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Od momentu powstania cała działalność stowarzyszenia „Kursk” zgodna była z 
obowiązującym w Polsce prawem. Zresztą, nikt tego nigdy otwarcie nie kwestionował. Była 
też, według nas i nie tylko nas, ważna społecznie, jedyna w swoim rodzaju.  

 Chcemy w tej krótkiej formie Wam o niej opowiedzieć. Niestety, będzie to musiała 
być częściowo książka z gatunku tragikomedii szpiegowskiej. Takie czasy, takie miejsce akcji. 
Wielu rzeczy nie mówimy, bo jest na to za wcześnie. Być może opowiemy je kiedyś, gdy czas 
pozwoli na wiele spraw spojrzeć z odpowiedniego dystansu. 

 A na razie życzymy zajmującej lektury, i Przyjaciołom, których wielu, i 
nieprzyjaciołom, których mniej, lecz na pewno po nasz tekst sięgną. 

Wszystkie zdjęcia w książce pochodzą z osobistego archiwum Jerzego i Anny Tyców. 
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PRZEDMOWA 

 

Jurek 

Od czego to się wszystko zaczęło? Od lektury książki „Szosa Wołokołamska” Aleksandra 

Beka? Od pomnika żołnierzy, którzy przekroczyli Odrę zimą 1945 roku w pobliżu wsi Mikolin, a 

następnie przepłynęli rzekę w temperaturze -5°C? Od wspomnień mieszkańców oblężonego 

Leningradu, które zapisałem w kółku szkolnym młodego dziennikarza? Od wstążki św. Jerzego w 

klapie marynarki? Od orderów dziadka w starym pudełku po cukierkach? 

Dla każdego z bohaterów tej książki wszystko zaczęło się inaczej. Jednak drogi nas obojga 

zaprowadziły nas do stowarzyszenia „Kursk”. No i do wydarzeń wiosenno-letnich 2018 roku. 

 

Ania 

Styczeń 2017 roku. Leniwie przeglądam wpisy na Facebooku. Kocięta, sprzedaż bielizny, 

kłótnia między dwoma wielkimi blogerami, pojednanie dwóch wielkich blogerów, sprzedaż 

sukienki, Polak remontuje pomniki radzieckich żołnierzy, jeszcze kocięta... Stop! Polak remontuje 

czyje pomniki?! Teraz? Kiedy polskie władze burzą te pomniki?!? Szalony, najwyraźniej. Nie z 

tego świata – pomyślałam. Trzeba przeczytać. 

Klikam link. Szef stowarzyszenia „Kursk” Jerzy Tyc. Od kilku lat uparcie odnawia 

pomniki żołnierzy radzieckich i polskich, którzy wyzwolili Polskę od faszyzmu. Uporządkowuje 

groby i miejsca pochówku. Ma już za sobą kilkanaście odrestaurowanych obiektów. Postanowiłam 

go znaleźć. 

Po pierwsze, możliwe, że znajdzie gdzieś w archiwach informacje o moim pradziadku, 

który przybył z Polski na początku XX wieku. Po drugie, trzeba wysłać pieniądze do 

stowarzyszenia, aby w ten sposób wspomóc remonty. I po trzecie, może ich przewodniczący nie 

jest szalony? To do tego stopnia intrygujące, że nie mogę się powstrzymać. 
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Jurek o początkach 

 

Wieś Surmówka na północy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Teraz to warmińsko-

mazurskie. Trzynastoletni polski uczeń czyta książkę „Szosa Wołokołamska”. Czyta i zagłębia się 

coraz bardziej w czasy heroiczne, w pamięć o Bohaterach. 

Lata 70. „Złoty wiek” polskiego socjalizmu, jak napiszą później historycy. Gospodarka 

rozwija się w przyspieszonym tempie, rolnictwo stało się głównym źródłem dochodów dla jednej 

trzeciej ludności, ponieważ powszechna kolektywizacja w Polsce nie została przeprowadzona. 

Prawie połowa dochodu narodowego kraju i jedna trzecia wszystkich miejsc pracy znajduje się w 

przemyśle wytwórczym i wydobywczym. Gospodarstwa chłopskie są dotowane. Po latach polska 

wieś będzie wspominała ten okres, jako najlepszy w historii.  

