z Archiwum Obwodowego w Magadanie (patrz poz. 36); pieczęć okrągła i podłużna: „STANISŁAW CZURUK / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY / JĘZYKÓW / NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO / 55-900
ZGORZELEC / UL. KILIŃSKIEGO 23 TEL. NR 27-13”.
Zgorzelec, 4.04.1993 r.
papier, maszynopis, 30 cm x 29,8 cm
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PROTOKÓŁ. Wyciąg z protokołu posiedzenia konsultacyjnej komisji lekarskiej; orzeczenie dot. stanu zdrowia Tadeusza Ochęduszko. Tłumaczenie wierzytelne z języka rosyjskiego; pieczęć okrągła i podłużna:
„TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – W ZGORZELCU -/ STANISŁAW CZURUK”, poświadczenie wiarygodności.
Zgorzelec, 2.11.1994 r.
papier, maszynopis, 20,8 cm x 19,8 cm
KSIĄŻECZKA PRACY. Tłumaczenie wierzytelne z języka rosyjskiego treści książeczki pracy Tadeusza Ochęduszko, pieczęć okrągła i podłużna:
„TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – W ZGORZELCU - / STANISŁAW CZURUK”, poświadczenie wiarygodności.
Zgorzelec, 2.11.1994 r.
papier, maszynopis, 46,5 cm x 19,8 cm
LEGITYMACJA. Tłumaczenie wierzytelne z języka rosyjskiego treści legitymacji członka związków zawodowych Tadeusza Ochęduszko; pieczęć okrągła i podłużna: „TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – W ZGORZELCU - /
STANISŁAW CZURUK”, poświadczenie wiarygodności.
Zgorzelec, 2.11.1994 r.
papier, maszynopis, 38,9 cm x 19,8 cm
PROTOKÓŁ. Wyciąg z protokołu posiedzenia konsultacyjnej komisji lekarskiej: orzeczenie dot. stanu zdrowia Tadeusza Ochęduszko; tłumaczenie wierzytelne z języka rosyjskiego; pieczęć okrągła i podłużna:
„TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – W ZGORZELCU -/ STANISŁAW CZURUK”.
Zgorzelec, 2.11.1994 r.
papier, maszynopis, 20,8 cm x 19,8 cm
KSIĄŻECZKA PRACY. Tłumaczenie wierzytelne z języka rosyjskiego treści książeczki pracy Tadeusza Ochęduszko; pieczęć okrągła i podłużna:
„TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – W ZGORZELCU -/ STANISŁAW CZURUK”.
Zgorzelec, 2.11.1994 r.
papier, maszynopis, 46,5 cm x 19,8 cm
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LEGITYMACJA. Tłumaczenie wierzytelne treści legitymacji członka
związków zawodowych Tadeusza Ochęduszko; pieczęć okrągła i podłużna:„TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – W ZGORZELCU -/ STANISŁAW CZURUK”.
Zgorzelec, 2.11.1994 r.
papier, maszynopis, 38,9 cm x 19,8 cm
OŚWIADCZENIE. Uwierzytelnione oświadczenie świadków: Kazimierza
Staszczyńskiego i Jakuba Propsta, potwierdzające, że Henryk Witrylak
jest narodowości polskiej i posiadał polskie obywatelstwo; okrągła pieczęć: „PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W ZIELONEJ GÓRZE”, podpis
notariusza Edmunda Wierzchowskiego.
Zielona Góra, 8.05.1994 r.
papier, maszynopis, 29 cm x 21 cm
ZAŚWIADCZENIE archiwalne – Archiwna dowidka – z Państwowego Archiwum Obwodowego we Lwowie, dot. dokumentów Henryka Witrylaka; pieczęć z godłem państwowym Ukrainy i napisem w otoku: „Ukraina. Główny Zarząd Archiwalny....”.
Lwów, 3.06.1994 r.
papier, maszynopis, jęz. ukr., 29,5 cm x 20,4 cm
ZAŚWIADCZENIE. Tłumaczenie uwierzytelnione zaświadczenia archiwalnego (patrz poz. 34); pieczęć okrągła i podłużna: „STANISŁAW
CZURUK / TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY / JĘZYKÓW / NIEMIECKIEGO, ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO I BIAŁORUSKIEGO / 55-900 ZGORZELEC / UL.
KILIŃSKIEGO 23 TEL. NR 27-13”.
Zgorzelec, 11.08.1994 r.
papier, maszynopis, 29,5 cm x 21 cm
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REPRESJE NA ŻOŁNIERZACH AK
Krystyna Adamowicz
Trudna walka żołnierzy AK po lipcu 1944 r.
na Kresach Północno-Wschodnich4
Oddział pod komendą ppor. Mariana Plucińskiego „Mścisława”, złożony
głównie z byłych żołnierzy 5 Brygady, działał w obwodzie święciańskim.
Działała też grupa dowodzona przez ppor. Hieronima Piotrowskiego
„Jura”, wywodząca się z Oddziału Rozpoznawczego KO [Komendy Okręgu], operująca na terenie Puszczy Nalibockiej. Oprócz nich istniało wiele
innych jednostek. Jednak ich kontakty z Komendą Okręgu, mimo że większość miała łączność z terenową siecią AK, były sporadyczne. Ciągle dawała o sobie znać zniszczona sieć łączności. Dlatego też, wobec coraz silniejszego naporu nieprzyjaciela, dla ratowania życia żołnierzy KO wydała we
wrześniu 1944 r. ogólny „Rozkaz nr 1” dla wszystkich działających w terenie
oddziałów z poleceniem przejścia do pracy konspiracyjnej. Dowódcy mieli zamelinować broń, a ludzi zakonspirować w terenie, utrzymując z nimi
łączność. Siatka terenowa miała za wszelką cenę podporządkować sobie
istniejące w polu „dzikie” oddziały w celu wykonania powyższych poleceń.
Rozkaz miał szansę dotarcia do większości partyzantów.
Jednak tylko część z nich podporządkowała się jego zaleceniom, rzeczywistość okazała się bowiem zbyt brutalna. Łatwiej było przeżyć w lesie, broniąc się przed ścigającymi jednostkami NKWD niż zdawać się na
łaskę coraz większej sieci donosicieli, jaką NKWD-NKGB oplatała Wileńszczyznę. Jednocześnie ogłoszony na Kresach pobór do Armii Czerwonej zmuszał wielu młodych ludzi do ukrywania się. We wrześniu do wojska zgłaszało się nie więcej niż 20 proc. objętych poborem. Tak rodziły
się nowe oddziały, a ich liczbę zwiększał nasilający się terror okupanta.
Młodych ludzi, uchylających się od służby wojskowej czy podejrzanych
o przynależność do konspiracji, aresztowano, a nawet rozstrzeliwano na
miejscu (m. in. na Oszmiańszczyźnie rozstrzelano 157 osób).
Cykl Żołnierze Wyklęci, „Kurier Wileński” nr 226/2000, Wilno

4
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Dzikie oddziały, dowodzone z reguły przez ludzi niedoświadczonych,
ponosiły ciężkie straty. Aby ratować najbardziej zagrożonych, Komenda
Okręgu zdecydowała się po raz kolejny zmienić dotychczasową taktykę.
Konspiracja i wyrabianie dokumentów już nie zapewniały bezpieczeństwa. Zbyt wiele osób uciekało do lasu. Do opanowania tego ruchu ppłk.
Kulikowski postanowił w listopadzie – grudniu 1944 r. stworzyć cztery
oddziały partyzanckie, tzw. Oddziały Samoobrony Ziemi Wileńskiej.
Pierwszym z nich dowodzić miał rtm. Władysław Kitkowski, „Grom”, „Orlicz”, były dowódca Oddziału Rozpoznawczego KO. Drugim Oddziałem
dowodził por. Witold Turonek „Tur”, „Tumry”, dowódca 12 Brygady AK.
Trzeci utworzony został na bazie działającego oddziału pod komendą
Witolda Zyndrama – Kościałkowskiego, „Fakira”. Czwarty znalazł się pod
komendą pchr. Jana Lisowskiego „Korsarza”.
Oddziały Samoobrony tworzono zatem w oparciu o doświadczonych
dowódców partyzanckich. Ich celem było podporządkowanie sobie „dzikiej” partyzantki. Tworzenia z niej dużych jednostek, mogących nawiązać
w miarę równorzędną walkę z pacyfikującymi teren oddziałami NKWD.
W ten sposób zamierzano zminimalizować straty, odzyskując przy tym
kontrolę nad terenem. Było to jednak rozwiązanie krótkoterminowe.
NKWD organizowało liczne obławy, wykorzystując informacje zdobyte
w czasie wcześniejszych aresztowań. Doszło do wielu bitew i potyczek,
z reguły kończących się wyjściem z okrążenia tylko części oddziałów.
Remedium na to mogło być przerzucenie żołnierzy na bezpieczniejsze terytoria. Za takie uznawano wtedy Białostocczyznę (dysponowała
o wiele większymi masywami leśnymi niż Wileńszczyzna i była mniej
spenetrowana przez NKWD). W styczniu 1945 r. Komenda Okręgu Wileńskiego podjęła próbę wyprowadzenia na zachód dwóch dużych
(około 150 ludzi) oddziałów Samoobrony Wileńskiej: por. Witolda Turonka „Tumrego” i por. Władysława Kitowskiego „Orlicza”. Wydzielony
przez nich oddział Olgierda Wirgiasa „Wrzosa”, przetarł co prawda drogę, ale w międzyczasie obydwa macierzyste oddziały zostały rozbite 2
lutego 1945 r. w Rowinach (25 km na wschód od Nowogródka). Nad
ranem doszło do walki z otaczającymi wieś znacznie przeważającymi
liczebnie jednostkami NKWD. Z pogromu – 82 zostało zabitych, 25 dostało się do niewoli, reszta rozproszyła się w terenie. Ocaleli obydwaj
dowódcy, którzy razem z uratowanymi żołnierzami po różnych peryKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 

65

petiach zostali w końcu przerzuceni do centralnej Polski transportami
ewakuacyjnymi. Jedynie por. Hieronim Piotrowski „Jur” z kilkoma żołnierzami przeszedł zbrojnie granicę.
Dwa dni po klęsce w Rowinach, 4 lutego 1945 r. obława NKWD rozbiła częściowo trzy oddziały Samoobrony, dowodzone przez „Fakira”,
który zginął w walce. 23 lutego tropiony nieustannie oddział pod nową
komendą Włodzimierza Mikucia „Jaremy”, został doszczętnie rozbity we
wsi Ławże (gmina Turgiele). Pod wrażeniem klęsk, jakie poniosła polska
partyzantka, po utraceniu kontaktu z komendą, dowódca czwartego oddziału kpt. Lisowski „Korsarz” podjął decyzję o poddaniu się Sowietom.
Po nawiązaniu łączności z wileńskim NKWD, ujawnił podległych sobie
żołnierzy. Część z nich, mimo udzielonych przez sowiecką stronę gwarancji, została aresztowana, części zaś udało się ewakuować do Polski
centralnej.
Tymczasem Komenda przeżyła kolejną falę aresztowań. 8 stycznia
1945 r. NKWD zatrzymało w zasadzce Komendanta Okręgu - ppłk. Juliana
Kulikowskiego, „Ryngrafa”. W ślad za nim aresztowano innych członków
Komendy. Nowym komendantem został mjr Stanisław Helman „Wileńczyk”. Stanął on przed wielkim dylematem. 8 lutego 1945 dotarł bowiem
do Wilna dekret prezydenta RP, odnoszący się do rozkazu Komendanta
Głównego AK o rozwiązaniu organizacji. Dekret – ogłoszony przez radio
– był pierwszym sygnałem o zmienionej sytuacji Okręgu, do tej chwili nie
udało się bowiem nawiązać bezpośredniego kontaktu z KG [Komendą
Główną] i Rządem Polskim na Uchodźstwie.
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Aneta Hoffmann
Film dokumentalny
„Rybka – bohater dwóch powstań”
13.07.2017 r. w rocznicę Operacji „Ostra Brama” – Powstania Wileńskiego 1944 r. w Centrum Kultury w Koszalinie odbyła się premiera filmu historycznego „Rybka - bohater dwóch powstań” w reżyserii Marcina Maślanki i Arkadiusz Patera.
Film opowiada losy Piotra Karpowicza ps. „Rybka” urodzonego w Wilnie w 1928 r. żołnierza Okręgu Wileńskiego AK oraz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (UBK). Wnuk powstańca styczniowego od najmłodszych lat był wychowywany w atmosferze patriotycznej. Okres II wojny
światowej spędza w rodzinnym mieście. Tutaj w sierpniu 1942 r. zostaje
zaprzysiężony do Szarych Szeregów. Przysięgę składa przed przyszłym
dowódcą - ppor. Romanem Piekarskim (ps. „Osterwa”). Przyjmuje pseudonim „Rybka”. W toku swej pracy konspiracyjnej odbywa szkolenie dywersyjno-zwiadowcze, jest drużynowym drużyny 1 plutonu 3 kompanii
Harcerskiego Batalionu Ochrony Powstania, a także łącznikiem – zwiadowcą Garnizonu AK Wilno. Żołnierz Pułku Pancernego im. Chrobrego,
którego dowódcą był kpt. Józef Dziarmaga (ps. „Jan Działyński”)
W filmie bohater wspomina pracę w konspiracji, a także przebieg Powstania Wileńskiego – Operacji „Ostra Brama” w lipcu 1944 r. oraz falę
aresztowań żołnierzy AK przez Armię Czerwoną i NKWD. W trakcie walk
w Wilnie giną najbliżsi koledzy Pana Karpowicza – Jerzy Cieszkowski, Kozakiewicz, pochowani na wileńskiej Rossie. Ich groby Pan Piotr odwiedzał, gdy przyjeżdżał po latach do swego rodzinnego miasta.
Ofiarami aresztowań zostali m.in. „Osterwa”, kpt. „Józef”. Niestety represje sowieckie nie ominęły także Piotra Karpowicza. W styczniu 1945
r. zostaje aresztowany w rodzinnym domu w Wilnie , przechodzi śledztwo w więzieniu wileńskim. Ostatecznie zostaje skazany wyrokiem Wojennego Trybunału Wojsk NKWD LSRR z 08.07.1945 r. za „zdradę Ojczyzny
i działalność w organizacji zbrojnej AK w celu obalenia władzy radzieckiej”
mimo swej niepełnoletności na 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw
obywatelskich.
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 

