
KW
ARTALNIK   Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK  N

r 89-94

      Kwiecień 2019 – Grudzień 2022 Nr 2-4/2019, 1/2020, 1/2021, 1/2022 (89-94)

ISSN 1641-1587ISSN 1641-1587



WARSZAWA 

Nr  (74)Nr 2 (75)
Kwiecień 2019 – Grudzień 2022 Nr 2-4/2019, 1/2020, 1/2021, /2022 (89-94)



KWARTALNIK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 
Kwiecień 2019 – Grudzień 2022 Nr 2-4/2019, 1/2020, 1/2021, 1/2022 (89-94) 

str. 2 

Wydawca: 

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej 
Zarząd Główny w Warszawie, 
Ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa 
www. armiakrajowa-lagiernicy.pl 
www.facebook.com/Lagiernicy 

Konto bankowe: 
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK 
PKO BP II Oddział/Warszawa 
71 1020 1026 0000 1502 0015 5093 

Zespół redakcyjny: 

Aneta Hoffmann, Artur Kondrat, Tomasz Horsztyński, Stefania 
Szantyr-Powolna (redaktor honorowy, konsultacja) 

Skład: Mariusz Batorowicz 
Druk: Krzysztof Gąsior Marka 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w 
dostarczonych tekstach. Uwagi oraz materiały przeznaczone do 
druku prosimy przesyłać na podany adres Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 
39, 00-108 Warszawa 
lub adres e-mail: redakcja@armiakrajowa-lagiernicy.pl 

mailto:redakcja@armiakrajowa-lagiernicy.pl


KWARTALNIK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 
Kwiecień 2019 – Grudzień 2022 Nr 2-4/2019, 1/2020, 1/2021, 1/2022 (89-94) 

 

str. 3 

Słowo od redakcji 

Drodzy czytelnicy, 

Za nami burzliwy czas pandemii, niepokojów na polskiej granicy 
wschodniej i początek inwazji Rosji na Ukrainę. Jako zżyte 
środowisko kombatanckie, wsparte siłami młodszych pokoleń 
przetrwaliśmy dzielnie trudne chwile izolacji, strachu przed 
wirusem, a następnie o przyszłość Ojczyzny. Powracamy po tym 
trudnym okresie wzmocnieni nowymi doświadczeniami i żywymi 
dowodami naszej wspólnoty, jakimi jest szereg projektów 
pomocowych, edukacyjnych i kulturalnych, jakie wbrew 
trudnościom i na rzecz naszych kombatantów, ich rodzin i promocji 
postaw patriotycznych udało nam się w ostatnich dwóch latach 
zrealizować. 

O części działań Stowarzyszenia będziecie mogli Państwo 
przeczytać na łamach niniejszego numeru powracającego znów na 
dawne tory edytorskie „Kwartalnika”. O wszystkich na bieżąco 
piszemy na stronie internetowej naszej organizacji kombatanckiej 
– www.armiakrajowa-lagiernicy.pl – i zachęcamy Państwa do jej 
częstych odwiedzin. 

Podobnie jak „Kwartalnik”, także tradycją niezmienną jest dla 
naszego Stowarzyszenia organizacja corocznych 
Międzynarodowych Zjazdów Łagierników Żołnierzy AK. W 34-letniej 
historii nie był on zorganizowany jedynie raz, z uwagi na 
bezpieczeństwo zdrowotne naszych kombatantów – w 2020 r. w 
głębokiej pandemii. Ten numer oddajemy do Państwa rąk w czasie 
trwania kolejnego, XXXVI już Zjazdu. Cieszymy się, że znów możemy 
się spotkać, poznać także nowe osoby – zaproszonych na Zjazd 

http://www.armiakrajowa-lagiernicy.pl/
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Sybiraków. Życzymy Państwu wielu wspaniałych przeżyć, 
wspomnień i radości z bycia razem. 

Niestety w tym trudnym czasie ostatnich dwóch lat odeszło z 
naszego grona wielu wspaniałych Łagierników oraz Przyjaciół 
naszego Stowarzyszenia. Wspominamy Ich na końcu tego numeru 
„Kwartalnika”, zapewniając ich rodziny o naszej wiecznej o nich 
pamięci i modlitwie. 

Ze smutkiem przyjęliśmy także wzmożone od początku 2021 r. 
represje na Polakach zamieszkałych na Białorusi podejmowane ze 
strony reżimu Łukaszenki. Zamknięcia szkół polskich, aresztowania, 
więzienie bez wyroku, zastraszanie, a w ostatnich miesiącach także 
niszczenie polskich miejsc pamięci trwoży nasze serca. Bolesnym 
przykładami tego bestialstwa są aresztowania członków Zarządu 
Związku Polaków na Białorusi oraz zrównanie z ziemią świętego 
miejsca dla Polaków na Ziemi Nowogródzkiej, jakim był cmentarz w 
Surkontach. Jesteśmy z Wami, Przyjaciele! 

Wierzymy jednak, że w jedności siła i jak naszym przodkom, także i 
nam dzięki wzajemnej pomocy uda się przetrwać te trudne czasy. 
Dlatego też patrząc z wiarą w przyszłość, z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości przyjmijcie od nas drodzy Weterani Walk o 
Niepodległość, Sybiracy i osoby represjonowane, życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. Wchodząc w czas nadchodzącego Bożego 
Narodzenia, kierujemy do Was także ciepłe, świąteczne życzenia 
wspaniałych, rodzinnych spotkań w ten wyjątkowy czas. Niech się 
Wam darzy! 

Z gorącymi pozdrowieniami, 
Zarząd Stowarzyszenia i Redakcja „Kwartalnika” 
Listopad 2022 r. 
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83. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939 r. zmieniło się wszystko. Tego dnia, od ataku III 
Rzeszy Niemieckiej na Polskę, rozpoczęła się II wojna światowa – 
najstraszniejszy konflikt w dziejach. W 2019 r. przypada 80. rocznica 
tych tragicznych wydarzeń, które na zawsze zmieniły obraz Europy 
i Rzeczypospolitej.  

W pierwszych dniach września polscy żołnierze byli pełni 
optymizmu. Wierzyli w swoje siły i z dużą pewnością siebie 
wyruszali na front w przekonaniu, że prędko pokonają agresorów i 
wszystko wróci do normy. Nastroje te potęgowała nadzieja, że 
Anglia i Francja, które wypowiedziały wojnę Niemcom, 
błyskawicznie zaatakują III Rzeszę od zachodu. Niestety, nie 
spodziewano się, że Hitler doskonale przygotuje się do konfliktu, 
który całkowicie różnił się od Wielkiej Wojny. Blitzkrieg, czyli wojna 
błyskawiczna, współdziałanie różnych rodzajów sił, nowoczesne 
samoloty i czołgi oraz atak z trzech stron szybko postawiły Polskę w 
bardzo trudnym położeniu. Zawiedli też sojusznicy, w których 
pokładano tak wielkie nadzieje. Polska została sama, a to nie był 
koniec tragicznych wieści… 

Nieco ponad dwa tygodnie po wkroczeniu sił niemieckich na 
terytorium Polski, 17 września nasz kraj zaatakował wschodni 
sąsiad – ZSRR. Jak się później okazało, obu agresorów łączył sojusz 
wojskowy, a ziemie Rzeczypospolitej podzielili między siebie w 
traktacie Ribbentrop-Mołotow podpisanym 23 sierpnia 1939 r.. 
Polska znalazła się w potrzasku, z którego nie dało się wyjść. Gdy 
niemal całe polskie siły były związane walką z Niemcami, Armia 
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Czerwona bez większych problemów zdobywała kolejne kilometry i 
wchodziła w głąb kraju. Mimo wszystko, Polacy stawiali opór. 
Przypomnieć tu trzeba przede wszystkim bohaterskich członków 
Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy podjęli nierówną walkę z 
najeźdźcą i nawet w pojedynkę potrafili na jakiś czas zatrzymać 
nacierających bolszewików. Wspomnieć wypada także o dzielnych 
obrońcach Grodna, którzy z bronią w ręku (a były to nawet butelki 
z benzyną) stawiali zacięty opór przeważającym liczebnie i 
sprzętowo barbarzyńskim sołdatom Armii Czerwonej. Przykładów 
męstwa żołnierzy, policjantów, członków organizacji 
paramilitarnych i zwykłych cywili były dużo więcej, jednak nie byli 
oni w stanie pokonać dwóch armii najeźdźczych jednocześnie. 
Bolszewicy do Wilna weszli 19 września, natomiast 22 dnia tego 
miesiąca rozpoczęli okupację Grodna i Lwowa. Te największe 
polskie miasta kresowe już nigdy nie wróciły do Polski.  

Ciekawym, choć mało popularnym, aspektem pierwszych miesięcy 
wojny jest kwestia internowania polskich żołnierzy na Litwie i 
Łotwie. Pierwsze jednostki, które nie chcąc dostać się do sowieckiej 
niewoli, a świadome swego tragicznego położenia, przekroczyły 
polsko-litewską granicę już w nocy z 18 na 19 września. Ruch na 
granicy trwał przez następny tydzień (a nawet i dłużej), a 
żołnierzom, policjantom i KOP-owcom towarzyszyła przerażona 
ludność cywilna. Kraje bałtyckie od razu po wybuchu wojny ogłosiły 
neutralność, nie chcąc narażać się nikomu, jednak zgodnie z 
międzynarodowym prawem miały obowiązek internować jednostki 
obcych państw, które dostały się na ich terytorium. Polacy, którzy 
mieli wybór, woleli być internowanymi w neutralnym kraju niż 
zostać jeńcami wojennymi Niemców lub bolszewików. Szacuje się, 
że w litewskich obozach we wrześniu 1939 r. znalazło się ok. 14 tys. 
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Polaków. Mimo napiętych stosunków między rządami Polski i Litwy, 
polscy żołnierze i oficerowie byli traktowani stosunkowo dobrze – 
mieli dużo swobody, wychodzili na przepustki, organizowali msze i 
nabożeństwa, słuchali radia, a ich racje żywnościowe w niewielkim 
stopniu odbiegały od tego, co otrzymywali litewscy żołnierze.  

Jednak niedługo sytuacja uległa pogorszeniu. Litwa bardzo szybko 
stała się zależna od ZSRR, który jeszcze w październiku 1939 r. 
przekazał jej zdobyte Wilno. Wpływom bolszewików Litwini nie 
mieli siły się oprzeć, a już latem 1940 r. Litwa została anektowana. 
Polacy przebywający w obozach internowania znaleźli się w bardzo 
trudnym położeniu. Jeszcze przed oficjalnym włączeniem Litwy do 
Kraju Rad, rządy obu państw doszły do porozumienia w sprawie 
przekazania internowanych pod władzę bolszewików. Warto 
zauważyć, że w tym momencie było to mniej niż 5 tysięcy 
wojskowych, co stanowiło ok. 1/3 stanu z września 1939 r. Stało się 
tak z powodu licznych ucieczek oraz umożliwienia powrotu do 
domów części internowanych przez władze niemieckie i radzieckie 
jeszcze pod koniec 1939 r.  

Tak czy inaczej, w lipcu 1940 r. Polacy internowani na Litwie dostali 
się pod władzę radziecką. Z obozów, pod eskortą uzbrojonych 
enkawudzistów i Litwinów, doprowadzeni zostali na stacje 
kolejowe, z których bydlęcymi wagonami, w nieludzkich warunkach 
wywieziono ich do dwóch rosyjskich obozów: kozielskiego i 
juchnowskiego. Tam traktowani byli jako jeńcy wojenni, a w 1941 r. 
wstąpili do organizowanej przez gen. Andersa armii polskiej w ZSRR. 

Sytuacja nieco inaczej wyglądała na Łotwie. Tam 9 Polaków 
internowano już 15 września, a byli to oficerowie, marynarze i 
właściciele kutra rybackiego, którym przypłynęli do portu w 
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Lipawie. Niedługo później granicę przekraczać zaczęły polskie 
samoloty (głównie ćwiczeniowe i sportowe), przede wszystkim z 
Wilna oraz wojskowi i ludność cywilna. Proces ten zakończył się po 
20 września, gdy po agresji na Rzeczpospolitą, Armia Czerwona 
zaczęła przejmować kontrolę nad 105-kilometrową polsko-
łotewską granicą. Łącznie w początkowo jedynym na Łotwie obozie 
internowania dla Polaków w Dyneburgu znajdowało się ponad 1500 
wojskowych, a więc niemal 10 razy mniej niż na Litwie. Wkrótce 
internowani zostali przewiezieni do innych miejsc, a obóz leżący 
przy samej granicy został zlikwidowany już w październiku.  

Liczba żołnierzy i oficerów trzymanych na Łotwie systematycznie 
malała. Podobnie jak na Litwie miało to związek z dwiema 
kwestiami: ucieczkami i możliwością powrotu części osadzonych do 
rodzinnych domów, które znajdowały się na terenach zajętych 
przez ZSRR i Niemcy, a także Litwę.  

Łotwa, podobnie jak jej południowy sąsiad została włączona do 
ZSRR latem 1940 r. i straciła samodzielność w podejmowaniu 
działań. W sierpniu i wrześniu wszyscy internowani Polacy (było ich 
ponad 800) zostali przekazani do dyspozycji władz radzieckich i 
przetransportowani do obozów, leżących w głębi kraju. Podobnie 
jak ich koledzy, którzy przybyli tam z obozów litewskich, w 1941 r. 
ochoczo wstąpili do armii utworzonej przez gen. Andersa, która 
ramię w ramię z aliantami walczyła przeciw Niemcom i przyczyniła 
się do zakończenia II wojny światowej.  

1 września i 17 września 1939 r. to dwie daty, które zmieniły Polskę. 
Naszą misją jest o tym pamiętać i stale walczyć o prawdę 
historyczną.  

Chwała Bohaterom! 
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OKRĘG WILEŃSKI AK 

Henryk Sobolewski (ps. „Sobol”) 

WRZESIEŃ 1939 R. NA ZIEMI WILEŃSKIEJ1 

1 września, z rana, młodsi ode mnie brat i siostra wybierali się 
do szkoły powszechnej, ja – po raz pierwszy do gimnazjum. Przed 
śniadaniem włączyłem radio, z którego dowiedzieliśmy się o wojnie. 
Słuchaliśmy pierwszych komunikatów i myśleliśmy o ojcu. 
Pożegnaliśmy go parę dni temu (był wśród żołnierzy 85 p.p.) na 
kolejowej rampie. Odjechali w stronę zachodniej granicy. Wojny z 
Niemcami nie bali się. Za tydzień lub dwa spodziewali się być w 
Berlinie.  

Ojciec służył w armii od 1920 roku. Był zbrojmistrzem. Rodzice 
z dziadów, pradziadów byli Wilnianami. Kochali rodzinne miasto jak 
żadne inne i nigdy nie myśleli go opuścić. 

Tak się złożyło, że w 1939 roku mieszkaliśmy w Nowej Wilejce, 
przedtem w Wilnie i Podbrodziu. 

Podobna miłość do Wilna żyła także w nas – dzieciach. Muszę 
się zwierzyć, że żyje ona we mnie do dzisiaj. Położone wśród lasów, 
opasane łańcuchem malowniczych wzgórz i przecięte wstęgą Wilii, to 
miasto, nie tylko w moim odczuciu, obdarzone jest chyba 
najpiękniejszymi tworami bożej natury. W pamięci mej żyje Wilno jako 
miasto potężnej i sławnej dynastii, wielkich poetów, wspaniałej, 

1Wspomnienia ukazały się w „Kwartalniku” Stowarzyszenia w nr 4/1997 
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promieniującej w swoim czasie na całą Polskę młodzieży, z której 
staraliśmy się brać przykład w czasach sowieckiej i niemieckiej 
okupacji.  

Nie bez podstaw mówi się, że jest ono miastem męczenników 
i bohaterów, o czym, między innymi, świadczą czuwające nad jego 
murami i wiernym mu ludem na Łysej Górze trzy potężne białe krzyże. 
W 1951 roku, tuż przed wizytą Mołotowa, litewscy komuniści wysadzili 
je w powietrze. Wzniesiono krzyże ponownie, w tym samym miejscu, 
dopiero w 1989 roku. 

O historii tego pięknego miasta świadczą najlepiej zachowane 
do dzisiaj stare, miejskie cmentarze. Gdybym miał wyrazić się o Wilnie 
w jednym zdaniu, powiem, ze jest ono miastem Pani Ostrobramskiej, 
wielokulturowym, ale tchnącym najmocniej chrześcijańską i polską 
kulturą. 

W pierwszym dniu wojny nad Wilnem i Nową Wilejką 
dwukrotnie przeleciały wrogie samoloty. Na miasto spadły bomby. Byli 
zabici i ranni. W obawie przed dalszymi nalotami w szkołach przerwano 
naukę. Wiadomości z frontu były niedobre. Gazety i radio informowały 
o bohaterskiej obronie naszych wojsk, ale front wciąż przesuwał się na
wschód.

3 września do wojny przystąpiły Anglia i Francja. Ożyły 
nadzieje, ale obiecana i oczekiwana pomoc z Zachodu nie nadeszła. A 
my wciąż uważaliśmy sukcesy niemieckie za tymczasowe. Życie miasta 
toczyło się normalnie. Czynne były wszystkie urzędy i instytucje, 
fabryki i zakłady. W sklepach nie brakowało towarów, nie notowano 
wzrostu cen, ani panicznego wykupywania żywności. Po pierwszych 
nalotach zapanował spokój. Uważaliśmy to za dobry znak. Ludzie 
mówili, że Szwabom zaczyna brakować samolotów. Krążyły także 
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pogłoski o przygotowywanej przez nasze dowództwo drugiej linii 
obronnej i o kontrofensywie.  

17 września, gdy nasze wojska stawiały Niemcom ciągle silny 
opór, wschodnie granice Polski przekroczyła Armia Czerwona. W dwa 
dni potem bolszewicy zajęli Wilno. Tego dnia wybrałem się z bratem 
do miasta. Od 18-tego pociągi nie kursowały, więc pojechaliśmy 
rowerami.  

Na Zarzeczu stały jeszcze niewielkie jednostki naszej piechoty 
i artylerii. Wśród żołnierzy kręcili się wyposażeni w karabiny studenci i 
uczniowie starszych klas gimnazjalnych. Odnieśliśmy wrażenie, że 
szykowali się do walki. Między Zarzeczem a centrum miasta ulice były 
puste. Od czasu do czasu, tu i tam, dochodziły odgłosy pojedynczych 
strzałów, przecinanych krótkimi seriami karabinów maszynowych. Na 
ulicy Wielkiej zauważyliśmy kilkusetosobową gromadę mężczyzn. 
Powiewali czerwonymi flagami i wznosili jakieś okrzyki. Niektórzy byli 
wyposażeni w karabiny. Po zbliżeniu się do nich, stwierdziliśmy, że to 
Żydzi. Prawie wszyscy nosili na rękawach czerwone opaski. Z okien 
żydowskich mieszkań zwisały czerwone flagi. Przed Ostrą Bramą 
spotkaliśmy pierwsze sowieckie czołgi. Gdzieś w oddali nadal rozlegały 
się strzały. Słyszeliśmy też kilka wybuchów rozrywających się 
granatów. To niewielkie grupy polskich żołnierzy i studentów stawiały 
najeźdźcy zbrojny opór.  

Pod wieczór wracaliśmy do domu. Na Zarzeczu stały 
pozostawione przez naszych żołnierzy armaty, a traktem Batorego 
płynęły długie kolumny sowieckiej piechoty i kawalerii. Po niebie 
krążyły obce samoloty, z których zrzucano tysiące ulotek, 
informujących o załamaniu się „pańskiej Polski” i o „wyzwoleńczej 
misji” Armii Czerwonej. W ulotkach pisano, że Armia Czerwona 
wyzwala spod „polskiego jarzma” braci Białorusinów i Ukraińców. 
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Nieco na dalszym miejscu stawiano ochronę ludności przed skutkami 
rozpętanej przez imperialistów wojny. 

 Żołnierze sowieccy nie rozumieli dlaczego „ciemiężeni”, jak 
głosiła sowiecka propaganda, mieszkańcy Ziemi Wileńskiej ich nie 
witają i nie cieszą się z „wyzwolenia”. Dlaczego ulice są puste i na 
każdym kroku wieje tu chłodem. Dlaczego panuje złowieszcze 
milczenie… 

W pojęciu każdego bolszewika świat kapitalistyczny, do którego 
należała Polska, dzielił się na wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych – na 
bogatych i biednych. Oczy biednych mogły być zwrócone tylko w jedną 
stronę: jedynego sprawiedliwego (bo robotniczo-chłopskiego) 
państwa – w stronę ZSRR. Pomocy i wyzwolenia można było oczekiwać 
tylko stamtąd.  

 Tymczasem tutaj ludzi głodnych, bosych i gołych jakoś nie było 
widać. W kraju rządzonym przez panów i obszarników nie dostrzegało 
się powszechnej nędzy, o której przed przekroczeniem granicy tak 
przekonywająco mówili im politrucy. 

 Każdy czerwonoarmista pragnął zobaczyć z bliska polskiego 
oficera i przeżyć radość, jaka płynie z pogardliwego spojrzenia na 
człowieka, który stał na straży „obszarniczo-kapitalistycznego reżimu” 
w pańskiej Polsce. Wszyscy śmiali się z naszego rządu i dowództwa. 
Uważali, że ponieśliśmy klęskę, bo nasi panowie trwonili pieniądze na 
zbytki i rozpustę. „Myśmy produkowali armaty, samoloty i czołgi, a 
wasi panowie tańczyli tanga i dlatego zabrakło wam czołgów i 
samolotów”. Chełpili się swoją potęgą, której burżuazyjne dowództwo 
wojskowe „pańskiej polski” nie odważyło się stawić oporu. „Rząd wasz 
uciekł. To samo zrobili wasi generałowie. Pozabierali ze sobą worki 
złota i niczym się nie przejmują. Nadal bawią się i toną w rozpuście”. 
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 Armia nasza na Ziemi Wileńskiej zorganizowanego na szerszą 
skalę oporu sowietom nie stawiała, ponieważ wszystkie siły 
wileńskiego garnizonu zaangażowano do walki z Niemcami. Nie można 
jednak mówić, że nie było tak żadnego oporu. Mamy wiele przykładów 
bohaterskiej obrony placówek KOP-u. Na strażnicy w Kopciowie, w 
pobliżu Ćwicina, samotnie bronił powierzonego mu posterunku 
sierżant Marek Pietrzak. Gdy strażnicę zaatakowały dziesiątki 
sowieckich żołnierzy, zabił z karabinu maszynowego dwudziestu 
sześciu bolszewików. Odpierał ich ataki aż skończyła się amunicja. 
Potem, z okrzykiem „Niech żyje Polska!”, rzucił się na nieprzyjaciół z 
podniesioną do ataku szablą. Zginął śmiercią bohatera, zakłuty 
bagnetami. Ciało sierżanta bolszewicy zakopali pod strażnicą. Po 
wkroczeniu tam Niemców, ludzie przewieźli jego prochy na cmentarz 
w Czarnej Górze. 

 W podobnych okolicznościach zginął, broniąc strażnicy w 
Kamiennym Wozie, plutonowy Pełczyński. W Aleszczykach, nad 
Dźwiną, miejscowa placówka KOP-u, wspomagana przez osadników 
wojskowych, udaremniła sowieckiej piechocie przeprawę przez rzekę 
przez siedem godzin. Jej obronę złamano dopiero po silnym ogniu 
wezwanej na pomoc artylerii. Podobne przykłady można mnożyć. 
Oficerów i żołnierzy, którzy po stawieniu oporu, decydowali się 
poddać, bolszewicy do niewoli nie brali. Z rozkazu komisarzy i 
politruków rozstrzeliwano ich na miejscu. 

 19 września, w dniu, w którym wojska sowieckie zajmowały 
Wilno, bawiący w Gdańsku Hitler oznajmił światu, że Polska w formie 
ustalonej przez Traktat Wersalski nigdy już nie powstanie. Wkrótce 
Dowiedzieliśmy się, że wkroczenie na kresy wschodnie Rzeczpospolitej 
wojsk sowieckich nastąpiło w oparciu i niemiecko-sowieckie 
porozumienie z 23 sierpnia 1939 roku. Polacy uznali je za czwarty 
rozbiór Polski.  
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OKRĘG BIAŁOSTOCKI AK 

 

Stanisława Naumienko (ps. „Czcionka) 

 

WSPOMNIENIA, O KTÓRYCH CHCIAŁOBY SIĘ ZAPOMNIEĆ2 

 

 Wojna!!! 

 Legły w gruzach wszystkie marzenia, pragnienia i piękne plany 
na przyszłość. Byłam świeżo upieczoną mężatką, wyszłam za mąż 
zaledwie przed dwoma tygodniami za człowieka, który był wielką 
miłością mojego życia. Męża zmobilizowano, pożegnałam go nie mając 
żadnej pewności, czy się jeszcze spotkamy. Życie płynęło własnym 
torem, pracowałam w Zarządzie Drogowym w Wołkowysku jako 
maszynistka i sekretarka Kierownika.  

 Kolejny cios, 17 września 1939 r. Sowieci zaatakowali Polskę. 
Dostałam od szefa polecenie zniszczenia ważnych dokumentów, 
planów i legitymacji służbowych pracowników, by nie narażać ich na 
aresztowania i deportację. Zebrałam wszystko i zamknęłam się w 
toalecie, drżącymi rękami rwałam papiery i spłukiwałam wodą. Z 
dokumentami szło mi najgorzej, ale legitymacje były w twardych 
okładkach i sprawiały wiele kłopotów, nie miałam nic – czym 
mogłabym je pociąć, musiałam pomagać sobie zębami, a czas naglił, bo 
Sowieci wtargnęli już do budynku Zarządu. Prawie cudem udało mi się 
zniszczyć te dokumenty i zatrzeć ślady swojego „dywersyjnego” 

 

2Wspomnienia ukazały się w „Kwartalniku” Stowarzyszenia w nr 4/2001. 
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działania. Po zajęciu przez Sowietów Urzędu pracowałam nadal, bo 
odmowa groziła więzieniem albo deportacją.  

 Po wielu dramatycznych przeżyciach mąż powrócił do domu. 
Pod rządami „wyzwolicieli” zaczęły się aresztowania, deportacje i 
zsyłki. Nasza rodzina szczęśliwie uniknęła prześladowania. Żyło nam się 
ciężko, ale byliśmy wszyscy razem, a to było w tych strasznych czasach 
najważniejsze. Życie biegło dalej, staraliśmy się żyć w miarę normalnie. 
W maju 1940 r. urodziłam córkę Krystynę. Nie wróciłam już do pracy. 
Zajęłam się domem i pomagałam mężowi w jego pracy konspiracyjnej. 
W międzyczasie Sowietów wyparli Niemcy. Pomimo sprzeciwu rodziny 
wstąpiłam do AK. Moja decyzja była decyzją świadomą i dobrze 
przemyślaną, miałam 37 lat, a więc byłam dojrzałą kobietą, doskonale 
zdającą sobie sprawę z ryzyka, jakie podejmuję. Zaprzysiężono mnie w 
marcu 1943 r., przyjęłam pseudonim „Czcionka” i zostałam łączniczką 
w oddziale, którego dowódcą był Konstanty Tarasewicz, z zawodu 
nauczyciel. Tak rozpoczęłam swoją działalność w AK.  

