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Od Redakcji

Rok 2018 był rokiem szczególnym. Wszystkim nam dane było uczestniczyć 
w święcie wyjątkowym – obchodach setnej rocznicy Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. Członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Ar-
mii Krajowej także aktywnie włączyli się w to wielkie święto, organizując sze-
reg wydarzeń patriotycznych. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z relacjami z tych uro-
czystości, a także innych, tak licznie i wszechstronnie organizowanych przez 
naszą organizację. Cieszymy się przy tym, że to święto było Świętem Jedno-
ści Kresowian – że dane nam było zaprosić, dzięki wsparciu różnych instytu-
cji i organizacji, na obchody stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści nie tylko członków z Polski i zagranicy, ale także Rodaków zamieszkałych 
na stałe na naszych ukochanych Kresach – Litwie, Białorusi i Ukrainie. Cieszy 
fakt, że wśród naszych gości było wiele zaangażowanej polskiej, kresowej 
młodzieży. Wierzymy, że Ich spotkania z weteranami AK, nauka, sport i zaba-
wa oraz integracja z rówieśnikami z Polski zaowocują w niedalekiej przyszło-
ści w ich aktywnej działalności na rzecz polskich środowisk na Wschodzie. 
W szczególnym roku 2018 kontynuowana zatem była swoista Sztafeta Poko-
leń tak ważna dla naszych weteranów – młodzi będą pamiętać !

W  minionych miesiącach członkowie Stowarzyszenia organizowali 
i uczestniczyli w szeregu wartościowych wydarzeń patriotycznych. Relacje 
z  ich przebiegu przeczytacie Państwo na dalszych stronach tego numeru 
Kwartalnika. Zachęcamy jednak Państwa także do częstego odwiedzania 
strony internetowej naszej organizacji – www.armiakrajowa-lagiernicy.pl 
Tam znajdą Państwo aktualności, a dodatkowo obszerne relacje fotograficz-
ne i filmowe z organizowanych przez Stowarzyszenie uroczystości. W Kwar-
talniku ukazujemy jedynie ich skromną cząstkę.

Tradycją lat poprzednich w Kwartalniku nie mogło zabraknąć także 
wspomnień Kresowych Żołnierzy Niezłomnych z ich walk na Kresach 
Wschodnich II RP, a  następnie tragicznych przeżyć z  pobytu w  naj-
cięższych łagrach sowieckich. Różnorodność losów sprawia, iż każda 
z tych relacji jest niezwykle cenna i ubogacająca naszą wiedzę o tam-
tych latach zmagań. Zapraszamy do lektury i prosimy o szerzenie wie-
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dzy o tych losach w Państwa środowiskach w Kraju i za granicą. Kreso-
wi Żołnierze Niezłomni zasługują na naszą pamięć !

W 2019 r. organizowany jest przez Stowarzyszenie już 34 Międzynarodo-
wy Zjazd Łagierników Żołnierzy AK. W związku z powyższym redakcja po-
stanowiła dzięki życzliwej pomocy Honorowej Prezes SŁŻAK – pani mjr Na-
talii Zarzyckiej za którą bardzo dziękujemy - przypomnieć początki naszej 
organizacji kombatanckiej, pierwsze zjazdy. Zachęcamy Państwa do przypo-
mnienia sobie ich, a także do przesyłania do redakcji własnych wspomnień 
także z kolejnych, organizowanych przez Stowarzyszenie Zjazdów. 

Przed nami w kolejnych miesiącach, poza Zjazdem, ważne rocznice, któ-
re odmieniły los wielu naszych rodzin – 75 rocznica Operacji „Ostra Brama”,  
75 rocznica bitwy pod Surkontami i 80 rocznica wybuchu II wojny świato-
wej oraz inwazji sowieckiej na Polskę. I jak co roku Stowarzyszenie poprzez 
organizowane wydarzenia starać się będzie przybliżać tamte dni polskiemu 
społeczeństwu, umożliwiać kombatantom z Polski i Kresów oraz młodzieży 
wspólne spotkania i udział w tych ważnych wydarzeniach. Znów, mamy na-
dzieję, będzie to rok Jedności Kresowian.

Na zakończenie pragniemy wspomnieć o bardzo smutnych dla naszego 
środowiska pożegnaniach. Znów na wieczną wartę odeszło wielu Łagierni-
ków. Wezwana została na swą ostatnią drogę nagle i niespodziewanie dla 
nas wszystkich także redaktor naczelna naszego Kwartalnika – pani dr Anna 
Milewską-Młynik. Jest to dla nas niepowetowana strata – odeszła ciepła, ser-
deczna osoba i  wielki znawca losów sybirackich i  łagierniczych. Redakcja 
starać się będzie kontynuować rozpoczętą przez Anię pracę nad rozwojem 
Kwartalnika. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy pokładanych w nas przez 
weteranów i naszą śp. redaktor naczelną nadziei. Państwu, naszym czytelni-
kom, pozostawiamy ocenę, czy temu wyzwaniu sprostaliśmy.

Zapraszamy Państwa do lektury i  życzymy wszystkim naszym czytelni-
kom, a w szczególności weteranom AK Łagiernikom, wiele zdrowia i wszel-
kiej pomyślności w kolejnym roku obchodów wyjątkowej rocznicy, jaką jest 
setna rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 

 Redakcja
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WYJĄTKOWY ROK – SETNA ROCZNICA  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  
PRZEZ POLSKĘ (1918-2018)

Chciałbym, abyśmy upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle 
cofali się o  sto lat, co w  równym, a  może nawet większym stopniu 
wybiegali myślą naprzód – ku wyzwaniom, które nas czekają, przed 
którymi stajemy i z którymi możemy się skutecznie mierzyć, budując 
dziś silną, wolną Polskę. 

 Prezydent RP Andrzej Duda 

Źródło i prawa autorskie : Kancelaria Prezydenta RP, 2018 r.

Kancelaria Prezydenta RP nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzysta-
nie okolicznościowego znaku graficznego Prezydenta RP ‘Stulecie Odzyskania Niepodległości 
1918-2018’.
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Źródło : Biblioteka Narodowa, bn.org.pl
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Źródło : Biblioteka Narodowa, bn.org.pl
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UCZCZENIE PRZEZ STOWARZYSZENIE  
ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY AK 100-LECIA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

OGÓlnOPOlSKi rODZinnY FEStYn HiStOrYCZnY 

w StUlECiE ODZYSKania niEPODlEGŁOŚCi

 MUZEUM lwOwa i KrESÓw, KUKlÓwKa, 15.09.2018 r.
 

Piknikiem historycznym „Walczącym o Niepodległość” zorganizowanym 
na terenie Muzeum Lwowa i Kresów Państwa Aleksandry i Bogdana Bini-
szewskich rozpoczęły się obchody stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości z udziałem Kombatantów Żołnierzy AK z Polski oraz Roda-
ków mieszkających na Kresach dawnej Rzeczypospolitej.

Sobotni poranek w  Kuklówce powitał nas iście partyzancką pogodą. 
Nieprzyjemna mżawka zamieniała ziemię w  błoto i  przesiąkała przez 
ubrania. Na szczęście, prowadzący imprezę Jacek Barczak miał na nią 
sposób i szybko wywołał słońce. Pozwoliło mu to przywitać honorowych 
gości – samorządowców i kombatantów.

Gościliśmy też m.in.: szczególnie dużą, grupę młodzieży z wojewódz-
twa mazowieckiego – Wołomina, Zielonki, Radzymina, a także młodzież 
z Kresów oraz przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi.

Na festyn historyczny „Walczącym o  Niepodległość” przybyło kilka 
grup rekonstrukcyjnych – Stowarzyszenie Historyczne im. „11 Grupy 
Operacyjnej NSZ”, Grupa Historyczna NIEPODLEGŁOŚĆ, Stowarzysze-
nie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, 
GRH im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, które rozstawiły swoje po-
sterunki, prezentując oryginalne stroje, broń i ekwipunek, a także pre-
zentując uczestnikom festynu liczne atrakcje edukacyjne i  konkursy 
sprawnościowe.



KwartalniK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-4/18 i 1/19 (85-88)  9

Również młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego PUL z Wołomina za-
prezentowała broń i ekwipunek oraz dała pokaz wyszkolenia i umiejęt-
ności akrobatycznych. Chętni mogli spróbować swych sił na specjalnie 
przygotowanej na festyn strzelnicy.

Duże stoisko miały także – nasze Stowarzyszenie (główny organizator 
Festynu), a także Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”. Tutaj zain-
teresowani mogli obejrzeć interesującą wystawę plenerową „Kresy Nie-
utracone”. Kustosz wystawy Krzysztof Hoffmann opowiadał o niesamo-
witej historii kresowych zdjęć i losów rodzin, które zostały uwiecznione 
na zdjęciach.

Dzieci i młodzież brały udział w konkursach plastycznych „Moja Ojczy-
zna” i „Lew – symbol Lwowa”. Dużą popularnością cieszyła się także moż-
liwość własnoręcznego przygotowania białoczerwonych bransoletek.

Od początku festynu niesłabnącym zainteresowaniem cieszyła się hi-
storyczna gra terenowa po wszystkich atrakcjach i  stoiskach imprezy. 
Dzięki niej uczestnicy mogli poznać mało znane, a bardzo interesujące 
fakty z czasów odzyskiwania przez Polskę niepodległości, a także lokal-
nych bohaterów, którzy w różnych okresach XX w. walczyli o niepodle-
głość Polski. Wiedzą tą z zaangażowaniem dzielili się z uczestnikami gry 
uczestniczący w festynie rekonstruktorzy i edukatorzy.

Wszyscy chętni mogli także zwiedzić wyjątkowe Muzeum Lwowa i Kre-
sów. Przewodnikiem po nim była pani Aleksandra Biniszewska. W dwor-
ku odbyło się również spotkanie z  autorem książek o  tematyce kreso-
wej – Wiesławem Helakiem – pisarzem („Nad Zbruczem”, „Lwowska Noc” 
, „Tchnienie”, „Scenariusze syberyjskie”), i autorem scenariuszy filmowych.

W  ogrodzie przy Muzeum posadzono cztery drzewa w  ramach ak-
cji „100 tysięcy drzew na 100-lecie Niepodległości Polski”. Każdy chętny 
mógł też zaopatrzyć się w sadzonkę z odpowiednim certyfikatem akcji, 
której patronuje Premier Mateusz Morawiecki. Kilkadziesiąt sadzonek 
z certyfikatem akcji oraz instrukcją sadzenia i pielęgnowania drzew zo-
stała rozdana dzieciom i młodzieży.

Przez cały czas trwania festynu historycznego „Walczącym o Niepod-
ległość” na scenie odbywały się koncerty. Jako pierwszy wystąpił ,,Ze-
spół ,,Patrio”, a następnie wystąpiła Weronika Zdzieborska w składance 
nostalgicznych piosenek polskich artystów. Po tym nastąpił pokaz tańca 
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w wykonaniu Damiana LUUR Zawadzkiego. Następnie publiczność mo-
gła uczestniczyć w  koncertach wyjątkowych gwiazd sceny patriotycz-
nej – Pani Anny Przybysz, zespołu Karat Napalm, wokalisty Grupy Contra 
Mundum – Norberta „Smoły” Smolińskiego, a także Bartasa Szymoniaka. 

Na zakończenie Festynu historycznego Pani Major Stanisława Kocieło-
wicz wręczyła nagrody młodzieży, która brała udział w konkursach – hi-
storycznych, plastycznych i strzeleckich.

W pikniku udział wzięło wielu gości z Warszawy i okolic. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy. Cieszymy się, że dane nam było wspólnie świętować 
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zarząd Stowarzyszenia
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Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK pragnie bardzo podzięko-
wać darczyńcom – Fundacji BGK i Fundacji Energa za wsparcie finansowe 
organizacji festynu, a także Państwu Aleksandrze i Bogdanowi Biniszew-
skim za udostępnienie terenu i pomoc w organizacji wydarzenia.

Dziękujemy także serdecznie wszystkim partnerom, rekonstruktorom 
i artystom, którzy uczestniczyli w festynie za ich zaangażowanie i uświet-
nienie wydarzenia. Przekazana przez Państwa wiedza o  historii Polski 
i „Walczących o Niepodległość” z pewnością zapadnie w serca uczestni-
ków naszego wydarzenia patriotycznego.

Projekt został zorganizowany w ramach konkursu Fundacji BGK z oka-
zji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę „Na 100 Niepodległa”. 



KwartalniK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-4/18 i 1/19 (85-88)  13

ii MiĘDZYnarODOwY FEStiwal PiEŚni PaMiĘCi 
„walCZĄCYM O niEPODlEGŁOŚĆ”

w StUlECiE ODZYSKania niEPODlEGŁOŚCi
 warSZawa i OKOliCE, 13-14.10.2018 r.

 Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, kontynuując 
tradycję poprzedniego roku, zorganizowała w  dniach 13-14.10.2018 r.  
II edycję wyjątkowego wydarzenia patriotycznego, jakim jest festiwal 
pieśni patriotycznych.

Koncert galowy II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Wal-
czącym o Niepodległość” odbył się 13 października 2018 r. w sali widowi-
skowej klubu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Dla Polski 2018 rok to wyjątkowa data – rok jubileuszu, setna rocznica 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Festiwal rozpoczął się ekspresyj-
ną etiudą taneczną Damiana „Lurra” Zawadzkiego, przekazując widowni 
dalszy ciąg narracji, który mogliśmy obejrzeć na ekranie w kilkusekun-
dowych sekwencjach - scenki rodzajowe z kalejdoskopu wydarzeń ba-
talistycznych opatrzone muzycznym podkładem pieśni towarzyszącym 
wydarzeniom w XIX i XX wieku.

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę chcieliśmy poka-
zać, że pomimo zmian granic po 1945 r., Polacy są razem. Serca Polaków 
biją w rytmie Mazurka Dąbrowskiego tak samo tu w Polsce, jak i na daw-
nych Kresach I i II Rzeczypospolitej.

Najważniejszymi gośćmi Festiwalu byli kombatanci, łagiernicy – uczest-
nicy walk o wolność podczas II wojny światowej, którzy przybyli na festi-
wal pomimo sędziwego wieku.
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Wymienić ich trzeba z imienia i nazwiska, a są nimi : Prezes Honorowa 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, płk doktor nauk medycznych 
Stefania Szantyr – Powolna; wiceprezes SŁŻAK – mjr Stanisława Kocieło-
wicz; Kawaler Orderu Orła Białego, Przewodniczący Rady do Spraw Kom-
batantów i  Osób Represjonowanych – sędzia Bogusław Nizieński; płk 
Antoni Łapiński, uczestnik walk o Monte Cassino; mjr Henryk Czerwiński 
oraz kpt. Jan Bieleninik i Tadeusz Kurcyk.
Na Festiwal przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego reprezentował Poseł na Sejm 
RP – Pan Andrzej Smirnow. Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. 
Wiesława Kukułę reprezentował mjr Leszek Wilk. Wojskową Akademię 
Techniczną reprezentował zastępca Kanclerza WAT płk Emil Kardaszuk..

Zaszczycili nas ponadto swą obecnością : Przewodniczący Rady Fundacji 
Grupy PKP i Członek Zarządu PKP S.A. – Pan Mirosław Antonowicz; czło-
nek Zarządu Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca” (współorganizatora 
Festiwalu) – Pan Piotr Rzewuski; Prezes Fundacji Banku PKO BP – Małgorza-
ta Głębicka, a także wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Pan 
Marek Cieciura oraz radna Sejmiku Mazowieckiego Marzena Małek. Warto 
też wymienić organizacje, które przyczyniły się, by kolejna edycja Festiwa-
lu doszła do skutku. Prócz głównego organizatora i inicjatora wydarzenia, 
jakim jest Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej byli nimi : 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowa Akademia Techniczna, 
Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”, Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej 
„Kresy RP”, Fundacja Pamięci i Kultury Polskiej na Białorusi. Partnerami wy-
darzeniami były : Senat RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach programu „Kultura Dostępna”, Fundacja Grupy PKP, Fundacja 
PZU, Fundacja PKO BP, Fundacja Energa, Konsul Generalny RP w Grodnie 
Pan Jarosław Książek, Związek Polaków na Białorusi.

Festiwal rozpoczął się przeczytaniem listów okolicznościowych skiero-
wanych do organizatorów i uczestników Festiwalu przez najwyższe wła-
dze państwowe. Listy okolicznościowe skierował Marszałek Sejmu Marek 
Kuchciński, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Szef Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. 

Następnie do zebranych zwrócił się Prezes Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy AK – pan Artur Kondrat. Po przywitaniu gości w swojej wypowie-
dzi nawiązał do Ewangelii św. Mateusza, w której jest napisane, że „nie po 
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słowach, ale po owocach ich poznacie”. Tym wspaniałym owocem była wal-
ka, jaką zebrani na Gali kombatanci podjęli w obronie granic Rzeczypospo-
litej, dla której poświęcili młodzieńcze lata, a później cierpieli w  łagrach. 
Niestety nie udało się zachować przedwojennych granic tych ziem, o które 
walczyli i ginęli ich towarzysze broni. Składając serdeczne Bóg Zapłać, Pre-
zes Kondrat życzył zebranym dużo wspaniałych emocji i uczty duchowej.

Na zakończenie o zabranie głosu została poproszona Honorowa Prezes 
Stowarzyszenia pani płk Stefania Szantyr – Powolna. Przekazała ona ze-
branym swoją myśl, że pieśń zawsze towarzyszyła wszystkim zrywom pa-
triotycznym i miłość do Ojczyzny jest przekazywana w naszych pieśniach. 
Praojcom towarzyszyły one w bojach, przekazywały miłość do Ojczyzny 
z pokolenia na pokolenie. Towarzyszyły żołnierzom polskim w partyzant-
ce, w konspiracji, w więzieniach, w obozach. „W pieśni jest jakaś moc zaklęta. 
Pieśń dodaje siły, umacnia wiarę, nadzieję i to poczucie, że jesteśmy Polakami”. 
Podsumowując swoją wypowiedź pani Prezes Stefania przypomniała tekst 
piosenki Jana Pietrzaka „Żeby Polska, żeby Polska była Polską”.

Festiwal w tym roku był podzielony na dwie części – część pierwszą z wy-
stępami solistów, którzy zgłosili się do konkursu pieśni patriotycznych i na 
część drugą, w której wystąpiły chóry z Kresów Wschodnich I i II Rzeczypo-
spolitej. Część artystyczną festiwalu rozpoczął Maciej Wróblewski, a  na za-
kończenie pierwszej części zagrał duet Paweł Piekarczyk & Leszek Czajkowski.

Przejdźmy teraz do finalistów konkursu pieśni „Walczącym o Niepod-
ległość”. Na mocy decyzji Jury, po wcześniejszych przesłuchaniach, do 
udziału w koncercie galowym Festiwalu zakwalifikowało się siedem osób: 

Julia Olędzka – mówi o sobie ze muzykę kocha ponad wszystko. Zapre-
zentowała utwór Jana Pietrzaka „Żeby Polska Była Polską”

Jako druga wystąpiła Roksana Dąbrowska – jest animatorem dla dzieci, 
wokalistką z zamiłowania. Przyjechała z Opola, porusza się w klimatach 
jazzowo – folkowych i dla tego w takim klimacie i w takiej tonacji wyko-
nała utwór Agnieszki Osieckiej „Nim wstanie dzień”.

Trzecią osobą był Michał Steciak – nauczyciel muzyki, organista, grafik 
komputerowy. Zaśpiewał piosenkę „Miejcie nadzieję”.

Kolejną osobą biorącą udział w  konkursie był Dominik Fijałkowski. Jest 
studentem II roku Akademii Muzycznej w Gdańsku na specjalności musical. 
Jego pasją jest także aktorstwo, ukończył również pierwszy stopień szkoły 
muzycznej w klasie gitary klasycznej, a śpiewał piosenkę „Katyński znak”
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Kolejna uczestniczka Festiwalu, Aleksandra Lewicka, interesuje się mu-
zyką oraz ukończyła szkołę muzyczną w klasie fletu poprzecznego. Gra 
również w młodzieżowej orkiestrze dętej oraz uczy się w autorskiej szko-
le musicalowej Macieja Pawłowskiego w Warszawie. Aleksandra wykona-
ła utwór „Warszawo ma”.

Szóstą finalistką była Izabela Odolak – najmłodsza finalistka tegorocz-
nego festiwalu. Jej pasją jest śpiew i teatr, od czterech lat uczęszcza na 
zajęcia wokalne. Oprócz tego gra w spektaklach Teatru Muzycznego „Tin-
tino”, na scenie teatru „Rampa” w Warszawie. W finale konkursu zaśpiewa-
ła utwór „Matko Boska Częstochowska”.

Ostatnią finalistką była Maria Janusz, która w tym roku rozpoczęła na-
ukę w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Warszawie. Za-
śpiewała piosenkę „Miasto 44” z filmu o tym samym tytule.

W drugiej części koncertu galowego II Festiwalu wystąpiły chóry i ze-
społy zaproszone przez organizatorów z dawnych Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej. Mieliśmy okazję wysłuchać pieśni wykonywanych 
przez następujące zespoły:

– „Rudomianka” – założony 6 stycznia 1989 roku polski zespół folklory-
styczny z Rudominy na Wileńszczyźnie;

– zespół „Tęcza” powstały w Niedzielnej Szkoły Języka Polskiego w 1998 
roku w Mińsku. 

– „Cantica Anima” – chór pochodzący z  miejscowości Bar na Podolu 
(obecnie Ukraina). 

– zespół „Brawo” z Lidy – powstał przy oddziale Związku Polaków na 
Białorusi w 2016 roku.

– zespół „Ballada” pochodzący w  Wileńszczyzny, założony przez na-
uczycieli języka polskiego przy szkole rolniczej w Wojdatach.

Na zakończenie prezentacji zespołów, które przyjechały z obecnych te-
renów Litwy, Białorusi i Ukrainy, zaprezentował się zespół „Lidziejka”, któ-
ry powstał z  inicjatywy Ireny Biernackiej przewodniczącej Związku Po-
laków na Białorusi oddział Lida. Członkowie zespołu to ludzie o różnych 
zawodach, a ich pasją jest śpiew. Pielęgnują polską kulturę i tradycję oraz 
uwielbiają polską piosenkę.
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Każdy z zespołów otrzymał statuetkę okolicznościową i dyplom uczest-
nictwa w Festiwalu.

Kolejnym punktem festiwalu było ogłoszenie wyników konkursu oraz 
przyznanie nagród. Jury w składzie : Beata Kurda – przewodnicząca Jury, 
Maciej Wróblewski, Mirosław Grabski ustaliło następującą kolejność na-
grodzonych w II konkursie wokalnym pieśni patriotycznych :

– wyróżnienie i okolicznościowy dyplom otrzymali: Roksana Dąbrow-
ska, Dominik Fijałkowski, Maria Janusz.

– finalistami konkursu pieśni „Walczącym o Niepodległość” zostali:

Trzecią nagrodę, puchar i czek na 2000 zł otrzymała Aleksandra Lewic-
ka za wykonanie piosenki „Warszawo ma”

Druga nagroda przypadła Julii Olędzkiej, jak również puchar i czek na 
3000 zł za wykonanie piosenki Jana Pietrzaka „Żeby Polska Była Polską”.

Zwycięzcą konkursu wokalnego II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Pamięci „Walczącym o  Niepodległość” został Maciej Steciak. Przypadła 
mu również Nagroda Publiczności. Za zdobycie pierwszego miejsca poza 
dyplomem i pucharem otrzymał czek na 5000 zł. Dla przypomnienia wy-
konał piosenkę „Miejcie nadzieję” do tekstu wiersza Adama Asnyka, muz. 
Zbigniew Preisner. 

Serdecznie raz jeszcze gratulujemy wszystkim finalistom i  laureatom 
konkursu i  życzymy wszelkiej pomyślności w  ich rozwoju muzycznym 
i osobistym.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu, jak również zaproszone 
kresowe chóry wspólnie wykonały polską wersję utworu „We are the world” 
(Jesteśmy światem) napisaną przez Michaela Jacksona i Lionela Richie.

Dyrektorem artystycznym II edycji Festiwalu był Jacek Barczak, a głów-
nym koordynatorem projektu Magdalena Barczak.

Warto także na koniec wspomnieć, iż w kuluarach sali widowiskowej 
Klubu Wojskowej Akademii Technicznej przez cały czas trwania koncer-
tu galowego trwała aukcja charytatywna obrazów pt. „Pomóżmy innym 
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w czasie Świąt”. Organizatorem aukcji był Związek Polaków na Białorusi. 
Jej celem była pomoc polskim dzieciom i młodzieży (3-19 lat) z Kółka Mi-
łosierdzia, przy oddziale Związku Polaków na Białorusi w Lidzie. Na au-
kcji zostały wystawione prace członków Towarzystwa Plastyków Polskich 
działającego przy ZPB. Aukcja okazała się dużym sukcesem, wszystkie 
obrazy zostały zlicytowane, a uzyskane środki zostały przekazane na za-
kup prezentów świątecznych dla polskich dzieci z Lidy.

W  kuluarach goście mogli także obejrzeć wystawę plenerową „Kre-
sy Nieutracone” Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” autorstwa 
Krzysztofa Hoffmanna wraz z  prezentacjami multimedialnymi unikal-
nych zdjęć archiwalnych z Kresów Wschodnich II RP zebranych w trakcie 
realizacji tego projektu. Nieobecnych na Gali zapraszamy do odwiedze-
nia strony projektu : www.kresynieutracone.pl.

W  dniu następnym Festiwalu odbyły się koncerty chórów z  Kresów 
w podwarszawskich miejscowościach – Radzyminie, Wołominie i Ząbkach. 

Kombatanci AK – Łagiernicy w trakcie trwania koncertu galowego  
II Festiwalu, fot. K. Hoffmann 
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Statuetka dla chóru  
Rudomianka – wręcza mjr 
S. Kociełowicz – wiceprezes 
Stowarzyszenia,  
łagierniczka, 

fot. K. Hoffmann 

Ogłoszenie wyników  
konkursu wokalnego  
– Michał Steciak, I miejsce, 

fot. K. Hoffmann 

Wręczanie nagród  
– Julia Olędzka, II miejsce, 

fot. K. Hoffmann 



20 KwartalniK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-4/18 i 1/19 (85-88)

Dziękujemy bardzo naszym partnerom – Senatowi RP, Ministerstwu Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury i pro-
gramu Kultura Dostępna, a także fundacjom : PZU, Banku PKO BP, Fundacji 
Energa oraz Fundacji Grupy PKP za wsparcie finansowe, dzięki któremu mógł 
się odbyć II Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepod-
ległość” w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękujemy bar-
dzo za okazane wsparcie współorganizatorom – Dowództwu Wojsk Obrony 
Terytorialnej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, a także wolontariuszom 
z Liceum PUL Wołomin oraz OHP Wołomin, a wszystkim artystom za uświet-
nienie koncertu galowego i piękną lekcję patriotyzmu.

Zarząd Stowarzyszenia

Organizatorzy

Partnerzy

www.festiwalniepodleglosc.pl

UNDACJA
Pamięci Historii i Kultury

Polskiej na Białorusi
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Zakończenie koncertu galowego, fot. K. Hoffmann. 

Laureaci konkursu z Wiceprezesem PKP S.A. Mirosławem Antonowiczem,  
członkami Jury i mjr S. Kociełowicz, fot. K. Hoffmann 
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ii MiĘDZYnarODOwY FEStiwal  
PiEŚni PaMiĘCi „walCZĄCYM  
O niEPODlEGŁOŚĆ”  w StUlECiE  
ODZYSKania niEPODlEGŁOŚCi

KOnCErtY w PODwarSZawSKiCH 
GMinaCH – wOŁOMiniE, ZĄBKaCH 

i raDZYMiniE, 14.10.2018 r.
 

W ramach II Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym 
o Niepodległość” w drugim dniu festiwalu odbyły się koncerty polskich 
chórów z Kresów Wschodnich w podwarszawskich miejscowościach.

Jednocześnie w  trzech miastach: Ząbkach, Radzyminie i  Wołominie 
o godzinie 13.00 rozpoczęły się msze święte, które zostały uświetnione 
śpiewem chórów z Kresów I i  II Rzeczypospolitej. Następnie po mszach 
świętych odbyły się koncerty.

Licznie zgromadzona publiczność wspólnie śpiewała pieśni patriotycz-
ne i religijne ze śpiewników przygotowanych przez Stowarzyszenie Ła-
gierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Koncerty odbyły się w następujących parafiach na terenie powiatu wo-
łomińskiego:
1.  Kolegiata Przemienienia Pańskiego w  Radzyminie – śpiewały chóry 

polskie z Litwy : Rudomianka” i „Ballada”
2.  Parafia Świętego Robotnika w  Wołominie – śpiewały chóry polskie 

z Białorusi : Lidziejka”, „Bravo” , „Tęcza”
3.  Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach – wystąpił chór polski z Ukra-

iny – „Cantica Anima” oraz laureatka Festiwalu w 2017 roku – Weronika 
Zdzieborska.

W każdym mieście słuchacze byli pod wielkim wrażeniem występów 
polskich chórów przepojonych pięknym śpiewem i miłością do Ojczyzny. 
Artyści przypomnieli nam, jak warto kochać Polskę, pielęgnować trady-
cje narodowe np. poprzez śpiew pieśni patriotycznych. Na wielu twa-
rzach słuchaczy można było zobaczyć łzy wzruszenia.
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Dla polskich chórów z Kresów koncerty również były wielkim przeży-
ciem i  dostarczyły wielu wzruszeń. Przyjazd na II Festiwal „Walczącym 
o Niepodległość” do Polski był dla nich możliwością aktywnego włącze-
nia się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej dziękuje 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do występów chórów w pod-
warszawskich gminach. W szczególności składamy podziękowania księ-
żom proboszczom za gościnę w parafiach.

Bóg zapłać ks. Proboszczowi Jackowi Pawlickiemu z  Parafii Świętego 
Robotnika, ks. Proboszczowi Stanisławowi Popis z Parafii Przemienienia 
Pańskiego w Radzyminie oraz ks. Proboszczowi Andrzejowi Kopczyńskie-
mu z Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.

Dziękujemy bardzo naszym partnerom – Senatowi RP, Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kul-
tury i programu Kultura Dostępna, a także fundacjom : PZU, Banku PKO 
BP, Fundacji Energa oraz Fundacji Grupy PKP za wsparcie finansowe, 
dzięki któremu mógł się odbyć II Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pa-
mięci „Walczącym o Niepodległość” w stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Zarząd Stowarzyszenia

Artyści chóru 
 „Cantica Anima”  

z Burmistrz Miasta Ząbki  
Panią Małgorzatą Zyśk
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Występ polskiego chóru „Cantica Anima” z Ukrainy  
w Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

Występ polskich chórów „Rudomianka” i „Ballada” z Litwy  
w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego  w Radzyminie
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OBCHODY 11.11.2018 r. 

Dni JEDnOŚCi KrESOwian 

W  dniu 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski, 
uwolniony z więzienia niemieckiego w Magdeburgu. Na dworcu powi-
tał go członek Rady Regencyjnej książę Zdzisław Lubomirski, któremu 
w tym dniu generał gubernator Hans von Beseler oddał formalnie wła-
dzę. Następny dzień 11 listopada 1918 roku to ważny dzień w dziejach 
Europy i Polski. Zakończenie 

I wojny światowej i umowna data odzyskania przez Polskę niepodle-
głości po 123 latach niebytu na mapie świata.

Z okazji obchodzonej w tym roku 
setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, Stowarzy-
szenie Łagierników Żołnierzy AK 
wraz z Fundacją Pomocy i Więzi Pol-
skiej „Kresy RP” oraz Fundacją Pa-
mięci Historii i  Kultury Polskiej na 
Białorusi zaprosiło do Kobyłki kom-
batantów, rodaków z  Kresów, chó-
ry z Litwy i Białorusi oraz osoby za-
przyjaźnione ze stowarzyszeniem, 
na wspólne świętowanie tej roczni-
cy. Miasto Kobyłka jest oddalona od 

Warszawy o parę kilometrów. Burmistrz Robert Roguski od wielu lat współ-
pracuje i wspiera nasze Stowarzyszenie, pomaga kombatantom walczącym 
o niepodległość i angażuje się w pomoc Polakom na Kresach Wschodnich. 
Wspiera także akcję zbierania paczek Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych 
dla potrzebujących kombatantów i Polaków na Wschodzie.

Dwudniowe uroczystości w dniach 10-11.11.2018 r. zostały zainauguro-
wane wyjazdem do Ossowa i odwiedzeniem Muzeum Bitwy Warszawskiej 
zakończonym w  pawilonie ekspozycyjnym obejrzeniem filmu „Zwycię-

Okolicznościowy tort na balu  
Stowarzyszenia w stulecie odzyskania 

przez Polskę Niepodległości, 10.11.2018 r.
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stwo 1920”. Odwiedziliśmy też cmentarz żołnierzy poległych w Bitwie War-
szawskiej, gdzie została złożona wiązanka i zapalone znicze pamięci. W po-
bliżu znajduje się też pomnik gen. Józefa Hallera i tablica ku czci oficerów 
– uczestników wojny polsko-sowieckiej 1920 roku zamordowanych pod-
czas II wojny światowej. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili też aleję posągów 
osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 roku.

Kolejnym punktem był udział w wieczornej mszy świętej, która odbyła 
się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielon-
ce. Po mszy odbył się koncert chórów „Ballada” z Litwy i „Przyjaciele” z Bia-
łorusi. Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Rotę”. Był to hołd oddany har-
cerzom zamordowanym przez Niemców w Zielonce w dniu 11 listopada 
1939 r. za wywieszenie w publicznym miejscu właśnie tekstu tej pieśni.

Ostatnim wydarzeniem tego dnia był Bal w  stulecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, zorganizowany dla kombatantów i  gości z  Kresów 
przez nasze Stowarzyszenie w  hotelu Gregory. Prezes Stowarzyszenia Ar-
tur Kondrat po przywitaniu uczestników zaproponował by w podziękowa-
niu za walkę o niepodległość i niezawisłość państwa polskiego, o utrzyma-
nie przedwojennych granic zaśpiewać już nielicznej grupie weteranów walk 
„200 lat”. Wszyscy kombatanci, czyli płk Weronika Sebastianowicz, płk An-
toni Łapiński, mjr Stanisława Kociełowicz, mjr Henryk Czerwiński, mjr Lech 
Rudziński, panowie kpt Szota, Szamrej, Bieleninik oraz rotmistrz Marian Ste-
fański otrzymali okolicznościowe statuetki, jak również kosze ze słodyczami. 
Okolicznościową statuetką 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości został wyróżniony burmistrz Robert Roguski oraz osoby, które działa-
ją na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie, a także współpracują z naszym 
Stowarzyszeniem. Na zakończenie części oficjalnej wystąpiły przybyłe chóry 
„Ballada” z Litwy oraz „Premiera” i „ Przyjaciele” z Białorusi.

Bal rozpoczął się polonezem z filmu „Pan Tadeusz”. Poloneza poprowa-
dził pan rotmistrz Marian Stefański z panią płk Weroniką Sebastianowicz. 
Niestety tylko do północy wspaniale bawili się wszyscy uczestnicy balu, 
gdyż dzień następny obfitował w wydarzenia.

11 listopada rozpoczął się od uczestnictwa we mszy świętej odprawionej 
w intencji Ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilano-
wie. Mszy przewodniczył nuncjusz papieski Salvatore Pennacchio, a homi-
lię wygłosił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – abp Stanisław 
Gądecki. W mszy uczestniczyli prezydent Andrzej Duda z małżonką, mar-
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szałkowie Sejmu i Senatu, premier Mateusz Morawiecki, Minister Obrony 
Narodowej – Mariusz Błaszczak oraz liczne grono posłów i senatorów.

Abp Gądecki powiedział, że cała godność władzy wynika tylko i  wy-
łącznie stąd, iż pełni ona swoje zadania w granicach porządku moralne-
go, którego źródłem i celem jest Bóg.

– Gdziekolwiek ta zasada zostanie poddana w wątpliwość, tam chwieją się 
same podstawy porządku państwa, a rządy sprowadzają się do pragmatycznej 
regulacji różnych i przeciwstawnych interesów.

Kolejnym etapem oficjalnych uroczystości była honorowa odprawa war-
ty na pl. Piłsudskiego. Nasi kombatanci z sektora VIP-owskiego mieli okazję 
obejrzeć przegląd pododdziałów wojsk i  wysłuchać przemówienia prezy-
denta Andrzeja Dudy, a następnie obejrzeć defiladę Wojska Polskiego.

Chóry, które nie brały udziału w uroczystościach odbywających się w War-
szawie, włączyły się w lokalne obchody 100 rocznicy odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości, które odbyły się w Wołominie. Chór z  Litwy wykonał 
piękną oprawę mszy świętej w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 
a następnie uczestniczył w przemarszu ulicami Wołomina i wykonał pieśni 
patriotyczne pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny 1920 r. na skwerze Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.

Pani burmistrz Elżbieta Radwan stwierdziła w  swoim przemówieniu, że 
„Wołomin jest miastem szczególnym, miastem dobrych i wrażliwych ludzi wy-
chowanych w patriotyzmie i bardzo o ten patriotyzm dbających”. Po kolejnych 
przemówieniach zostały złożone pod pomnikiem wieńce.

W tym czasie chóry z Białorusi wykonały oprawę mszy świętej i dały kon-
cert patriotyczny w Bazylice pw. Trójcy Świętej w Kobyłce.

Na pożegnanie tego wyjątkowego dnia jeszcze odbył się koncert wszyst-
kich przybyłych z  Kresów Wschodnich chórów, a  osobą, która uświetniła 
tę imprezę był Maciej Wróblewski – bard Niepodległej. Koncert odbył się 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce. Tym mocnym, patriotycznym akcen-
tem zakończyły się obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Cieszymy się, że mogliśmy je spędzić w gronie 
kombatantów i Rodaków z Kresów.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Urzędowi do 
Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych za 
wsparcie organizacji ww. uroczystości. 
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Członkowie Stowarzyszenia  
z okolicznościowymi statuetkami  
z okazji 100-lecia odzyskania  
niepodległości – od lewej : Prezes Artur 
Kondrat, Dominika Kołakowska, Barbara 
Pieniek – Skarbnik Stowarzyszenia, Piotr 
Grzegorzewski, burmistrz Kobyłki Pan  
Robert Roguski, Monika Brzezińska

Koncert chóru „Ballada” z Litwy w koście-
le pod wezwaniem Matki Boskiej Często-
chowskiej w Zielonce, 10.11.2018 r. 