67

Cennym świadectwem jest wspomnienie „Rybki” zawarte w filmie o pobycie w sowieckich łagrach tranzytowych (jak Mołotowsk, obecnie Siewierodwińsk), tragicznych warunkach transportu więźniów pociągami,
statkami oraz o panujących stosunkach w łagrach Norylska, w których
przyjdzie Panu Karpowiczowi spędzić kolejnych długich 9 lat. Początkowo jest więźniem łagru nr 6 ITR, by po 3 latach zostać przeniesionym do
łagru politycznego nr 5 (tzw. Gorłagu). Jest uczestnikiem strajku więźniów w Norylsku po śmierci Stalina zwanego Powstaniem w Norylsku.
Bunt objął 6 obozów, 35 tys. więźniów i trwał w okresie kwiecień-czerwiec 1953 r. To doświadczenie głęboko zapadło Panu Piotrowi w pamięć.
Film jest szansą na rozpowszechnienie wiedzy na temat tytułowych
dwóch powstań – wileńskiego i norylskiego, mało znanych niestety
w powszechnej świadomości Polaków.
Po powstaniu 1953 r. Pan Karpowicz zostaje przeniesiony do pracy w kopalni węgla kamiennego,
skąd zostaje ostatecznie zwolniony z łagru 24.08.1954 r. Warto przy
tej okazji wspomnieć o osobach
opisywanych przez bohatera filmu,
którzy wsparli go w trakcie pobytu
w łagrach Norylska. Pan Karpowicz
wspomina oficera AK – Henryka
Meszczyńskiego-Szumskiego (ps.
„Dziewic”, zastępcę dowódcy 6 Wileńskiej Brygady AK), który wspierał na duchu młodego łagiernika.
Poznajemy także postać profesora
matematyki - Rosjanina, dzięki któremu Pan Karpowicz uzupełnił swą
wiedzę szkolną co bardzo pomogło w przyszłej pracy naukowej czy Sprawka (informacja archiwalna) MWD
strażnika, który doceniając wcze- ZSRR – ITŁ U-224/8 – zwolnienie z łagru
Piotra Karpowicza, 24.08.1954 r.
śniejszą pomoc ze strony Pana Karźródło
: archiwum Stowarzyszenia Łapowicza, ratuje go od rozstrzelania
gierników Żołnierzy AK
przez NKWDzistów. W atmosferę
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opisywanych wydarzeń wprowadzają nas archiwalne zdjęcia, a także sceny z życia żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK odtwarzane przez grupę rekonstrukcji historycznej.
Zwolniony z łagru „Rybka” udaje się wraz z kolegami w drogę powrotną do swego miasta – Wilna. Rodzice w międzyczasie repatriowali się do
Polski. Udało się to ostatecznie także jemu w kwietniu 1955 r., gdy dociera do Gdańska. Spełnia się jego marzenie o odnalezieniu swej konspiracyjnej miłości - Aliny Słupczyńskiej (ps. „Halka”) – łączniczki AK. Dane im
będzie przeżyć razem kolejnych 40 lat, aż do śmierci Pani Aliny w 2001 r.
W powojennej Polsce Pan Karpowicz ukończył studia wyższe techniczne na Politechnice Gdańskiej, a następnie obronił doktorat z matematyki. Był pracownikiem naukowym Politechniki. Z powodu inwigilacji SB został zmuszony do przeniesienia się do Koszalina, gdzie pracował
na tamtejszej Politechnice. Prześladowany nie mógł zrobić habilitacji.
Współpracował z „Solidarnością”. W 1989 r. odsłaniał w Koszalinie jeden
z pierwszych w Polsce pomników ofiar bolszewizmu, autorstwa rzeźbiarza Zygmunta Wujka.
Powstały siłami społecznymi film Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji
Historycznej Gryf i Projektu Filmowego JART Arkadiusza Patera jest cennym dokumentem zmagań kresowych Żołnierzy Niezłomnych o niepodległą Polskę – także tych najmłodszych, niepełnoletnich. Liczyło się serce
przepełnione miłością do Ojczyzny. Patronat nad filmem objął Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Koszalinie.
Zachęcam Państwa do obejrzenia filmu poprzez Internet na kanale
YouTube.com, a także do przeczytania wspomnieniowej książki Pana dr
inż. Piotra Karpowicza „W szponach sowieckiego totalitaryzmu : zmagania Polaka w wichrach historii”, wydanej przez Instytut im. gen. „Grota”
Roweckiego w 2016 r.
Biogram Pana Piotra Karpowicza jest dostępny także w elektronicznej
Bazie Łagierników Żołnierzy AK naszego Stowarzyszenia na stronie internetowej www.armiakrajowa-lagiernicy.pl.
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POEZJA

5

Kamila Lange
Właścicielka majątku Dzitryki, pow. Lida, woj. nowogródzkie. Wiersz dedykowany 16-letniej córce Halinie Lange-Kruszelnickiej (ps. „Cyganka”) – łączniczce w oddziale „Ragnera”, a następnie „Olecha”

Idzie mała dziewczynka
Idzie, idzie mała dziewczynka
Przez bór ciemny, łąki, trzęsawiska,
Oczy płoną, uśmiechnięta minka
A do serca rozkazy przyciska.
Wielkie buty gniotą drobne nogi
I na piętach natarte pęcherze,
Szarpie chustę zimny wicher srogi –
Wróg zacięty podziemnych żołnierzy.
Nie tamują drogi leśne drzewa,
Nie przeszkadza w marszu zwierz dziki,
Wszak nasze kresy wraża czerń zalewa,
Ziemie Ojców depczą bolszewiki.
Idź w pokoju moje drogie dziecię,
Szukaj Polski w zimnej dali sinej
A za tobą Twój Anioł Stróż leci
I szept cichej modlitwy matczynej.
Dzitryki, zima 1944/45 r.
Wiersze prezentowane w bieżącym numerze Kwartalnika pochodzą z publikacji Łączniczki Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego Armii Krajowej. Wspomnienia, informacje biograficzne, red. i oprac. Leszek Jan Malinowski, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Bydgoszczy, 2001 r.
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Helena Nasuto-Woźniak
(1924-1995) ps. „Grom”, „Eliza” – żołnierz Obwodu Szczuczyn (kryptonim
„Łąka) Okręgu Nowogródzkiego AK, od 1943 r. łączniczka dowództwa kompanii
„Pastwisko”, następnie sanitariuszka w szpitalach polowych AK. Kontynuowała
działalność konspiracyjną na Kresach od połowy 1945 r. w oddziale „Olecha”.
Aresztowana w 1949 r. przez NKWD została skazana na 25 lat łagrów. W latach
1949-56 odbywała karę w łagrach Magadanu. Po powrocie do Polski ukończyła
studia medyczne i pracowała jako ceniony przez ludzi lekarz pediatra. Odznaczona Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944 r.), Krzyżem AK i Honorową Odznaką
Żołnierza Okręgu Nowogródzkiego AK. Zmarła w Kędzierzynie Koźlu w 1995 r.

Z Kołymy
Szare ku niebu wzniósłszy szczyty
Spowite gęstą mgłą,
Martwe, bez życia, jak olbrzym zabity
Kołymskie góry śpią.
Czarnym sklepieniem powisło nisko
Nad ziemią niebo, a wzrok
Nie mogąc nigdzie tu spocząć blisko
Z tęsknotą wbija się w mrok.
Blady księżyc zza chmur się wyłonił,
Skądś wiatr śnieżyca gna,
Mój sen daleko od powiek się zgonił
I serce tęsknotą drga.
A za tą ziemią gdzieś hen, daleko
Ojczyste niwy śpią,
Szepcząc się z lodem strumyki cieką
I dobre sny się śnią.
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I ku tym niwom myśli me lecą
Za mroźnym wichrem w dal,
Tam gdzie i gwiazdy jaśniej świecą –
Uciszyć pragnę swój żal.
Tam pośród wielu stoi chatyna,
I widzę, widzę przez łzy
Strudzony siada ktoś u komina –
O Mamo, Mamo – to Ty !
Ty spracowane splotłaś dłonie,
Na twarzy błądzą cienie,
Siwizna z rzadka pokryła Twe skronie,
W spojrzeniu smutek, cierpienie.
O Mamo, do kolan Twych przypada
Stęsknione serce moje,
Jak ciężki dar z obczyzny Ci składa –
Tułaczkę mą i znoje.
O Mamo droga, kiedyż powrócę
Do dawnych, jasnych dni,
I ze łzą szczęścia gorycz wyrzucę
Co struła życie mi.
Północ nadchodzi, wszystko śpi w ciszy,
Daleko jeszcze do dnia,
Nikt skargi serca mego nie słyszy –
Za łzą z oka spływa łza.
Magadan, 1949 r.
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
W HOŁDZIE KRESOWYM ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM
Kresowy Rajd Szlakiem Spoczynku Żołnierzy Wyklętych, Białoruś
Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wspólnie
ze Związkiem Polaków na Białorusi (ZPB), prezes płk Weroniką Sebastianowicz, Konsulatem RP w Grodnie oraz Fundacją Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi współorganizował w dniach 24 i 25 lutego 2018 r.
na terenie dawnych Kresów Wschodnich II RP, a obecnie Białorusi Kresowy Rajd Szlakiem Spoczynku Żołnierzy Wyklętych.
Celem Rajdu był objazd rozsianych po Grodzieńszczyźnie mogił żołnierzy Armii Krajowej z okazji zbliżającego się w Polsce Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Akcja objęła swoim zasięgiem 19 miejscowości, w których uczestnicy
objazdu zapalili znicze i pomodlili się przy grobach ponad dwustu żołnierzy AK, poległych za wolną Polskę w walce z niemieckim i sowieckim
okupantem.
W objeździe mogił Żołnierzy Niezłomnych ogółem wzięło udział ponad
stu działaczy ZPB, reprezentujących 11 oddziałów terenowych organizacji, w tym – przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB - Andżelika Orechwo
i członek Zarządu Głównego ZPB - Andrzej Poczobut.
W nawiedzaniu mogił żołnierzy AK uczestniczyli przedstawiciele organizacji, zrzeszających weteranów zbrojnego polskiego podziemia niepodległościowego, walczących o wolną Polskę z niemieckim i sowieckim
okupantem podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Stowarzyszenie Łagierników-Żołnierzy AK z siedzibą w Warszawie reprezentowała
delegacja tej organizacji na czele z prezesem Arturem Kondratem. Środowisko akowców z Białorusi było reprezentowane przez płk Weronikę
Sebastianowicz, prezes działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy
Armii Krajowej, a delegacji Konsulatu Generalnego RP w Grodnie przewodził osobiście szef placówki – konsul generalny Jarosław Książek, któremu w wyprawie po miejscach pochówku żołnierzy AK na Grodzieńszczyźnie towarzyszyła małżonka Elżbieta.
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Objazd mogił żołnierzy AK stał się doskonałą, wyjazdową lekcją historii dla uczniów klas maturalnych Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB
w Grodnie, uczestniczących w akcji wraz ze swoim nauczycielem historii
Sławomirem Olszewskim.
Źródło : znadniemna.pl