 W naszym domu przechowywaliśmy różne materiały, 
nazywaliśmy je „aktami” i w zależności od terminu ich odbioru albo 
doręczenia były przechowywane na strychu lub w piwnicy. W domu, 
gdzie przebywała tylko najbliższa rodzina i nasza maleńka córeczka, 
rozmawialiśmy swobodnie używając konspiracyjnego żargonu. Jakież 
było nasze przerażenie, gdy któregoś dnia usłyszeliśmy jak nasza 
córeczka, bawiąc się lalkami, pytała je: „Które akta włożyć za belkę, a 
które schować w piwnicy”. Po tym zdarzeniu byliśmy bardzo ostrożni i 
zwracaliśmy baczną uwagę na to, żeby dziecko nie było świadkiem 
naszej działalności. Nie zawsze jednak było to możliwe. Nieraz, idąc z 
meldunkiem, zabierałam ze sobą córeczkę; uważałam, że kobieta z 
dzieckiem budzi mniejsze podejrzenia. Córka, pomimo swoich trzech 
lat, podświadomie wyczuwała, że uczestniczy w czymś bardzo 
ważnym, bo idąc spokojnie obok mnie, gdy tylko zobaczyła patrol 
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niemiecki, zaczynała paplać jak najęta o lalkach, misiach i innych 
sprawach bardzo ważnych dla dzieci w jej wieku.  

Praca łączniczki nie była łatwa. Zawsze sama, zdana tylko na 
siebie, nie mogłam oczekiwać żadnej pomocy ani wsparcia ze strony 
kolegów z oddziału. Zdarzało się, że szłam wiele kilometrów na próżno, 
bo nie zastałam osoby, do której niosłam meldunek (najczęściej ustny, 
bo tak było bezpieczniej). Odbiorcami meldunków byli przeważnie 
dróżnicy albo pracownicy kolei, których godziny pracy często były 
zmienne, nie mogąc przekazać meldunku, musiałam długo czekać 
przez co wracałam do domu już po godzinie policyjnej. Zdarzało się, że 
na drugi dzień musiałam pokonywać tę samą drogę, a to było już 
bardzo niebezpieczne. Nie przerwałam działalności nawet gdy byłam 
w ciąży z następnym dzieckiem. Któregoś dnia, kiedy szłam ulicą z 
córeczką i niosłam w koszyku bardzo niebezpieczne materiały, minął 
nas oficer niemiecki i nagle usłyszałam za plecami „halt”. Zamarłam, 
pomyślałam „to już koniec”. Ostatkiem sił opanowałam paraliżujący 
mnie strach. Zatrzymałam się spokojnie. Niemiec podszedł do nas, 
wyciągnął z kieszeni czekoladę, kucnął przed moją Krystynką i podał ją 
jej, tłumacząc mi łamaną polszczyzną, że w domu ma też taką córeczkę 
i bardzo za nią tęskni. Na szczęście, zajęty dzieckiem, nie zauważył 
mojego przerażenia. Po tym zdarzeniu, ze względu na mój stan, 
powierzano mi mniej niebezpieczne zadania. W listopadzie 1943 r. 
urodziłam drugą córeczkę Elżbietę.  

Po wyparciu Niemców, Sowieci ponownie zajęli nasze tereny 
wschodnie i nie tylko. Oddziały AK nie przerwały swojej walki o 
wyzwolenie, tyle że już przeciwko innemu wrogowi. Coraz trudniej 
zresztą było odróżnić wroga od sojusznika. Zaczęły się „wsypy”, bardzo 
często zdradzali ludzie, do których miało się zaufanie i to było bolesne. 
Mojego męża aresztowano w lipcu lub sierpniu 1945 r., na szczęście 
nie za działalność w konspiracji, tylko za pracę u Niemców (jakby w 
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czasie okupacji miał wybór u kogo pracować). Po aresztowaniu męża 
rodzina, znajomi i współtowarzysze walki namawiali nie do wyjazdu do 
Polski (było to wtedy jeszcze możliwe), nie podjęłam wtedy takiej 
decyzji ze względu na chęć bycia blisko męża. To był mój błąd, za który 
zapłaciłam poniewierką i katorgą.  

 Na dzień przed moim aresztowaniem przyszedł do mnie do 
domu mężczyzna podający się za członka naszej grupy, nie znałam go 
osobiście, ale też nie miałam powodu, by mu nie wierzyć. Znał 
nazwisko dowódcy i wiele faktów z działalności oddziału. Przyszedł, jak 
twierdził, żeby mnie ostrzec przed grożącym mi aresztowaniem. 
Chwalił się ilu to już osobom pomógł uciec, a teraz sam potrzebuje 
pomocy w ukryciu się przed NKWD. Nie wierzyłam mu, za bardzo był 
zdenerwowany i za mocno rozglądał się po mieszkaniu, tak jakby 
czegoś lub kogoś szukał. Udawałam, że nie bardzo wiem o co mu 
chodzi, żeby mnie przekonać podał mi swój pseudonim „Lis” (bardzo 
trafny). Okazało się, że człowiek ten wsypał całą naszą grupę i to była 
jako pomoc w ucieczce do łagrów. Nic mu nie powiedziałam, 
udawałam, że nie rozumiem czego ode mnie oczekuje, ale niewiele mi 
to pomogło.  

 Na drugi dzień przyszli po mnie. Świat runął mi na głowę, 
straszna galopada myśli, czarna rozpacz przeplatała się z nadzieją, że 
może jakoś się z tego uratuję. Lęk o dzieci. Starsza córka uczepiła się 
mojego płaszcza i nie chciała puścić, krzyczała, że pójdzie z mamą, a 
młodsza stała w łóżeczku i robiła „pa, pa”. Myślałam, że serce tego nie 
wytrzyma. Wytrzymało, człowiek jest zdolny znieść znacznie więcej. 
Wyprowadzili mnie z domu, pożegnałam matkę, która kopała 
ziemniaki i poszłam ku swojemu przeznaczeniu. Szłam ze spuszczoną 
głową, modląc się, by nikt z moich znajomych do mnie nie podszedł, 
gdyż moi „towarzysze podróży” szli kilka kroków za mną licząc 
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widocznie na to, że może jeszcze kogoś dopadną. Szczęśliwie nikt do 
mnie nie podszedł, tak dotarliśmy do Komendantury.  

 Wprowadzono mnie do środka, zobaczyłam tam zdrajcę i wiele 
innych osób, które już wcześniej zachowywały się podejrzanie. Przykro 
powiedzieć, ale byli tam też Żydzi i Żydówki, którym pomagało się 
przetrwać okupację, a oni teraz w podzięce za to zdradzali nas i 
wydawali w ręce sowieckich oprawców. Zaczęła się gehenna 
wielogodzinnych przesłuchań, konfrontacji, straszenia biciem i 
torturami. Ja jakimś cudem uniknęłam bicia, chociaż wielokrotnie 
przesłuchujący mnie funkcjonariusz doskakiwał do mnie z pięściami, 
ale nigdy nie uderzył. Najgorszą torturą w czasie przesłuchać było 
wielogodzinne siedzenie na pieńku o średnicy kilkunastu 
centymetrów, bez prawa wykonywania najmniejszego ruchu. W tym 
czasie przesłuchujący bawił się rozłożonymi na stole narzędziami 
tortur. Były to metody mające doprowadzić do załamania 
psychicznego.  

 Po wstępnym przesłuchaniu przewieziono naszą grupę do 
więzienia w Grodnie i tu zaczął się następny akt tragedii. Osadzona 
zostałam w przepełnionych celach, w strasznych warunkach 
sanitarnych. Znów przesłuchania ciągnące się wiele godzin i wreszcie 
proces przed Trybunałem Wojennym. Proces? To nie był proces tylko 
parodia procesu, ale nam wtedy nie było do śmiechu. Dowódca 
naszego oddziału Konstanty Tarasewicz podczas rozprawy brał całą 
winę na siebie, myślał, że w ten sposób uchroni nas od wyroku 
skazującego. Nic to nie pomogło, wszyscy dostaliśmy wysokie wyroki 
za zdradę ojczyzny (ale czyjej?). Mój wyrok brzmiał: 10 lat katorgi, 5 lat 
pozbawienia praw obywatelskich i przepadek mienia (na szczęście 
takiego nie posiadałam). Po ogłoszeniu wyroku ogarnęła mnie rozpacz, 
że nie zobaczę więcej dzieci ani Mamy, a zarazem ulga, że koszmar się 
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skończył, teraz już nie może być gorzej. Okazało się jednak, jak bardzo 
się myliłam. 

 Po zakończeniu rozprawy trafiłam z powrotem do więzienia w 
Grodnie. Tym razem do pustych, zimnych cel, choć wciąż 
pozbawionych nawet prymitywnych pryczy, tylko betonowa posadzka 
i brudne koce do okrycia. Okropne warunku sanitarne, za wszelką cenę 
starałyśmy się z innymi więźniarkami utrzymać jako taką czystość, ale 
było to prawie niemożliwe, zaczęły atakować nas wszy. Głód był prawie 
nie do zniesienia, pomimo tego, że rodzina mogła podawać nam paczki 
z jedzeniem otrzymywaliśmy marne resztki po tym, co rozkradła służba 
więzienna. 

 Nadszedł grudzień (roku nie pamiętam), na dworze panował 
silny mróz, a nas przygotowywano do transportu do łagrów. Trwało to 
długo, stałyśmy na mrozie. Wreszcie ruszyłyśmy piechotą przez miasto, 
żegnane okrzykami „prawomyślnych” obywateli, którzy życzyli nam 
„polskim świniom” abyśmy zdechły w obozach, bo tam jest nasze 
miejsce. Dotarłyśmy do dworca kolejowego, gdzie czekały na nas 
brudne bydlęce wagony. Do każdego wpychano po 40 osób. Było tak 
ciasno, że mogłyśmy tylko stać lub siedzieć z podkurczonymi nogami. 
W wagonach nie było prycz, a za ubikację służyła wycięta w podłodze 
dziura. Przez pierwsze trzy dni nie dostałyśmy nic do jedzenia, bo 
strażnicy uważali, że mamy zapasy dostarczone nam przez nasze 
rodziny. Podawali nam tylko gorącą wodę. W czwartym dniu naszej 
podróży zaczęto podawać nam gorącą zupę. To była cudowna 
odmiana. Po tygodniu dotarłyśmy do punktu „przeładunkowego” w 
Orszy. Zaprowadzono nas do więzienia. Po wielogodzinnym 
oczekiwaniu na korytarzach wpuszczono nas do cel, gdzie zostałyśmy 
przywitane obelgami przez znajdujące się tam kryminalistki. 
Ostrzeżone przez życzliwą osobę, pilnowałyśmy swoich rzeczy 
osobistych jak oka w głowie, by uchronić nasz i tak marny dobytek 
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przed rozgrabieniem. W takich warunkach uwłaczających godności 
ludzkiej, ciągle lżone i terroryzowane doczekałyśmy pierwszej wigilii.  

 Za stół musiały nam wystarczyć nasze worki przykryte 
prześcieradłem. Na ten „wspaniały” wigilijny stół powędrowały 
smakołyki, które każda z nas zachowała na tę właśnie okazję. Mnie 
udało się przemycić kawałek opłatka, który dostałam od matki na 
pożegnanie w Grodnie. Była to bardzo smutna uroczystość, a zarazem 
tak zaskakująca, że nawet nasze agresywne sąsiadki z celi zamilkły i 
zaczęły się żegnać i modlić razem z nami. Podzieliłyśmy się opłatkiem 
między sobą, ja trzymając opłatek podeszłam do naszych 
prześladowczyń, zawahały się, ale przyjęły go i połamały się nim z 
nami. Od tego momentu miałyśmy już spokój. Nie trwało to długo, bo 
w drugi dzień świąt wyruszyłyśmy w dalszą drogę.  

 W wagonach było już trochę luźniej, ale nadal nie było pryczy 
do spania, a ciasnota nie pozwalała położyć się na podłodze. Po jakimś 
czasie takiej podróży, w coraz większym mrozie, dano nam do wagonu 
piecyk. Mogłyśmy się trochę ogrzać. Nie długo, trzeba było go oddać 
do następnego wagonu bo tam też marzli ludzie. Po wielu dniach takiej 
koszmarnej podróży dotarłyśmy do celu, do Archangielskiej Obłasti, w 
której znajdowało się wiele łagrów. Pociąg zatrzymał się w szczerym 
polu, wkoło były tylko śnieg i zaspy po pas. Wysiadłyśmy z pociągu, 
każda z nas ze swym skromnym dobytkiem i podążyłyśmy ku swemu 
przeznaczeniu. Nasze zesztywniałe od braku ruchu nogi nie bardzo 
chciały się poruszać, co bardzo denerwowało strażników. Ponaglali nas 
krzykami, popychali kolbami i szczuli psami. Jeden z psów rzucił się na 
mnie, na szczęście skończyło się tylko na podartym ubraniu i strachu, 
ale uraz pozostał. Do dziś boje się psów, nawet tych małych. 

 Tak rozpoczęła się moja dziesięcioletnia katorga. Nie chcę się 
o tym rozpisywać, bo moje losy podobne są do losów tysięcy zesłanych 
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Polaków. Ciężka praca, głód, choroby, tęsknota za bliskimi. Utrata 
nadziei na odmianę losu przeplatała się z nadzieją, że będzie jeszcze 
dobrze, że powrócę do rodziny, do dzieci, do Polski. W trudniejszych 
chwilach na zesłaniu pomagała mi modlitwa, w Bogu zawsze miałam 
nadzieję, ufność i wiarę w to, że mnie nie opuści i nie zawiodłam się. 

 Po odsiedzeniu wyroku wyszłam na tak zwaną wolność. Była 
to wieczysta zsyłka bez prawa opuszczenia Workuty, do której rzuciły 
mnie losy w ostatnim okresie mojej obozowej gehenny. „Wystawiona” 
na wolność za bramę obozu, bez dachu nad głową i środków do życia, 
musiałam znaleźć jakąś pracę i kąt do mieszkania. Znalazłam pracę jako 
opiekunka do dzieci u sowieckiego oficera. Miałam szczęście, trafiłam 
na człowieka prawego, dzięki któremu udało mi się szczęśliwie wrócić 
do Polski, do moich dzieci.  

 Po powrocie nie dane mi było cieszyć się całą rodziną. Mój 
mąż, który wrócił z obozu pięć lat wcześniej, ułożył sobie życie od 
nowa. Nie winię go za to, wszystkiemu winna była wojna i nasza długa 
rozłąka. Po powrocie do kraju najważniejsze dla mnie było to, że 
odzyskałam dzieci, choć one były już prawie dorosłe. Pobyt w obozie 
odebrał mi radość patrzenia, jak się rozwijają i jak dorastają. 
Rozpoczęło się nasze trudne, biedne, ale i bardzo szczęśliwe życie. 
Byliśmy razem. Kiedy dziś wspominam te lata, cieszę się, że miałam 
siłę, żeby to wszystko przetrwać. Tę moją drugą „katorgę” – walkę o 
byt, o wychowanie i wykształcenie dzieci. 

 Dziś mam już 94 lata, żyję otoczona opieką i miłością moich 
dzieci, którym mogłam dać w nadmiarze tylko nieprzebrane pokłady 
matczynej miłości. Jestem szczęśliwym człowiekiem, spokojnie 
dobijającym do ostatniego portu swojego życia. 
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POLSKIE TERMOPILE.  
78 LAT OD BITWY POD SURKONTAMI  

 

78 lat temu, w poniedziałek 21 sierpnia 1944 r., w kresowej wsi 
Surkonty, podczas przygotowań do kolejnej odprawy Komendanta 
Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej mjr. Macieja Kalenkiewicza 
„Kotwicza” oddział polski liczący 72 żołnierzy został zaatakowany 
przez wojska NKWD. Po wielogodzinnej walce w okrążeniu mjr 
Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”, hubalczyk, cichociemny, kawaler 
Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari i dwukrotny 
Krzyża Walecznych, poległ wraz z 35 swoimi żołnierzami, z których 
część sowieci dobili bagnetami. 

Miejsce, w których zakwaterował oddział, położone było na 
wielkiej, otwartej polanie, częściowo otoczonej bagnami i błotami. 
Większe obszary zalesione były dość znacznie oddalone. Miejsce to 
było trudne do obrony, płaskie (z niewielkim tylko wzniesieniem 
terenowym – pagórkiem), oddzielone od zabudowań wsi dość 
głębokim, zabagnionym rowem melioracyjnym) i pozbawione osłon 
terenowych. Obok wspomnianego niewielkiego wyniesienia terenu 
zlokalizowany był stary cmentarzyk wiejski. „Kotwicz” ze swym 
sztabem i większością sił zatrzymał się w dwóch skupiskach 
zabudowań położonych w północnej i centralnej części Surkont. 

Na skutek donosu naczelnik raduńskiego rejonowego Oddziału 
Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych kapitan 
bezpieczeństwa państwowego Czikin skierował w okolice wsi 
Surkonty, celem likwidacji „zgrupowania bandyckiego”, grupę 
operacyjną wydzieloną z III batalionu 32 zmotoryzowanego 
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strzeleckiego pułku Wojsk Wewnętrznych NKWD. Przybywające 
wczesnym popołudniem ciężarówki dostrzeżono w chwili, gdy 
zahamowały i zaczęli z nich wyskakiwać bojcy. Choć przybycie 
sowieckiej grupy operacyjnej zaskoczyło rozrzucony po odległych 
gospodarstwach oddział AK, major „Kotwicz” szybko wydał rozkazy 
do obrony. Siły główne jego oddziału, w tym obsługa rkm, zajęły 
stanowiska wśród łąk i ugorów usytuowanych równolegle do drogi 
wiodącej z Pielasy ku przejściu przez bagno Kamiennego Mostu i 
dalej do Wasiliszek. Zajmowały odcinek około pięciuset metrów. 
Spokojnie obserwowano przez lornetki sowietów, gdy milczkiem 
podkradali się do zabagnionej 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. 

W pierwszej fazie walki zginęło 16-30 żołnierzy sowieckich, w tym 
obaj dowodzący operacją sowieccy oficerowie. Straty po stronie 
polskiej ograniczały się do kilku zabitych i rannych. Tak zakończył się 
trwający około dwóch godzin, pierwszy etap walki w Surkontach, 
zwycięski dla strony polskiej. 

Około godz. 15.00 nastąpiła krótka narada żołnierzy AK. Część 
partyzantów wycofała się z lżej rannymi. Mjr „Kotwicz” postanowił 
zostać w Surkontach do wieczora, by dopiero wówczas wycofać się, 
zapewniając ciężko rannym należytą opiekę i warunki transportu. 
Nie doczekał…  

Dość szybko nastąpił ponowny atak oddziałów sowieckich. Około 
godz. 16.30 – 17.00 otrzymano sygnał o zbliżającej się od strony 
Pielasy, w wysokim tumanie pyłu, sowieckiej kolumnie 
samochodowej, znacznie większej niż ta pierwsza. Tym razem był to 
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już cały batalion 32 zmotoryzowanego strzeleckiego pułku Wojsk 
Wewnętrznych NKWD, wzmocniony siłami Rejonowego Oddziału 
NKWD w Raduniu. Bolszewicy musieli utrzymywać pomiędzy sobą 
łączność przy pomocy radiostacji polowych, bowiem 
zasygnalizowano także ich ruch od strony Kamiennego Mostu. 
Zdaniem polskich partyzantów ciężarówek sowieckich było 30, a 
stosunek sił wynosił jak 10 do 1 – na niekorzyść strony polskiej. 

Uderzenie przeprowadzone zostało jednocześnie z dwóch 
kierunków, na lewym skrzydle od strony Kamiennego Mostu – i 
znacznie większymi siłami na prawym – od strony Pielasy. Po dość 
długiej i zaciętej walce szala zwycięstwa na prawym skrzydle zaczęła 
przeważać na stronę sowiecką. Na tym odcinku, wobec bardzo 
silnego nacisku przeciwnika i oskrzydlania polskich stanowisk, 
partyzanci zaczęli wycofywać się w kierunku południowym, 
opuszczając pozycję na wyniesieniu. Sowieci po zajęciu tego miejsca 
ustawili na nim ciężki karabin maszynowy, mający doskonałe pole 
ostrzału na znaczną część pola walki. W tym też czasie nastąpił nalot 
kilku samolotów sowieckich, które ostrzeliwały polskie pozycje z 
broni maszynowej. W wyniku ich akcji zapaliły się zabudowania 
jednego z chutorów. Płonęła m.in. stodoła, w której ulokowano 
ciężko rannych.  

Sowiecki cekaem swoim ogniem ze wzgórza zniszczył polski punkt 
dowodzenia, zabijając polską obsługę rkm, majora Macieja 
Kalenkiewicza „Kotwicza”, rotmistrza Jana Skrochowskiego 
„Ostrogę” i adiutanta pchor. Henryka Nikicicza „Orwida”. Ten fakt 
spowodował decyzję o wycofaniu się pozostałych partyzantów. 
Pragnąc dołączyć do wycofujących się żołnierzy, przebiegając przez 
pole walki sowieckie kule dosięgły kpt. Franciszka Cieplika 
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„Hatraka”, sanitariuszkę Eugenię Myszkównę i Bohdana Karpowicza 
„Sowę”. Myszkówna i „Sowa” zginęli na miejscu, „Hatrak” był ciężko 
ranny i został dobity następnie przez sowietów. 

W drugim etapie zaciętej walki, trwającym około trzech godzin, 
polski oddział został zniszczony. Wiadomo, że w obu etapach boju 
poległo 36 żołnierzy i oficerów Nowogródzkiego Okręgu AK, straty 
sowieckie wyniosły 132 zabitych.  

Nie wszyscy zginęli w walce. Jedna z ocalałych, złapanych przez 
sowietów sanitariuszek tak wspomina ostatnią fazę walk:  

„Ale najgorsze było to, że sowieci razem ze mną robili obchód placu 
boju i wszystkich nieżyjących, ciężko rannych i lekko rannych, 
wszystkich dobijali bagnetami. Wszystkich! Pamiętam twarz 
kapitana „Hatraka”. On miał taką złotą szczękę i patrzył na mnie 
przytomnie, patrzył 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 wyszczerzone, bo on jego walił w 
brzuch, w klatkę piersiową, ile tylko chciał. I tak po kolei, każdego”. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 

Dr Kazimierz Krajewski 
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Polegli w walkach 21 VIII 1944 r. w Surkontach 

Oficerowie i podchorążowie: 

 

1. ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” – pośmiertnie Złoty Krzyż 
Zasługi z Mieczami 

2. kpt. Franciszek Cieplik „Hatrak” – pośmiertnie Krzyż Walecznych 
i Krzyż Virtuti Militari 

3. rtm. Jan K. Skrochowski „Ostroga” – pośmiertnie Krzyż Virtuti 
Militari 

4. kpt. „Bosak” (N.N.) 

5. ppor. Stanisław Dźwinel „Dzwon”, „Mrówka” 

6. ppor. Walenty Wasilewski „Jary” – pośmiertnie Krzyż 
Walecznych i Krzyż Virtuti Militari 

7. sierż. pchor. Henryk Cywiński „Wilk” 

8. pchor. Henryk Nikicicz „Orwid” – pośmiertnie Krzyż Virtuti 
Militari 

 

Podoficerowie i szeregowi: 

 

9. strz. Bohdan Bednarczyk 

10. strz. Jerzy Gryszel „Jurek” 

11. kpr. Kazimierz Ejsmont „Irak” – pośmiertnie Krzyż Walecznych 
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12. strz. Jerzy Kaleciński „Kosinus” 

13. strz. Zygmunt Kaleciński „Sinus” 

14. strz. Jan Kleindienst „Basia” 

15. strz. Bohdan Karpowicz „Sowa” 

16. strz. Zygmunt Miać „Szczerbiec” 

17. strz. Tadeusz Skobejko „Błysk” 

18. strz. Władysław Sperski „Tolot” 

19. plut. Franciszek Stankiewicz „Mikado” 

20. strz. Mieczysław Szeptunowski 

21. strz. Zygmunt Werkun „Zima” – pośmiertnie Krzyż Walecznych 

22. Witold Żuk 

23. strz. Henryk Żurawski „Marabut” 

24. strz. sanitariuszka Eugenia Myszkówna „Gienka” 

25. strz. Czesław Marszałek „Żuraw” (ciężko ranny, zmarł w 
więzieniu w Lidzie) oraz 11 żołnierzy AK N.N. nieznanych 
pseudonimów. 

Sierż. Józef Abrosowicz „Walas”, „Mur” poległ w walce z NKWD 
kilka dni po bitwie pod Surkontami. Miejsce jego ostatniego 
spoczynku jest nieznane. 

Cześć Ich Pamięci! 
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Trzy dni po 78. rocznicy bitwy żołnierzy AK pod Surkontami 
z wojskami wewnętrznymi NKWD cmentarz wojenny przestał 
istnieć. 24 sierpnia 2022 r. został zaorany buldożerami, zniszczony 
rękami podległych reżimowi Łukaszenki barbarzyńców i bandytów. 
Nie pozostał nawet kamień…. A sądziliśmy, że widok buldożerami 
zniszczonego Cmentarza Orląt Lwowskich to przeszłość. 

W cywilizowanym świecie, za który uchodzić ma podobno Białoruś 
rządzona przez Aleksandra Łukaszenkę, cmentarze są miejscami 
świętymi. Niezależnie od tego, kto tam leży. Dla tego reżimu nie ma 
jak widać miejsc świętych. 

Z całą mocą protestujemy przeciwko dokonanemu barbarzyństwu 
w Surkontach i na innych cmentarzach polskich na Białorusi ! 
Apelujemy o zbiorowy protest Polaków i najwyższych władz 
państwowych Polski w tej sprawie. 

Chwała Bohaterom – Kresowym Żołnierzom Niezłomnym. 
Pozostaniecie na zawsze w naszej pamięci. A tych, którzy boją się 
Was nawet po śmierci, niech Bóg osądzi. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej  
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POEZJA 

 

Konstanty Ildefons Gałczyński  

„Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”  

Kiedy się wypełniły dni 
i przyszło zginąć latem, 
prosto do nieba czwórkami szli 
żołnierze z Westerplatte. 
 
(A lato było piękne tego roku). 
 