Właśnie w jednym z tych gospodarstw wyrasta w dużej rodzinie przyszły twórca i 

przewodniczący stowarzyszenia „Kursk”. Przeszedł do siódmej klasy. Jest lato. Siada na 

ogromnych schodach domu rodzicielskiego i czyta książkę. Czyta o tych, o których matka 

wielokrotnie mu mówiła. To ja w dzieciństwie i młodości. Czytam o tych, którzy w styczniu 1945 

roku uratowali rodzinę mojej matki przed śmiercią. O Armii Czerwonej. O żołnierzach radzieckich. 

Helena Galońska, moja matka, mieszkała z rodzicami, siostrami i braćmi we wsi Kierzek, 

170 km na północ od Warszawy. Opowiada mi: 

 „W styczniu 1945 roku miałam piętnaście lat. Armia radziecka zbliżała się do obrzeży naszej 

wioski. Niemcy wycofywali się. Byli tu od 1939 roku. Spalili wioski dookoła, zabrali młodych 

mężczyzn, zawieźli ich do pracy w Niemczech. Przez te wszystkie lata głodowaliśmy, bo Niemcy nie 

pozwalali nam siać zboża i hodować bydła. Za każde przewinienie - rozstrzelanie. Zabili mojego 

starszego brata, miał 17 lat. Wpadł w czasie łapanki, został zabrany do miasta wśród dwunastu 

innych osób. Tam zostali zastrzeleni. W Ostrołęce znajduje się poświęcony im pomnik. Jakim cudem 

przeżyliśmy, nie mam pojęcia... Cała okupacja to najstraszniejsze lata mojego życia. Wszyscy w 

wiosce czekali na Armię Czerwoną. Czekali na nich jak na aniołów. I nagle, w zimie roku 1945, 

około 25 stycznia rano, słyszymy gruchot. W odległości trzech kilometrów od nas. Do wioski 

przybyli rosyjscy żołnierze. „Dzieci - mówią do nas - wsiadajcie do samochodu, na ciężarówkę. 

Teraz tutaj będzie bitwa...”. I zebrali wszystkie dzieci z całej wioski, wywieźli na tyły, do wyzwolonej 

wioski Gleba. Tam zakwaterowano nas w domach, w których mieszkali już żołnierze radzieccy. Oni 

byli bardzo zmęczeni, pokryci kurzem, brudem... Przychodzili, padali z nóg, spali, a po dwóch lub 
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trzech godzinach znowu szli do walki. W okolicach wioski starcia trwały przez kilka dni, potem 

wszystko ucichło. Po pięciu lub sześciu dniach pierwsza fala wojsk radzieckich poszła na zachód. 

W domu został jeden żołnierz Armii Czerwonej. Bardzo młody. Miał około osiemnastu lat. W domu 

na wsi gotował dla innych żołnierzy i karmił dzieci, które nie mogły wrócić, bo nie było dokąd 

pójść, wszystko zostało zniszczone... Facet był przystojny, bardzo młody. Tylko dzięki niemu 

przeżyliśmy wtedy. Rozmawiał z nami, karmił nas. Pamiętam, że cały czas opowiadał nam o 

Moskwie. Zwłaszcza o Arbacie. Jak mówił, najważniejszą ulicą jest tam Arbat, to najpiękniejsza 

ulica i wszyscy przechodzą przez nią w weekendy. Gotował zupę gulaszową. Na zawsze 

zapamiętałam smak tej zupy. Nie jadłam niczego smaczniejszego w życiu”. 

Notka historyczna 

21 stycznia 1945 roku dowódca 2. Frontu Białoruskiego, marszałek Konstanty 

Rokossowski wydał rozkaz nr 006 wprowadzający kary za szabrownictwo, przemoc, grabieże, 

bezsensowne podpalenia i zniszczenia. Zjawiska te stanowiły zagrożenie dla efektywności 

bojowej i morale armii. 27 stycznia taki sam rozkaz wydał dowódca 1. Frontu Ukraińskiego 

marszałek Iwan Koniew. 29 stycznia we wszystkich batalionach 1. Frontu Białoruskiego 

odczytano podobny rozkaz marszałka Gieorgija Żukowa. 