Uczestnicy Kresowego Rajdu Szlakiem Spoczynku Żołnierzy Wyklętych, Białoruś 2018, źródło : Związek Polaków na Białorusi
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Beata Bielińska-Jacewicz
OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W WARSZAWIE
W dniach 28.02-04.03.2018 w Warszawie odbył się okolicznościowy
zjazd kombatantów z Kresów Wschodnich zorganizowany przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Swoją wizytę nasi goście rozpoczęli od spotkania w dniu 28.02.18 r.
z premierem Mateuszem Morawieckim, podczas którego mieli okazję
omówić swoje życiowe, związane z podeszłym wiekiem, potrzeby i warunki, w jakich funkcjonują polscy kombatanci w kraju i za wschodnią
granicą. W spotkaniu brała udział Minister Anna Maria Anders, odpowiedzialna w Kancelarii Premiera za kontakty RP z zagranicą.
W dniu 01.03.2018 r. – Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
członkowie Stowarzyszenia – weterani AK – Łagiernicy z Polski i Białorusi oraz młodsi członkowie organizacji, a także Fundacji Pamięci Historii
i Kultury Polskiej na Białorusi uczestniczyli w uroczystościach państwowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie mszy świętej w Archikatedrze Św. Jana.
W kolejnym dniu obchodów, 02.03.2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu
odbyła się konferencja „Żołnierze Wyklęci – Świadectwa”, w której wzięli
udział nasi goście. Podczas konferencji odczytano m.in. list Prezydenta
RP Andrzeja Dudy:
Żołnierzom Wyklętym potomność przyznała rację. To oni dla nas współczesnych okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych
z nieprzyjacielem.
W Konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich pokoleń Polaków, zaś z ramienia Stowarzyszenia gośćmi Konferencji byli m.in. ppłk.
Weronika Sebastianowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK
na Białorusi, wiceprezes naszego Stowarzyszenia; mjr Stanisława Kociełowicz, wiceprezes naszej organizacji i kombatanci AK – łagiernicy z Polski i Białorusi; gen. Jan Podhorski, uczestnik Powstania Warszawskiego,
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więzień stalinowski; płk. Jan Górski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu w Poznaniu.
Udział w spotkaniu wzięli ze strony Rządu RP – sekretarz stanu w MON
Wojciech Skurkiewicz, b. szef MON Antoni Macierewicz oraz senator Jan
Żaryn i liczni parlamentarzyści. Podczas konferencji wygłoszono referaty
m.in. o mjr. Stanisławie Ostwindzie oraz rtm. Witoldzie Pileckim.
Organizatorami konferencji byli : Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz
Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasi kombatanci – członkowie Stowarzyszenia zostali uhonorowani miejscem przy stole prezydialnym konferencji. Cieszy nas, że doceniono ich walkę o niepodległość Polski na Kresach Wschodnich II RP
w szeregach AK, a następnie wieloletnie represje ze strony okupanta sowieckiego.
Na zakończenie drugiego dnia obchodów nasi goście uczestniczyli popołudniu w kameralnych spotkaniach w gronie własnym, które zwieńczyła uroczysta kolacja połączona z wieczorem wspomnień i wspólnym
śpiewem patriotycznych pieśni.
Następnego dnia, 03.03.br. o godzinie 11.00 rozpoczęły się przygotowane przez Stowarzyszenie uroczystości Zapalania Zniczy Pamięci
Żołnierzy Niezłomnych na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Pragnęliśmy
w ten sposób złożyć osobisty hołd Żołnierzom Niezłomnym pochowanym na tej państwowej nekropolii, pochylić głowy nad ich indywidualnymi mogiłami lub symbolicznymi miejscami pochówku. W naszym gronie
byli także weterani AK – dawni podkomendni pochowanych Żołnierzy
Wyklętych, m.in. mjr Lech Rudziński – dawny żołnierz majora „Łupaszki”.
Odwiedziliśmy kolejno groby :
– mjr Zygmunta Szendzielarza (ps. „Łupaszka”) – dowódcy 5 Wileńskiej
Brygady AK, zamordowanego w więzieniu mokotowskim w lutym 1951 r.,
– grób gen. Aleksandra Krzyżanowskiego (ps. „Wilk”) – komendanta
Okręgu Wileńskiego AK, zmarłego w szpitalu więziennym na Mokotowie
we wrześniu 1951 r.,
– grób symboliczny gen. Leopolda Okulickiego (ps. „Niedźwiadek”) –
ostatniego komendanta AK, zamordowanego w sowieckim więzieniu na
Łubiance w Moskwie w 1946 r., pochowanego symbolicznie w kwaterze
dowódców Polskiego Państwa Podziemnego
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– groby żołnierzy AK – łagierników – członków Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK:
Władysława Bujko (1925-2002) – żołnierza 5 Wileńskiej Brygady AK,
więźnia łagrów Uchty i Komi ASSR w latach 1944-48;
Zbigniewa Konopackiego (1925-2002) – żołnierza 3 Wileńskiej Brygady
AK kpt Gracjana Fróga, więźnia Workuty i Uchty w latach 1945-55;
Mariana Ostrowskiego (1923-2012) – żołnierza Okręgu Wileńskiego AK,
więźnia łagrów w Norylsku (1945-54);
– grób symboliczny rtm. Witolda Pileckiego i grób jego żony Marianny
(1906-2002).
We wszystkich tych miejscach modliliśmy się, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pamięci.
Na życzenie gości, odwiedziliśmy też grób por. dr prawa Józefa Szamreja (ps. „Burza”) – żołnierza Okręgu Nowogródzkiego AK, zmarłego
w Warszawie w 2004 roku. Wśród naszych gości był brat zmarłego – kpt.
Franciszek Szamrej, który przyjechał z Lidy razem z ppłk. Weroniką Sebastianowicz.
Na zakończenie uroczystości na Powązkach, w których (podobnie jak
we wcześniejszych dniach obchodów) uczestniczyli także członkowie
Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” i Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi oraz co bardzo ważne – młodzież z klas
mundurowych I LO PUL w Wołominie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zielonce oraz harcerze z Zielonki, wszyscy uczestnicy udali się pod Pomnik Poległym i Pomordowanym na
Wschodzie przy ul. Muranowskiej w Warszawie, gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze pamięci.
Wieczorem tego dnia zostało zapalone Ognisko Pamięci. Rozkaz jego
rozpalenia wydał Pan mjr Henryk Czerwiński.
Przewodnikami i opiekunami naszych gości w czasie kilkudniowych
obchodów byli m.in. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
Artur Kondrat oraz członkowie : Piotr Grzegorzewski, Monika Brzezińska, Magdalena Barczak, Aneta Hoffmann oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Bardzo dziękujemy
wszystkich uczestnikom – kombatantom, członkom organizacji, młodzieży za poświęcony czas i wspólne oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym – Żołnierzom Niezłomnym.
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Kombatanci AK – Łagiernicy za stołem prezydialnym Konferencji „Żołnierze Wyklęci –
Świadectwa”, Sejm RP, 02.03.2018 r., źródło : Tomasz Troszczyński, Apropo Art film

Uroczystości Zapalania Zniczy Pamięci Żołnierzy Niezłomnych na Cmentarzu Powązki
Wojskowe, 03.03.2018 r., źródło : Tomasz Troszczyński, Apropo Art film
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Delegacja 1 LO PUL w Wołominie składa znicz pamięci pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, 03.03.2018 r., źródło : Tomasz Troszczyński, Apropo Art film

Uczestnicy Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK,
01-04.03.2018 r., źródło : Tomasz Troszczyński, Apropo Art film
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POLACY KRESOWYM STRACEŃCOM
WILNO 2018
„Jak wjeżdża się do Wilna, jest napis Vilnius, a nad nim siedzi Aniołek,Kiedyś
był jeszcze napis pod spodem „Wilno, to miasto nisko latających Aniołów”
Dwa razy do roku Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej organizuje zbiórkę darów dla Polaków mieszkających za wschodnią
granicą Polski.
Jak nam przekazała koordynatorka zbiórki p. Monika Brzezińska w tym
roku w Wielkanocnej akcji „Polacy Kresowym Straceńcom” w Macierzy
udało się zebrać ponad 950 paczek. Dary, które otrzymujemy od szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych i samorządowych takich miast jak
Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Warszawa, Łochowa, Kuźnica, Janowa, Nowy Dwór później pakowane są przez dzieci i młodzież,
a do każdej paczki jest dołączana samodzielnie wykonana karta świąteczna z życzeniami. Naszymi beneficjentami są kombatanci Armii Krajowej, którzy walczyli o zachowanie granic II Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie zostali aresztowani przez NKWD, osądzeni i wywiezieni do łagrów, w których spędzili, wykonując katorżniczą pracę 5, 10 i więcej lat.
Jeżeli udało im się wrócić do Polski, też przez dziesiątki lat byli ścigani
i groziło im więzienie. Ci, którym nie zezwolono na przesiedlenie na teren powojennej Polski, stali się obywatelami niechcianych państw : Litwy, Białorusi, Ukrainy. Nie mieli żadnych szans na realizację swoich zamierzeń obrony granic zdradzeni przez tzw. sojuszników, a ZSRS i Polska
Ludowa skazały ich na niebyt i zapomnienie.
Czasy się zmieniły. Od lat 90-tych XX w. okazuje się im szacunek i poważanie. Mają należne im miejsce w niezafałszowywanej już najnowszej
historii Polski. Cóż, tylko jest ich z nami coraz mniej. Z każdym rokiem
odchodzą na wieczną wartę, stąd wówczas dary przekazujemy ich najbliższym, a także osobom potrzebującym, a przyznającym się do polskości. Trzeba jednak także pomyśleć o przyszłych pokoleniach i obecnie naszą pomoc chcemy skierować i objąć swoją opieką przedszkola, szkoły
i świetlice.
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W tym miejscu trzeba przedstawić p. Honoratę Gawryłowską, naszego
wieloletniego współpracownika i koordynatora na Wileńszczyźnie, która
wyszukuje osoby i organizacje, którym należy pomóc.
W tym roku poza szkołami i przedszkolem w Wojdatach, szkołami
w Czarnym Borze, Runkojmiach po raz pierwszy spotkaliśmy się z siostrą
Martą ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, prowadzącą świetlicę przy kościele pw. Św. Kazimierza w Nowej Wilejce i z p. Renatą Adamowicz ze
Środowiska Centrum Usług Socjalnych.
Placówka w Nowej Wilejce, która powstała 14 lat temu, utrzymuje się
z darów głównie z Polski, ale nie tylko, bez żadnej pomocy ze strony litewskiej. Od roku powstał oddział w Rudominie, gdzie uczą się sami chłopcy.
Po lekcjach dzieci otrzymują podwieczorek z czymś ciepłym do popicia,
odrabiają lekcje pod czujnym okiem sióstr. Do świetlicy przychodzą też
wolontariusze - chłopcy i dziewczynki – by pomagać w cięższych pracach. Przez świetlice przewija się w tygodniu ponad 30 osób. Warto zaznaczyć, że świetlica, to nie tylko odrabianie lekcji czy wspólny podwieczorek. Po zajęciach obowiązkowych siostry zajmują się dziećmi według
ich zainteresowań. Ktoś rysuje, coś lepi, śpiewa, opowiada jakieś ciekawe
historie. Są też tacy, których interesuje gotowanie, pieczenie, przygotowanie sałatek itp. Starsi często też mają dyżury w kuchni, w każdą sobotę
sprzątają świetlicę. Praktycznie są tu stopniowo przygotowywani do dorosłego i samodzielnego życia.
Sporym przedsięwzięciem, jakiego podjęły się siostry, jest odrestaurowanie budynków po ośrodku zdrowia, który zajmował pomieszczenie
przykościelne. Prawie 10 lat starały się siostry o pozyskanie tych obiektów. Od kilku lat mają wszelkie wymagane projekty, tylko brakowało
sponsora. W zeszłym roku Senat RP podjął decyzję o dofinansowaniu
przedsięwzięcia, więc na jesieni ubiegłego roku prace ruszyły pełną parą.
Powstanie Centrum Kształcenia Rodziny. Termin otwarcia – jesień 2019
roku. W idei centrum ma się mieścić przedszkole, świetlica, różne warsztaty i kółka zainteresowań, ale też szkoła rodzenia, gabinety pedagoga
i logopedy, klub seniora. Wszyscy od momentu narodzin aż do późnej
starości będą mieli tu swoje miejsce do spotkań.
Społeczność Nowej Wilejki w 80% to Polacy. Centrum stanowiłoby drugi Dom Polski i taką rolę pewnie będzie pełnił. Siostry od Aniołów duży
nacisk kładą na budowanie tożsamości i przynależności do państwa polKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 
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skiego. Dla nas wszystkich jest ważne, żeby kultura i tradycja polska przetrwała na dawnych ziemiach II Rzeczypospolitej Polskiej.
Co innego budować Centrum i szukać ludzi, a co innego jak ma się już grono chętnych, by uczestniczyć w przedsięwzięciu jako wolontariusze - mówi
siostra Marta.
Podobnym ośrodkiem może się pochwalić p. Renata Adamowicz z tą
różnicą, że budynek, w którym znajduje się Dom Kultury już istnieje. Na
początku też było wiele ciężkiej pracy i pozyskiwania zaufania miejscowej ludności, by chcieli przychodzić, brać udział w zajęciach. Pani Renata ma pod opieką nie tylko dzieci i młodzież oraz seniorów, ale osoby
niepełnosprawne. Każda grupa ma swoje godziny, w których korzysta
z ośrodka. Na terenie budynku mieści się też biblioteka, a raz w tygodniu
przyjeżdża ksiądz, by odprawić mszę świętą w języku polskim.
Nasza Drużyna Kresowa miała także wielki zaszczyt odwiedzić i poznać
siostry Panie Marię i Irenę Kardis, które pogodą ducha zaraziły nas wszystkich. Panie były świetnie zorientowane co się dzieje w Polsce i bardzo się
cieszyły na zmiany, jakie zachodzą w naszym kraju. Następnie nasza drużyna odwiedziła Pana Adolfa Kodź- wielkiego patriotę, który przez wiele
lat dopóki zdrowie pozwalało, dbał o mogiły żołnierzy polskich w Skorbucianach oraz innych miejscowościach podwileńskich.
Dzięki wsparciu Senatu RP Stowarzyszenie Łagierników mogło zorganizować Galę Dobroczynności w Domu Polskim w Wilnie, gdzie odbyło
się spotkanie wielkanocne z Kombatantami oraz Polakami w tym mieście
mieszkającymi. Na Gali została przekazana pozostała część paczek Kom-

Przekazanie paczek na Wileńszczyźnie 2018, źródło : Tomasz Troszczyński, Apropo Art film
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Gala Dobroczynności w Domu Kultury Polskiej w Wilnie,
źródło : Tomasz Troszczyński, Apropo Art film