Kombatanci w trakcie uroczystej mszy 
świętej z okazji setnej rocznicy  
odzyskania przez Polskę niepodległości

Żołnierze AK – Łagiernicy przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie na  
Narodowych Obchodach Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 11.11.2018 r.
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WSPOMNIEŃ CZAR
HISTORIA STOWARZYSZENIA 
ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY AK 

mjr natalia Zarzycka (ps. „Jaskółka”, „Sfinks”)

POCZĄtKi StOwarZYSZEnia

Natalia Zarz ycka z  d. Odyńska  
(ur. 27.07.1927 r. we wsi Hola, pow. 
Wołkowysk) - ps. „Jaskółka”, „Sfinks” 
– żołnierz Okręgu Poleskiego AK 
w okresie 05.1942 – 06.1944 r. – po-
czątkowo w  Szarych Szeregach, 
Chorągiew Poleska, a  następnie 
Okręg Białostocki AK, obwód „Bar-
bara” Wołkowysk, rejon Brześć. Od 
1946 r. w  organizacji II konspira-
cji niepodległościowej – Związ-
ku Obrońców Wolności w  Brześciu, 
III Rejon, Obwód Wołkowysk. Łącz-

niczka-wywiadowca-sanitariuszka. Aresztowana przez NKWD 28.07.1948 
r. w  Brześciu, przetrzymywana w  miejscowym areszcie i  więzieniu, a  na-
stępnie na moskiewskiej Łubiance. Za przynależność do AK skazana na 
25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia wolności. W okresie 07.1948-12.1955 r. 
odbywa karę w  łagrach Workuty, w  Komi ASSR – Predszachtnaja, II Kir-
picznyj. Po zwolnieniu z  łagru w  grudniu 1955 r. przebywa przez rok na 
zesłaniu w Workucie, by ostatecznie 22.12.1956 r. powrócić do Polski. W la-
tach 1993-2002 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. 
Obecnie Honorowa Prezes naszego Stowarzyszenia.
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Od kilkunastu lat, jeszcze 
w okresie PRL-u wielu łagier-
ników jak Stanisław Kiałka 
(Wrocław), Olgierd Zarzyc-
ki (Warszawa) i  inni czyniło 
usilne starania u władz, żeby 
uzyskać oficjalne pozwole-
nie na organizację corocz-
nych zjazdów łagierników. 

Stanisław Kiałka nie docze-
kał się tego, gdyż zmarł 30 
maja 1980 r. Olgierd Zarzycki 

z „uporem maniaka” kontynuował starania, bezskutecznie. Wtedy postano-
wił nielegalnie zorganizować i Zjazd w Warszawie. Odbył się on w kwiet-
niu 1986 roku w  4-pokojowym mieszkaniu Natalii i  Olgierda Zarzyckich 
na warszawskim Żoliborzu. Prawdopodobnie władze o tym nie wiedziały, 
a być może przymknęły na to oczy – jak był naprawdę, nie wiemy. Reper-
kusji żadnych w związku z I Zjazdem w Warszawie nie było.

W następnym roku Olgierd Zarzycki zorganizował ii Zjazd  Łagierników 
w Bolesławcu, przy współudziale Fakundego Nieścierowicza [1929-1987 – 
przyp. red.] i wielu innych łagierników – mieszkańców Bolesławca. Zjazd 
odbył się w maju 1987 r. - nielegalnie. Z tego tytułu, a przede wszystkim 
z powodu przemowy w kościele podczas Mszy (bardzo ostrej), Olgierd Za-
rzycki miał duże kłopoty z SB. Wzywano go kilkakrotnie na przesłuchania.

iii Zjazd Łagierników Żołnierzy aK odbył się w  maju 1988 r., rów-
nież w Bolesławcu – zorganizował go Olgierd Zarzycki przy współudzia-
le Adolfa Emiliańczyka [1918-2012 – przyp. red.], Kazimierza Pohibiełko 
[1932-2003 – przyp. red.] i wielu innych łagierników – mieszkańców Bole-
sławca. Zjazd był legalny; SB dało na to zgodę na piśmie. Przez rok łagier-
nicy zbierali pieniądze na tablicę pamiątkową ku czci zmarłych z głodu 
i wycieńczenia, ofiar niewolniczej pracy, zastrzelonych podczas strajków 
w 1953 roku w łagrach osławionego Gułagu w ZSRR. Na zjeździe odbyło 
się uroczyste poświęcenie tej tablicy.

Od 1988 r. Olgierd Zarzycki był już bardzo ciężko chory, ale jeszcze zor-
ganizował IV Zjazd Łagierników w  Gdańsku, ostatni w  jego życiu, przy 

Natalia i Olgierd Zarzyccy
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współudziale Henryka Sobolewskiego [1926-2009 – przyp. red.], małżon-
ków Janiny i Edwarda Muszyńskich, Zygmunta Stachowicza [1931-2000 
– przyp. red.], Romualda Snarskiego i wielu innych łagierników – miesz-
kańców Trójmiasta. Olgierd Zarzycki niestety go nie doczekał, gdyż zmarł 
25 kwietnia 1989 r. iV Zjazd Łagierników odbył się w maju 1989 roku.

Grupa inicjatywna naszych Łagierników z  Trójmiasta, a  mianowicie : 
Henryk Sobolewski, małżonkowie Janina i Edward Muszyńscy, małżon-
kowie Krystyna i Karol Jankowscy, Zygmunt Stachowicz i Romuald Snar-
ski, zarejestrowała w lutym 1990 roku w Sądzie Wojewódzkim w Gdań-
sku „Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy armii Krajowej”.

V Jubileuszowy Zjazd Łagierników ŻaK odbył się w Gibach w woj. 
suwalskim, w maju 1990 r. Organizatorem był wieloletni katorżnik – Le-
onard Kusojć [1914-2000 – przyp.red.]. W lutym 1990 r. Stowarzyszenie 
Łagierników Żołnierzy AK zostało zarejestrowane w  Sądzie Wojewódz-
kim w  Gdańsku. Na V Zjeździe został wybrany Zarząd składający się 
z  siedmiu członków z siedzibą w Gdańsku, a prezesem został wybrany 
Henryk Sobolewski. Na V Zjeździe wszyscy uczestnicy otrzymali legity-
macje członkowskie i krzyże łagiernicze.

Vi Zjazd Łagierników ŻaK odbył się w maju 1991 r. w Karpaczu. Orga-
nizatorem był Józef Kowalski. W pięknej scenerii Karpacza przemaszero-
waliśmy wraz z orkiestrą wojskową na stadion w Karpaczu, gdzie czekała 
na nas wojskowa grochówka, orkiestra i wiele innych atrakcji.

W maju 1992 r. odbył się Vii Zjazd Łagierników ŻaK ponownie w Bole-
sławcu, w jednostce wojskowej. Organizatorem był Kazimierz Pohibiełko. 

Viii Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy odbył się w  czerwcu 1993 r. 
w Warszawie w Jednostce Wojskowej „Legia” (Forty Bema). Organizatora-
mi byli : Wiceprezes Zarządu Głównego – Mirosław Hentosz [1924-2005 
– przyp.red.] i członek Zarządu Głównego – Natalia Zarzycka, którą wy-
brano podczas tego Zjazdu prezesem Zarządu. Wybrano też nowy Za-
rząd Główny spośród naszych łagierników mieszkających w Warszawie. 
Siedzibą Zarządu Głównego została Warszawa.

iX Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia „Łagierników” ŻaK odbył 
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się w  Gdańsku w  maju 1994 r. Organizatorem był wiceprezes Zarządu 
Głównego - Henryk Sobolewski. Zjazd ten zaowocował wieloma ważny-
mi i pożytecznymi postulatami, które w ciągu roku zostały zrealizowane.

X Jubileuszowy Zjazd Sprawozdawczy odbył się w  maju 1995 r. 
w Twierdzy Modlin i  w Warszawie. Organizatorami byli : prezes Stowa-
rzyszenia Łagierników - Natalia Zarzycka i wiceprezes Mirosław Hentosz, 
przy współudziale i ogromnej pomocy płka Kazimierza Białka – Szefa Od-
działu Szkolenia i Wychowania Warszawskiego Okręgu Wojskowego oraz 
płk Jerzego Patoki i mjr. Andrzeja Skrobiszewskiego.  

X Jubileuszowy Zjazd ŻAK odbył się szerokim echem w polskich me-
diach – informowały o  nim „Wiadomości” Programu 1 TVP, „Panorama”, 
„Warszawski Kurier Telewizyjny” i „Teleexpress”.

Zjazd trwał 3 dni. Wręczono członkom Stowarzyszenia wiele odzna-
czeń : 14 Krzyży za Wojnę Obronną 1939 r., 97 Krzyży AK oraz 124 Krzyże 
Partyzanckie. 

Na zakończenie Zjazdu odbyła się uroczysta Msza św. w Katedrze Polowej 
na Starym Mieście, w trakcie której został poświęcony nasz Sztandar Łagier-
niczy. Sztandar podarowała Fundacja Teresy i Zdzisława Knoblów z Kanady. 
Po Mszy św. uczestnicy X Zjazdu zostali przewiezieni autokarami na pl. Józefa 
Piłsudskiego, gdzie po raz pierwszy w życiu przyjmowali z I Trybuny (prze-
znaczonej tylko dla przedstawicieli rządu) defiladę Wojska Polskiego, zmianę 
warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, na którym delegacja łagierników 
złożyła wieniec. Prezes Natalia Zarzycka wpisała się do Księgi Pamiątkowej.

X Jubileuszowy Zjazd „Łagierników” ŻAK w Twierdzy Modlin i w War-
szawie na zawsze pozostanie w pamięci członków Stowarzyszenia. Były 
to niezapomniane chwile, ogromnie wzruszające.

Xi Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy odbył się w  Zgorzelcu w  maju 
1996 r. Organizatorami byli : prezes Natalia Zarzycka i Eryk Barcz. Zjazd 
miał miejsce w  koszarach 23 Śląskiej Brygady Artylerii, przy ogromnej 
pomocy jej dowódcy - płka dypl. Mariana Kołczyńskiego, kwatermistrza 
płk dypl. Edgara Nabożnego, szefa służby żywieniowej kpt. Jerzego Baja, 
mjr. dra Piotra Pertka, kpt. Zbigniewa Jaworowskiego, st. chor. Andrzeja 
Długosza i wielu, wielu  szeregowych żołnierzy.  Prezesem została wybra-
na na drugą kadencję Natalia Zarzycka. Zmienił się skład Zarządu Głów-
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nego, którego nowi członkowie zostali wybrani z Warszawy i okolic.
Xii Zjazd Sprawozdawczy odbył się w  Warszawie w  dniach 23-

25.05.1997 r. w Wojskowej Akademii Technicznej na Bemowie. Organiza-
torami byli : prezes Natalia Zarzycka i wiceprezes Mirosław Hentosz, przy 
współudziale gen. bryg. Emiliańczyka oraz wielu oficerów całym sercem 
zaangażowanych i służących pomocy przy organizacji Zjazdu. 

Uczestnicy zwiedzili Zamek Królewski. Obrady były bardzo ważne i za-
owocowały wieloma postulatami, które w ciągu roku zostały zrealizowane.

Xiii Zjazd „Łagierników” ŻaK odbył się w maju 1998 r. w Łaźniewie 
koło Warszawy w Ośrodku Ojców Orionistów. Zjazd trwał 4 dni. Uczest-
nicy zwiedzili pałac i park w Wilanowie. Byli też na spektaklu w Teatrze 
Wielkim, gdzie zwiedzili Muzeum Teatralne. Na XIII Zjazd zostali zapro-
szeni : minister Jerzy Woźniak – zastępca kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów i  Osób Represjonowanych, były premier Jan Olszewski, 
Zbigniew Romaszewski – senator AWS, trzech posłów AWS, prezesi Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręgów : Nowogródzkiego, 
Wileńskiego i Poleskiego. XIII Zjazd był niezwykle udany.

Mam nadzieję, że ten krótki rys historyczny przybliży Państwu i pozwo-
li zrozumieć zmagania naszych łagierników.

Warszawa, 1998 r.
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75 ROCZNICA OPERACJI „OSTRA BRAMA”, 
2019 rok.

wspomnienia weteranów aK

wanda Cejkówna-Kiałka (ps. „Marika”, „wilia”) 

StrZĘPY wSPOMniEŃ Z lat wOJnY

Wanda Cejkówna-Kiałka (ps. „Marika”, „Wilia”)1

Ur. 15.12.1922 r. w Wilnie. Po ukończeniu szkoły zawodowej w okresie okupa-
cji zarabia na utrzymanie swoje i swojej rodziny dorywczą pracą krawiecką na 
wsi. Jesienią 1941 r. wstępuje do konspiracji i zostaje zaprzysiężona. W związ-
ku z  ukończonym w  Przysposobieniu Wojskowym Kobiet (PWK) jeszcze przed 
wojną kursem sanitarnym skierowano ją do Garnizonu m. Wilno. Podczas Ope-
racji „Ostra Brama” jest sanitariuszką w  szpitalu polowym, mieszczącym się 
w Szkole Powszechnej przy ul. Krakowskiej. Po zajęciu Wilna przez oddziały AK 
i Armii Czerwonej uczestniczy w wymarszu grupy partyzantów z ul. Kalwaryj-
skiej. 17.07.1944 r. na skutek zdrady sowieckiej zostaje internowana w Miedni-
kach, a następnie wywieziona do Kaługi. W grudniu tegoż roku wraca do Wilna, 
a chroniąc się przed aresztowaniem, udaje się na wieś. 04.02.1945 r. jest uczest-
niczką bitwy oddziału „Fakira” (Sergiusza Kościałkowskiego) z atakującym go 
wojskiem sowieckim. Pani Wanda zostaje w oddziale i opiekuje się rannymi. 23 
lutego oddział został otoczony, a ona aresztowana i osądzona na 20 lat katorgi. 
Z Workuty wraca w listopadzie 1956 r., schorowana, z nadwyrężonym kręgosłu-
pem. Osiedla się we Wrocławiu. Pracuje społecznie w PCK i współdziała z mężem 
Stanisławem Kiałką przy opracowywaniu dziejów Okręgu Wileńskiego AK. Od-
znaczona Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Honorową PCK.

1  Biogram i wspomnienia zaczerpnięte z publikacji Łączniczki Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego AK. 
Wspomnienia, informacje biograficzne, oprac. Leszek Jan Malinowski, Towarzystwo Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy, 2001 r.
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Gdy wybuchła wojna, byłam w trzeciej klasie Szkoły Zawodowej. Pierw-
sze bomby gruchnęły w zalane słońcem miasto i zasnuły pogodnie niebo 
burym dymem, palących się domów i koszar.

Zgłosiłam się natychmiast do komendy PWK z zapytaniem: co mam ro-
bić ? Posłano mnie na dyżur do magistratu. Siedziałam tam dwa czy trzy 
dni w roli gońca. Następnie dostałyśmy z koleżanką Janką Masiewiczów-
ną inne zadanie. Spodziewano się przybycia do Wilna uchodźców; nale-
żało zorganizować im zakwaterowanie. Od rana więc do wieczora, ubra-
ne w mundurki PWK, chodziłyśmy od domu do domu, pytając wszystkich 
mieszkańców, ile osób mogliby przyjąć w  wypadku takiej potrzeby. 
Z przyjemnością należy stwierdzić, że nie było wypadku, żeby ktoś od-
mówił. Nawet ci, którzy mieli bardzo ciasne mieszkania, ofiarowywali się 
przyjąć tyle osób, ile trzeba będzie umieścić ! To nas bardzo cieszyło. Czu-
łyśmy się zespolone uczuciowo z całym miastem, z całym krajem.

Aż przyszła klęska, straszna, bolesna klęska. Runęły nadzieje na pomoc 
Zachodu. Zaczęły się lata ciężkiej niedoli, strachu, głodu i tułaczki. Pod-
czas pierwszej i drugiej okupacji sowieckiej nastąpiły gremialne areszto-
wania i wywóz w głąb Rosji. Nikt nie był pewien swego jutra.

22 czerwca 1941 r. Niemcy zaatakowały swoich dotychczasowych so-
juszników. 24 czerwca po ulicach Wilna maszerowali pierwsi eleganccy, 
uśmiechnięci, pewni siebie, butni werhmachtowcy. Z jednej strony ulga 
– bolszewicy uciekają, lecz co nam przyniesie ta nowa władza ?

I  znów Litwini byli panami sytuacji, usługując Niemcom. Nieomal od 
pierwszych dni więzienia zaczęły zapełniać się Polakami, tylko dlatego, że 
byli Polakami. Realizowano dewizę : zniszczyć wszystko co polskie, zaczy-
nając od inteligencji. Zaczęła się nowa gehenna. Jak kto mógł, zabezpie-
czał się przed wyjazdem na przymusowe roboty. I ja po pierwszym moc-
nym przeżyciu wyjechałam na wieś. Tam chodząc od chaty do chaty, wśród 
krewnych i  znajomych, zarabiałam szyjąc i  robiąc swetry. Zarabiałam na 
własne utrzymanie i  mogłam jeszcze rodziców zaopatrzyć w  produkty 
rolne. Nie było tego wiele, nie zawsze mogłam przesłać zarobione skarby 
przez okazję. Gdy jednak dłuższy czas takiej okazji nie było, a niepokoiłam 
się o rodziców, szłam pieszo te 50 km z plecakiem wypchanym do osta-
teczności.

Od dawna nastawiałam uszy – czy aby gdzieś nie organizuje się wal-
ka podziemna. Niestety, na skutek mojego wyjazdu, straciłam kontakt 
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z koleżankami; one też gdzieś się pogubiły. Aż pewnego dnia (był to po-
czątek niemieckiej okupacji) chłopak mieszkający w  pobliżu, z  którym 
spotykałam się w kolejce po chleb w piekarni, skierował rozmowę na in-
teresujący mnie temat. Umówiliśmy się na spotkanie. Z niecierpliwością 
oczekiwałam tego dnia. Nareszcie Jasio „Puszkin” wręczył mi gryps zala-
kowany świecą.

– Zanieś to na Portową.
Wymienił numer. Za drzwiami na prawo płotek i ogródek, a prosto od 

bramki drzwi mieszkania. 
– Podaj hasło. Reszta na miejscu.
Z bijącym sercem szłam z pierwszym w życiu grypsem. Jest ul. Porto-

wa, numer, za bramką ogródek, podwórze wybrukowane kocimi łbami, 
a wprost, rzeczywiście, dom, lecz wejście zasłonięte suszącą się bielizną 
pościelową. Podnoszę skraj prześcieradła, żeby trafić do drzwi, lecz za-
nim je zobaczyłam, coś ogromnego, warczącego rzuciło się na mnie, po-
waliło na łopatki i chwyciło zębami za nogę powyżej kolana. Z przeraże-
nia nie mogłam krzyczeć. Pies warcząc, szarpał łańcuchem. Na szczęście 
wkrótce otworzyły się drzwi. Dziewczyna w moim wieku rozkazała psu 
wypuścić zdobycz, a mnie pomogła wstać i zaprowadziła do mieszkania. 
Ona i  jej matka wzięły się do opatrywania mojej rozdartej nogi, a  rana 
była niemała, długości około 5 cm i dość głęboka. Przepraszały obie bar-
dzo zmartwione i oburzone na Jasia, że nie uprzedził.

Oddałam gryps. Wkrótce zjawiła się staruszka o zupełnie białych wło-
sach. Wiedziała od Jasia o moim pragnieniu zaangażowania się do pracy 
w konspiracji. Zapytała czy się nie boję, czy zdaję sobie z tego sprawę, że 
narażam życie. Odpowiedziałam, że życie Polaków każdego dnia jest na-
rażone. Chcę być pożyteczna. 

Szłam do domu z mieszanymi uczuciami. Cieszyłam się, że znalazłam ludzi, 
którzy coś robią, że i moje życie nabierze sensu, stanę się pożyteczna ! Smut-
no mi się robiło, gdy popatrzyłam na lewą połowę nowego, z takim trudem 
zdobytego płaszcza letniego. Ogromna dziura, ściągnięta na okrętkę, nie da 
się nieznacznie przycerować ! Jedyne pończochy podarte w strzępy. Niby 
niewielka strata, a jednak, gdy się nie ma perspektyw na nowe….

Przy drugim spotkaniu na Portowej owa starsza Pani – Legionistka przy-
jęła ode mnie przysięgę. Ogromnie wzruszona ważnością chwili powta-
rzałam słowa przysięgi w przekonaniu, że zaczynam całkiem nowy etap 
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życia. Od tej chwili życie moje nie należało do mnie, ale do wszystkich, do 
Kraju. Byłam pełna zapału i najlepszych chęci spełnienia każdego zada-
nia. O ile liczyłam na mocne zaangażowanie do pracy, o tyle zawiodłam 
się. Odniosłam kilka grypsów, chodziłam po mieście zaznaczając na pla-
nie Wilna niemieckie placówki. Czekałam na jakiś znak, nowe zadania, 
lecz nic. Mam czekać – na ulicy nie znamy się. Jasio gdzieś znikł. Dziew-
czyna na ulicy nie znała mnie. Wróciłam na wieś.

*
Od pewnego zaufani zaufanym zaczęli opowiadać o polskich partyzan-

tach. Gdzieś ktoś słyszał, ktoś widział „prawdziwe Wojsko Polskie” ! Na-
dzieja zaczęła wstępować w serca umęczonych i zastraszonych ludzi. 

Aż pewnego dnia, a dzień był piękny, słoneczny, po raz pierwszy polscy 
partyzanci pojawili się we wsi Niekraszuny. Boże ! Co to była za radość ! 
Co za przeżycie.

Wśród chłopców były także dziewczęta. Z „Muszką” szybko dogadały-
śmy się, że jesteśmy prawie sąsiadkami : ona na ul. Kalwaryjskiej, ja na 
Chełmskiej. Ponieważ planowałam powrót do Wilna, prosiła, żebym od-
wiedziła jej matkę, przekazując serdeczne pozdrowienia i wiadomość, że 
jest zdrowa i dobrej myśli. Dano mi również polecenie i gryps do apteki 
na ul. Wielkiej.

W  Wilnie znalazłam aptekę ze sklepem sportowym przy ul. Wielkiej. 
Oddałam gryps, czy będzie odpowiedź. Nie będzie. 

Poszłam szukać adresu „Muszki”. Pierwszego dnia dom był zamknięty. 
Drugiego – także. Nie chciałam pytać sąsiadów. Trzeciego dnia jakaś są-
siadka dała mi znak, że chce mi coś powiedzieć. Prosiła, żebym tu nie 
przychodziła, bo Niemcy mogą i mnie aresztować. Zapytałam, czy ta pani 
wraca do domu. Tak, tylko nie wiemy kiedy. Któregoś dnia poszłam jesz-
cze raz. Mama „Muszki” wyszła z domu. Odeszłyśmy dalej i ta biedna ko-
bieta bez słów pokazała mi potwornie posiniaczone ręce i uda. 

– Oni wciąż pytają, gdzie córka. Gdzie ? Biją, biją.
Nie wiedziałam, co mam powiedzieć, jak zachować się wobec tragedii 

umęczonej, zmaltretowanej matki. Wreszcie wycisnęłam z siebie pozdro-
wienia „Muszki” i zapewnienia, że jest zdrowa.

W mieście zrobiło się „gorąco”, więc wróciłam na wieś.

*
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Zbliżało się lato. Bardzo chciałam urządzić się gdzieś do pracy, a z tym 
nie było łatwo. Kontakt z Portową urwał się całkiem. Znikła owa dziew-
czyna, znikł Jasio. Na skutek stałego mego wędrowania Wilno – wieś, 
wieś – Wilno potraciłam też kontakty z koleżankami i kolegami. W więk-
szości wypadków oni tak jak i  ja ciągle byli poza Wilnem. Aż któregoś 
dnia, na początku czerwca, spotkany mąż szkolnej koleżanki zapropono-
wał mi wstąpienie do organizacji. Opowiedziałam mu, jak to nie miałam 
szczęścia trafić na odpowiednich ludzi, o  tym, że już raz przysięgałam 
i  właściwie rozwiało się wszystko. Poszliśmy razem do domku na rogu 
Krzywego Koła i Popowskiej. Pamiętam pseudonim młodej gospodyni – 
„Beatrycze”. Ona i jej mąż przywitali nas życzliwie.

Weszliśmy do przyciemnionego pokoju, w którym było już kilka osób. 
Jeszcze raz złożyłam przysięgę, którą odbierał jakiś brodaty osobnik 
w ciemnych okularach. Miałam czekać na polecenia i rozkazy.

I znów tylko czekanie. Próbowałam skontaktować się z p. Winkiem, któ-
ry „zaangażował” mnie, lecz nigdy nie mogłam zastać go w domu. 

Operacja „Ostra Brama”, czyli Powstanie Wileńskie, rozpoczęło się z 6/7 
lipca [1944 r. – przyp. red.]. Zrozumiałam, że coś zrobić mogę i ja. Prze-
pływając Wilię (most Strategiczny był zbombardowany), pustymi ulicami 
pobiegłam na Krzywe Koło. Miasto było jak wymarłe. Dom zamknięty, 
okiennice zasłaniały okna. 

Poszłam w dół na Zarzecze, Młynową, Św. Anny, Królewską i nie spo-
tkałam żywej duszy. Przez Most Zielony, leżący już w Wilii, przeszłam za 
kimś, kto już był prawie na drugiej stronie. A na Kalwaryjskiej rządzili par-
tyzanci ! Każdy z bronią, obwieszony granatami, z biało-czerwoną opaską 
na ramieniu. Wielu cywilów także z opaskami. Zauważyłam, że po pra-
wej stronie ul. Kalwaryjskiej, na poczcie, jest jakiś sztab; partyzanci często 
wchodzili, wychodzili. Weszłam i ja.

Ktoś w  pośpiechu wydawał jakieś rozkazy, ktoś trzaskał obcasami 
i wchodził, a ja stałam i patrzyłam czekając, żeby wtrącić swoje „trzy gro-
sze”. Wreszcie któryś ze starszych rangą – jak się domyśliłam – zapytał :

– Do kogo i o co chodzi ?
Powiedziałam, że straciłam kontakt ze swoją komórką i chcę coś zrobić. 

Pomyślał przez chwilę i poradził pójść na ul. Krakowską, gdzie w szkole 
jest szpital polowy i tam każde ręce przydadzą się. Poszłam, nie zwleka-
jąc. I rzeczywiście, roboty nie zabrakło. Dyżurowałam na zmianę w dzień 
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i w nocy w charakterze sanitariuszki. Nie pamiętam nazwiska lekarza, ani 
sióstr, które w nim pracowały. Razem ze mną lub na zmianę pełniła dyżur 
siostra zakonna i wysoki, szczupły sanitariusz – pan Franek. Oprócz pol-
skich partyzantów leżeli tu żołnierze radzieccy. Między innymi byli dwaj 
Uzbecy czy Kirgizi. Jeden z nich bezustannie wołał siestrica – chciał wciąż 
mówić, opowiadał lub śpiewał monotonnym głosem, a śpiewał o domu, 
żonie, dzieciach, o swoich baranach. W krótkiej powtarzającej się melodii 
przewijały się jego tęsknoty i pragnienia. Uśmiechał się przy tym z zaże-
nowaniem i wdzięcznością, że chcę go słuchać. Gdy odchodziłam, prosił :

– Siestrica, prichodi, pasłuszaj.
Na górze, na słomie leżeli Niemcy. Było ich pięciu. Cisi i pokorni wodzili 

za mną oczami, gdy przynosiłam im pożywienie, jakby pytali :
– Co z nami zrobicie ? Co dalej ? ….
Leżeli w dwóch rzędach, nogami ku sobie. Z lewej strony koło okienka, 

przeważnie na wpół siedział ranny w  nogę podoficer. Zauważyłam, że 
walczył ze sobą, jak gdyby chciał o coś mnie zapytać, lecz rezygnował. 
Aż któregoś dnia poprosił, żebym przy nim usiadła. Przyklękłam obok, 
on natychmiast nerwowym ruchem, spiesznie wyjął spod koca portfel. 
Otworzył go i  rozłożył przede mną fotografie swojej rodziny. Wspólne 
z żoną i dziećmi i pojedyncze. Nie znałam dobrze języka niemieckiego, 
lecz zrozumiałam, co mówił. A mówił, że wojna jest straszna, że nie wie, 
czy jego bliscy żyją, że chciałby do nich wrócić itd. itd. Powiedziałam mu, 
że nas nie musi się bać.

– Polacy was nie zabiją, a co zrobią Rosjanie ? Nie wiemy.

*
Wreszcie całe Wilno było wolne. Po powrocie z dyżuru przyszykowałam 

chlebak, apteczkę i na drugi dzień rano zjawiłam się przy cerkiewce na ul. 
Kalwaryjskiej. Przydzielono mnie do „Grupy Specjalnej”. Moim dowódcą 
był wysoki, szczupły osobnik o pseudonimie „Jacek”. 

Wyruszyliśmy z Wilna okrężną drogą, gdyż most Strategiczny był znisz-
czony. Gdy szliśmy przez Antokol, tłumy mieszkańców żegnały nas go-
rąco kwiatami, życząc szczęścia i zwycięstwa. Za kościołem św. św. Pio-
tra i Pawła skręciliśmy na Holendernię. Szliśmy pełni entuzjazmu, gotowi 
do największych ofiar, pozostawiając wokół naszego miasta i w mieście 
świeżo usypane groby kolegów, którzy także wierzyli, że przeżyją tę 
straszną wojnę.
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Na którymś postoju, gdy opatrywałam bąble na nogach kolegów, po-
deszła do mnie kobieta z zapytaniem, czy nie dałabym czegoś od gorącz-
ki dla córeczki. Z wdzięczności przyniosła mi koszyczek jajek, którymi za-
raz podzieliliśmy się z najbliższymi. 

Szliśmy tak pełni wiary i nadziei na lepszą przyszłość, nie przypuszcza-
jąc, że nie dane nam będzie walczyć z Niemcami o Warszawę.

17 lipca pojawiły się nad nami krążące samoloty. Zaczęły się niepoko-
je; ktoś twierdził, że jesteśmy otoczeni przez wojska i czołgi sowieckie. 
Później dowiedzieliśmy się, że dowództwo AK zostało zaproszone na 
ostatnie dogowory i podstępnie aresztowane. Wkrótce pojawili się zmo-
toryzowani Sowieci. Najechało ich nagle tak wielu, że zaczęli otaczać nas 
gęstym kordonem. 

– Zdawajcie orużio !
Skończyła się kurtuazja, która nas nawet dziwiła w  Wilnie w  czasie 

wspólnych walk. Zaczęły się krzyki, poganianie, wulgarne wyzwiska. 
Znów byli sobą ! Prowadzili nas piesi i  konni z  wymierzonymi w  plecy 
lufami pepeszy i naganów. 

A potem Miedniki, a po nich Kaługa.

*
Po powrocie z Kaługi, po krótkim odpoczynku poszłam na wieś. Gdy 

przyszłam do Uświacia do p. Marii Petrusewiczowej, ta powitała mnie 
uściskiem i  rzewnymi łzami. Zabili młodszego syna. Szedł z kolegą po-
lem. Sowieci w tym czasie penetrowali teren. Zauważyli chłopców. Oni 
zaczęli uciekać. Padły strzały. Obaj zginęli.

Nie potrafiłam znaleźć słów żadnych, tuliłam tylko biedną matkę i pła-
kałam razem z nią. Spytałam, co z Ryśkiem, w czym mogę pomóc. 

– Właśnie – odpowiedziała – Rysiek i inni chłopcy siedzą w bunkrze, nie 
mają jedzenia ani picia. Przez miesiąc jedli tylko wołowinę, mieli krowę, 
ale już się kończy. Są brudni, zawszeni, świerzb, nie wiedzą, co mają robić 
ze sobą.

– Pójdę do nich. Proszę tylko przygotować coś do jedzenia i tytoń. Zo-
baczę, zorientuję się.

Wzięłam do koszyka oprócz chleba dzban z mlekiem, kawałek słoniny, 
tytoń i wiele różnych drobiazgów, żeby upozorować, że chodzę po wio-
skach i sprzedaję, wymieniam na produkty.
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Według wskazówek p. Marii i  hasła gospodarz z  Gwoździkian (wieś 
przed Kiemieliszkami) powiedział mi, jak mam odliczać przesieki w lesie, 
żeby odnaleźć kryjówkę chłopców. A lasy między Uświaciem a Kiemie-
liszkami są niemałe. Bałam się, że się zgubię. Przesieki krzyżowały się. Już 
mi się zdawało, że zbłądziłam, gdy nagle z gęstwiny leśnej pada pytanie :

– Stój ! Kto idzie ?
Podałam hasło. Rozgarniając gałęzie automatem, stanął o kilka kroków 

ode mnie niewysoki, bardzo zarośnięty chłopak. Bez słowa skierował się 
w gąszcz, ja za nim. Wkrótce ujrzałam cienką smugę dymu, unoszącą się 
nad krzakami. Wokół małego ogniska pięciu chłopaków. Zarośnięci, wy-
chudzeni, biedni ! Boże, jak oni mnie witali !

*
Wróciłam do Wilna. Zamówiłam w aptece maść na świerzb i zaczęłam szu-

kać kontaktów, żeby się poradzić, jak ratować chłopaków z bunkra. Poszłam 
do Związku Patriotów Polskich na Zygmuntowską, gdzie dowiedziałam się, 
że wciąż trwają zapisy do Armii Berlinga. Poradziłam się koleżanek i kole-
gów; doszliśmy do wniosku, że trzeba zaopatrzyć ich w dokumenty – nie 
ma innego wyjścia, niech się zgłoszą do wojska Berlinga. W bunkrze zimy nie 
przesiedzą, a idąc po prowiant, mogą wpaść lub zginąć jak brat Rysia.

Gdy maść w aptece była do odebrania, wybrałam się w drogę. Częściowo 
szłam, trochę korzystałam z przygodnych wozów i życzliwości gospodarzy.

Kiedy znów zjawiłam się w  lesie, chłopcy opowiadali, jak bardzo bali 
się, słysząc serie strzałów : czy zdołałam szczęśliwie wrócić z lasu.

*
Zima 1944/45 była mroźna i śnieżna. Pamiętam jak pewnego wieczora 

prawie pod sam dom podeszło duże stado wilków. Długo w noc słychać 
było jakieś pomrukiwanie i ciche skomlenie psa w stodole.

Był styczniowy wieczór. Nagle na ganeczku tupot wielu nóg ! Do chaty 
weszło chyba dziesięciu partyzantów. Byli zziębnięci i głodni. Kiedy na-
karmieni, umyci i odpoczęci wyjechali, Włodek powiedział mi, że to byli 
chłopcy „Fakira” /Sergiusza Kościałkowskiego – przyp. red./, który z resztą 
grupy stał w sąsiednim domku.

To było pierwsze spotkanie z  oddziałem „Fakira”. Nie przypuszcza-
łam wówczas, że los tak bardzo zwiąże nas wspólnymi przeżyciami 
i ciężką niedolą.
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Był świt 4 lutego 1945 r. Usłyszałam pukanie w okno, pod którym spa-
łam. Za oknem kilka ciemnych postaci. Szybko ubrałam się i wyszłam na 
ganek. To znów chłopcy od „Fakira”. Tym razem nie wejdą, chcą tylko po-
wiedzieć mi, że jeśli chcę zobaczyć swego brata „Kaktusa” /Stanisława 
Cejko – przyp. red./, to oni stoją w Raubiszkach, jakieś 3 km stąd. I poszli.

Gospodyni włożyła do teczki 2 koszule lniane, gospodarz przyniósł ka-
wał słoniny – przyda się chłopakom – powiedział, a Haneczka ofiarowała 
się być moim przewodnikiem.

Między młodymi chłopakami w oddziale był pan w średnim wieku, sil-
nie zbudowany, o dość ciemnym zaroście, o pseudonimie „Jur”. Prosił, że-
bym przy okazji zawiozła list do jego żony. Obiecałam.

Nagle rozległ się strzał, potem drugi. Wszyscy zerwali się, ubierając 
w popłochu. Niektórzy wybiegli w koszulach, w zamieszaniu chwytając 
tylko broń. Strzały wzmogły się, skoncentrowane przy pierwszym domu, 
gdzie był Komendant. Wyrzucałam za chłopcami pozostawione ubrania, 
chlebaki z amunicją. Kilka razy kursowałam tam i z powrotem, żeby po-
zostawione rzeczy przerzucić leżącym w śniegu, zdążającym z pierwsze-
go domu. Kule bzykały jak muchy, a  mała Haneczka za nic nie chciała 
schować się w piwnicy, a chociażby w jamie po kartoflach, do której po 
drodze wtaczałyśmy się, gdy kule bzykały za gęsto. Biegała, trzymając się 
mojej spódnicy, chociaż stanowczo zabraniałam.

Kiedy biegłyśmy z ostatnimi pasami i chlebakami, usłyszałam wołanie :
–Siostro, siostro, prędzej. Komendant ranny !
Biegłyśmy bez tchu, a serca waliły jak szalone. „Fakir” na pół leżał w sion-

ce, podtrzymywany przez dwóch chłopaków. Oczy miał zamknięte. Z za-
ciśniętych ust spływała cienka strużka krwi. Szybko przenieśliśmy ranne-
go w głąb mieszkania. Kule przez okno wpadały nieustannie. Ułożyliśmy 
go pod ścianą, w  możliwie bezpiecznym miejscu. Rozpięliśmy płaszcz, 
mundur. Pod zakrwawioną koszulą trzy rany. Trzy kule utkwiły w piersi. 
Wylotu nie było. Jak mi później opowiedzieli chłopcy, Komendant chciał 
wyjść na ganek i w sieni dosięgły go kule odbite od ściany rykoszetem. 

Znalazła się torba sanitarna, w której był mały bandażyk i w fiolce pa-
stylka rywanolu ! Kiedy pustą torbę chciałam oddać w ręce kolegi, seria 
z automatu wyrwała mi ją z ręki. Padłam ze strachu na podłogę.

Rozpacz rannych i to ciężko, kilku lżej, nie wiemy ilu zginęło. Rozrywa-
ne kule poszarpały ręce, nogi, piersi. Pod ścianą w pierwszej izbie leżał 
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gospodarz jęcząc, miał rozerwaną w  pachwinie nogę i  część podbrzu-
sza. Gospodyni na moją prośbę wyszła z  piwnicy, rwała prześcieradła 
i co miała pod ręką. Nie było wyboru ani czasu. Tamowałam krew, zawią-
zywałam rany jak automat, starając się z  pomocą chłopaków opatrzyć 
wszystkich jak najprędzej.

Wreszcie strzały stały się rzadsze. Gdy ucichły, w niebo poleciały czer-
wone rakiety. Trzeba uciekać – wołają o  pomoc. Chłopcy już zorgani-
zowali sanie. Spłoszone konie trzeba było trzymać mocno. Ułożyliśmy 
rannych. Komendant nadal nieprzytomny. „Dan” ciężko ranny w brzuch 
i przegub ręki. „Żagiel” ma wyrwany kawał piersi i przedramienia. Inni lżej 
ranni sami siadali, oglądając się niespokojnie. Gdy już wszystkie sanie 
były gotowe do odjazdu, chłopcy jak jeden mąż patrzyli na mnie z nie-
mym pytaniem.