I tak śpiewali: Ach, to nic, 
że tak bolały rany, 
bo jakże słodko teraz iść 
na te niebiańskie polany. 
 
(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety). 
 
W Gdańsku staliśmy tak jak mur, 
gwiżdżąc na szwabską armatę, 
teraz wznosimy się wśród chmur, 
żołnierze z Westerplatte. 
 
I ci, co dobry mają wzrok 
i słuch, słyszeli pono, 
jak dudni w chmurach równy krok 
Morskiego Batalionu. 
 



KWARTALNIK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 
Kwiecień 2019 – Grudzień 2022 Nr 2-4/2019, 1/2020, 1/2021, 1/2022 (89-94) 

 

str. 30 

I śpiew słyszano taki: - By 
słoneczny czas wyzyskać, 
będziemy grzać się w ciepłe dni 
na rajskich wrzosowiskach. 
 
Lecz gdy wiatr zimny będzie dął, 
i smutek krążył światem, 
w środek Warszawy spłyniemy w dół, 
żołnierze z Westerplatte.  

 

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA 

Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia i projekty 
zrealizowane przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii 
Krajowej w latach 2019-22. Aktywną działalność organizacji mimo 
pandemii mogą Państwo prześledzić na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: www.armiakrajowa-lagiernicy.pl . Zapraszamy. 

 

XXXIV MIĘDZYNARODOWY ZJAZD ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY 
ARMII KRAJOWEJ, PUŁTUSK 30.05-02.06.2019 r. 

 

W dniu 30 maja z różnych części Kresów II Rzeczypospolitej 
oraz różnych zakątków Polski do Pułtuska przybywali Kombatanci 
oraz zaproszeni goście na XXXIV Międzynarodowy Zjazd 
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. 

Najważniejszy Dzień Zjazdu rozpoczął się mszą świętą w Bazylice 
Zwiastowania NMP w Pułtusku. Nabożeństwo sprawowane było 

http://www.armiakrajowa-lagiernicy.pl/
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w intencji Ojczyzny, zmarłych i żyjących Łagierników Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz ich rodzin. 

Kolejnym punktem Zjazdu była uroczysta inauguracja XXXIV Zjazdu, 
na którą przybył Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele 
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz liczne delegacje 
samorządowe. Gościem honorowym Zjazdu była Marszałek Senatu 
Pani Maria Koc. 

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem polskiego hymnu 
oraz Hymnu Łagierników. Następnie delegacja Zarządu 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej zapaliła znicz 
pamięci. Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii 
Krajowej odczytał nazwiska Łagierników, którzy od ostatniego 
Zjazdu odeszli na wieczną wartę. 

W słowach skierowanych do Kombatantów Szef Urzędu 
ds. Kombatantów dziękował Łagiernikom za ich trud i poświęcenie, 
abyśmy MY mogli żyć w wolnej i suwerennej Polsce. Pani Marszałek 
Maria Koc zwróciła się do młodzieży z apelem, aby brali za wzór 
Żołnierzy Armii Krajowej, którzy swym heroizmem, uporem 
i niezłomnością walczyli o wolną Polskę. Odczytane zostały także 
listy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Senatu RP 
Marka Kuchcińskiego oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
Józefa Guzdka. 

Szczególnym wydarzeniem podczas Zjazdu było odczytanie decyzji 
Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu na wyższe stopnie 
wojskowe Łagierników Żołnierzy AK. Decyzją Ministra Mariusza 
Błaszczaka na stopień majora został awansowany Pan Franciszek 
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Chrostowski oraz na stopień podpułkownika Pani Stanisława 
Kociełowicz. 

Za działalność na rzecz etosu Armii Krajowej Szef Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem Pro Bono 
Poloniae odznaczył Prezesa Stowarzyszenia – Pana Artura 
Kondrata. 
Następnie Medale Pro Patria z rąk Ministra Kasprzyka otrzymali: 

- Irena Biernacka 

- Krzysztof Hoffmann 

- Agnieszka Kaczyńska 

- Jolanta Murawska 

- Grzegorz Sośnicki 

- Grzegorz Sul 

- Piotr Wiktorski 

 

Podczas Zjazdu przyznano: 

- Ryngrafy Pamięci Walk i Męczeństwa Łagierników Żołnierzy AK 
za zasługi na rzecz zachowania etosu Armii Krajowej i służbę dla 
Ojczyzny – otrzymali je Pani Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, 
sędzia Bogusław Nizieński oraz Prezes Zarządu Głównego 
Światowego Związku Żołnierzy AK – Pan mjr prof. dr hab. Leszek 
Żukowski. 
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- Odznaczenia naszego Stowarzyszenia – Złote i Srebrne Kresowe 
Krzyże Pamięci za zasługi na rzecz działalności i pamięci o Kresach 
Wschodnich oraz 

- Dyplomy Uznania przyznane przez Kapitułę osobom szczególnie 
zasłużonym dla Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii 
Krajowej oraz propagowania wiedzy historycznej o Armii Krajowej. 

Na zakończenie uroczystości zebrani mogli obejrzeć film 
o wydarzeniach zrealizowanych przez naszą organizację 
od ostatniego Zjazdu, a także dowiedzieć się o prowadzonych 
przez Stowarzyszenie oraz partnerską Fundację Pomocy i Więzi 
Polskiej „Kresy RP” projektach edukacyjnych, archiwalnych 
i naukowych. 

Niezwykle wzruszającym momentem było odśpiewanie 
przez młodzież uczestniczącą w Zjeździe z Polski, Litwy i Białorusi 
„Hymnu” skomponowanego przez Pana Macieja Wróblewskiego 
oraz odtworzone zebranym podziękowania nagrane przez dzieci 
polskie z Białorusi za przywożone, co roku paczki dla ich rodzin. Pani 
Monika Brzezińska Dyrektor ds. Pomocy Polakom na Wschodzie 
podsumowała działalność charytatywną Stowarzyszenia i ostatni 
projekt dla dzieci „Kresowy Dzień Dziecka” 

Zwieńczeniem artystycznym wydarzeń dnia inauguracji Zjazdu był 
wieczorny koncert Anny Przybysz z orkiestrą „Ordonka Palace” 
pt. „Ku wolności unosił nas śpiew”. 

Kolejne dni Zjazdu obfitowały w spotkania z młodzieżą, która mogła 
posłuchać wspomnień Łagierników i Sybiraków. W Zjeździe 
uczestniczyli, bowiem Żołnierze AK Łagiernicy z Polski, Białorusi 
i Litwy, polscy Sybiracy z Litwy i Białorusi, rodacy z Litwy. Dzięki 
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występom artystów w szczególności artystów z Ukrainy Zjazd 
przejdzie do historii, jako wyjątkowy pod względem artystycznym. 
Zjazd uświetnił również swym występem Maciej Wróblewski. 

Zjazd zakończyły gorące pożegnania uczestników w niedzielę 
02.06.2019 r. z wiarą na spotkanie się w tym samym gronie już 
za rok. 

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania: 

- Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie 
za objęcie swym Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania 
przez Polskę niepodległości XXXIV Międzynarodowego Zjazdu 
Łagierników Żołnierzy AK. 

- Senatowi RP, Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Fundacji Energa i Fundacji PKO BP za wsparcie 
finansowe Zjazdu. 

- Narodowemu Centrum Kultury za wsparcie finansowe organizacji 
koncertu orkiestry Ordonka Palace “Ku wolności unosił nas śpiew” 
na Zamku w Pułtusku. 

- Partnerom Zjazdu – Stowarzyszeniu „Solidarność Walcząca”, 
Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”, Związkowi Polaków 
na Białorusi, Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi 
za pomoc w organizacji Zjazdu 

- Mediom – Polskiej Agencji Prasowej, Polskiemu Radiu RDC, TVP 
Polonia, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia za objęcie Zjazdu 
swymi patronatami medialnymi. 
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OBCHODY 75. ROCZNICY OPERACJI „OSTRA BRAMA” W WILNIE I 
OKOLICACH 05-08.07.2019 r. 

75 lat temu 7 lipca 1944 r. oddziały Armii Krajowej rozpoczęły 
w ramach Akcji „Burza” działania o kryptonimie Operacja „Ostra 
Brama”, mające na celu wyzwolenie Wilna i okolic z rąk niemieckich 
przed wkroczeniem do miasta nadciągających oddziałów Armii 
Czerwonej. Dla wielu oddziałów Okręgu Nowogródzkiego AK 
wiązało się to z przebijaniem poprzez wycofujące się pod naporem 
Sowietów oddziały niemieckie. Udało się to nielicznym, stąd bój 
o Wilno skupił się głównie na wysiłku żołnierzy AK Okręgu 
Wileńskiego. W dniach 5-8 lipca br. przybyliśmy wraz z dawnymi 
żołnierzami kresowych oddziałów AK, zamieszkałymi obecnie 
w Polsce i na Białorusi oraz na Litwie, a także z członkami rodzin już 
zmarłych kombatantów, działaczami organizacji kombatanckich 
i polskich na Kresach oraz co bardzo ważne – z liczną młodzieżą 
polską, by upamiętnić „cichych bohaterów” tamtych wydarzeń. 
Powstanie Wileńskie bowiem nadal jest zbyt mało pamiętane 
i powszechnie znane w świadomości społeczeństwa polskiego. 
Pamięć o nim powinna naszym zdaniem być pielęgnowana także 
w środowiskach polskich na dawnych Kresach Wschodnich II RP, 
stąd wysiłek naszego Stowarzyszenia i ostatecznie zorganizowanie 
ku radości naszych kombatantów bardzo licznego udziału 
zaproszonych przez nas gości na ww. obchody. Dzięki wsparciu 
Senatu RP, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych – głównego organizatora tegorocznych 
obchodów 75 rocznicy Operacji „Ostra Brama” – oraz Fundacji PZU, 
Fundacji Energa oraz Fundacji PKO BP dane nam było zaprosić 
do Wilna: 
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– kombatantów AK – Łagierników – członków naszego 
Stowarzyszenia z Polski, Białorusi i Litwy oraz członków ich rodzin, 
w tym ostatnich żyjących uczestników Operacji „Ostra Brama” 

– kombatantów i członków Zarządu Głównego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, jego kresowych Okręgów – Wileńsko-
Nowogródzkiego i Wołyńskiego 

– polskich Sybiraków ze Związku Sybiraków na Białorusi 

– działaczy Związku Polaków na Białorusi z Panią Prezes Andżeliką 
Borys na czele 

– polską młodzież z Polski, Litwy i Białorusi. 

Operacja “Ostra Brama” … to historia zrywu porównywalnego 
do Warszawy i podobnie jak w Warszawie bardzo źle 
zakończonego. To historia o oszustwie i zdradzonym zaufaniu, 
która zamiast do wolności prowadziła przez tysiące kilometrów 
wprost do łagrów i do kopalń, do uranu, węgla, złota 
i do koszmarnego głodu. To historia przemilczana i – tak jak 
w Warszawie – wypaczona: niby bili się Polacy o to swoje Wilno 
jednak trochę nie do końca prawidłowo: w Teheranie jasno 
powiedziano, kto i gdzie postawi słupki na granicach i rozciągnie 
drut kolczasty. Później zakazano nawet mówić na ten temat. 
Zakazano nie w Warszawie i nie w Moskwie, a w Londynie, 
cenzurując prewencyjnie wszystko co się mogło wiązać z Wilnem 
i tą nieszczęśliwą zbieraniną partyzantów z wyciętego lasu. 
Tak odczytywano tam Armię Krajową. 

Dziś na szczęście wolno mówić o tych wydarzeniach. I mówimy 
o nich jako Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej 
głośno już od wielu lat. Nie inaczej było na początku lipca tego roku. 
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W dniach 05. – 08.07.2019 r., we współpracy z Fundacją Pomocy 
i Więzi Polskiej „Kresy RP”,  Fundacją Pamięci Historii i Kultury 
Polskiej na Białorusi oraz Stowarzyszeniem „Brygada Inki”, 
złożyliśmy hołd wszystkim poległym w Powstaniu Wileńskim 
żołnierzom AK, odwiedzając Cmentarz na Rossie na uroczystościach 
centralnych w dniu 07.07.2019 r., a także składając wiązanki 
kwiatów na ich grobach w podwileńskich miejscowościach. 
Pragniemy bowiem nieprzerwanie przywrócić do pamięci 
zbiorowej wiedzę o bezprzykładnej odwadze i poświęceniu tych 
chłopaków i dziewczyn, którzy latem 1944 r chwycili za broń i mimo 
skrajnie niesprzyjających okoliczności podjęli nierówną walkę 
z wrogiem. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż tegoroczne obchody 
zostały objęte patronatem i organizacją przez Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana Ministra 
Jana Józefa Kasprzyka oraz Ambasady RP w Wilnie zaś w głównych 
uroczystościach wzięły udział najważniejsze osoby 
w Rzeczypospolitej z Marszałkiem Sejmu – panem Markiem 
Kuchcińskim na czele. 

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości, w drodze do Wilna, 5 
lipca 2019 r. delegacja naszego Stowarzyszenia i środowisk 
Światowego Związku Żołnierzy AK, jadąca z Polski, zatrzymała się 
w Gibach, aby złożyć kwiaty i uczcić minutą ciszy ofiary Obławy 
Augustowskiej – “małego Katynia” ziemi suwalskiej z lipca 1945 r, 
mającego na celu całkowite rozbicie polskiego podziemia 
niepodległościowego i antykomunistycznego. W ciągu dwóch 
tygodni między 10 a 25 lipca 1945 r. oddziały należące do 3 Frontu 
Białoruskiego Armii Czerwonej, wspomagane przez jednostki 
NKWD aresztowały tu blisko 7 tysięcy osób – prawie 600 z nich 
nigdy nie powróciło do swoich domów. 
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Następnie nasze delegacje z Polski i Białorusi przybyły do Wilna, 
by uczestniczyć w oficjalnych obchodach 75 rocznicy Operacji 
„Ostra Brama”. Główne uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 6 
lipca 2019 r. w Skorbucianach – niewielkiej podwileńskiej 
miejscowości mającej dla żołnierzy 7 Brygady Armii Krajowej 
znaczenie szczególne. To właśnie stąd po złożeniu żołnierskiej 
przysięgi wyruszali do akcji zbrojnych. Po Mszy Świętej 
inaugurującej obchody i przemówieniu Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także innych 
przemówieniach okolicznościowych przedstawiciele naszej 
organizacji z prezesem Arturem Kondratem oraz uczestniczkami 
wydarzeń wileńskich z 1944 r – panią ppłk Stanisławą Kociełowicz 
oraz płk Weroniką Sebastianowicz – złożyli wieńce na grobach 
poległych żołnierzy. W tych szczególnych okolicznościach medalami 
Pro Patria na wniosek naszego Stowarzyszenia zostali uhonorowani 
z rąk Ministra Jana Józefa Kasprzyka wieloletni, bliscy 
współpracownicy naszej organizacji z Wileńszczyzny: pani Honorata 
Gawryłowska – pedagog szkół polskich, działaczka Związku Polaków 
na Litwie oraz pan Władysław Wojnicz – pracownik Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie a także prezes Związku Polaków na Litwie Oddział 
Wilno pan Marek Kubiak oraz zastępca dyrektora Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie, pani Krystyna Zimińska. 

Po zakończeniu uroczystości w Skorbucianach odwiedziliśmy 
miejscowość Bogusze, gdzie po zdobyciu Wilna przez polskich 
żołnierzy miały odbyć się rozmowy ze sztabem sowieckim w celu 
ustalenia dalszych planów walki z Niemcami. Rozmowy te 
nie doszły nigdy do skutku (mimo, iż walki na terenie Wilna 
ostatecznie prowadzone były z Niemcami ramię w ramię 
przez żołnierzy AK wraz z Armią Czerwoną), zaś oficerów sztabu 
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wileńskiej AK – ponad 20 osób – aresztowało i deportowało w głąb 
ZSRR NKWD. Wywieszoną przez partyzantów na Wzgórzu 
Zamkowym w Wilnie polską flagę sowieci zerwali, zastępując ją 
własną – czerwoną. 

Uroczystości tego dnia zakończyły się późnym popołudniem 
w Kalwarii Wileńskiej, gdzie między stacjami Drogi Krzyżowej 
usytuowany jest pomnik przypominający o czynie zbrojnym Armii 
Krajowej na Wileńszczyźnie, będący również miejscem spoczynku 
32 żołnierzy polskich. W obecności przybyłego na uroczystości 
Marszałka Sejmu RP – pana Marka Kuchcińskiego, a także posła 
na Sejm Republiki Litewskiej – pana Emanuelisa Zingerisa 
oraz przedstawicieli innych urzędów i organizacji z Polski i Litwy, 
delegacja naszego Stowarzyszenia złożyła wieńce, a towarzysząca 
nam młodzież  zapaliła znicze pamięci. Wieczór i uroczystą kolację 
dla naszych gości, w tym zaproszonych Łagierników, Sybiraków 
i weteranów Armii Krajowej ozdobiła śpiewem laureatka 
I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci “Walczącym 
o Niepodległość” pani Weronika Zdzieborska oraz wileński bard 
Jarosław Królikowski. 

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w niedzielę 7 lipca 2019 
r. na cmentarzu na Rossie w Wilnie o godz. 17.00. Wcześniej jednak 
delegacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, 
Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi, 
Stowarzyszenia “Brygada Inki” z udziałem pocztów sztandarowych 
wystawionych m.in. przez Strzelców Rzeczypospolitej oraz I Liceum 
Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie 
złożyła kwiaty i zapaliła znicze pamięci w kwaterze Armii Krajowej 
na Cmentarzu w Kolonii Wileńskiej, gdzie spoczywa  co najmniej 58 
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żołnierzy AK z Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, poległych 
w walce o stolicę Wileńszczyzny, a także zmarłych w pobliskim 
szpitalu polowym. Kolonia Wileńska to także miejsce urodzenia 
i młodości jednej z uczestniczek naszej delegacji – pani ppłk 
Stanisławy Kociełowicz, sanitariuszki i łagierniczki. Wysłuchaliśmy 
w tym miejscu wzruszających wspomnień i historii pani Stanisławy. 

O godzinie 15.00 nasza delegacja, w tym ostatni żyjący wyzwoliciele 
Wilna z lipca 1944 r., odwiedziła cudowny obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskiej i wzięła udział w uroczystej Mszy św. w kościele 
pw. św. Teresy w Wilnie nieopodal Ostrej Bramy. W Eucharystii, 
sprawowanej w intencji żołnierzy Armii Krajowej z Okręgów 
Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych w walce o wyzwolenie 
miasta, uczestniczyli Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych – pan Jan Józef Kasprzyk, Ambasador RP 
w Wilnie Urszula Doroszewska, Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Krzysztof Kozłowski, Dowódca Garnizonu Warszawa 
gen. Robert Głąb, przedstawiciele Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Instytutu Pamięci Narodowej.  Następnie, przy Mauzoleum 
Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie, odbył się uroczysty apel 
pamięci, po którym Prezes naszego Stowarzyszenia – Pan Artur 
Kondrat wraz z weteranami AK i Sybirakami uczcił wszystkich 
walczących o niepodległość Wilna, składając wieniec i zapalając 
znicz pamięci. W tych centralnych obchodach, podobnie jak 
w trakcie wszystkich uroczystości z okazji 75 rocznicy Operacji 
„Ostra Brama” licznie uczestniczyła nasza delegacja wraz 
z  zaproszonymi przez nas kombatantami AK, członkami 
stowarzyszeń kombatanckich Światowego Związku Żołnierzy AK 
oraz działaczami polskimi z Litwy i Białorusi, Sybirakami z Białorusi, 
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a także młodzieżą polską z Polski, Białorusi i Litwy. Cieszyła nas 
bardzo także liczna obecność dzieci i młodzieży 
z woj. zachodniopomorskiego, jaka przybyła do Wilna dzięki naszej 
partnerskiej organizacji – Stowarzyszeniu „Brygada Inki”. 
Kombatantów i członków organizacji kombatanckich cieszył fakt, iż 
dzięki ofiarnej służbie młodzieży z 1 LO PUL z Wołomina w pocztach 
sztandarowych na Rossie nie zabrakło sztandarów 
nie tylko naszego Stowarzyszenia, ale także Okręgów Wileńskiego, 
Nowogródzkiego i Wołyńskiego AK ŚZŻAK. 

Wieczorem weterani walk z lipca 1944 r będący członkami naszej 
organizacji wzięli udział w uroczystej kolacji wydanej w Domu 
Kultury Polskiej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych – pana Jana Józefa Kasprzyka, zaś pozostali 
uczestnicy wyjazdu wyruszyli na wieczorny spacer z przewodnikiem 
po wileńskiej Starówce. 

Uroczystości zakończyliśmy w poniedziałek 8 lipca wizytą w miejscu 
zbrodni w Ponarach, gdzie okupanci niemieccy wraz z litewskimi 
kolaborantami dokonywali masowych egzekucji żydowskiej 
i polskiej ludności Wilna w latach 1941 – 1944. W drodze powrotnej 
do Warszawy, po przekroczeniu granicy odwiedziliśmy jeszcze 
leżące niedaleko Białegostoku Kopisko, gdzie w kościele 
parafialnym przechowywane są relikwie św. Stanisława Kostki. 
W ten wyjątkowy sposób zakończyliśmy naszą pielgrzymkę ku czci 
bohaterów Powstania Wileńskiego sprzed 75 lat. 

Pamiętamy … Chwała Bohaterom. Wieczny spokój tym, 
którzy odeszli już z tej ziemi. Wiele zdrowia życzymy ostatnim 
żyjącym uczestnikom tamtych wydarzeń. 
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Mamy przy tym nadzieję, że polskie społeczeństwo stale będzie 
pamiętać o tamtych wydarzeniach. Wierzymy, że liczny udział 
młodzieży w naszych delegacjach na uroczystości w Wilnie sprawi, 
iż przejmą oni od nas tradycję opieki nad pamięcią o tamtych 
wydarzeniach i losach ich bohaterów. 

Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje Senatowi RP, Urzędowi 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji PZU, 
Fundacji Energa oraz Fundacji PKO BP za pomoc finansową przy 
organizacji udziału naszych licznych delegacji w tegorocznych, 
uroczystych obchodach 75 rocznicy Operacji „Ostra Brama” 
w Wilnie i okolicach. 
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OBCHODY 75. ROCZNICY BITWY POD SURKONTAMI,                          
BIAŁORUŚ 16-19.08.2019 r. 

W dniach 16-19.08.2019 r. nasze Stowarzyszenie Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy ze Związkiem Polaków 
na Białorusi oraz Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg 
Wileńsko-Nowogródzki zorganizowało na terenie Białorusi 
obchody 75 rocznicy bitwy żołnierzy AK z wojskami NKWD 
pod Surkontami na Nowogródczyźnie. 

W ramach zaplanowanych działań rocznicowych zorganizowaliśmy: 
organizację uroczystości rocznicowej na cmentarzu wojennym 
w Surkontach przy mogiłach poległych w bitwie (w tym 
Komendanta Okręgu Nowogródzkiego AK – ppłk Macieja 
Kalenkiewicza ps. “Kotwicz”), organizację koncertu patriotycznego 
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dla społeczności polskiej z Lidy i innych oddziałów Związku Polaków 
na Białorusi, upamiętnienie poległych żołnierzy AK poprzez 
odwiedzenie ich mogił na szeregu cmentarzy na Nowogródczyźnie, 
a także poprzez realizację warsztatów historycznych dla polskich 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych w społecznej szkole polskiej 
w Lidzie. 

Główne uroczystości rocznicowe na cmentarzu wojennym AK 
w Surkontach odbyły się w dniu 17.08.2019 r. z udziałem 
przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
– sekretarz stanu Pani Anny Schmidt-Rodziewicz, Konsula RP 
w Grodnie Pana Jarosława Książka z małżonką, weteranów Armii 
Krajowej z Panią płk Weroniką Sebastianowicz na czele oraz 
delegacją szeregu oddziałów Związku Polaków na Białorusi na czele 
z Panią Prezes Andżeliką Borys, przedstawicieli społeczności 
polskiej na Białorusi oraz delegacji z Polski. 

Uroczystość na cmentarzu w Surkontach rozpoczęła się od mszy 
polowej ku czci poległych żołnierzy AK, koncelebrowanej 
pod przewodnictwem ks. Andrzeja Rodziewicza. Po jej zakończeniu 
rozpoczęły się uroczyste obchody 75 rocznicy starcia wojsk AK 
z NKWD. Pamiątkowy ryngraf od naszej organizacji i Okręgu 
Wileńsko-Nowogródzkiego ŚZŻAK z okazji 75 rocznicy 
zaprzysiężenia w szeregi Armii Krajowej otrzymała Pani płk 
Weronika Sebastianowicz. Następnie Kresowymi Krzyżami Pamięci 
naszego Stowarzyszenia za postawę patriotyczną, prace na rzecz 
podtrzymania historii, kultury i tradycji  na dawnych Kresach 
Wschodnich II RP zostali odznaczeni: 

Na wniosek Kapituły Złoty Kresowy Krzyż Pamięci otrzymali Pani 
Andżelika Borys oraz Pan Stanisław Uszakiewicz. 
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Na wniosek Pani Andżeliki Borys – Prezes Związku Polaków 
na Białorusi uchwałą Kapituły Srebrnym Kresowym Krzyżem 
Pamięci wyróżnieni zostali: 

1. Kazimierz Choder, 2. Halina Żegzdryń, 3. Helena Marczukiewicz, 
4. Alina Jaroszewicz, 5. Maria Tiszkowska, 6. Andrzej Sobol, 7. 
Teresa Pietrowa, 8. Maria Łukoszko, 9. Teresa Mielko, 10. Andrzej 
Poczobut, 11. Irena Biernacka, 12. Maciej Wróblewski, 13. Denis 
Zwonik 

W dalszej części uroczystości list Prezesa Rady Ministrów Pana 
Mateusza Morawieckiego do uczestników obchodów w Surkontach 
odczytała Pani Minister Rodziewicz. Po niej głos kolejno zabrali: 
Konsul Generalny RP Jarosław Książek, Pani płk Weronika 
Sebastianowicz, Prezes Andżelika Borys, Kazimierz Krajewski – 
Prezes ŚZŻAK Okręgu Wileńsko–Nowogródzkiego oraz Pan Artur 
Kondrat – Prezes naszego Stowarzyszenia. Uroczystość zakończył 
występ Pana Macieja Wróblewskiego, który zaśpiewał po raz 
pierwszy pieśń napisaną przez siebie ku czci żołnierzy poległych 
w Surkontach oraz uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy 
pamięci. W czasie trwania całej uroczystości wartę honorową przy 
poszczególnych mogiłach sprawowali harcerze. 