batantom, Sybirakom, szkołom. Wielkim wydarzeniem artystycznym były
występy zespołu Ojcowizna oraz Macieja Wróblewskiego. Na ręce zespołu Ojcowizna koordynatorzy z Ostrołęki – Grzegorz Sul oraz Piotr Wiktorski przekazali flagi, opaski biało-czerwone oraz koszulki z godłem Polski.
Wielkim symbolem wspólnoty Polaków na dawnych Kresach Polski był
przyjazd Pani płk Weroniki Sebastianowicz zamieszkałej na Białorusi. Tym
samym pokazaliśmy, że mimo oddzielenia części Polski od Macierzy, my
Polacy zawsze jesteśmy razem.
Ci wszyscy, którzy pracowaliście przy zbiórce darów, z których powstały
paczki, pamiętajcie, że każdy człowiek, który coś z siebie daje, dzieli się z drugim człowiekiem. Staje się Aniołem, więc wszyscy nasi dobrodzieje niewymienieni z imienia ani nazwiska czujcie się dołączeni do Listy Aniołów.
Zarząd Stowarzyszenia
Projekt „Polacy Kresowym Straceńcom” – edycja wielkanocna został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Senatu RP w ramach
środków na opiekę nad Polonią i Polakami poza granicami kraju, 2018 r.
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PODSUMOWANIE WIELKANOCNEJ AKCJI
„POLACY KRESOWYM STRACEŃCOM” W LIDZIE
Uroczystą galą podsumowano 25 marca 2018 r. w Lidzie tegoroczną
wielkanocną akcję Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
„Polacy Kresowym Straceńcom” realizowaną na Białorusi we współpracy
ze Związkiem Polaków na Białorusi.
Akcja „Polacy Kresowym Straceńcom” polega na zbieraniu pod auspicjami Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w całej Polsce paczek żywnościowych, mających wesprzeć Polaków, mieszkających
za wschodnią granicą Polski. Paczki, trafiają przede wszystkim do rodzin
żołnierzy Armii Krajowej oraz do potrzebujących wsparcia materialnego
rodzin polskich. Na Białorusi partnerem organizatora akcji, organizowanej w Polsce przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej,
jest Związek Polaków na Białorusi (ZPB).
Najwięcej kombatantów Armii Krajowej na Białorusi mieszka w Lidzie
i jej okolicach, a strukturą ZPB, najprężniej współpracującą ze Stowarzyszeniem przy dystrybucji pomocy ofiarowanej przez rodaków w Polsce
rodakom na Białorusi, jest oddział ZPB w Lidzie. Wybór Lidy na miejsce
podsumowania białoruskiego wymiaru tegorocznej akcji „Polacy Kresowym Straceńcom” nie był przypadkowy.
Zaproszenie gospodyni uroczystości – prezes oddziału ZPB w Lidzie
Ireny Biernackiej – przyjęli liczni goście. Ogółem na galę stawiło się ponad trzystu Polaków z Lidy i okolic, a także z oddziałów ZPB, działających
w innych miejscowościach, które swoim zasięgiem objęła tegoroczna
wielkanocna akcja „Polacy Kresowym Straceńcom”. Byli to prezesi oddziałów i działacze ZPB z Grodna, Brześcia, Wołkowyska, Szczuczyna, Werenowa, Radunia, Rosi, Zelwy, Żołudka i innych miejscowości.
Na galę przybył też w pełnym składzie Zarząd Główny Związku Polaków
na Białorusi na czele z Andżeliką Borys. Obecna była reprezentacja działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na czele z płk
Weroniką Sebastianowicz. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także lidzcy
księża katoliccy, a proboszcz lidzkiej Fary ks. Włodzimierz Hulaj pobłogosławił zgromadzonych, przypominając, że podsumowanie dobroczynnej
akcji odbywa się w inaugurującą Wielki Tydzień Niedzielę Palmową.
84
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Na galę z powodu odmowy wydania wiz białoruskich przez Ambasadę
Republiki Białorusi w Warszawie nie mogła przybyć kilkunastoosobowa
delegacja na czele z prezesem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej - Arturem Kondratem i koordynatorką zbiórki darów - Moniką Brzezińską. Reprezentowała ich na uroczystości w Lidzie wiceprezes
Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Grażyna
Złocka–Korzeniewska, będąca także dyrektorem Podlaskiego Oddziału
Stowarzyszenia.
Przemawiając w imieniu nieobecnych kolegów Grażyna Złocka–Korzeniewska mówiła o tym, jak ważne znaczenie dla mieszkających w Polsce rodaków ma utrzymywanie więzi z Polakami, którzy mieszkają za
wschodnią granicą Polski na jej dawnych Kresach. Reprezentantka Stowarzyszenia opowiedziała, że odczuwa z Kresami i mieszkającymi tu Polakami szczególną więź, gdyż jej ojciec, znany przedwojenny muzyk Kazimierz Złocki, urodził się w Grodnie i w Grodnie wstąpił do Armii Krajowej,
w której szeregach walczył o wolną Polskę.
Grażyna Złocka–Korzeniewska, opowiadając jak jej koledzy z Zarządu
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej chcieli wspólnie
z Polakami na Białorusi obchodzić zakończenie udanie przeprowadzonej zbiórki darów wielkanocnych, ogłosiła, że mimo czynionych przeszkód i nieobecności w Lidzie – także oni powitają obecnych na gali
rodaków. Chwilę później na ekranie rzeczywiście puszczono nagrania
wideo, z życzeniami wielkanocnymi od Artura Kondrata i Moniki Brzezińskiej. Wyświetlono też kilkuminutowy film o przedsięwzięciach, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
wspólnie z Polakami, mieszkającymi na Grodzieńszczyźnie.
Po zakończeniu okolicznościowych przemówień i nostalgicznej dygresji filmowej Grażyna Złocka-Korzeniewska poprosiła płk Weronikę Sebastianowicz do wspólnego wykonania miłej misji – wręczenia prezes ZPB
Andżelice Borys nadawanego przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej odznaczenia – „Krzyża Pamięci Armii Krajowej” z legitymacją nr 40, podpisaną przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia w dniu
3 marca 2018 roku.
Andżelika Borys, przyjmując wysokie wyróżnienie ogłosiła, że traktuje je
jako wyróżnienie dla całego ZPB, który pielęgnuje pamięć o żołnierzach AK,
przekazując ją młodemu pokoleniu mieszkających na Białorusi Polaków.
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Dyplomem Uznania Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej uhonorowało prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irenę Biernacką. W laudacji, wygłoszonej na jej cześć, Grażyna Złocka–Korzeniewska podkreśliła ofiarność polskiej działaczki z Lidy.
– Jeszcze wczoraj, mimo tego, że pani Irena miała urodziny, do późnego
wieczora pomagała nam rozwozić paczki kombatantom oraz potrzebującym rodzinom polskim – mówiła wiceprezes Stowarzyszenia.
Niezwykle wysoko współpracę ZPB ze Stowarzyszeniem Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej ocenił w swoim przemówieniu konsul RP Andrzej Raczkowski.
– Takie przedsięwzięcia, jak to,
z którego powodu tutaj jesteśmy, są
najlepszym dowodem na prawdziwość tezy, że Polacy w Ojczyźnie nie
zapomnieli o rodakach, którzy pozostali na Kresach – powiedział dyplomata.

Przekazanie paczek na Białorusi – odwiedziny u kombatanta, pierwsza z prawej
Pani Grażyna Złocka–Korzeniewska, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, źródło :
Związek Polaków na Białorusi

Po zakończeniu okolicznościoGala Dobroczynności w Lidzie
wych przemówień, gospodyni
– weterani Armii Krajowej,
źródło : Związek Polaków na Białorusi
gali zaprosiła obecnych na sali
do obejrzenia i wysłuchania okolicznościowego koncertu, który składał się z dwóch części. W pierwszej
wystąpili uczący się języka polskiego uczniowie Szkoły Społecznej przy
ZPB w Lidzie, a w drugiej – dorośli artyści, między innymi działający
przy oddziale ZPB w Lidzie zespół wokalny „Lidziejka” oraz orkiestra estradowa pod batutą znanego lidzkiego muzyka Stanisława Knutowicza. W swoim repertuarze artyści orkiestry i współpracujący z nią woka86
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Gala Dobroczynności w Lidzie – uczestnicy spotkania, źródło : Związek Polaków na Białorusi

liści mają piosenki, należące do kanonu
polskiej i białoruskiej muzyki estradowej.
Źródło : znadniemna.pl

Gala Dobroczynności w Lidzie
– Irena Biernacka, członkini
Zarządu Głównego ZPB, prezes
Oddziału ZPB w Lidzie, źródło :
Związek Polaków na Białorusi

Projekt „Polacy Kresowym Straceńcom” – edycja wielkanocna został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Senatu RP w ramach
środków na opiekę nad Polonią i Polakami poza granicami kraju, 2018 r.
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RELACJA Z PRZEKAZANIA PACZEK
UKRAINA 2018
AKCJA „POLACY KRESOWYM STRACEŃCOM”
Akcję charytatywną Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK „Polacy
Kresowym Straceńcom” organizujemy już od siedmiu lat, ale po raz pierwszy udaliśmy się z darami do rodaków na Ukrainę. To duży sukces naszej
akcji ograniczonej do tej pory do Białorusi i Litwy. Przypomnijmy, że nasza
Drużyna Kresowa nie została wpuszczona w tym roku podczas akcji wielkanocnej na Białoruś, ale za sukces uważamy, że wysłane paczki dotarły do
odbiorców. Nasi liderzy jednak – Monika Brzezińska, Dyrektor Ogólnopolski Akcji i Prezes Stowarzyszenia Artur Kondrat nagrali życzenia Wielkanocne które zostały odtworzone podczas uroczystej Gali w Lidzie.
Pierwszy wyjazd na Ukrainę trwał niecałe cztery dni (26-29 kwietnia
2018 r.) i przypominał bardziej ekspedycję i przecieranie szlaków, wymagał też od dwudziestu siedmiu uczestników wytrzymałości, pomysłowości i cierpliwości. W akcji wzięli udział wolontariusze z różnych organizacji, którzy od wielu lat są zaangażowani w zbiórkę: uczniowie I LO PUL
im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie z opiekunem Damianem Brodą
oraz harcerze ZHR – 58. Szczepu ZHR Rosa Venti w Zielonce i ZHP – 27.
Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej z Zielonki, a także reprezentująca wolontariuszy z OHP Wołomin koordynatorka Ewa Porycka.
Swoje reprezentacje miała też m.in. Brygada Inki z Czarnego – w osobie
Prezesa Mariusza Birosza. Archiwum Akt Nowych w Warszawie – dyrektor
Archiwum dr Tadeusz Krawczak oraz druh ZHP Hieronim Kulczycki przywieźli kopie dokumentów dotyczących nieruchomości kościoła katolickiego na Ukrainie.
Stowarzyszenie Łagierników reprezentowali Prezes Artur Kondrat oraz
Wiceprezes Grażyna Złocka – Korzeniewska i Piotr Grzegorzewski, a ekipę uzupełnili fotograf Tomasz Troszczyński, ekipa filmowców, Magdalena Barczak, która koordynowała całą akcję, koordynatorzy zbiórki „Polacy
Kresowym Straceńcom” i wolontariusze. Z żalem dowiedzieliśmy się, że
nie pojedzie z nami bard Maciej Wróblewski, bowiem liczyliśmy na jego
koncert w Dowbyszu. Jednak program artystyczny zapewniła dzieciom
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poetka Alicja Patey – Grabowska i aktor Jacek Barczak. Do rozwiezienia mieliśmy ok. 250 paczek żywnościowych, przybory szkolne, śpiwory
i sprzęt sportowy.
Winnica
Na krótki postój zatrzymaliśmy się na parkingu w pobliżu Konsulatu
Generalnego RP, by przywitać się z bardzo aktywnie działającym Konsulem Generalnym Damianem Ciarcińskim. Tego dnia przypadały główne uroczystości Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Narodowego
Święta Konstytucji 3 Maja, jednak Konsul znalazł czas by opowiedzieć
nam o tzw. małym Katyniu, czyli czystkach politycznych z lat 1936-37,
podczas których Polacy byli pozbawiani życia nawet za przynależność
do kółka różańcowego. Tu dowiedzieliśmy się, jak ważne jest odnalezienie oryginalnych dokumentów dotyczących własności polskiej i kościoła
katolickiego na Ukrainie.
Kamieniec Podolski
W drodze do siedziby Biskupa Kamienieckiego spotkaliśmy się z Teresą Zawadzką - lokalną działaczką, która zaprowadziła nas na cmentarz
katolicki, na miejsce bezimiennego pochówku straconych w 1937 roku
w czystkach Polaków oraz zaprosiła nas do swojego domu rodzinnego,
w którym kultywuje tradycję polskiej kapliczki i prywatnego muzeum.
Spotkaliśmy się również z matką Pani Teresy - Panią Cecylią. Z cmentarza
polskiego wyszliśmy z obietnicą zaopiekowania się bezimienną mogiłą
i złożyliśmy datek na planowaną budowę pomnika.
Pierwszym większym postojem była na naszej trasie historyczna, polska twierdza w Kamieńcu Podolskim, gdzie śpiewem „Chrystus Zmartwychwstał” powitał nas charyzmatyczny biskup Leon Dubrawski, Ordynariusz Diecezji Kamieniecko – Podolskiej, a o nasze wygody zatroszczyły
się siostry Daria, Kornelia, Liliana i Krystyna – Benedyktynki Misjonarki.
W trakcie spotkania Hieronim Kulczycki ze współpracownikami, w imieniu harcerzy ZHP przekazał pełne plecaki szkolne dla polskich dzieci
w ramach akcji „Wyprawka Piórnik i Zabawka”. Z dziećmi, ich opiekunką
Wiktorią Grzegorzewską i ich rodzicami spotkaliśmy się w sali parafialnej
Kurii Diecezjalnej w Kamieńcu Podolskim. Oprócz plecaczków dla piętnaściorga dzieci z grupy polskiej „Bajeczka” miejscowego Przedszkola Nr 23
przekazaliśmy ponad 30 paczek ich rodzicom, a drugie tyle zostawiliśmy
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 