– Siadajmy, jadę z wami – powiedziałam, lokując się w saniach z ran-
nym „Fakirem”.

Odetchnęli z ulgą i szybko: kto na koń, kto do sań.
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Janusz Frąckiewicz ps. „lisek” (warszawa)
iii batalion 77 pp aK (UBK)

wSPOMniEnia Z BitwY O wilnO2

7 lipca mija kolejna rocznica akcji „Ostra Brama”. Na temat tej bitwy ist-
nieją różne opracowania. Chciałem jedynie opisać fragment mego udzia-
łu w tej walce.

Po bitwie pod Bokszyszkami i zdobyciu Trab (1 lipca 1944 r.) przez III ba-
talion 77 pp AK (Uderzeniowy Batalion Kadrowy - UBK), w dniu 2 lipca gen. 
Aleksander Krzyżanowski „Wilk” dokonał przeglądu naszego batalionu, 
gratulując udanych akcji. Przekazał jednocześnie ppor. Bolesławowi Pia-
seckiemu „Sablewskiemu” rozkaz udziału batalionu w ataku na Wilno. Mia-
sto miało być zdobywane przez połączone oddziały Okręgów Wileńskiego 
i Nowogródzkiego. Pod dowództwem gen. „Wilka” znajdowało się wtedy 
około 17 tysięcy żołnierzy w zwartych oddziałach w polu oraz dwa razy 
tyle w oddziałach konspiracyjnych. Niestety jednak z powodu szybkiego 
postępu ofensywy sowieckiej oraz dużych odległości poszczególnych od-
działów AK od Wilna, a także przyśpieszenia terminu operacji, w ataku na 
Wilno wzięło udział niewiele ponad 4 tysiące partyzantów (nie licząc zmo-
bilizowanych żołnierzy sił konspiracyjnego garnizonu Wilna).

Od 3 lipca maszerowaliśmy polnymi drogami w  kierunku Wilna. Na 
Czarnym Trakcie spotykaliśmy także inne oddziały AK. Stosunek ludności 
do nas był bardzo serdeczny. Gdy zbliżyliśmy się do miasta, widok w nocy 
był niesamowity: wybuchy bomb, flary i sznury zapalających pocisków !

W nocy z 6 na 7 lipca zbliżyliśmy się do Wilna Czarnym Traktem przez 
wieś Góry. Kapelan batalionu, ks. „Oro” [Mieczysław Suwała] udzielił nam 
rozgrzeszenia „in articulo mortis”. Było to bardzo wzruszające ! Po drodze 
rozbrajaliśmy grupy wycofujących się Niemców, których pełno było po-
między zabudowaniami. Wreszcie nad ranem rozpoczęła się walka, naj-
pierw ze zbieraniną żołnierzy wśród taborów, a także z oddziałem osło-
nowym szkoły psów policyjnych.
1  

2  Wspomnienia pochodzą z archiwum dr Kazimierza Krajewskiego, Prezesa Okręgu Nowogródzkiego ŚZŻAK
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Wywiad AK nie przekazał III batalionowi 77 pp AK informacji, że we wsi 
Góra znajdują się umocnienia niemieckie obsadzone przez liczną załogę. 
1 kompania ostrzelana przez Niemców z  tych umocnień rozwinęła się 
z lewej strony Traktu. Do walki włączyły się nasze cekaemy, moździerze, 
a także działko zdobyte kilka dni wcześniej w Trabach (niestety, było do 
niego tylko 6 pocisków !). 

2 kompania atakowała z prawej strony Traktu. 3 kompania znajdowała 
się wraz ze sztabem w odwodzie. Na lewym skrzydle mieliśmy VI batalion 
77 pp AK atakujący w kierunku na Rossę, na prawym – 8 Brygadę Osz-
miańską „Tura” i dalej 3 Brygadę Wileńską „Szczerbca”. 

1 pluton 2 kompanii rozwinął się tyralierą na prawo. Zaraz na począt-
ku walki podano po linii, że został ciężko ranny w szyję dowódca pluto-
nu plut. „Knyszyniak” [Jan Niedziela]. Dowództwo plutonu przejął plut. 
pchor. „Niedźwiedź” [Ryszard Damrosz]. Cała nasza pierwsza drużyna 
znalazła się na podwórku pomiędzy domem i zabudowaniami na przed-
polu bunkra, który był zamaskowany i niewidoczny. Na podwórku, w nie-
znacznym zagłębieniu terenu, była rozlana kałuża gnojówki. Wszyscy 
przebiegający, bądź czołgający się pod ogniem niemieckim mijali tę ka-
łużę po wyższym terenie. Pomiędzy domem i zabudowaniami był szero-
ki pas przestrzeni, jak się później okazało, doskonale widoczny z bunkra. 
Został tutaj śmiertelnie ranny erkaemista „Brzoza” [NN]. Jeden z żołnierzy 
2 kompanii, Francuz pseud. „Robert”, strzelał z erkaemu stojąc za drze-
wem. Zobaczyłem w pewnym momencie, jak seria niemiecka poszła po 
drzewie – aż się zadymiło, a  następnie po „Robercie”! – „Robert” upadł 
i bardzo głośno jęczał. Został ranny również „Karp” [NN]. Posłałem kogoś 
z  kolegów po sanitariuszkę. Podniosłem erkaem i  strzelałem w  kierun-
ku Niemców. Następnie przy wejściu do domu trafiłem na żołnierza nie-
mieckiego – sądząc po języku Słowaka – który prosił o litość. Dokładnie 
określił mi, gdzie jest bunkier.

Na pomoc rannym przybiegli plut. pchor. „Dąbrowa” [Stanisław Baziń-
ski], „Ces” [Stefan Czarniecki] i  sanitariuszka „Sława” [Władysława Paw-
łowska]. „Dąbrowa” upadł zabity w momencie, gdy pomagał „Robertowi”. 
Ranna została również „Sława”, dostała postrzał w plecy, kiedy usiłowała 
opatrzeć „Roberta”.

Walka trwała ! Wreszcie bunkier atakowany z dwóch stron przez 1 i 2 
kompanię został zdobyty, a Niemcy zostali wystrzelani. Z bunkra, do któ-
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rego weszliśmy, był wspaniały widok na leżące poniżej miasto. Nie mieli-
śmy jednak wiele czasu na podziwianie pięknego widoku. Zobaczyliśmy 
pomiędzy wzgórzami przesuwający się pociąg pancerny, który otworzył 
do nas ogień z dział. Zaatakowały nas również samoloty. Ponieśliśmy dal-
sze straty, szczególnie w czasie odwrotu zarządzonego przez gen. „Wilka”. 
Cały czas bombardowały i ostrzeliwały nas z broni pokładowej samoloty 
niemieckie. Na polach widziałem leżących zabitych żołnierzy. W jednym 
z nich rozpoznałem ppor. „Jura”.

III batalion 77 pp AK (UBK) stracił w czasie Akcji Wileńskiej około 40 po-
ległych, a także wielu ciężej i lżej rannych.
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Stanisław Paszul ps. „węgiel” (USa)
1 kompania Vi batalionu 77 pp aK

Vi BataliOn 77 pp aK w OPEraCJi „OStra BraMa” 

(fragment rozmowy z Kazimierzem Krajewskim)3

[…] Już po akcji w Trabach wszyscy dowódcy zebrali się w Narwiliszkach, 
w szkole. Ja służyłem wtenczas w zwiadzie, kręciliśmy się koło sztabu. Była 
tam narada. Słynna narada przed Wilnem. Zebrało się wielu oficerów, pamię-
tam, zdaje się – był tam także „Szczęsny” z UBK. Był tam wielki spór – iść na 
Wilno, czy nie iść. Szkoda ludzi – niektórzy mówili ... Chcieli iść od razu na 
zachód, zdaje się, że na Puszczę Augustowską. „Pal”, mimo, że był dowódcą 
batalionu, nie wypowiadał się wyraźnie ... Ale porucznik „Zdrój” mówi – A co 
o nas historia zapisze! Iść trzeba! Wilno nasze, musimy iść!

[...] Zaczęliśmy szykować się na Wilno. Poszliśmy. Słyszeliśmy front, sły-
chać było z dala armaty. Po drodze rozbrajaliśmy małe grupki Niemców. 
Oni uciekali wtedy ... na przykład spotkaliśmy jakichś Niemców na wozie 
– to tylko zabraliśmy im karabiny – i niech sobie dalej jadą. Potem nasz 
zwiad konny napotkał własowców, także zabraliśmy im broń, zamienili-
śmy naszą - na lepszą u nich. Ja zamieniłem karabin na lepszy niemiecki 
automat. Tych własowców było około 15, byli bez dowódcy – pytani od-
powiadali, że w rozpłoch poszedł.

Zwiad konny pierwszy wjechał na trakt oszmiański. Tu widzieliśmy 
dużo spalonych aut niemieckich. Ludzie uciekali, jechali na wozach, nie-
którzy uciekali tak od frontu sowieckiego.

Nareszcie przed Wilnem – widzimy - taka góra. Od strony Kolonii Wi-
leńskiej. Tam zostawiliśmy konie. Zwiad do akcji na Wilno poszedł pie-
szo. Ja byłem przydzielony do plutonu „Olszyny”. Staliśmy w  jakimś 
majątku, nazwy nie pamiętam. Niedaleko, ze cztery kilometry od osz-
miańskiego traktu. Na zbiórce batalionu dano nam suchy prowiant 

  

3  Wspomnienia pochodzą z archiwum dr Kazimierza Krajewskiego, Prezesa Okręgu Nowogródzkiego 
ŚZŻAK 
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– suchą kiełbasę – szef kuchni po apelu wydawał. Mieliśmy nacierać 
w kierunku na Rossę.

Nad ranem ruszyliśmy. Rozwinęliśmy się plutonami w tyraliery i idzie-
my na Hrybiszki. Każdy pluton miał swój odcinek. Nasza kompania szła 
bardziej od strony Rossy, druga kompania brała lewe skrzydło. Cekaemy 
z tyłu. UBK szło z naszej prawej strony. W tym czasie poderwały się stada 
wron. Zakrakały nad nami. Jeden z naszych żołnierzy mówi – no, one nie-
długo nas tu pożrą.

KK – Czy mieliście przewodników danych przez organizację?
SP - Nie mieliśmy żadnych przewodników. Muszę powiedzieć, że 

myśmy jako żołnierze byli bardzo mało informowani o  tym, co robi-
my. Nas doprowadzili ... Wyczuwaliśmy o co chodzi, ale nie powiedzie-
li, jaka to akcja ... Myśmy szli, a nie wiedzieli, po co idziemy. Żołnierz 
nie wiedział, gdzie idzie. To był wielki błąd. Dopiero na przedpolu, jak 
już szliśmy, dowiedzieliśmy się o co chodzi. Wydano nam wtedy hasło 
„Wilno” i odpowiedź była taka sama.

Doszliśmy do rowów porobionych w zygzaki. Przeszliśmy przez jed-
ną linię okopów, wzięliśmy ją. W  jednym miejscu napotkaliśmy tam 
własowców, ukraińskie SS, czarną policję, ale byli też i Niemcy. Jeszcze 
było wtedy ciemno. Szła walka po rowach, jak wpadliśmy tam, to od 
razu seria tu, seria tam – i dalej skokami po rowach - zygzakami. Dość 
szybko zniszczyliśmy ich. Wywiązała się walka koło bunkrów, które były 
tam dalej. Wzięliśmy dwa bunkry. Zabiliśmy kilku Niemców, położył 
ich z erkaemu „Orzeł”. Może tam było i więcej zabitych ... Niemcy robili 
po rowach przeciwnatarcia, ale zawsze odbijaliśmy ich. Nawet rzucali 
granaty, a  my odrzucaliśmy. Wyraźnego frontu nie było, wszystko się 
przemieszało. Potem przeszliśmy przez tory kolejowe. Czwarty pluton 
przedarł się aż na Rossę i siedział na cmentarzu. Cekaemy też tam były. 
Potem przyjechał pociąg pancerny z Wilejki. Zaczęło się piekło, nas tam 
poszatkowali. Straty były u nas bardzo duże, dużo rannych, dużo zabi-
tych zostało. Dotarliśmy pod same mury Wilna, byliśmy tam do godziny 
dwunastej w południe. Straty były też i od samolotów, bo potem samo-
loty były – te dwu-ramy.

Potem dostał porucznik „Zdrój”. On sam siebie zastrzelił. Dostał kule 
w usta, jeszcze do ataku poderwał się jak szalony, potem drugi raz do-
stał kulę – aż mu gardziel wyrwało. Wyjął wtedy pistolet i sam siebie do-
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strzelił. Przy nim był wtedy doktor „Niemen” z naszej kompanii. Potem 
Sowieci znaleźli przy nim [„Zdroju”] dokumenty, gdzie był pseudonim 
„Ryk”. I  on nie był jako „Zdrój”, ale jako „Ryk” pochowany. „Ryk” to był 
Puczko. „Zdrój” miał jakieś jego dokumenty i  został jako „Ryk” pocho-
wany. Sowieci potem nawet zawiadomili generała „Wilka”, że tam zginął 
i został pochowany podporucznik „Ryk”. Puczko, z zawodu nauczyciel, 
był u nas szefem batalionu. On, muszę powiedzieć, został ranny w Tra-
bach. Miał stopień starszego sierżanta, potem dostał podporucznika. 
Zaczęliśmy się wycofywać. Było duże zamieszanie, niektórzy się pogu-
bili. Około południa zaczęliśmy się wycofywać.

KK – Jakie straty poniosła 1 kompania?
SP – Na pewno ze 30 u nas legło. Zginął Pawłowski pseudonim „Tęcza” 

– dostał w brzuch, „Żak” (to pseudonim; jego brat zginął na „Westerplat-
te” w Ługomowiczach – bo myśmy tak nazywali tę placówkę), dowód-
ca plutonu czwartego „Mars” zginął zaraz za torami, porucznik „Zdrój”, 
Krzysio [Sumorok] – syn organisty z  Subotnik, to ci co ich pamiętam. 
No, rannych dużo było. Ranny był „Dzięcioł”, „Zawisza” ranny był w nogę. 
Straty były bardzo duże.

Był jeszcze taki moment, Niemcy pędzili dużo jeńców, jakichś Jugosła-
wian, to myśmy to wszystko wzięli, rozbroiliśmy ich.

Potem było przegrupowanie. Zaczęliśmy się na nowo formować. 
Kompanią po śmierci „Zdroja” dowodził „Selim” [Andrzej Ciemniew-
ski], przedwojenny podchorąży. Była niedziela tuż przed areszto-
waniem naszego sztabu, chyba 14 lipca. To był jakiś majątek, może 
Szwajcary? Gdzieś w tych okolicach. Była msza, potem poczęstunek, 
stały stoły poustawiane... Zwołano nas na apel, staliśmy ustawieni 
w  czworobok. Wszystkie kompanie. Przyjechał pułkownik „Poleszuk” 
[Adam Szydłowski], który zawiadomił, ze od dzisiejszego dnia jeste-
śmy regularną armią. Dali nam takie zielone książeczki – legitymacje. 
Podwójne kartki, pieczątki, nazwisko i pseudonim. Numery jednostki 
... i  tak dalej. Dali to i kazali nosić w kieszeni. Że jesteśmy regularną 
armią. Ogłoszono też wtedy, że Związek Radziecki da nam uzbroje-
nie, że zostaniemy przezbrojeni. Miały powstać pułki ... [Wojska Pol-
skiego]. Ludzi bardzo dużo, chłopaków – dojechało zewsząd. Bardzo 
dużo nowych ludzi dołączyło do batalionu. Potem przeszliśmy w inne 
miejsce. No i zaczęli formować. Dawali stopnie, było przeszkolenie ... 
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Ja wtedy dostałem ze starszego strzelca awans na kaprala. Szkolenie 
prowadzono bez strzelania, musztra, stanowiska strzeleckie, okopy, 
zmiana stanowiska i tak dalej. Miało to trwać sześć tygodni, ta reorga-
nizacja, tak mówiono.

I  naraz alarm. W  nocy. Ja zerwałem się ze snu, bo akurat nie miałem 
służby. Z siedemnastego na osiemnastego [lipca 1944 r.] Sowieci aresz-
towali sztab. Myśmy zaczęli cofać się – o  północy – w  stronę Puszczy 
Rudnickiej. Przez rzekę przechodziliśmy. Tam dalej Sokolimszczyzna. Na-
potykaliśmy inne oddziały, tabory – bo wszystko waliło na Puszczę Rud-
nicką. Za rzeką, jak dochodziliśmy już do lasu widziałem oddziały „Tura”. 
Dalej – przemknął się z prawej strony „Dolina” [„Nietoperz”], trzynastka 
– oni mieli znak nietoperza na rękawie. Tam niedaleko stało jakieś fran-
cuskie lotnictwo, lotnisko było, to byli lotnicy francuscy po stronie So-
wietów [francuski pułk lotniczy Normandie – Niemen]. Poszła tam de-
legacja, żeby ich powiadomić ... prosić o  pomoc. Tamci odpowiedzieli, 
że nic wspólnego z nami nie mają. Były plotki, że Sowieci tych żołnierzy 
[z  delegacji] zabili. Samoloty nad nami krążyły. Bo już świt był. Bardzo 
dużo naszych oddziałów szło do Puszczy. Pamiętam jeszcze, ten malutki 
od „Szczerbca” też wtedy szedł z oddziałami [Jerzy Widejko „Jureczek”]. 
Szedł z pistoletem. Pamiętam – z takich młodych był wtedy jeszcze ten, 
co zmarł w ubiegłym roku w Lidzie, 25 lat łagrów później dostał [Euge-
niusz Sapieżko]. On był z 3 kompanii. Szedł z takim dużym karabinem. 
Doszliśmy w okolice Gudełek. Tam był zestrzelony, spadł, taki duży nie-
miecki samolot. Samoloty sowieckie krążą nad nami. Nad wieczorem 
siadł taki samolot – Kukuryźnik – a pilot pokazuje, gdzie we wsi składać 
broń. A szli już z innych oddziałów bez broni, szli od „Krysiaka” rozbroje-
ni, już poskładali broń. A sowieckie czołgi stały – mówiono – tam gdzie 
przechodziła szosa z Wilna na Bieniakonie. Wtedy ze sztabu kompanii po-
oddawali nam niemieckie dokumenty.

Staliśmy na takiej dużej polanie. „Pal” zebrał naszą kompanię i to co zo-
stało z batalionu. Już szarzało. Dowódca - „Pal” stanął na wozie i mówi – 
koledzy – rozwiązuję batalion. Chcę pożegnać się z wami, sytuacja jest 
taka, że każdy może robić to co uważa. A ja stałem obok. Ktoś woła – to 
jest zdrada! Inny pyta – czy mamy tę broń złożyć na stos? A porucznik 
„Listek” mówi –To zdobywaliśmy broń własną krwią, a  teraz mamy od-
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dawać! Nie, chłopcy za mną! I trzydziestu, może czterdziestu chłopaków 
odłączyło się. Gdzieś zginął nasz dowódca plutonu, to ja od razu dołączy-
łem do „Listka” i poszedłem z nimi. Poszliśmy w stronę Bieniakoń. Pamię-
tam, poszedłem na ochotnika ze szperaczami. Nocą na pierwszym most-
ku trzeba było zdmuchnąć patrol sowiecki.

Doszliśmy do lasu pod Bieniakoniami. Szliśmy dalej, w stronę między 
Konweliszki i Dziewiniszki, Podhaje. Spotkaliśmy grupę „Jura”. „Jur” jesz-
cze był z paroma ludźmi, resztę miał w lesie. On także szedł w kierunku 
wschodnim, kierował się na Puszczę Nalibocką. Porucznik „Listek” dopro-
wadził nas do Pietrykan, tam oddział został rozwiązany. Ludzie rozeszli 
się na kilka dni na meliny, gdzie kto miał znajomych. W  Pietrykanach 
spotkaliśmy porucznika „Jodłę”, starszy pan był, przedwojenny saper. On 
po kilku dniach zorganizował nową grupę. Z tych co przyszli spod Wilna 
i z miejscowych placówek zebrało się do 25 chłopaków. […]
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OKRĘG BIAŁOSTOCKI, OBWÓD GRODNO

Jan Łopaciński (ps. „Skowroński”)

aKOwCY ZiEMi GrODZiEŃSKiEJ14

 

Pierwsze polskie organizacje zbrojne w Grodzieńskiem powstały w 1941 r., 
zaraz po wkroczeniu Niemców na tamte tereny. 

Już w lipcu 1941 r. organizuje się w Druskiennikach ZWZ, która w póź-
niejszym czasie przybiera nazwę Armii Krajowej, jako jednostka wojsko-
wa – 5 kompania 81 Pułku Piechoty im. Stefana Batorego w Grodnie.

Tak samo, w tym czasie w Porzeczu powstaje kompania bodaj 4-ta, któ-
rej dowódcą został ppor. Józef Obuchowski (ps. „Pająk”), po nim Jerzy Ni-
kifor (ps. „Binek”), a jeszcze później Leonard Kusojć. 

W Sopoćkiniach powstała 6-ta kompania. 
Po stronie litewskiej, Polacy tam mieszkający zorganizowali 7-ą kompa-

nię AK, dowódcą której był ps. „Sroka-Longin” (któremu często przekazy-
wałem pocztę).

Dowódcą 5-tej kompanii w Druskiennikach został kpt. Borysław Błoń-
ski (ps. „Wilczur”). W organizowaniu tej placówki i werbowaniu nowych 
członków pomagał mu syn – Józef (ps. „Jarema”), szefem wywiadu został 
wachmistrz żandarmerii Władysław Dąbrowa (ps. „Wabik”).

W tym też czasie kpt. Błoński i kpr. Walerian Surowiec organizują 3-ci 
pluton AK 5-tej kompanii w Przewałce, dowódcą którego został plut. An-
toni Kolendo (ps. „Daleki”), a jego zastępcą kpr. Władysław Jurkanis (ps. 
„Odważny”). W pierwszej fazie organizacyjnej starano się zwerbować od-
powiednich ludzi, następnie uzbierać jak najwięcej broni i amunicji, no 
i szkolić żołnierzy.

Należy przyznać że w organizowaniu ZWZ, a potem AK wielką pomoc 
okazali Ojcowie Kapucyni z klasztoru w Przełomie. Drugie przybycie So-
wietów na tamte tereny w 1944 r. bardzo zagroziło Ojcom Kapucynom. 

4 Artykuł ukazał się w „Kwartalniku” Stowarzyszenia w 1997 r., nr 5/1997
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Aby uniknąć najgorszego, zmuszeni byli opuścić klasztor w  Przełomie 
i wyjechać do Łomży. Po opuszczeniu przez nich klasztoru Sowieci roze-
brali go wraz z zabudowaniami i wywieźli. 

Jesienią 1943 r. Gestapo aresztuje dowódcę 5-tej kompanii w Druskien-
nikach – kpt. Błońskiego (ps. „Wilczur”), jego syna Józefa (ps. „Jarema”) 
i  szefa wywiadu Dąbrowę (ps. „Wabik”). Po krótkim śledztwie w  Grod-
nie, wszyscy zostali wywiezieni do sławnego Stutthof koło Gdańska. Po 
przeszło rocznym pobycie w tym obozie kpt. Błoński tam umiera. Po wy-
zwoleniu obozu w Stutthofie przez front wschodni, opuścili go żywi, lecz 
mocno zmaltretowani Józef Błoński (zmarł potem we Wrocławiu) i szef 
wywiadu Dąbrowa.

Po aresztowaniu kpt. Błońskiego nowym dowódcą 5-tej kompanii zo-
staje por. Józef Doleciński (ps. „Grom”). Po przeorganizowaniu kompanii 
powierza on radioodbiornik kpr. Michałowi Tulce i Janowi Łopacińskie-
mu, w celu odbierania komunikatów z frontu. Słuchaliśmy wiadomości 
w jęz. polskim z Londynu – BBC, z Kairu także w jęz. polskim oraz z War-
szawy – rozgłośni polskiej „Świt”. Ta ostatnia miała kilkudniowe przerwy 
w  nadawaniu, ze względu na zmiany lokalizacji radiostacji nadawczej, 
którą za wszelką cenę Niemcy starali się wytropić. Czasami włączali-
śmy sobie radio z Moskwy (stacja im. Tadeusza Kościuszki), co w naszym 
programie nie było obowiązkowe, tak tylko z ciekawości co gadają nasi 
czerwoni, rzekomi przyjaciele. Słuchaliśmy jak psioczyli na polski rząd 
w Londynie, który postanowił wyprowadzić armię generała Andersa ze 
Związku Radzieckiego przez Iran, na Bliski Wschód. Opłakiwali koszta, ja-
kie ponieśli w związku z utworzeniem tej armii, mówili o nadziejach, jakie 
mieli związane ze współpracą z tą armią oraz na jakie liczyli korzyści dla 
Polski i Związku Radzieckiego.

Komunikaty wynotowane z radia przekazywaliśmy dowódcy 5-tej kom-
panii por. Dolecińskiemu, które on z kolei dawał maszynistce do przepi-
sania i w ten sposób powstawała nasza gazetka akowska, z najnowszymi 
wiadomościami.

Zimą 1944 r. zostaje aresztowany przez Gestapo nowy dowódca 5-tej 
kompanii por. Józef Doleciński (ps. „Grom”) i również zesłany do Stutthofu. 
Katorgę gestapowską przechodzi na wpół żywy, zostaje wyzwolony przez 
front wschodni. Najpierw osiedla się w Łodzi, a następnie przeprowadza 
do Chodecza w woj. włocławskim, gdzie umiera na ostry zawał serca.
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Po aresztowaniu dowódcy 5-tej kompanii por. Dolecińskiego („Gro-
ma”), nowym jej dowódcą zostaje pp. Władysław Suchodolski (ps. „Dłu-
gi”) i pełni tę funkcję do sierpnia 1944 r. W sierpniu 1944 r. dowództwo 
5-tej kompanii obejmuje por. „Men” – „Ren”, który wraca w  tym czasie 
z partyzantki na Wileńszczyźnie.

W lutym 1945 r. w czasie obław NKWD okrążając w nocy wsie, wyłapy-
wało wszystkich młodych mężczyzn do tak zwanego „wojska polskiego”. 
W takim to okrążeniu zostaje schwytany kpr. Władysław Jurkanis (ps. „Od-
ważny”) – zastępca dowódcy 3-ego plutonu w Przewałce. Oficer NKWD 
po sprawdzeniu w swoich notatkach nie wziął go do „wojska polskiego”, 
lecz wyciągnął nagan z kabury i zabił na miejscu.

Podobnie w  lipcu 1945 r. zlikwidowano plut. Antoniego Kolendę (ps. 
„Daleki”) – dowódcę 3-ego plutonu, ukrywającego się we wsi Świętojańsk 
nad Niemnem. Na lewym, niższym brzegu Niemna pracowała grupka lu-
dzi przy żniwach. Z prawego – wysokiego brzegu kilku członków NKWD 
obserwowało przeciwległy brzeg. Na podstawie posiadanego zdjęcia plut. 
Antoniego Kolendy „Dalekiego” rozpoznali go na drugim brzegu. Wówczas 
jeden z tych enkawudzistów rozebrał się do kąpielówek, przepłynął Nie-
men i ręce założywszy z tyłu skierował się do żniwiarzy. Żniwiarze widząc 
zbliżającego się nagiego człowieka, niczego złego nie podejrzewali, stali 
spokojnie. Enkawudzista zbliżywszy się do nich, podszedł do plut. Kolen-
dy i bez jednego słowa strzelił, kładąc go trupem na miejscu. Rodzina „Da-
lekiego” potajemnie sprowadziła zwłoki do Przewałki i w nocy zorganizo-
wała pogrzeb dowódcy 3-tego plutonu, pierwszemu organizatorowi ZWZ, 
a następnie AK – partyzantowi z lasów augustowskich.

W Przewałce jednym z pierwszych organizatorów ZWZ był również kpr. 
Walerian Surowiec. Aresztowany w 1946 r. przez NKWD, po torturach i są-
dzie był prowadzony w kolumnie więźniów z Grodna do pociągu, ma-
jącego ich wywieźć na wschód. Korzystając z bliskości pociągu towaro-
wego manewrującego na szynach, kpr. Walerian Surowiec, aby uniknąć 
wywiezienia na wschód i dalszego maltretowania rzucił się pod koła po-
ciągu, wybierając śmierć. Swą bohaterską postawą i  śmiercią Walerian 
Surowiec przypieczętował swój patriotyzm i przynależność do Ziemi Oj-
czystej, do drogiej mu Polski.

Oddział por. Niedzińskiego „Mena” był pierwszym oddziałem leśnym 
5-tej kompanii Druskienniki, który stanął do walki z Niemcami wiosną 1943 
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r. Działalność tego oddziału została dokładnie opisana w gazecie „Polska 
Zbrojna” przez Tomasza Łabuszewskiego i Kazimierza Krajewskiego.

Drugi oddział 5-tej kompanii Druskienniki pod dowództwem pp. Wła-
dysława Suchodolskiego (ps. „Długi”) i 3-ci pluton tejże kompanii z Prze-
wałki, pod dowództwem plut. Antoniego Kolendy (ps. „Daleki”), wyszły 
wiosną 1944 r. w lasy augustowskie, dołączając do oddziału partyzanc-
kiego por. „Góry”. W oddziale tym plut. Kolenda „Daleki” został zastępcą 
dowódcy oddziału „Góry” oraz pełnił funkcję wykładowcy i  instruktora 
tegoż oddziału do końca jego istnienia. Wraz z przesunięciem się frontu 
dalej na zachód i przybyciem Armii Czerwonej na tamte tereny, oddział 
partyzancki porucznika „Góry” został rozwiązany, broń zamelinowano, 
a żołnierze zostali zdemobilizowani i rozpuszczeni do domów.

Podczas akcji „Burza” wiosną 1944 r. z pozostałych Akowców zorganizo-
wano trzeci oddział 5-tej kompanii Druskienniki – najliczniejszy, bo sku-
piający około 50 ludzi pod dowództwem chor. Witka Burby (ps. „Marek”). 
Brał on udział w walkach z wycofującymi się oddziałami Wehrmachtu na 
terenie północnym powiatu grodzieńskiego. Oddział ów był oddziałem 
samodzielnym, który przybrał kryptonim „Zemsta” i walczył z Niemcami 
do 15 lipca 1944 r., to jest do przyjścia Sowietów na te tereny. W oddzia-
le „Zemsty” brałem czynny udział od samego początku jego zorganizo-
wania, pełniłem w nim funkcję łącznika i magazyniera broni. W tym też 
oddziale 13 lipca 1944 r., podczas walk z Niemcami zostałem ranny i kon-
tuzjowany. Ponieśliśmy poważną klęskę na skutek błędnych informacji 
naszego zwiadu, przez co związaliśmy się w nierównej walce z dużą jed-
nostką Wehrmachtu, cofającą się frontem na zachód. Zostało tam zabi-
tych na miejscu dwóch naszych żołnierzy, a trzeci zmarł w szpitalu wsku-
tek odniesionych ran, kilku innych żołnierzy zostało rannych.

15 lipca 1944 r., kiedy to nawała Armii Czerwonej posuwała się szosą 
w  stronę Grodna, nasz dowódca „Marek” w  towarzystwie jeszcze dwóch 
podoficerów, w pełnym uniformie wyszedł na szosę na spotkanie z sowiec-
kim dowództwem. Pewien sowiecki oficer zatrzymał się i pyta : „Co wy za jed-
ni, tu w lesie ?”, a wtedy nasz dowódca „Marek” oświadczył mu, że jesteśmy 
polskimi żołnierzami Armii Krajowej, walczącymi z Niemcami. Wówczas ów 
oficer uprzejmie podziękował za dotychczasową walkę, dalej mówi : „Teraz 
wy jesteście wolni, my was zastąpimy, a wy idźcie do domu, prosto, głów-
nymi drogami, tylko nie po kryjomu i nie lasem, w pełnym uniformie wraz 
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z bronią, tak jak jesteście teraz”. Następnie dowódcę „Marka” pyta się : „Skąd 
pochodzisz ?”. Ten odpowiada „Jestem z Druskiennik”. „Więc tobie polecam, 
jak przyjdziesz do domu, do Druskiennik, żebyś zameldował się u naszych 
wojskowych władz, które tam już są”. Po powrocie do oddziału „Marek” opo-
wiedział żołnierzom o wyniku spotkania z sowieckim oficerem i jego zalece-
niach. Jednak po naradzie w oddziale postanowiono broń zamelinować i po 
kryjomu, każdy na własną rękę, wracać do domu. Dowódca „Marek” pięknie 
podziękował żołnierzom za wspólnie spędzone dni w lesie, wspólne dziele-
nie losu żołnierskiego, wspólne przeżywanie dobrego i złego, uścisnął rękę 
i wyraził nadzieję, że jeszcze się spotkamy.

Nazajutrz, po powrocie do domu, nasz dowódca „Marek” uczynił tak, jak 
mu powiedział na szosie ów sowiecki oficer, tzn. poszedł do komendan-
tury sowieckiej w  Druskiennikach. Opowiedział, w  jakim celu przyszedł. 
Uprzejmie z nim porozmawiano i powiedziano, żeby dzisiaj wracał do swo-
jego domu, a jutro przyszedł ponownie w tej sprawie. W domu, po poważ-
nym zastanowieniu się, postanowił więcej do komendantury nie chodzić 
w  obawie, że przy którymś z  kolejnych meldunków klamka w  drzwiach 
zapadnie i do domu nie powróci. W domu nie przebywał, od razu zaczął 
ukrywać się u znajomych Akowców w terenie. Również i my, szeregowi żoł-
nierze AK, biorący udział w partyzantce, zaczęliśmy ukrywać się, gdyż so-
wieckie NKWD zaczęło interesować się byłymi partyzantami z AK. Dla lep-
szego ukrywania się niezależnie od pory dnia i pogody, zbudowaliśmy dla 
siebie w lesie, 1 kilometr od kolonii Czernuszka Przewalska nieduży bun-
kierek w ziemi, a pracowało nas przy tej budowie trzech tj. ja – Jan Łopa-
ciński, Piotr Szymanowski i brat Witold. Byli partyzanci AK zostali wszędzie 
zmuszeni do ukrywania się. Pewnego razu przyszedł do nas z Druskiennik 
pp. Władysław Suchodolski „Długi”, a zobaczywszy naszą kryjówkę popro-
sił, abyśmy przyjęli go do siebie. Przyjęliśmy go chętnie. Zbliżała się zima, 
a zagrożenie sowieckie z każdym dniem stawało się groźniejsze. W takiej 
sytuacji „swoim” ludziom należało okazać pomoc, ale nasz mały bunkierek 
większej ilości osób nie mógł pomieścić. Wówczas pp. „Długi” zadecydo-
wał, aby zbudować większy bunkier. Polecił mi wybranie odpowiedniego 
miejsca, tak aby i zimą nie robić śladów i uczynił mnie odpowiedzialnym 
za budowę. A ponieważ ja po zranieniu i kontuzjowaniu nie byłem jeszcze 
całkiem wyleczony, więc powierzył mi tylko kierownictwo nad budową, 
a do pracy przysłał innych, zdrowych ludzi.
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Bunkier ten ulokowaliśmy na terenie 3-go plutonu Przewałka, 3 km od 
Przewałki i 11 km od Druskiennik. Musieliśmy się spieszyć z robotą, bo 
był to już koniec listopada. Zima tuż, tuż. Wybrałem według mojego po-
mysłu miejsce na tego rodzaju kryjówkę, w starym lesie z gęstym poszy-
ciem, przez który przepływał płytki strumyk z głęboką na 8-10 cm wodą, 
która w  nim nigdy nie zamarzała. Przez zarośla prowadziła nikła ścież-
ka do strumyka i dalej. 100 m, a może i trochę więcej od ścieżki, w górę 
strumyka znajdował się nasz bunkier. Na ścieżce poustawialiśy beczki do 
robienia bimbru, pozorujące, że od czasu do czasu ktoś robi tutaj bim-
ber. W ten sposób maskowaliśmy dojście do naszego bunkra. Zimą, kie-
dy ziemia została przysypana śniegiem, tylko strumykiem dochodziliśmy 
do bunkra. Ze strumyka szło się około 1,5 m pod górę, a następnie przez 
otwór wykopany pod starym, rozłożystym świerkiem wchodziło się tak, 
jak lisy do nory. Łatwo było zrobić w ten sposób wejście do bunkra, gdyż 
świerk nie posiada głównego korzenia prosto do ziemi, a tylko korzenie 
boczne. Od otworu prowadził mały korytarz, w którym zawsze stał war-
townik obserwujący, co się dzieje na zewnątrz. Sam otwór zamaskowa-
liśmy z trzech stron spiłowanymi starymi świerkami, które swoimi gałę-
ziami zakryły cały otwór – wejście do wnętrza. Oprócz tego głównego 
wejścia (otworu) zrobiliśmy dodatkowo drugie wejście (czy też wyjście) 
awaryjne, którego na co dzień nie używaliśmy. Ściany wewnątrz wyłoży-
liśmy białą brzozą, wzdłuż ściany zrobiliśmy długie prycze, a w rogu po-
stawiliśmy mały piecyk do przygotowywania jedzenia, działający tylko 
w  nocy. Komin – rura – był wyjmowany na dzień, a  otwór zatykaliśmy 
szmatami. Zimą mieszkało tam nas przeciętnie 25 osób. Kiedy nowy bun-
kier był już wykończony, to stary, ten mały bunkierek, zamieniliśmy na 
magazyn broni. Bodaj w lutym lub w styczniu do naszej grupki dołączył 
oddział Nowogródzko-Wileński „Jura” pod dowództwem por. „Małego”. 
Po śmierci „Małego” dowództwo nad nim objął por. „Nietoperz”. Oddział 
ten stacjonował u nas około dwóch miesięcy, gdyż zimą na śniegu nie 
wypadało robić śladów, a  w  międzyczasie opracowywano bezpieczne 
dojście do granicy i jej przekroczenie. W końcu marca, kiedy już ziemia 
była czarna, oddział ów wraz z przewodnikiem od nas udał się w stronę 
granicy. Przeszli szczęśliwie. W oddziale tym był i razem z nimi przekro-
czył granicę żołnierz AK Radzikowski (ps. „Mrug”), który obecnie mieszka 
we wsi Budy w woj. pilskim, koło Jastrowia.
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Prócz wyżej wymienionego oddziału, w  końcu 1944 r. i  na początku 
1945 r. granicę przekraczało jeszcze kilka innych oddziałów AK. Po kilku-
dniowym odpoczynku w naszym bunkrze, uzyskawszy szczegółowe in-
formacje co do trasy ich marszruty, odchodzili z naszym przewodnikiem.

Początkowe ukrywanie się Akowców przed prześladowaniem NKWD, 
a  także nocnymi łapankami, dało początek nowym oddziałom party-
zanckim, stworzonym przeciwko Sowietom. Na jesieni 1944 r. do gru-
py Akowców w naszym bunkrze przybył kpt. Mieczysław Niedziński (ps. 
„Niemen”), który dowódcą oddziału mianował pp. Władysława Sucho-
dolskiego (ps. „Długi”).