Następnie uczestnicy obchodów udali się do polskiej społecznej 
szkoły podstawowej w Lidzie, gdzie mieli okazję zobaczyć występ 
dzieci z miejscowej szkoły przy  ZPB w Lidzie, zespołu z Radunia ZPB 
Lida oraz zespołu dorosłych artystów z oddziału ZPB w Lidzie. 
Po krótkiej przerwie na poczęstunek widzowie obejrzeli także 
koncert „Pamiętajmy o bohaterach” barda Macieja Wróblewskiego 
oraz Weroniki Zdzieborskiej – laureatki konkursu wokalnego 
I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym 
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o Niepodległość” zorganizowanego w 2017 r. przez nasze 
Stowarzyszenie. Poruszające pieśni zakończyły pierwszy dzień 
obchodów 75 rocznicy bitwy pod Surkontami. 

W niedzielę, 18.09.2019 r., delegacje organizatorów uczestniczyły 
w polskiej mszy świętej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Lidzie, a następnie odwiedziły szereg miejsc pamięci 
o żołnierzach Armii Krajowej, gdzie złożyły wiązanki kwiatów 
i zapaliły znicze. Odwiedziliśmy cmentarze z kwaterami żołnierzy 
Armii Krajowej w: Jancewiczach, Wawiórce, Starych Wasiliszkach, 
Niecieczy, Krupowie oraz na Cmentarzu Lotników w Lidzie. 

W tym czasie inna część naszej delegacji zorganizowała 
w społecznej Szkole Podstawowej w Lidzie warsztaty historyczne 
dla polskich dzieci, młodzieży i dorosłych na temat wojny polsko-
bolszewickiej 1920 r. oraz przypadającej niebawem 80 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Serce cieszyły bardzo dobre wyniki 
wszystkich drużyn w kończącym warsztaty quizie z historii Polski. 
Gratulujemy jeszcze raz ich uczestnikom! 

Całość obchodów zakończyło Ognisko Pamięci. Następnego dnia 
powróciliśmy do Polski. 

Zwieńczeniem obchodów 75 rocznicy bitwy pod Surkontami 
i naszego projektu „Surkonty 2019 – Pamiętajmy o Bohaterach” 
było opublikowanie na podstronie internetowej naszego 
Stowarzyszenia tematycznego portalu edukacyjnego o bitwie, 
Nowogródzkiej AK i poległych w niej żołnierzach, powstałego 
we współpracy z Fundacją Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” 
oraz Okręgiem Wileńsko-Nowogródzkim ŚZŻAK. Serdecznie 
zapraszamy Państwa do odwiedzenia 
portalu: https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/surkonty/ 

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/surkonty/
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Zarząd Stowarzyszenia dziękuje bardzo współorganizatorom 
obchodów, a także Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za dofinansowanie zadania ze środków Funduszu 
Promocji Kultury. Sponsorem projektu była firma PZU S.A. 
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III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI PAMIĘCI „WALCZĄCYM 
O NIEPODLEGŁOŚĆ”  

Warszawa 16.11.2019 r. 

Za nami piękne i zacne wydarzenie – III Międzynarodowy Festiwal 
Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” pod Patronatem 
Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania 
niepodległości. W ramach Festiwalu 16.11.2019 r. odbyła się 
uroczysta Gala w warszawskim Klubie Wojskowej Akademii 
Technicznej. Tego dnia miał miejsce również finał konkursu 
wokalnego pieśni patriotycznych dla młodych artystów w wieku 15-
40 lat z Polski i środowisk polskich za granicą. Natomiast drugi dzień 
festiwalowego święta to koncerty polskich chórów kresowych, jakie 
miały miejsce w podwarszawskich gminach. 
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Organizatorem uroczystości było nasze Stowarzyszenie 
we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Dowództwem 
Wojsk Obrony Terytorialnej, Światowym Związkiem Żołnierzy AK, 
Stowarzyszeniem „Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur”, 
Fundacją Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” oraz Fundacją Pamięci 
Historii i Kultury Polskiej na Białorusi. 

Honorowymi gośćmi III Festiwalu, zajmującymi pierwsze rzędy 
na wszystkich koncertach byli nieustająco pomysłodawcy tego 
wydarzenia – Kombatanci, żołnierze Armii Krajowej i Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. 

Wydarzenie rozpoczęły projekcja filmowa prezentująca przekrój 
pieśni patriotycznych na przestrzeni ostatniego stulecia historii 
Polski oraz przemówienie głównego organizatora i pomysłodawcy 
Festiwalu pana Artura Kondrata – Prezesa Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy AK, który uroczyście witając, wszystkich 
wprowadził gości w zamysł i historię całego przedsięwzięcia. 
Kolejna już edycja, zapoczątkowanego w 2017 r. 
międzynarodowego festiwalu pieśni patriotycznych, ma na celu 
upamiętnienie osób zasłużonych w walce o polską niepodległość, 
a także promocję polskich pieśni i historii naszego Kraju wśród 
naszego społeczeństwa. Stanowi także forum prezentacji bogatego 
dorobku polskich chórów i zespołów działających na rzecz promocji 
i zachowania polskiego dziedzictwa narodowego na dawnych 
Kresach Wschodnich. 

Część artystyczną koncertu galowego rozpoczął laureat I miejsca 
ubiegłorocznej edycji konkursu wokalnego pieśni patriotycznych 
dla młodych artystów amatorów towarzyszącego II 
Międzynarodowemu Festiwalowi Pieśni Pamięci “Walczącym 
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o Niepodległość” – Pan Michał Steciak. Następnie miał miejsce finał 
III konkursu wokalnego. W trakcie kilkuetapowych eliminacji 
w okresie październik-listopad 2019 r. Jury w składzie Lech 
Makowiecki (Przewodniczący), Anna Przybysz, Maciej Wróblewski 
musiało wybrać spośród kilkudziesięciu wysokiej klasy uczestników 
10 artystów – finalistów konkursu z prawem występu na koncercie 
galowym Festiwalu. Po raz pierwszy w tegorocznej edycji konkursu 
poza młodymi osobami z Polski, dopuszczono do udziału w nim 
polskich artystów spoza granic Kraju. Ostatecznie w finale wystąpiło 
8 finalistów z Polski (w kolejności alfabetycznej): 

Małgorzata Dytfeld, Dominik Fijałkowski, Magdalena Janicka, 
Agata Jędrzejewska, Sylwia Krzywda, Aleksandra Lewicka, Ewa 
Smerecka i Weronika Walenciak 

oraz 2 reprezentantki środowisk polskich za granicą (w kolejności 
alfabetycznej): 

Wiktoria Krywicka (Białoruś) i Faustyna Zawalska (Litwa). 

Każdy z artystów zaprezentował na Gali jeden utwór o tematyce 
patriotycznej. Publiczność miała okazję do zagłosowania na swego 
faworyta. Finalista z największą liczbą głosów widowni w tajnym 
głosowaniu (głosy zbierane były w trakcie przerwy koncertu) 
uzyskał Nagrodę Publiczności III edycji Festiwalu „Walczącym 
o Niepodległość”. 

Jednakże w czasie, gdy Jury udało się na naradę celem ustalenia 
ostatecznego werdyktu, a komisja liczyła głosy publiczności scenę 
wypełniły niezwykle wzruszające i wysokiej klasy występy polskich, 
kresowych chórów i zespołów z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Wśród 
nich wystąpiły: 
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– Polski Zespół Pieśni i Tańca “Ojcowizna” z Wileńszczyzny, Litwa 

– Chór “Słoneczko” z Białorusi 

– Chór “Kraj Rodzinny” z Białorusi 

– Chór “Cantica Anima” z Ukrainy 

– Zespół “Srebrne Głosy” z Ukrainy 

Artyści z Kresów zaprezentowali ogromny wachlarz patriotycznych 
utworów, które piękną polszczyzną wybrzmiewały na sali 
widowiskowej WAT i „zakręciły” łzę w niejednym oku… 

Na zakończenie koncertu galowego nastąpiło ogłoszenie werdyktu 
Jury i publiczności. Decyzją Jury laureatami III edycji konkursu 
wokalnego pieśni patriotycznych zostali: 

I MIEJSCE – AGATA JĘDRZEJEWSKA 

II MIEJSCE – DOMINIK FIJAŁKOWSKI 

III MIEJSCE – EWA SMERECKA 

Głosami widzów NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI zdobyła SYLWIA 
KRZYWDA. 

Serdecznie gratulujemy! 

Każdy z chórów i zespołów, podobnie jak wszyscy laureaci 
konkursu, otrzymali pamiątkowe dyplomy, bądź statuetki z rąk 
Kresowych Żołnierzy Niezłomnych – kombatantów AK i PSZ 
na Zachodzie, a także partnerów naszego wydarzenia. Dla młodych 
i starszych było to wzruszające spotkanie pokoleń. 

Na zakończenie wszyscy finaliści konkursu zaśpiewali razem 
„Czerwone maki na Monte Cassino”, a także wprowadzającą 
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w klimat przyszłorocznej edycji Festiwalu w setną rocznicę Bitwy 
Warszawskiej i Operacji Niemeńskiej 1920 r. – pieśń “Pierwsza 
Brygada”. 

W foyer koncertu galowego uczestnicy i publiczność mogli 
zapoznać się z dwiema wystawami historycznymi poświęconymi 
Kresom Wschodnim II RP, autorstwa Fundacji Pomocy i Więzi 
Polskiej „Kresy RP” – „Kresy Nieutracone” oraz „Od katorżnika 
do majora – niezwykła droga Kresowian do niepodległości” 
powstałej w 80 rocznicę początku zagłady Kresów – inwazji 
sowieckiej na Polskę. Ta ostatnia wystawa powstała dzięki wsparciu 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi 
informacjami na temat wszystkich dotychczasowych edycji 
Festiwalu na stronie: www.festiwalniepodleglosc.pl. 

Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować wszystkim 
współorganizatorom za wkład w powodzenie tegorocznego 
wydarzenia. 

Pragniemy tą drogą podziękować Panu Prezydentowi RP 
Andrzejowi Dudzie za objęcie III edycji naszego Festiwalu swym 
Patronatem Narodowym w stulecie odzyskania niepodległości. 

Bardzo dziękujemy naszym partnerom, których wsparcie finansowe 
umożliwiło organizację wszystkich wydarzeń tegorocznego 
Festiwalu: Kancelarii Senatu RP, Instytutowi Muzyki i Tańca 
Instytutowi Muzyki i Tańca – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury, Fundacji PZU, 
Fundacji PKO BP, Fundacji PKP oraz Fundacji Energa. 

http://www.festiwalniepodleglosc.pl/
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Bardzo dziękujemy także za okazane wsparcie organizacyjne 
i promocyjne Festiwalu Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie, 
Stowarzyszeniu „Solidarność Walcząca”, Związkowi Polaków 
na Białorusi, Związkowi Polaków na Litwie oraz I Liceum 
Ogólnokształcącemu PUL w Wołominie. 

Projekt dofinansowany przez Senat RP w ramach opieki 
nad Polonią i Polakami za granicą 2019. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

 

Ząbki, Łochów, Zielonka, 17.11.2019 r.  

 

W ramach III Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci 
„Walczącym o Niepodległość” 17.11.2019 r., w drugim dniu 
Festiwalu odbyły się koncerty polskich chórów z Kresów 
Wschodnich w podwarszawskich gminach powiatu 
wołomińskiego. 

W trzech miastach: Ząbkach, Łochowie i Zielonce rozpoczęły się 
msze święte, które zostały uświetnione śpiewem chórów 
z dawnych Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Po nich 
odbyły się specjalnie na ten czas przygotowane przez naszych 
Rodaków ze Wschodu koncerty pieśni patriotycznych i kresowych. 
Miały one formę wspólnego śpiewania wraz ze zgromadzoną 
licznie publicznością. Muzyka połączyła Rodaków z Kraju 
i środowisk polskich oderwanych od Macierzy w 1945 r. 
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Niezależnie jednak od następstw historycznych goście z Kresów 
ukazali swój kunszt, głęboki patriotyzm i wielkie serce dla promocji 
polskich pieśni w Polsce i swych miejscach zamieszkania. Dzięki 
nim to dziedzictwo trwa i jest przekazywane kolejnym 
pokoleniom. 

Koncerty odbyły się w następujących parafiach na terenie powiatu 
wołomińskiego: 

– Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach– koncert polskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z Litwy 

– Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w Łochowie – dwa koncerty – polskich chórów z Białorusi: 
„Słoneczko”  i „Kraj Rodzinny” 

– Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce – koncert 
wspólny chórów polskich z Ukrainy – „Cantica Anima” z Baru 
oraz „Srebrne głosy” z Winnicy. 

W każdym mieście słuchacze byli pod wielkim wrażeniem 
występów polskich chórów,  przepojonych pięknym śpiewem 
i miłością do Ojczyzny. Artyści przypomnieli zebranym, jak warto 
kochać Polskę, pielęgnować tradycje narodowe np. poprzez 
śpiewanie pieśni patriotycznych. Na wielu twarzach słuchaczy 
można było zobaczyć łzy wzruszenia. 

Dla polskich chórów z Kresów koncerty również były wielkim 
przeżyciem i dostarczyły wielu wzruszeń. Przyjazd na III Festiwal 
„Walczącym o Niepodległość” do Polski był dla nich możliwością 
spotkania się z Rodakami w  Ojczyźnie i zaprezentowania ich 
dorobku artystycznego. 
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Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej 
dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do występów 
chórów w podwarszawskich gminach. W szczególności składamy 
podziękowania księżom proboszczom za gościnę i serdeczne 
przyjęcie naszych gości – artystów kresowych – w parafiach: 

Bóg zapłać ks. Proboszczowi Andrzejowi Kopczyńskiemu z Parafii 
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, ks. Proboszczowi kanonikowi 
dr Romanowi Szmurło z Parafii  Niepokalanego Serca NMP w 
Łochowie oraz ks. Proboszczowi Kazimierzowi Seta z Parafii Matki 
Bożej Częstochowskiej w Zielonce. 

Dziękujemy Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za objęcie III 
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym 
o Niepodległość” Patronatem Narodowym w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości. 

Dziękujemy bardzo również naszym partnerom – Senatowi RP, 
Instytutowi Muzyki i Tańca – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury, a także 
fundacjom: PZU, Banku PKO BP, Fundacji Energa oraz Fundacji 
Grupy PKP za wsparcie finansowe, dzięki któremu mógł się odbyć III 
Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym 
o Niepodległość”. 

Projekt dofinansowany przez Senat RP w ramach opieki 
nad Polonią i Polakami za granicą 2019. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 
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„POLACY KRESOWYM RODAKOM” – BOŻE NARODZENIE 2019 

 

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE Z POLAKAMI NA UKRAINIE 

Kierunek Dorohusk, Żytomierz, Winnica, Bar. Autokar pełen darów 
i ludzi dobrych serc… Tak rozpoczęła się misja „paczki”, czyli akcja 
„Polacy Kresowym Rodakom” edycja Boże Narodzenie 2019 roku, 
którą dwukrotnie w ciągu roku organizuje nasze Stowarzyszenie 
wraz z partnerami współpracującymi. 

Już pod koniec listopada delegacja Stowarzyszenia wyruszyła 
w świąteczną podróż na Kresy, aby spotkać się z Polakami, złożyć 
życzenia i podzielić się symbolicznym darem wdzięczności, sympatii 
oraz pamięci o tych, którzy pozostali na naszej „starej” ziemi. 

Po długiej podróży pierwszy przystanek to Dom Polski 
w Żytomierzu, gdzie przywitała nas Pani Walentyna Jusupowa – 
Prezes obwodowej organizacji społecznej „Studenckiego Klubu 
Polskiego” umożliwiając spotkanie z przedszkolakami, które tego 
dnia miały zajęcia z języka polskiego. Urocze chwile w gronie 
dzieciaków zaowocowały wspólnym śpiewem i wręczeniem 
prezentów od Św. Mikołaja z Polski. 

Żytomierz to bardzo ważne miejsce na mapie Ukrainy w naszych 
sercach, ponieważ to właśnie tam, dwa lata temu poznaliśmy 
i spotkaliśmy po raz pierwszy naszych Żołnierzy oraz ich rodziny, 
kombatantów walczących o wolność naszej Ojczyzny. W tym roku 
udało nam się odwiedzić, odznaczyć „Kresowym Krzyżem Pamięci” 
i jak się okazało pożegnać z Weteranem Wojska Polskiego panem 
Wiktorem Winckiewiczem, który dzień po naszej wizycie odszedł 
na wieczną wartę. Cześć i chwała jego pamięci! 
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Tego samego popołudnia zawitaliśmy także do 90-letniej Pani 
Cezarii Pawłowskiej – Polki z pochodzenia, córki Kamila – polskiego 
rolnika, który prowadził „aktywną działalność kontrrewolucyjną”, 
za co w roku 1937 został rozstrzelany.  Pani Cecylia nie kryła 
wzruszenia z tego, iż mogła porozmawiać w ojczystym języku 
i spotkać się z Polakami. 

Dzień 29 listopada 2019 r. wydawał się nie kończyć, ponieważ 
zaplanowanych odwiedzin było dużo więcej. Kolejne miejsce, 
do którego zawitała nasza organizacja to Winnica. Tam czekała 
na nas grupa polskich rodzin oraz młodzieży z Panią Alicja Ratyńską 
– Prezes Związku Polaków na Winniczyźnie na czele. Zostaliśmy 
przyjęcie jak prawdziwa rodzina : młodzież przygotowała dla nas 
występy wokalno-teatralne w pięknym ojczystym języku polskim, 
a Pani Prezes wprowadziła nas w ogrom działalności Polaków 
na Winniczyźnie. Wysłuchaliśmy także wzruszających zwierzeń 
Kresowiaków i ich rodzin mieszkających na byłych ziemiach 
polskich na Ukrainie. 

Sobotni poranek rozpoczęła ponowna podróż na żytomierską 
ziemię, gdzie zostaliśmy zaproszeni na uroczystości „ku pamięci 
Franciszka Brzezickiego” – Polaka z Żytomierza, założyciela polskiej 
podziemnej, antyniemieckiej organizacji działającej podczas II 
wojny światowej, więźnia niemieckich obozów i sowieckich łagrów. 
W ww. wydarzeniu wzięli także udział weterani Wojska Polskiego, 
przedstawiciele Ambasady RP w Kijowie oraz ataszat wojskowy RP, 
Konsul Generalny RP w Winnicy – Pan Damian Ciarciński, władze 
miasta i obwodu, media, mieszkańcy oraz duchowieństwo, a wśród 
nich nasz bliski znajomy – ks. Waldemar Pawelec. Delegacje 
uczestniczyły w złożeniu kwiatów na cmentarzu, odsłonięciu tablicy 
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oraz „wieczorze pamięci”, podczas którego Prezes Artur Kondrat 
zabrał głos, wręczając od Stowarzyszenia „Kresowe Krzyże 
Pamięci”- odznaczając obecnych weteranów: płk. Zygmunta 
Wengłowskiego oraz Pana Baltazara Werchowieckiego. 

Wieczór tego dnia obfitował w jeszcze jedno znaczące święto 
w Winnicy – XX Festiwal „Łączmy się, Radujmy się, Śpiewajmy”. 
Piękna uroczystość, która rozbrzmiewała wesoło w naszych 
sercach, pozostanie w nich już na zawsze. W pierwszej części 
obejrzeliśmy i usłyszeliśmy liczne występy polskich zespołów pieśni 
i tańca w kolorowych kostiumach, które dopełniały całość 
kulturalnego wydarzenia na wysokim poziomie. Druga cześć 
Festiwalu to występ wyjątkowego gościa, który przyjechał razem 
z nami, przyjaciela Stowarzyszenia – barda Macieja Wróblewskiego. 
Publiczność była bardzo wzruszona, a wykonane pieśni zostały 
przyjęte owacją na stojąco. W kuluarach można było usłyszeć, 
że widzowie są zaszczyceni obecnością takiego artysty w Winnicy. 
Maciej specjalnie na tę okazję ułożył festiwalową pieśń, którą 
mogliśmy wszyscy wspólnie zaśpiewać i którą podarował Winnicy 
w prezencie. 

Na zakończenie Pani Prezes Alicja Ratyńska dziękując wszystkim, 
gorące słowa uznania skierowała także do naszego Prezesa. Prezes 
Artur Kondrat nie ukrywał wzruszenia za zaproszenie 
na tak wyjątkowe wydarzenie, podczas którego wręczył na scenie 
Pani Alicji „Kresowy Krzyż Pamięci” za pracę na rzecz krzewienia 
kultury polskiej na Kresach. 

Niedziela to kolejny dzień podróży i odwiedzin naszych Rodaków. 
Tym razem kierunek Bar – Dom Polski, gdzie czekało na nas 
powitanie w iście polskim stylu : ludowe stroje i swojski chleb 
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upieczony specjalnie na nasz przyjazd. Przywitała nas 
zaprzyjaźniona z naszym Stowarzyszeniem Pani Małgorzata 
Miedwiediewa- dyr. Domu Polskiego w Barze wraz 
z przedstawicielami Wspólnoty Polskiej. Pani Dyrektor 
zorganizowała nam spotkanie z polskimi dziećmi i ich rodzinami, 
z którymi mogliśmy porozmawiać i podzielić się przywiezionymi 
darami – paczkami prosto z Polski. Dzieci wspaniałe wystąpiły, 
zachęcając wszystkich do wspólnego śpiewania i animacji innych 
utworów. To było bardzo miłe spotkanie, które okazało się 
początkiem kolejnych niespodzianek tego dnia i zacnego podjęcia 
naszej całej delegacji.  Następnym punktem była wspólna Msza 
św. w języku polskim w urokliwym gotyckim kościele św. Anny 
w Barze. Po mszy pojechaliśmy odwiedzić starsze osoby – Polaków 
mieszkających w Barze. Zdjęcia, wspomnienia, wizyty te pozostaną 
głęboko w naszych sercach na zawsze. 

Następnie spacerując uliczkami miasta Bar mogliśmy poznać jego 
ciekawą historię. 

Po południu zostaliśmy zaproszeni na uroczyste przyjęcie 
rozpoczynające czas Adwentu. Pani Małgorzata zadbała o nas 
znakomicie, a przygotowany program przybliżył wszystkim Święta 
Bożego Narodzenia. Występy wprawiały nas w bardzo miły, 
sentymentalny nastrój.  Uroczystość „Gala Dobroczynności” 
w Barze została przygotowana na bardzo wysokim poziomie, 
jasełka zaraz potem przepiękny śpiew zespołu Cantica Anima, były 
przeplatane lektorskimi tekstami z Pisma Świętego 
oraz zakończone wspólnym kolędowaniem. Podczas tego 
wydarzenia Prezes Artur Kondrat odznaczył Panią Małgorzatę 
Miedwiediewą „Kresowym Krzyżem Pamięci”,  dziękując 
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za działalność oraz wielkie serce, które zawsze biło i będzie biło dla 
Polski. Dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność Domu 
Polskiego w Barze zostały również wręczone dyplomy uznania. 

Spotkanie w Barze wspominamy do dziś i jesteśmy bardzo 
wdzięczni za otwartość serc i miłość dla nas, którą otrzymaliśmy 
od przyjaciół z Kresów. 

Cieszymy się bardzo, że udało nam się spotkać z tak dużą grupa 
naszych Rodaków, porozmawiać i przede wszystkim przekazać dary 
z Polski, paczki w których nie zabrakło bożonarodzeniowych 
kartek  z pięknymi życzeniami i serdecznymi pozdrowieniami. 

Podróż na Ukrainę była owocną wyprawą i spotkaniem z naszymi 
„Braćmi”, zaowocowała pięknymi wspomnieniami 
oraz wrażeniami, które wyznaczyły nam stały punkt na kresowej 
mapie Polski. 

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje w sposób szczególny 
współorganizatorowi tegorocznej edycji – Stowarzyszeniu „Klasztor 
Węgrów – Centrum Dialogu Kultur” za okazane wsparcie. 
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SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE Z POLAKAMI NA LITWIE 

Boże Narodzenie to magiczny czas pełen serdeczności i miłości. 
Dlatego też jak co roku delegacja Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej z grupą wolontariuszy i koordynatorów 
zbiórki m.in. Grzegorzem Sulem, Piotrem Wiktorskim z Ostrołęki, 
przybyła z darami do Wilna w ramach akcji „Polacy Kresowym 
Rodakom”. 

Dary zebrane w całej Polsce trafiły do  naszych  Rodaków – 
kombatantów i łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Członkowie 
Stowarzyszenia dotarli z darami również do dzieci i młodzieży 
na Kresach, uczęszczających do polskich szkół i przedszkoli. 

Podczas naszej pielgrzymki odwiedziliśmy wiele placówek w okręgu 
wileńskim  i przekazaliśmy dary z Polski, w których oprócz 
artykułów spożywczych i szkolnych nie mogło zabraknąć 
również  świątecznych kartek z życzeniami i opłatkiem, 
tak ważnych dla naszych Rodaków na Kresach. 

Nasza delegacja odwiedziła  m.in. Wileńską Szkołę Technologii, 
Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace. Przekazaliśmy też dary dla 
uczniów Gimnazjum z Pogir i Bujwidz, Wileńskiej Szkoły 
Wielofunkcyjnego Centrum w Werkach. Odwiedziliśmy Gimnazjum 
Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, Centrum Opieki Socjalnej 
w Wołczunach, szkołę i przedszkole w Wojdatach, Wielofunkcyjne 
Centrum w Mościszkach oraz hospicjum w Wilnie prowadzone 
przez siostrę Michaelę Rak. Nie mogło nas także zabraknąć 
u naszych Rodaczek s. Marii i s. Ireny Kardis, którym złożyliśmy 
życzenia świąteczne i dary, aby na polskim stole mogły zagościć 
produkty z Polski, będące wyrazem naszej wdzięczności i pamięci 
o Kresowych Rodakach. Wizyta ta była pełna wzruszeń i emocji. 
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Członkowie Stowarzyszenia odwiedzili także 
cmentarz  na Rossie,  gdzie złożyli  wiązankę biało-czerwonych 
kwiatów i zapalili znicze na grobie matki Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie złożono serce Wodza. Był to wyjątkowy czas  dla 
nas Wszystkich, staliśmy przed Marszałkiem – Polacy z całej Polski 
i Rodacy z Kresów. 

Nie mogliśmy wyjechać z Wilna, nie będąc u Matki Bożej 
Ostrobramskiej. Dlatego pokłoniliśmy się Naszej Matce 
i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej dziękczynnej, w parafii 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wilnie. Wieczorem 
odbyła się uroczysta gala w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 
podczas której nastąpiło symboliczne przekazanie paczek naszym 
Rodakom z Wileńszczyzny. Ten piękny wieczór uświetnili swym 
występem świątecznym – polski bard Maciej Wróblewski i zespół 
Harmonia z Wileńszczyzny na czele z p. Lubą Nazarenko. 

