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nasze sprawy

1951 Berlin – dwóch 
młodych żołnierzy brytyj-
skich garnizonu brytyjskie-
go, zostało skazanych 
przez sąd polowy na 
49 dni aresztu każdy, za 
oddalenie się od oddzia-
łu bez zgody dowódcy. 
Dwaj żołnierze przyznali 
się, że wyjechali z Berlina 
koleją do wschodnich 
Niemiec. Radio mo-
skiewskie ogłosiło w 
początkach marca, że 
czterech żołnierzy bry-
tyjskich uciekło z Berlina 
do wschodnich Niemiec, 
gdzie prosili o azyl (…).

1961 Dwie odległe 
stolice przystroiły się 
flagami dla uświetnie-
nia dwóch królewskich 
okazji. Paryż witał wczoraj 
belgijską parę królewską, 
która przybyła z trzy-
dniową oficjalną wizytą. 
Las masztów na Polach 
Elizejskich i na placu Con-
corde mieniły się francu-
skimi i belgijskimi kolorami. 
Również w stolicy Jordanii 
Ammanie, czynione są 
ostateczne przygotowa-
nia do jutrzejszych uroczy-
stości, ślubu króla Hus-
seina z Angielką – byłą 
telefonistką w Stratford-
-on-Avon. Zabawy i ob-
chody trwać będą 6 dni. 

1971 Moskwa – pierw-
szy sekretarz sowieckiej 
kompartii Breżniew 
odleciał do Pragi na 
rozpoczynający się jutro 
14 kongres komunistycz-
nej partii czechosło-
wackiej. Towarzyszyli mu 
m. in. przywódca partii 
ukraińskiej Piotr Szelest, 
pierwszy sekretarz partii 
moskiewskiej Wiktor Gri-
szin, jeden z sekretarzy 
partyjnych Konstantyn 
Katiuszew i ambasador 
w Pradze Czerwonenko.

1981 Chirurdzy 
brytyjscy przeprowadzili 
następną transplantację 
serca, używając nowej, 
rewelacyjnej techniki. W 
czasie 4-godzinnej ope-
racji 51-letniemu pacjen-
towi dano serce 13-letniej 
dziewczynki, która zginęła 
w wypadku samochodo-
wych, nie usuwając mu 
jego własnego serca. Tak 
więc w piersi pacjenta 
pracują jednocześnie 
dwa serca. Pionierem tej 
techniki był dr Barnard, 
który w ub. R. przepro-
wadził tego rodzaju 
transplantację w Połu-
dniowej Afryce. Brytyjscy 
chirurdzy pod kierunkiem 
dra Yacoubi przeprowa-
dzili operację niezwykle 
udaną w szpitalu chorób 
sercowych w Harefield.

Jak przystało na tą 
porę roku, w niecały 
miesiąc po Świętach 

Wielkanocnych, w Sali 
Malinowej POSK’u odbył 

się uroczysty obiad tzw. 
„Jajko AK”. Marzenna 
Schejbal, prezes AK w 

imieniu Koła Żołnierzy 
serdecznie powitała 

księży, przedstawicieli 
ambasady i konsula-

tu, prezesów polskich 
organizacji wojskowych, 

społecznych i kultural-
nych, oraz harcerskich. 

Wymieniła imiennie przy-
byłych z kraju gości, Dyrek-
tora Centralnego Archiwum 
Wojskowego Andrzeja Żaka 
i archiwistkę tego Centrum 
Violettę Mioduchowską. Na 
koniec miała dla przybyłych 
niespodziankę, powitała mi-
nistra, dr Jana Ciechanow-
skiego, któremu niespodzie-
wanie udało się przybyć na 
uroczystość.

Zaproszeni goście stawili 
się bardzo licznie. Wśród nich 
można było zobaczyć kon-
sula Jakuba Zaborowskiego 
z żoną Hanną i córką Zosią, 
konsula Monikę Panasiuk, 
komandora Stanisława Kró-
la, z żoną Hanną, oraz płk. 
Romana Szymaniuka.