Wiosną 1945 r. po opuszczeniu oddziału przez Władysława Suchodol-
skiego, nowym dowódcą został kapral Piotr Szymanowski (ps. „Ossow-
ski”). Z nastaniem ciepła, wiosną 1945 r. przybywało coraz więcej ludzi. 
Dalsze utrzymywanie się w  tym bunkrze sprawiało trudności, a  że na 
dworze było już ciepło i przyjemnie, więc oddział opuścił go i wyruszył 
w  las, co raz to zmieniając miejsce postoju. Praca w  oddziale i  stosun-
ki międzyludzkie układały się pomyślnie. Systematycznie prowadzo-
no szkolenia żołnierzy. Były nawet pierwsze awanse, nadawane przez 
dowódcę Białostockiego Okręgu AK – płk Liniarskiego (ps. „Mścisław”). 
W zasięgu działalności oddziału na tym terenie nie urzędowały żadne so-
wieckie sielsowiety, gminy czy poczty. Rolnicy nie ponosili żadnych opłat, 
do prac nieodpłatnych ludzi z tamtych terenów nie brano. NKWD było 
bezradne. Pomocy dla NKWD udzieliło wojsko, armia Marszałka Rokos-
sowskiego powracająca z Berlina. Zaczynając od powiatów : suwalskie-
go, augustowskiego, no i  grodzieńskiego „tereny zagrożone” były do-
kładnie przeczesywane przez żołnierzy sowieckich. Nie było możliwości 
ukrycia się, stania się niezauważalnym szczególnie przez większą grupkę 
ludzi. W takiej sytuacji oddział Piotra Szymanowskiego (ps. „Ossowski”) 
14 lipca 1945 r. został otoczony w lesie, w okolicy wsi Jeziorki. Schwyta-
no wtedy 16 osób, a pozostałym żołnierzom udało się szczęśliwie wyjść 
z tego oblężenia. Wtedy to i ja byłem tym nieszczęśliwcem, który został 
aresztowany. Zawieziono nas wszystkich do więzienia w Grodnie. No i za-
częło się śledztwo i tortury, a po czterech miesiącach sąd – Wojenny Try-
bunał NKWD w Grodnie. Wyrokiem tego trybunału 5 żołnierzy AK zostało 
skazanych na karę śmierci. Czterech z nich uśmiercono, a tylko jednego 
ułaskawiono – Gabriela Plecha (ps. „Lis”), zamieniając mu karę na 25 lat 
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katorgi. Po wypuszczeniu na wolność Gabriel Plech powrócił do Polski 
i zamieszkał w Starachowicach. Pozostałych z tej grupy szesnastu Trybu-
nał Wojenny Wojsk NKWD „nagradzał” za walki o Wolną Polskę poprzez 
osądzenie na 10, 15 i 20 lat katorgi lub ITŁ tj. pracą w obozach znajdują-
cych się w oddalonych rejonach ZSRR. Mnie ukarano najmniejszym wy-
rokiem – 10 lat, pospolicie uważanym w  łagrach sowieckich za „wyrok 
dziecięcy”. Do Polski z Kołymy powróciłem w styczniu 1956 r.

Żołnierze AK z  oddziału Szymanowskiego, którym udało się wyjść 
szczęśliwie z okrążenia, dalej działali w oddziale pod dowództwem kpr. 
Stanisława Zautry (ps. „Zięba” – „Jurand”). 4 sierpnia 1946 r. kpr. Stanisław 
Zautra został zabity w zasadzce przez NKWD.

Jak już wspomniałem do oddziału przybywali również nowi ludzie 
i  trudno było utrzymywać się w  tak dużej grupie. Kpt. Niedziński „Nie-
men” podzielił więc oddział na mniejsze oddziałki, które utrzymywały 
ze sobą łączność. Największą grupę powierzył plut. Józefowi Mikłasze-
wiczowi (ps. „Fala”), sam też najczęściej w niej przebywał. Dowódcą dru-
giej grupy (oddziału) mianował kpr. Bronisława Maciukiewicza (ps. „Bąk” 
– „Bawarski”). Trzecią grupą dowodził kpr. Jan Szematowicz (ps. „Dzik” – 
„Samotny”). Był też oddział „Komara”, oddział pod dowództwem „Niedź-
wiedzia”, oddział pod dowództwem Burby (ps. „Skoczek”) oraz grupa pod 
dowództwem Franciszka Lebiedzia.

Oddziały te działały na dość dużym terenie : powiaty grodzieński, augu-
stowski, skidelski, po części na terenie województwa wileńskiego oraz na 
południowych krańcach Litwy – przy granicy z Polską. Działały tam dosyć 
długo, ale na dłuższą metę nie sposób było się dalej utrzymać. NKWD na 
całym terenie, gdzie znaleziono ślady pobytu Akowców, niemal w każdej 
wiosce porozmieszczało swoje garnizony, zwerbowało masę szpicli oraz 
bardzo surowo odnosiło się do ludności miejscowej. I tak na przykład : jeśli 
ktoś dawał coś dla ludzi z lasu lub wpuścił któregoś do swego mieszkania, 
albo udzielił jakiejkolwiek informacji, a nie zameldował o tym NKWD był 
sądzony jak wróg narodu przez Wojenny Trybunał – tak, jak sądzili wszyst-
kich politycznych. Za to, że „wiedział, a nie powiedział” skazywano niekie-
dy nawet na 25 lat łagrów do kopalń, konfiskowano wszystko, co skaza-
niem posiadał, a jego rodzina była wywożona w głąb Sybiru na długie lata. 
NKWD po wprowadzeniu takiego reżimu zaczęło odnosić sukcesy, a Ak-
cowcom coraz trudniej było znaleźć schronienie i zdobyć pożywienie.
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W tak trudnych warunkach oddział sierżanta „Fali” został przez NKWD 
otoczony zaledwie 6 km od Grodna. W tym czasie przebywał z nimi rów-
nież „Niemen” (dowódca Obwodu) i tam też został zabity. 

O  przebiegu tej akcji – napadu NKWD na polski oddział partyzancki 
sierż. „Fali”, najlepiej opowie wiersz kpr. Ziutka Stasiewicza (ps. „Samot-
ny”) z Porzecza, dowódcy samodzielnej grupy AK :

W piękny ciepły dzień majowy
Niebo było całe jasne
Gdy pod Grodnem, koło Kulbak
Otoczyli naszych krasne.

 Wszędzie pola, lasu nie ma,
 A żołnierzy ruskich wiele.
 Wszystkim chłopcom serca drżały,
 W naszym małym tym oddziale.

Naszych garstka, ruskich mrowie,
Nacierają z każdej strony
Gdzie nie spojrzysz, wszędzie pola,
Wszędzie pola i zagony.

 I jak kosą ścięte zboże,
 Na zagonach chłopcy padli.
 Tak kulami z broni strasznej,
 Młode życie ich ukradli.

Zginął „Niemen”, „Fala” zginął.
„Śmiały” i „Morowy” społem.
„Kalma” zginął, kilku innych
Również dało swoje głowy.
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 Zginął „Czortek” i „Żelazo”.
 Zginął także i „Wesoły”.
 Gdyż sowieckie kule wtedy,
 Tak latały, niby pszczoły.

Jeszcze żywcem trzech tam wzięto.
Trzech uciekło stamtąd zdrowo.
Wszystkich było ich szesnastu,
Gdy nacierał wróg bojowo.

     5 maja 1948 r., Dąbrowa koło Grodna

Zimą, 23 marca 1949 r., NKWD zostaje doprowadzone przez łącznika 
oddziału – Chitruszkę do bunkra Maciukiewicza „Bąka”, gdzie wrzucają 
granat. Maciukiewicz szybko ten granat złapał i chciał go z powrotem od-
rzucić, lecz w tym czasie granat się rozerwał i  rozszarpał dowódcę Ma-
ciukiewicza, a resztę załogi poranił i kontuzjował. Zaraz potem enkawu-
dziści wyciągnęli wszystkich z bunkra i pastwili się nad nimi, według ich 
zwyczaju, a  po aresztowaniu odwieźli do Grodna. W  więzieniu czekało 
śledztwo, tortury i sąd.

Latem 1950 r. NKWD okrążyło kryjówkę Jana Szematowicza (ps. „Dzik” 
– „Lewkowski”), w polskiej wiosce Bugiedzie, po stronie litewskiej. Aresz-
towano całą załogę i  wszystkich wywieziono do więzienia w  Grodnie. 
A tam jak zwykle : śledztwo, tortury, sąd, no i łagry na północy.

Oddział „Samotnego” został wydany NKWD 17 stycznia 1950 r. przez 
własnego łącznika Andruszkiewicza we wsi Krasne. Dowódca oddziału 
„Samotny”, aby nie poddać się żywym, strzela sobie w usta z pistoletu. 
Żołnierz „Iskra” strzela sobie pod brodę, a  żołnierz „Benek” rozrywa się 
granatem. Żołnierze „Żbik” i „Ryś” zostali zasądzeni na karę śmierci i stra-
ceni, a reszta załogi otrzymała po 25 lat łagrów. W tym oddziale była też 
jedna kobieta Bronisława Szawelska (ps. „Sacharyna”) z Przewałki, która 
pełniła funkcję dowódcy sekcji wywiadu w 5-tej kompanii. Decyzją Try-
bunału Wojsk NKWD w Grodnie została skazana na 25 lat łagrów.
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Latem 1950 r. wraz ze swoją załogą (w większości należącą do grona ro-
dzinnego), w melinie koło wsi Barbarycze został napadnięty przez NKWD 
Franciszek Lebiedz ze wsi Hoża. W sytuacji bez wyjścia najpierw strzela 
do swego syna z pistoletu, następnie do żony, a na końcu uśmierca sam 
siebie. Tych, którzy zostali żywi, Sowieci aresztowali i odwieźli do więzie-
nia w Grodnie.

W ten sposób wszystkie te oddziałki zostały zlikwidowane. Najdłużej 
trzymał się w grupie złożonej tylko z czterech ludzi oddział Burby „Skocz-
ka”. Burba nie ufał żadnym łącznikom, a polegał tylko na własnych umie-
jętnościach i sprycie. Ten oddział został wytropiony przez NKWD dopiero 
latem 1953 r. w okolicy wsi Kalety – Gołowienczyce. Wszystkich czterech 
Akowców na miejscu rozstrzelano, a zwłoki dowódcy oddziału „Skoczka” 
zabrano do Grodna. Tam, na placu Batorego (a po rosyjsku Sowietskaja 
ploszczad) uwiązano jego nagie ciało do słupa, a na szyi zawieszono ta-
bliczkę z napisem głoszącym, iż jest to ostatni polski bandyta AK pojma-
ny na Ziemi Grodzieńskiej. Ten barbarzyński czyn pokazano miejscowej 
ludności dla zademonstrowania siły, jaką posiada sowieckie NKWD.
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WSPOMNIENIA

teresa Sworobowicz (ps. „Mała”)

MOJE wSPOMniEnia6

fragment

Teresa Sworobowicz (z d. Janowicz, ur. 24.03.1932 r. we wsi Czerniowo, pow. 
brasławski, woj. wileńskie) w wieku 16 lat skazana na 25 lat łagru za pomoc 
partyzantom Armii Krajowej. Dom jej rodziców znajdował się na kolonii, pod 
lasem, co sprzyjało współpracy z partyzantami AK. Była łączniczką i sanita-
riuszką o pseudonimie „Mała”. Przenosiła rozkazy od partyzantów AK w Czer-
niowie do dowództwa 
AK w  Brasławiu i  księdza 
w  Słobódce. Po 7 latach 
obozu odzyskała wolność 
dzięki amnestii, która na-
stąpiła po śmierci Stalina. 
Nie mając dokąd wrócić, 
pojechała pod jedyny zna-
ny jej adres, do znajomego 
Polaka, którego poznała 
listownie. Przebywał on 
na zsyłce w  mieście Inta 
w  Republice Komi ASSR. 
Niedługo potem wyszła 
za niego za mą i  urodzi-
ła syna. W  marcu 1957 r. 
jako repatrianci wrócili do 
Polski. 

6  Nota biograficzna i fragment wspomnień zaczerpnięte przez Redakcję z książki Pani Teresy Sworobowicz 
„Moje wspomnienia”, Wyd. Havran, Gdańsk 2018 r.

Prawie cała rodzina Pani Teresy Sworobowicz w komple-
cie, Czerniowo 1938 r., źródło : archiwum rodzinne Teresy 
Sworobowicz
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arESZtOwaniE

Zarówno świadomość wojennych tragedii i  uciążliwości dla rolni-
ków, gdy trzeba było oddać najlepszego konia oraz dokonywać obo-
wiązkowych dostaw, tak zwanych kontyngentów, jak i powojennych 
kłopotów, docierała do mnie powoli i jakby w zamgleniu. Było to spo-
wodowane moją wiekową niedojrzałością (urodziłam się 24 marca 
1932 roku), spotęgowaną jeszcze przez spokój oddzielonego od resz-
ty świata, sielskiego dzieciństwa. A  spokoju dla dorosłych – na na-
szych ziemiach nie było od dawna. Ojciec wspominał jak za czasów 
jego młodości pachołkowie carscy bili polskie dzieci za posługiwanie 
się ojczystym językiem i katowali nauczających, nierzadko zsyłając ich 
na Syberię. 

Tuż po wybuchu drugiej wojny światowej, pamiętnego dnia 17 
września 1939 roku wkroczyły na nasze tereny wojska sowieckie. Od-
tąd znajdowaliśmy się niejako pod podwójną okupacją, gnębieni na 
przemian lub jednocześnie przez obie strony, w zależności od prze-
biegu działań wojennych. Niemcy okupowali nasze tereny od 1941 
do 1944 roku. Ojciec nasz, który już w  swym życiu widział i  przeżył 
niejedno, bał się panicznie zarówno niemieckiego okupanta jak i so-
wieckich porządków. Armię radziecką nazywał „szarańczą”. Miał ku 
temu konkretne powody. Gdy po raz pierwszy bowiem w roku 1939 
„odwiedzili” nas Rosjanie, nastąpił masowy wywóz Polaków na Sybe-
rię. Między innymi wywieziono wówczas naszego leśniczego z  żoną 
i dwojgiem małych dzieci. Młodsze z nich zmarło w drodze na zesła-
nie, jak głosiły ustnie przekazane przez kogoś przygodnego, wieści. 
Taki sam los spotkał siostrzenicę mego ojca, żonę polskiego policjan-
ta z miasta Słobódka. Jego rozstrzelano, a  ją wywieziono na północ, 
choć była w odmiennym stanie. Wkrótce poroniła. Widziałam ją, gdy 
po wojnie powróciła z zesłania. Wyglądała okropnie. Była chuda, bla-
da i bardzo wyniszczona. Sprawiała wrażenie zbyt starej, jak na swój 
wiek. Ubrana była w łachmany i  jakieś płócienne, ledwie trzymające 
się nóg, obuwie. 

Ojciec zatem, nie spodziewając się niczego dobrego po nadcho-
dzących czasach i  nie widząc żadnej możliwości uchronienia przed 
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ich tragizmem licznej rodziny, już wówczas, tj. w 1939 roku zamierzał 
popełnić samobójstwo. Matka, nie bez wielkiego trudu, odwiodła go 
jednak od tego zamiaru. Wszystkim było bardzo ciężko. Rolnicy gnę-
bieni zbyt wysokimi podatkami, nie mogli wyżywić własnych rodzin. 
Snuło się wtedy wielu włóczęgów proszących o kawałek chleba. Oj-
ciec, gdy tylko mógł chociażby w najmniejszym stopniu kogoś wspo-
móc, nigdy nie odmawiał. Przez cały czas okupacji przychodzili po tę 
pomoc ludzie różnych wyznań i narodowości – Żydzi, rosyjscy party-
zanci, Cyganie i inni. Potem, już po zakończeniu wojny w latach 1946-
1948 pojawiali się też często Polacy, byli członkowie Armii Krajowej. 
Tym było również trudno odmówić, tym bardziej, że wspomagało się 
nawet obcych. Po powtórnym wkroczeniu do nas Armii Radzieckiej, 
po zakończeniu działań wojennych na naszych terenach, otrzymali-
śmy (moi rodzice i  inni gospodarze) propozycję porzucenia gospo-
darstwa i przesiedlenia się do Polski na tak zwane Ziemie Odzyskane, 
opuszczone przez ludność niemiecką. Brzmiało to jakoś obco i wśród 
podejrzliwych z  natury chłopów nie budziło zaufania. Prawie każdy 
rolnik przywiązany jest bardzo do swego skrawka ziemi i tylko gospo-
darząc na nim czuje się w  miarę bezpiecznie. Jednak odważniejsza 
część naszej dalszej rodziny wyjechała wówczas na Mazury w  okoli-
ce Olsztyna i Ostródy. Ojciec nasz, nie będąc pewien co go czeka na 
tym nowym, nieznanym dotąd nawet ze słyszenia miejscu, wśród po-
wojennych ruin i raczej wrogo nastawionej do nas tej części ludności 
niemieckiej, która pozostawała jeszcze na „swoich” terenach – posta-
nowił za wszelką cenę (nie przewidując, że cena ta będzie aż tak wyso-
ka) utrzymać naszą wzorowo prowadzoną gospodarkę, nie włączając 
jej mimo usilnej namowy ze strony władzy do kołchozu, czyli zespo-
łu gospodarstw państwowych. Co gorsze – nie ukrywał niechęci do 
tego rodzaju przemian. Wokół niedobrze się działo i nawet radość ze 
świeżo odzyskanej, niepełnej przecież wolności, nie zdołała wpłynąć 
na zmniejszenie głębokich niepokojów tamtejszej, kresowej ludności. 
Składała się ona w przeważającej mierze z Polaków, jak też w znacz-
nie mniejszej części i z innych nacji, tak zwanych mniejszości narodo-
wych. Byli wśród nich Białorusini, Ukraińcy, Cyganie, Litwini i Tatarzy 
oraz Żydzi, Rosjanie i inni. Nie przeszkadzało to zupełnie w zgodnym, 
harmonijnym współżyciu i układaniu dobrosąsiedzkich stosunków. 
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Członkami grup Armii Krajowej działających na wschodnich tere-
nach byli ludzie wierzący uporczywie w  możliwość stworzenia po 
wojnie całkowicie i prawdziwie niepodległej Polski. Stąd zbrojny opór 
przeciw władzy radzieckiej, bardziej czy mniej legalnie, ale siłą narzu-
conej. W  latach 1946-1948 nastąpiły ponowne zesłania ludności cy-
wilnej w głąb Kraju Rad. Rolnikom trudno było utrzymać się ze swej 
ziemi na skutek zbyt wielkich, zdecydowanie przewyższających ich 
możliwości produkcyjne, obowiązkowych dostaw inwentarza i  pło-
dów rolnych. Aby zabezpieczyć rodzinę w niezbędną żywność, trzeba 
było przechowywać ją ukrytą w specjalnych dołach i  innych kryjów-
kach, gdy w każdej chwili groziła konfiskata całego mienia za niepeł-
ne wywiązanie się z  dostaw. Był to jeden ze sposobów zmuszenia 
ludności do włączania swojej ziemi do kołchozów, czyli wspólnych, 
wielkich, źle zagospodarowanych, mizernych gospodarstw państwo-
wych. Cała ta akcja nosiła miano kolektywizacji, która, jak się wkrótce 
miało okazać, była jednym z głównych błędów naszego ustroju, po-
grążającym zrujnowane wojną państwo w jeszcze większą biedę. Pa-
miętam gwałtowne obniżenie się stopy życiowej w tym czasie, pustki 
w sklepach, brak lekarzy i leków, z dnia na dzień coraz bardziej opa-
nowujący ludność stan ogólnego lęku i zagrożenia, powszechne przy-
gnębienie, brak nadziei na jakiekolwiek zmiany na lepsze. 

Całą naszą rodzinę władze radzieckie uznały za „bandycką’’, gdyż 
w jej przekonaniu bandytą był każdy, kto popierał polską partyzant-
kę. Ale my przecież byliśmy i  czuliśmy się stuprocentowymi Polaka-
mi ! Jakże więc pomagając w niedalekiej przeszłości innym, mogliśmy 
teraz odmówić pomocy w formie jedzenia lub doraźnego przenoco-
wania swoim ? Nie mówiąc już o tym, że zarówno tropieni jak i tropi-
ciele byli uzbrojeni i  przy użyciu siły mogli również wyegzekwować 
pewne świadczenia na ich rzecz. Groza wisiała w  powietrzu, omija-
jąc na razie nas najmłodszych – mnie i  moich dwóch braci. W  roku 
1947 poprzedzającym aresztowanie całej naszej rodziny, po dokład-
nej rewizji w rodzinnym domu i nie znalezieniu niczego obciążające-
go, aresztowano moją siostrę Franciszkę, najstarszą z przebywające-
go pod wspólnym dachem rodzeństwa. Podobno Frania biegała do 
leśnych ludzi służąc im za kuriera, o czym rodzina nie miała zielone-
go pojęcia. Za kilka miesięcy od chwili aresztowania otrzymaliśmy od 
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niej list z Kazachstanu zawiadamiający, że otrzymała wyrok dziesięciu 
lat obozu pracy. 

Teraz kolejno były realizowane aresztowania z czarnej listy, na której 
znalazła się cała nasza bliska i dalsza rodzina. Pewnego dnia zabrano 
z  targu ojca i  towarzyszącego mu najstarszego mego brata Włodzi-
mierza. Dowiedzieliśmy się o tym, gdy nasz dobry sąsiad przyprowa-
dził nam klacz z furmanką, pozostawioną na rynku bez opieki. Pamięt-
nego dnia 26 listopada 1948 roku, jak się post factum dowiedzieliśmy, 
uzbrojony po zęby oddział NKWD zorganizował zasadzkę na dwóch 
polskich partyzantów: Franciszka Kamińskiego i  Antoniego Kiezika, 
przebywających chwilowo w naszym domu. O miejscu ich pobytu do-
wiedziano się z  donosu. Oprócz bowiem dobrych, życzliwych sąsia-
dów, jak to zazwyczaj bywa, znaleźli się też ludzie zazdroszczący ojcu 
gospodarności i tego, co uzyskał własną i całej rodziny ciężką pracą. 
Obaj osaczeni partyzanci, widząc beznadziejność swojej sytuacji, po 
serii wystrzałów ze strony enkawudzistów, popełnili samobójstwo 
w  bunkrze, w  przydomowym kurniku, po czym nie wiadomo dokąd 
wywieziono ich zwłoki. Matka jednego z tych partyzantów zawołana 
przez prześladowców do pobliskiej stodoły celem zidentyfikowania 
zabitego, rozpoznała nagie ciało syna i nigdy nie dowiedziała się, co 
z nim potem zrobiono. Ta sama kobieta siedząc potem w celi przed 
otrzymaniem wyroku, w czasie śledztwa, udawała skutecznie głupią 
i głuchą, aby nie zdradzić się nieopatrznie z czymkolwiek, co mogła 
wiedzieć o partyzantach i nie spowodować swymi zeznaniami dalsze-
go ciągu nieszczęść. Otrzymała wyrok dziesięć lat zesłania. Moją za-
mężną siostrę Jadwigę Butkiewicz, tę do której nosiłam jabłka przez 
las, aresztowano tego samego dnia (26 listopada), pomimo wysokiej 
ciąży. Zabrano również jej męża Michała, a  ich trzyletni synek pozo-
stał przy schorowanej starej babci. Ale o tym wszystkim dowiedzieli-
śmy się znacznie później... 

Listopad roku 1948 był bardzo chłodny i śnieżny, co nie stanowiło 
nowości na wschodnich terenach. Dwudziestego szóstego dnia tego 
miesiąca z samego rana, ja – wówczas już szesnastoletnia dziewczy-
na – wraz z moim rodzeństwem: dwudziestoletnią siostrą Martą, zwa-
ną przez wszystkich Martusią oraz braćmi – osiemnastoletnim Kazi-
mierzem, dwunastoletnim Zygmusiem i  dziewięcioletnim Ignasiem, 



KwartalniK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-4/18 i 1/19 (85-88)  69

przygotowywaliśmy się do wyjazdu saniami na pobliską kolonię do 
znajomych w celu utarcia lnu na ich maszynach, gdyż własnych takich 
urządzeń nie posiadaliśmy. Jakież było zdziwienie brata Kazika, gdy 
wyszedłszy przed dom nie znalazł tam klaczy zaprzężonej uprzednio 
do sań. Po chwili spostrzegł ją nieopodal pod lasem, wyraźnie znie-
cierpliwioną i niespokojnie strzygącą uszami. W tym samym momen-
cie, gdy zbliżał się ku niej, aby sprowadzić na właściwą drogę, usłyszał 
dochodzący z  oddali niezbyt wyraźny trzask odbezpieczanej bro-
ni. Pomyślał jednak, iż to być może odgłos spowodowany łamaniem 
przez kogoś suchych gałęzi. Zgodnie więc z planem zasiedliśmy wy-
godnie w saniach. Brat świsnął w powietrzu batem i ruszyliśmy przez 
puszyste śnieżne zaspy. Po kilkunastu minutach przyjemnej, mięk-
kiej sanny ujrzeliśmy wszyscy w  oddali uzbrojony oddział enkawu-
dzistów zmierzający w kierunku naszej wsi. Zamarliśmy z przerażenia. 
Nie tracąc czasu wysadziliśmy z sań najmłodszego Ignasia, by pędził 
do domu aby uprzedzić matkę i partyzantów o niechybnym niebez-
pieczeństwie. Dziecko posłusznie, bardziej w  jakiś instynktowny niż 
rozumowy sposób, świadome swej roli, pognało co sił w  nogach, 
lecz niestety, jak się później okazało, zostało przez żołnierzy złapane 
i trzymane na zimnie aż do czasu zakończenia akcji, to jest od rana do 
późnych godzin wieczornych. Nie wiedząc na razie nic o losie najbliż-
szych, przystąpiliśmy do pracy przy lnie, ale coś złowieszczego wisia-
ło w powietrzu, utrudniając nam skupienie się i właściwe wykonywa-
nie tak dobrze znanych zajęć. Gdy udało nam się wreszcie zapomnieć 
o niemiłym porannym spotkaniu z mundurowymi i zwykłymi żartami 
pokryć niepewność i zmieszanie – ujrzeliśmy naraz w bramie szopy, 
jak we śnie, w kłębach mroźnych oparów wyglądających zjawiskowo 
groźnie, trzech enkawudzistów. Rozkaz brzmiał krótko: „zaprzęgać 
konia do sań” ! I tak ruszyliśmy w naszą tułaczą, znaczoną odtąd krwią 
i łzami, młodzieńczą przyszłość... Skierowano nas do pobliskiej szkoły. 
Po chwili podjechano gazikiem, by zabrać siostrę Martę na przesłu-
chanie do domu. Pozostała nasza trójka, to jest ja i moi dwaj bracia 
– osiemnastoletni Kazik i dwunastoletni Zygmuś, przeraźliwie głodni, 
zziębnięci i  wystraszeni siedzieliśmy „pod opieką” jednego żołnierza 
do wieczora. Przez cały ten czas słyszeliśmy wyraźnie od strony połu-
dnia odgłosy licznych wystrzałów. Powracający z akcji enkawudzista 
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oznajmił nam, że „bandyci”, czyli polscy partyzanci zostali zabici w na-
szym domu. Załadowani, pod konwojem, z  powrotem do naszych 
sań, odbywaliśmy teraz drogę do mieszczącego się w nieogrzewanej 
bibliotece, tak zwanego Sielsowietu, stanowiącego instancję odpo-
wiadającą zarządowi gminy. Wraz z braćmi spędziłam tam noc na sta-
nowiących remontowe pozostałości, brudnych cegłach pod głową. 
Koszmary senne mieszały się z nie mniej straszną rzeczywistością. Na-
stał ranek. Najmłodszego z naszej trójki, dwunastoletniego Zygmusia 
puszczono wolno, nakazując mu pójść do domu i niczego tam nie do-
tykać, gdyż miejsce akcji miało byś dokładnie obfotografowane, jak 
domyślaliśmy się – w celach propagandowych. 

Nieludzko wystraszeni, z  obolałymi od całonocnego kurczenia się 
z  zimna mięśniami, obudziliśmy się, a  ściślej mówiąc, ocknęliśmy 
o świcie przez moment pocieszając się złudzeniem, że może to tylko 
makabryczny sen i za chwilę odczujemy, iż znajdujemy się jak zwykle 
o tej porze, w swoich niebogatych, ale zawsze czystych, przytulnych 
łóżkach. Nie wiedzieliśmy wówczas i wiedzieć nie mogliśmy, że od tak 
prozaicznej i naturalnej, a przez to niedocenianej najczęściej czynno-
ści jak sen we własnym łóżku, dzielić nas będzie od tamtej chwili dłu-
gich, bardzo długich osiem lat katorgi... Gdy ja i brat Kazik siedzieli-
śmy półprzytomni z przerażenia, głodu, chłodu i  zmęczenia, skuleni 
w kucki ogrzewając się własnym ciałem, napływali nowi współtowa-
rzysze niedoli – kilkanaście osób z naszej wsi, wśród których kilka roz-
poznaliśmy. Wszyscy zostaliśmy przewiezieni do odległego o osiem-
naście kilometrów Brasławia. Pierwsze wrażenia stamtąd – to trzask 
rozsuwanych i zasuwanych metalowych drzwi, stukot ciężkich butów 
i ogarniająca nas ze wszystkich stron, wszech- obecna ciemność. Piw-
nica. Zabierają brata. Znacznie później, od spotykanych przypadko-
wo, również aresztowanych członków dalszej i bliższej rodziny dowie-
działam się o  losie najbliższych. Moja mama – Bronisława Janowicz 
oraz siostra Marta zostały aresztowane wieczorem, w dniu obławy na 
partyzantów i przewiezione również do Brasławia, o czym nie miałam 
pojęcia siedząc tam w ciemnej piwnicy. Wieziono je odkrytym samo-
chodem ciężarowym razem z  ciałami zabitych partyzantów. Dowie-
działam się też, że najmłodszy z rodzeństwa, dziewięcioletni wówczas 
Ignaś, ten którego wysłaliśmy ze spóźnioną wiadomością o okrążeniu, 
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a który został zatrzymany w drodze przez żołnierzy NKWD, po zakoń-
czeniu strzelaniny i wywiezieniu mamy z siostrą, pozostał sam w opu-
stoszałym, z obfitymi śladami świeżo przelanej krwi, domu. Nie trze-
ba wyjaśniać, jak czuło się biedne dziecko w tej koszmarnej scenerii. 
Rano dołączył do niego uwolniony również dwunastoletni Zygmuś. 
Od tej pory wałęsali się obaj bez żadnej opieki po wsi, będąc na łasce 
znajomych, którzy niewiele mogli dla nich, w  tych ciężkich czasach, 
uczynić. Żyli więc z zapasów, które pozostały na gospodarce. Wpraw-
dzie kierownik miejscowej szkoły, uczciwy Rosjanin, długo i  usilnie 
starał się o  umieszczenie chłopców w  Państwowym Domu Dziecka 
(Gosudarstwienyj Dietskij Sad), ale jego petycje były każdorazowo od-
rzucane przez władze. Odmowę uzasadniano „bandyckim” pochodze-
niem tych nieletnich istot. Obowiązujące prawo zakazywało bowiem 
udzielania jakiejkolwiek pomocy dzieciom aresztowanych. Opiece ra-
dzieckiego państwa podlegały wyłącznie dzieci żołnierzy rosyjskich 
poległych na froncie. I  tak do moich braciszków przylgnęła nazwa 
„bandyckie dzieci”, a co gorsze – w ślad za nią szło nieludzkie ich trak-
towanie. Miejscowi białoruscy policjanci często bili bezdomne dzie-
ci kolbami karabinów i zagrabiali resztki naszego mienia. Dopiero po 
dwóch latach starań wspomnianego kierownika szkoły, dzieci przyję-
to wreszcie do Domu Dziecka. Przez piwniczne okno, wąskie i wysoko 
umieszczone, sączyło się nikłe, brudne światło jesiennego zmierzchu, 
a może poranku? Któż to wie? W ciszy piwnicznej izby słychać tylko 
nierówne bicie własnego, przerażonego serca... Zupełnie nie zdawa-
łam sobie sprawy z  tego, ile czasu upłynęło od umieszczenia mnie 
w tym ponurym lokum i rozdzielenia z bratem. Później okazało się, że 
trwało to zaledwie dwie doby, które wówczas wydawały się wieczno-
ścią. Przyniesiono mi, chyba gdzieś w środku dnia, jakąś obrzydliwą 
lurę do zjedzenia, a raczej do wypicia. Smakiem nie przypominała mi 
ona żadnej ze znanych potraw. Na szczęście, pewnie na skutek zmę-
czenia i  przerażenia grozą sytuacji, nie odczuwałam na razie głodu. 
Zapoznałam się z nim za to dokładnie w ciągu długich lat więzienia. 
Moje pomieszczenie nie było, jak widać, przystosowane do dłuższego 
przetrzymywania w nim ludzi, gdyż nie było tam żadnej pryczy, czy 
innego urządzenia do spania. Nic – gołe ściany. 

Ze smętnej zadumy wyrwał mnie głośny łoskot otwierania drzwi. Do 
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przyczajonej w kącie lochu, zwiniętej w kłębuszek, niby jakieś zwie-
rzątko, drobnej istoty – to znaczy do mnie – zbliżył się wojskowy, jak 
poznałam po przypiętych do kożucha naramiennikach, w stopniu ma-
jora. Wezwał mnie na górę do kancelaryjnego pokoju, sprawiające-
go niewiele mniej obskurne wrażenie od pomieszczeń piwnicznych. 
Usiadł za biurkiem, zadając mi kilka pytań dotyczących działań party-
zanckich. Odpowiedziałam, że nic mi o tym nie wiadomo. Usłyszałam 
wówczas kilka stłumionych przekleństw. Przyglądając mi się bacznie, 
major następnie zapytał czy miałam stosunki seksualne z partyzanta-
mi. Gdy użył zbyt wulgarnych słów na określenie tego, o co mu cho-
dziło, obudziła się we mnie dziewczęca duma i odpowiedziałam wy-
raźnie i z całą godnością, na jaką było mnie stać w tych warunkach, że 
tak brzydkich słów nie rozumiem, ani po polsku, ani po rosyjsku. 

Na Boga! Byłam przecież naprawdę normalnym, niewinnym szesna-
stoletnim podlotkiem, a  działo się to w  czasach, gdy ogólnie rzecz 
biorąc, młodzież do „tych” spraw dojrzewała, chyba na jej szczęście, 
znacznie później niż dziś. Major usłyszawszy moją zdecydowaną od-
powiedź, nie wrócił już więcej do tego tematu i  nagle wydał mi się 
jakiś zakłopotany. Polecił żołnierzowi odprowadzić mnie na miejsce. 
Po jakimś czasie wywołano mnie na podwórze, gdzie ujrzałam duży 
ciężarowy, odkryty samochód załadowany ludźmi. Wśród nich rozpo-
znałam zamężną siostrę Jadwigę w ciąży, jej męża i mego brata Ka-
zika. Mnie również polecono wdrapać się na platformę samochodu. 
Pilnowało nas na niej czterech uzbrojonych żołnierzy. Jak zwykle na 
tamtych terenach przy końcu listopada, tak i w tym pamiętnym roku, 
było bardzo zimno. Ostry wiatr smagał bezlitośnie nam twarze. Siostra 
moja, którą zabrano z domu, miała na sobie jakąś cieplejszą odzież. 
My natomiast – to znaczy ja i mój brat – aresztowani w czasie pracy 
przy lnie, byliśmy znacznie lżej odziani i teraz dokuczliwy chłód szcze-
gólnie mocno dawał się nam we znaki. Nikogo to, oczywiście, nie in-
teresowało. Wyruszyliśmy w  dziewięćdziesięciokilometrową drogę. 
Rozpoczynała się mroźna, wschodnia zima, zwykle tak dla nas – dzieci 
– przyjazna, a teraz nadzwyczaj surowa, wroga. Żegnajcie wspaniałe 
zabawy na śniegu – na zawsze! Niewiele go będzie widać z więzien-
nego okna. I nie będzie on już nigdy tak czysty, puszysty, olśniewają-
co biały, jak za czasów dzieciństwa na naszych pagórkowych polach. 
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Zanim przywieziono nas – jak się okazało – z  Brasławia do Połocka, 
przemarzliśmy do szpiku kości. Podróż trwała cały dzień. Niepokój 
o  los najbliższych potęgował własne cierpienia. Nic nie wiedziałam 
wówczas o ojcu aresztowanym na rynku, pozostałych braciach i sio-
strze Martusi zabranej ze szkoły na przesłuchanie. W Połocku przynaj-
mniej chwila radości, jak to się mówi: szczęście w  nieszczęściu. Oto 
trafiłam do tej samej celi, gdzie znajduje się już moja siostra Marta 
oraz kilka Rosjanek. Dowiaduję się od nich, że mamy przebywać w po-
łockim więzieniu aż do chwili otrzymania wyroków, to znaczy – Bóg 
wie jak długo. Pocieszałam się myślą, że jako osoba niepełnoletnia 
zostanę szybko wypuszczona na wolność, a może i reszta rodziny tak-
że... Tymczasem ponura rzeczywistość, zadając kłam tym marzeniom, 
z morderczymi instynktami w zanadrzu, krok za krokiem zbliżała się 
do naszej nadziei, by już wkrótce zabić ją w zarodku...