Na zakończenie przyszedł czas na życzenia i przełamanie się 
opłatkiem. Dzięki tej pięknej inicjatywie wszyscy Polacy, zarówno 
w Kraju, jak i na Kresach, mogli poczuć się jak jedna, wielka, polska 
rodzina. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział takie znamienne 
słowa: „Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu 
człowiekowi”. I nie muszą to być wielkie wyrzeczenia, niekiedy 
wystarczy pamięć, poświęcony czas i skromny dar serca. Zarząd 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej składa 
wszystkim zaangażowanym instytucjom, wolontariuszom, jak 
i darczyńcom, dorosłym i dzieciom gorące podziękowania. Razem 
sprawiliśmy, że te Święta dla wielu Rodaków będą wyjątkowe. 

Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej 
dziękuje wszystkim wolontariuszom, miastom: Wołomin, 
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Radzymin, Ząbki, Ostrołęka, Nowy Dwór koło Kuźnicy, Kuźnica, 
Sejny, Łódź, Karolin, Augustów, Janówka, Suwałki, Zielonka, 
Kobyłka, Warszawa, Zakład Karny Przytuły Stare, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za aktywny udział 
w kolejnej edycji zbiórki darów „Polacy Kresowym Rodakom” 
i okazane serce. 

Zarząd dziękuje w sposób szczególny współorganizatorowi 
tegorocznej edycji – Stowarzyszeniu „Klasztor Węgrów – Centrum 
Dialogu Kultur” za okazane wsparcie. 
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SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE Z POLAKAMI NA BIAŁORUSI 

Jak co roku już od ponad 7 lat końcówka roku jest bardzo 
intensywna dla naszego Stowarzyszenia, Partnerów 
i Wolontariuszy w wielu miastach Polski. Wróciwszy z Ukrainy 
po kilku dniach udaliśmy się w drogę na Litwę i Białoruś. 

Po przekroczeniu granicy litewsko – białoruskiej udaliśmy się 
na spotkanie opłatkowe Kombatantów i środowisk polskich, 
którego organizatorem była Pani Pułkownik Weronika 
Sebastianowicz. Byliśmy pod wielkim wrażeniem dzieci z polskich 
szkół z Grodna, które śpiewały polskie kolędy i pieśni patriotyczne. 

Kolejny dzień pobytu to spotkania w domach u naszych 
Kombatantów, Sybiraków i polskich rodzin. Wszędzie, gdzie 
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byliśmy, przekazywaliśmy życzenia świąteczne oraz dary. Nasza 
delegacja odwiedziła również członków Stowarzyszenia, 
którzy odeszli na wieczną wartę. Oddaliśmy hołd m.in. śp. por. 
Annie Surowicz, śp. kpt. Walentemu Makuszowi oraz śp. kpt. 
Edwardowi Akuszewiczowi. 

Zwieńczeniem pobytu w Lidzie była Gala Dobroczynności, na którą 
przybyło ponad 250 osób. Tradycją polskich spotkań świątecznych 
jest przybycie Świętego Mikołaja ze Śnieżynką. Mikołaj specjalnie 
przyjeżdża na spotkanie dla dzieci, ale nie tylko. Podczas Gali dzieci 
zaprezentowały Jasełka, a Mikołaj rozdał dzieciom specjalnie 
przygotowane dla nich prezenty z Polski. 

Galę Dobroczynności zwieńczył koncert barda Macieja 
Wróblewskiego, który odśpiewał pieśni patriotyczne. 

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej dziękuje 
Wolontariuszom z wszystkich miast, w których były pakowane 
paczki w ramach edycji Boże Narodzenie 2019. Dziękujemy 
w szczególności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oddział Mazowiecki i Łódzki. Dziękujemy koordynatorom zbiórki, 
mieszkańcom miast, szkołom, przedszkolom, parafiom z miast: 
Łodzi, Wołomina, Ząbek, Zielonki, Radzymina, Ostrołęki, Sejn, 
Augustowa, Suwałk, Grajewa, Kobyłki, Łochowa, Janówki, 
Zakładowi Karnemu Przytuły Stare. Dzięki naszej wspólnej pracy 
do naszych Rodaków na Białorusi, Ukrainie i Litwie dotarła 
nie tylko pomoc materialna w postaci paczek z żywnością 
i prezentami patriotycznymi, ale przede wszystkim potwierdzenie 
naszej szczerej pamięci o nich oraz podziękowanie za ich troskę 
o ocalenie jęz. polskiego i polskich tradycji na dawnych Kresach 
Wschodnich. 
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Stowarzyszenie dziękuję także współorganizatorowi tegorocznej 
edycji zbiórki paczek – Stowarzyszeniu „Klasztor Węgrów – 
Centrum Dialogu Kultur” za okazane wsparcie przy zbiórce 
i dystrybucji paczek oraz organizacji spotkań dla naszych Rodaków 
na Kresach. 

Zarząd Stowarzyszenia 
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OBCHODY 80. ROCZNICY PIERWSZYCH MASOWYCH DEPORTACJI 
OBYWATELI POLSKICH NA SYBIR 

Lida, Białoruś, 09.02.2020 r. 

 

Z okazji 80 rocznicy pierwszych masowych deportacji obywateli 
polskich na Sybir oraz 25-lecia polskiego Stowarzyszenia Sybiraków 
i Ofiar Represji Politycznych na Białorusi w dniu 09.02.2020 r. 
Związek Polaków na Białorusi, nasze Stowarzyszenie oraz Fundacja 
Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP” zorganizowały w Lidzie 
uroczyste obchody upamiętniające obywateli polskich 
represjonowanych przez Sowietów w latach 1940-1956. 
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Obchody rozpoczęły się mszą świętą ku czci Sybiraków i ich rodzin 
w lidzkim kościele pw św. Rodziny, a następnie główna uroczystość 
odbyła się w polskiej szkole społecznej przy oddziale Związku 
Polaków na Białorusi w Lidzie. 

Honorowymi gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Sybiraków 
i Ofiar Represji Politycznych – Sybiracy, którzy za bycie Polakami 
zostali całymi rodzinami wywiezieni przez Sowietów w latach 40-
tych, ale także jeszcze w latach 50-tych XX w. na Sybir 
i do Kazachstanu. Była to pierwsza tak podniosła uroczystość 
w Lidzie upamiętniająca ich losy, a także nieprzerwaną od 25 lat 
działalność ich Stowarzyszenia założonego przez Pana Tadeusza 
Malewicza. 

Uroczystość swą obecnością zaszczycili : Pani Marszałek Maria Koc, 
Pani Senator Margerita Budner, Konsul Generalny RP w Grodnie 
Pan Jarosław Książek, Prezes Związku Polaków na Białorusi – Pani 
Andżelika Borys, Prezes Stowarzyszenia Sybiraków i Ofiar Represji 
Politycznych – Pani Halina Niekrasowa, Prezes Oddziału Lidzkiego 
tego Stowarzyszenia – Pani Helena Giebień, Prezes naszego 
Stowarzyszenia – Pan Artur Kondrat wraz z kombatantami AK 
zamieszkałymi na Białorusi oraz Pani Barbara Pieniek – Wiceprezes 
Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP”. Gospodarzem 
obchodów była Pani Irena Biernacka – Prezes Oddziału Lidzkiego 
ZPB. 

Uroczystość rozpoczęła się od fragmentu wywiadów biograficznych 
nagranych w roku 2019 przez członków Fundacji Pomocy i Więzi 
Polskiej „Kresy RP” z Sybirakami Ziemi Nowogródzkiej, 
który przypomniał zebranym wydarzenia tamtych tragicznych dni 
przymusowych wywózek całych polskich rodzin na Sybir 
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i do Kazachstanu. Harcerze z 1 Drużyny Harcerskiej w Lidzie 
wprowadzili sztandar Stowarzyszenia Sybiraków i Ofiar Represji 
Politycznych. Odśpiewany został „Hymn Sybiraków”. 

Następnie odsłonięta została przez Panią Marszałek Marię Koc 
i Prezes Stowarzyszenia Sybiraków – Halinę Niekrasową tablica 
ufundowana przez Sybiraków Ziemi Lidzkiej : 

“Pamięci naszych najbliższych, których szczątki usłały drogi Syberii 
i Kazachstanu, 
pomordowanych w łagrach, obozach i więzieniach w latach 1939-
1956”. 

Kwiaty i znicze pamięci pod tablicą złożyli : 

– delegacja Polaków z Białorusi w składzie Pani Andżelika Borys – 
Prezes ZPB, Pani Halina Niekrasowa, Pani Helena Giebień – Prezes 
Oddziału Lidzkiego Stowarzyszenia Sybiraków 

– delegacja Rodaków z Kraju – Pani Marszałek Maria Koc, Konsul 
Generalny RP w Grodnie Pan Jarosław Książek, w imieniu 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK – Pani płk Weronika 
Sebastianowicz oraz Prezes Artur Kondrat 

– delegacja przedstawicieli młodzieży Ziemi Lidzkiej. 

Następnie przystąpiono do wręczenia okolicznościowych znaków 
pamięci i odznaczeń. Pani Marszałek Maria Koc wraz z Panią 
Senator Margeritą Budner wręczyły Zarządowi Stowarzyszenia 
Sybiraków i Ofiar Represji Politycznych Orła senackiego, podczas 
gdy Pani płk Weronika Sebastianowicz wręczyła ww. Zarządowi 
w imieniu organizatorów uroczystości – okolicznościowy ryngraf. 
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Następnie 37 członków Stowarzyszenia Sybiraków i Ofiar Represji 
Politycznych zostało uhonorowanych przez Związek Polaków 
na Białorusi oraz nasze Stowarzyszenie okolicznościowymi 
medalami w dowód wdzięczności za zasługi dla Stowarzyszenia 
Sybiraków oraz wieloletnią pracę na rzecz upamiętnienia 
i upowszechnienia losów Polaków represjonowanych przez reżim 
stalinowski w latach 1939-1956. Medale zostały wręczone 
Sybirakom przez Prezes Andżelikę Borys i Prezesa Artura Kondrata. 
Część oficjalną zakończyło odczytanie listów skierowanych 
do organizatorów i uczestników obchodów przez Wiceprezesa 
Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych Pana Jacka 
Sasina oraz przez Pana Ministra Jana Kasprzyka – Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także 
uroczyste przemówienia Pani Marszałek Marii Koc, Konsula 
Generalnego RP w Grodnie Pana Jarosława Książka, Pani Prezes 
Andżeliki Borys oraz Pana Artura Kondrata – prezesa naszego 
Stowarzyszenia. 

W części artystycznej obchodów dla zebranych wystąpili uczniowie 
społecznej szkoły polskiej w Lidzie oraz zespół wokalny “Lidziejka”, 
a także przybyła z Polski Pani Weronika Zdzieborska – laureatka 
I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci “Walczącym 
o Niepodległość” organizowanego corocznie przez nasze 
Stowarzyszenie. 
Na zakończenie przemówiła Prezes Oddziału Lidzkiego ZPB – Pani 
Irena Biernacka, a także gościom i organizatorom uroczystości 
za upamiętnienie losu Sybiraków podziękowały Panie Halina 
Niekrasowa i Helena Giebień. 
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Na tym zakończyło się to wyjątkowe wydarzenie, w którym Rodacy 
z Nowogródczyzny i Grodzieńszczyzny wraz z Rodakami z Kraju, jak 
jedna rodzina, wspominali i upamiętnili Polaków – ofiary masowych 
deportacji przez Sowietów. Cześć i chwała Bohaterom. Pamiętajmy 
o Sybirakach! 

Zarząd Stowarzyszenia 
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OPIEKA NAD WETERANAMI AK I SYBIRAKAMI W CZASIE  
PANDEMII  

W trudnym okresie pandemii koronawirusa, dzięki wsparciu Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w latach 2020-
2021 nasze Stowarzyszenie mogło otoczyć stałą, codzienną opieką 
kombatantów AK i Sybiraków z Warszawy i okolic. 

W okresie 15.05-13.07.2020 r. pomagaliśmy 18 Bohaterom. 

W ramach zadania mogliśmy wesprzeć naszych podopiecznych w 
następującym zakresie:  

– Zamawiając, odbierając i dowożąc codziennie do kombatantów 
ciepłe posiłki  
– Pomagając Im 2 razy w tygodniu w zakupie niezbędnych 
artykułów spożywczych, chemicznych i leków, a także zapewniając 
potrzebne w trakcie pandemii środki ochrony osobistej  
– Poprzez pomoc w odwiezieniu i przywiezieniu na niezbędne 
wizyty lekarskie, a także okazując wsparcie przy drobnych pracach 
lub naprawach domowych.  
Osoby pomagające na co dzień kombatantom dbały o ich 
bezpieczeństwo, stale używając środków ochrony osobistej 
(maseczek, płynów dezynfekcyjnych itp.), aby uniknąć narażenia 
weteranów na zachorowanie.  

Członkowie naszej organizacji, koordynujący realizację wsparcia dla 
kombatantów, byli w stałym kontakcie telefonicznym z 
podopiecznymi, oferując Im pomoc także w nagłych sytuacjach.  

Cieszymy się, że dzięki wytężonej 60-dniowej pracy zespołu naszych 
młodszych wiekiem współpracowników mogliśmy w tym trudnym 
czasie zadbać o kombatantów i Sybiraków. Okazać Im nie tylko 
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wsparcie materialne, ale także jakże potrzebne na co dzień, a 
szczególnie w okresie przymusowej izolacji, wsparcie duchowe.  

Opisane wyżej działania zrealizowane przez naszych młodych 
współpracowników i członków Stowarzyszenia wpisują się w pełni 
w realizowane od lat działania statutowe naszej organizacji – 
codziennej opieki nad kombatantami AK. Uśmiech i ciepłe słowa ze 
strony otoczonych opieką osób były dla nas najlepszą nagrodą, 
radością, że mogliśmy im w szerszym i systematycznym zakresie 
przez 2 miesiące pomóc. Jak twierdzą, było to dla nich znaczące 
wsparcie w trudnym okresie niespodziewanej pandemii.  

Druga tura niesienia pomocy naszym Bohaterom trwała 44 dni 
między 19.02 a 03.04.2021 r. Członkowie Stowarzyszenia 
dostarczali codziennie ciepłe obiady grupie 7 kombatantów AK i 
Sybiraków z Warszawy i okolic. Kombatanci i Sybiracy byli 
obsługiwani przez nas z zachowaniem najwyższych standardów 
bezpieczeństwa higienicznego, aby w jak największym stopniu 
ograniczyć możliwość przeniesienia na podopiecznych 
koronawirusa.  

Wierzymy, że nasza pomoc była istotnym wsparciem dla 
kombatantów i Sybiraków – mieszkańców woj. mazowieckiego w 
tym jakże trudnym okresie stanu epidemii i zalecanej przez władze 
sanitarne potrzeby pozostawania przez osoby starsze w domu.  

Z uwagi na bardzo zaawansowany wiek naszych podopiecznych 
wierzymy, że zaplanowany przez naszą organizację pakiet opieki był 
ważnym wsparciem i pomocą dla Nich. Jak wspominali kombatanci 
i Sybiracy: czuli się zadbani pod względem ciepłych posiłków, zyskali 
też równowagę ̨psychiczną, będąc pewnymi codziennego wsparcia 
okazywanego przez naszych współpracowników, poczucia 
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zaopiekowania i pamięci młodszego pokolenia o Nich w obliczu 
niezwykle trudnej i niecodziennej sytuacji, z jaką w stanie epidemii 
się stykamy. Mogli zawsze liczyć na naszą pomoc, stale byli z 
naszymi członkami w kontakcie telefonicznym.  

Zakończenie akcji dowożenia ciepłych obiadów przypadł na Święta 
Wielkanocne. Wówczas przekazaliśmy kombatantom i Sybirakom 
symboliczne prezenty świąteczne i gorące życzenia wielu kolejnych 
lat w zdrowiu. 

Z pomocą Bohaterom ruszyliśmy po raz trzeci w maju 2021 roku. 
Codziennie przez kolejnych 18 dni w dniach 06.05-23.05.2021 r. 
dostarczaliśmy ciepłe obiady grupie 7 kombatantów AK z Warszawy 
i okolic. 

Kombatanci byli obsługiwani przez nas z zachowaniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa higienicznego, aby w jak największym 
stopniu ograniczyć możliwość przeniesienia na podopiecznych 
koronawirusa.  

Dziękujemy bardzo Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych za finansowe wsparcie tej niezwykle potrzebnej 
inicjatywy naszego Stowarzyszenia. 
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KONCERT „PAMIĘTAJMY” –  EDYCJA 2021 i 2022 

Koncert „Pamiętajmy” odbył się 7 września 2021 r. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy 
AK, a partnerami byli: Fundacja Polska360, Stowarzyszenie Klasztor 
Węgrów – Centrum Dialogu Kultur, Fundacja Wsparcia Historii i 
Kultury Polskiej oraz Fundacja Opieki i Jedności Kresowian. Projekt 
patronatem medialnym objęli Polska360.org oraz Polska360 TV.  

Koncert „Pamiętajmy” odbył się w Węgrowie, ale ze względu na 
sytuację epidemiczną liczba osób mogących wziąć w nim udział była 
ograniczona. Z tego powodu widowisko było transmitowane w 
Internecie, aby jak najwięcej osób mogło przeżyć je na żywo. Emisja 
była dostępna na stronach Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
AK i portalu Polska360.org.  

Widowisko historyczno-muzyczne poświęcone było tym, którzy w 
czasie II wojny światowej oraz tuż po niej nie złożyli broni i wierzyli, 
że BÓG, HONOR I OJCZYZNA to jedyna droga. W trakcie koncertu 
zaprezentowane zostały sylwetki kilkorga spośród tysięcy 
odważnych, młodych Polaków. Zebrana w Węgrowie i przed 
ekranami widownia bliżej poznała życiorysy członków naszego 
Stowarzyszenia – Bohaterów, którzy walczyli za Ojczyznę. Byli to:  

Stefania Szantyr-Powolna – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, 
wieloletnia prezes (a obecnie honorowa prezes) Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 

Weronika Sebastianowicz z domu Oleszkiewicz – żołnierz Obwodu 
Wołkowysk Okręgu Białostockiego AK, prezes Stowarzyszenia 
Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi i wiceprezes Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy AK  
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Natalia Zarzycka z domu Odyńska – żołnierz Poleskiej AK, a 
następnie na sowieckich już Kresach członek Związku Obrońców 
Wolności, wieloletnia prezes (a obecnie honorowa prezes) Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK  

Stanisława Kociełowicz z domu Kowalewska – harcerka działająca w 
“Szarych Szeregach” Okręgu Wileńskiego AK, więźniarka sowieckich 
łagrów, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK  

Wanda Kiałka z d. Cejko – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, członek 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej  

Śp. Michał Bauer – żołnierz 6 Wileńskiej Brygady AK, uczestnik Akcji 
„Burza” i Operacji „Ostra Brama”  

Śp. Antoni Łapiński – żołnierz 10. Pułku Artylerii Lekkiej w składzie 
10. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a następnie 
radiotelegrafista i podoficer zwiadowczy w 1. Karpackim Pułku 
Artylerii Lekkiej 3. Dywizji Strzelców Karpackich 2. Korpusu 
Polskiego, uczestnik bitwy o Monte Cassino  

Śp. Lech Rudziński – żołnierz Okręgu Wileńskiego AK, członek 5 
Wileńskiej Brygady AK, a następnie 4 Wileńskiej Brygady AK, 
uczestnik Operacji „Ostra Brama 

Prezentacje życiorysów przeplecione zostały znanymi utworami 
patriotycznymi takimi jak: „Wojenko, wojenko”, „Modlitwa AK” czy 
„Rozkwitały pąki białych róż”, wykonanymi przez znakomitych 
młodych artystów. Na scenie wystąpili: Weronika Zdzieborska, Ewa 
Smerecka, Agata Jędrzejewska, Michał Steciak i Dominik 
Fijałkowski. Na koniec swój utwór „Armio Krajowa” wykonał bard 
Maciej Wróblewski.  
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Mamy nadzieję, że widowisko wzruszyło zgromadzonych przed 
monitorami widzów. Jesteśmy przekonani, że poznaliście Państwo 
lepiej sylwetki przedstawionych w trakcie koncertu postaci.  

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.  
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Druga edycja koncertu „Pamiętajmy” odbyła się 6 
października 2022 r. w Węgrowie. W ciekawej formie połączenia 
muzyki oraz treści historycznych staraliśmy się przybliżyć widzom 
sylwetki kolejnych żołnierzy oraz ich rodzin. Podczas koncertu 
połączonego z prezentacjami multimedialnymi opowiedzieliśmy o 
bohaterach, żołnierzach AK, którzy o polską niepodległość walczyli 
na Kresach Wschodnich II RP w czasie i po II wojnie światowej. Byli 
to: gen. Tadeusz Bieńkowicz, por. Jerzy Biliński, Stanisława 
Naumienko, kpt. Antoni Skrendo, pochor. Mieczysław Zabierowski.  

Narrację koncertu opartą na prawdziwych przeżyciach i osobistych 
wspomnieniach kombatantów uzupełniły polskie pieśni i piosenki w 
wykonaniu utalentowanych młodych wokalistów: Marii Stasiak, 
Sandry Aleksanderek, Bożeny Worono oraz Weroniki Zdzieborskiej.  

Mamy nadzieję, że koncert dostarczył widzom niezapomnianych 
wzruszeń i refleksji. Nagrania z obu edycji koncertu dostępne są na 
koncie naszego Stowarzyszenia na platformie YouTube. 
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
Kultura-Interwencje, Edycja 2022. 
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HISTORIA JEDNEJ PIOSENKI 2021  

W dniach 16-31.10.2021 r. nasze Stowarzyszenie wyemitowało cykl 
wydarzeń historyczno-muzycznych „Historia Jednej Piosenki”. W 
trzy październikowe weekendy ukazywały się kolejne odcinki 
poświęcone ważnym utworom o tematyce patriotycznej i 
wojskowej, W trakcie cyklu przytoczone zostało tło historyczne 
pieśni oraz dzieje ich twórców. Poza zdobyciem wiedzy o utworach, 
poznaliśmy finalistów, laureatów oraz osoby związane z 
Międzynarodowym Festiwalem Pieśni Pamięci “Walczącym o 
Niepodległość”. Po krótkiej rozmowie usłyszeliśmy utwory w ich 
wykonaniu.  

W ramach cyklu „Historia Jednej Piosenki 2021” wyemitowanych 
zostało pięć odcinków:  
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16.10.2021 r. Odcinek I – „Warszawianka”, wykonawca: Agata 
Jędrzejewska  

23.10.2021 r. Odcinek II – „Żeby Polska była Polską”, wykonawca: 
Julia Olędzka  

24.10.2021 r. Odcinek III – „Serce w plecaku”, wykonawca: Szymon 
Wolak  

30.10.2021 r. Odcinek IV – „Warszawskie dzieci”, wykonawca: 
Martyna Fijałkowska  

31.10.2021 r. Odcinek V – „Przełamać los”, wykonawca: Mirosław 
Grabski  

Sądzimy, że warto uczyć się historii, a wspólne śpiewanie znanych i 
ważnych pieśni pomoże nam, nie tylko się jednoczyć, ale także 
poznawać dzieje naszego Kraju. Tym projektem chcieliśmy 
przybliżyć historię ważnych pieśni patriotycznych i wojskowych, a 
jednocześnie przywołać ważne wydarzenia, które są z nimi 
związane. Mamy nadzieję, że Państwo również popierają główną 
ideę tego cyklu i będą razem z nami poznawać historię przez śpiew.  

Wszystkie odcinki, oraz teksty piosenek jak i ich tło historyczne 
mogą Państwo znaleźć na specjalnie dedykowanej stronie 
poświęconej projektowi, na którą serdecznie zapraszamy – 
http://hjp2021.lagiernicy.pl/  

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
powstania projektu, a w szczególności Darczyńcom, Partnerom oraz 
wspaniałym młodym artystom, bez których nie byłoby „Historii 
Jednej Piosenki 2021”.  

http://hjp2021.lagiernicy.pl/
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XXXV JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY ZJAZD ŁAGIERNIKÓW 

ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ I SYBIRAKÓW (10-12.11.2021 R., 
WESOŁA K/ WARSZAWY)  

Po roku przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa w dniach 
10-12.11.2021 r. Stowarzyszenie zorganizowało XXXV Jubileuszowy 
Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i 
Sybiraków w hotelu „Traktat” w Wesołej pod Warszawą.  

Zjazd rozpoczęła powitalna kolacja w dniu 10.11.2021 r. po 
przyjeździe wszystkich zaproszonych gości z różnych stron Polski. 
Głównymi gośćmi Zjazdu byli kombatanci AK – ppłk Stanisława 
Kociełowicz, ppłk Henryk Czerwiński oraz mjr Natalia Zarzycka oraz 
członkowie rodzin zmarłych Łagierników Żołnierzy AK. Wszyscy 
długo czekaliśmy na to spotkanie. Serdecznym rozmowom, po 
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ponad dwóch latach od ostatniego zjazdu w Pułtusku, nie było 
końca.  

W drugim dniu Zjazdu 11.11.2021 r. uczestnicy wzięli udział w 
obchodach 103 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w 
Gminie Halinów. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji 
Ojczyzny oraz Łagierników Żołnierzy AK w kościele pw. św. 
Stanisława Kostki w Okuniewie z udziałem Burmistrza Halinowa 
Adama Ciszkowskiego i władz samorządowych, delegacji szkolnych 
i strażackich. Po mszy odbył się krótki występ artystyczny 
przygotowany przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Okuniewie.  

Następnie kombatanci i uczestnicy Zjazdu wraz z mieszkańcami 
Halinowa przemarszem paradnym dotarli na cmentarz parafialny, 
gdzie wygłoszone zostały przemówienia władz samorządowych, 
przedstawicieli organizacji, a delegacje, w tym Stowarzyszenia, 
złożyły wieńce pod mogiłą poległych w Bitwie Warszawskiej.  

Po uroczystościach uczestnicy Zjazdu wrócili do hotelu na obiad. Po 
krótkiej przerwie obiadowej rozpoczęło się posiedzenie Walnego 
Zgromadzenia członków Stowarzyszenia. Podsumowana została 
praca Stowarzyszenia przez ostatnie 2 lata, od ostatniego Zjazdu w 
czerwcu 2019 r. Ustalone zostały także dalsze kierunki pracy 
organizacji. Bez zmian pozostał dotychczasowy skład Zarządu 
Stowarzyszenia.  

Ten bogaty w wydarzenia dzień zakończyła uroczysta kolacja, 
sprzyjająca wzajemnej integracji, radości z bycia razem.  