89

dla kombatantów polskich mieszkających w okolicy. Spotkanie wzbogaciły : wspólne śpiewanie piosenek, wiersze dla dzieci p. Alicji Patey – Grabowskiej i wspólne fotografie.
Twierdza kamieniecka jest niezwykłym miastem z zachowanym historycznym zabytkowym układem urbanistyczno – architektonicznym, którego budowle sięgają XIV wieku. Kamieniec Podolski przez blisko trzysta
lat skutecznie osłaniał południowo-wschodnie rubieże Rzeczypospolitej,
zyskując znany przydomek „miasta niezwyciężonego” czy też „przedmurza chrześcijaństwa”, i twierdzy zbudowanej przez Boga, co niejednokrotnie odstraszało potencjalnych najeźdźców.
Niezwykle wzruszającym momentem była Msza Św. w katedrze kamienieckiej koncelebrowana przez bp Leona i proboszcza Romana Twaroga.
Wśród intencji, w jakich odprawiana była Msza Św., za pomordowanych
i zmarłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau
w przededniu 73. rocznicy cudownego wyzwolenia obozu, oprócz intencji
osobistych oraz opieki nad polską społecznością i organizacjami biorącymi
udział w tej swoistej pielgrzymce, była modlitwa o pokój, która uświadomiła nam, że na Ukrainie trwa wojna. Giną w niej tak samo Polacy, Ukraińcy
i osoby innych narodowości – młodzi ludzie powołani do wojska.
Klasztor kamieniecki jest bogaty w pamiątki po sławnych Polakach związanych z Kamieńcem i okolicą. Ważną informacją była dla nas historia budynku, w którym nocowaliśmy, opowiedziana przez bp Leona – znajdująca
się w fazie remontu siedziba dawnej Kurii, została dwukrotnie podpalona
w latach 90., kiedy Diecezja zwróciła się o zwrot swoich nieruchomości.
W efekcie, wraz z pobliskim XVIII-wiecznym klasztorem sióstr dominikanek, również dwukrotnie podpalanym, zwrócona została Diecezji Kamienieckiej pod koniec lat 90. w stanie całkowitej ruiny. Obecnie w remoncie.
W drodze do kombatantów mieszkających w okolicy m.in. 92- letniej
p. Rafaeli, która jako dziecko wywiezione do Kazachstanu straciła przez
odmrożenie obie dłonie oraz rodzinę, odwiedziliśmy też pozostałości
Okopów św. Trójcy, gdzie spotkaliśmy i wsparliśmy kolejnych Polaków
oraz zostaliśmy oprowadzeni przez p. Witalisa - opiekuna miejscowej kaplicy, jednej z niewielu pozostałości Okopów. Odwiedziliśmy też zamek
w Chocimiu – drugą niezwyciężoną twierdzę broniącą granic Rzeczypospolitej na Zbruczu i Dniestrze. W tym miejscu przekonaliśmy się, że
jesteśmy zdolni dotrzeć do mieszkających tam Polaków nawet metodą
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prób i błędów, m.in. dzięki naszemu miejscowemu kierowcy czy lokalnemu przewodnikowi Aleksandrowi, którzy chętnie prowadzili nas do naszych Rodaków. Wzruszeni do łez starsi ludzie pokazywali nam medale,
listy gratulacyjne z Polski, portrety i inne relikwie swoich rodzin. Trudno
było wychodzić z tych domów. Naturalnie korzystaliśmy również z kontaktów polskich parafii, placówek i organizacji polskich działających na
Ukrainie. Dzięki nim dowiedzieliśmy się również o zbiórce na leczenie
małego Jury – polskiego chłopca, którą również wsparliśmy finansowo
z własnych pieniędzy.
Berdyczów i Żytomierz
W tych miejscowościach ograniczyliśmy się tylko do spotkań z lokalną
społecznością, ale udało nam się odwiedzić Klasztor Berdyczowski oraz
ojca Rafała Myszkowskiego i ojca Pawła Ferko, który opowiedział nam
o swoim marzeniu stworzenia muzeum multimedialnego w podziemiach
odzyskanego tylko częściowo klasztoru. Mieliśmy szczęście pomodlić się
przed słynącym z cudów wizerunkiem Matki Bożej Berdyczowskiej, który
dla nas został odsłonięty. Będziemy się starali wesprzeć Klasztor w jego
planach dotyczących powstania muzeum.
W Żytomierzu, na zaproszenie Walentyny Jusupowej - Prezes Studenckiego Klubu Polskiego, spotkaliśmy się w Domu Polskim z lokalnymi
działaczami organizacji polskich, m.in. z Prezes Żytomierskiego Zjednoczenia Szlachty Polskiej - Natalią Kostecką-Iszczuk oraz weteranem walk
o Polskę i Warszawę kapralem Zygmuntem Wengłowskim. Zaciekawieni zapytaliśmy o jego wspomnienia z wyzwolenia naszej Stolicy, który
to czas spędził jako żołnierz Brygady Motorowej na Saskiej Kępie oraz
o jego dalsze losy, które spędził na Kresach.
W tym samym czasie nasza delegacja udała się do domów mieszkających w najbliższej okolicy Polaków, a dla mieszkających dalej, zostawiliśmy imienne listy gratulacyjne i paczki żywnościowe w Domu Polskim. Pani Walentyna i p. Natalia, osoby bardzo młode, zapewniły nas, że
młode pokolenie Polaków kultywuje polskość na Kresach i angażuje się
w działalność lokalnej polskiej społeczności, wnosząc nowe siły i opiekując się starszym pokoleniem Polaków. W okolicy Żytomierza mieszka
jeszcze trzynastu polskich kombatantów, którzy znajdują się pod opieką
Domu Polskiego.
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Dowbycz
Dowbycz to prężny ośrodek polski przy parafii prowadzonej przez Ks.
Proboszcza Waldemara Pawelca – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
Z trudem zdążyliśmy na spotkanie z lokalnymi Harcerzami Europy przy
ognisku, bowiem przyjechaliśmy tuż przed ciszą nocną o 23.00. Przywieźliśmy podopiecznym Księdza Proboszcza śpiwory, które już wkrótce
przydadzą się na planowanym w Dowbyczu biwaku.
Późna godzina nie odstraszyła nas od długiej rozmowy z księdzem Waldemarem, która trwała do czwartej nad ranem i jeszcze nie wyczerpała tematu. Dowbycz pod zarządem ks. Waldemara urasta do głównego
ośrodka polskiego, nastawionego na pracę z młodzieżą i ich rodzinami.
Nasze spotkanie z Ukrainą zakończyła wspólna z mieszkańcami Msza
Św. w dowbyczowskim sanktuarium celebrowana przez księdza seniora
Stanisława Filuta, byłego proboszcza, w językach polskim i ukraińskim.
To nic, że nasi rodacy na Ukrainie nie posługują się płynnie językiem polskim. Dla nich jednak kościół katolicki, polskie placówki, a teraz i nasza
akcja są nieocenionym dobrem pozwalającym przetrwać, kultywować
tradycje rodzinne i narodowe, a często i odnawiać je, ponieważ spotkaliśmy wielu młodych ludzi, którzy zaangażowali się w działalność polskich
placówek i organizacji.
Tym bardziej cieszymy się, że w naszej akcji również biorą udział młodzi
ludzie – harcerze i wolontariusze oraz przedstawiciele poważnych polskich instytucji, dzięki którym możemy pomóc Polakom na Kresach zarówno materialnie, jak i organizacyjnie.
Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej składa serdecznie podziękowania za współpracę i współorganizację zbiórki mieszkańcom miast: Warszawy, Wołomina, Kobyłki, Zielonki, Radzymina, Ząbek,
Ostrołęki, Łochowa, Kuźnicy, Nowego Dworu, Janowa, Jedlicz, Malawy,
Rzeszowa, Fundacji Banku Polskiego – wszystkim pracownikom banku
z całej Polski, którzy zaangażowali się w zbiórkę. Serdeczne podziękowania składamy młodzieży i wszystkim nauczycielom, samorządowcom, koordynatorom zbiórki z poszczególnych miast. Po raz kolejny pokazaliśmy,
że umiemy się dzielić i pamiętamy o naszych Rodakach na Kresach.
Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz całej
Kancelarii Premiera Rady Ministrów za wspólne pakowanie paczek świątecznych oraz przekazane dary naszym Rodakom mieszkającym obec92

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84)

„Polacy Kresowym Straceńcom” Ukraina, Wielkanoc 2018,
źródło : Tomasz Troszczyński, Apropo Art film

nie na terenie Ukrainy, a także Pani Wicemarszałek Marii Koc i Senatowi
RP za pomoc i wsparcie podczas organizacji wyjazdów na dawne Kresy
Wschodnie II RP.
Do zobaczenia w grudniu drodzy PRZYJACIELE!!!…
(WIKI)
Projekt „Polacy Kresowym Straceńcom” – edycja wielkanocna został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Senatu RP w ramach
środków na opiekę nad Polonią i Polakami poza granicami kraju, 2018 r.
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KOMUNIKATY
Program XXXIII Międzynarodowego Zjazdu Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej w 100 lecie
Odzyskania Niepodległości (21-25.06.2018 r.)
I Dzień zjazdu 21.06.2018 – czwartek
11.00 – Wyjazd uczestników do Kuklówki koło Radziejowic z Dworca
Centralnego w Warszawie (autokary podstawione od godziny
9:00 od strony ul. Emilii Plater).
Przyjazd do Kuklówki i zakwaterowanie w Kuklówka Conference

– ul. Szkolna 59, Kuklówka Radziejowicka
12:30 – zakwaterowanie
14.00 – 15:00 obiad
15.30 – czas wolny
16.00 – Wyjazd z Kuklówki do Dworku Biniszewicze
Złożenie kwiatów pod kapliczką Łagierników i zaciągnięcie warty honorowej (grupy rekonstrukcyjne)
17:00 – 
Koncert/Program w Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Radziejowicach
19.00 – Uroczysta kolacja powitalna - Kuklówka (przedstawienie programu „XXXIII Zjazdu Łagierników”)
20:00 – Czas wolny (organizacja-przygotowania na obchody piątkowe)
II Dzień zjazdu 22.06.2018 – piątek
7:00 – 8.30 – śniadanie
8:40 – wyjazd
9:00 – Msza Święta w intencji poległych, pomordowanych, zmarłych i żyjących Łagierników – żołnierzy AK i ich Rodzin (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Józefa Chełmońskiego 6, 96-325 Kuklówka Zarzeczna)
10:00 – 12:00 – czas wolny (przygotowania do uroczystości)
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12.00 – Uroczyste rozpoczęcie XXXII Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Kuklówce Radziejowickiej (Ośrodek Kuklówka Conference) – wszyscy zaproszeni
goście + przedstawiciele władz RP
14.30 – uroczysty obiad
16.00 – program artystyczny – pokaz tańca – Damian Zawadzki + pokaz
uczniów 1 Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu
Ludowego w Wołominie
16:15 – koncert Chóru „Tęcza” (Białoruś)
17.30 – czas wolny
18:00 – kolacja
19:00 – koncert Macieja Wróblewskiego
20:00 – Ognisko Pamięci Żołnierzy Niezłomnych z cyklu „Zapalmy Ogniska Przeszłości” /wspólne śpiewanie
III Dzień zjazdu 23.06.2018 – sobota
7:00 – 8.30 – Śniadanie
9:00 – 11:00 – Zgromadzenie Zjazdu Walnego
9:00 –12:00 – Konferencja historyczna” dla młodzieży w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
12:00 – 12:30 - przerwa
12:30 –13:30 I część „Gry Terenowej – Niepodległościowej” dla młodzieży /
odpoczynek kombatantów
13.30 – Obiad w Kuklówka Conference
15.00 –17:00 II część „Gry Terenowej – Niepodległościowej” dla młodzieży/ Kombatanci- projekcja filmu w Sali Kominkowej
17:00 – 18:00 – czas wolny
18:00 – Kolacja
19:00 –podsumowanie „ Gry Terenowej - Niepodległościowej” – Dyplomy/Puchary/Nagrody – kolacja przy ognisku - młodzieży z Litwy,
Białorusi, Ukrainy, Grodziska, Wołomina / zabawa przy muzyce
19:30 –Uroczysty Bal „XXXIII Zjazdu Łagierników” (dla dorosłych uczestników Zjazdu)

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 

95

IV Dzień zjazdu 24.06.2017 – niedziela
7:00 – 8:30 – śniadanie
9:00 – Wyjazd do Niepokalanowa
10:00 – Msza św. w Niepokalanowie (Kaplica św. Maksymiliana)
11.00 – 13:00 Zwiedzanie Muzeum
13:00 – obiad (Dom rekolekcyjny – Niepokalanów)
14:00 – wyjazd do Żelazowej Woli
14:30 – 15:00 / czas wolny, spacer ( zajęcie miejsc – pół godz. przed koncertem)
15:00 –Recital chopinowski w wykonaniu najwybitniejszych polskich
i zagranicznych pianistów.
16:00 – podwieczorek
17:00 – zwiedzanie Dworku Fryderyka Chopina
18:00 – wyjazd do Kuklówki
18:30 – czas wolny
19:00 – uroczysta kolacja na zakończenie Zjazdu
V Dzień zjazdu 25.06.2017 – poniedziałek
7.00 – 9.00 – śniadanie + suchy prowiant na drogę powrotną
9.30 – zakończenie uroczystości
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Program obchodów
74 rocznicy Operacji „Ostra Brama”
w 100 lecie Odzyskania Niepodległości
Wilno, 06-09.07.2018 r.
Wyjazd z Warszawy – 06.07.2018 r. – piątek
● godz. 9:00 – zbiórka
● godz. 10:00 – wyjazd
● godz. 13-14:00 – obiad
● Podróż do Wilna
● godz. 17-18:00 – zakwaterowanie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
● godz. 18:00 – kolacja
● godz. 19:00 - spotkanie organizacyjne
Dzień I Obchodów – 07.07 2018 r. - sobota
● godz. 10:00 – Msza Św. w Kościele Św. Teresy i modlitwa w kaplicy w Ostrej
Bramie z łaskami słynącym obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia - wspólna modlitwa za dusze żołnierzy Armii Krajowej z Okręgów
Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas zdobywania Wilna.
● godz. 12:30 – Główna Uroczystość poświęcona pamięci Powstania Wileńskiego na cmentarzu „Na Rossie” z udziałem przedstawicieli władz RP.
● godz. 14:30 – uroczysty obiad w Domu Kultury Polskiej
● godz. 16:30 – koncert patriotyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości (Maciej Wróblewski)
● godz. 19:00 – kolacja
Dzień II Obchodów – 08.07. 2018 r. – niedziela
● godz. 10:00 – Msza Św. w Kościele w Skorbucianach i złożenie przez
środowiska kombatanckie oraz zaproszonych gości wieńców i zapalenie zniczy przy kościele na grobach poległych żołnierzy z 7 Brygady
Wileńskiej Armii Krajowej.
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● godz. 13:00 – złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w Kalwarii Wileńskiej.
● godz. 14:30 – uroczysty obiad w Domu Kultury Polskiej
● godz. 17:00 – złożenie wiązanek i zapalenie zniczy pamięci w Kolonii
Wileńskiej na grobach żołnierzy z 3 Brygady Wileńskiej AK, którzy polegli w szturmie na Wilno.
● godz. 19:00 – kolacja pożegnalna
● godz. 20:00 – Projekcja filmu „ Nie pamiętam” (1h)
Dzień III Obchodów – 09.07.2018 r. – poniedziałek
● godz. 7:00-8:00 – śniadanie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
● godz. 9:30 – modlitwa w Ponarach, a następnie złożenie hołdu pamięci i zapalenie zniczy pomordowanym przez okupanta niemieckiego kilku tysiącom Polaków oraz ponad 80 tysiącom obywateli narodowości
żydowskiej i innych narodowości.
● godz. 10:00 - wyjazd do Polski.
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TABLICE, POMNIKI, CMENTARZE
dr Anna Milewska-Młynik
Polegli i pomordowani w Stonawie
Porządkując papiery w domowym archiwum, odnalazłam dokument
sporządzony kilka lat temu w Stonawie, który przypomniał mi o podjętym wówczas i nie spełnionym zobowiązaniu. Uczestnicząc w ceremonii pobrania ziemi z grobu poległych tam Polaków obiecałam kolegom,
że napiszę relację z uroczystości, ale później pochłonęły mnie bieżące
sprawy. Mimo upływu czasu temat pozostaje jednak nadal aktualny,
ponieważ wiąże się z ważnymi wydarzeniami, które zdążyły się zatrzeć
w pamięci wielu osób. Postanowiłam więc teraz do nich powrócić, by
przybliżyć czytelnikom jedną ze smutniejszych kart naszej historii.
Wieś Stonawa (Stonava) leży po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego,
zwanego Zaolziem. Przez wieki krzyżowały się tu wpływy różnych kultur,
jednak pod względem etnicznym przeważał żywioł polski. Stonawa usytuowana jest więc na rubieży, o którą po upadku monarchii austriackiej
wiodły spór obydwa sąsiadujące ze sobą państwa. Obecnie w osadzie
mieszka około 1700 osób, z czego blisko sześćdziesiąt procent stanowią
Czesi. Pozostałymi znaczącymi grupami etnicznymi są Polacy i Słowacy.6
W porównaniu z pierwszymi latami XX wieku liczebność Stonawy zmniejszyła się ponad dwukrotnie, zmieniła się też jej struktura narodowościowa.
Wówczas dominującą grupą byli polscy robotnicy i górnicy zatrudnieni
w pobliskim karwińskim zagłębiu węglowym. Według spisu ludności przeprowadzonego w 1910 roku stanowili oni 99% stonawskiej społeczności.
Dziś głównym śladem ich pobytu tutaj jest cmentarz złożony w większości z polskich grobów. Na jego skraju znajduje się zbiorowa mogiła
poległych i pomordowanych w Stonawie. Na postumencie wieńczącego ją krzyża umieszczony jest napis: ”Przechodniu, powiedz Polsce: tu leżym jej syny, prawom jej do ostatniej posłuszni godziny”. Jednak apel ten
znajduje niewielki oddźwięk w naszym społeczeństwie.
Wg danych z 1991 roku.
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Kilka lat temu pięcioosobowa grupa uczestników zjazdu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie udała się do Stonawy, by złożyć
wieniec na zbiorowej mogile poległych i pomordowanych. Inicjatorem
uroczystości był dr Janusz Kamocki z Krakowa, niestrudzony orędownik idei przywracania pamięci o dokonanej tam zbrodni. Jego zdaniem,
zapomniana mogiła w Stonawie ma równie symboliczne znaczenie, co
Cmentarz Orląt we Lwowie, ponieważ w 1919 roku obydwie miejscowości były terenem krwawych walk o polskość. Jednak tylko Lwów zapisał
się na trwałe w naszej pamięci.
Faktem jest, że skala i charakter tragicznych wydarzeń, dziejących się
wówczas na tych obszarach, są mało porównywalne. Pod Stonawą zginęła bowiem garstka obrońców, zaś na lwowskiej nekropolii spoczywają
szczątki stukrotnie większej ilości ofiar. Istotną różnicą jest również to, że
na Cmentarzu Orląt pochowano poległych w walce, zaś w Stonawie – ludzi, którzy w większości zostali zamordowani przez czeskich legionistów.
Lwowskie mauzoleum jest więc bardziej symbolem bohaterstwa obrońców polskości, zaś zbiorowa mogiła ofiar egzekucji – świadectwem ich
męczeńskiej śmierci. Według współczesnych cieszyńskich publicystów
stała się ona również „symbolem agresji w jej najbardziej brutalnej formie, ale też oporu przeciw najeźdźcy, determinacji walki z przemocą”.7
W przedwojennej publikacji Zaolzie jest nasze znajduje się takie oto
stwierdzenie: „Ciała żołnierzy polskich na cmentarzu w Stonawie wiecznie stanowić będą świadectwo czeskiej soldateski i azjatyckiej kultury
czeskich legioniarzy”.8 To zdanie mija się jednak z prawdą. O stonawskiej
tragedii było głośno jedynie wówczas, gdy wydarzenia stanowiły świeżą ranę w świadomości Polaków. Po raz pierwszy część związanych z nią
faktów ujawniono w Kalendarzu Dziedzictwa dla Ludu Polskiego na Śląsku
z 1920 roku, w którym opublikowano artykuł Jak Czesi prowadzili „wojnę
śląską”. Tekst zilustrowano zdjęciami wykonanymi przez frysztackiego fotografa, Leo Beera, podając następujący komentarz:
„Jeden z obrazków przedstawia nam 20 ofiar złożonych szeregiem na
cmentarzu w Stonawie. Są to polscy legioniści z 12 pułku wadowickiego
z powiatu bialskiego, którzy z wyjątkiem może trzech zostali dobici kolbami karabinów przez Czechów. Czaszki są zdruzgotane, wszyscy mają ranę
Stonawa pamięta 1919-1999. Praca zbiorowa, Cieszyn 1999 r., s.22
Stonawa pamięta, s. 19