Tymczasem jednak pocieszając się nawzajem jak to tylko było moż-
liwe, oczekiwałyśmy z niecierpliwością śledztwa i wyroków. Pokątny-
mi kanałami dotarła do nas wieść, że jedna z uwięzionych wraz z nami 
Rosjanek jest donosicielką, więc trzeba bardzo uważać na to, co się 
przy niej mówi, by nie zaszkodzić sobie i  innym. Została więc nam 
odebrana nawet radość swobodnego porozumiewania się. Siostra 
moja zdobyła skądś cenną informację, że nasza mama znajduje się 
w tym samym więzieniu, a siostra Frania jest nadal w Kazachstanie ze 
swoim dziesięcioletnim wyrokiem. Mieliśmy wprawdzie jeszcze wielu 
z naszych licznych krewnych na wolności – moglibyśmy spodziewać 
się od nich jakiejkolwiek pomocy, gdyby nie to, że była ona pod groź-
bą bardzo wysokich kar, do zesłania włącznie, surowo zabroniona. Mi-
jały tygodnie... Trwało śledztwo, które się przedłużyło aż do lutego na-
stępnego 1949 roku. Bardzo wiele zależało od tego, kto przesłuchiwał. 
Mojej siostrze Marcie trafił się wyjątkowo niedobry śledczy. Dowiady-
wałam się od niej, gdy wracała z przesłuchań, nieraz mocno pobita, że 
celowo, ostentacyjnie je on w jej obecności śniadanie, podczas gdy jej 
z głodu skręcają się kiszki, po czym wrzuca niedojedzoną kanapkę do 
kosza na śmieci i wychodzi z pokoju, by za chwilę wrócić i sprawdzić, 
czy więźniarka nie sięgnęła po nią. Siostra jednak, aczkolwiek bardzo 
wygłodzona, obawiając się bicia, nigdy nie odważyła się tego zrobić. 
Powiedziała mi też, że tenże śledczy o nazwisku Nikin, słynący z okru-
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cieństwa wobec przesłuchiwanych, połamał na jednej aresztowanej 
dwa mocne, masywne krzesła. Katował ją za to, że nie chciała, czy też 
nie mogła wydać kolegów zabitego syna. Mnie natomiast spotkało 
wielkie szczęście, jeśli można użyć tego określenia w odniesieniu do 
tak strasznych warunków – mianowicie, mój śledczy nie traktował 
mnie najgorzej i nigdy nie bił. Nazywał się Władimir Briagin i  jestem 
mu wdzięczna do dziś za okazanie ludzkich uczuć. Pewnego razu od-
dał mi on nawet swoją kanapkę i obiecał kupić pończochy, ale jakoś 
do tego nie doszło. Byłam chuda, mała, drobna, no i zaledwie szesna-
stoletnia. Widocznie sam mój widok na tle tych strasznych więzien-
nych warunków musiał budzić litość w każdym, kto nie miał kamienia 
w piersiach zamiast serca. Ponieważ moja odzież spłonęła niemal do-
szczętnie przy odwszawianiu, okrywałam się podarowanymi mi przez 
towarzyszki niedoli szmatami i z prześwitującym przez nie gołym cia-
łem, chodziłam do odległego budynku na śledztwo, pomimo bardzo 
silnych już mrozów. 

Śledztwo trwało całymi godzinami, w dzień i w nocy. Od tych samych 
pytań kręciło się w głowie – Kto we wsi pomagał partyzantom? W jaki 
sposób pomagała im moja rodzina? Do kogo przychodzili? Z kim roz-
mawiali i kiedy? itp. Aby wymusić zeznania, całe noce kazano nam sie-
dzieć na przykutym do podłogi taborecie (rodzaj stołka), budząc co 
chwila i wykrzykując – Kto do kogo przychodził?! Kto komu pomagał?! 
W  jaki sposób i  za czyim pośrednictwem porozumiewali się z  nami 
partyzanci?! Kontakty... Kontakty!!! Z właściwą chyba mojemu wieko-
wi bystrością, po kilkunastu „seansach” przesłuchań zauważyłam, że 
gdy mówię prawdę, to przesłuchujący nie wierzą mi, natomiast gdy 
zmyślam cokolwiek, byle prędzej znaleźć się w swej celi, natychmiast 
skrzętnie protokołują. Odtąd nieraz stosowałam tę metodę, nie poda-
jąc oczywiście żadnych nazwisk i bliższych danych. Jako niepełnolet-
nia nie byłam bita w czasie przesłuchań i to mi dawało pewną przewa-
gę. Miałam przecież prawo nie znać spraw dorosłych. 

Przez cały ten czas wyżywienie mieliśmy obrzydliwe, w postaci ja-
kiejś lury z pływającymi robakami oraz sześćdziesięciodekową porcję 
wilgotnego, a więc bardzo ciężkiego chleba na cały dzień. Ponieważ, 
jak już wspomniałam, pod groźbą wysokich, starannie egzekwowa-
nych kar, nie wolno było przysyłać nam paczek, jeśli ktoś niepomny 
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przestrogi to uczynił, paczka ulegała likwidacji. Pewnego razu, wra-
cając z  pokoju przesłuchań zauważyłam, że na korytarzu stoi wo-
rek z poczerniałymi ze starości sucharami. Udało mi się drżącymi ze 
strachu i  z  zimna rękami, jednym sprytnym ruchem, pochwycić kil-
ka z  nich i  schować za koszulę. Wówczas to, zupełnie przypadkowo 
przez szczelinę w  drzwiach celi, którą właśnie mijałam, zobaczyłam 
mego rodzonego brata Władysława, najstarszego z chłopców, aresz-
towanego wraz z ojcem na targu. Ucieszyłam się niezmiernie tym wi-
dokiem, on zaś o niczym nie wiedząc stał pod nikłym światłem lampy 
przeszukując koszulę i  zabijając wszy. Oprócz towarzyszącego nam 
stale, w  dzień i  w  nocy, uczucia wielkiego głodu, dokuczała też nie 
mniej straszna wilgoć oraz wszy i  szczury, wyglądające bezczelnie 
przez dziury w  podłodze, niczym króliki z  klatki. W  celach podłoga 
była biała od pleśni. Na pryczach – tylko zawszawione materace. Każ-
dego ranka specjalna komisja sprawdzała, czy wszyscy żyją. Z chwilą 
jej wejścia należało stanąć na baczność. Kiedyś, gdy siostra zgodnie 
z regulaminem to uczyniła, ja nie mogąc się przełamać, brzydząc się 
okropnie oślizgłej podłogi – bez namysłu wskoczyłam na pryczę i tam 
dopiero równo wyprostowana w pozycji „baczność” stanęłam. Naczel-
nik więzienia, wchodzący z  racji swego stanowiska, w skład komisji, 
spojrzał na mnie i powiedział: „Jeszczo malenkaja. Sadiś” (Jesteś jesz-
cze mała. Siadaj). W tymże więzieniu przeżyłam pierwsze Boże Naro-
dzenie w  niewoli. Nie muszę nikogo przekonywać, że były to szcze-
gólnie ciężkie chwile. Do tej pory wierzyłyśmy święcie, że zostaniemy 
szybko uwolnione. Tymczasem niejeden jeszcze raz – nasze polskie, 
przepiękne, uświęcone wieloletnią powszechną tradycją Święta Bo-
żego Narodzenia, będą się nam śnić jako raj utracony... 

Wreszcie zaczęło się coś dziać, co przynajmniej w nikłej mierze da-
wało niejasną, ale jednak jakąś szansę na zmianę, na minimalną bodaj 
poprawę losu. Rozprawa. To magiczne jakby słowo, kazało zapomnieć 
o  oślizgłych piwnicznych lochach, o  głodzie, chłodzie i  maltretowa-
niu. Niosło za sobą powiew świeżości, możliwość kontaktu ze światem 
zewnętrznym i może..., może... wymarzoną swobodę? Nadszedł upra-
gniony dzień dwudziestego lutego 1949 roku. W czasie tygodniowe-
go trwania rozprawy, co zazwyczaj zajmowało około ośmiu godzin 
dziennie, dowożono wszystkich więźniów, a było nas tam wtedy oko-
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ło sześćdziesięciu osób, do gmachu sądu w Połocku. Stół, za którym 
zasiadał Trybunał Wojskowy, składający się z osobników w stopniach 
kapitanów i majorów, przykryty był jaskrawo czerwonym suknem. By-
liśmy oskarżani głównie o  pomoc partyzantom, ale niejednokrotnie 
również o działanie na szkodę państwa radzieckiego przez... opowie-
dzenie jakiegoś żartu lub choćby krótkotrwałe przebywanie w towa-
rzystwie, gdzie ktoś ośmielił się opowiedzieć dowcip polityczny. Rodo-
wici Rosjanie za takie właśnie i temu podobne „przestępstwa” byli też 
często skazywani, tak jak i my, na długie lata niewoli. Zupełnie niewin-
ne rozmowy z  cudzoziemcami, najczęściej studentami, zdecydowa-
nie były określane mianem „zdrady ojczyzny”. Wśród sądzonych wraz 
z  nami znajdowali się: Rosjanie, Litwini, Łotysze, Ukraińcy, nieliczni 
Francuzi, Niemcy, Węgrzy i około dziesięciu procent Polaków. Obroń-
ców nam nie przydzielono. Aż do omdlenia i zawrotów głowy przesłu-
chiwanych powtarzały się w  kółko, tak dobrze znane z  poprzednich 
badań, pytania: Kto..., Jak..., Kiedy..., Gdzie..., Z kim... Starsi przysypia-
li z  wycieńczenia i  przemęczenia tylogodzinnym niewygodnym wy-
siadywaniem na twardych ławach. My – młodzi – również zmęczeni 
głodem, chłodem i wyczerpaniem nerwowym, spowodowanym nie-
pewnością naszej sytuacji, trwaliśmy w  stanie jakiegoś straszliwego 
sennego odrętwienia, przeżywając na jawie koszmary z  makabrycz-
nych snów. Wyciągano grube teczki akt i  znów sypały się monoton-
ne pytania. Teraz odpowiedzi sprawdzano z poprzednimi zeznaniami. 
Oskarżyciel i śledczy wyjaśniali nieścisłości i uzupełniali odpowiedzi. 
Rozprawa toczyła się oczywiście w  języku rosyjskim, gdyż zamiesz-
kująca Kresy ludność na ogół znała dobrze ten język. Niektórych osą-
dzono zaocznie w Moskwie i tylko odczytano im wyroki. Trafiali się też 
i tacy, którzy odsiadywali karę wielu lat zupełnie bez wyroku. Ja swój 
otrzymałam na piśmie. Głosił on – dwadzieścia pięć lat pozbawienia 
wolności. 

W  ostatnim słowie prosiłam o  ułaskawienie ze względu na mój 
młodociany wiek, ale była to tylko czcza formalność, do której nikt 
nie przywiązywał jakiegokolwiek znaczenia. Wprawdzie w ciągu sie-
demdziesięciu dwóch godzin od chwili otrzymania wyroku można 
było złożyć apelację o ułaskawienie (otrzymaliśmy w tym celu kartki 
i  ołówki), co też uczyniliśmy przy pomocy bardziej wykształconych 
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osób, ale nie słyszałam, aby komuś to, choćby w najmniejszej mierze, 
pomogło. Ogłoszenie wyroków odbyło się ostatniego – szóstego dnia 
rozprawy, dla wszystkich w  ilości sześćdziesięciu osób. Reakcje były 
różne. Skazania – wieloletnie. Najmniejszy wyrok dziesięciu lat pozba-
wienia wolności otrzymała znajoma siedemdziesięcioletnia starusz-
ka. Zapanowała ponura rezygnacja. Ja też spokojnie przyjęłam wia-
domość o karze dwudziestu pięciu lat więzienia, wymierzonej przez 
Trybunał Wojskowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Obwodu Po-
łockiego. Miałam wówczas ukończone szesnaście lat. Członkowie mo-
jej najbliższej rodziny: mama, ojciec, bracia Władysław i  Kazimierz, 

siostra Marta i Jadwiga zamężna 
wraz ze szwagrem, przebywają-
cy dotąd, jak się okazało, w tym 
samym więzieniu, otrzymali po 
dwadzieścia pięć lat każdy. Po 
zakończeniu rozprawy przewie-
ziono nas wszystkich do innego, 
większego więzienia w  tym sa-
mym mieście. 

Zainteresowanych zakupem 
wspomnień Pani Teresy Sworo-
bowicz, członka naszego Sto-
warzyszenia, prosimy o  kontakt 
z Jej wnukiem – Panem Pawłem 
Iwankowskim drogą mailową na 
adres: iwankowski@gmail.com.
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Janusz Guttry (ps. „lech”)

wSPOMniEniE O taDEUSZU tarnawSKiM7

Janusz Gutry (ps. „Lech”), rocznik 1926. W  okresie 04.1942-22.06.1945 r. 
żołnierz Okręgu Lwowskiego AK – Inspektoratu Lwów Miasto, dzielnica Po-
łudnie – komendant dzielnicy – por. Karol Prass (ps. „Andrzej”). Udział w Ak-
cji „Burza” – Zgrupowanie kpt Piotra Szewczyka (ps. „Siwy”) – Politechnika 
Lwowska – walka z  bronią w  ręku; 1945 r. Kedyw – dowódca Józef Halski 
(ps. „Kruk”). Pełnił najpierw funkcję łącznika między Rejonem III Lwów Po-
łudnie i Rejonem I Lwów Zachód, a następnie wywiadowcy – zbieranie wia-
domości o ruchach wojsk niem., przenoszenie broni. Aresztowany w wyniku 
pogoni i obławy w dniu 22.06.1945 r. przez NKWD we Lwowie po wykona-
niu akcji terrorystycznej był więziony we Lwowie w areszcie NKWD, w więzie-
niu na Zamarstynowie, a następnie w obozie etapowym przy ul. Pełtewnej. 
Za zdradę Ojczyzny, przynależność do AK i terror (zabójstwo aktywistki so-
wieckiej) został skazany przez Trybunał Wojsk NKWD obwodu lwowskiego 
w dniu 01.03.1946 r., z uwagi na niepełnoletność (17 lat), na wyrok 25 lat ITŁ 
i konfiskatę mienia. W okresie 08.1946-02.1955 r. więzień łagrów w Worku-
cie, Komi ASSR. Zwolniony z łagru w 1955 r. dotarł do Lwowa, by ostatecznie 
w marcu 1956 r. repatriować się do Polski. 

(Tadeusz Tarnawski, partyzant leśnego Samborskiego Oddziału Ar-
mii Krajowej, więzień sowieckich obozów koncentracyjnych na Syberii 
i w Workucie, autor powieści o tematyce syberyjskiej; zmarł nagle w 1987 r. 
O tym, że przeżył i wrócił, dowiedziałem się dopiero po jego śmierci. To 
wspomnienie napisałem na prośbę żony Tadeusza, która zbiera relacje 
świadków do nowej książki o nim. 

  Janusz Guttry, Wrocław, 19.01.1994 r.)

Workuta, lata pięćdziesiąte, obóz koncentracyjny o obostrzonym reżimie, 
KOMI ASSR, za kołem polarnym

7  Artykuł opublikowany w nr 1 „Kwartalnika Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK”, Warszawa, grudzień 1996 r.
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I znów minął dzień, a może noc, a może dzień i noc ?
Żyliśmy w jakimś otępieniu. Nie mieliśmy kalendarza, ani zegara, 

ani radia, ani gazety. Czas mierzony był dźwiękiem trąbki, był to sy-
gnał pobudki granej trzy razy na dobę przez obozowego trębacza, 
Estończyka, pospiesznie i krótko, bo dłuższe zetknięcie warg z me-
talem przy wielostopniowym mrozie mogłoby być tragiczne w skut-
kach. Również miernikiem czasu były wysokie, przeraźliwe dźwięki 
kawałka szyny zawieszonej na słupie, niemiłosiernie walonej że-
laznym drągiem dwa razy na dobę, zwiastujące „apel”, utrapienie 
więźniów. Gdy liczenie ustawionych w  karnych szeregach brygad 
nie zgadzało się, to „apel” ciągnął się godzinami, oczywiście kosz-
tem snu. I jeszcze czas mierzył się krótkim odpoczynkiem i wielogo-
dzinną, morderczą pracą. 

Kiedy było zawsze ciemno, to znaczyło, że była to zima, a kiedy nie 
było wcale nocy, to na pewno było lato, lato roku …., a właśnie, któ-
ry to teraz może być rok ?

Powrót z kopalni, półmrok, zaduch, okienka zamarznięte i zawa-
lone śniegiem, zresztą cały barak wprost w nim tonie – monotonia. 
Jest jednak coś w  baraku godne szczególnej uwagi. Są to ciężkie, 
drewniane, zawsze ruchliwe drzwi. Tędy wyganiają na „razwod” do 
kopalni, tędy się wraca. Tędy można wyjść lub być wyniesionym. 
Przez drzwi płyną wieści, wieści dobre i złe. 

Tych dobrych jest niewiele – na przykład, że zaraz przyniosą chleb 
dla brygady, czasem, ale to rzadko, zjawia się obozowy listonosz 
(więzień – inwalida, który został spisany z kopalni) i wręcza list z da-
lekiego świata, z domu. List, w którym całe nieraz zdania zamazane 
są czarnym tuszem cenzury. Ale to nieważne, list z domu to relikwia, 
to wydarzenie, którym będzie się żyć przez całe miesiące. Ten skra-
wek papieru z innego świata…

A więc jest jeszcze inny świat. Widać nie wszystkich zdążyli za-
gnać za druty.

Warto obserwować drzwi, kiedy się nie śpi, patrzeć wyczekująco, 
co nowego zgotują nam te proste, odrapane drzwi. A nawet kiedy 
się śpi kamiennym snem, to gdy zaskrzypią stare, baraczne, drew-
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niane drzwi, wielu budzi się nagle, z nurtującym pytaniem : „Idą… 
a może to po mnie ?”. Przez drzwi zabierano ludzi, przez drzwi wpy-
chano nowych. Nigdy nie można było przewidzieć, kiedy się ruszą.

Może to był dzień, a może noc, kiedy wepchnięto do baraku nowe-
go łachmaniarza. Nikt się nie poruszył, nie pierwszy to i nie ostatni. 
Patrzyliśmy obojętnie ze swych górnych nar. Nic nas nie dziwiło i nie 
zaskakiwało. Że z Syberii ? I co z tego, że z Syberii – wszy syberyjskie 
niczym nie różniły się od naszych, polarnych, może jedynie rasą, ale 
tym niech się martwią rasiści.

Czy mogliśmy przypuszczać, że ten tam sterczący pośrodku bara-
ku oberwaniec odegra tak znaczącą rolę w naszym życiu ? Nie wie-
dzieliśmy. Istnieje jednak coś, co w  psychice więźnia ma wybitne 
znaczenie. Jest to więźniarski „nos”, intuicja, więźniarski niezawodny 
instynkt. Wyrabia się on przez lata w warunkach prymitywu i twar-
dego prawa pięści, jedynego tu zresztą prawa.

Ale oto „nowy”, oswoiwszy się z mrokiem, podniósł z wolna wzrok. 
Spojrzenia nasze spotkały się i  w  tej krótkiej chwili zrozumieliśmy 
wszystko, tak – wszystko, zupełnie wszystko ! Tak, tak, ten nasz in-
stynkt starego więźnia zawsze był niezawodny !!!

Tadeusz, bo on to był, z miejsca znalazł przyjaciół. Dobry kolega, „swój 
chłop”, taki, który nie zawiedzie, na którego zawsze można liczyć !

Bywało, że czasem znajdowaliśmy czas między pracą a snem. Wte-
dy gawędziliśmy z zapałem, ściśnięci na górnej półce nar. Rozmo-
wa dla więźnia jest wszystkim, przez duże „W”. Zastępuje literaturę, 
kino, gazety, spacer, podróże. W rozmowie można wrócić do prze-
szłości, można dyskutować na przeróżne tematy, można też wybiec 
w przyszłość, snuć marzenia, marzyć.

Prześcigaliśmy się w  tym roztaczaniu wizji przyszłości… koloro-
wej; tej czarnej, jedynie realnej, nie chcieliśmy widzieć. W tych dys-
kusjach, w tych „długich rodaków rozmowach”, prym wiódł Tadeusz 
– urodzony satyryk i kpiarz.

Jednym z  ulubionych tematów było spotkanie z  kobietą, kiedy 
stąd wyjdziemy. I tu wkraczał Tadeusz ! Wcielał się kolejno w każde-
go z nas, improwizował, przedstawiał różne sytuacje, w jakich nie-
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wątpliwie znajdziemy się kiedyś, zaraz po wyjściu i potem, w mał-
żeństwie. Robił to w sposób tak komiczny, tak wiernie podkreślając 
i przerysowując cechy naszych charakterów i przywar, że zaśmiewa-
liśmy się do łez. Śmiech, ten prawdziwy śmiech, był nam tak bardzo 
potrzebny, działał jak balsam.

Dla normalnego, wolnego człowieka, który jakimś cudem znala-
złby się nagle w naszym baraku, to widok taki byłby swego rodza-
ju szokiem. Ogolone głowy, o bladych, wykrzywionych w spazmach 
śmiechu twarzach, ukazywały nierzadko bezzębne, mimo młodego 
wieku, usta (skutki śledztwa i  szkorbutu). Śmieliśmy się szczerym, 
beztroskim, rykliwym śmiechem, śmieliśmy się sami z  siebie. Tak, 
taki widok stanowił niewątpliwy kontrast z otoczeniem.

Dobrze nam było razem, ale nic nie trwa wiecznie. Życie obfituje 
w niespodzianki, a życie więźnia, zapewne wbrew pozorom, szcze-
gólnie. Może to był dzień, a może noc, kiedy go wywołano. Jak zwy-
kle „bystro”, jak zawsze „biegom”. Nie było czasu na pożegnania… Za 
Tadeuszem zatrzasnęły się drzwi. Stare, drewniane, baraczne drzwi, 
zawsze ruchliwe, zawsze skrzypiące.

Co się stało ?! Dokąd go pognali ? Do innego baraku ? Na przesłu-
chanie ? Na „etap” do innego obozu ? A może … może … Długo jesz-
cze w  skupieniu nasłuchiwaliśmy, czy czasem echo nie przyniesie 
stłumionego odgłosu karabinowych wystrzałów.

Zupełnie niedawno dowiedziałem się, że Tadeusz przez tyle lat 
mieszkał w bliskim moim sąsiedztwie. A więc przeżył i wrócił. 

Tak, mieszkał, ale znów go wywołano, znów nagle. I znów za Tade-
uszem zamknęły się drzwi, tym razem nie te stare, drewniane, ba-
raczne drzwi, ale te ogromne i ciężkie drzwi do wieczności. 

Tym razem przynajmniej wiemy, dokąd poszedł.
Przez tyle lat często opowiadałem bliskim i znajomym o nocach 

i  dniach spędzonych na „nieludzkiej ziemi”; w  opowieściach tych 
mówię i o nim, o naszym Tadeuszu. 

Zawsze wspominam go mile. On zawsze pozostanie w mej pamięci.
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POEZJA

adam Kowalski

(1896-1947) – kapitan WP, legionista, dziennikarz, poeta, uczestnik kam-
panii wrześniowej, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Autor słów i 
muzyki do „Modlitwy Armii Krajowej”.

Pieśń – „Modlitwa Armii Krajowej”

O Panie, któryś jest na niebie 
wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z wszystkich stron do Ciebie
o polską moc i polską broń. 

 O Panie skrusz ten miecz,
 co siekł nasz kraj.
 Do wolnej Polski
 nam powrócić daj.
 By stał się twierdzą nowej siły
 nasz dom, nasz kraj.

O Panie usłysz prośby nasze,
o usłysz nasz tułaczy śpiew.
Znad Wisły, Warty, Niemna, Bugu,
męczeńska do Cię woła krew!

 O Panie skrusz ten miecz…. 

Rumunia, październik 1939 r. 
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Dziś jadę do Polski 

Dziś jadę do Polski
Do kraju pięknego.
Kraj moich dziadków
Kocham z serca całego !
Witam serdecznie
Tę ziemię i ludzi !
Polska dziś kwitnie 
I Orzeł się zbudził.

 Polska nie zginęła.
 Polska uwielbiana przez niebo.
 Polska biały orzeł.
 Nad Nią dziś księżyc się odmłodzi.

Mam na imię Jurek, jestem chłopcem z Grodna.
Jam syn swej Ojczyzny.
Pragnę miłości i wolności żądam,
By szczęśliwi byli wszyscy.

 Polska nie zginęła.
 Polska uwielbiana przez niebo.
 Polska biały orzeł.
 Nad nią dziś księżyc się odmłodzi.
 …………………………………...

20.08.2018 r.
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

DŁUGa lEKCJa HiStOrii (01-03 MaJa 2018 r.) 

Na początku maja w  dniach między 01-03 gościliśmy kombatantów 
oraz młodzież z Wileńszczyzny, Wołkowyska i Lidy. Przyjechali do War-
szawy by świętować trzy ważne święta tj. Dzień Flagi, Dzień Polonii i Po-
laków za Granicą oraz dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nasi młodzi 
rodacy byli pod opieką przewodniczących Związku Polaków na Biało-
rusi p. Ireny Biernackiej z Lidy i Mariny Tiszkowskiej z Wołkowyska, zaś 
grupa z Wileńszczyzny była pod opieką p. Honoraty Gawryłowskiej – 
wieloletniej koordynatorki Stowarzyszenia na Wileńszczyźnie oraz p. 
Zenobii Mikielewicz. 

Chcieliśmy by czas pobytu w Warszawie i okolicach w szczególności 
dla młodzieży był maksymalnie zagospodarowany, aby po powrocie do 
domu mieli, co wspominać i  o  czym opowiadać, żeby to była bardzo 
długa lekcja historii. Chcieliśmy, aby polska młodzież z Kresów poznała 
swoich bohaterów – żołnierzy Armii Krajowej i jeszcze bardziej utożsa-
miała się ze swoją Ojczyzną.

W dniu 2 maja wszystko zaczyna się kręcić w szalonym tempie – wy-
jazd do Warszawy i zwiedzanie Pałacu w Wilanowie. Do grona młodzie-
ży dołączyli kombatanci płk. Weronika Sebastianowicz, mjr. Tadeusz Kur-
cyk, mjr. Antoni Łapiński, mjr. Henryk Czerwiński, kpt. Jan Bieleninik, kpt. 
Franciszek Szamrej, kpt. Alfons Rodziewicz….

Królewski Pałac w Wilanowie wzniesiony dla króla Jana III Sobieskiego 
i  Marii Kazimiery można by było zwiedzać godzinami i  nogi uchodzić, 
spacerując po pałacowych ogrodach. Dzięki naszej przewodniczce, edu-
katorze muzealnym, mogliśmy przemierzyć najpiękniejsze komnaty pa-
łacu króla Jana i  zapoznać się z  jego twórcami: malarzami, rzeźbiarza-
mi oraz z jego słynnymi właścicielami - od króla Jana III Sobieskiego po 
Adama Branickiego. Jeszcze tylko pokaz na dziedzińcu grupy żonglerów 
ubranych w stroje z epoki i przemieszczamy się do Kuklówki Radziejowic-
kiej do Muzeum Lwowa i Kresów państwa Olgi i Bogdana Biniszewskich. 
Wizytę w Muzeum Lwowa i Kresów rozpoczynamy od złożenia kwiatów 
pod kapliczką Łagierników z figurą Chrystusa Strapionego.
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Następnie przechodzimy do Muzeum, gdzie w części ogrodowej dworku 
czeka na nas pani Anna Przybysz, która wielokrotnie umilała spotkanie Ła-
gierników repertuarem Hanki Ordonówny, ale tym razem ma publiczność, 
która nie zna ani tej piosenkarki, ani jej repertuaru. Po pierwszych utwo-
rach młodzież zachwyca się postacią Hanki Ordonówny, jej przygodami 
życiowymi i urzeka ich piosenkami. Dzięki wydrukowanym tekstom, co od-
ważniejsi śpiewają z p. Anią. Po koncercie możliwość zajrzenia w zakamar-
ki dworku-muzeum przepełnionego pamiątkami z Kresów oraz ogrodu.

3 maja od rana wszyscy w galowych strojach, wszyscy uczestniczą w pań-
stwowych obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Ba-
zylice Archikatedralnej p. w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie w  intencji 
Ojczyzny zaczynamy dzień. Uczestniczy w niej prezydent RP Andrzej Duda 
wraz z Małżonką, premier Mateusz Morawiecki oraz inni przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych. Mszy przewodniczył metropolita war-
szawski kard. Kazimierz Nycz.

W południe rozpoczęły się uroczystości na pl. Zamkowym, podczas któ-
rych Prezydent RP mówił, że Polacy zasługują na suwerenne, silne, z roku 
na rok mocniejsze państwo, sprawnie działające sądy, dobrze funkcjonu-
jący wymiar sprawiedliwości, z uczciwą i dobrze działającą administracją, 
z uczciwą władzą, która dobrze zarządza krajem i sprawami społecznymi.

Po krótkiej paradzie wojskowej uroczystości na pl. Zamkowym dobie-
gły końca, a  w  międzyczasie dotarła do nas p. Aneta Hoffmann, histo-
ryk i członek redakcji „Kwartalnika Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
AK”. Jej zadaniem jest oprowadzenie naszych młodych gości z Litwy i Bia-
łorusi po zakątkach Traktu Królewskiego i Starego Miasta, a po powro-
cie do Kuklówki poprowadzenie warsztatów historycznych z młodzieżą. 
W czasie, gdy kombatanci odpoczywali po intensywnym dniu, młodzież 
zebrała się wraz z opiekunami w Sali kominkowej na warsztaty z historii 
Polski – od Konstytucji 3 Maja poprzez odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości do wydarzeń II wojny światowej i losów żołnierzy AK, którzy wal-
czyli na Kresach Wschodnich II RP.

Młodzież polonijna na co dzień posiadającą niewielką ilość godzin lek-
cyjnych historii Polski z  zainteresowaniem słuchała wykładu Pani Ane-
ty. Żywo reagowała na zadawane pytania, z powodzeniem uczestniczy-
ła w  konkursach ze znajomości historii Polski. Rywalizacja była bardzo 
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wyrównana. Wyniki wszystkich drużyn świadczyły o jej dobrym przygo-
towaniu przez nauczycieli, a  także chętnym przyswajaniu nowych wia-
domości. Trzeba bowiem podkreślić, iż na co dzień młodzież polska z Li-
twy i Białorusi styka się często z odmiennym, litewskim czy białoruskim 
spojrzeniem na wydarzenia z historii Polski, historii pogranicza, przeni-
kania się kultur. Tym wartościowsza zdaniem nauczycieli była możliwość 
uczestniczenia przez młodzież w trakcie pobytu w Warszawie w warszta-
tach edukacyjnych, a także osobistego poznania weteranów walk o nie-
podległość Rzeczypospolitej.

Ukoronowaniem warsztatów dla młodzieży była możliwość spotkania 
się ich z jednym z ostatnich uczestników bitwy o Monte Cassino – panem 
mjr Antonim Łapińskim i poznanie jego przeżyć z czasów II wojny świa-
towej. Pani Hoffmann krótkim rysem historycznym o drodze Kresowia-
ków pod Monte Cassino wprowadza nas w temat naszego spotkania. Pan 
Antoni Łapiński jest przyjacielem naszego Stowarzyszenia, uczestnikiem 
wielu naszych uroczystości. Pochodzący z Łap koło Białegostoku przeżył 
wywózkę wraz z rodziną na Syberię, a następnie w roku 1941 r. wstąpił 
w szeregi Armii Andersa, z którą (podobnie jak jego brat) przeszedł cały 
szlak bojowy Kampanii Włoskiej. Młodzież miała okazję posłuchać jego 
indywidualnych wspomnień, a  także obejrzeć film dokumentalny TVP 
poświęcony Jego osobie. Po spotkaniu zarówno nauczyciele, jak i mło-
dzież zapewniała, że każdego roku 18 maja będą wspominać bohaterskie 
zwycięstwo polskich żołnierzy – często pochodzących z zamieszkałych 
przez naszych młodych gości miejscowości – w bitwie o Monte Cassino.

Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała od Stowarzyszenia na-
grody książkowe poświęcone Armii Andersa. Dla przewodniczących po-
szczególnych grup mjr. Antoni Łapiński złożył w swoich książkach auto-
graf z wpisem okolicznościowym.

Kolejny dzień zbliżał się do końca, a że i harcerze i partyzanci kojarzą 
się z  ogniskiem, to i  nasze trzydniowe spotkanie zakończyło się przy 
ognisku. Tym razem w ośrodku Kuklówka Conference nad spokojnym 
nurtem rzeczki Pisy.

Nasi wodzireje, Magda i  Jacek Barczakowie do wspólnego śpiewania 
nie musieli specjalnie nakłaniać, gdyż repertuar piosenek harcerskich, 
żołnierskich i biesiadnych dobrze jest znany. Przy jednym ognisku zasie-
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dli Rodacy z Polski oraz środowisk polskich na Litwie i Białorusi. Połączyły 
nas tym razem słowa polskich pieśni. Wspaniale brzmiały one śpiewane 
przez naszych młodych gości piękną polszczyzną.

Na zakończenie naszego spotkania zabrał głos prezes Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Artur Kondrat. Podsumował nasz 
kolejny zjazd dla uczczenia świąt narodowych, podziękował kombatan-
tom za przybycie i udział we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach, 
które się odbyły, nie zważając na trudy, jakie niesie uczestnictwo w tych 
uroczystościach.

Podziękowanie i życzenia dalszych sukcesów w działalności, krzewie-
nia kultury Polskiej na Kresach Wschodnich przekazał naszym działacz-
kom ze Związku Polaków na Białorusi i ze Związku Polaków na Litwie oraz 
młodzieży za udział w uroczystościach.

Tak zakończyła się długa, majowa lekcja ojczystej historii.

Projekt został dofinansowany ze środków  
Ministerstwa Obrony Narodowej.
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XXXiii MiĘDZYnarODOwY ZJaZD  
ŁaGiErniKÓw ŻOŁniErZY aK

KUKlÓwKa 2018

21 czerwca w Ośrodku „Kuklówka Conference” w Kuklówce Radziejowickiej 
koło Grodziska Mazowieckiego, rozpoczął się XXXIII Międzynarodowy Zjazd 
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Pierwszy dzień zjazdu służył wypo-
czynkowi i  sprawom organizacyjnym, zakończony został wspólnym ogni-
skiem. Na uroczystej kolacji Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej – Artur Kondrat powitał wszystkich gości w szczególności tak 
licznie zgromadzonych Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Główne uroczystości rozpoczęły się w dniu 22 czerwca br. Mszą Świętą, 
w intencji Ojczyzny oraz Żołnierzy Armii Krajowej, w pobliskim kościele 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Te dni, 21 – 25 czerwca 2018 r. to najważniejsze dni dla Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej i  całego Stowarzyszenia. W  Kuklówce spotkali 
się bowiem Kombatanci z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Razem z nimi 
przyjechała młodzież polska z wychowawcami, niektórzy w mundurach. 
Z Ukrainy, Skauci Europy z Dowbysza, pod opieką księdza proboszcza Wal-
demara Pawelca. Mieliśmy przyjemność poznać ich i  być gośćmi parafii 
pw. Matki Boskiej Fatimskiej, w marcu 2018 r. podczas pierwszej akcji „Po-
lacy Kresowym Straceńcom” na Ukrainie. Z wielką radością odnotowaliśmy 
postępy w  posługiwaniu się językiem polskim wśród tych nastoletnich 
chłopców. Polska młodzież mundurowa to reprezentanci I Liceum Ogól-
nokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego (PUL), szkoły mundu-
rowej z Wołomina, z opiekunami. Gościliśmy też dzieci z Litwy i Białorusi 
z opiekunami i działaczami – Marią Tiszkowską ze Związku Polaków na Bia-
łorusi oraz koordynatorką akcji „Polacy Kresowym Straceńcom” na Białorusi 
- Ireną Biernacką i koordynatorką akcji na Litwie – Honoratą Gawryłowską.

W drugim dniu Zjazdu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, pod-
czas uroczystej inauguracji połączonej z obiadem, zostały wręczone me-
dale Pro Patria. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Pan Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył medale: Piotrowi Grzegorzew-
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skiemu, Anecie Hoffmann, Denisowi Zvonikowi, Annie Siebert, a  także 
Prezes Związku Polaków na Białorusi - Andżelice Borys – w imieniu której 
medal odebrała Irena Biernacka.

Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało nominacje na wyższe stop-
nie wojskowe kresowym Żołnierzom Niezłomnym. Na stopień podpułkow-
nika nominację otrzymał Antoni Łapiński – Kresowiak, Sybirak, żołnierz 2 
Korpusu. Na stopień kapitana mianowany został Edward Akuszewicz – żoł-
nierz Okręgu Nowogródzkiego AK, więzień sowieckich łagrów, zamieszka-
ły na Białorusi. W Jego imieniu nominację odebrała córka.

Na uroczystości gościliśmy : Ministra Jana Józefa Kasprzyka, który 
wręczył medale Pro Patria. Pana mjr. Jacka Muchę, który odczytał decy-
zje o  przyznaniu wyższych stopni oficerskich nadanych przez Ministra 
Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, posła na Sejm RP Pawła 
Lisieckiego, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK – Panią Han-
nę Stadnik, Prezes Fundacji PKO BP Panią Małgorzatę Głębicką oraz licz-
nych samorządowców – Burmistrza Kobyłki Roberta Roguskiego, Burmi-
strza Grodziska Mazowieckiego Tomasza Krupskiego i Radnego Powiatu 
Wołomińskiego Ryszarda Madziara, a także przedstawiciela Światowego 
Związku Żołnierzy AK Macieja Jarosińskiego. Łagiernicy, w podziękowa-
niu za opiekę i pomoc, wręczyli Ministrowi Kasprzykowi ryngraf z Matką 
Boską Ostrobramską z pamiątkową dedykacją.

W imieniu Pani Marszałek Senatu RP Marii Koc, Pan Poseł Daniel Milewski 
wręczył Orły Senatu RP za działalność patriotyczną: Pani Pułkownik Wero-
nice Sebastianowicz, Pani Pułkownik Stefani Szantyr-Powolnej, Pani Major 
Stanisławie Kociełowicz oraz Pani Grażynie Złockiej-Korzeniewskiej.

Z rąk Pana Majora Antoniego Łapińskiego i Tadeusza Kurcyka - przed-
stawicieli Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie „Karpatczycy” Pani Monika Brzezińska odebrała dyplom za dzia-
łalność na rzecz żołnierzy 2 Korpusu. 

W części nieoficjalnej, czekał nas tego dnia wyjazd do dworku Binisze-
wicze, gdzie mieści się prywatne muzeum Lwowa i Kresów, prowadzone 
przez pp. Olgę i Bogdana Biniszewskich. Na wstępie gospodyni zapozna-
ła nas z historią rzeźby wieńczącej kapliczkę „Łagierników”, gdzie złoży-
liśmy kwiaty i  zapaliliśmy znicze, a  ks. W. Pawelec odmówił modlitwę. 
W  samym dworku mieliśmy przyjemność obejrzeć zbiory i  wysłuchać 
koncertu pianistki jazzowej Leny Ledoff, która została przyjęta z wielkim 
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wzruszeniem, zwłaszcza przez starszych słuchaczy. W imieniu zebranych 
podziękowania artystce, szczególnie za wykonanie muzyki Fryderyka 
Chopina, przekazała ppłk Stefania Szantyr – Powolna, Honorowa Prezes 
Stowarzyszenia. Ten pełen wrażeń dzień zakończył koncert patriotyczny 
barda Macieja Wróblewskiego oraz wspólne ognisko.