Mama opowiada dalej: „Chcę powiedzieć o tym, co mówią teraz – o szabrownictwie 

żołnierzy radzieckich, o gwałceniu kobiet przez nich... To wszystko jest kłamstwo. Przynajmniej w 

naszej wiosce i innych wioskach nie było niczego podobnego. Nigdy nie słyszeliśmy o takich 

rzeczach, nikt nigdy nie opowiadał o tym. I żeby do czegoś takiego doszło w naszej wiosce w ogóle 

nie było mowy. Tylko dobre wspomnienia mamy o tych żołnierzach. I bardzo się martwiliśmy ich 

losem. Tacy szarzy, zmęczeni. Wcześnie rano wychodziło dużo żołnierzy, a wracało ich mniej niż 

połowa... Czy ten żołnierz przeżył, czy nie, ja nie wiem. Oczywiście, nigdy więcej go nie widziałam. 

Ale często ‘spacerowałam’ z nim po Arbacie w moich snach... Zawsze marzyłam – pospacerować 

po Arbacie. Zamykam oczy i widzę, że spaceruję tam razem z tym młodym żołnierzem... A jak się 

nazywał?  Nawet nie zapytałam go o imię... Pamiętam, jak mi dawał chleb. W styczniu 1945 roku 

wieś została wyzwolona przez wojska radzieckie. Znalazła się na linii frontu, więc radzieckie 

dowództwo postanowiło wywieźć z niej wszystkich cywilów. Przede wszystkim dzieci. Nasze rodziny 

żołnierze wywieźli na tyły, nakarmili i dali schronienie na tydzień, póki front nie poszedł dalej na 

zachód, i ludzie mogli wrócić do swoich wiosek. Tylko dzięki tym żołnierzom przeżyliśmy... 

Opowiadam wszystkim moim dzieciom, moim wnukom, zawsze to opowiadam”. 
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To właśnie ja spośród całej czwórki synów mamy najbardziej lubiłem tego słuchać. Książki 

o wojnie zawsze były przedłużeniem tych jej wspomnień. I tak już miało zostać. 
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Jurek o pomyśle na „Kursk” 

 

Wiosna 2008 roku, Katowice. Żyję, jak przeciętny Polak. Mam za sobą służbę w 

jednostkach artyleryjskich Wojska Polskiego w czasach Układu Warszawskiego. Później dziesięć 

lat pracy operacyjnej w Policji, w wydziale kryminalnym. Już jestem w cywilu. Tej wiosny 

pracowałem razem z bratem, zajmowałem się budową. 

Ta życiowa rutyna stała się dla mnie nie do zniesienia. Rano poszedłem do pracy. 

Wieczorem wróciłem. Zjedliśmy kolację, usiedliśmy do oglądania telewizji. Czuję, że już nie mogę 

tak więcej. Zawsze mnie pociągała praca poszukiwawcza. Oczywiście, wraz z badaniem historii. 

Ponadto okres II wojny światowej. Pamiętam historie matki. Zwłaszcza o żołnierzach radzieckich. 

To dla mnie wyzwoliciele. Bohaterowie. 

Mamy w Katowicach na obrzeżach miasta stare okopy z II wojny światowej. Pamiętam, że 

podniosłem kamień i pod nim zobaczyłem kawałek gliny i przyklejony do niego znak GWARDIA. 

Również z kawałkiem munduru. Był to radziecki mundur. Najwyraźniej ten żołnierz zmarł z 

powodu wybuchu. Stoję i myślę: w końcu ten żołnierz, który uratował rodzinę mojej matki, może 

tu również leżeć. Nikt nie wie, czy przeżył, czy nie. Postanowiłem odrestaurować te okopy ku 

pamięci poległych żołnierzy. Potrzebowałem do tego organizacji. 

I tak wpadłem na pomysł założenia stowarzyszenia „Kursk”, organizacji pozarządowej, 

która zajmowałaby się restauracją i ochroną miejsc pamięci, cmentarzy wojskowych i mogił. 