W dniu 12.11.2021 r. odbyła się uroczystość główna XXXV 
Jubileuszowego Międzynarodowego Zjazdu Łagierników i 
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Sybiraków w Wesołej. W wydarzeniu zorganizowanym przez Pana 
Artura Kondrata – Prezesa Stowarzyszenia uczestniczyła Pani 
Senator RP Maria Koc oraz Prezes Fundacji Grupy PKP – Katarzyna 
Kucharek, Łagiernicy Żołnierze AK, Sybiracy z Koła Związku 
Sybiraków w Wołominie na czele z Prezes Honorową Panią Marią 
Sobolewską, a także wdowy zmarłych Łagierników, członkowie 
Stowarzyszenia i inni zaproszeni goście. Odczytany został list od 
Pani płk Weroniki Sebastianowicz – żołnierza Obwodu Wołkowysk 
Okręgu Białostockiego AK, łagierniczki, prezes Stowarzyszenia 
Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi oraz wiceprezes 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, która z uwagi na sytuację 
społeczno-polityczną na Białorusi oraz problemy na polskiej granicy 
wschodniej nie mogła w tym roku wraz z innymi kombatantami AK 
z tego kraju uczestniczyć jak zawsze w Zjeździe. Obchodząca w tym 
roku swe 90 urodziny Pani Pułkownik we wzruszających słowach 
pozdrowiła kolegów i zebranych, wierząc, iż w kolejnym roku będzie 
dane im się znów spotkać. List do uczestników wystosował także 
Pan Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych.  

Całość wydarzenia tradycyjnie rozpoczęło wspólne odśpiewanie 
hymnu państwowego oraz Hymnu Łagierników. W trakcie 
wzruszającej wszystkich uroczystości przypomniane zostały losy 
łagierników – Kresowych Żołnierzy Niezłomnych, a także po 
zapaleniu znicza pamięci zostali przypomniani ci, którzy kolejnego 
Zjazdu od 2019 r. niestety nie doczekali. Przemówienia 
zaproszonych gości, Łagierników i Sybiraków zakończyło wręczenie 
okolicznościowych statuetek i podziękowań od Stowarzyszenia dla 
uczestników tej najważniejszej dla Łagierników co roku 
uroczystości, organizowanej przez kombatantów nieprzerwanie od 
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35 lat (z przerwą jedynie spowodowaną pandemią). Pani Katarzyna 
Kucharek – Prezes Fundacji Grupy PKP wręczyła kombatantom i 
członkom Stowarzyszenia okolicznościowe upominki.  

Następnie podsumowana została aktywna działalność 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK na polu edukacyjnym – 
upowszechniającym losy żołnierzy AK represjonowanych po roku 
1944 przez Sowietów.  

Główną uroczystość XXXV Jubileuszowego Międzynarodowego 
Zjazdu Łagierników i Sybiraków zakończył występ barda Macieja 
Wróblewskiego i utwór „Armio Krajowo” jego autorstwa, który 
został skomponowany i napisany ku czci i pamięci żołnierzy AK 
walczących o wolność naszej Ojczyzny. Uroczysty obiad był kolejną 
okazją do wspólnych rozmów w szerszym gronie. Intensywny, 
kolejny dzień Zjazdu zakończył koncert polskich piosenek w 
wykonaniu Weroniki Zdzieborskiej, laureatki konkursu wokalnego 
pieśni patriotycznych I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Pamięci „Walczącym o Niepodległość” organizowanego od 2017 r. 
przez Stowarzyszenie z inicjatywy kombatantów.  

W sobotni poranek 13.11.2021 r. po śniadaniu wszyscy uczestnicy 
udali się w podróż do swych domów. Długo trwały pożegnania. 
Wszyscy wyjechaliśmy bardzo zadowoleni, nie mogąc doczekać się 
już kolejnego spotkania w tak miłym gronie.  

Do zobaczenia!  

Zarząd Stowarzyszenia  

Zarząd Stowarzyszenia pragnie bardzo podziękować Urzędowi do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za dofinansowanie 
organizacji tegorocznego Zjazdu.  
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IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PAMIĘCI „WALCZĄCYM O 
NIEPODLEGŁOŚĆ”   

W dniach 17-19.11.2021 r. odbył się IV Międzynarodowy Festiwal 
Pamięci „Walczącym o Niepodległość”. Projekt został 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, a 
jego partnerami byli: Teatr Wielki w Łodzi Starostwo Powiatowe w 
Wołominie Dom Polski w Barze, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w 
Rudominie, Fundacja Polska360, Powiatowe Centrum Kultury 
Fabryczka, Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej oraz 
Fundacja Opieki i Jedności Kresowian. Partnerem medialnym 
natomiast była Polska360TV.  

Za nami wyjątkowe wydarzenie, które wpisuje się w kalendarz 
ważnych cyklicznych imprez patriotyczno-kulturowych. Czwarta 
edycja Międzynarodowego Festiwalu Pamięci „Walczącym o 
Niepodległość” trwała trzy dni. Ze względu na wciąż trwającą 
sytuację epidemiczną impreza odbyła się w wyjątkowej formie – 
online. Dzięki nowoczesnej technologii mogliśmy wspólnie 
przeżywać poruszające chwile podczas koncertów, przebywając w 
różnych krajach.  

Dwa pierwsze dni Festiwalu poświęcone były polskim artystom z 
Kresów Wschodnich I i II Rzeczpospolitej.  

W środę 17.11. odbyła się transmisja koncertu z Baru na Ukrainie, 
w którym udział wzięły polskie chóry i zespoły, działające przy Domu 
Polskim w tym mieście. Na scenie zobaczyliśmy Zespół taneczny 
„Aksamitki”, Kwartet wokalny „Rezonans”, Trio instrumentalne 
„Renesans” oraz Chór kameralny im. Juliusza Zarębskiego z 
Żytomierza. Artyści w niezwykle wzruszający sposób wykonali wiele 
polskich utworów kościelnych, patriotycznych, związanych z naszą 
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kulturą. Spośród najbardziej znanych wymienić należy „Rotę”, 
„Bogurodzicę” czy „Pieśń Konfederatów Barskich”. Zespół taneczny 
„Aksamitki” zatańczył w rytm Poloneza Wojciecha Kilara z filmu 
„Pan Tadeusz”.  

Następnego dnia, w czwartek 18.11. odbyła się transmisja koncertu 
polskich zespołów i chórów z Litwy. Na scenie zobaczyliśmy Zespół 
Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda”, Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
„Rudomianka“, Chór „Jaskółeczka”, Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” 
oraz Zespół wokalny „Ballada”. Koncert miał miejsce w 
Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie, niedaleko Wilna. 
W naszych domach mogliśmy usłyszeć popularne, i mniej znane, 
polskie pieśni i utwory w niezwykłym wykonaniu.  

19.11.2021 r. w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Pamięci „Walczącym o Niepodległość” odbył się koncert finałowy 
konkursu wokalnego „Pieśni Patriotycznej”. Swój udział w 
konkursie zgłosiło wielu zdolnych młodych artystów, jednak do 
finału mogło wejść tylko dziesięcioro spośród nich. Jury w składzie: 
Teresa Krasowska – przewodnicząca jury, Maciej Wróblewski i 
Michał Steciak ogłosiło, że do walki o cenne nagrody zakwalifikowali 
się: Sandra Aleksanderek, Martyna Fijałkowska, Jarosław Gołoś, 
Bożena Worono, Przemysław Kuzia, Aleksandra Muszyńska, Maria 
Stasiak, Wiktoria Skowron, Julia Tłuczkiewicz oraz Paulina 
Tsimokhina.  

Tegoroczne wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym 
przez Starostę Wołomińskiego Adama Lubiaka.  

Konkurs wokalny „Pieśni Patriotycznej” był częścią IV 
Międzynarodowego Festiwalu Pamięci „Walczącym o 
Niepodległość”. Cały Festiwal trwał trzy dni i odbył się w wyjątkowej 
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formule – online. Dzięki temu mogliśmy wspólnie przeżywać 
poruszające chwile podczas koncertów, przebywając w swoich 
domach. Podczas dwóch pierwszych dni wysłuchaliśmy koncertów 
polskich chórów i zespołów z ziem Kresów Wschodnich I i II 
Rzeczypospolitej. Na scenie zobaczyliśmy artystów z Ukrainy i Litwy, 
Trzeciego dnia Festiwalu wspólnie wysłuchaliśmy koncertu 
finałowego konkursu wokalnego „Pieśni Patriotycznej”.  

Rywalizacja w finale była bardzo zacięta, a poziom niesamowicie 
wyrównany. Młodzi artyści wykonali szereg poruszających utworów 
takich jak: „Ptakom podobni”, „Biały krzyż”, „Egzekucja w 
Markowej” czy „Kwiaty ojczyste”. Jury miało trudny orzech do 
zgryzienia, jednak musiało wybrać spośród tej dziesiątki laureatów 
I, II i III miejsca. Gdy jurorzy dyskutowali i podejmowali ostateczne 
decyzje, na scenie wystąpili uczestnicy I i II edycji konkursu „The 
Voice of Powiat” organizowanego przez Powiatowe Centrum 
Kultury „Fabryczka” w Wołominie. Młodzi artyści wykonali dwa 
utwory: „Miasto 44” oraz „W Imię Ojca”.  

Ostatecznie po długiej naradzie jury ogłosiło wyniki. Miejsca na 
podium Konkursu Pieśni Patriotycznej IV Festiwalu „Walczącym o 
Niepodległość” w 2021 r. zajęli:  

I miejsce – Julia Tłuczkiewicz  

II miejsce – Sandra Aleksanderek  

III miejsce – Aleksandra Muszyńska  

Wyróżnienie Jury otrzymała Martyna Fijałkowska  

Nagrodę specjalną Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka 
otrzymał Jarosław Gołoś  
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Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim finalistom i 
uczestnikom dziękujemy za udział. Poziom konkursu był bardzo 
wysoki, a to dobra zapowiedź następnej edycji.  

W tym roku, tak jak w poprzednich latach, na scenie zobaczyliśmy 
bardzo zdolnych artystów, którym nie są obce wartości 
patriotyczne. Miłość do Ojczyzny oraz dzieje naszych przodków 
można szerzyć również poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu 
wokalnego „Pieśni Patriotycznej” są tego doskonałym przykładem. 
Dziękujemy!  

Projekt został zorganizowany przez Stowarzyszenie Łagierników 
Żołnierzy AK, a jego partnerami byli: Teatr Wielki w Łodzi, Starostwo 
Powiatowe w Wołominie, Dom Polski w Barze, Wielofunkcyjny 
Ośrodek Kultury w Rudominie, Fundacja Polska360, Powiatowe 
Centrum Kultury Fabryczka, Fundacja Wsparcia Historii i Kultury 
Polskiej oraz Fundacja Opieki i Jedności Kresowian. Partnerem 
medialnym natomiast była Polska360TV.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca”.  
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PROJEKTY „CENTRALNY PORTAL KRESOWYCH ŻOŁNIERZY 
NIEZŁOMNYCH” ORAZ „KRESOWI ŻOŁNIERZE AK – ODZYSKANE 

DZIEDZICTWO”  

Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się do pomocy 
Kombatantom i organizowaniu projektów artystycznych. Aktywnie 
działamy też na polu edukacji historycznej w sieci. W 2021 r. udało 
nam się stworzyć dwa portale poświęcone dziejom Łagierników i 
Bohaterów z Armii Krajowej.  

Portal „Kresowi Żołnierze AK – odzyskane dziedzictwo” to wynik 
całorocznej pracy członków Stowarzyszenia, wolontariuszy oraz 
partnerów projektu, mającej na celu zebranie rozproszonych i 
niejednokrotnie trudno dostępnych materiałów archiwalnych, ich 
opracowanie i digitalizację, a następnie udostępnienie odbiorcom. 
Całość poruszanej na naszym portalu tematyki obejmuje 
działalność kresowych okręgów Armii Krajowej: Wileńskiego, 
Nowogródzkiego, Obwodu AK Grodno, Poleskiego, Wołyńskiego, 
Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego w czasie II wojny 
światowej oraz losów powojennych ich żołnierzy. Poprzez zebrane 
materiały z archiwów rodzinnych kombatantów, ich rodzin oraz 
archiwów państwowych, organizacji kombatanckich i instytucji 
publicznych (np. szkolnych izb pamięci, lokalnych zbiorów 
muzealnych itp.) przedstawiamy Państwu, w jak wierzymy, 
ciekawej, przejrzystej dla odbiorcy formie wraz z tekstami 
opisowymi działalność i specyfikę poszczególnych kresowych 
okręgów AK, a także sylwetki ich wybijających się żołnierzy. Ważną 
częścią portalu będą wspomnienia żołnierzy – te opublikowane 
drukiem (często w bardzo niskich nakładach, bardzo trudno 
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dostępne), ale także wspomnienia dotąd niepublikowane, a także 
nagrania audio i video z kombatantami AK.  

Portal stanowi pierwsze, całościowe kompendium na temat 
Kresowych Żołnierzy Niezłomnych, tworzone we współpracy z 
szeregiem partnerów, a także aktywizujące do współpracy przy nim 
zarówno młodzież, jak i osoby starsze (m.in. kombatantów AK i 
członków ich rodzin). W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszej 
organizacji wiemy, jak ważne dla młodych ludzi, a także 
kombatantów i ich rodzin są wzajemny kontakt, wymiana 
wspomnień, możliwość zadania osobistych pytań, bliskie poznanie.  

Udział w podobnym projekcie bardzo otwiera młodzież na 
zrozumienie i poznanie polskiej historii najnowszej, a dla osób 
starszych jest możliwością kontaktu z innymi osobami, podzielenia 
się swoją wiedzą, przekazania tradycji. Mamy nadzieję, iż dzięki 
naszej wspólnej pracy w kompleksowy sposób poprzez ten portal, 
zawarte w nim informacje, edukacyjne webinary i słuchowiska 
historyczne przybliżymy ogółowi polskiego społeczeństwa historię 
niezwykle ważnej części dziejów najnowszych Polski i losów 
Polaków, jaką była prowadzona w bardzo trudnych warunkach 
działalność Okręgów Armii Krajowej na Kresach Wschodnich II RP. 
Niech tytuł projektu Kresowi Żołnierze AK – odzyskane dziedzictwo 
stanie się faktem.  

Zapraszamy na naszą stronę projektu: www.kresowi-zolnierze.pl  

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu „Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich Nowe Fio” 

 

http://www.kresowi-zolnierze.pl/
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W 2021 r. nasze Stowarzyszenie zrealizowało również dawno 
planowany projekt portalu edukacyjnego poświęconego 
powojennym losom Kresowych Żołnierzy Niezłomnych – żołnierzy 
AK, którzy po roku 1944 za swą służbę byli represjonowani przez 
Sowietów. Po aresztowaniach przez NKWD także na początku lat 
50-tych byli skazywani na wieloletnie wyroki, które często do II 
połowy lat 50-tych odbywali w najcięższych łagrach na terenie 
ZSRR. Niestety mimo upływu lat ta historia dla szerokiego grona 
społeczeństwa polskiego i Polaków za granicą jest nadal zbyt mało 
znana. Stąd pragnąc tej sytuacji przeciwdziałać, idąc przy tym z 
duchem postępu technologicznego, Stowarzyszenie w mijającym 
roku zrealizowało dzięki dofinansowaniu z Funduszu Patriotycznego 
Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. 
Paderewskiego projekt pn. „Centralny Portal Kresowych Żołnierzy 
Niezłomnych”.  

Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia portalu pod 
adresem www.lagiernicy.pl oraz upowszechniania wiedzy o nim 
wśród Państwa znajomych, w szczególności osób młodego 
pokolenia. Na portalu znalazły się:  

– teksty historyczne przybliżające powojenne losy żołnierzy AK 
walczących na Kresach Wschodnich II RP w czasie i po II wojnie 
światowej – tych represjonowanych później przez Sowietów, ale 
także tych, którzy przeszli za tzw. linię Curzona do powojennej 
Polski i tu byli represjonowani przez komunistyczne Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego  

– opisy największych kompleksów łagiernych na terenie ZSRR, w 
których karę więzienia lub internowania odbywali żołnierze AK w 
latach 1944-1959  

http://www.lagiernicy.pl/
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– wspomnienia Łagierników z czasów wojny oraz pobytów w 
łagrach  

– biogramy wybranych Łagierników żołnierzy AK w oparciu o zbiory 
Stowarzyszenia i innych instytucji pielęgnujących pamięć o 
Kresowych Żołnierzach Niezłomnych.  

Jednocześnie w trakcie realizacji tegorocznego projektu, pragnąc 
dotrzeć także ze słowem mówionym do jak najszerszego grona osób 
we współpracy z portalem dla i o Polonii Polska360.org 
zrealizowaliśmy w 2021 r. 3 webinary – wykłady/spotkania online 
poświęcone Kresowym Żołnierzom Niezłomnym. Serdecznie 
zapraszamy Państwa do ich obejrzenia:  

1) webinar “Iskierka” o Kolonii Wileńskiej – tu wszystko się zaczęło”  

W dniach 77 rocznicy Operacji „Ostra Brama” Stowarzyszenie 
zrealizowało webinar z udziałem Pani ppłk Stanisławy Kociełowicz 
(ps. „Iskierka”) – harcerki, żołnierza Szarych Szeregów Okręgu 
Wileńskiego AK, łagierniczki sowieckich obozów. Webinar został 
nagrany i transmitowany z miejsca urodzenia Pani Pułkownik – 
Kolonii Wileńskiej, miejsca walk AK w Operacji „Ostra Brama”, w 
której Pani Stanisława pełniła funkcję sanitariuszki. Wraz z naszym 
gościem widzowie mogli powrócić do lat przedwojennych i 
wojennych tych terenów, odwiedzić z bohaterką webinaru te 
wyjątkowe miejsca.  

2) webinar “Wywiad biograficzny z mjr Natalią Zarzycką – Prezes 
Honorową Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK”  

Poprzez zrealizowany w ramach projektu webinar pragnęliśmy 
upowszechnić wśród szerokiego grona odbiorców losy Pani mjr 
Natalii Zarzyckiej z d. Odyńskiej – żołnierza Okręgu Poleskiego AK, 
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członka powojennego konspiracyjnego na Polesiu Związku 
Obrońców Wolności, wieloletniej więźniarki sowieckich łagrów 
Workuty, Komi ASSR, wieloletniej prezes (a obecnie Honorowej 
Prezes) Stowarzyszenia – organizacji kombatanckiej istniejącej od 
1988 r.  

3) webinar “Łagiernicy Żołnierze AK – ofiary represji sowieckich po 
roku 1944”  

Zrealizowany przez historyka Tomasza Horsztyńskiego webinar 
przybliżył widzom temat represji wobec Polaków na terenie byłych 
Kresów Wschodnich II RP w latach 1944-1959, aresztowań i 
wywózek żołnierzy Armii Krajowej do łagrów „za drugiego 
Sowieta”. Przedstawione zostały także w jego trakcie sylwetki kilku, 
spośród tysięcy, Łagierników.  

Zachęcamy i zapraszamy Państwa do obejrzenia webinarów i 
korzystania z zasobów stworzonego w ramach projektu portalu 
www.lagiernicy.pl materiałów archiwalnych i edukacyjnych.  

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej 
im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach 
Funduszu Patriotycznego.  

 

POMOC I WSPARCIE UKRAINIE! 

Rok 2022 przyniósł kolejne trudne doświadczenia. Po dwóch latach 
walki z pandemią i kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, Rosja 
napadła na naszego wschodniego sąsiada – Ukrainę. Nie mogliśmy 
pozostać obojętni na ten akt terroru i dramat niewinnych ludzi. Od 

http://www.lagiernicy.pl/
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początku wojny wspieraliśmy wszystkimi możliwymi środkami 
potrzebujących po polskiej i ukraińskiej stronie granicy.  

Pod hasłem „Pomoc i wsparcie Ukrainie!” z pomocą środków z 
budżetu państwa nasze Stowarzyszenie zrealizowało długofalową 
pomoc w okresie 27.04-31.07.2022 dla uchodźców z Ukrainy 
zamieszkałych w Warszawie oraz podwarszawskich gminach – 
Ząbki, Wołomin, Otwock.  

Od pierwszych dni wojny nasi członkowie bardzo aktywnie włączyli 
się w pomoc przybywającym do Polski uchodźcom z Ukrainy – 
kobietom z dziećmi, osobom starszym, ale także, jak Państwa 
informowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz na profilu na 
Facebook, realizowaliśmy zbiórki darów i transporty z pomocą dla 
naszych Rodaków i Ukraińców, którzy pozostali w objętym wojną 
kraju.  

Obecny projekt pozwolił nam na co dzień wesprzeć stałą opieką, 
zaopatrzeniem w ciepłe obiady, pomocą w formalnościach 
urzędowych, znalezieniu długoterminowego zakwaterowania, 
opieki medycznej, szkół i przedszkoli dla dzieci, opieki nad 
mniejszymi dziećmi, gdy mamy rozpoczęły pracę, w organizacji im 
ciekawego czasu wolnego 60 uchodźców. Cieszymy się, że 
mogliśmy naszym podopiecznym zaoferować także bardzo 
potrzebne konsultacje indywidualne i grupowe z doświadczonymi 
psychologami, a także umożliwić indywidualne konsultacje prawne, 
które pomogły rozwiązać niejedną trudną sprawę naszych gości.  

Pragnąc pomóc im w jak najszerszym usamodzielnieniu się i 
adaptacji w środowisku polskim w czasie ich pobytu w naszym 
kraju, zorganizowaliśmy przy wsparciu naszych licznych 
wolontariuszy i współpracowników kilka intensywnych kursów 
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języka polskiego dla osób dorosłych. Chętne do nauki kobiety robiły 
bardzo szybko postępy, wykorzystywały od razu poznane 
słownictwo i zwroty do lepszego komunikowania się w otaczającym 
ich środowisku polskim. To pozwoliło im znaleźć szybciej pracę, 
utrzymać ją i rozwijać się dalej z pożytkiem dla siebie i swoich 
najbliższych.  

Jako organizacja kombatancka cieszymy się, że mogliśmy pomóc 
również osobom starszym – także uchodźcom z Ukrainy. Z racji 
wieku i stanu zdrowia nie mogą oni podjąć pracy, a pozbawieni 
emerytur z Ukrainy bardzo przeżywali zaistniałą sytuację, choć już 
w bezpiecznym, nie nękanym bombardowaniem miejscu. Ich dużo 
lepszy stan psychiczny i fizyczny, uśmiech na twarzy są najlepszą 
nagrodą za trud naszej pracy.  

Nikt z naszego zespołu nie spodziewał się, że w lutym 2022 r. 
staniemy przed kolejną lekcją człowieczeństwa i potrzeby pomocy 
bliźniemu w wyjątkowej, wojennej atmosferze. Cieszymy się, że 
mogliśmy tak efektywnie spędzić ostatnie miesiące. Radością 
napawa nas fakt, że nasi goście radzą sobie dobrze przy dalszym 
naszym wsparciu i starają się pomagać kolejnym uchodźcom. 
Pomoc bliźniemu procentuje.  

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
za wsparcie finansowe realizacji projektu Stowarzyszenia w ramach 
programu publicznego „#PomagamUkrainie”.  
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„KOBIETY NIEPODLEGŁE/J” 

We wrześniu i październiku 2022 r. nasze Stowarzyszenie 
wyemitowało cykl warsztatów muzyczno-historycznych „Kobiety 
Niepodległe/j”. W każdym z trzech odcinków poznaliśmy jedną 
kobietę – gorącą patriotkę, niezwykle zasłużoną w walce o 
niepodległość Polski a jednak mało znaną, czy wręcz zapomnianą; 
każda opowieść ilustrowana była utworem muzycznym 
wykonywanym na żywo w tle. W lekkiej, interesującej formie snuta 
opowieść, pełna ciekawostek z życia bohaterek zachęca do 
zgłębiania wiedzy historycznej o aktywnym udziale kobiet w 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości.  

20 września 2022 r. bohaterką – Kobietą „Niepodległą” odcinka była 
Aleksandra Zagórska, komendantka Ochotniczej Legii Kobiet, 
prekursorka służby wojskowej kobiet. W latach 1918-1919 brała 
udział w obronie Lwowa w stopniu majora.  

27 września 2022 r. poznaliśmy Izabelę Drwęską – polską ziemiankę 
i działaczkę społeczną, uczestniczkę powstania wielkopolskiego, 
kobietę o niezwykłej urodzie, nieprzeciętnej inteligencji i 
nieposkromionej energii. W okresie powstania wielkopolskiego 
była jedną z liderek ruchu kobiet na rzecz wsparcia powstańców, 
m.in. zbierając fundusze, organizując służbę medyczną oraz 
zaopatrzenie w żywność dla walczących na froncie.  

4 października 2022 r.. ostatni odcinek cyklu przedstawił postać 
Wandy Baranieckiej –Szaynokowej, lekarki z powołania, działaczki 
społecznej, propagatorki zdrowego trybu życia, organizatorki 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W trzecim powstaniu śląskim 
walczyła z bronią w ręku, w czasie II wojny światowej była kurierką 
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i szkoliła służby sanitarne. Nawet jako więźniarka KL Auschwitz i 
Ravensbrück opiekowała się chorymi.  

Trzy odcinkowe warsztaty zostały przedstawione w ciekawej formie 
dla odbiory, co pozwoliło przenieść się w czasie i poznać bliżej nasze 
bohaterki. Każdy także miał okazje poznać główną pracownice biura 
redakcji, która skrupulatnie przygotowywała materiały na temat 
„Kobiet Niepodległych” do gazety. W postać redaktorki/wokalistki 
wcieliła się znakomita Artystka Anna Przybysz. Na koniec można 
było posłuchać i zaśpiewać wybraną piosenkę odcinka oraz 
przeczytać gotowy artykuł w gazecie „Kobiety Niepodległe/j”.  

Każdy z wyemitowanych odcinków jest na stałe dostępny na stronie 
Facebook Stowarzyszenia oraz kanale YouTube. 

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej odbywało się w formule online i było 
emitowane na stronach www organizatora oraz partnerów: 

Fundacji Świętokrzyski Ogród Inspiracji, Fundacji Polska360, 
Fundacji Wsparcia Historii i Kultury Polskiej, Fundacji Opieki i 
Jedności Kresowian. Partnerem medialnym była Polska360TV. 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego 
„Koalicje dla Niepodległej”  
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Odeszli na wieczną wartę 

 

KPT. EDWARD AKUSZEWICZ, ps. „Wicher”  
(23.02.1924-23.07.2019)  
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Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 23.07.2019 r. odszedł na 
Wieczną Wartę Kapitan Edward Akuszewicz. Ceremonia 
pogrzebowa odbyła się 25 lipca w Lidzie.  

Śp. Edward Akuszewicz urodził się 23 lutego 1924 roku we wsi 
Przydybajty (powiat lidzki, województwo nowogródzkie II RP). 
Po wybuchu II wojny światowej pan Edward był jednym 
z pierwszych ochotników, który zaciągnął się do oddziału 
partyzanckiego legendarnego „Ragnera” – porucznika Czesława 
Zajączkowskiego.W latach 1943-1944 służył w stopniu starszego 
sierżanta, jako strzelec IV Batalionu 77. Pułku Piechoty Armii 
Krajowej w Okręgu Nowogródzkim „Nów”. 