23 czerwca, sobota, był dniem odpoczynku dla Kombatantów Armii Kra-
jowej z kraju i zagranicy oraz intensywnej pracy Zarządu Stowarzyszenia 
podczas Walnego Zebrania. Młodzież zaś, oddała się sportowej rywaliza-
cji, podczas całodniowej, niepodległościowej gry terenowej, przygotowa-
nej przez Jacka i Magdalenę Barczak, a przeprowadzonej z pomocą koor-
dynatorów z całej Polski. W ramach przygotowania do rywalizacji, Mariusz 
Birosz z Czarnego, który wraz ze strażakami z OSP Czarne, Lidią Bojar-Birosz 
i Mirosławem Zasuwą (członkami Zarządu Stowarzyszenia „Brygada Inki”), 
jako przedstawiciele Najaktywniejszej Jednostki Straży Pożarnej w woj. po-
morskim w kategorii „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, przekazali wcze-
śniej swoją fachową wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy oraz 
zachowania się w trudnych sytuacjach. Następnie harcerze biorący udział 
w grze pomiędzy drużynami, musieli podzielić się zdobytą wiedzą, co było 
jedną z  konkurencji. Quiz na temat wiedzy historycznej z  historii Polski, 
który poprowadziła koordynator Beata Bielińska – Jacewicz, poprzedzony 
był konferencją nauczyciela historii z Pomlewa Przemysława Malaka oraz 
przygotowanymi przez niego prezentacjami multimedialnymi.

O dziwo, młodzież poprawnie odpowiadała na pytania dotyczące fak-
tów historycznych i ważnych dat, a najtrudniejsze dla wszystkich drużyn 
okazały się pytania dotyczące warszawskich zabytków – o kolumnę Zyg-
munta, pałac w Wilanowie najważniejsze sanktuarium w Polsce – Jasną 
Górę, którą uczestnicy znali jako Częstochowę. Zdecydowanie, tym bra-
kom wiedzy pomogłaby wycieczka z przewodnikiem po Stolicy i zwie-
dzanie Jasnej Góry, ale na to przyjdzie czas w  przyszłym roku. Konku-
rencje uzupełniły dyscypliny sportowe, w których trzeba było wykazać 
się umiejętnością współpracy zespołowej. Każda drużyna składała się 
bowiem z młodzieży z różnych stron i formacji. W tych „międzypaństwo-
wych” składach młodzież miała rozłożyć i złożyć namiot na czas, rzucać 
freesbie, skakać przez skakankę, wykazać się wiedzą o historii polskiej pił-
ki nożnej oraz polskiej piosence, śpiewając jednocześnie wspólnie dany 
utwór. Pomimo wyrównanej walki udało nam się wyłonić zwycięzców: 
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pierwsze miejsce zdobyła drużyna Superarnold, drugie Fioletowi, trzecie 
Wielka Szóstka, a kolejne – FBI, Dzikie Bażanty i komando Foki. Gratuluje-
my. Nagrody ufundował Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundacja PKO 
BP S.A., za co serdecznie dziękujemy.

Podczas podsumowania gry terenowej młodzież z Kresów zaprezento-
wała swoje artystyczne talenty. Młodzież z Lidy zaśpiewała kilka przepięk-
nych pieśni, a chłopcy z Ukrainy zaprezentowali się w tańcu breakdance. 
Byliśmy pod wielkim wrażeniem występów naszych rodaków z Kresów. Na 
zakończenie podsumowania gry terenowej i specjalnie dla Kombatantów 
zatańczył młody uzdolniony tancerz z Wołomina – Damian Zawadzki.

Dzień zakończył uroczysty bal dla dorosłych uczestników Zjazdu oraz 
ognisko dla młodzieży. Jak tradycja nakazuje XXXIII bal Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej rozpoczął się Polonezem.

24 czerwca, niedziela, to wyprawa do Niepokalanowa, gdzie w Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask uczestniczy-
liśmy we Mszy św. koncelebrowanej m.in. przez Proboszcza o. Andrzeja Są-
siadka i naszego ks. Waldemara Pawelca z Dowbycza. Modliliśmy się za po-
ległych, pomordowanych oraz zmarłych Łagierników Żołnierzy AK, a  także 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla żyjących Kombatantów i ich rodzin. 

W dawnej kaplicy p.w. św. Maksymiliana Kolbe podejmował nas jego 
imiennik, o. Maksymilian, który wspaniale i plastycznie opowiedział nam 
genezę powstania Niepokalanowa i przybliżył postać założyciela. Obej-
rzeliśmy też cele o. Maksymiliana Kolbe oraz wpisaliśmy się do księgi pa-
miątkowej. Następnie obejrzeliśmy widowisko historyczne – Panorama 
historii Polski od Mieszka I  i w Domu Pielgrzyma zjedliśmy obiad. Pogo-
da, chociaż niesprzyjająca, pozwoliła nam zwiedzić następnie Żelazową 
Wolę i w dworku – miejscu urodzenia Fryderyka Chopina wysłuchać kon-
certu w wykonaniu artysty Szczepana Kończała.

Tego dnia, wieczorem zakończył się XXXIII Zjazd Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej. Na pożegnalnej kolacji zaszczycił nas swoją obecnością 
Konsul Generalny w Grodnie Pan Jarosław Książek. Wszyscy zaśpiewali-
śmy 200 lat Panu Kapitanowi Janowi Bieleninikowi w dniu jego imienin.

Do zobaczenia za rok !

Beata Bielińska – Jacewicz
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Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej bardzo 
dziękuje za wsparcie finansowe organizacji Zjazdu Senatowi RP, Urzędowi 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwu Obrony 
Narodowej oraz Instytutowi Pamięci Narodowej i Fundacji PKO BP.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Kancelarii Se-
natu RP ze środków na realizację zadań w  zakresie opieki nad Polonią 
i Polakami za Granicą w 2018 r. 
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OBCHODY 74 rOCZniCY OPEraCJi  
„OStra BraMa”  

wilnO, 06-09.07.2018 r.

Pielgrzymka Łagierników Żołnierzy armii Krajowej  
do wilna w intencji tych, którzy w latach 1944-1945 

oddali swoje życie w walkach o wolność

Twierdza to święta, twierdza potężna,
Której piekielna siła nie złamie,
Bo tam króluje litewska księżna 
- Bogurodzica na Ostrej Bramie,

pisał w XIX wieku Władysław Syrokomla i była to w pewnym sensie pro-
rocza wizja, gdyż w Wilnie nie umarł duch polski. Najświętsza Maria Pan-
na, zwana Matką Miłosierdzia, wspomaga wiernych już od XVII wieku. 
Otoczono ją sławą obrończyni uciśnionego ludu, zarówno w okresie po-
wstania styczniowego jak i w czasie późniejszych nieszczęść. Uznawana 
za symbol narodowej niezależności stała się kryptonimem Operacji „Ostra 
Brama”, w której wzięli udział żołnierze Armii Krajowej walczący z oku-
pantem niemieckim i rosyjskim. Pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż 
żywa także na Litwie. Wiesław Piątek, wilnianin, biorący udział w wyzwa-
laniu miasta powiada, że jego panoramę z zaułkiem ulicy Subocz, zapa-
mięta się na całe życie. Straty oddziałów AK na Wileńszczyźnie w czasie 
Operacji „Ostra Brama” wyniosły kilkuset zabitych, rannych i zaginionych. 
Wielu, choć dotrwało do starości, zakończyło już swój żywot. By uczcić 
ich pamięć, co roku odbywa się pielgrzymka do Wilna zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z udziałem 
weteranów z Polski, Litwy, Białorusi i grona osób, którym bliskie są trady-
cje niepodległościowe. W tym roku zorganizowano ją po raz siódmy. Pro-
gram obchodów obejmował upamiętnienie 74 rocznicy Operacji „Ostra 
Brama” i 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
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Weterani wyglądali godnie. Niegdyś stanowili kwiat wileńskiej mło-
dzieży, dziś mają już ponad 80, a nawet 90 lat. Stawili się w miejscu zbiór-
ki w AK-owskich mundurach lub z biało-czerwonymi opaskami na ręka-
wie. Choć droga była dosyć długa, a pogoda skwarna, nie skarżyli się. Za 
to dość często powtarzane było zdanie, że Bóg pozwala im jeszcze żyć, 
aby mogli świadczyć prawdę o tych, co polegli. 

W czasie kilkugodzinnej jazdy autokar zatrzymał się dwukrotnie. Po raz 
pierwszy na skraju Puszczy Knyszyńskiej na przystanku w Kopisku, gdzie 
znajdował się drewniany kościółek. Dba o niego od ponad dwudziestu 
lat ksiądz kanonik Mirosław Szepiotko. Zasadził tam Dąb Pamięci pod-
pułkownika, lekarza Wojska Polskiego Aleksandra Cybulskiego, który zgi-
nął w Katyniu, a pielgrzymom udzielił błogosławieństwa relikwiami św. 
Stanisława Kostki. Drugi postój miał miejsce w Sejnach, gdzie podróżują-
cy zatrzymali się w regionalnej restauracji na obiad z potrawami litewski-
mi. Wieczorem byli już na miejscu, w Domu Kultury Polskiej o nazwie „Pa-
nas Tadas” czyli „Pan Tadeusz”. Znajduje się on w nowej dzielnicy Wilna 
– Naujamiestis w odległości 2 km od Starego Miasta. Niby niedaleko od 
centrum, ale miasto zupełnie inne, nie przypominające dawnego Wilna. 
Zapewne nie jeden kombatant wspominał zapamiętany sprzed wojny 
widok, którego dziś nie ma. Ale już taka jest kolej rzeczy i wszystko zmie-
nia się z  czasem. Ściśnięte w  sercu miasta zabytkowe budowle zostały 
osaczone przez nowoczesną architekturę. Ta ostatnia jest bezsprzecznie 
bardziej funkcjonalna niż ładna.

Pokoje hotelowe też okazały się wygodne, ale na dłuższy odpoczynek 
zabrakło czasu, gdyż bogaty program pielgrzymki nie pozwalał na to. 
Mimo dojmującego zimna, już rano, odświętnie ubrani kombatanci udali 
się na mszę. Jednak nie straszna im była chłodna pogoda, cieszyli się, że 
przynajmniej nie ma deszczu, który mógłby przeszkodzić późniejszym 
uroczystościom. W barokowym kościele św. Piotra i Pawła modlili się za 
dusze Żołnierzy Armii Krajowej z Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego 
poległych podczas zdobywania Wilna oraz o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże dla żyjących Kombatantów i ich rodzin. W czasie mszy św. rozbłysło 
słońce i otuliło ciepłym blaskiem barokowe figury świętych. Doniosłości 
dodawały poczty sztandarowe i kombatanci w mundurach. W uroczysto-
ści wzięli udział oficjalni goście, w tym zastępca ambasadora RP na Litwie 
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Grzegorz Marek Poznański, przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Jan Sroka i inni, rodacy z Wilna oraz 
harcerze. Piękną homilię wygłosił sprawujący Mszę Świętą ksiądz. Powie-
dział, że modli się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. 
My już innego podziękowania dać im nie możemy, jak tylko prosić Boga, 
by obdarzył ich swoim miłosierdziem.

Kombatanci zatrzymali się jeszcze na chwilę przy wizerunku Ostrobram-
skiej Pani, aby pomodlić się w swoich intencjach. Porównując wygląd dzi-
siejszej kaplicy z jej przedwojennymi zdjęciami widać, że otoczenie świątyni 
niewiele się zmieniło. Może przed wojną więcej tu było osób pogrążonych 
w modlitwie, teraz zaś to dostojne miejsce stało się również przytuliskiem 
dla bezdomnych. Gdzie jednak mają się udać, jak nie do Matki Miłosierdzia ?

Stamtąd kombatanci przybyli na cmentarz na Rossie. O kilku grobach 
bardzo ciekawie opowiadał starszy już człowiek, który doktorat z histo-
rii otrzymał w Warszawie – Józef Szostakowski, który jeszcze musi pra-
cować, aby starczyło mu na chleb. Później u podnóża cmentarza odby-
ła się centralna uroczystość z udziałem władz RP poświęcona Powstaniu 
Wileńskiemu. Zaproszeni goście, kombatanci, ludność Wilna i  harcerze 
skupili się przy tzw. „łączce”, gdzie pochowana jest Matka Józefa Piłsud-
skiego, Jego Serce i legionowi druhowie. Artur Kondrat, prezes zarządu 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, zwracając się do 
obecnych powiedział: 

Przybyliśmy tu wszyscy, aby oddać cześć i hołd, pomodlić się za naszych naro-
dowych bohaterów. Za tych młodych ludzi, którzy w wieku siedemnastu, osiem-
nastu, dwudziestu kilku lat stanęli do walki. Nikt z nich o zapłatę nie pytał. Oni 
czuli obowiązek, żeby wyzwolić to piękne miasto z rąk niemieckiego okupanta. 
Oni swój obowiązek wypełnili. Spoczywają tu na Rossie, u podnóża swoich po-
przedników – legionistów pod przywództwem marszałka Piłsudskiego, któremu 
w tym roku zawdzięczamy 100-lecie odzyskania niepodległości.

Po przemówieniach, na grobach poległych złożono wieńce i zapalono 
znicze pamięci. Wieczorem w Domu Kultury Polskiej odbyły się jeszcze 
dwie uroczystości: spektakl muzyczny w wykonania artystów z Wilna „Te-
atr Studio” oraz koncert Macieja Wróblewskiego. Obok pieśni patriotycz-
nych (m. in. „Dwieście białych róż” i „Zaszum nam Polsko”), bard zaprezen-
tował uroczą i dowcipną piosenkę „Iskierka”, którą poświęcił pani major 
Stanisławie Kociełowicz . Ułożył ją w Kuklówce dnia 27.03.2018 roku.
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W niedzielę kombatanci mieli w programie nawiedzenie grobów żoł-
nierzy AK rozsianych w pobliżu Wilna. Na początek jednak udali się na 
mszę św. do zabytkowego kościoła w  Skorbucianach, ufundowanego 
w 1764 roku przez rodzinę Jeleńskich. Było to niezwykłe miejsce i nie-
zwykłe przeżycie. Wśród zielonych pól stała niepozorna drewniana kapli-
ca. Cofnęliśmy się nagle o jakieś kilkadziesiąt lat. Okoliczna ludność po-
trafiła docenić wartość tego miejsca, gdyż ksiądz z Wojdat bywa tu nawet 
raz na dwa tygodnie. Mieszkańcy Skorbucian dbają o swój kościół, czego 
dowodem są starannie pozawieszane obrazy, pomalowane ławki i wyszo-
rowana do białości podłoga. Wchodząc do sieni, kombatantów dobiegł su-
rowy śpiew pięknych, żeńskich głosów, intonujących nieznaną u nas pieśń 
„Padnijmy na twarz”. Powoli kościół zapełniał się. Obok pocztów sztanda-
rowych, oficjalnych gości, kombatantów, harcerzy, pojawił się miejscowy 
chór i mieszkańcy Skorbucian. Wszyscy śpiewali i modlili się wspólnie, pro-
sząc Boga o miłosierdzie dla zmarłych i zdrowie dla kombatantów. Artur 
Kondrat stwierdził, że w Skorbucianach jest mnóstwo życzliwości, podzię-
kował ludności za kultywowanie języka i polskości, a Grażyna Złocka-Ko-
rzeniewska ufundowała kościółkowi cztery ornaty. Po mszy wszyscy uda-
li się na mały zadbany cmentarzyk, otoczony rabatkami kwiatów, gdzie 
znajdowała się kwatera poległych żołnierzy 7 Brygady Armii Krajowej. Po-
stawiono tam 16 grobów, a obok pomnik z wyrytym napisem na płycie: 
„Wdzięczni mieszkańcy Skorbucian 2018”. Co szczególnie smutne, wszyscy 
pochowani tutaj ludzie byli bardzo młodzi. Wśród nich spoczywa 16-letni 
Jan Czernicki (ps. „Janek”), zmarły 14 VII 1945 roku, a więc dwa miesiące po 
zakończeniu II wojny światowej. Po zapaleniu światełek pamięci i złożeniu 
wiązanek kwiatów, autokar ruszył dalej.

Kolejny postój miał miejsce w Jaszunach. Znajduje się tu odrestauro-
wany pałac, będący siedzibą rodową Radziwiłłów, a  potem Balińskich. 
Gościli w nim Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i bracia Śniadeccy. De-
legacja nasza udała się na cmentarz rodziny właścicieli dworu w Jaszu-
nach. Na płycie informacyjnej można przeczytać, że 

„Tu spoczywają: rektor Uniwersytetu Wileńskiego, profesor astronomii 
i matematyki, filozof Jan Śniadecki (1756-1830), historyk-publicysta Michał 
Baliński (1794-1864), prekursor psychiatrii naukowej w  Rosji, profesor Pe-
tersburskiej Wojskowej Akademii Medycznej Jan Baliński (1824-1902) oraz 
członkowie ich rodzin”.
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Dalsza część pielgrzymki znowu wprowadziła jej uczestników w nastrój 
głębokiej zadumy. Jedna ze splątanych dróżek wśród lasu doprowadziła 
kombatantów do Kalwarii Wileńskiej. Zbudowano ją w XVII wieku na znak 
wdzięczności Bogu za ocalenie Wilna. Niestety, ma ona też swoje tragiczne 
oblicze. O nowszej i niezbyt znanej historii Kalwarii mówiła bardzo wzru-
szona Grażyna Złocka-Korzeniewska. Powiedziała, że gdy opowiada się 
wojenne dzieje żołnierzy AK, wypada zdjąć czapki z głów. W zaciętych wal-
kach polegli koledzy jej ojca, a przecież mogło się zdarzyć, że zginąłby i on. 
Dziś walki te upamiętnia zniszczona płyta z wyrytym napisem: 

BÓG – HONOR – OJCZYZNA / TU SPOCZYWA / 32 ŻOŁNIERZY AK / 
OKRĘGU WILEŃSKIEGO / KTÓRZY ZGINĘLI / 13 LIPCA 1944 R. / W BITWIE/ 

Z HITLEROWCAMI / POD KRAWCZUNAMI / CZEŚĆ ICH PAMIĘCI /  
W HOŁDZIE – / ZIEMIA WILEŃSKA. 

W miejscu pamięci odbyły się modlitwy, okolicznościowe przemówie-
nia, złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

W planie podróży znalazło się jeszcze jedno miejsce – Kolonia Wileńska. 
Podczas Operacji „Ostra Brama” odbywały się tu walki oddziałów Armii 
Krajowej z Niemcami o Wilno. W Kolonii mieszkała przed wojną p. Stani-
sława Kociełowicz i wraz z innymi mieszkańcami osady z wielkim zaanga-
żowaniem organizowała polowy szpital wojskowy. To właśnie ona, miła, 
pogodna „Iskierka” udzielała pomocy rannym. Dziś mówi o tym z niekła-
manym wzruszeniem. Wspomina 9-letniego Krzysztofa Malawko, który 
zginął w 1944 roku i jest pochowany przy miejscowym kościele.

Na skraju starego cmentarza w  Kolonii Wileńskiej są groby żołnierzy  
z 3 Wileńskiej Brygady AK, którzy polegli w szturmie na Wilno. Na płycie 
nagrobnej, opasanej biało-czerwoną szarfą, pod symbolem Polski Wal-
czącej widnieje napis: 

ŻOŁNIERZOM / I, III ZGRUPOWANIA AK / POLEGŁYM W OPERACJI  
„OSTRA BRAMA” / W LIPCU 1944 R. / III BRYGADY „SZCZERBCA”/  

VIII BRYGADY „TURA” / I.III.V BAT. 77 P.P. / CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

Przed pomnikiem kombatanci, oficjalni goście, z należnym szacunkiem 
złożyli wieńce i zapalili znicze pamięci. Kończąc pielgrzymowanie po zie-
mi wileńskiej prezes Artur Kondrat powiedział: 
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Pomodliliśmy się za tych, którzy już sami za siebie pomodlić się nie mogli. 
Wiemy, że to oni zwyciężyli. Dzięki nim chodzimy po Wileńszczyźnie, czuje-
my się spełnieni. W czasie tej pielgrzymki spotkaliśmy wiele życzliwości, zro-
zumienia i za to Bóg zapłać. Obyśmy mogli nadal sygnalizować naszą przy-
należność do pięknego Wilna.

Wracając do Polski, odwiedziliśmy jeszcze jedno martyrologiczne miej-
sce, w  którym zamordowano 100 tysięcy osób, a  mimo to, nie ma ani 
jednego grobu. Tą przerażającą okolicą są Ponary. W pięknym, zielonym 
lesie słychać tylko szum drzew, świergot ptaków i  złowieszczy łoskot 
pociągów, które jak jeździły, tak jeżdżą nadal, tylko, że kiedyś zwożono 
tu ofiary na miejsce kaźni. Strzałem w głowę zamordowano Żydów, in-
teligencję wileńską, żołnierzy Armii Krajowej i  ludzi innych narodowo-
ści. Ciała zastrzelonych wrzucano do dołów, niedokończonych zbiorni-
ków paliwa, by spłonęły. Po całym lesie rozsiane są spalone szczątki ofiar 
i  mimo pięknej zieleni, migoczącej w  promieniach słońca, kombatanci 
z  trudem przemierzali dróżki, wiedząc, że stąpają po sprofanowanym 
miejscu. Droga, którą prowadziła nas p. Bożena Bargieł jest zresztą nie-
oznaczona, a zbrodnia nierozliczona.

W pewnej odległości od dołów śmierci znajduje się pomnik. Upamięt-
nia on miejsce martyrologii wyrytymi słowami:

1941-1944 / PAMIĘCI WIELU TYSIĘCY POLAKÓW / ZAMORDOWANYCH 
W PONARACH / W HOŁDZIE – RODACY / ZIEMI WILEŃSKIEJ / WIECZNY 
ODPOCZYNEK / RACZ IM DAĆ PANIE / A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA /  
NIECHAJ IM ŚWIECI / AMEN

Tego dnia uczczono to smutne miejsce, przybierając je w biało-czerwo-
ne barwy. U jego stóp położono wieńce, na drzewach rozmieszczono cho-
rągiewki, a pnie opasano dwukolorowymi wstążkami. Miejsce ożyło, gdyż 
przybyło tu wielu ludzi, aby zmówić modlitwę w intencji zamordowanych 
Polaków i obywateli innych narodowości oraz zapalić światełka. Komba-
tanci, oficjalni goście, a także mieszkańcy Wilna z radością powitali dużą 
grupę harcerzy z Polski, którzy postanowili w tym miejscu zakończyć swo-
ją wędrówkę po Litwie. To im właśnie zostanie przekazana iskra pamięci, 
którą mają rozpalać, gdy zabraknie już świadków Operacji „Ostra Brama”. 
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Nie możemy i nie chcemy o tym zapomnieć. Bo choć efekt zbrojnych 
działań nie przyniósł Wileńszczyźnie wolności, to właśnie zbrojny opór 
polskich żołnierzy uratował honor miasta.

dr Anna Milewska-Młynik 

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK dziękuje Urzędowi 
do Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych za wsparcie finan-
sowe organizacji uroczystości 74 rocznicy Operacji „Ostra Brama”. Za po-
moc dziękujemy także partnerom wydarzenia : Światowemu Związkowi 
Żołnierzy AK oraz Stowarzyszeniu „Brygada Inki”.
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XXX-lECiE DZiaŁalnOŚCi  
ZwiĄZKU POlaKÓw na BiaŁOrUSi 

Członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajo-
wej mieli zaszczyt uczestniczyć w  uroczystościach 30-lecia powoła-
nia Związku Polaków na Białorusi. Główne uroczystości odbyły się 
w Grodnie, ale we wszystkich oddziałach Związku na Białorusi świę-
towano tak ważną rocznicę. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
28 lipca 2018 r., na którą przybyli licznie przedstawiciele władz Rze-
czypospolitej na czele z Panem Marszałkiem Senatu Stanisławem Kar-
czewskim oraz Panem Michałem Dworczykiem z Kancelarii Premiera 
Mateusza Morawieckiego.

Nasza delegacja została przywitana wyjątkowo – chlebem i solą przez 
naszych przyjaciół z Lidy, a w szczególności przez dzieci. Byliśmy wszyscy 
wzruszeni i zaszczyceni przywitaniem. Staropolskim obyczajem zostali-
śmy przyjęci jak rodzina. Dziękujemy Wam drodzy przyjaciele !

Po mszy świętej zaproszeni goście udali się do Folwarku Karolino, gdzie 
odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu naszych rodaków 
kultywujących kulturę polską. Następnie Prezes Związku Polaków na 
Białorusi Pani Angelika Borys podziękowała za pracę na rzecz Związku 
wszystkim kierownikom oddziałów ZPB, nauczycielom, władzom RP, sa-
morządowcom, którzy również z Polski przyjechali na uroczystości. Po-
dziękowania za współpracę odebrał również Artur Kondrat – Prezes Sto-
warzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

W niedzielę delegacja Stowarzyszenia z członkami Związku Polaków na 
Białorusi i przedstawicielami Konsulatu RP w Grodnie odwiedziła znajdują-
ce się w Grodnie i okolicy miejsca pamięci narodowej, gdzie oddaliśmy hołd 
poległym za Ojczyznę. Po zakończeniu objazdu jego uczestnikom został 
uroczyście odczytany list gratulacyjny z okazji 30-lecia ZPB, napisany przez 
ministra Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP, odpowiedzialnego za kontakty z Polakami za granicą. Odczytano też list 
od europoseł i byłej minister spraw zagranicznych RP Anny Fotygi.
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Zarząd Stowarzyszenia składa serdecznie podziękowania za zaprosze-
nie na tak ważne uroczystości. Życzymy wszystkim Polakom owocnej 
pracy i zapewniamy o naszym wsparciu.
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KOnFErEnCJa PatriOtYCZna  
„KrESY niEUtraCOnE” Dla MŁODZiEŻY KrESÓw 

wSCHODniCH OraZ MaZOwSZa

DZiEŃ wOJSKa POlSKiEGO

15 sierpnia to wyjątkowa data dla każdego Polaka. W tym dniu obchodzi-
my Święto Wojska Polskiego ku czci zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 
w  1920 roku. Bitwa ta jest określana jako „Cud Nad Wisłą”. Wojska pol-
skie pokonały na polach Radzymina i Ossowa przeważające siły bolsze-
wików i obroniły Polskę i Europę przed bolszewikami. Jest to także święto 
kościelne – Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W tak wyjątkowym 
dniu w Ośrodku „Kuklówka Conference” w Kuklówce Radziejowickiej k. 
Grodziska Mazowieckiego na zaproszenie Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy AK oraz Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” przybyli 
kombatanci z Kresów Wschodnich na czele z Panią Pułkownik Weroniką 
Sebastanowicz oraz liczna grupa młodzieży z Kresów (obecnie Litwa, Bia-
łoruś) oraz harcerze z Grodziska Mazowieckiego.

Zgodnie z  tradycją w  pierwszym dniu spotkania (14.08.2018 r.) wie-
czorem zapłonęło „Ognisko Pamięci”, podczas którego wspominaliśmy 
członków Stowarzyszenia i  żołnierzy Armii Krajowej, którzy odeszli na 
wieczną wartę. Młodzież śpiewała piosenki patriotyczne, a kombatanci 
wspominali młodzieńcze lata.

W drugim dniu spotkania (15.08) odbyły się warsztaty historyczne pro-
wadzone przez historyka Pana dr Krzysztofa Jabłonkę, w  którym także 
uczestniczyli Kombatanci. Młodzież wysłuchała interesującego wykła-
du o  Kresach Nieutraconych, obejrzała filmy o  tematyce patriotycznej, 
kresowej, walk niepodległościowych, dowiedziała się o  ich znaczeniu 
dla Polski na przełomie stuleci. Miała także okazję zobaczyć wyjątkową 
wystawę fotografii odszukanych po latach przez Fundację Pamięci Armii 
Krajowej „Kresy RP” w ramach wieloletniego projektu „Kresy Nieutracone” 
w  archiwach Kresowiaków zamieszkałych od końca II wojny światowej 
w Wielkiej Brytanii. 
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Podczas prelekcji młodzi uczestnicy spotkania zostali zachęceni do zgłę-
biania dziejów naszego Kraju oraz do zbierania pamiątek kresowych, które 
są zawsze wspaniałą historią dla kolejnych pokoleń. Swoimi wspomnienia-
mi podzielili się również Weterani AK – Łagiernicy. Była to wielka i żywa lek-
cja historii dla wszystkich uczestników spotkania. Na zakończenie warsz-
tatów został przeprowadzony konkurs z  wiedzy historycznej i  sportowa 
rywalizacja na świeżym powietrzu. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.

Młodzież miała także szanse zaprezentować swoje talenty. Każda z po-
szczególnych grup zaprezentowała swój występ artystyczny. Jedni śpie-
wali, drudzy tańczyli i wszyscy świetnie się bawili. Czas ten, był czasem 
wspólnej edukacji i integracji polskiej młodzieży z Litwy, Białorusi i Ma-
zowsza oraz spotkaniem i obcowaniem z zacnymi Kombatantami.

Po obiedzie wszyscy uczestnicy udali się do Radzymina na cmentarz 
Żołnierzy Polskich poległych w 1920 r., na mszę świętą z okazji 98 roczni-
cy Bitwy Warszawskiej, połączonej z apelem poległych. Dla naszych gości 
było to wielkie przeżycie patriotyczne. Wielu z nich było po raz pierwszy 
w  Radzyminie, gdzie są pochowani żołnierze Marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz w miejscu, w którym modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II.

Wieczorem zarówno młodzież, jak i kombatanci razem z Panem Prezy-
dentem Andrzejem Dudą uczestniczyli na Pl. Piłsudskiego w Warszawie 
w widowisku „Wolność we Krwi 1918-2018”. Wszyscy byliśmy pod wraże-
niem tego muzycznego przedstawienia, opowiadającego o pragnieniu 
miłości, walki i wielkich marzeniach o niepodległej Polsce.

Ten wspólnie i owocnie spędzony czas, pozostanie na długo w naszej 
pamięci. Dziękujemy Kombatantom i młodzieży !
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Zarząd Stowarzyszenia
 
Fundacja Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” – główny organizator warsz-

tatów i  udziału kombatantów w  tegorocznych obchodach Święta Wojska 
Polskiego dziękuje bardzo Samorządowi woj. mazowieckiego i Urzędowi do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Ministerstwu Obro-
ny Narodowej za dofinansowanie ww. projektów patriotycznych.
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74 rOCZniCa BitwY POD SUrKOntaMi

„wCZUJMY SiĘ w BOHatErÓw”, BiaŁOrUŚ

W dniu 19.08.2018 r. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK po raz ko-
lejny miało zaszczyt zorganizować uroczystość na cmentarzu w Surkon-
tach, poświęconą 74 rocznicy bitwy stoczonej przez oddział Zgrupowa-
nia Nowogródzkiego AK pod dowództwem ppłk Macieja Kalenkiewicza 
z przeważającymi siłami NKWD.

Zaplanowana uroczystość odbyła się na wcześniej przygotowanym 
i uporządkowanym przez polską młodzież z Lidy cmentarzu wojennym 
w Surkontach. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, człon-
kowie Związku Polaków na Białorusi, rodacy z  Grodzieńszczyzny, Miń-
ska oraz młodzież z Lidy. Uroczystość rozpoczęto hymnem narodowym 
RP, hymnem Łagierników oraz zapaleniem znicza pamięci i minutą ciszy, 
aby uczcić zamordowanych bohaterów. Następnie została odprawiona 
uroczysta Msza Św. na cmentarzu w intencji poległych w bitwie żołnie-
rzy AK. W dalszej części został odczytany apel pamięci, zaś goście złożyli 
wieńce oraz zapalili znicze. Podczas ceremonii oprawę muzyczną złożo-
ną z pieśni narodowych zapewniły chóry polonijne z Białorusi.

Bitwa pod Surkontami.

W poniedziałek 21 sierpnia 1944 r. w kresowej wsi Surkonty, podczas 
przygotowań do kolejnej odprawy Komendanta Nowogródzkiego Okrę-
gu Armii Krajowej mjr. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, oddział polski 
liczący 72 żołnierzy został zaatakowany przez wojska NKWD. Po wielogo-
dzinnej walce w okrążeniu mjr Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”, hubalczyk, 
Cichociemny, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Mili-
tari i dwukrotny Krzyża Walecznych, poległ wraz z 35 swoimi żołnierzami, 
z których część Sowieci dobili bagnetami.

Na skutek donosu naczelnik raduńskiego rejonowego Oddziału Lu-
dowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych kapitan bezpieczeństwa 
państwowego Czikin skierował w okolice wsi Surkonty, celem likwida-
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cji „zgrupowania bandyckiego”, Grupę Wywiadowczo-Poszukiwawczą  
3. batalionu 32. Zmotoryzowanego Pułku Strzelców Wojsk Wewnętrz-
nych NKWD. Przybywające ciężarówki dostrzeżono w chwili, gdy zaha-
mowały i zaczęli z nich wyskakiwać bojcy. Cichy alarm wśród chłopców 
„Kotwicza”, rozrzuconych po odległych gospodarstwach, spowodował 
sprawne zajęcie stanowisk przez obsługę rkm. Spokojnie obserwowa-
no przez lornetki Sowietów, gdy milczkiem podkradali się do zaba-
gnionej łąki. Tam oczka wody rozbiły rytmicznie rozstawioną tyralierę 
i skupiły Sowietów w małe grupki. Wtedy, na rozkaz „Kotwicza”, otwarto 
zmasowany ogień. Jego skuteczność była ogromna.

Rozpiętość frontu walk liczyła około 1000 metrów. W  pierwszej fa-
zie walki zginęło 16-30 żołnierzy sowieckich i było kilkunastu rannych, 
w tym obaj sowieccy dowódcy. Straty po stronie polskiej ograniczały się 
do kilku zabitych i rannych. Około godz. 15.00 nastąpiła krótka narada. 
Część partyzantów wycofała się z lżej rannymi, „Kotwicz” postanowił zo-
stać do wieczora, by zabrać ciężko rannych. Nie doczekał…

W tym czasie oddziałom sowieckim przybył z odsieczą dowódca Gru-
py Wywiadowczo-Poszukiwawczej 3/32 zmot. pułku strz. kpt. Szulga i na-
czelnik rejonowego oddziału NKWD kpt. bezp. państw. Czikin. Według 
dokumentów sowieckich: „w wyniku 5-godzinnego boju [bandę] całko-
wicie zniszczono – zabito 53 bandytów, w tym 6 oficerów białopolskiej 
armii. Schwytano do niewoli – 4”.

W  Surkontach atakował, według ocen ocalałych oficerów AK, so-
wiecki batalion dowieziony na 30 ciężarówkach. Stosunek sił wynosił 
10:1 na niekorzyść Polaków. W drugiej fazie bitwy oddziały sowieckie 
zaatakowały lewe skrzydło obrony, starając się przełamać opór pol-
skich stanowisk, wedrzeć się na tyły obrońców i odciąć drogę odwro-
tu. Na prawym skrzydle rozpoczęły natarcie świeżo przybyłe oddziały 
NKWD. W  tej fazie Sowieci zdobyli wzgórze, na którym ustawili ce-
kaem. W tym czasie nastąpił nalot kilku sowieckich samolotów, któ-
re ostrzelały pozycje Polaków z  broni pokładowej. Sowiecki cekaem 
swoim ogniem ze wzgórza zniszczył polski punkt dowodzenia, zabi-
jając polską obsługę rkm, majora Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, 
rotmistrza Jana Skrochowskiego „Ostrogę” i  adiutanta pchor. Henry-
ka Nikicicza „Orwida”. Ten fakt spowodował wycofanie się pozostałych 
partyzantów.
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Straty sowieckie wyniosły 132 zabitych. Po stronie AK poległo 36 żołnierzy. 
Nie wszyscy zginęli w walce. Jedna z ocalałych sanitariuszek tak wspo-

mina ostatnią fazę walk:
Ale najgorsze było to, że oni razem ze mną robili obchód placu boju 

i wszystkich nieżyjących, ciężko rannych i lekko rannych, wszystkich dobijali 
bagnetami. Wszystkich! Pamiętam twarz kapitana „Hatraka” [kpt. Franci-
szek Cieplik]. On miał taką złotą szczękę i patrzył na mnie przytomnie, pa-
trzył na mnie tak, jakby jemu było mnie żal. Ja to widziałam po jego oczach. 
Sołdat podszedł i pchnął go bagnetem w bok. Ja tylko widzę jego zęby wy-
szczerzone, bo on jego walił w  brzuch, w  klatkę piersiową, ile tylko chciał. 
I tak po kolei, każdego.

Obchody rocznicy bi-
twy pod Surkontami są 
co roku niezwykle waż-
nym dla środowisk pol-
skich na Białorusi wyda-
rzeniem patriotycznym. 
Stowarzyszenie Łagierni-
ków Żołnierzy AK od lat 
dba o utrzymanie pamięci 
tych wydarzeń i  ich upo-
wszechnienie wśród spo-
łeczeństwa polskiego.

Cześć Ich pamięci !

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Urzędowi 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych za dofinansowanie organizacji obchodów 
w Surkontach.
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„nÓŻ w PlECY”

OBCHODY 79 rOCZniCY aGrESJi SOwiECKiEJ  
na POlSKĘ  (16-18.09.2018 r.)

 

W przeddzień obchodów tragicznej rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę, 
która odmieniła na zawsze los Kresów Wschodnich II RP zebrani w Kuklów-
ce Radziejowickiej kombatanci – Łagiernicy, a także przedstawiciele Związ-
ku Polaków na Białorusi uczestniczyli w szeregu atrakcji zaplanowanych dla 
nich przez nasze Stowarzyszenie, a także Fundację Pomocy i Więzi Polskiej 
„Kresy RP” (głównego organizatora tegorocznych obchodów). W  tym sa-
mym czasie młodzież z Mazowsza i Białorusi uczestniczyła w zorganizowa-
nych specjalnie dla nich warsztatach patriotyczno-edukacyjnych w 100-le-
cie odzyskania niepodległości – warsztatach liderskich i historycznych.

W  poniedziałek, 17 września 2018 r., obchody 79 rocznicy napaści 
Związku Sowieckiego na Polskę rozpoczęliśmy na Cmentarzu Powąz-
ki Wojskowe w Warszawie. Pragnęliśmy w tym szczególnym dniu, wraz 
z naszymi Rodakami z Białorusi, którzy tej rocznicy oficjalnie w swym kra-
ju obchodzić nie mogą, na jego początek pochylić głowy i złożyć hołd 
poległym w  obronie Ojczyzny bohaterom, a  także tysiącom obywateli 
polskich wywiezionych przez Sowietów na zesłanie.

Pierwsze kroki wraz z kombatantami skierowaliśmy do Panteonu Żołnie-
rzy Wyklętych – na tzw. „Łączkę”, gdzie po wprowadzeniu historycznym Pani 
Anety Hoffmann złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze pamięci i pomodlili-
śmy się o zbawienie dusz żołnierzy i działaczy niepodległościowych zamor-
dowanych przez komunistów. Mieliśmy przy tym okazję krótko spotkać się 
także z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem – wiceprezesem Instytutu Pamięci 
Narodowej, który przybliżył nam stan prac nad zidentyfikowaniem ofiar po-
chowanych w tym miejscu potajemnie w latach 40 i 50-tych XX w. Wierzymy, 
że uda się badaczom odszukać i godnie pochować szczątki wielu Żołnierzy 
Niezłomnych, a wśród nich obrońców Kresów Wschodnich II RP.