Takich, jak ten bezimienny okop, w których, niestety, spoczywają także bezimienni dziś 

bohaterowie. Przywrócenie im ich imion jest teraz niemożliwe. Czas zatarł wszystkie ślady.  

Zająłem się jednak naprawą i ochroną miejsc związanych nie tylko z radzieckimi 

pomnikami i grobami. W ciągu wielu lat istnienia organizacji odrestaurowaliśmy wiele obiektów 

związanych z I wojną światową, a nawet tych w ogóle nie związanych z żadnymi wojnami.  

Warto wspomnieć o cmentarzu żołnierzy poległych podczas I wojny światowej w Olkuszu. 

O grobach polskich żołnierzy, którzy zginęli na samym początku II wojny światowej, podczas 

inwazji nazistów. O grobie partyzantów Armii Krajowej zabitych przez faszystów. Cmentarz w 

Kutnie. Spoczywają tutaj ludzie, którzy zmarli w XVIII wieku. Po otrzymaniu pozwolenia od 

kapłana, został on również odnowiony.   

Albo kolejny przykład: pomnik na grobie nieznanej dziewczyny. Zauważyłem go na 

cmentarzu, gdzie odnawiałem grób żołnierzy. Samotny, już prawie zniszczony grób polskiej 
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dziewczyny, Niusi Hordyńskiej. Kiedy zmarła na początku XX wieku, miała osiemnaście lat. 

Najwyraźniej zabrała ją choroba. Na grobie znajdował się zniszczony pomnik - płaczący anioł. 

Wyobraziłem sobie, jakim szokiem dla bliskich musiała być śmierć tej dziewczyny. Postanowiłem 

odnowić, zarówno grób, jak i pomnik. 

Ale podstawową sferą działalności stowarzyszenia jest wszystko, co związane z II wojną 

światową i wyzwoleniem Polski spod faszystowskiego jarzma. Bo to ci bohaterowie mojej 

Ojczyzny są dziś zapomniani.  
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Historia zapomnianego żołnierza według Jurka 

Zetknąłem się z wieloma historiami, które pozostawiły na mnie niezatarte piętno i pomogły 

zrozumieć, że to, czym się zajmujemy, jest naprawdę ważne dla Polski i Polaków. Na przykład 

polski żołnierz Piotr Gryckiewicz. Znaleźliśmy jego grób na cmentarzu w Krośnie Odrzańskim. 

Zapomniany, zarośnięty grób niezwykłego człowieka. Według tablicy na grobie, był żołnierzem 

Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, przeszedł całą drogę od pierwszej bitwy dywizji pod Lenino 

(obecnie terytorium Białorusi) do Berlina. Przeżył, pracował przy odbudowie Polski. Ani z 

krewnych, ani z rodziny nie ma już nikogo. Zgodnie z prawem, grobowi groziło zrównanie z ziemią 

i przekazanie kwatery pod kolejny pochówek. Pomyślałem, że koniecznie trzeba ten grób uratować. 

Potrzebna była kwota trzech tysięcy złotych, tyle, żeby wykupić to miejsce na cmentarzu na 

dwadzieścia lat. Na festiwalu piosenki w Swietłogorsku (obwód kaliningradzki) w 2017 roku 

zebraliśmy czternaście tysięcy rubli. Pozostała kwota została nam przekazana przez 

Międzynarodową Fundację Charytatywną „Kronsztadzka Katedra Marynarki Wojennej im. św. 

Mikołaja Cudotwórcy”. Opowiem o nich bardziej szczegółowo gdzie indziej. 

Za te pieniądze dokonaliśmy napraw oraz postawiliśmy nowy nagrobek. Poza tym 

zapłaciliśmy za kwaterę. Teraz to miejsce należy do stowarzyszenia i co najmniej przez kolejne 

dwadzieścia lat Piotr Gryckiewicz będzie spokojnie spoczywał w ziemi, której kiedyś bronił, 

narażając życie. 