7
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w sercu zadaną przez kule karabinu przyłożonego do samych piersi, albo
[zostali] przebici bagnetem”. 9
Zbrodnie dokonane w Stonawie okazały się wstrząsem również dla
Czechów. Franciszek Szymiczek w swojej książce o Śląsku Cieszyńskim
stwierdził co następuje:
„Barbarzyństwa czeskie były tak okrutne, że nawet gazety czeskie (Duch
Času, Pravo Lídu, Ostavsky Delnícky Dennik) pisały z oburzeniem o swoich
żołnierzach”. 10
Jednak w późniejszych latach o Stonawie wspominano coraz rzadziej.
W kilku historycznych opracowaniach poświęconych walkom o Śląsk Cieszyński nie wymieniono jej nazwy. Nawet w cytowanej wyżej publikacji Zaolzie jest nasze fotografia pomordowanych tam ludzi została błędnie opisana jako „Obrabowane przez Czechów zwłoki polskich żołnierzy
w Olbrachcicach”.
Tragedia Stonawy stawała się wydarzeniem o znaczeniu lokalnym.
26.01.1939 roku, w dwudziestą rocznicę zbrodni w miejscowym kościółku ewangelickim odprawiono mszę w intencji ofiar. Główne uroczystości
żałobne odbyły się w niedzielę 29.01.1939 roku. Oficjalne władze reprezentował wówczas wojewoda śląski Michał Grażyński.
Dziś, gdy Stonawa znajduje się poza naszymi granicami, coraz trudniej o niej pamiętać. Czescy mieszkańcy osady chcą zapomnieć o wydarzeniach sprzed dziesiątków lat, gdyż nie są one dla nich powodem
do dumy. Gdy pytaliśmy ich, gdzie znajduje się grób zamordowanych
Polaków, nikt nie chciał udzielić nam odpowiedzi. U niektórych nasze
poszukiwania wzbudzały nawet zniecierpliwienie. Może się więc okazać, że ostatnim opiekunem mogiły jest rodowity stonawianin, obecnie już starszy pan, Polak Władysław Gałuszka. Dlatego apel Janusza
Kamockiego o włączenie Stonawy w poczet miejsc, którym winniśmy
pamięć, jest taki ważny.
Cofnijmy się więc do wydarzeń, jakie miały miejsce na Śląsku Cieszyńskim po rozpadzie monarchii austriackiej. Wtedy to właśnie zaostrzył się
polsko-czeski spór, kto powinien władać tym obszarem. Zdaniem Czechów cały Śląsk austriacki stanowił integralną część ziem Korony Świętego Wacława. Według Polaków były to tereny etnicznie polskie.
Franciszek Szymiczek, Walka o Śląsk Cieszyński 1914-1920, Katowice 1938 r., s. 77.
Stonawa pamięta, s. 4
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Konflikt osiągnął punkt kulminacyjny na początku 1919 roku. 26 stycznia miały się bowiem odbyć wybory do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej, zaś władze czechosłowackie nie chciały dopuścić, by przeprowadzono je na spornym obszarze. Zdecydowały się więc na zbrojny atak,
który 23 stycznia stał się faktem.
O czeskiej agresji pisze Jan Pyszko:
„W ten to pamiętny czwartek rozległy się w zimowe rano strzały z ręcznej
i maszynowej broni. Dobrze przygotowane czeskie wojsko (legioniści) o pięciokrotnej liczebnej przewadze uderzyło na południową granicę Polski, na
Śląsk Cieszyński.
Czesi nie brali jeńców do niewoli, bez wyjątku mordowali ich na miejscu;
zazwyczaj strzelali w głowę, częściej jednak przebijali ofiary bagnetem. Dotyczyło to również rannych i konających żołnierzy. Masarykowscy żołnierze
katowali także ludność cywilną i to bez różnicy – kobiety, starców, nawet
dzieci. Martwe ofiary często obrabowywano...”.
W Stonawie i sąsiednich Olbrachcicach najeźdźcom stawili czoła żołnierze 2 pułku piechoty ziemi wadowickiej. Do walk włączyła się również
miejscowa milicja. Jedną z pierwszych ofiar był mieszkaniec Stonawy,
Alojzy Friedel, który zginął udając się na patrol.
Ilu polskich obrońców poniosło wówczas śmierć, dokładnie nie wiadomo. W Stonawie odnaleziono ciała dwudziestu poległych i pomordowanych. Zwłoki te, na polecenie miejscowego proboszcza, księdza Franciszka Krzystka przewieziono na cmentarz i pochowano w zbiorowej mogile.
Wiele lat później Józef Kazik odnalazł w parafialnej metryce jeszcze 14
nazwisk żołnierzy, którzy zginęli w walkach pod Stonawą. Nie udało się
jednak zlokalizować, gdzie zostali pogrzebani.
Wkrótce po tragedii na zbiorowej mogile poległych i pomordowanych
ustawiono metalowy krzyż. Według późniejszych ustaleń Władysława
Gałuszki w 1934 roku umieszczono na nim tekturową tabliczkę z napisem „Przechodniu powiedz Polsce...”. Wykonał ją w 15 rocznicę wydarzeń
Włodzimierz Hebda, uczeń orłowskiego gimnazjum.
Warto tu przypomnieć, że w wyjaśnianiu faktów związanych z historią
stonawskiej mogiły pośredni udział miało także Muzeum Niepodległości w Warszawie. W 1992 roku eksponowano w nim wystawę o Zaolziu.
W wernisażu uczestniczył Józef Kazik, syn kościelnego Piotra Kazika, któ102

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84)

ry w 1919 roku układał ciała poległych do wspólnego grobu. Podczas tej
uroczystości gość ze Stonawy nawiązał owocną w skutkach znajomość.
Poznał bowiem pewnego pana, który posiadał przedwojenną amatorską
fotografię przedstawiającą krzyż na mogile. Na przymocowanej do niego
tablicy znajdował się napis, o czym dzisiejsi mieszkańcy Stonawy już nie
wiedzieli. Jego treść została później odtworzona na cokole krzyża.
Rekonstrukcja i częściowa przebudowa architektury mogiły stała się
możliwa dopiero w czasach „aksamitnej rewolucji”, kiedy nastąpiła liberalizacja stosunków międzynarodowych. W tym właśnie okresie dr Jan
Pyszko z Bazylei zainicjował, a następnie sfinansował wszystkie związane
z przebudową prace. Ukończono je jesienią 1995 roku.
Dzięki inwestycjom Jana Pyszki i opiece Władysława Gałuszki grobowiec ofiar ze Stonawy jest solidny i zadbany. Składa się on z dwóch części,
przedzielonych wąską alejką. Z jednej strony usytuowany jest krzyż i płyta nagrobna, z drugiej – tablica z wyrytymi nazwiskami pochowanych tu
ofiar. Wokół grobowca rosną starannie pielęgnowane kwiaty.

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 1 (84) 

103

KALENDARIUM
I kwartał
1.01.1942	Podpisanie Deklaracji Narodów Zjednoczonych przez 26
państw, w tym przez Polskę.
3.01.1795	
Podpisanie konwencji rozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej przez Rosję i Austrię.
4.01.1945	ZSRR „uznał” tzw. Tymczasowy Rząd dla Polski złożony ze
zdrajców i kolaborantów Stalina.
5.01.1939	Minister Józef Beck przeciwstawił się żądaniom Hitlera
dotyczący włączenia Gdańska do Rzeszy, budowy autostrady eksterytorialnej przez Pomorze i przystąpienie
Polski do paktu antykominternowskiego.
7.01.1949

 o brutalnym śledztwie zginął por. Jan Rodowicz „Anoda”,
P
członek harcerskiego batalionu „Zośka” w Powstaniu Warszawskim. W 1943 roku odznaczony Krzyżem Walecznych
za akcję Pod Arsenałem. Za akcję na Woli został odznaczony Orderem Virtuti Militari. We wrześniu 1944 r. został ciężko
ranny na Czerniakowie, w 1945 r. ponownie działał w konspiracji. W grudniu 1948 r. został aresztowany przez UB.

9.01.1797	Gen. Jan Henryk Dąbrowski rozpoczął formowanie Legionów Polskich we Włoszech za zgodą Napoleona.
17.01.1945	Oddziały Armii Czerwonej i 1.Armii LWP wkroczyły do
zrujnowanej i opuszczonej Warszawy.
19.01.1945	Komendant AK Leopold Okulicki „Niedźwiadek” wydał
rozkaz rozwiązania Armii Krajowej.
21.01.1831	Władze Powstania Listopadowego zdetronizowały cara
Rosji Mikołaja I jako króla Polski.
22.01.1863

Wybuchło Powstanie Styczniowe w Królestwie Polskim.

26.01.1934	Polska podpisała z Niemcami w Berlinie „Pakt o nieagresji, złamany 1.09.1939 roku.
104
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27.01.1945	
Armia Czerwona wkroczyła do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, w którym przebywało wówczas
7500 więźniów.
Wybuchł strajk szkolny w Królestwie Polskim, który umożliwił
28.01.1905	
tworzenie szkół prywatnych z polskim językiem wykładowym.
29.01.1944	
We wsi Koniuchy w pobliżu Puszczy Rudnickiej tzw. „partyzanci sowieccy” zamordowali wszystkich mieszkańców
tj. 250 osób.
31.01.1941	Niemcy wywieźli z Pawiaka do obozu w Oświęcimiu 593
Polaków.
1.02.1944	Udany zamach na „kata Warszawy” gen. SS Franza Kutscherę dokonany przez oddział Kedywu Armii Krajowej.
2.02.1944	Bitwa 5 Wileńskiej Brygady rtm. Zygmunta Szyndzielarza
„Łupaszki” z partyzantką radziecką pod wsią Radziusze.
4-11.02.1945 	Konferencja w Jałcie przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i ZSRR, na której uzgodniono zasady powojennej organizacji świata i granice Polski.
7.02.1867

 e Lwowie powstało Towarzystwo Gimnastyczne „SoW
kół”, z którego wielu członków wstąpiło do Legionów J.
Piłsudskiego.

8.02.1951	Zamordowano mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”
w więzieniu UB na Mokotowie.
Początek fali aresztowań i deportacji ludności polskiej z Kre10.02.1940	
sów Wschodnich w głąb ZSRR.
11.02.1858

Początek objawień Matki Boskiej w Lourdes.