Następnie goście z Białorusi wraz z nami w cichej modlitwie złożyli hołd 
ofiarom katastrofy smoleńskiej. Dalej swe kroki skierowaliśmy do symbo-
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licznej Mogiły Sybiraków, gdzie wspominaliśmy ofiary represji sowieckich 
lat 1939-41, a także tych z czasów kolejnej i ostatecznej okupacji sowieckiej 
po roku 1944. Wielu kombatantów na wykutych w kamieniu listach łagrów 
sowieckich i miejsc zesłań Polaków odnalazła te, w których i oni sami odbyli 
wyroki wieloletnich łagrów. Swymi wspomnieniami podzielili się : pan Ze-
non Bieńko ze Związku Polaków na Białorusi oraz pan płk Antoni Łapiński.

Na koniec nasza liczna delegacja odwiedziła groby dwóch bohate-
rów – Żołnierzy Niezłomnych – mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” 
i gen. Emila Fieldorfa „Nila” (grób symboliczny). I tu także zebrani wysłu-
chali garści wspomnień o tych wyjątkowych żołnierzach Rzeczypospoli-
tej, a osobiste relacje pana Michała Bauera i pani Stanisławy Kociełowicz 
w niezwykły sposób wzbogaciły naszą wizytę w tym wyjątkowym miej-
scu. Zdaniem uczestników było to wspaniałe, podniosłe wprowadzenie 
do czekających nas tego dnia uroczystości.

Kolejnym punktem programu w dniu 17 września był udział w uroczy-
stej mszy polowej w intencji ofiar inwazji i represji sowieckich, która tra-
dycyjnie odbyła się na terenie Muzeum Katyńskiego. Po jej zakończeniu 
chętni mieli okazję zwiedzić Muzeum i nowo otwartą wystawę czasową. 
Mszę koncelebrował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, ks. 
kpt. Marian Janocha, ks. komendant Janusz Bąk oraz ks. Stanisław Ciuch-
nicki z Diecezji Gnieźnieńskiej. 

Prawda nie dała się zabić….. – powiedział ks. Biskup w 79 rocznicę napa-
ści Związku Sowieckiego na Polskę, nawiązując tymi słowami do lat, kie-
dy ten fakt był ukrywany przed –polskim społeczeństwem. Jeśli chcemy 
zachować wolność, musimy być wierni prawdzie. Ona jest warunkiem wol-
ności i godności człowieka. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Następnie, list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
odczytał Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michał Dworczyk, a list 
od Ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka odczytał sekretarz 
stanu w MON – minister Sebastian Chwałek. Następnie głos zabrała pre-
zes Federacji Rodzin Katyńskich - pani Izabela Saryusz – Skąpska. W uro-
czystościach uczestniczyli posłowie A. Melak i A. Macierewicz.

Po mszy delegacja kombatantów naszego Stowarzyszenia na czele 
z Prezesem Arturem Kondratem, delegacją Związku Polaków na Białorusi 
i Prezesem Fundacji Energa – Panem Leszkiem Urbą złożyła kwiaty przy 
Ścianie Pamięci Muzeum.
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Kolejny punkt to główne uroczystości rocznicowe pod Pomnikiem Po-
ległych i Pomordowanych na Wschodzie przy ul. Muranowskiej w War-
szawie. Stowarzyszenie wystawiło swój poczet sztandarowy. Wysłucha-
liśmy listów okolicznościowych od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz 
Premiera Mateusza Morawieckiego.

Przemówienia wygłosili m.in. prezesi Federacji Rodzin Katyńskich 
i  Związku Sybiraków oraz Prezes naszego Stowarzyszenia – Artur Kon-
drat. Prezes Stowarzyszenia przywitał w sposób szczególny Kombatan-
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tów z Kresów Wschodnich na czele z Panią płk Weroniką Sebastianowicz 
oraz przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi.

Na zakończenie obchodów 79 rocznicy napaści Sowietów na Polskę dele-
gacje Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Pola-
ków na Białorusi oraz prezes Fundacji Energa – Pan Leszek Urba z małżonką 
złożyli wieńce pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

Wspólna fotografia na koniec obchodów oraz zapalenie zniczy pamięci przy 
tablicy poświęconej Matkom Sybiraczkom zakończyły te wyjątkowe obchody. 
Cieszymy się, że dane nam je było przeżyć z liczną delegacją naszych gości 
z dawnych Kresów Wschodnich II RP, strażników polskości na tym terenie.

Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK pragnie serdecznie podzię-
kować partnerom – organizatorom tegorocznych obchodów rocznico-
wych – Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” oraz Fundacji Pamięci 
Historii i Kultury Polskiej na Białorusi za okazaną pomoc.
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warSZtatY PatriOtYCZnO-EDUKaCYJnE  
Dla MŁODZiEŻY w StUlECiE ODZYSKania PrZEZ 

POlSKĘ niEPODlEGŁOŚCi (16-18.09.2018 r.)

W dniu 16 września 2018 r. młodzież z Kresów Wschodnich oraz mło-
dzież z  Mazowsza uczestniczyła w  warsztatach patriotyczno-edukacyj-
nych, które zostały zorganizowane w  stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości przez Fundację Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Biało-
rusi oraz Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Na początek uczestnicy wzięli udział w warsztatach liderskich, jakże 
potrzebnych w  codziennym życiu i  aktywności społecznej. Młodzież 
wraz profesjonalnym trenerem Panią Agnieszką Kostecką szukała od-
powiedzi : Kto to jest lider? Jakie cechy powinien mieć lider? Następ-
nie w dość trudnym zadaniu, jakim było złożenie według ustalonego 
wzoru desek, szukaliśmy prawdziwego lidera. Było to fantastyczne ćwi-
czenie dla młodzieży. Pozwoliło także zintegrować się młodzieży z Ma-
zowsza z młodzieżą z Kresów. W trakcie tego ćwiczenia role w zespo-
le kilkakrotnie się zmieniały, ale młodzież nie poddawała się i  dzięki 
współpracy wszystkim drużynom udało się ułożyć wzory.

W drugiej części warsztatów młodzi uczestnicy poznali bliżej walkę 
o wschodnie granice Polski w latach 1918-21, życie na Kresach Wschod-
nich II RP oraz konsekwencje inwazji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r. 
W  czasie warsztatów patriotycznych prowadzonych przez historyka 
- panią Anetę Hoffmann młodzież poznała sylwetki Żołnierzy Wyklę-
tych jako wzór do naśladowania dla młodzieży. W szczególności wzór 
pracy zespołowej. 

W przeddzień rocznicy napaści Sowietów na Polskę Pani Aneta przy-
pomniała tragiczne losy naszych Rodaków, którzy zostali na Kresach 
po 17 września. Ten moment był bardzo wzruszający dla uczestników, 
a w szczególności dla młodzieży z Polski, która poznała osobiście mło-
dzież z dawnych Kresów Wschodnich II RP. Ich rodziny do dnia dzisiej-
szego mieszkają na dawnych, wschodnich terenach Polski i jak mówią 
ich dziadkowie to Polska nas opuściła, my nadal żyjemy na swej ojcowiź-
nie, jak nasi przodkowie przed wiekami.
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Mamy nadzieję, że były to pouczające lekcje dla naszej młodzieży, a tak-
że inspirujące ich do dalszej pracy nad sobą i zgłębiania polskiej historii.

W kolejnym dniu młodzież uczestniczyła w szeregu uroczystości zwią-
zanych z rocznicą inwazji sowieckiej na Polskę.
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rElaCJa Z i BiEGU PatrOlOwEGO 
PaMiĘCi HalinKi BrZUSZCZYŃSKiEJ (PS. „MaŁa”)

wOŁOMin, 28.09.2018 r.

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliw-
skiej w Wołominie oraz najbliższa rodzina poległej sanitariuszki Halinki 
Brzuszczyńskiej 28 września 2018 roku zorganizowały I Bieg Patrolowy 
Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej (ps. „Mała”). Nasze Stowarzyszenie miało 
zaszczyt być jego współorganizatorem.

Tym patriotyczno–sportowym wydarzeniem organizatorzy pragnęli 
uczcić pamięć osoby niezwykłej – rodowitej wołominianki i wielkiej bo-
haterki. Halina Maria Brzuszczyńska urodziła się w Wołominie 31 stycz-
nia 1928 roku i  z  tym miastem związana była przez całe krótkie życie. 
W  domu przy ulicy Piaskowej przeżyła cudowne dzieciństwo, tu uczy-
ła się patriotyzmu od rodziców i pedagogów. W Kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej przyjęła chrzest i Pierwszą Komunię Świętą. W Wołomi-
nie rodziły się jej marzenia o karierze lekarza, a podczas wojny stawiała 
pierwsze kroki jako pielęgniarka w Izbie Chorych przy ul. Powstańców.

Szesnastoletnia sanitariuszka i jej trzej towarzysze zginęli 20 lipca 1944 
roku w  Majdanie, rozstrzelani przez niemieckich żandarmów podczas 
próby niesienia pomocy rannemu koledze. Swoje młode życie poświęcili 
w imię wielkich ideałów:  patriotyzmu, koleżeństwa i miłości bliźniego.

Pierwsza część uroczystości odbyła się przy Pomniku Bohaterów AK 
i NSZ Majdan na cmentarzu parafialnym w asyście pocztów sztandaro-
wych: naszego Stowarzyszenia, Związku Inwalidów Wojennych RP Woło-
min, NFZ Wołomin, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okrę-
gu Mazowieckiego oraz I LO PUL w Wołominie. Gości powitała dyrektor 
szkoły – pani Agnieszka Kaczyńska. Rys biograficzny „Małej” oraz rodzin-
ne wspomnienia zaprezentowali pani Anna Wojtkowska i brat Halinki – 
pan Jacek Brzuszczyński. Kolejnym punktem programu był Apel Pole-
głych odczytany przez ucznia liceum – Pawła Noseckiego. Część oficjalna 
uroczystości zakończyła się złożeniem wieńców pod Pomnikiem Bohate-
rów AK i NSZ przez Burmistrza Wołomina – panią Elżbietę Radwan oraz 
delegacje: naszego Stowarzyszenia, Fundacji Pamięci Historii i  Kultury 
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Polskiej na Białorusi oraz I LO PUL w Wołominie. Silencium Pamięci Pole-
głych odegrał mistrzowsko na trąbce Piotr Przybyła.

Drugą część obchodów stanowiły zmagania sportowe. Czteroosobowe 
patrole miały do pokonania pięciokilometrowy dystans leśnym traktem 
– od Pomnika Pamięci Bohaterskiej Śmierci 20 lipca 1944 roku w Majda-
nie do Strzelnicy „Torstar” w Wołominie. Na trasie wykonywały zadania 
specjalistyczne: strzelanie do biatlonu i do tarczy z broni pneumatycz-
nej, rzut granatem, tor przeszkód i zadanie z zakresu pomocy sanitarnej 
na polu walki. W zawodach wzięło udział 12 zespołów reprezentujących: 
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Fundację Historii 
i Kultury Polskiej na Białorusi, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
(CSŁiI) w Zegrzu, Combat Alert, Ligę Obrony Kraju oraz I LO PUL im. 111 
Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.

Podsumowanie uroczystości odbyło się na terenie Parku „Torstar” 
w Wołominie, gdzie nagrodzono zwycięzców w klasyfikacji zespołowej 
i indywidualnej. Jako pierwsza na metę dotarła drużyna Żołnierzy CSŁiI. 
Zawodnicy Centrum podjęli jednak decyzję fair play i wystąpili poza kwa-
lifikacją. Po takiej decyzji biuro zawodów ogłosiło wyniki.

Najlepszymi strzelcami I Biegu Patrolowego zostali uczniowie I LO PUL  
w Wołominie: Magdalena Winiarska – I miejsce, Natalia Rosłon – II m. oraz 
Cezary Stępień – III m. W kategorii drużynowej szkół mundurowych naj-
lepsze okazały się patrole uczniowskie wołomińskiego liceum: I miejsce – 
kl. 3A, II miejsce – kl. 3B  i III miejsce – kl.2A. W klasyfikacji open na podium 
stanęły grupy reprezentujące: LOK Wołomin – I miejsce, Fundację Historii 
i Kultury Polskiej na Białorusi – II miejsce oraz III miejsce – drużyna kla-
sy 1B. Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymali pamiątkowe medale z podo-

bizną Halinki, których fundatorką 
była Burmistrz Wołomina. Pyszny 
poczęstunek grochówką zabez-
pieczyło Starostwo Wołomińskie.

W  trakcie Biegu nie mogło za-
braknąć delegacji naszego Sto-
warzyszenia. W  imieniu Zarządu 
naszej organizacji do zebranych 
przemówiła Pani Aneta Hof-
fmann, a laureatka konkursu wo-
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kalnego I  Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym 
o Niepodległość”, zorganizowanego przez naszą organizację w 2017 r. 
– Pani Weronika Zdzieborska uświetniła finał Biegu swą interpretacją 
piosenek patriotycznych.

Bardzo dziękujemy młodzieży z  I  LO PUL za uczestniczenie w  Biegu 
w imieniu weteranów AK Łagierników i członków naszego Stowarzyszenia.

Gratulujemy dyrekcji I LO PUL w Wołominie wspaniałej organizacji Bie-
gu, dziękujemy za przypomnienie młodzieży i społeczności lokalnej po-
staci Halinki Brzuszczyńskiej (ps. „Mała”) i  mamy nadzieję, że ta cenna 
inicjatywa patriotyczna wejdzie na stałe do kalendarza uroczystości po-
wiatu wołomińskiego.
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SPOtKania ŚwiĄtECZnE  
Z POlaKaMi na BiaŁOrUSi

Od połowy października koordynatorzy wraz z wolontariuszami Sto-
warzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przy udziale Fun-
dacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” oraz Fundacji Pamięci Historii 
i  Kultury Polskiej na Białorusi rozpoczęli przygotowania do kolejnej 
zbiórki bożonarodzeniowej „Polacy Kresowym Rodakom”. W  pierw-
szych dniach grudnia w wielu miastach Polski rozpoczęło się wielkie 
pakowanie darów.

Wielka rzesza wolontariuszy poświęciła swój czas i przez kilka dni przy-
gotowywała paczki świąteczne dla naszych Rodaków z Kresów Wschod-
nich, mieszkających obecnie na terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy. Pod-
czas każdej naszej akcji podkreślamy, że zebrane dary stanowią pewnego 
rodzaju symbol nierozerwalnej więzi i pamięci płynący z Polski dla na-
szych Rodaków na Wschodzie.

Zaraz po zakończeniu pakowania paczek delegacja Stowarzyszenia 
wyruszyła na Białoruś. Po drodze odwiedziliśmy Szkołę Podstawową 
w Nowym Dworze, gdzie byliśmy pod wielkim wrażeniem Izby Pamięci, 
która została poświęcona lokalnym mieszkańcom miejscowości Nowy 
Dwór i okolic. To prawdziwe muzeum historii tej ziemi i  jej mieszkań-
ców. W późnych godzinach wieczornych przekroczyliśmy granicę i od 
następnego dnia rozpoczęliśmy odwiedziny u naszych Rodaków.

Nasza delegacja w pierwszej kolejności odwiedziła kombatantów Armii 
Krajowej oraz Sybiraków. Przy każdym spotkaniu towarzyszyły nam wielkie 
emocje. Każde spotkanie to inna historia rodzin … Zasłuchani we wspo-
mnienia wspominaliśmy czasy, kiedy na tych ziemiach była Polska, a na-
stępnie przyszły czasy sowieckie. W każdym domu, który odwiedziliśmy, 
wisiały polskie flagi i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W ciągu krót-
kiego czasu, jaki mogliśmy spędzić na Białorusi w dniach 07-10.12.2018 r. 
odwiedziliśmy Rodaków w Nowogródku, Iwiu, Brzozówce i Lidzie.
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Zwieńczeniem naszego pobytu na Kresach była msza święta, na której 
wszyscy zaśpiewaliśmy pieśń:

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Ociemniałym podaj rękę, 
Niewytrwałym skracaj mękę, 
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

 Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 
 Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! 
 Przez Twego Syna konanie 
 Uproś sercom zmartwychwstanie, 
 W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Miej w opiece naród cały, 
Który żyje dla Twej chwały, 
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Wszyscy w wielkim wzruszeniu opuściliśmy kościół ……

Nasza delegacja przygotowała również niespodziankę dla najmłod-
szych Rodaków. Specjalnie dla nich z  Polski przyjechał Święty Mikołaj 
oraz Śnieżynka, a dzieci na tę okazję dla wyjątkowych gości przygoto-
wały koncert kolęd. Mikołaj każdemu artyście wręczył drobny upominek.

Nasze spotkanie z Rodakami zakończyło się spotkaniem opłatkowym 
w  Lidzie. Na wszystkie spotkania przybywała bardzo liczna grupa na-
szych Rodaków, z którymi mogliśmy przełamać się opłatkiem i przekazać 
życzenia z Polski.
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Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej składa wszystkim zaangażowa-
nym instytucjom, wolontariuszom, jak i darczyń-
com, dorosłym i  dzieciom gorące podziękowa-
nia. W  szczególności podziękowanie kierujemy 
do Kancelarii Senatu RP, która wsparła nasz pro-
jekt środkami finansowymi na realizację zadań 
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Gra-
nicą w 2018 r. Wszyscy razem sprawiliśmy, że te 
Święta dla wielu Rodaków były wyjątkowe.

Spotkanie z Panem  
kpt. Edwardem Akuszewiczem

Śp. ppor Anna Surowicz z Prezesem Arturem 
Kondratem – przekazanie paczek

Spotkanie bożonarodzeniowe z Kombatantami i Panem Konsulem Jarosławem Książkiem
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Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej dziękuje 
wszystkim wolontariuszom, miastom: Wołomin, Radzymin, Ząbki, Ostrołę-
ka, Nowy Dwór koło Kuźnicy, Kuźnicy, Sejny, Łódź, Karolin, Wyszków, Augu-
stów, Janówka, Suwałki, Zielonka, Kobyłka, Warszawa, Zakład Karny Przy-
tuły Stare, Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa za aktywny 
udział w kolejnej edycji zbiórki darów „Polacy Kresowym Rodakom” i oka-
zane serce.

Spotkanie bożonarodzeniowe z Kombatantami i Panem Konsulem Jarosławem Książkiem

Uroczyste przekazanie  
paczek rodzinom  

i dzieciom w Lidzie
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„POlaCY KrESOwYM rODaKOM,  
BOŻE narODZEniE 2018 r.”

SPOtKania ŚwiĄtECZnE Z POlaKaMi na litwiE

W  ramach corocznej akcji „Polacy Kresowym Rodakom” przedstawicie-
le Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z  grupą wo-
lontariuszy i  koordynatorów zbiórki: Grzegorzem Sul, Piotrem Wiktor-
skim z Ostrołęki, Małgorzatą Zyśk – Burmistrz Miasta Ząbki, Anną Siebert 
z Sejn, przybyli z pielgrzymką do Wilna.

Zbiórka darów odbywa się w całej Polsce od 7 lat, dwa razy w roku - 
z  okazji Bożego Narodzenia i  Świąt Wielkanocnych. Akcja pierwotnie 
kierowana była przez nasze Stowarzyszenie do naszych kombatantów 
i  łagierników Żołnierzy Armii Krajowej na Litwie, Ukrainie i  Białorusi, 
ale z czasem rozrosła się na tyle, że obecnie członkowie Stowarzyszenia 
w pielgrzymce z darami odwiedzają również dzieci i młodzież na Kresach 
uczęszczające do polskich przedszkoli i szkół.

W  okręgu wileńskim odwiedziliśmy dziesięć placówek i  przekaza-
liśmy paczki z  Polski, w  których oprócz artykułów szkolnych, ubrań 
i żywności, spakowane zostały świąteczne kartki z życzeniami i opłatek. 
Na swojej drodze pielgrzymkowej odwiedziliśmy szkolę i przedszkole 
w Wojdatach, Wileńską Szkołę Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Bia-
łej Wace. Przekazaliśmy też dary dla uczniów Gimnazjum z Pogir i Buj-
widz, wileńskiej szkoły wielofunkcyjnego centrum w Werkach. Odwie-
dziliśmy Gimnazjum Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Centrum 
opieki socjalnej w Wołczunach, Gimnazjum w Niemieżu, Wielofunkcyj-
ne centrum w Rudominie i hospicjum w Wilnie prowadzone przez sio-
strę Michaelę Rak. 

W niedzielę rano, 16 grudnia 2018 r., spotkaliśmy się w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie z kombatantami i Sybirakami, przekazując na ich ręce 
życzenia świąteczne i dary, aby na polskich stołach mogły zagościć pro-
dukty z Polski, będące wyrazem naszej wdzięczności i pamięci o Kreso-
wych Rodakach. Była to chwila pełna wzruszeń. Polacy z Kresów, ze łzami 
wzruszenia powtarzali słowa : Macierz pamięta. 
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W  rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości nie mogło nas za-
braknąć na cmentarzu na Rossie. Złożyliśmy wiązankę biało-czerwonych 
kwiatów i  zapaliliśmy znicze na grobie matki Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, gdzie złożono serce wodza. Był to wyjątkowy moment dla nas 
Wszystkich, staliśmy przed Marszałkiem – Polacy z całej Polski i Rodacy 
z Kresów – obecnie Litwy i Białorusi.

Podczas pielgrzymki pokłoniliśmy się Matce Bożej w  Ostrej Bramie 
i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej dziękczynnej w parafii Najświętszej 
Maryi Panny Wniebowziętej w Wilnie. Wieczorem odbyła się uroczysta 
gala, podczas której nastąpiło symboliczne przekazanie paczek oraz wrę-
czenie statuetek dla kombatantów i darczyńców. Punktem kulminacyj-
nym był spektakl „Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze”. Na zakończenie 
przyszedł czas na życzenia i przełamanie się opłatkiem. 

Dzięki tej pięknej inicjatywie wszyscy Polacy, zarów-
no w Kraju, jak i na Kresach, mogli poczuć się jak jedna, 
wielka, polska rodzina. Ojciec Święty Jan Paweł II powie-
dział takie znamienne słowa: Człowiek jest tyle wart ile 
może dać drugiemu człowiekowi. I nie muszą to być wiel-
kie wyrzeczenia, niekiedy wystarczy pamięć, poświęco-
ny czas i skromny dar serca. 

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Sena-
tu RP na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Gra-
nicą w 2018 r.
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„POlaCY KrESOwYM rODaKOM,  
BOŻE narODZEniE 2018 r.”

BOŻOnarODZEniOwa POMOC Dla POlaKÓw na UKra-
iniE – UKraiŃSKiE DrOGi, CZYli JEDZiEMY na PODOlE

Zbiórka darów „Polacy Kresowym Rodakom” organizowana przez Stowa-
rzyszenie Łagierników Żołnierzy AK w bieżącym roku objęła również tere-
ny Ukrainy. Wyjazd na Ukrainę był zaplanowany tuż na początku grudnia, 
ale ze względu na zaistniałą niepewną sytuację polityczną i wprowadzenie 
stanu wojennego termin wyjazdu został zawieszony, a później całkowicie 
odwołany. Nie chcąc jednak pozbawiać naszych Rodaków ważnej dla nich 
pomocy materialnej i  duchowej w  tak trudnym dla Ukrainy momencie, 
a do tego przy okazji jakże rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia delegacja 
naszego Stowarzyszenia dołączyła do wyjazdu na Ukrainę organizowane-
go przez Wicemarszałek Senatu RP – Panią Marię Koc.

Dwa pierwsze dni po przekroczeniu granicy to podróż w  konwoju 
z  różnymi organizacjami i  samorządowcami, którzy mieli ten sam cel, 
zawiezienia zebranych darów. Samorząd z Węgrowa był reprezentowa-
ny między innymi przez przewodniczącą Rady Miejskiej Zofią Paczóską 
oraz przez kustosza i przewodnika Marka Sobisza, zaangażowanego tak-
że w  odbudowę klasztoru w  Rawie Ruskiej. Samorządowców z  Mińska 
Mazowieckiego reprezentował były wicestarosta Krzysztof Płochocimski, 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z przewodniczącym Patrykiem Cze-
chem stanowiło przeważającą część uczestników wyjazdu, wioząc dary 
w ramach akcji „Polak z Sercem”. Akcja po raz pierwszy przeprowadzona, 
ale z dużym rozmachem wsparta o doświadczenia zespołu Polskiej Kon-
federacji Episkopatu ds. Pomocy Kościołowi na Wschodzie i  Stowarzy-
szeniu Pomocy Kościołowi w Potrzebie. W ogólnopolską akcję zaangażo-
wało się 18 diecezji. Patronuje tej akcji arcybiskup Metropolita Lwowski 
Mieczysław Mokrzycki, ze strony polskiej biskup Marek Solarczyk, a  ze 
strony Parlamentu Polskiego – Pani Marszałek Senatu, Maria Koc.

Pierwszy przystanek to parafia w Żółkwi. Ogromna ilość paczek, w tym 
zebranych w  ramach akcji naszego Stowarzyszenia „Polacy Kresowym 
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Rodakom”, zostaje zostawiona w domu parafialnym, która później będzie 
rozwieziona dla osób najbardziej potrzebujących. Niestety czas nie po-
zwolił na zwiedzenie kolegiaty i zamku Żółkiewskich. 

Kolejny dzień to spotkanie z Polakami z parafii w Nowosiółkach i Sie-
mionówce i  odwiedzenie jednej rodziny polskiej w  ich domu. Ksiądz 
Bazyli Pawełko, który jest proboszczem w  Siemionówce, nie ukrywał 
wzruszenia. Serdecznie dziękował za otrzymane paczki, którymi obda-
ruje już nie tak liczne grono Polaków. Sporo ludzi wyjechało za pracą, 
relacjonuje, a starsi odchodzą z tego świata. Oprowadził nas po koście-
le, który pamięta jeszcze I Rzeczpospolitą. Stara się odrestaurować ko-
ściół, a  każdy znaleziony artefakt polskości z  namaszczeniem zacho-
wuje i przywraca do świetności. Mamy także możliwość spotkania się 
z  polską czteropokoleniową rodziną. Chwila spędzona u  pani Janiny, 
rozmowa o  warunkach życia, o  zarobkach. Pani Janina recytuje nam 
swoje wiersze. Składamy Jej w  imieniu wszystkich Polaków życzenia 
świąteczne i noworoczne. Powracamy następnie do Lwowa drogą dłuż-
szą, ale bardziej przejezdną.

Niedziela 16 grudnia 2018 r. Delegacja naszego Stowarzyszenia wyru-
sza już dalej, z  samego rana samotnie na Podole, do Kamieńca Podol-
skiego. Od poprzedniego wieczora śnieg pada non stop. Droga, którą się 
w dniu wczorajszym poruszaliśmy do Nowosiółki, w niczym nie przypo-
mina drogi, którą jedziemy. Co kilkadziesiąt kilometrów jakiś samochód 
leży w  przydrożnym rowie. Od Tarnopola opady śniegu przybierają na 
sile. Najgorzej jest na Bukowinie. Droga nieodśnieżona, jedziemy po śla-
dach samochodów, które się poruszały wcześniej, a jeszcze śnieg ich nie 
przysypał. Śnieg oblepia wycieraczki. Zatrzymujemy się po drodze kilka 
razy, by usunąć z nich lód, a śnieżyca nie ustaje. Silny wiatr już wyczu-
walny jest przy prowadzeniu samochodu, a do tego atrakcje drogi – peł-
no dziur. Jednak udało nam się dojechać do Kamieńca. Nasi gospodarze 
nie wierzą, że przebrnęliśmy przez tę śnieżycę i drogę, która prowadzi do 
Kamieńca Podolskiego. Dowozimy dary do polskiego przedszkola. Jego 
dyrektor - Pani Wiktoria Grzegorzewska cieszy się, że dzieci będą miały 
niespodziankę przed świętami, choć powtarza, że nie wierzyła, że ktokol-
wiek przyjedzie. Szybki obiad i dalej w drogę do Baru. 

Następnego dnia pani Teofila Ordyńska, podczas zwiedzania miasta 
opisywała mi moment, w którym jedna z osób trzy razy zadawała jej py-
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tanie na temat otrzymanej paczki : Ale to dla nas ? Prosto z Polski ? … z sa-
mej Warszawy ? Że też pamiętają o nas. 

Tak, prosto z Polski, z wielu miast Polski: Warszawy, Kobyłki, Zielonki, 
Radzymina, Augustowa, Sejn, Ostrołęki, Łodzi, Nowego Dworu koło Kuź-
nicy, Kuźnicy…..

Kolejny dzień to znowu kolejne wyzwanie i  kolejna walka z  kilome-
trami do przebycia i ze stanem nawierzchni. Zmienia się tylko podłoże. 
Przez całą niedzielę walczyliśmy ze śnieżycą, wiatrem i zaspami – kolejny-
mi naszymi przeciwnościami. Jedziemy do Dowbysza, powoli kierując się 
w stronę Polski. Na drodze mamy lód. Jedno, długie na 210 kilometrów 
lodowisko, chyba, że ktoś na tym odcinku nieopatrznie wylał wodę, two-
rząc lodowisko terenowe. Nie wiem, co gorsze czy ta śnieżyca czy wyśli-
zgany śnieg, a miejscami po prostu lód. 

Jedziemy do ks. Waldemara Pawelca, który jest proboszczem w koście-
le pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Dowbyszu. Ostatnie paczki 
zostają przekazane, dzieci zadowolone, że otrzymały paczki pod choin-
kę, kilka pamiątkowych zdjęć. 

Następny dzień to już powrót do Kraju. Osiem godzin ciągłej jazdy i do 
przekroczenia granica, na której trzeba odstać.

Podsumowując wyjazd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 
do Rodaków na Ukrainie była to walka z niesamowitą ilością kilome-
trów do przebycia, z  przeciwnościami losu, jak również warunkami 
pogodowymi, ale nagrodą jak zawsze były : uśmiech, szczęście i  łzy 
tych, których odwiedziliśmy i  o  których pamiętamy. Ważne było dla 
nas także, że dane przez nas na Podolu, w Kamieńcu słowo na Wiel-
kanoc, że przyjedziemy przed świętami Bożego Narodzenia, zostało 
dotrzymane.

Piotr Grzegorzewski

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Senatu 
RP na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią 

i Polakami za Granicą w 2018 r.
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„POlaCY KrESOwYM rODaKOM,  
BOŻE narODZEniE 2018 r.”

Gala DOBrOCZYnnOŚCi – BOŻE narODZEniE 2018

W  dniu 20 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Stowa-
rzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, jak również podsumowanie działań 
związanych z akcją „Polacy Kresowym Rodakom”.

W tym roku gościliśmy wyjątkowych gości – Rodaków z Lidy na Białorusi 
z przewodniczącą oddziału lidzkiego ZPB – Ireną Biernacką. Bardzo wszy-
scy byli wzruszeni, że Rodacy z Kresów mogli przyjechać na spotkanie i po-
dzielić się ze wszystkimi opłatkiem oraz zaśpiewać wspólnie kolędy.

Pierwszym i  bardzo podniosłym punktem spotkania była nominacja na 
stopień podpułkownika pana Michała Helmuta Bauera. Decyzję w tej sprawie 
odczytał w  imieniu Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka - mjr 
Paweł Kamiński, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa 
Praga. Każda nominacja na wyższy stopień wojskowy naszych Kombatantów 
bardzo cieszy i jest wielkim wydarzeniem w naszym Stowarzyszeniu.

Po nominacji zabrał głos prezes Stowarzyszenia Łagierników Artur Kon-
drat. Po przywitaniu się z gośćmi podziękował obecnej na Gali pani mjr Sta-
nisławie Kociełowicz ze Szczecina za jej zaangażowanie i energię, z jaką na co 
dzień wspiera Stowarzyszenie. Następnie przekazał podziękowania człon-
kom tzw. Drużyny Kresowej, członkom Stowarzyszenia, którzy biorą czynny 
udział w organizowaniu wszystkich uroczystości. Kombatantom, którzy sta-
wiają się na każde zaproszenie. Wiceprezes Grażynie Korzeniewskiej – Złoc-
kiej. Barbarze Pieniek i Dominice Kołakowskiej za pilnowanie finansów i pro-
wadzenie księgowości Stowarzyszenia. Magdalenie i Jackowi Barczakom za 
oprawę i  prowadzenie uroczystości oraz Tomkowi Troszczyńskiemu i  Lidii 
Dmoch za oprawę medialną i upamiętnianie naszych działań na zdjęciach 
i filmach. Za działalność edukacyjną Anecie i Krzysztofowi Hoffmann i  ich 
pracę z młodzieżą. Podziękowanie Prezes Kondrat skierował także do obec-
nego na Gali prezesa Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, 
Denisa Zwonika i jego siostry Wiktorii, którzy aktywnie wspierają działania 
Stowarzyszenia. Podziękowania i życzenia świąteczne złożył też w imieniu 
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pani pułkownik Stefani Szantyr – Powolnej, która w tym roku nie uczestni-
czyła w Gali Dobroczynności ze względów zdrowotnych.

Kolejnymi mówcami byli wiceprezes mjr Stanisława Kociełowicz, wi-
ceprezes Grażyna Złocka-Korzeniewska oraz Dyrektor ds. Organizacji 
Uroczystości i Pomocy Polakom na Wschodzie - pani Monika Brzezińska. 
W imieniu Związku Polaków na Białorusi i prezes Andżeliki Borys życze-
nia świąteczne i noworoczne złożyła pani Irena Biernacka.

Pomiędzy przemówieniami całą uroczystość swym śpiewem uświet-
niali laureaci konkursu wokalnego pieśni patriotycznych I oraz II Festiwa-
lu „Walczącym o Niepodległość” – Weronika Zdzieborska i Michał Steciak. 
W ich wykonaniu usłyszeliśmy podczas Gali wiele kolęd.

Następnie zostały wręczone Dyplomy Uznania szkołom i organizacjom 
uczestniczącym w zbiórce paczek w ramach akcji „Polacy Kresowym Ro-
dakom” na terenie Warszawy i Mazowsza. Wyróżnieni zostali : Młodzie-
żowy Wolontariat Szkolno-Parafialny „Otwarte Serca” (dyplom odebrała 
Pani Magdalena Pomianowska), Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 
Eskadry Myśliwskiej w Wołominie oraz Szkoła Podstawowa im Józefa Pił-
sudskiego nr 3 w Wołominie. Dyplomy otrzymały także radne Rady Dziel-
nicy Warszawa Praga Północ – pani Teresa Mioduszewska, pani Grażyna 
Szymańczuk oraz pani Wiesława Batko. Dyplom Uznania w imieniu Hufca 
OHP w Wołominie odebrała pani Ewa Porycka. Dyplom dla Solidarności 
Walczącej odebrał przewodniczący Okręgu Mazowieckiego tej organiza-
cji – pan Piotr Rzewuski oraz pani Jolanta Gorczyńska.

Wyrazy wdzięczności zostały skierowane przez Prezesa Stowarzyszenia 
Łagierników Artura Kondrata również do dyrektora Oddziału Mazowiec-
kiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pana Ryszarda 
Madziara za włączenie się Agencji w zbiórkę paczek pn. „Polacy Kreso-
wym Rodakom”. Słowa podziękowania zostały też skierowane do Piotra 
Grzegorzewskiego za wyjazd z paczkami na Ukrainę.

Po złożeniu sobie życzeń i przełamaniu się opłatkiem oraz wspólnym 
odśpiewaniu kolęd Gala Dobroczynności zakończyła aktywną działal-
ność Stowarzyszenia w minionym 2018 r.
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Podziękowania za dary  
od Związku Polaków na Białorusi Oddział Lida
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cd. Podziękowania za dary  
od Związku Polaków na Białorusi Oddział Lida

Podziękowania za paczki od Sybiraków z Litwy
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Podziękowania za paczki od polskiej szkoły na Litwie 
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wYJaZD na BiaŁOrUŚ  
– 77 rOCZniCa POwStania arMii KraJOwEJ  

i 79 rOCZniCa PiErwSZYCH wYwÓZEK na SYBir 

W  dniach 9-10 lutego 2019 r. delegacja Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej przebywała na Kresach. W sobotę 9 lutego od-
było się odsłonięcie pomnika nagrobnego Eugenii Myszkówny (ps. „Gien-
ka”) we wsi Nadzieja koło Krupowa. Strzelec Eugenia Myszkówna była 
sanitariuszką oddziału przybocznego komendanta Podokręgu AK Nowo-
gródek ppłk Macieja Kalenkiewicza (ps. „Kotwicz”). Była jedyną kobietą, 
która poległa wraz z 31 żołnierzami i oficerami AK (w tym komendantem) 
w bitwie pod Surkontami 21.08.1944 r. Jej ciało zostało po śmierci zabra-
ne przez rodzinę, stąd nie jest pochowana wraz z towarzyszami broni na 
cmentarzu pod Surkontami – miejscu pamięci narodowej. Pomnik został 
urządzony przez Fundację Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, 
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Światowy Zwią-
zek Armii Krajowej oddział Nowogródzki przy wsparciu finansowym In-
stytutu Pamięci Narodowej i dr Kazimierza Krajewskiego.

Następnie Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajo-
wej oddał hołd i pożegnał długoletnią działaczkę Stowarzyszenia, łącz-
niczkę Armii Krajowej ppor. Annę Surowicz zmarłą 29.01.2019 r., odwie-
dzając jej grób na cmentarzu w Lidzie. Tu także odwiedziliśmy, oddając 
hołd oraz zapalając znicze pamięci, groby innych pochowanych tu żoł-
nierzy Armii Krajowej.

10 lutego w Lidzie odbyły się uroczystości upamiętniające 79 rocznicę 
pierwszych wywózek na Sybir oraz 77 rocznicę powstania Armii Krajo-
wej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Sybiraków oraz 
Żołnierzy Armii Krajowej. Podniosłą atmosferę mszy świętej wprowa-
dzili harcerze, którzy wnieśli uroczyście sztandar Sybiraków. Wiele osób 
uczestniczących w  mszy świętej nie kryło wzruszenia, widząc poczet 
sztandarowy i polskich harcerzy. Po mszy świętej odbyła się patriotycz-
na akademia w wykonaniu młodzieży. Na uroczystości Prezes Stowarzy-
szenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej – Artur Kondrat oraz Prezes 
Związku Polaków na Białorusi – Andżelika Borys wręczyli pamiątkowe 
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statuetki Żołnierzom Armii Krajowej i  zasłużonym Sybirakom. Wszyscy 
Sybiracy i Kombatanci otrzymali listy z podziękowaniem za swoją posta-
wę i krzewienie polskości na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Uroczystości zostało zorganizowane przez Związek Polaków na Biało-
rusi, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz Fundację 
Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”.
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1 MarCa 2019 r. – narODOwY DZiEŃ PaMiĘCi  
ŻOŁniErZY wYKlĘtYCH

Dzień 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świę-
tem państwowym obchodzonym od roku 2011. Data nawiązuje do tra-
gicznych wydarzeń z  1951 roku, kiedy to wykonano wyroki śmierci na 
kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i  Niezawisłość. W  dniu 1 
marca 1951 r. w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej 37 zamor-
dowano Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawal-
ca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.