Wiosną 2016 roku wyciągnęliśmy z ogromnego stawu pomnik mieszkańców wioski 

Surmówka, którzy w czasie I wojny światowej udali się na front i nie wrócili. W latach 60. pomnik 

został zburzony i wrzucony do wody, bo przecież poświęcony był Niemcom. Przecież to Niemcy 

mieszkali na tej ziemi na początku ubiegłego wieku. Dlatego pomnik został zburzony. 

Wyciągnęliśmy go i wyczyściliśmy. Teraz wrócił na miejsce, na którym kiedyś stał. Tu nie chodzi 

tylko o mundury, w jakich walczyli żołnierze, sztandary, których bronili. Nie ma znaczenia język, 

którym mówili i naród, którego czuli się członkami. Chodzi o pamięć o tych, o których często dziś 

już nikt nie pamięta.  

Dziś w mojej Polsce pomniki są znów wyburzane. To szaleństwo. Dlaczego to robią? I, co 

najważniejsze, komu to jest potrzebne? Żołnierze, którzy wyzwolili tę ziemię, żebym ja, moi 

krewni, mogli żyć i mówić po polsku. Żebyśmy przetrwali jako naród. To naprawdę jakiś obłęd. 
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Nigdy tego nie zrozumiem. I w miarę moich skromnych możliwości będę się temu przeciwstawiał. 

Podobnie, jak większość Polaków, którzy – jak wynika z sondaży – mają podobny pogląd, choć na 

co dzień media karmią ich nienawiścią i fałszem.  
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Za własne pieniądze – Jurek o „Kursku” i jego finansach 

Przeciwnicy „Kurska” snują teorie spiskowe o źródłach jego finansowania. Opowiadają 

niestworzone historie, składają donosy. Wiem, kto się tym w ostatnich latach zajmował. Byliśmy 

zawsze gotowi do wszelkich kontroli. Dokumenty stowarzyszenia były wielokrotnie sprawdzane 

przez różne urzędy. I nigdy nikt nie mógł powiedzieć, że robimy coś nieprzejrzyście, że coś 

ukrywamy.  

Wróćmy jednak do początków „Kurska”. Tak więc w listopadzie 2008 roku, praktycznie w 

dniu swoich urodzin zarejestrowałem stowarzyszenie. I nadałem mu nazwę „Kursk”. Oczywiście, 

na cześć bitwy pod Kurskiem. Przecież to stamtąd rozpoczęła się ofensywa wojsk radzieckich i 

dotarła aż do Berlina. I to przyniosło zwycięstwo nie tylko ZSRR, ale także mojej Polsce. Ale to 

nie wszystko! Składamy hołd pamięci i marynarzom okrętu podwodnego „Kursk”. Tym twardym 

ludziom, którzy do końca wypełniali swój żołnierski obowiązek. Wyzwania przed nami były 

ogromne. Nie wiedzieliśmy, czym się mamy najpierw zająć.  

Notka historyczna 

Liczba cmentarzy radzieckich w Polsce: 634 

Cmentarze o ustalonej liczbie pochowanych: 601 

Cmentarze o nieustalonej liczbie pochowanych: 33 

Liczba pochowanych żołnierzy: 1 362 463 

Zidentyfikowani polegli: 104 775 (mniej niż 7,69% ogólnej liczby) 

Niezidentyfikowani polegli: 1 257 688 (ponad 92,31% ogólnej liczby) + żołnierze, pochowani 

w 33 grobach w nieznanej liczbie. 

W pierwszych latach istnienia stowarzyszenia nie udało nam się zrobić zbyt wiele. Po 

pierwsze, na co dzień miałem swoją pracę. Po drugie, wszystkie działania były prowadzone 

wyłącznie z moich osobistych oszczędności. Sam kupowałem materiały, w wolnym czasie, w 

weekendy i wieczory czyściłem, malowałem i wmurowywałem nowe krawężniki i płyty. 
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Jednym z pierwszych projektów „Kurska” była renowacja grobu żołnierza Armii 

Czerwonej Iwana Budiańskiego w Katowicach. 