W 77 PP AK Edward Akuszewicz brał udział w operacji „Ostra 
Brama”. Po nieudanej próbie dotarcia do Wilna „Ragner” rozwiązał 
batalion, a „miejscowym” chłopcom z Nowogródczyzny rozkazał 
wracać do domów. Pan Edward na rozkaz dowódcy wrócił 
do rodzinnej miejscowości pod Lidą. 

9 lipca 1951 roku został aresztowany w miejscowości Przydybajty 
i został osadzony najpierw w lidzkim areszcie, a później w więzieniu 
grodzieńskim. Sąd wydał na Edwarda Akuszewicza wyrok 
na podstawie art. 63 i 24 KK BSRR, skazując żołnierza AK na 25 
łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Karę Edward 
Akuszewicz odbywał w łagrze pracy przymusowej w Omsku 
na Syberii. 

8 września 2018 roku kpt. Edward Akuszewicz otrzymał z rąk 
konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka przyznany mu 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyż Zasługi z Mieczami 
Orderu Krzyża Niepodległości, piąte wedle rangi polskie państwowe 
odznaczenie cywilne, „za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym 
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poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa 
Polskiego”. Odznaczenie zostało wręczone w Konsulacie 
Generalnym RP w Grodnie w obecności wicemarszałek Senatu RP 
Marii Koc, Ambasadora RP na Białorusi Artura Michalskiego, 
attache obrony RP w Mińsku płk. Arkadiusza Szweca, a także 
reprezentantów organizacji pozarządowych z Polski i Białorusi, 
m.in. Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi na czele z 
prezes Andżeliką Borys oraz działającego przy ZPB Stowarzyszenia 
Żołnierzy Armii Krajowej na czele z prezes płk Weroniką 
Sebastianowicz. 

Cześć Jego Pamięci! 

 

PPŁK  LECH RUDZIŃSKI, ps. „Goniec” (24.10.1926-22.09.2019) 
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Z ogromnym żalem pragniemy poinformować, iż odszedł w dniu 
22.09.2019 r. na wieczną wartę wspaniały, ciepły człowiek, 
kombatant AK – łagiernik mjr Lech Rudziński. 

Urodzony w Wilnie, od lipca 1942 r. był żołnierzem Okręgu 
Wileńskiego Armii Krajowej, początkowo jako łącznik przenoszący 
rozkazy i meldunki na terenie Wilna ze Sztabu do placówek 
i obwodów. W okresie wrzesień 1943 – marzec 1944 r. żołnierz 5 
Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szyndzielarza (ps. 
“Łupaszka”). Brał czynny udział w akcjach bojowych Brygady 
np. w walce z Niemcami pod Wornianami, gdzie był ranny w głowę. 
Od marca do 17.07.1944 r. żołnierz 3 plutonu 4 Wileńskiej Brygady 
AK “Narocz” kpt Longina Wojciechowskiego (ps. “Ronin”). Uczestnik 
wielu akcji bojowych Brygady, w tym wraz z nią Operacji „Ostra 
Brama” oraz walk pod Krawczunami i Nowosiółkami. 

17 lipca 1944 r. internowany przez Sowietów w Miednikach 
Królewskich wraz ze swoją Brygadą złożył broń, by następnego dnia 
uciec z niewoli i ukrywać się w Wilnie. 10.01.1945 r. aresztowany 
przez NKWD w Wilnie, więziony był tu przez miesiąc, by następnie 
zostać wywiezionym 22.02.1945 r. do specjalnego obozu NKWD 
nr 240 Stalino – oddział nr 9 w Dzierżyńsku (Donbas). Tutaj także 
próbował uciec z obozu na przełomie kwietnia i maja 1945 r. 
Niestety ucieczka była nieudana. Pan Lech został schwytany, był 
bity i torturowany. 

Za służbę w Armii Krajowej został skazany na karę śmierci, którą 
ostatecznie zamieniono na 25 lat łagru. Karę odbywał w okręgu 
saratowskim w okolicach Donbasu podobóz Józefówka (w tym 2 
miesiące w karcerze). Z łagru udało mu się z powodzeniem uciec 
w listopadzie 1945 r. i dotrzeć do Wilna. 
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W grudniu 1945 r. na podstawie podrobionego dokumentu 
zwolnienia z łagru w Saratowie wyjeżdża do Polski 101 transportem 
repatriacyjnym do Torunia. Pracuje w Olsztynie, Radomiu i 
Białymstoku jako radiomechanik. 

Bardzo aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej. Uczestnik wielu organizowanych przez naszą 
organizację uroczystości i projektów edukacyjnych, zawsze chętny 
do dzielenia się swoimi wspomnieniami ze służby w Armii Krajowej 
z młodzieżą. Zmarł 22.09.2019 r. w Białymstoku. Msza święta 
pogrzebowa odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy 
ul. Długiej w Warszawie. Śp. Lech Rudziński został pośmiertnie 
awansowany do stopnia podpułkownika. Spoczął w grobie 
rodzinnym na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie – 
kwatera E, rząd 16, grób 4. 

Odszedł od nas Kresowy Żołnierz Niezłomny. Wieczny odpoczynek 
racz mu dać Panie. 

Zarząd Stowarzyszenia 
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GEN. TADEUSZ BIEŃKOWICZ, ps. „Rączy”  
(15.04.1923-13.12.2019) 

 

źródło: prezydent.pl 

 

Z ogromnym żalem członkowie naszego Stowarzyszenia w dniu 
13.12.2019 r. dowiedzieli się o śmierci gen. Tadeusza Bieńkowicza 
(ps. „Rączy”). Przebywaliśmy wtedy, niosąc pomoc potrzebującym 
Polakom, odwiedzając kombatantów i Sybiraków, na jego 
ukochanej ziemi – Ziemi Nowogródzkiej. W dniu 14.12.2019 r. 
na corocznym spotkaniu Stowarzyszenia w Lidzie z kilkuset 
Polakami – mieszkańcami Lidy i Ziemi Lidzkiej, kombatantami AK 
na czele z Panią płk Weroniką Sebastianowicz i Sybirakami na czele 
z Panią Heleną Giebień, a także przedstawicielami oddziałów 
Związku Polaków na Białorusi na czele z Panią Ireną Biernacką – 
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Prezes Oddziału Lidzkiego ZPB uczciliśmy Pana Generała minutą 
ciszy i modlitwą za zbawienie Jego duszy. 

Odszedł człowiek wyjątkowy – bohaterski żołnierz i ciepły człowiek, 
Kawaler Orderu Virtuti Militari, członek i przyjaciel naszego 
Stowarzyszenia. Jeden z Kresowych Żołnierzy Niezłomnych. 
Zaszczytem było dla nas Go znać. Odpoczywaj w pokoju, Panie 
Generale. Zawsze my i Twoi Rodacy z Lidy i Twojej ukochanej Ziemi 
Nowogródzkiej będziemy o Tobie pamiętać. 

 

Gen. Tadeusz Bieńkowicz „Rączy” syn Stanisława i Alicji z d. Balcer 
ur. 15 kwietnia 1923 r. w Lidzie. Żołnierz oddziału nr 314, 3 
kompanii Batalionu Zaniemeńskiego, Drużyny Szturmowej II/77 pp. 
AK, III/7/II/77 PP AK Okręg Nowogródek. Zastępca dowódcy akcji 
na więzienie w Lidzie 18 stycznia 1944 r. 

Z chwilą wybuchu wojny ochotnik we frontowym baonie harcerzy 
(lotniczy punkt obserwacyjny). Od 1939 r. dowódca konspiracyjnej 
piątki w ramach organizacji harcerskiej (Lida). Zaprzysiężony 
pod pseud. „Rączy” wiosną 1943 r., prowadzi działalność 
dywersyjną u por. „Sybiraka”. Jeden z pierwszych 5 żołnierzy 
oddziału nr 314 – późniejszego II/77 pp. AK. Wykonawca wielu 
brawurowych akcji. W listopadzie 1943 r. śmiertelnie ranił dowódcę 
Ostkomendantury w Koleśnikach, przyczyniając się do jej poddania. 
18 stycznia 1944 r. zastępca dowódcy akcji na więzienie w Lidzie 
(typował ludzi do akcji i dowodził atakiem na wartownię 
(bez wystrzału)). Liczbę uwolnionych szacuje się na 69 do ponad 80 
członków konspiracji. 30 stycznia 1944 r. z grupą szturmową rozbił 
atakiem od środka niemiecki garnizon w Horodnie. Przyboczny 
żołnierz komendanta batalionu – „Krysi”, wyznaczany do trudnych 
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zadań, zawsze w pierwszej linii przy zdobywaniu: miasta Ejszyszki, 
stacji kolejowej Werenów, przy rozbijaniu punktu granicznego 
Rzeszy i Ostlandu w Krakszlach. 4 lipca 1944 r. w Krupowie likwiduje 
z kolegą w walce spotkaniowej całą obsadę łazika (7 żołnierzy 
frontowych), mobilizują pluton i kolumnę transportową (3 pojazdy) 
i doganiają oddziały maszerujące na Wilno. Obejmuje dowództwo 
nad 3-cim plut. 7 komp. zapasowej. Nie złożył broni 17 lipca 1944 r. 
Pod okupacją sowiecką na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. 
utworzył z zamiarem przebicia się do Warszawy 30-to osobowy 
oddział, został jednak przejęty przez komendanta „Krysię” 
„Mściciela” i wcielony do dziesięcioosobowej osłony dowódcy 
Zgrupowania Północnego Okręgu Nowogródzkiego AK „Grzyb”. 
Uczestniczył w akcjach odbić aresztowanych (Werenów), 22 
sierpnia 1944 r. pod Butrymańcami otworzył pierścień obławy. 
Uczestniczył też w udanej zasadzce na mjra Kanarczuka (wysokiego 
dowódcę NKWD). Przeniesiony do lidzkiej konspiracji kolejowej 
bierze udział w operacji ewakuacyjnej (partyzantów ukrywano 
w  zaplombowanych wagonach frontowych). Po przedostaniu się 
przez kordon graniczny organizuje w Gdańsku schronienie dla 
emigrujących z Nowogródczyzny kolegów z oddziału (w jego domu 
przebywa jednorazowo nawet 14 osób). Z uwagi na zagrożenie 
ze strony UB wyjeżdża do Krakowa, rozpoczyna studia na Akademii 
Handlowej, należy do Polskiej Armii Podziemno-Bojowej. 
Aresztowany w 1950 r. poddawany przez siedem miesięcy 
torturom nie załamał się, mimo to został skazany na dożywocie 
(prokurator żądał kary śmierci). Wyszedł z więzienia w roku 1956. 

T. Bieńkowicz był współzałożycielem Związku Więźniów Okresu 
Stalinowskiego, pełnił funkcje: prezesa ZG Polskiego Związku 
Więźniów Komunizmu w Krakowie, sekretarza Małopolskiej Rady 
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Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacji Muzeum 
Historii AK, prezesa oddziału Nowa Huta w Związku Inwalidów 
Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej, był członkiem: Rady 
Honorowej Okręgu Nowogródzkiego ŚZŻAK w Warszawie, 
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, Klubu Kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari, Stowarzyszenia Ziemi Lidzkiej w Lidzie 
(Nowogródczyzna). 

Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl., KOOOP. 
Odznaczony: KW, ZKZ, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Krzyżem 
Więźnia Komunizmu z Mieczami, Odznaką Weterana, Honorową 
Odznaką Żołnierza AK. Okr. „Wiano” i „Nów”. 

/źródło: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie/ 

 

Gen. Bieńkowicz spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie – 
kwatera CIX, rząd 2, miejsce 1. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! 

 

Zarząd Stowarzyszenia 
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JÓZEF WOJCIECHOWSKI, ps. „Zulu” (28.09.1922-08.01.2020) 

 

 

Z żalem zawiadamiamy, iż w dniu 8 stycznia 2020 r, w wieku 98 lat 
zmarł w swoim domu w Bradford (Wielka Brytania) pan Józef 
Wojciechowski – Kresowianin, Sybirak, żołnierz 2 Korpusu Polskiego 
a następnie 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. 
Stanisława Sosabowskiego, współpracownik i przyjaciel naszego 
Stowarzyszenia. 

Józef Wojciechowski, ps. „Zulu”, urodził się 28.09.1922 r w Mielnicy 
Podolskiej. Spędził dzieciństwo tuż przy powstałej kilka miesięcy 
wcześniej granicy z Sowietami na Zbruczu. 

Po agresji sowieckiej 17.09.1939 roku zaangażował się 
w działalność niepodległościową; został deportowany wraz 
z rodziną 10 lutego 1940 roku do posiołka Uczastok w Tajdze. 
Wspomina zaskakujące powitanie na zsyłce : żyjący na posiołku 
Rosjanie powitali w nim deportowanych Polaków chlebem i solą, co 
bardzo nie podobało się władzom sowieckim. Józef wspomina 
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zresztą, iż rodzina była na zesłaniu traktowana bardzo dobrze, zaś 
miejscowa ludność pomagała zesłańcom w zorganizowaniu 
nowego życia. To również miejscowi Rosjanie poinformowali 
zesłańców o „amnestii” i powstającej w ZSRR Armii Polskiej, wbrew 
intencjom lokalnych władz. 

Już w sierpniu 1941 roku Józef wyjeżdża do Semipałatyńska, 
następnie przez Ałmaty (wówczas Ałma Ata) dostaje się do punktu 
zbornego armii w Otar (kazachska SRR). Zgłasza się do wojska, zaś 
na życie zarabia pracując w miejscowym kołchozie. Po weryfikacji 
zostaje wcielony do Armii Polskiej na Wschodzie i przechodzi 
wstępne szkolenie. Gdy przychodzi pora ewakuacji, miejscowa 
orkiestra żegna opuszczających Kazachstan Polaków uroczyście 
odegranym Mazurkiem Dąbrowskiego. Józef zapamięta tę scenę 
do końca życia. 

Przez Krasnowodzk (dziś Turkmenbaszy) dostaje się wraz 
z wojskiem do Pahlevi w Persji (Bandar e-Anzali, Iran), a następnie 
do Teheranu, gdzie spędza dwa tygodnie. Przygotowuje obóz dla 
cywili, którzy mają nadjechać ze Związku Radzieckiego wraz 
z kolejną falą ewakuacji. Następnie jego droga wiedzie przez Irak, 
Palestynę do Egiptu. Przygotowuje się do rozpoczęcia pełnego 
szkolenia wojskowego. 

W Egipcie komisja lekarska nie wydaje zgody na mobilizację Józefa 
ze względu na jego stan zdrowia i ogólne wyczerpanie po okresie 
zsyłki w ZSRR. Zostaje skierowany na rehabilitację i „turnus 
dożywiający” w Durbanie (Afryka Południowa), gdzie spędza 
kolejnych kilka miesięcy. Po zakończeniu rekonwalescencji zostaje 
przydzielony do plutonu konwojującego włoskich jeńców 
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wojennych z Afryki do Wielkiej Brytanii – wraz z nimi 
w październiku 1942 r. dociera do Szkocji. 

W Markinch (Szkocja) przechodzi kwalifikację i wstępuje w szeregi 
tworzącej się 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej 
pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego. Przechodzi 
intensywne szkolenie spadochronowe pod okiem instruktorów 
z Wielkiej Brytanii i USA. 1 SBS szykowana jest do rzucenia 
na pomoc walczącej Warszawie, jednak na skutek decyzji Anglików 
do rajdu spadochroniarzy na Warszawę nigdy nie dochodzi. 
Powoduje to potężny konflikt i nieomal bunt żołnierzy, pragnących 
walczyć za kraj – bunt, który udaje się zgasić jedynie dzięki 
osobowości gen. Sosabowskiego. Józef dalej więc szkoli się 
i oczekuje na rozkaz do ataku. Rozkaz ten nadchodzi dopiero 
we wrześniu 1944 roku wraz z operacją „Market Garden”. Józef 
wraz z kolegami pod dowództwem gen. Sosabowskiego bierze 
udział w oblężeniu Arnhem. Operacja jest nieudana i niemal 
połowa stanu osobowego brygady traci życie. 

Koniec wojny zastaje Józefa na kontynencie. W szeregach 30 Armii 
Renu bierze udział w okupacji terenów odebranych Niemcom, 
pracując w kompanii łączności na zapleczu. W 1947 roku zostaje 
zdemobilizowany, nie chcąc jednak wracać do Polski, decyduje się 
na zamieszkanie w Wielkiej Brytanii. Osiedla się początkowo 
w Barnoldswick (gdzie podejmuje pracę w tkalni bawełny), 
następnie zaś w Bradford w północnej Anglii. 

Umiera 8 stycznia 2020 r w wieku 98 lat… 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 
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Zarząd i współpracownicy Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej 

 

Józef Wojciechowski był jedną z pierwszych osób, które wsparły 
Stowarzyszenie w realizacji projektu “Kresy Nieutracone”. Jego 
wspomnienia zostały zarejestrowane w sierpniu 2016 r. 
w Bradford, Wielka Brytania.  

 

PPŁK ANTONI ŁAPIŃSKI (10.10.1923-19.03.2020)  
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Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 19.03.2020 r zmarł nasz 
wielki przyjaciel ppłk Antoni Łapiński – Sybirak, żołnierz 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich 2 Korpusu, uczestnik całej Kampanii Włoskiej 
(w tym bitwy o Monte Cassino), wiceprezes Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie “Karpatczycy”, 
członek naszego Stowarzyszenia. Niezwykle ciepły i życzliwy 
wszystkim człowiek. Został pochowany w rodzinnym grobie na 
cmentarzu w Wilanowie. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! 

Zarząd, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia 

 

ALEKSANDER SZEMIEL, ps. „Wiatr”  (24.03.1923-20.06.2020) 

 

Aleksander Szemiel, syn Napoleona, urodził się 24 marca 1923 r. 
w Dumaryszkach (pow. brasławski, woj. wileńskie), pseudonim 
„Wiatr”. Był żołnierzem Wileńskiego Okręgu AK w szeregach 
partyzanckiej 23 Brasławskiej Brygady. Uczestniczył w walkach 
z niemieckimi siłami okupacyjnymi i wrogą partyzantką sowiecką. 
Od kwietnia 1993 r. członek Światowego Związku Żołnierzy AK 
(legitymacja nr 047877). Autor publikacji poświęconych dziejom AK 
w północnej części województwa wileńskiego: 23 Brasławska 
Brygada Partyzancka Armii Krajowej we wspomnieniach dowódców 
i żołnierzy, Warszawa 2002 oraz Wspomnienia kresowiaka z lat 
wojny : wierni choć zapomniani, Warszawa 2004. Odznaczony 
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Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, 
Krzyżem Partyzanckim i Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Cześć Jego Pamięci! 
Najbliższym i rodzinie składamy głębokie wyrazy współczucia. 
 
Zarząd Stowarzyszenia 

 

HELENA ALEKSANDA JOCZYN Z D. MENDAK  
(03.05.1924-08.08.2020) 

 

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 08.08.2020 r. 
w godzinach rannych w wieku 96 lat zmarła w Sopocie 
kombatantka AK, łagierniczka Helena Aleksandra Joczyn z d. 
Mendak. 

Pani Helena urodziła się w 1924 r. w Radomsku. W czasie II wojny 
światowej w okresie styczeń 1942 – listopad 1944 r. była 
żołnierzem Okręgu Wileńskiego AK i działała w konspiracji 
na terenie Landwarowa. Po ukończeniu podziemnego kursu służby 
sanitarnej była członkiem plutonu sanitarno-łącznościowego 
pod dowództwem Stefanii Szantyr-Powolnej. Pełniła funkcję 
sanitariuszki, łączniczki i kolporterki. 4 listopada 1944 r. została 
aresztowana w Wilnie przez NKWD. Więziona w wileńskiej siedzibie 
NKWD, a następnie na Łukiszkach została skazana przez Wojenny 
Trybunał wojskowy NKWD za działalność konspiracyjną na 10 lat 
łagrów oraz 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskatę 
mienia. Ostatecznie od maja 1945 r. do sierpnia 1954 r. odbywała 
karę w obozach Uchtłagu w Komi ASSR. Po wypadku przy ciężkich 
pracach fizycznych w łagrze i pobycie w szpitalu do końca 
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odbywania kary pracowała w szpitalu jako pomoc w laboratorium 
i sanitariuszka. Po zwolnieniu z obozu 31.08.1954 r. przebywała 
w Uchcie jeszcze rok na przymusowym zesłaniu. Powróciła 
we wrześniu 1955 r. do powojennej Polski. Zamieszkała w Sopocie, 
gdzie zmarła 8 sierpnia 2020 r. Msza święta pogrzebowa odbyła się 
w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie nastąpiło 
pożegnanie Pani Heleny przez Najbliższych, licznie zebraną rodzinę 
oraz znajomych w kaplicy cmentarnej. Na koniec kondukt 
pogrzebowy udał się na miejsce Jej wiecznego spoczynku w grobie 
rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie przy 
ul. Malczewskiego – sektor L1, rząd 5, grób 2. 

Najbliższym i Rodzinie zmarłej Pani Heleny składamy wyrazy 
głębokiego współczucia. 

Cześć Jej pamięci! 

 

JANINA GULBINOWICZ Z D. CHEŁSTOWSKA  
(13.09.1927-16.08.2020) 

 

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 16.08.2020 r. w wieku 93 
lat zmarła w Warszawie kombatantka AK, łagierniczka Janina 
Gulbinowicz z d. Chełstowska. 

Urodzona w Wilnie w czasie II wojny światowej służyła w szeregach 
Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej jako łączniczka. Uczestniczyła 
w Operacji „Ostra Brama”. W grudniu 1944 r. została aresztowana 
wraz z mamą w swym mieszkaniu w Wilnie. Przez cztery miesiące 
więziona była za przynależność do AK w więzieniu na Łukiszkach. 
Następnie bez sądu wojennego i wyroku przetrzymywana była 
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w łagrach sowieckich – do października 1945 r. w  Jełszance koło 
Saratowa (PFŁ nr 0221), następnie w okresie 11.1945-05.1947 r. – 
w łagrze Kutaisi (PFŁ nr 0331), a na koniec w okresie 06.1947-
12.1948 r. – w obozie Borowicze (PFŁ nr 270). We wszystkich 
obozach sowieckich zmuszana była do ciężkiej, fizycznej pracy. Pani 
Janina została zwolniona z łagru w grudniu 1948 r. i powróciła 
na teren powojennej Polski.  

Msza święta pogrzebowa Pani Janiny odbyła się w Kościele 
św. Wawrzyńca w Warszawie, po czym spoczęła ona w grobie 
rodzinnym, położonym w części katolickiej Wolskiego Cmentarza 
Prawosławnego przy ul. Wolskiej 140 – kwatera 67. 

Najbliższym i Rodzinie zmarłej Pani Janiny składamy wyrazy 
głębokiego współczucia. 

Cześć Jej pamięci! 

 

KPT. ALFONS RODZIEWICZ, ps. „Alik” (26.11.1925-25.08.2020) 
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Z głębokim żalem informujemy, że 25.08.2020 r. zmarł w Lidzie 
członek naszego Stowarzyszenia, Kresowy Żołnierz Niezłomny pan 
kpt. Alfons Rodziewicz ps. “Alik”. Pan Rodziewicz urodził się 
26.11.1925 r. w Lidzie. W czasie II wojny światowej był żołnierzem 
2 batalionu 77 Pułku Piechoty AK walczącego na Kresach 
Wschodnich II RP pod dowództwem kpt. Jana Borysewicza ps. 
“Krysia”. Po wojnie pozostał na Kresach, dbając o pamięć o swych 
towarzyszach broni. Ciepły człowiek, zawsze gotowy do spotkań 
z młodzieżą. 

Aliku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. 

Najbliższym i rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Cześć Jego pamięci! WIECZNA CHWAŁA KRESOWYM BOHATEROM! 
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TERESA SWOROBOWICZ Z D. JANOWICZ, ps. „Mała”  
(24.03.1932-22.09.2020) 
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Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 22.09.2020 r. w wieku 88 
lat zmarła w Ostródzie kombatantka AK, łagierniczka Teresa 
Sworobowicz z d. Janowicz. 

Urodzona w Czerniowie (pow. Brasław, woj. wileńskie) od 1943 r. 
służyła w szeregach Obwodu Brasław Okręgu Wileńskiego Armii 
Krajowej jako łączniczka i sanitariuszka. Swą służbę kontynuowała 
w szeregach struktur poakowskich na tym terenie aż do momentu 
aresztowania w 1948 r. Za ukrywanie żołnierzy AK i działalność 
konspiracyjną 26.11.1948 r. NKWD aresztowało Panią Teresę, jej 
rodziców i rodzeństwo. Więziona w Brasławiu i Połocku została 
skazana na 25 lat łagrów i konfiskatę mienia. Karę odbyła w latach 
1949-1955 w łagrach Mordowskiej ASSR. Zwolniona w sierpniu 
1955 r. do marca 1957 r. przebywała na przymusowym zesłaniu 
w Incie, Komi ASSR. Powróciła na teren powojennej Polski w dniu 
16.03.1957 r. i zamieszkała w Ostródzie. Po latach spisała  swoje 
wspomnienia. Zostały one częściowo opublikowane 
w “Kwartalniku” Stowarzyszenia nr 2/2006 oraz wydane w całości 
drukiem przez rodzinę Pani Teresy w 2018 r. pt. “Moje 
wspomnienia”. Pani Teresa została pochowana na  cmentarzu przy 
ul. Spokojnej w Ostródzie. 

Najbliższym i Rodzinie zmarłej Pani Teresy składamy wyrazy 
głębokiego współczucia. 

Cześć Jej pamięci! 

  



KWARTALNIK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 
Kwiecień 2019 – Grudzień 2022 Nr 2-4/2019, 1/2020, 1/2021, 1/2022 (89-94) 

 

str. 144 

WŁODZIMIERZ GAJEWSKI, ps. „Rudy”, „Jastrząb”, „Oczko”  
(1926-2020) 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14.10.2020 roku zmarł 
w wieku 94 lat kolejny Kresowy Żołnierz Niezłomny, członek Okręgu 
Wileńsko-Nowogródzkiego ŚZŻAK – ppor. Włodzimierz Gajewski. 

Pan Włodzimierz – żołnierz Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, 
w tym w latach 1943-44 żołnierz 3 Wileńskiej Brygady AK 
pod dowództwem por. Gracjana Fróga (ps. „Szczerbiec”), uczestnik 
Operacji „Ostra Brama”. W latach 1942-1946 więzień Gestapo 
i NKWD. Odznaczony Krzyżem Walecznych. W powojennej Polsce 
pracował jako ekonomista. Aktywny działacz społeczny. 