W tym dniu składamy hołd tym, którzy mieli nie tylko marzenie o Nie-
podległej, ale też potrafili o nią walczyć. Upamiętniamy co roku w tym 
dniu te tysiące osób, które zdecydowały się w  momencie ponownego 
totalnego zagrożenia walczyć z bronią w ręku. Jak się szacuje, 20 tysięcy 
żołnierzy podziemia niepodległościowego zginęło, bądź zostało zamor-
dowanych, zarówno w  walce, jaki i  skrytobójczo; ginęli w  kazamatach 
NKWD i UB. Wywożono ich masowo na wschód. Więzienia, łagry, obozy 
pracy były przepełnione – represje te dotknęły ponad 250 tysięcy ludzi.

W  godzinach przedpołudniowych w  Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych została zainaugurowana przez Ministra Obrony Narodowej II edycja 
ogólnopolskiej honorowej zbiórki krwi pod nazwą „SpoKREWnieni Służ-
bą”. W  hołdzie dla Żołnierzy Wyklętych,.. krew oddana w  ramach tej akcji 
będzie bardzo pomocna dla ofiar wypadków. Mam nadzieję, że Ci, którzy po 
raz pierwszy oddadzą krew, z czasem staną się honorowymi dawcami krwi 
– powiedział Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak. W otwarciu 
kolejnej edycji zbiórki krwi uczestniczyli również kombatanci i członko-
wie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej - płk Weronika 
Sebastianowicz, mjr Stanisława Kociełowicz oraz panowie kapitanowie 
Franciszek Szamrej i Alfred Szota.

Komuniści nie potrafili złamać naszego ducha. Dzień i noc myślimy o tej 
wolności dla nas. Dzisiaj z  powodu ofiarowanego daru krwi, chciałabym 
serdecznie podziękować żołnierzom i młodzieży. Kochani, to piękna ofiara 
– przemówiła do zebranych płk Weronika Sebastianowicz ps. „Różyczka”, 
obecna na inauguracji. W zeszłorocznej akcji „SpoKREWnieni Służbą” od-
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dano prawie 7 tysięcy litrów krwi. Uczestniczyło w niej około 5 tysięcy 
żołnierzy, a także wielu studentów i uczniów.

Delegacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i przy-
byli członkowie Związku Polaków na Białorusi oddział Lida w południe 1 
marca 2019 r. wzięli udział w uroczystościach przed Panteonem – Mauzo-
leum Wyklętych Niezłomnych na Cmentarzu Powązki Wojskowe w War-
szawie. W miejscu, gdzie w  latach 1948 – 1956 komunistyczna bezpie-
ka ukryła doczesne szczątki blisko 300 ofiar komunistycznego reżimu. 
W Apelu Pamięci uczestniczył Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, były minister Obrony 
Narodowej Antoni Macierewicz, posłanka Aneta Czerwińska, prezes IPN 
dr Jarosław Szarek, prezes Fundacji Łączka Tadeusz Płużański oraz prof. 
Krzysztof Szwagrzyk – wiceprezes IPN. Zebrani oddali hołd zamordowa-
nym, następnie delegacje instytucji i wielu organizacji pozarządowych, 
w  tym naszego Stowarzyszenia oraz ZPB Oddział Lida, złożyły wieńce 
przed mauzoleum. Zapalone zostały znicze pamięci.

Następnie delegacja Łagierników oraz goście z Lidy udali się na groby 
osób, które były związane ze Stowarzyszeniem i oddziałami AK walczą-
cym na Kresach Wschodnich, a które pochowane są na Powązkach Woj-
skowych. Znicze pamięci zabłysły na grobach żołnierzy AK – łagierników 
– członków naszej organizacji : Mariana Ostrowskiego, Zbigniewa Kono-
packiego, Władysława Bujko. W imieniu członków Stowarzyszenia złoży-
liśmy także hołd zapaleniem zniczy pamięci na grobach dowódców AK 
: gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, płk Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki” i gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Odwiedziliśmy także i złożyliśmy 
hołd małżeństwu Pileckich – Mariannie Pileckiej oraz rtm. Pileckiemu 
(przy jego symbolicznym grobie).

W tym samym czasie pozostali uczestniczy i kombatanci Stowarzysze-
nia Łagierników Żołnierzy AK zostali zaproszeni na akademię, która się 
odbyła w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Ra-
dziejowickiej. Młodzież mogła się spotkać z kombatantami i wysłuchać 
ich wspomnień z czasów wojny. Za zaproszenie w imieniu Stowarzysze-
nia podziękowała wiceprezes Grażyna Złocka – Korzeniewska. Następ-
nym punktem programu było złożenie kwiatów przy kapliczce Łagierni-
ków przy Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce. Po krótkiej przemowie 
i przywitaniu przez właścicielkę Muzeum – panią Aleksandrę Biniszewską 
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delegacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK na czele z wicepre-
zes Grażyną Złocką – Korzeniewską w asyście ppłk Antoniego Łapińskie-
go i ppłk Michała Bauera oraz kpt Jana Bieleninika złożyła przy kapliczce 
wiązankę kwiatów wraz z przedstawicielami sołectwa oraz młodzieży ze 
szkoły w Kuklówce Radziejowickiej.

W  godzinach wieczornych członkowie Stowarzyszenia, jak również 
osoby zaproszone, uczestniczyły w centralnych obchodach Narodowego 
Święta Żołnierzy Wyklętych w Warszawie. Apel Pamięci odbył się na pla-
cu Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Swoje prze-
słanie do weteranów i uczestników apelu skierowali kolejno : prezydent 
Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak 
oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan 
Józef Kasprzyk. Kolejnymi przemawiającymi byli: sędzia Bogusław Ni-
zieński oraz przedstawiciele młodego pokolenia – Marek Wernic – syn 
powstańca warszawskiego i  Izabela Dąbrowska. Po złożeniu wieńców 
i wpisaniu się do księgi pamiątkowej uczestnicy Apelu przemaszerowa-
li Krakowskim Przedmieściem do bazyliki archikatedralnej pw. Św. Jana 
Chrzciciela, gdzie została odprawiona Msza Święta. Liturgii przewodni-
czył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Gromadzimy się w Archikatedrze Warszawskiej, by modlić się za tych, któ-
rzy po wojnie, aż do 1963 roku, kiedy to zginął ostatni Żołnierz Wyklęty, nie 
pogodzili się z sytuacją zniewolenia Polski przez Rosję [przy cichym udzia-
le i nie liczeniu się ze sprawą polską tzw. sprzymierzeńców : Anglii, Francji 
i Ameryki już od 1939 roku, a skończywszy na upokorzeniu Wojska Polskie-
go, które nie zostało zaproszone na defiladę zwycięzców – przyp. red]. Nie 
poddali się, nie złożyli broni, walczyli o jej godność i suwerenność – powie-
dział w homilii kard. Kazimierz Nycz.

Ostatnim akcentem Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych było tradycyj-
nie wspólne spotkanie kombatantów, członków Stowarzyszenia w  Ku-
klówce Radziejowickiej – śpiewanie prowadzone przez Jacka i  Magdę 
Barczaków oraz rozmowy przy kominku, które zakończyły bardzo długi 
dzień poświęcony historii Polski.

Na zakończenie warto przytoczyć słowa premiera Mateusza Morawiec-
kiego, które wypowiedział 1 marca 2019 r. w Ostrołęce :

Warto zdać sobie sprawę z  tego, że było to ostatnie zbrojne, polskie po-
wstanie niepodległościowe, powstanie z  bronią w  ręku, powstanie, które 
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(…) było najbardziej beznadziejne ze wszystkich naszych powstań. Ale jed-
nak, idąc śladem wielkich myślicieli – naszego filozofa Henryka Elzenberga, 
chcę przypomnieć, że wartość walki nie liczy się szansami na jej zwycięstwo, 
tylko wartością sprawy, za którą żołnierze leśni, jak ich nazywaliśmy w la-
tach 70, 80-tych, walczyli.
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„POlaCY KrESOwYM rODaKOM,  
wiElKanOC 2019 r.” 
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wYJaZD na wilEŃSZCZYZnĘ, 29-31 MarCa 2019 r.

Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość, G. Orwell

Nawiązując do cytatu G. Orwella, Stowarzyszenie Łagierników Żołnie-
rzy Armii Krajowej na czele z dyr. ds. Organizacji Uroczystości na Wscho-
dzie - panią Moniką Brzezińską stara się pamiętać o Polakach żyjących 
poza granicami Rzeczypospolitej. Dlatego po raz kolejny zorganizowało 
zbiórkę paczek świątecznych dla żyjących jeszcze kombatantów AK, ich 
rodzin, Sybiraków, jak również dla społeczności polskiej zamieszkującej 
Wileńszczyznę.

Do naszej akcji w 2019 roku przyłączyli się też samorządowcy z Konstan-
cina Jeziornej z  panią radną Bożeną Wierzbicką, dyrektorką Uzdrowiska 
w Konstancinie Jeziornej, która zaprasza weteranów i Sybiraków z Litwy, 
Białorusi i  Ukrainy do uzdrowiska w  Konstancinie. Przez cały okres swo-
jej piętnastoletniej działalności na rzecz wsparcia osób dotkniętych i po-
krzywdzonych lub zaangażowanych w  działania wojenne pani Bożena 
zorganizowała dla nich 182 turnusy. Współuczestnikami wyjazdu byli też 
Grzegorz Sul i Piotr Wiktorski, koordynujący akcję zbiórki paczek w Ostro-
łęce, a reprezentujący Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Ostrołęka, jak 
również Mariusz Birosz z Czarnego – Prezes Stowarzyszenia „Brygada Inki”.

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia wyjazdu było spo-
tkanie z mjr Lechem Rudzińskim (ps. „Goniec”), żołnierzem 5 Wileńskiej 
Brygady AK, podkomendnym mjra Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, 
który teraz przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Było 
to bardzo wzruszające spotkanie zarówno dla uczestników wyjazdu, jak 
i dla pana Leszka, który wypatrywał nas od samego rana.

Kolejny dzień obfitował w wiele spotkań już na Litwie. Tuż po śniadaniu 
odbyło się spotkanie i przekazanie paczek w Niemieżu w Gimnazjum im. 
Św. Rafała Kalinowskiego. Mieliśmy okazję spotkania się z kadrą pedago-
giczną szkoły. Pani Bożena Bieleninik, polonistka, a jednocześnie kierow-
niczka teatru działającego w szkole zaprosiła nas na próbę sztuki teatral-
nej. Była to adaptacja noweli M. Dąbrowskiej „Marcin Kozera”, którą to 
grupa teatralna miała wystawić jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.
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Kolejnymi miejscami, w których były przekazane paczki zebrane w ra-
mach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia „Polacy Kresowym Rodakom”, 
był Wielofunkcyjny Ośrodek Kulturalny w Raduniu i Gimnazjum im. Mi-
kołaja Balińskiego w Jaszunach. Do tej szkoły w latach 90-tych ubiegłe-
go wieku przyjeżdżała wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnie-
rzy AK pani Grażyna Złocka – Korzeniewska, będąc jeszcze dyrektorką 
Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Białymstoku. Było 
to w czasach kiedy, jak to określiła, zdobycie papieru toaletowego grani-
czyło z cudem, nie mówiąc o polskiej literaturze, bajkach dla dzieci, a pod-
czas wizytacji z  litewskiego kuratorium oświaty nauczycielki wynosiły do 
domu godła Polski i książki w języku polskim, bojąc się represji. Niezależnie 
od tego w tym trudnym czasie jedna z nauczycielek – Janina Kuryłło po-
stanowiła rozbudzić w młodzieży chęć tańca i śpiewu. Stworzyła Zespół 
Pieśni i Tańca „Gromada” i właśnie dzięki zaproszeniom pani Grażyny ze-
społu do Polski i kweście pieniężnej na rzecz zakupu strojów ludowych, 
zespół mógł się powiększać i występować na wielu festiwalach. Właśnie 
o reaktywacji tego zespołu pod patronatem szkoły były prowadzone roz-
mowy między dyrekcją szkoły a Stowarzyszeniem.

Podróż z paczkami po Wileńszczyźnie zawiodła nas do pań Ireny i Marii 
Kardis – nauczycielek i sióstr bezhabitowych Zgromadzenia Sióstr od Anio-
łów, które odwiedziliśmy w ich domu w Pogorach. Prezes Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy AK – Artur Kondrat przekazał Paniom życzenia świą-
teczne oraz dyplomy podziękowania za działalność patriotyczną.

Kolejnymi środowiskami, do których dotarły paczki wielkanocne to Śro-
dowiskowe Centrum w Wołczunach, Gimnazjum im Urszuli Ledóchow-
skiej w Czarnym Borze oraz Szkoła Rolnicza w Wojdatach. W Wilnie paczki 
otrzymało Hospicjum Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki, prowadzo-
ne przez siostrę Michalinę Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosier-
nego. Odwiedziliśmy Hospicjum pod nieobecność siostry Michaliny, któ-
ra przebywała w tym czasie w Polsce, jak to mówi, żebrać o pieniądze na 
funkcjonowanie hospicjum. Ta niesamowita osoba została niedawno uho-
norowana przez wileński samorząd statuetką św. Krzysztofa za pełnie-
nie misji oraz nagrodą „Chluba Litwy”, przyznawanej w dniu odzyskania 
Niepodległości przez Litwę. Siostra Michalina w 1996 roku została skiero-
wana przez zakon do założenia hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Po 12 latach pracy z chorymi została powierzona jej kolejna 
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misja stworzenia hospicjum tym razem w Wilnie. Otrzymała w  dyspo-
nowanie zrujnowany i  zdewastowany obiekt – dawny kościół Wizytek, 
w którym mieściło się więzienie. Siedzibą hospicjum miał stać się budy-
nek dawnej administracji tego więzienia. Za swoją działalność siostra Mi-
chalina Rak została uhonorowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

Niedziela 31 marca 2019 r. to udział członków Stowarzyszenia we mszy 
świętej w kościele Św. Teresy w Wilnie, tuż koło kaplicy Matki Boskiej Ostro-
bramskiej. Po mszy świętej w Domu Polskim w Wilnie odbyło się spotka-
nie z Kombatantami z szeregów Armii Krajowej oraz Sybirakami z Polskiej 
Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców. Podczas 
wzruszającego spotkania zostały wręczone Kombatantom statuetki z oka-
zji 77 rocznicy powstania Armii Krajowej oraz Sybirakom, a na jego zakoń-
czenie zostały szanownym gościom przekazane paczki świąteczne z Polski.

Kto rządzi przeszłością i kto o niej pamięta, jak również uniemożliwia jej fał-
szowanie ten będzie też miał wpływ na to, co będą o nas mówić w przyszło-
ści. Wielkość Polski wyszła z terenów, które w tej chwili do państwa polskiego 
nie należą. Dbajmy o pamięć o nich i naszych Rodakach tam zamieszkałych.

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej dziękuje 
serdecznie mieszkańcom miast, młodzieży, wolontariuszom z: Wołomina, 
Radzymina, Zielonki, Kobyłki, Łochowa, Ostrołęki, Konstancina Jeziornej, 
Nowego Dworu koło Kuźnicy, Sejn, Żabiej Woli i Krasnowa, a także Od-
działowi Mazowieckiemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa za udział w zbiórce paczek wielkanocnych w ramach corocznej akcji 
Stowarzyszenia „Polacy Kresowym Rodakom”. 
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„POlaCY KrESOwYM rODaKOM,  
wiElKanOC 2019 r.”

wYJaZD na BiaŁOrUŚ – KwiECiEŃ 2019

W kwietniu 2019 r. delegacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Ar-
mii Krajowej przybyła do Lidy, przekazując życzenia świąteczne od Ro-
daków z  Kraju w  ramach akcji „Polacy Kresowym Rodakom”. Delegacja 
w składzie Artur Kondrat – Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej, Monika Brzezińska – Dyrektor ds. Pomocy Polakom na 
Wschodzie, Mariusz Bojanowski – nauczyciel z Pabianic i Ryszard Madziar 
– Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Podczas krótkiego pobytu na Kresach delegacja odwie-
dziła Żołnierzy Armii Krajowej oraz Sybiraków. Każdemu spotkaniu to-
warzyszyły łzy wzruszenia zarówno u osób odwiedzanych, ale również 
u przedstawicieli Stowarzyszenia.

Następnie członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii 
Krajowej oddali hołd niedawno zmarłej ppor. Annie Surowicz oraz kpt. 
Walentemu Makuszowi, pochowanym na cmentarzu w Lidzie.

W sobotni wieczór 13.04.2019 r. na wypełnionej młodzieżą i osobami 
dorosłymi sali odbyła się lekcja geografii i historii przeprowadzona przez 
prof. Mariusza Bojanowskiego.

W  Niedzielę Palmową, 14.04.2019 r., razem z  przedstawicielami 
Związku Polaków na Białorusi oddział Lida na czele z Panią Ireną Bier-
nacką przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w  mszy świętej 
rozpoczynającej Wielki Tydzień. Następnie odbyło się spotkanie Wiel-
kanocne z  Kombatantami na czele z  Panią Pułkownik Weroniką Se-
bastianowicz oraz Sybirakami. Na spotkanie przybyła również Prezes 
Związku Polaków na Białorusi – pani Andżelika Borys, która za kilka 
dni miała być sądzona za zorganizowanie „Kaziuków” w Grodnie. Spo-
tkanie uświetniły występy dzieci, które przygotowały niesamowity 
i wzruszający program artystyczny. Na koniec Prezes Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej złożył wszystkim życzenia świą-
teczne od Rodaków z Polski, którzy uczestniczyli w akcji „Polacy Kre-
sowym Rodakom”.
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Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli za 
zaangażowanie w  zbiórkę na rzecz Rodaków z  Kresów Wschodnich. 
W  szczególności dziękujemy mieszkańcom, młodzieży, nauczycielom 
z  miast: Wołomin, Ostrołęka, Zielonka, Warszawa, Łochów, Konstancin 
Jeziorna, Nowy Dwór koło Kuźnicy, Komornica, Sejny, a także Zakładowi 
Karnemu Przytuły Stare, Oddziałowi Mazowieckiemu Agencji i Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wolontariuszom z Wolontariatu Szkol-
no – Parafialnego „Otwarte Serca”. 
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Przekazanie paczek Kombatantom – kpt. Franciszek Szamrej
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KOMUNIKATY

Program XXXiV Międzynarodowego Zjazdu  
Łagierników Żołnierzy armii Krajowej 

30.05.- 02.06.2019 r.
(Miejsce: Zamek Hotel Pułtusk , Dom Polonii – ul. Szkolna 11)

i dzień Zjazdu – 30.05.2019 – czwartek (przyjazd, zakwaterowa-
nie, organizacja)

14:45 – Zbiórka / 15:00 – wyjazd uczestników do Pułtuska z Warszawy (róg ul. 
Emilii Plater/Świętokrzyskiej - przystanek autobusowy po stronie S. Kon-
gresowej)

16:30 – Zakwaterowanie w Hotelu Zamku (Dom Polonii) w Pułtusku
19:00 – Kolacja powitalna (na Krużganku Górnym) (przedstawienie programu 

„XXXIV Zjazdu Łagierników” oraz koordynatorów zadania)

ii dzień Zjazdu – 31.05.2019 – piątek (główna uroczystość Zjazdu)

7:00 – 8.00 – Śniadanie (w restauracjach zamkowych: Karmazynowa, Turkusowa)
8:20 –  Zbiórka na dziedzińcu / 8:30 – Wyjazd /Przejście 
9:00 – Msza święta w  intencji poległych, pomordowanych, zmarłych i  żyją-

cych Łagierników – Żołnierzy AK i  ich Rodzin (Bazylika Zwiastowania 
nMP w Pułtusku, ul. Konopnickiej 1)

10:30 – 11:30 – Powrót do hotelu/ czas wolny (kawa, ciastko przy dziedzińcu), 
11:40 – zbiórka na dziedzińcu

11:45 – Powitanie gości na dziedzińcu salwami armatnimi w wykonaniu 
kanonierów zamkowych 

11:50 – Uroczysty przemarsz do Sali Maneż (nad wodą) 
12.00/14:30 – Uroczysta inauguracja „XXXiV Międzynarodowego Zjazdu 

Łagierników Żołnierzy aK”
14.30 – 16.00 – Uroczysty obiad (na Krużganku Górnym)
15.30 – 17:30 – Rejs zamkowymi gondolami (dla chętnych) lub czas wolny
18:00 – 19:30 – Koncert Anny Przybysz z orkiestrą „Ordonka Palace”  

(Sala Maneż)
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20:00 – 22/23:00 – Kolacja z ogniskiem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych z cy-
klu „Zapalmy Ogniska Przeszłości” (w karczmie – Tawernie nad rzeką Na-
rew)

iii dzień Zjazdu – 01.06.2019 – sobota 

7:00 – 8:30 – Śniadanie (w restauracjach zamkowych: Karmazynowa, Turku-
sowa)

9:00 – 11:00 – Zgromadzenie Zjazdu Walnego – Zarząd (Sala /Biblioteka)
10:00 – 13:30 – Pozostali goście - czas wolny, spacer itp. (hotel znajduje w sa-

mym centrum,  przy Starówce Pułtuskiej)/ młodzież przygotowanie do gry
11:00 – 13:30 – I część „Gra Terenowa-Niepodległościowa” dla młodzieży 
13.30 – 14:30 – Obiad (w restauracjach zamkowych: Karmazynowa, Turkuso-

wa)
15.00 – 16:30/17:00 – II część „Gra Terenowa- Niepodległościowa” dla mło-

dzieży /dla kombatantów oraz pozostałych gości zwiedzanie zbrojowni, 
kuźni z Kasztelanem (dla chętnych )

17:00 – 18:00 – Czas wolny/ przygotowania do balu (koordynatorzy - podsu-
mowanie gry)

18:30 – 19:30 – Występ młodzieży, podsumowanie gry, wręczenie nagród, 
dyplomów (Sala Maneż)

19:30 – Bal „XXXIV Zjazdu Łagierników” zapoczątkowany uroczystą kolacją/ (pod-
sumowanie XXXIV Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK) 

19:30 – Młodzież – ognisko - kolacja i dyskoteka przy ognisku do godz. 24:00
1:00/2:00 – Zakończenie 

iV dzień Zjazdu – 02.06.2019 – niedziela (wyjazd)

7:00 – 8:00 – Śniadanie (w restauracjach zamkowych: Karmazynowa/Turku-
sowa)

8:00 – 9:30 – Pożegnanie grup wyjeżdżających 
10:30 – Wyjazd 
11:00 – Msza św. (Parafia pw. św. Józefa w Pułtusku, ul. Stare Miasto 2)
13:30/14:00 - Obiad 

• wyjazd pozostałych gości 

• Zakończenie XXXIV Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK
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NA WIECZNĄ WARTĘ ODESZLI 

• Dr anna MilEwSKa-MŁYniK (1950-2018)

Z  wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o  nagłej śmierci w  dniu 
31.07.2018 r. redaktor naczelnej „Kwartalnika” Stowarzyszenia – Pani dr 
Anny Milewskiej-Młynik.

Pani dr Anna Milewska-Młynik (1950-2018) była znawczynią historii 
zesłań Polaków na Syberię w XIX i XX ww., historii Kresów Wschodnich, 
opiekunką Sybiraków i  Łagierników, których losy przybliżała przez lata 
w swoich licznych artykułach, wystawach i wykładach. Jako kustosz dy-
plomowany była wieloletnim pracownikiem Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, twórczynią Kolekcji Sybirackiej, opiekunką kolekcji o Kre-
sach Wschodnich. Dokumentując losy Polaków represjonowanych na 
Wschodzie, odwiedziła wiele miejsc na Syberii i w Kazachstanie – miejsc 
zsyłek naszych Rodaków. Była m.in. w Workucie, Irkucku, Usolu Syberyj-
skim, na Wyspach Sołowieckich itp. Od 2017 r. stanęła na czele zespo-
łu redakcyjnego „Kwartalnika” naszej organizacji, z  pasją angażując się 
w  jego dalszy rozwój. Jeszcze kilka dni przed nagłą śmiercią planowa-
ła z członkami redakcji treść trzymanego przez Państwa w rękach bieżą-
cego numeru „Kwartalnika“. Cieszyła się, że najnowsze numery powstałe 
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pod jej kierownictwem znalazły uznanie wymagających czytelników, ja-
kimi są członkowie Stowarzyszenia – weterani AK – Łagiernicy.

Pogrzeb Ani odbył się w  dniu 08.08.2018 r. o  godz. 12.00 w  Kościele 
Matki Boskiej Częstochowskiej w  miejscowości Borzymy koło Urli, po 
czym nastąpiła uroczystość pogrzebowa na miejscowym cmentarzu. Nie 
mogło na niej zabraknąć delegacji Stowarzyszenia Łagierników Żołnie-
rzy AK. W imieniu Zarządu i członków naszej organizacji Anię pożegnała 
członek redakcji „Kwartalnika“ – pani Aneta Hoffmann.

dr Anna Milewska-Młynik była wielkim przyjacielem ludzi. Ciepłym, do-
brym człowiekiem. Będzie nam jej bardzo brakowało. Najbliższym i Ro-
dzinie Zarząd i członkowie Stowarzyszenia składają najszczersze wyrazy 
współczucia.

Odpoczywaj Aniu w pokoju ! 
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• KaZiMiErZ tUMiŃSKi 
(30.09.1920-15.10.2018)

Smutna wiadomość dotarła do 
nas z Grodna – odszedł na wieczną 
wartę Kazimierz Tumiński – czło-
nek Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej, obrońca 
Grodna, wielki patriota.

Kazimierz Tumiński urodził się 
30 września 1920 roku we wsi Gi-
bulicze pod Grodnem. Jeszcze 
jako uczeń szkoły, w  połowie lat 
30. minionego stulecia zapisał się 

do Związku Strzeleckiego i wiele godzin spędzał na strzelnicy. Zdobyte 
nawyki przydały się młodemu mężczyźnie, kiedy 20 września 1939 roku 
Armia Czerwona zaatakowała jego rodzinne miasto, a on jako ochotnik 
stanął w szeregach obrońców Grodna. Po zajęciu Grodna przez bolsze-
wików Kazimierz Tumiński przystąpił do polskiej konspiracji zbrojnej, 
walczył w szeregach Armii Krajowej, brał udział w operacji „Ostra Brama”. 
W 1944 roku został ujęty przez NKWD z bronią w ręku. Skazany na 10 lat 
pozbawienia wolności, które zamieniły się w 13 lat ciężkiej, niewolniczej 
pracy w kopalniach na Kołymie. W rodzinne strony Kazimierz Tumiński 
wrócił w 1956 roku i osiedlił się w ukochanym Grodnie, w którym dożył 
do kresu swoich dni, do 15 października 2018 roku. 

Cześć Jego pamięci !
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• BrOniSŁawa KUrŁOwiCZ, ps. „Kwiatek” 
(07.08.1926-18.01.2019)

Ze smutkiem i  żalem informu-
jemy, że w dniu 18 stycznia 2019 
roku w  wieku 92 lat odeszła na 
wieczną wartę łączniczka Armii 
Krajowej, więzień obozów stali-
nowskich, ppor. Bronisława Kurło-
wicz ps. „Kwiatek”. 

Śp. Bronisława Kurłowicz z domu Waszkielewicz urodziła się 7 sierpnia 
1926 roku we wsi Sobolany, gmina Porzecze, powiatu grodzieńskiego 
województwa białostockiego II RP. Wychowywana w  duchu patrioty-
zmu po wybuchu II wojny światowej, jako kilkunastoletnia dziewczyna 
podjęła współpracę w  charakterze łączniczki z  oddziałami Armii Kra-
jowej, walczącymi na terenie Grodno – Porzecze – Hoża. Po zaprzysię-
żeniu, jako łączniczka oddziałów, należących do 77 Pułku Piechoty AK, 
dowodzonych przez legendarnego akowskiego dowódcę ppor. Cze-
sława Zajączkowskiego „Ragnera”, Bronisława Kurłowicz przyjęła pseu-
donim „Kwiatek”. Z polską partyzantką była związana do końca wojny, 
a nawet po tym, kiedy teren Grodzieńszczyzny został ponownie okupo-
wany przez Sowietów. 

Do aresztowania Bronisławy Kurłowicz przez NKWD doszło 15 grud-
nia 1947 roku w rodzinnym domu łączniczki w Sobolanach, skąd zo-
stała przewieziona do więzienia w  Grodnie. Za działalność w  Armii 
Krajowej Bronisława Kurłowicz została skazana na 10 lat łagrów i  5 
lat pozbawienia praw obywatelskich. Karę odbywała w Mordowskiej 
ASRR. Na wolność wyszła w  grudniu 1955 roku i  wróciła do rodzin-
nych Sobolan.

Śp. Bronisława Kurłowicz całą resztę życia spędziła w  rodzinnej wsi, 
pracując na gospodarstwie. Po powstaniu przy Związku Polaków na 
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Białorusi Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, przystąpiła do tej 
organizacji, dając świadectwo wierności złożonej kiedyś przysiędze na 
wierność Polsce. Przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych RP śp. ppor. Bronisława Kurłowicz w 2015 roku została odznaczo-
na medalem Pro Patria, a w 2016 roku – Medalem „Obrońcy Ojczyzny 
1939-1945”.

Cześć Jej Pamięci !
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• anna SUrOwiCZ ps. „ania” (1925-2019) 

Z  głębokim żalem in-
formujemy, że w dniu 29 
stycznia 2019 r. odeszła 
na Wieczną Wartę Pani 
ppor. Anna Surowicz – 
żołnierz Armii Krajowej, 
wieloletni członek na-
szego Stowarzyszenia. 
Tę bardzo smutną dla 
nas wiadomość przeka-
zała nam córka.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 31.01.2019 r. o godz. 11.00 
w  Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w  Lidzie przy ul. Zamkowej 
2. Uczestniczyła w niej delegacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
AK. Prezes Artur Kondrat skierował do uczestników mszy pogrzebowej 
list od Zarządu naszej organizacji kombatanckiej.

Pani Porucznik w czasie II wojny światowej pełniła, pod pseudonimem 
„Ania”, służbę łączniczki II batalionu 77 Pułku Armii Krajowej dowodzo-
nego przez kpt Jana Borysewicza („Krysię”). Po zakończeniu służby w AK 
pozostała na Kresach Wschodnich, mieszkała w Lidzie i aktywnie uczest-
niczyła w działalności weteranów Armii Krajowej. Była także opiekunem 
wielu miejsc pamięci – mogił współtowarzyszy broni.

Na zawsze pamiętać będziemy jej życzliwość dla drugiego człowieka 
i głęboki patriotyzm.

Córce i członkom Rodziny składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
Odszedł od nas bowiem człowiek wyjątkowy.

Cześć Jej Pamięci !
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Warszawa, dn. 31.01.2019 r. 
 

Czcigodna Rodzino świętej pamięci Porucznik Anny, Czcigodni Księża, Szanowna Pani Pułkow-

nik, Weterani Armii Krajowej, Drodzy Przyjaciele Zmarłej, Wielce Szanowna Pani Prezes Ireno, 

Sąsiedzi, Koleżanki i koledzy, 

Zebraliśmy się tutaj, aby towarzyszyć w ostatniej drodze Pani Porucznik Annie Surowicz, która odeszła 

na wieczną wartę do Pana Boga. 

Odeszła, pozostawiając po sobie ogromny smutek i  żal, a także przerywając gwałtownie swoją żołnier-

ską służbę kierowaną pod adresem koleżanek i kolegów z konspiracji antysowieckiej, a także dbając 

pieczołowicie o mogiły poległych żołnierzy AK. Dobry Bóg przerwał Jej patriotyczną służbę na rzecz 

umiłowanej  Ojczyzny - Polski. 

Wielce Szanowną Panią Porucznik Annę - członka naszego Stowarzyszenia spotkałem pierwszy raz 

podczas Zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Wojskowej Akademii Technicznej w War-

szawie. Wyróżniała się wyjątkową serdecznością, otwartością, ludzką uczciwością oraz swoją piękną, 

kresową polszczyzną. Na  każdym kroku zawsze podkreślała swoje polskie korzenie, służbę w ramach 

konspiracji w Armii Krajowej oraz przywiązanie do swojej Ojczyzny. Cechowała Ją również niespoty-

kana gościnność, poczucie humoru i wyjątkowa wrażliwość wobec drugiego człowieka. Szybko zostali-

śmy przyjaciółmi i już wspólnie planowaliśmy odnawianie grobów poległych żołnierzy Armii Krajowej, 

a jednocześnie kolegów z rodzinnej wsi Paszkiewicze. Przeżyliśmy wspólnie wiele niesamowitych, 

niekiedy zabawnych chwil, a kilka z nich szczególnie utkwiło mi w pamięci, w tym sytuacja, kiedy Pani 

Porucznik Anna udostępniła nam swój dom w celu umożliwienia przeprowadzenia zaplanowanych dzia-

łań, tym samym wyprowadzając się do sąsiadki, Pani Zofii Żurawskiej. My wraz ze współpracownikami 

Stowarzyszenia mieszkaliśmy w Jej domu przez tydzień i, zabawiając się nieporadnie w kucharzy, 

przypaliliśmy wszystkie Jej patelnie i garnki, na co był tylko wybuch śmiechu, aż do łez.  

Zawsze podczas każdej naszej, niezapowiedzianej wizyty była bardzo szczęśliwa i wdzięczna za naszą 

pamięć o niej. Zawsze witała nas z ogromnym wzruszeniem i łzami w oczach, a przy tym zawsze głośno 

krzycząc „gdzie moja Lilka, wołajcie Lilę, dajcie mi telefon, będę dzwonić, niech przybiegnie prędko i 
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szybko stół nakryje, i szykuje trochę po kieliszku. O Boże mój, o Matko Boska. Jakich ja mam dzisiaj 

gości. O Jezu i co ja teraz zrobię, kiedy chodzić już nie mogę - Lilaaa” – już takiego powitania więcej 

nie doświadczymy !  

Odeszłaś najdroższa Aniu tak dla nas niespodziewanie. Wypełnienie pustki, którą po sobie zostawiłaś, 

wydaje się wręcz niemożliwe. Na zawsze będziesz w naszych sercach i pamięci jako wspaniała patriot-

ka, która zawsze była gotowa poświęcić swoje życie dla ukochanej Ojczyzny. Twoja wspaniała córka 

Lila wraz z wnukami mają w dniu dzisiejszym ogromny powód do dumy, że mieli tak wspaniałą Mamę 

i Babcię, zawsze przykładowo wierną i lojalną wobec swojej Ojczyzny, jaką jest Najjaśniejsza Rzeczpo-

spolita Polska i wartościom, jakimi są Bóg-Honor-Ojczyzna.  

Wiem Aniu, że jesteś teraz w lepszym świecie wraz ze swoimi wspaniałymi rodzicami, najbliższymi i 

towarzyszami broni z Armii Krajowej z ukochanych Paszkiewicz, którzy teraz Tobie dziękują za urzą-

dzone im kwatery żołnierskie, przy których w każdej chwili można odmówić modlitwę. Mam również 

nadzieję, że w życiu doczesnym zasłużę na to, aby kiedyś dostąpić tego zaszczytu i móc się razem z 

Tobą spotkać tam, na niebiańskich błoniach i dokończyć nasze sekretne rozmowy. 

Drodzy Rodacy, Polacy, 

W imieniu swoim i rodziny oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii 

Krajowej chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim zgromadzonym za przybycie oraz wsparcie 

okazane Rodzinie Pani Porucznik. Niech Bóg Wszechmogący błogosławi świętej pamięci Porucznik 

Annę oraz Was żyjących. Niech żyje Polska. 

Amen. 
 
 
      Z wyrazami najgłębszego współczucia, 
 
      Artur Kondrat 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej 
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• rYSZarD GUlBinOwiCZ, ps. „Ful”  
(06.01.1921-08.04.2019) 

Z wielkim żalem informujemy, iż w dniu 08.04.2019 r. zmarł w Warsza-
wie Pan Ryszard Gulbinowicz – żołnierz Wileńskiego Okręgu AK, uczest-
nik Operacji „Ostra Brama” w Wilnie, więzień sowieckich łagrów. Pogrzeb 
z udziałem delegacji Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK odbył się 
w dniu 17.04.2019 r. o godz. 15.00 w Kościele św. Wawrzyńca na Reducie 
Wolskiej w Warszawie.

Pan Ryszard Gulbinowicz urodził się 06.01.1921  r. w  Wilnie. W  okre-
sie 09.1941-07.1944 r. był żołnierzem Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK jako 
szeregowy - początkowo w kolejowej grupie dywersyjnej na stacji Wil-
no. Następnie walczył w szeregach 1 kompanii 6 Wileńskiej Brygady AK 
mjra Koprowskiego (ps. „Konar”). Uczestnik Operacji „Ostra Brama” w Wil-
nie. Aresztowany przez NKWD w  swoim mieszkaniu w  Wilnie w  dniu 
10.12.1944 r. do 15.05.1945 r. był więźniem sowieckich więzień w Wilnie 
– więzienia kolejowego NKWD przy ul.  Słowackiego, a  następnie Łuki-
szek. Bez wyroku skierowany do łagrów sowieckich, gdzie odbywał karę 
w latach 1945-1948 – początkowo w Prawieroczno-Filtracjonnyj Łagrze 
0321 w Jełszance koło Saratowa, a następnie w PFŁ nr 0331 – Kutaisi i ła-
grze W/P nr 204 w Astrachaniu. Ostatnim miejscem uwięzienia Pana Ry-
szarda był w połowie października 1948 r. łagier nr 284 w Brześciu. Stąd 
29.10.1948  r. wraz z  innymi więźniami zwolnionymi z  łagru, pod  kon-
wojem polskiego UB przybył na  teren powojennej Polski. Po powrocie 
skończył studia na  Politechnice Warszawskiej i  pracował jako inżynier 
mechanik. Był członkiem naszego Stowarzyszenia oraz Warszawskiego 
Towarzystwa Wilna i Grodna.

Cześć Jego Pamięci !
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Ponadto z żalem informujemy, iż w ostatnim czasie zmarli na Białorusi 
także następujący kombatanci AK - Łagiernicy :

•  antoni Marcinkiewicz ps. „Góral” - zm. 13.10.2018 r. – żołnierz 
Okręgu Białostockiego AK Obwodu Grodno Lewy Niemen, szef łącz-
ności w 1 kompanii 81 Pułku Piechoty AK, więzień łagrów sowieckich 
w latach 1947-1956

•  walenty Makusz ps. „Mały” - zm. 24.02.2019 r. – żołnierz 2 batalionu 
77 Pułku Piechoty Okręgu Nowogródzkiego AK pod dowództwem 
kpt. Jana Borysewicza (ps. „Krysia”), Łagiernik 

•  Jan Kuźma - zm. 19.04.2019 r. – żołnierz Oszmiańskiej Brygady AK, 
uczestnik Operacji „Ostra Brama”

• Stanisław Konapielko - zm. 24.04.2019 r.

Cześć Ich Pamięci !
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