13.02.1945	Oświadczenie Rządu Polskiego na Uchodźstwie w Londynie (Tomasza Arciszewskiego) odrzucające postanowienia Wielkiej Trójki w Jałcie, a dotyczące granic Polski.
14.02.1942	
Rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego
o przemianowaniu ZWZ na Armię Krajową.
15.02.1944	Lotnictwo alianckie zbombardowało i zniszczyło klasztor
Monte Cassino.
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18.02.1945	1. Armia WP zdobyła zamieniony w twierdzę Kołobrzeg.
19.02.1947	W Łodzi został zamordowany przez UB kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”. Ostatni żołnierze KWP walczyli do 1954
roku.
20.02.1922	Wileński Sejm Orzekający uchwalił, że „ziemia wileńska
stanowi bez warunku i zastrzeżeń nierozerwalną część
Rzeczypospolitej Polskiej”. Sejm RP w Warszawie zaakceptował przyłączenie Wileńszczyzny do II RP.
22.02.1947	
Samobójstwo mjr Józefa Kurasia „Ognia” otoczonego
przez UB we wsi Ostrowsko k. Nowego Targu..
24.02.1953	Zamordowanie przez UB w więzieniu na Mokotowie gen.
Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, szefa Kedywu KG AK.
25.02.1831	Zwycięska bitwa pod Olszynką Grochowską. Wojska polskie
pod dowództwem gen. Józefa Chłopickiego zatrzymały
wojska marszałka Iwana Dybicza w marszu na Warszawę.
27.02.1944	
Wymordowanie 1.100 mieszkańców Huty Pieniackiej
przez bandy UPA i Dyw. SS Galizien.
28.02.1944	W ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali 100
Polaków.
1.03

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – upamiętniający stracenie w 1951 roku przez UB w więzieniu
na Mokotowie w Warszawie siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukasza
Cieplińskiego, Józefa Batorego (ps. „Argus”), Franciszka
Błażeja, Karola Chmiela, Mieczysława Kawalca, Adama
Lazarowicza, Józefa Rzepkę.

4.03.1940	
Stan Polskich Sił Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii
wyniósł 46 tys. 912 żołnierzy.
7.03.1949	Po bestialskich torturach w Warszawie na Rakowieckiej
komuniści zamordowali mjr Hieronima Dekutowskiego
„Zaporę”, dowódcę AK na Lubelszczyźnie, „cichociemnego”, dowódcę Delegatury Sił Zbrojnych i WiN.
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10.03.1864	Władze carskie aresztowały w Warszawie Romualda Traugutta, dyktatora Powstania Styczniowego. Jednocześnie
aresztowano dyrektorów wydziałów rządowych: Rafała
Krajewskiego, Romana Żulińskiego, Józefa Toczyńskiego
i Jana Jeziorańskiego.
12.03.1999	Polska przystąpiła do NATO.
13.03.1953	
W sowieckim więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą
zmarł Jan Stanisław Jankowski „Soból”, Delegat Rządu RP
na Kraj, przewodniczący Krajowej Rady Ministrów i wicepremier Rządu RP na Uchodźstwie.
15.03.1947	Oddziały 6. Wileńskiej Brygady AK opanowały Brańsk na
Podlasiu.
17.03.1942	W Bełżcu Niemcy utworzyli obóz zagłady, w którym zamordowali ok. 600 tys. osób.
19.03.1920	Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski.
20.03.1908	Parlament pruski w Berlinie przyjął antypolską ustawę
wywłaszczeniową.
23.03.1942	
Początek tzw. Pierwszej ewakuacji Armii Polskiej ze
Związku Sowieckiego (zwanej Armią Andersa) do Iranu.
25.03.1957	Rząd PRL podpisał umowę o repatriacji Polaków z ZSRR.
Na jej mocy powróciło do Kraju ok. 95 tys. osób, w tym
wielu zwolnionych z łagrów Łagierników – Żołnierzy AK.
26.03.1943	W akcji pod Arsenałem oddział Grup Szturmowych Szarych Szeregów uwolnił Jana Bytnara „Rudego” i 20 innych
więźniów z rąk Gestapo.
27/29.03.1945
Podstępne aresztowanie w Pruszkowie 16 przywódców polskiego podziemia, w tym : wicepremiera Jana Stanisława
Jankowskiego, gen. Leopolda Okulickiego i Kazimierza Pużaka. Zostali
przewiezieni do Moskwy i niesprawiedliwie osądzeni.
31.03.1991	W Moskwie rozwiązano struktury wojskowe Układu Warszawskiego.
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NA WIECZNĄ WARTĘ ODESZLI
● STANISŁAW RODZIEWICZ ps. „Warneńczyk”

(27.03.1923-09.06.2017)

WSPOMNIENIA PANA STANISŁAWA RODZIEWICZA
Urodziłem się 27.03.1923 r. we wsi Żygi, gmina Bieniakonie, a moimi
rodzicami byli Polacy - Michała i Zofii wyznania rzymsko-katolickiego.
W 1939 r. ukończyłem 7 klas w szkole im. Ignacego Mościckiego. Moim
najskrytszym marzeniem była kariera wojskowa (bo w rodzinie było wielu żołnierzy), niestety życie ułożyło się trochę inaczej.
01.09.1939 roku Niemcy napadli na Polskę z zachodu, a 17.09 ze wschodu wojska rosyjskie zajęły miasta i miasteczka. W naszej szkole od razu
nakazano naukę w jęz. rosyjskim. To było dla nas bardzo straszne. Przyszliśmy do szkoły, a naszych nauczycieli już nie było. Ludzie opowiadali,
że tej nocy wszystkich nauczycieli, a nawet i stróża, który miał czwórkę
dzieci zabrano. Wszystkich wywieźli w głąb ZSRR. Ocaleli, bo nie przebywali u siebie w domach, jedynie dwóch Panów Wojciechowskich i pani
Szyrińska. Nie wiem co się dalej z nimi stało.
W szkole uczyliśmy się po rosyjsku dwa miesiące. W grudniu 1939 r. Rosjanie zaczęli wywozić naszych Polaków - inteligencję, potem gospodarzy,
a nawet i leśników, którzy pilnowali lasów - wszystkich w głąb Rosji. Wszyscy
baliśmy się, bo mój ojciec także służył w przedwojennym Wojsku Polskim.
W 1941 roku Niemcy napadli na ZSRR, zajmując wschodnie ziemie II RP.
Musiałem ukrywać się wraz z moimi szkolnymi kolegami, bo Niemcy zabierali przymusowo na roboty do Rzeszy wszystkich młodych ludzi. Było
nas wielu ukrywających się po lasach. I w ten sposób założylismy swoją
placówkę, zaczęliśmy zbierać starą broń, a nawet dubeltówki i tak szykowaliśmy sie do wojny z wrogami.
W grudniu 1943 roku przed Bożym Narodzeniem było nas 19-tu i poszliśmy razem do Jotkiszek, pragnąc wstąpić do polskiej partyzantki. Złożyliśmy przysięgę przed kpt Stanisławem Szabunią (ps. „Licho). Po przy108
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jęciu przysięgi odesłano nas wszystkich do Puszczy Rudnickiej, gdzie
otrzymaliśmy szkolenie wojskowe. Przyjąłem pseudonim „Warneńczyk“.
Po kilkunastu dniach zostałem przydzielony do żandarmerii przy dowództwie II batalionu 77 pp AK kpt Jana Borysewicza (ps. „Krysia“). Działając w Puszczy Rudnickiej w jej sąsiedztwie rozbroiliśmy posterunki
policji niemieckiej we wsi Rudniki, w Bieniakoniach. Zabieraliśmy broń,
a Niemców puszczaliśmy wolno.
W lipcu 1944 r. zmierzaliśmy w stronę Dziewieniszek przez Balkuny,
Czyżewsk, by po kilku dniach pójść na Wilno. 7 lipca 1944 roku już szliśmy po drodze Wilno-Mińsk. Jechały po niej tabory niemieckie, które rozbroiliśmy i posuwaliśmy się po drodze o nazwie Czarny Trakt, od Kolonii Wileńskiej w stronę cmentarza na Rossie. Opór niemicki był nieduży.
Ciemną nocą doszliśmy do Góry Zamkowej, a jak zaczęło się świtać, raptem nadleciały samoloty niemieckie i zaczęły do nas strzelać. Nasza obrona przecież była słaba, bo nie mieliśmy z czego strzelać do samolotów.
Z tego powodu otrzymaliśmy rozkaz wycofania się w stronę Kolonii Wileńskiej, gdzie wszędzie, to znaczy na domach, słupach były przyklejone
ulotki, w których powiadomiano, że zbiórka dla wszystkich ma miejsce
w Wołkorabiszkach, dokąd i my wyruszyliśmy.
Wołkorabiszki były położone w dość znacznym oddaleniu od szosy
oszmiańskiej i od Traktu Turgielskiego. Przyjechaliśmy z Bagińskim na
rowerach do Wołkorabiszek, gdzie szukaliśmy swoich. Było nas bardzo
dużo, od razu poszliśmy do kpt. Borysewicza („Krysi“), który dał nam rozkaz warty przy gen. Aleksandrze Krzyżanowskim (ps. „Wilk“), który ze
sztabem operacyjnym wrócił do swojej kwatery polowej w Wołkorabiszkach. „Wilk“ wydał swojemu sztabowi operacyjnemu rozkaz nawiązania
łączności z dowódstwem wojsk radzieckich. Podczas gdy my staliśmy na
warcie, po krótkim czasie przyjechali Rosjanie i wzięli „Wilka“ na rozmowę
do siebie. Komendant naszego okręgu „Wilk“ już nie wrócił z powrotem,
a „Krysia“ zarządził marsz w kierunku Puszczy Rudnickiej.
Tego dnia wieczorem z Bagińskim jechałem na rowerach za kolumną
naszych wojsk. Gdy byliśmy już niedaleko Puszczy Rudnickiej, jakaś kobieta podeszła do nas i dała nam do picia mleka. Wzięliśmy je, po kolei
pijemy i nagle słyszymy krzyk „Ręce do góry“ - to Rosjanie. Kazali nam
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wszystko oddać - broń, zawartość naszych kieszeni i załadować się na
samochód. Zawieźli nas do Miednik położonych 40 kilometrów od Wilna.
Tu spisano nasze dane – nazwiska, stopnie wojskowe – i trzymano nas
tam kilka dni. Następnie spędzono nas do pociągu w Kienie i wysłano
do Kaługi. W Kałudze nas przyjęto, dano ubranie wojskowe celem walki
z Niemcami na Zachodzie. Po kilku tygodniach zabrano je nam, wydano
stare i powieziono za Moskwę do Karbowa do wyrębu lasu.
Pewnego razu kazali nam ładować drewno do wagonów. Na stację wjechał pociąg z żołnierzami rosyjskimi, którzy byli w niemieckiej niewoli.
Opowiadali że byli skazani na 8-10 lat więzienia. Nas mimo zakończenia
wojny nikt nie zwolnił. Musieliśmy dalej ciężko pracować. Do moich najbliższych kolegów należeli Dębowski, Sawicki i Żyliński. Postanowiliśmy
uciec z niewoli. Niektórzy już próbowali ucieczki wcześniej. Łapano ich
jednak i pobitych przywożono z powrotem do obozu na osądzenie. Wywożono ich następnie w nieznanym kierunku.
15 sierpnia 1944 r. pożegnaliśmy się z wszystkimi (było nas na tym wyrębie około 40 osób) i we czwórkę ruszyliśmy na zachód. Szliśmy przez
całą noc przez rzeki, błota, lasy, żeby odejść jak najdalej od miejsca zesłania. Spaliśmy schowani w wysokiej trawie, by wieczorami znów ruszyć
w drogę w kierunku Gwiazdy Zachodniej. Niedaleko Smoleńska zobaczyliśmy kilka domów. Dębowski i Sawicki poszli prosić o coś do zjedzenia,
a ja z Żylińskim pozostaliśmy na warcie. Z daleka widzieliśmy że kobieta
wyszła z tego domu i poszła po policjanta, który wyprowadził naszych
kolegów. Ci raptem zaatakowali policjanta, odebrali mu broń i uciekli do
lasu, więcej ich już nie widziałem.
Zostaliśmy więc we dwóch i szliśmy dalej długą drogą aż zobaczyliśmy
światła. To był Smoleńsk, ale dalej ruszyliśmy na zachód lasami. W końcu
zatrzymaliśmy się na postój. Kolega Żyliński rozpalił ogień, a ja poszedłem nakopać ziemniaków, bo widziałem je po drodze. Gdy nakopałem
ziemniaków, usłyszałem koński tętent, obejrzałem się i zobaczyłem, że
nadjeżdża sowiecki oficer. Zatrzymał mnie, dopytywał o dokumenty, pytał dokąd idę. Odpowiadam, że nie mam dokumentów przy sobie, ale
jednocześnie rozglądam się jak tu uciec. Idę za koniem, zatrzymuję się
na chwilę, żeby niby zawiązać sznurówkę. Gdy oficer oddalił się, szybko wskoczyłem do gęstego lasu, a on zaraz obejrzał się, że mnie nie ma,
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wrócił i wystrzelił w las, ale we mnie nie trafił. Ja tymczasem szybko pobiegłem szukać kolegi. Długo szukałem miejsca, gdzie go zostawiłem,
bo Żyliński słysząc strzały zgasił ognisko i sądził, że zginąłem. Bardzo się
ucieszył na mój widok i ruszyliśmy w dalszą drogę.
Dotarliśmy do polskiej granicy niedaleko miasta Mołodeczno. Przy drodze stał domek drewniany. Byliśmy bardzo zmęczeni, dlatego tam wstąpiliśmy. Był tam młody gospodarz , który zobaczywszy nas takich wymęczonych, kazał żonie szybko przyszykować gorącej wody do mycia, żeby
umyć tych staruszków. Dopiero jak się umyliśmy i ogoliliśmy brody, gospodarze ze zdziwieniem stwierdzili, że jesteśmy jeszcze bardzo młodzi,
mamy tylko po 20 lat. Gospodarz nas nakarmił i kazał iść spać do stodoły, a wieczorem obudził nas i powiedział, żebyśmy szli na stację, gdzie
będzie przejeżdżał pociąg towarowy do Wilna. Powiedział, że będziemy
mogli za Wilnem wyskoczyć z pociągu, bo będzie jechał bardzo wolno.
W ten sposób dotarliśmy do Wilna. Było to 1 listopada 1945 roku. Następnego dnia byliśmy już w swoich domach. Zaginieni wcześniej koledzy Dembowski i Sawicki dotarli do domów pięć dni wcześniej. Po powrocie znów zaczęliśmy organizować swoją placówkę do działalności
konspiracyjnej. W 1948 r. zatrzymany został Żyliński, który z wyroku sądu
został skazany na 8 lat więzienia.
W tym samym roku ożeniłem się. 6 miesięcy po weselu mnie zatrzymano i wysłano do Grodna. Z wyroku sowieckiego Trybunału Wojskowego
zostałem skazany na 5 lat więzienia i jako bandytę wywieziono mnie na
Sybir. Mówiono, że będziemy budować miasto. I tak zaczęliśmy budować
od razu małe domki. Praca była bardzo ciężka - piłowaliśmy las na budulec, kazano nam pracować przy temperaturze - 40 stopni. Wielu Polaków
w tym czasie zamarzło tam w lesie. Wynosiliśmy drewno-kiedra, pichtę
na brzeg rzeki, żeby wiosną spławiać dużą rzeką o nazwie Tom. Woda na
wiosnę sięgała aż 7 metrów. Ludzie chorzy i wycieńczeni musieli wrzucać
kłody drewna do wody, transportować je rzeką. Po drodze musieliśmy
rozbijać zawały w lodowatej wodzie. Wielu ludzi w tym czasie zmarło –
czy od zimna, od dyzenterii, na skutek morderczej pracy. Często było to
8-9 osób dziennie, a nawet i więcej, choć dokładnie nikt nie wie, ile wtedy
zginęło ludzi. Trupów wywożono na Łysą Górę i tam zakopywano.
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Ja pracowałem przy budowie domu. Akurat szukano wtedy majstra
do ostrzenia pił, siekier, a ponieważ umiałem to robić, to wzięto mnie
do tej roboty i od tego czasu ostrzyłem piły, siekiery, osadzałem. Wtedy
nas było troje do tej roboty, mieszkaliśmy poza obozem, w oddzielnym
domku. W marcu 1953 r. przyjechał do nas kierownik łagru i oznajmił, że
„Stalin padoch“. Tak właśnie powiedział : „padoch“, a nie zmarł. Po śmierci
Stalina zwolniono nas w kwietniu 1953 r. z łagru prawie po pięciu ciężkich i trudnych latach katorgi. Kierownik obozu zaproponował, żebym
wybudował tu dom, sprowadził rodzinę, ale mu na to „ostrożnie“ odpowiedziałem, że urodziłem się w Polsce - tam jest mój dom, nasza ziemia
i że pojadę do swojej rodziny. Stwierdził na to, że u nas jest ciężko, w Polsce ludzie z głodu umierają.
Jakaż to radość była wracać do rodzinnych stron. Wydano nam kartki, potem wsadzono do bydlęcych wagonów i tak dojechaliśmy do Nowosybirska, gdzie z jednym kolegą wyszliśmy z wagonu i schowaliśmy
się. Odczekaliśmy aż nasz pociąg odjechał, zdobyliśmy inne ubrania i poszliśmy na dworzec kolejowy, gdzie kupiliśmy bilety i sami pojechaliśmy
do domu, do rodzinnego Wilna. Gdy wróciłem do domu, spotkałem się
z moją żoną i moim synkiem Romanem (w dokumentach - Stanisław).
Wziąłem go na ręce, a on zaczął krzyczeć „Mama, mama - to ruski“. Jak to
ciężko było te słowa usłyszeć.
Po kilku dniach wszystko się ułożyło. Wtedy pojechałem do Wilna, aby
otrzymać dokumenty. Wydano mi je, zabroniono mi zameldować się
w Wilnie, bo jako osoba karana muszę poszukać sobie miejsca poza dużym miastem. W więzieniu miałem kolegę z Nowej Wilejki, to zaraz pojechałem do niego, bo Nowa Wilejka w tamtym czasie nie należała do Wilna. Brat mego znajomego był kierownikiem fabryki, dlatego pomógł mi
zameldować się w Nowej Wilejce i przyjął do pracy w fabryce. Pracowałem tu jako modelarz, robiłem z drewna różne modele, formy do wylewania różnych przemysłowych rzeczy (np. silników). Wtedy tam pracowało
wielu Polaków, rozmawialiśmy tylko po polsku.
Po kilku latach została otwarta granica z Polską i pozwolono tym, którzy
mieli rodzinę w Polsce, jechać w gościnę. W Polsce w Krotoszynie mieszkała moja siostra, dlatego pojechałem ją odwiedzić. Nie widzieliśmy się
od dawna, więc długo rozmawialiśmy o życiu, o partyzance. Opowiada112
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łem, jak walczyłem, że byłem wywieziony, a siostry sąsiad do mnie powiada, żebym tak nie opowiadał, bo tu w Polsce też są komuniści i zaraz
mnie mogą aresztować. Na tym ta rozmowa się skończyła.
Minęło wiele lat. Jednak o nas nie zapomniano. Braliśmy udział w walce z Niemcami, byliśmy ochotnikami Wojska Polskiego i dzisiaj należę do
Związku Armii Krajowej. Pełnię obowiązki skarbnika, a także opiekuję się
w Kolonii Wileńskiej. Ponieważ mieszkam niedaleko mogił, gdzie są pochowani moi koledzy, odwiedzam je kilka razy do roku, sadzę kwiatki,
sprzątam i póki żyję, będę o nie dbał.
Mieszkamy razem z żoną Reginą we dwoje. Synowie już od dawna
mieszkają osobno, mają swoje rodziny. Ukończyli studia wyższe, pracują.
Mamy wnuki i prawnuki.
Zostałem odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem za Wolność i Niepodleglość, Medalem Pro Memoria, Medalem Europy i innymi. 9 maja 2001 r. zostałem mianowany na stopień
podporucznika, a 17 maja 2006 r. na porucznika.
Stanisław Rodziewicz
Wilno, 23 maja 2013 roku
Od redakcji :
Wspomnienia Pana Rodziewicza zostały spisane z jego relacji ustnej i posiadanych przez niego dokumentów przez Panią Czesławę Malinowską.
12.05.2014 r. Pan Stanisław został awansowany na stopień kapitana. Był
aktywnym czlonkiem naszego Stowarzyszenia.
Zmarł 09.06.2017 roku w Wilnie i został pochowany na cmentarzu we wsi
Paliuliszki, starostwa Mićkuny w rejonie wileńskim.
Cześć Jego pamięci !
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● MARIAN CZEŻYK ps. „Brzoza” (11.01.1923-16.01.2018)
Ur. 11.01.1923 r. w Mielniku nad Bugiem, pow. Bielsk Podlaski, w latach
1941-1944 był żołnierzem Związku
Jaszczurczego – Narodowych Sił Zbrojnych, a od czerwca 1944 r. – NSZ-AK
Obwodu Biała Podlaska Okręgu Lubelskiego AK. Łącznik i kurier prasowy przez granicę na Bugu z terenu
Generalnej Guberni na tereny woj.
białostockiego i Kresów Wschodnich.
Odbył ponad 15 wypraw kurierskich.
Aresztowany przez NKWD w listopaŚp. Marian Czeżyk, źródło : archidzie 1944 r. we wsi Rzewuszki, pow.
wum Stowarzyszenia Łagierników
Siedlce więziony był w areszcie w SarŻołnierzy AK
nakach i Łosicach oraz obozie przejściowym w Sokołowie Podlaskim. Ostatecznie bez wyroku sądu wysłany
za przynależność do AK do łagrów w okolicach Borowicz, gdzie odbywa
karę w kilku kolejnych łagrach do momentu zwolnienia w lutym 1946 r.
Zamieszkał wraz z rodziną w Trójmieście. Inwigilowany i prześladowany
przez UB. Zmarł 16.01.2018 r. w Gdańsku.
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● JAN LISOWSKI ps.