Najbliższym i rodzinie składamy najgłębsze wyrazy współczucia. 

Cześć Jego Pamięci! 
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ŚP. MICHAŁ BAUER, ps. „Racibor” (22.08.1920-22.10.2020) 

 

Z wielkim żalem informujemy, iż 22.10.2020 r. w wieku 100 lat 
zmarł w Warszawie zasłużony członek naszego Stowarzyszenia, 
kombatant AK, łagiernik ppłk Michał Bauer. 

Pan Michał Bauer w kampanii wrześniowej 1939 r. walczył 
w szeregach 5 Pułku Lotniczego, 5 pododdział portów, Wilno-
Porubanek/Lida. W okresie II wojny światowej żołnierz Armii 
Krajowej –  1 kompanii 6 Samodzielnej Brygady AK Wilno 
pod komendą mjr F. Koprowskiego „Konara”. Uczestnik Akcji 
„Burza” i Operacji „Ostra Brama”. 

Aresztowany przez NKWD 17.08.1944 r. z bronią w ręku, ucieka 
jednak Sowietom. Powtórnie aresztowany przez NKGB w domu 
w Wilnie dnia 10.12.1944 r. był więziony w areszcie NKGB przy 
ul. Słowackiego, a następnie w więzieniu na Łukiszkach. Za zdradę 
Ojczyzny – przynależność do podziemnej organizacji AK – skazany 
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bez rozprawy sądowej i skierowany do odbycia kary w łagrach 
sowieckich w Komi ASSR. Do 15.11.1946 r. więzień łagru 
„Kapitałka” WŻD Workuta, gdzie pracuje w brygadzie ciesielskiej, 
brygadzie elektryków, jako kierownik cechu elektryków kombinatu 
„Workut Ugd”. 

Zwolniony z łagru 15.11.1946 r. powraca pod koniec listopada 1946 
r. do rodzinnego Wilna. Uczestnik podziemia poakowskiego 
do 1954 r. Następnie repatriował się do Polski, gdzie uzyskał 
wykształcenie średnie techniczne i pracował jako elektrotechnik, 
w tym jako specjalista techniczny w Ośrodku Telewizyjnym 
w Warszawie. 

Bardzo aktywny członek naszego Stowarzyszenia, uczestnik szeregu 
wydarzeń patriotycznych i spotkań z młodzieżą 
upowszechniających etos Armii Krajowej. Współorganizator 
corocznych obchodów rocznicowych Operacji „Ostra Brama” 
realizowanych przez naszą organizację w Wilnie. 22.08.2020 r. 
mieliśmy zaszczyt zorganizować setne urodziny Pana Pułkownika. 

Śp. ppłk Michał Bauer spoczął w grobie rodzinnym na Cmentarzu 
Północnym w Warszawie – sektor W-X-1, rząd 1, grób 10. 

Najbliższym i Rodzinie Pana Pułkownika składamy wyrazy 
głębokiego współczucia. Odszedł nasz Przyjaciel, rówieśnik 
zwycięstw Wojska Polskiego 1920 r. 

Cześć Jego pamięci!  Panie Michale, odpoczywaj w pokoju! 
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HANNA STADNIK, ps. „Hanka” (23.02.1929-01.12.2020) 

 

Z głębokim żalem informujemy, iż w wieku 91 lat odeszła 
na wieczną wartę Pani Hanna Stadnik. Pani Hanna (ps. “Hanka”) 
była sanitariuszką Powstania Warszawskiego Pułku Baszta, 
wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
przyjacielem naszego Stowarzyszenia, przyjacielem młodzieży. 
Spoczęła w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim w 
Warszawie. 
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Pani Haniu, dziękujemy za wszystko. Dalej będziemy nieść pamięć 
o Państwa bohaterskiej służbie na rzecz Polski.  

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie. Cześć i Chwała 
Bohaterom.  

 

PŁK LIDIA LWOW-EBERLE, ps. „Lala” (14.11.1920-05.01.2021) 

 

Z wielką przykrością informujemy, iż zmarł kolejny członek naszego 
Stowarzyszenia – Pani Lidia Lwow-Eberle. Odeszła w wieku 100 lat. 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

Pani Lidia Lwow-Eberle urodziła się w mieście Plos nad Wołgą 
(Rosja) 14.11.1920 r. w rodzinie rosyjskich arystokratów. Rodzice 
w roku 1921 w związku z sytuacją w Rosji przenieśli się na polskie 
Kresy Wschodnie i osiedli wraz z Lidią w Nowogródku, a następnie 
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w Kobylniku. W Święcianach Lidia ukończyła gimnazjum, działała 
aktywnie w harcerstwie. Gdy wybuchła II wojna światowa Pani 
Lwow podjęła decyzję o zaangażowaniu się w działalność 
konspiracyjną. 07.08.1943 r. została zaprzysiężona do Armii 
Krajowej i przyjęta do oddziału partyzanckiego Antoniego 
Burzyńskiego (ps. „Kmicic”). Po podstępnym rozbrojeniu i zabiciu 
części żołnierzy oddziału przez partyzantkę sowiecką w sierpniu 
1943 r. Pani Lwow dołączyła wraz z innymi żołnierzami do 5 
Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr Zygmunta 
Szendzielarza (ps. „Łupaszka”). Pełniła funkcję sanitariuszki, 
uczestnicząc w wielu akcjach bojowych. W styczniu 1944 r. została 
ranna w bitwie pod Worzianami, a mimo to dalej wypełniała swe 
obowiązki sanitariuszki w czasie walki. Za tę postawę została 
odznaczona Krzyżem Walecznych. 23.07.1944 r. po rozwiązaniu 5 
Wileńskiej Brygady AK przedostała się wraz z dowódcą 
i kilkunastoosobowym oddziałem „Łupaszki” na teren Okręgu 
Białostockiego AK. Służyła następnie w odtworzonej 
na Białostocczyźnie 5 Brygadzie Armii Krajowej i uczestniczyła 
w walkach Brygady na Pomorzu i Mazurach przeciw 
nowotworzonym władzom komunistycznej Polski. 30.06.1948 r. 
w okolicach Makowa Podhalańskiego została aresztowana wraz 
z mjr. Szendzielarzem. 02.11.1950 r. została skazana wyrokiem 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na karę 
dożywotniego więzienia. Karę odbywała w więzieniu Fordon 
w Bydgoszczy oraz w Inowrocławiu do 26.11.1956 r., kiedy została 
zwolniona na czasową przerwę w odbywaniu kary. Ostatecznie 
wyrok został zmniejszony i Pani Lidia nie powróciła już do więzienia. 
Studiowała archeologię na Uniwersytecie Warszawskim i następnie 
pracowała przez szereg lat w zawodzie. Aktywna działaczka 



KWARTALNIK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 
Kwiecień 2019 – Grudzień 2022 Nr 2-4/2019, 1/2020, 1/2021, 1/2022 (89-94) 

 

str. 150 

organizacji kombatanckich Armii Krajowej. Członek naszego 
Stowarzyszenia. Pani Lidia uczestniczyła co roku aktywnie 
w naszych Międzynarodowych Zjazdach Łagierników Żołnierzy AK. 
Spoczęła na Cmentarzu Powązki Wojskowe – kwatera D18 KOL 
Lewe B, rząd 11, grób 5. 

Odszedł od nas kolejny Żołnierz Niezłomny. Cześć Jej Pamięci. 

 

LEOKADIA TRZNADEL Z D. MARCINKIEWICZ, ps. „Lolita” 
(01.01.1927-30.03.2021) 

 

Z głębokim żalem informujemy, iż 30.03.2021 r. zmarła Pani 
Leokadia Trznadel z d. Marcinkiewicz (ps. „Lolita”) – członek 
naszego Stowarzyszenia. W dniu 08.04.2021 r. delegacja 
Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych 
Pani Leokadii we Wrocławiu – mszy pogrzebowej w kościele 
pw. św. Wawrzyńca, a następnie pogrzebie na cmentarzu 
św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Wystawiony został 
sztandar Stowarzyszenia oraz złożony został przez delegację 
wieniec. 

Pani Leokadia Trznadel (ps. „Lolita”) była żołnierzem Okręgu 
Wileńskiego AK – łączniczką oddziału „Konara” oraz Grupy Perkun. 
Podczas Operacji „Ostra Brama” sanitariuszka szpitala polowego 
przy ul. Krakowskiej w Wilnie. Aresztowana przez NKWD 
03.12.1944 r. w Wilnie została skazana na 10 lat łagrów. Karę 
odbywała w łagrach Solikamsk i Borowsk w Permskim Kraju, 
a następnie w łagrach Mordowskiej ASSR. Zwolniona w czerwcu 
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1954 r. powróciła do Polski w grudniu tego samego roku 
i zamieszkała we Wrocławiu. 

Najbliższym i Rodzinie Pani Leokadii składamy głębokie wyrazy 
współczucia. 

Cześć Jej Pamięci! 

 

MJR HENRYK SZOSTAKOWSKI, ps. „Czekan”  
(19.07.1927-16.05.2021) 

 

Z głębokim żalem informujemy, że 16.05.2021 r. zmarł mjr Henryk 
Szostakowski, ps. „Czekan”. 

Pan Henryk Aleksander Szostakowski (ps. „Czekan”) był od 1943 r. 
żołnierzem Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Służył w szeregach 
3 Wileńskiej Brygady AK por. „Szczerbca”. Uczestniczył 
we wszystkich ważniejszych operacjach bojowych Brygady – 
m.in. w bitwie pod Murowaną Oszmianką, akcji na Jaszuny i in. Brał 
udział w Operacji „Ostra Brama”. Uciekł z konwoju do obozu 
w Miednikach. Aresztowany w grudniu 1944 r. był uwięziony 
w latach 1945-1946 w obozie w Dzierżyńsku. Uciekł z niego w 1946 
r. i zaopatrzony w fałszywe dokumenty przez komórkę legalizacyjną 
Armii Krajowej w Wilnie przedostał się w transporcie 
repatriacyjnym do powojennej Polski. Pan Szostakowski był 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, 
Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem 
Wojska. 
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Najbliższym i Rodzinie Pana Henryka składamy głębokie wyrazy 
współczucia. 

Cześć Jego Pamięci! 

 

KPT. ALFRED SZOTA, ps. „Krzak” (14.09.1929-17.08.2021) 
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Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17.08.2021 r. zmarł 
w Szczuczynie na Białorusi w wieku 91 lat Pan kpt. Alfred Szota (ps. 
„Krzak”) – Kresowy Żołnierz Niezłomny, łagiernik, aktywny członek 
naszego Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Żołnierzy AK 
na Białorusi. Pan Kapitan urodził się 14.09.1929 roku w Grodnie. 
Podczas II wojny światowej był żołnierzem 7 batalionu 77 Pułku 
Piechoty AK pod dowództwem mjr Jana Piwnika (ps. „Ponury”). 
Aresztowany przez NKWD w sierpniu 1948 r. został skazany 
za przynależność do AK na 25 lat. Pan Alfred spędził w sowieckich 
łagrach 8 ciężkich lat, by wrócić w swe rodzinne strony 
w listopadzie 1955 r. Strażnik Pamięci o Kresowych Żołnierzach 
na Nowogródczyźnie. 

Panie Kapitanie, dziękujemy za Twoją służbę, wytrwałość 
w pielęgnowaniu pamięci o kolegach. Odpoczywaj w pokoju. 

Cześć Jego Pamięci! 

 

KPT. ANTONI SKRENDO (23.03.1926-13.09.2021) 
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Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 13.09.2021 r. zmarł 
w Zielonej Górze członek naszego Stowarzyszenia, żołnierz AK, 
łagiernik – Pan kpt Antoni Skrendo. 

Urodzony w Lubczy koło Nowogródka kpt Skrendo, syn 
przedwojennego policjanta, po wybuchu II wojny światowej 
uniknął wywózki na Sybir. W latach 1943-1944 był żołnierzem 
Okręgu Nowogródzkiego AK – 4 batalionu 77 Pułku Piechoty AK 
pod dowództwem ppor. Czesława Zajączkowskiego (ps. „Ragner”). 
Uczestniczył w szeregu akcji bojowych, by ostatecznie 28.11.1944 r. 
w czasie obławy NKWD zostać aresztowanym w miejscowości 
Ruda. Po przeprowadzonym śledztwie w więzieniu w Nowogródku 
został skazany za zdradę ojczyzny sowieckiej na 10 lat łagrów i 5 lat 
pozbawienia praw obywatelskich. Pan Antoni karę odbywał 
w latach 1945-1952 w łagrach na dalekiej Kołymie – w Nachodce, 
Magadanie i Indygirce. Zwolniony z łagru do 1955 r. musiał 
przebywać na zesłaniu w Orotukan w obwodzie magadańskim. 
Do Polski powrócił 3 grudnia 1955 r. i zamieszkał w Zielonej Górze. 
Był członkiem naszego Stowarzyszenia, Światowego Związku 
Żołnierzy AK Oddział Zielona Góra oraz Związku Sybiraków Oddział 
Zielona Góra. Niezmiernie aktywny dbał bardzo o pamięć 
o żołnierzach AK Łagiernikach i kresowych rodzinach, które 
doświadczyły brutalnych represji sowieckich. Jego siostra – Maria 
Piątek z domu Skrendo (1927-2017) również była żołnierzem 
oddziału „Ragnera” oraz więźniarką sowieckich łagrów w Tajszecie, 
członkiem naszego Stowarzyszenia. 

Pan Kapitan spoczął na Starym Cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w 
Zielonej Górze – kwatera 12, rząd 2, grób 8. 
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Najbliższym i Rodzinie Pana Kapitana składamy wyrazy 
najgłębszego współczucia. 

Cześć Jego Pamięci! 

 

KPT. JAN BIELENINIK, ps. „Andruczok Biały”  
(10.02.1931-09.11.2021) 

 

Z głębokim smutkiem informujemy, iż 09.11.2021 r. odszedł 
na wieczną wartę Pan kpt. Jan Bieleninik – syn ziemi wołkowyskiej, 
żołnierz AK, łagiernik. Ciepły człowiek, przyjaciel dzieci. 

Pan Kapitan urodził się 12.02.1931 r. w miejscowości Kukiełki (pow. 
Wołkowysk, woj. grodzieńskie) na Kresach Wschodnich II RP. 
W czasie II wojny światowej był łącznikiem i zwiadowcą oddziału 
Reduta Sokoły obwodu AK Wołkowysk Inspektoratu 
Grodzieńskiego AK. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał 
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na Kresach i nie złożył broni. Jeszcze na początku lat 50-tych 
organizował pomoc dla żołnierzy AK, którzy ukrywali się w lasach, 
pragnąc uniknąć przymusowego wcielenia do Armii Czerwonej. 
Aresztowany przez NKWD w listopadzie 1951 r. został skazany 
w lutym 1952 r. na 5 lat łagrów. Karę odbywał do kwietnia 1953 r. 
w łagrach Tundutow Nr 1-3, Czuporniki, rej. Kałacz, przy budowie 
kanału Wołgo-Don oraz w okolicach Dnietropietrowska w kopalni 
rudy w Piecichatkach. Po śmierci Stalina zwolniony na mocy 
amnestii powrócił w swe rodzinne strony. W 1958 r. ostatecznie 
przeniósł się na teren powojennej Polski i osiadł w Stargardzie 
Szczecińskim. Uzyskał średnie wykształcenie i pracował jako stolarz 
oraz technik budowlany. Bardzo oddany swej rodzinie, po śmierci 
żony wychowywał samotnie syna, całym sercem kochał swe wnuki. 
Bardzo aktywny członek naszego Stowarzyszenia. Nigdy 
nie odmawiał, mimo wieku, udziału w uroczystościach, 
a szczególnie w spotkaniach z młodzieżą i dziećmi, które go 
uwielbiały. 

Pan Kapitan spoczął na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kościuszki 
w Stargardzie Szczecińskim – sektor A14, rząd 20, grób 19. 

Panie Janie, dziękujemy za Pana ciepło, serdeczność, za Pańską 
służbę dla Polski. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Najbliższym i Rodzinie 
Pana Kapitana składamy wyrazy najgłębszego współczucia. 

Cześć Jego Pamięci! 
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POR. EDWARD KLONOWSKI, ps. „Cuhalt”  
(15.09.1927-26.11.2021) 

 

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 26.11.2021 r. zmarł 
w Wilnie członek naszego Stowarzyszenia, żołnierz AK, 
Prezes  Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
na Litwie, strażnik mogił polskich żołnierzy na Wileńszczyźnie – Pan 
por. Edward Klonowski (ps. „Cuhalt”). 

Urodził się 15 września 1927 roku w Szaternikach koło Wilna. 
Wstąpił do konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego w czasie 
okupacji niemieckiej w 1943 r. Zaprzysiężony w marcu 1944 r. ps. 
„Cuhalt” pełnił obowiązki łącznika, przewodnika, stał na czatach 
placówki AK Kardzisówka Okręgu Wileńskiego. Dowódcą oddziału 
był wówczas Antoni Olechnowicz, któremu podlegała 
placówka.  Brał udział w zdobywaniu Wilna w Operacji „Ostra 
Brama”. Był przydzielony na przewodnika do przybywających 
do Wilna oddziałów partyzanckich. Po II wojnie światowej pozostał 
wraz z rodziną na Wileńszczyźnie, był autorem kilku ważnych 
wynalazków. 
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Ostatnie 30 lat swego pracowitego życia poświęcił budowaniu 
pomników i kwater żołnierskich, tablic pamięci narodowej, 
zajmował się opieką nad mogiłami żołnierzy polskich. 

Łącznie Edward Klonowski wraz z członkami Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów na Litwie brał udział w postawieniu ponad 
200 pomników pamięci. Za tą niezwykłą patriotyczną działalność 
otrzymał najpierw srebrną, a potem złotą odznakę Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego. Pod jego 
bezpośrednią opieką znajdowały się 2 pomniki żołnierzy AK 
na terenie Kalwarii Wileńskiej, którzy polegli w  akcji „Ostra Brama” 
oraz pomniki legionistów i żołnierzy AK na cmentarzy „Na Rossie”. 

Edward Klonowski brał udział w montażu tablic pamięci narodowej 
w Domu Polskim w Wilnie. Za własne pieniądze ufundował 
i zamontował w Kościele Św. Ducha w Wilnie piękną tablicę pamięci 
narodowej poległym żołnierzom polskim. Tablica ta budzi stale 
wielkie wzruszenie. Wziął również udział w umieszczeniu tablicy ku 
czci gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” i pamięci żołnierzy 
pochodzących z Wileńszczyzny w Krakowie. Brał często udział 
w wartach honorowych na uroczystościach narodowych, w tym 
w rocznice Operacji „Ostra Brama” na wileńskiej „Rossie”. 

Skromny w zachowaniu, wyjątkowy człowiek, którego miłością było 
Wilno i zachowanie pamięci o bohaterach kresowych. Panie 
Edwardzie, pozostanie Pan na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. 
Odpoczywaj w pokoju. 

Najbliższym i Rodzinie Pana Porucznika składamy wyrazy 
głębokiego współczucia. 

Cześć Jego pamięci! 
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PPŁK HENRYK CZERWIŃSKI, ps. „Czart” (10.10.1924-08.05.2022) 

 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że 08.05.2022 r. 
w nocy odszedł na Wieczną Wartę nasz wielki przyjaciel i członek 
naszego Stowarzyszenia ppłk Henryk Czerwiński ps. „Czart”. 
Niezmiernie aktywny i ciepły człowiek, życzliwy wszystkim, 
uczestnik szeregu uroczystości i wydarzeń organizowanych 
przez nasze Stowarzyszenie. 

Pan Pułkownik urodził się w Brzeziu. Od grudnia 1942 do stycznia 
1945 r. był żołnierzem Inspektoratu Radomsko Samodzielnego 
Okręgu AK Radom–Kielce. Przysięgę złożył 20.12.1942 r. 
przed komendantem placówki Wola Lipieniecka. W okresie 
12.1942-06.1943 był członkiem tej placówki, by od czerwca 1943 r. 
przejść do oddziału dywersyjno-szkoleniowego w dyspozycji 
Referatu Szkoleniowego Obwodu Radom, gdzie przebywał do maja 
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1944 r. Następnie do 15.01.1945 r. – żołnierz osłony dowódcy 
oddziału leśnego „Cypriana” – kpt. Krzysztofa Hofmana (ps. 
“Cyprian”) wchodzącego w skład III batalionu 72 pp AK. Od końca 
grudnia 1944 r. dowódcą tego oddziału był por. Podkowiński 
(“Ren”). Pan ppłk Czerwiński był uczestnikiem Akcji “Burza” i bitew 
– pod Gałkami, Huciskiem i Trzebaniami, a także szeregu akcji 
dywersyjnych W latach 1945-1986 był pracownikiem PKP Okręgu 
Śląskiego. Pan Henryk był bardzo aktywny w pracy kombatanckiej 
i społecznej – jako członek naszego Stowarzyszenia uczestniczył 
w wielu zjazdach i uroczystościach. Działał także aktywnie jako 
członek Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK – 
od 1998 r. sekretarz, a następnie wiceprezes Zarządu. Był jednym 
z inicjatorów Szkolnych Klubów Historycznych AK w Sosnowcu, 
uczestnikiem wielu spotkań z młodzieżą upowszechniających etos 
AK. Pan Pułkownik spoczął na Cmentarzu przy ul. Murckowskiej w 
Katowicach – sektor 37, rząd 8, grób 20. 

Żegnamy cię Panie Pułkowniku z ogromnym smutkiem. Najbliższym 
i Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

Odpoczywaj w pokoju. Cześć Jego pamięci! 
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MICHAŁ TATARZYCKI, ps. „Tatar”, „Michałek” 
(20.12.1920-25.09.2022) 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 25.09.2022 r. zmarł 
w Toruniu w wieku 101 lat łagiernik, żołnierz AK Michał Tatarzycki 
– wieloletni członek naszego Stowarzyszenia.

Pan Tatarzycki urodził się w 1920 r. Przed II wojną światową 
ukończył Państwową Szkołę Techniczną w Wilnie – Wydział 
Budowlany. Odbył przedwojenną służbę wojskową w okresie 
30.09.1938-15.08.1939 r. na Dywizyjnym Kursie Podchorążych 
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Rezerwy 1 Dywizji Piechoty Legionów. Kurs ukończył w lipcu 1939 r. 
w stopniu kaprala podchorążego. Otrzymał następnie przydział 
do 6 kompanii 1 Pułku Piechoty Legionów. Uczestnik kampanii 
wrześniowej 1939 r. (do 20.09.1939 r.) jako zastępca dowódcy 
plutonu na linii: Wilno-Ostrów Mazowiecka-Różan-Pułtusk-
Wyszków-Kopcie. 

W latach II wojny światowej Michał Tatarzycki był żołnierzem 
Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK. Początkowo działał w konspiracyjnym 
garnizonie Armii Krajowej miasta Wilna – w dzielnicy A, 
Śródmieście. Następnie był żołnierzem oddziału partyzanckiego 
„Błyskawica” dowodzonego przez por. P. Słoninę (ps. „Piotr”). Pan 
Tatarzycki był w nim dowódcą plutonu i oficerem szkoleniowym. 
Po scaleniu oddziałów walczył w składzie 2 kompanii 6 Wileńskiej 
Brygady AK. W okresie styczeń-lipiec 1944 r. był uczestnikiem 
szeregu akcji Brygady. Odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Aresztowany 23.03.1945 r. przez NKWD na ulicy w Wilnie, 
do sierpnia przebywał w areszcie przy ul. Ofiarnej, a następnie 
w więzieniu na Łukiszkach. Od sierpnia 1945 r. został przewieziony 
jeszcze bez wyroku do łagrów Workuty (Komi ASSR), by w lutym 
1946 r. zostać skazanym na 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw 
obywatelskich. Karę odbywał do 30.10.1954 r. w Workucie, 
pracując jako robotnik w kopalniach, a następnie jako kreślarz. 
Za udział w strajku przebywał w kolonii karnej. Po zakończeniu 
odbywania wyroku zmuszony był pozostać na przymusowym 
zesłaniu w Workucie do 4.12.1955 r., kiedy to pierwszym 
transportem wyruszył z innymi Polakami – łagiernikami do Kraju. 
Zamieszkał w Toruniu. 



KWARTALNIK Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 
Kwiecień 2019 – Grudzień 2022 Nr 2-4/2019, 1/2020, 1/2021, 1/2022 (89-94) 

str. 163 

Po upadku komunizmu był członkiem naszego Stowarzyszenia, 
Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział Toruń oraz Związku 
Inwalidów Wojennych. W marcu 2019 r. został odznaczony 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości. Msza święta pogrzebowa Pana Michała 
Tatarzyckiego odbyła się w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Toruniu, po czym spoczął on na miejscowym 
Cmentarzu św. Jerzego. 

Najbliższym i Rodzinie zmarłego Zarząd i członkowie 
Stowarzyszenia składają głębokie wyrazy współczucia. 

Cześć Jego pamięci! 
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PIOTR RZEWUSKI ps. „Przemek”, „Nordyk” 
(18.03.1956-04.01.2022) 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 4 stycznia 2022 roku zmarł 
przyjaciel naszego Stowarzyszenia - Piotr Rzewuski. Wspierał nas w 
wielu działaniach, a w szczególności w organizacji 
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o 
Niepodległość”. 
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Urodził się 18 marca 1956 roku w Wołominie. W czasie stanu 
wojennego współorganizował w Warszawie Międzyzakładowy 
Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”. Od listopada 1982 do 
sierpnia 1983 roku więzień Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. 
W latach 1982-1985 współtworzył antykomunistyczne Grupy Oporu 
„Solidarni” mazowieckiej „Solidarności”. W latach 1982-1984 
kierował Grupą Grochowską GOS oraz redagował i wydawał 
podziemne pismo „Druk”. Od lipca 1985 do września 1986 roku 
ponownie przetrzymywany w więzieniu mokotowskim przy ul. 
Rakowieckiej. W 1987 roku organizował przerzut materiałów 
poligraficznych dla opozycji antykomunistycznej w Czechosłowacji. 
W latach 1987-1988 współpracownik Komisji Interwencji NSZZ 
„Solidarność” Region Mazowsze. Aktywny działacz „Solidarności 
Walczącej”, członek Zarządu Stowarzyszenia. Organizator szeregu 
wydarzeń patriotycznych. Inicjator budowy pomnika gen. J. Hallera 
w Warszawie. Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz innymi 
odznaczeniami. 

Piotr Rzewuski po uroczystej mszy świętej w Katedrze Polowej w 
Warszawie w dniu 18.01.2022 r. spoczął na cmentarzu Powązki 
Wojskowe – kwatera: G Dod, rząd: Aleja Zasłużonych, grób: 17. 

Piotrze, odpoczywaj w pokoju wiecznym! 

Cześć Jego Pamięci! 
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