Przemówienie ministra
Marzenna Schejbal po-

prosiła dr Jana Ciechanow-
skiego o zabranie głosu, któ-
ry powiedział, co następuje: 
„Wielebny księże proboszczu, 
drodzy czcigodni weterani, 
sybiracy, panowie oficerowie, 
panie i panowie prezesi, pa-
nie konsulu, drodzy państwo. 
Wielki to dla mnie zaszczyt, 
że po raz kolejny mogę zawi-
tać do Londynu. Myślę, że w 
życiu każdego Polaka, który 
się interesuje historią, który 
tą historią się para, tak jak ja 
zawodowo do pewnego mo-
mentu, przynajmniej zanim 
nie wpadłem w politykę, to 
jest jedno z najważniejszych 
miejsc na świecie, dlatego, że 
bez przyjeżdżania tutaj, do 
polskich archiwów, do pol-
skich instytucji, bez spotyka-
nia się z państwem, po prostu 
człowiek nie jest w stanie nic z 
historii polski XX wieku zro-
zumieć. Tym większy to dla 

mnie zaszczyt, że mogę przy-
jeżdżać w ostatnim czasie w 
trochę bardziej oficjalnym 
charakterze, ale to są niesa-
mowite chwile, bo jak tak sto-
ję sobie tutaj u góry i patrzę 
na tą salę to widzę samych 
znajomych. W Warszawie, 
czy w innych miejscach w 
Polsce rzadko mi się zdarza, 
żebym 70% osób będących 
na sali, uczestniczących w da-
nym wydarzeniu znał. 

Przyjechałem tutaj z Pe-
tersburga, gdzie przez kilka 
dni w okolicach Petersburga 
i nawet dalej w kierunku Mo-
skwy, byliśmy na miejscach 
pamięci. Byliśmy tam gdzie 
polskich akowców w 1944 r. 
wywieziono, przede wszyst-
kim z województwa lubel-
skiego, to jest taki łagier Bo-
rowicze. To jest takie miejsce, 
gdzie można zrozumieć Gol-
gotę wschodu. Można sobie 
przynajmniej spróbować wy-
obrazić, czym była ta nieludz-
ka ziemia i można wspomnieć 
tych wszystkich, którzy tam 
leżą. Wywieziono tam około 
5,000 Polaków, 600 z nich 
młodych chłopców, dwudzie-
sto kilku letnich pozostało na 
tej ziemi i akurat tak się złoży-
ło, że w tym miejscu Rosji, to 
różnie bywa, ale akurat tam, 
władze miejscowe pozwalają 
na upamiętnienie i niewiele 
jest takich miejsc na obszarze 
byłego Związku Sowieckie-
go, gdzie możemy zobaczyć 

tabliczkę poświęconą żołnie-
rzom Armii Krajowej i ta ta-
bliczka nie jest w jakikolwiek 
sposób ocenzurowana. Ta-
kich miejsc jest coraz więcej, 
gdzieś tam pod Archangiel-
skiem, pod Murmańskiem, 
w innych miejscach i tam 
jeździmy, bo my jesteśmy 
tym ludziom to winni. Tak się 
jakoś połączyło, że udało mi 
się z tego Petersburga tutaj 
wczoraj wieczorem dotrzeć i 
wziąć dzisiaj udział w tej prze-
pięknej ceremonii, w spo-
tkaniu świątecznym z okazji 
Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego. Serdecznie chcia-
łem szanownej Pani Prezes 
za zaproszenie podziękować, 
wyrazić radość, że mogę się 
z Państwem spotkać, z przy-
jaciółmi porozmawiać. Wiel-
ka Brytania to jest kierunek 
najważniejszych działalności 
Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjono-
wanych, dlatego, że Państwo 
tutaj w tym życzliwym Pol-
sce kraju przechowali coś, co 
jest bezcenne, przechowali 
polską suwerenność. Każda 
taka wizyta to jest skromna 
próba podziękowania za to, 
że było takie miejsce na świe-
cie, gdzie nie było żadnych 
wątpliwości, co to znaczy 
wolna Polska, gdzie nie było 
żadnych wątpliwości, co to 
znaczy suwerenność, gdzie 
nie było wątpliwości, że nie 
ma żadnej możliwości, żeby 