„Karuś” (10.07.192821.04.2018)

Śp. Jan Lisowski, źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 kwietnia
odszedł na wieczną wartę nasz
wielki przyjaciel mjr Jan Lisowski - żołnierz batalionu „Ponurego” w 77 Pułku Piechoty AK.

Jan Lisowski (ps. „Karuś”) urodził się 10.07.1928 r. w Nowej Papierni w pow. Lida, woj. nowogródzkie. W czasie II wojny światowej służył
w Okręgu Nowogródzkim AK – 4 kompanii 7 batalionie 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem por. Jana Piwnika (ps. „Ponury”), a po jego
śmierci - pod dowództwem ppor. Bojomira Tworzyańskiego (ps. „Ostoja”). Do Armii Krajowej wstąpił w maju 1943 r. i w jej szeregach, a następnie w konspiracji poakowskiej walczył na terenie Kresów Wschodnich do
aresztowania z bronią w ręku przez NKGB 04.01.1946 r. w Lidzie. Czynny
uczestnik Akcji „Burza” i Operacji „Ostra Brama”.
Przetrzymywany i przesłuchiwany w więzieniu w Lidzie ostatecznie
15.05.1946 r. wyrokiem Wojennego Trybunału NKWD obwodu grodzieńskiego pomimo, że był niepełnoletni, za czynny udział w AK z bronią
w ręku na terenie Okręgu Nowogródek został skazany z art.63-1, 76 KK
BSRR na 10 lat łagru i konfiskatę mienia osobistego.
Poprzez obozy przejściowe – Orsza, Saratow, Swierdłowsk, Nowosybirsk,
Sybirsk został przewieziony do łagrów sowieckich. Do października 1954
r. był więźniem „Ozierłagu” 043 Irkuck w obw. Tajszet, Stacja Wicherowka.
Pracował w ciężkich warunkach w lesie i zakładach wypalania cegieł.
Po uwolnieniu z łagru na mocy amnestii dla niepełnoletnich, Pan Lisowski powrócił do swojej rodzinnej miejscowości - Nowej Papierni na Kresach, a następnie zamieszkał w Lidzie. Do Polski repatriował się w 1958
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r. Po przyjeździe do Kraju zdobył wykształcenie średnie techniczne oraz
niepełne wyższe na kierunku technolog drewna na SGGW w Warszawie,
poszerzając swe przedwojenne umiejętności stolarskie, meblarskie.
Był aktywnym działaczem naszego Stowarzyszenia. Upowszechniał
wiedzę wśród młodego pokolenia na temat walk AK na Kresach Wschodnich. Za wzór patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny stawiał wszystkim swego dowódcę por. Jana Piwnika (ps. „Ponury”). Regularnie odwiedzał grób
swego dowódcy.
Pan Jan uczestniczył wraz z nami od lat w szeregu uroczystości państwowych oraz działaniach patriotycznych naszej organizacji.
Niech odpoczywa w pokoju. Żonie Urszuli i Rodzinie Pana Jana składamy najszczersze wyrazy współczucia.
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● JAN KŁUNEJKO ps. „Zygmunt” (15.05.1928-26.04.2018)
W dniu 26.04.2017 r. zmarł w Ełku kpt
Jan Kłunejko - członek naszego Stowarzyszenia.

Śp. Jan Kłunejko, źródło : archiwum Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

kpt Jan Kłunejko (ps. „Zygmunt”) urodził się 15.05.1928 r. w Prokopowiczach,
pow. Grodno, woj. białostockie. W czasie
II wojny światowej we wrześniu 1942 r.
wstąpił w szeregi Armii Krajowej Okręgu Białostockiego. Już wtedy w konspiracji AK działało 2 jego starszych braci
i 2 siostry. W miejscowości Indura został
zaprzysiężony i przydzielony jako łącznik – wywiadowca IV odcinka „Wachlarza” (Baranowicze-Lida-Mińsk-Orsza) do
punktów kontaktowych w Grodnie i Białymstoku. Po rozwiązaniu „Wachlarza”
w 1943 r. służył w plutonie terenowym
2 batalionu 81 Pułku Piechoty Inspektoratu Grodzieńskiego AK Lewy Niemen.

Po ponownym wkroczeniu na te tereny Sowietów Pan Jan nadal działał w konspiracji poakowskiej aż do momentu aresztowania przez NKWD z Grodna w lutym 1946 r. Był przetrzymywany w areszcie NKWD i więzieniu w Grodnie. Zwolniony, uchylał się od służby w wojsku sowieckim, co było powodem ponownego
aresztowania w kwietniu 1951 r. i zaocznego skazania za przynależność do AK na
10 lat ciężkich łagrów sowieckich. Więzień łagru w Orszy, a następnie do 1953 r.
w Dołkoprudnej Klaźmie w rej. moskiewskim. Po zwolnieniu z obozu powrócił do
rodzinnej wsi Prokopowicze na Kresach, skąd w maju 1957 r. repatriował się z rodziną do Polski i zamieszkał w Ełku. Pracował jako mistrz elektromechanik.
Pan Jan był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK (od
początku istnienia naszej organizacji), a także Światowego Związku Żołnierzy AK.
Za swą służbę w obronie Ojczyzny został odznaczony m.in. Krzyżem AK, Medalem
Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Akcji „Burza”.
Pan Kłunejko został pochowany na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Ełku w grobie rodzinnym.
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● WACŁAW TRZECIAK (02.09.1927-03.05.2018)
Urodził się w 1927 roku w Peliszczach, gm. Kamieniec, pow. Brześć,
woj. poleskie w rodzinie polskiej.
Wstąpił w szeregi Związku Obrońców Wolności, tajnej polskiej młodzieżowej organizacji II polskiej konspiracji, działającej w Brześciu i na
obszarze Polesia. Walczyła ona w latach 1945-1948 o prawa człowieka na ziemiach wcielonych do ZSSR
Śp. Wacław Trzeciak przy swoim dompo II wojnie światowej, ratowała poku w Peliszczach, fot.: Polesie.org
mniki polskiej kultury i polskie książki, pomagała rodzinom represjonowanych i powracających z Syberii, a także
ukrywającym się żołnierzom AK. 31.07.1948 roku Pan Wacław został aresztowany przez NKWD w rodzinnym domu. Po pobycie w więzieniu brzeskim na
mocy wyroku sądu zasądzono mu karę 25 lat łagrów. Przez osiem lat był więźniem łagru sowieckiego w Incie, Komi ASSR, gdzie pracował w kopalni węgla.
Dobry humor i pogoda ducha pomogły mu przetrwać obozowe lata. W łagrze poznał zesłanych księży – m.in. przyszłego kardynała Kazimierza Świątka. Został zwolniony z łagru 15.05.1956 r. i powrócił do rodzinnych Peliszcz.
Nie repatriował się do Polski, wierny swej Ojczyźnie pozostał na ojcowiźnie.
Założył rodzinę, wychowywał dzieci, potem wnuki i prawnuki. Pracował jako
szewc. Gorący patriota. Aktywnie udzielał się w brzeskim Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej i w oddziale brzeskim Związku Polaków na Białorusi. Był
ostatnim żołnierzem AK zamieszkałym na terenie obwodu brzeskiego. Został
pochowany na lokalnym cmentarzu we wsi Peliszcze.
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