Polacy zaakceptowali komu-
nistów, sowietów, jako jakieś 
tam rozwiązanie, większe zło, 
gdzie jak wielokrotnie słyszy-
my, że nie ważne, kto gdzie 
walczył, ważne, że walczył, i 
trzeba go upamiętnić. Z ta-
kim podejściem nie zgadza-
my się, dziękujemy emigracji 
niepodległościowej za to, że 
z tak wielkim poświęceniem, 
z umiłowaniem Ojczyzny po-
kazywała nam, którędy wie-
dzie droga i to, że Polska jest 
od 1989 roku wolna, że ona 
się rozwija, czasami szybciej, 
czasami trochę wolniej, to 
jest również Państwa zasługą 
i za to dziękujemy. Na koniec 
chciałem życzyć wszystkiego 
dobrego, święta już wpraw-
dzie minęły, ale jesteśmy cały 
czas w nastroju związanym z 
nadzieją. Różnie to w Euro-
pie bywa, niektórzy większy 
akcent kładą na Wielki Pią-
tek, na moment, w którym 
Chrystus umiera. Polacy 
zawsze patrzą z nadzieją w 
przyszłość, dlatego dla Pola-
ków jest ważna niedziela, jest 
ważne Zmartwychwstanie. 
Jak sobie przypominam, mój 
szef śp. minister Janusz Krup-
ski, który zginął w katastrofie 
pod Smoleńskiem, dokładnie 
rok przed śmiercią 10 kwiet-
nia 2009 roku, brał udział w 
uroczystościach w Katyniu 
i powiedział w swoim prze-
mówieniu właśnie to, że tyle 
narodowi polskiemu krzywdy 
wyrządzono, tyle ten naród 
przecierpiał, ale ten naród się 
nie dał, dlatego, że po Wiel-
kim Piątku przychodzi Wielka 
Niedziela i oby ten optymizm 

wśród narodu polskiego po-
został. Życzę Państwu wszyst-
kiego dobrego i obyśmy się 
jak najczęściej spotykali.”

Poświęcenie
Ksiądz Marek Reczek za-

nim poświęcił jajka mówił 
o swojej wizycie w muzeum 
Powstania Warszawskiego i 
o filmie pokazującym zdewa-
stowanie stolicy po bombar-
dowaniu. Prosił o uczczenie 
pamięci tych, których znali-
śmy, a którzy odeszli walcząc 
o wolną ojczyznę. Następnie 
mówił o kadrze filmu poka-
zującym ocalałe budynki na 
obrzeżach Warszawy i prosił, 
ażeby uczcić minutą ciszy pa-
mięć tych, którzy przetrwali 
wojnę, a którzy już od nas 
odeszli. Uczestnicy obiadu 
dzielili się jajkiem i składali 
sobie jak najlepsze życzenia. 

Andrzej Sławiński mówił 
o funduszach, jakie zebrano 
z otrzymanych zbiórek, z do-
tacji i z darów, a wyniosły one 
£10,230. Większa część tej 
sumy pochodzi ze zbiórek w 
polskich parafiach. Każdego 
roku wysyłane są do najbar-
dziej potrzebujących w kraju 
żołnierzy Armii Krajowej i ich 
rodzin, zapomogi na sumę 
£20,000 rocznie. W tym roku 
też będzie to  możliwe, dzięki 
sumie £8,000, jaka została 
zapisana organizacji AK ze 
spadku śp. pani Jarosz.

Kiedy przyszedł czas na 
loterię młodzież z organizacji 
Poland Street sprzedawała 
bilety, a potem odbyło się 
ciągnienie losów i rozdawa-
nie wygranych fantów, w 
czym pomagały: Aleksandra 
Szwarc, Agnieszka Adam-
ska – wice prezes, Michalina 
Pyrkosz z Poland Street oraz 
Monika Tkaczyk. Jak zawsze 
loteria wywołuje dużo emo-
cji, jedni wygrywają zawsze, 
inni, tak jak jeden z panów 
przybyłych z Warszawy, nic, 
mimo, że ilość losów, jakie 
wykupił zajęła prawie połowę 
miejsca na stole. Zawsze wiele 
śmiechu wywołuje wygranie 
przez mężczyznę naszyjnika, 
czy kolczyków, jak i pluszowej 
maskotki przez dorosłą osobę. 
Bawiono się świetnie, aż do 
następnego razu! r

Tekst i fot. 
Jolanta Potocka

aMinister Jan Ciechanowski

aPrzedstawicielki młodego pokolenia (od lewej): Agnieszka Adamska, Michalina Pyr-
kosz, Monika Tkaczyk i Aleksandra Szwarc.

aOd lewej: Eugenia Maresz, płk Andrzej Jeziorski, Marzenna Schejbal i Andrzej Czesław Żak – 
dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego

W kręgu AK