Słyszałem, że na cmentarzu katolickim znajduje się bezimienny grób z czerwoną gwiazdą, 

który jest w kiepskim stanie. Poszedłem tam. Znalazłem go. W rogu cmentarza. Nie było na nim 

nawet znaku. Tylko cztery otwory. I zardzewiała gwiazda powyżej. Było oczywiste, że to mogiła 

żołnierza Armii Czerwonej. Poszedłem do administracji cmentarza. Znaleźli tam informację, że 

jesienią 1945 roku, po zakończeniu wojny, pochowano tam radzieckiego oficera Iwana 

Budiańskiego. Potem spędziłem wiele godzin na rosyjskim portalu Pamięci i odszukałem 

wszystkich Budiańskich.  

Informacje ze strony https://obd-memorial.ru 

Informacje z raportu o stratach 

ID 65364472 

Nazwisko: Budiański 

Imię: Iwan 

Imię ojca: Jefim 

Data urodzenia / wiek:  __.__.1911 

Miejsce urodzenia: m. Charków 

Data i miejsce poboru wojskowego: __.__. 1941, Charków GWK, Ukraińska SRR, obwód 

charkowski, Charków 

Ostatnie miejsce służby: EP 92 

Stopień wojskowy: inżynier-porucznik 

Powód opuszczenia służby: zmarł z powodu choroby 

Data opuszczenia służby: 07.10.1945 

Pierwotne miejsce pochówku: Polska, województwo katowickie, Katowice, miejsce cmentarza 

polskiego w / h p / p 63275, numer grobu 91 

Jest tam rzeczywiście pochowany, zmarł z powodu odniesionych ran w szpitalu w 

październiku 1945 roku na Górnym Śląsku. Otrzymałem pozwolenie na naprawę jego grobu i w 

ciągu tygodnia wyremontowałem go. Dwie kobiety zawsze pomagały mi w poszukiwaniach: Jelena 

Żilińskaja z Moskwy oraz Wiktoria Niestratenko z Kijowa. Zajmują się archiwami, poszukiwaniem 

osób zaginionych. Z ich pomocą wiele zrobiłem. To właśnie Jelena pomogła mi znaleźć krewnych 
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tego żołnierza. Skontaktowałem się z nimi, powiedziałem im, że odrestaurowałem grób. Ale 

kontakt z nimi później się urwał. Jeśli przeczytają tę książkę, niech wiedzą, że grób ich przodka 

jest cały i utrzymujemy tam porządek. 

Od powstania stowarzyszenia pod koniec 2008 roku do 2012 roku zajmowałem się głównie 

pracą archiwalną. Po pierwsze, nie pozwolono mi wtedy remontować grobów, ponieważ moje 

doświadczenie było wciąż niewielkie. Administracja cmentarza po prostu bała się pozwolić mi na 

taką pracę. 

Po drugie, przeglądając stronę internetową Memorial, zdałem sobie sprawę z tego, że do 

tej pory tysiące ludzi szuka swoich bliskich, którzy walczyli w tej wojnie. A bardzo duża liczba 

zaginionych leży gdzieś na ziemiach polskich. I tylko dzięki otwarciu archiwów dla wielu 

obywateli byłego ZSRR stało się możliwe dotarcie do informacji o ich krewnych. I starałem się 

pomóc, zrobić wszystko, na co pozwalały mi możliwości. 
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Jurek na poszukiwaniach 

W ciągu tych czterech lat zdołałem znaleźć dziesiątki ludzi, ustalić miejsca ich śmierci i 

pochówku, a nawet sprawdzić, w jakim stanie są ich groby. Czasami wystarczyło wezwać 

administrację cmentarza lub służbę pogrzebową, a oni natychmiast potwierdzali, że istnieje taki 

grób. Podawali numer mogiły i wyjaśniali, jak ją znaleźć. Chociaż nie zawsze było to możliwe za 

pierwszym razem. 

W 2012 roku wydarzyła się pewna historia. Bardzo wpłynęła na moją dalszą pracę. 

Przyszedł do mnie mężczyzna z Sarańska, Aleksandr Liubimkin, rosyjski policjant. Przez długi 

czas jego rodzina nie mogła wyjaśnić, gdzie został pochowany jego pradziadek, który poległ w 

Polsce. Obiecałem pomóc i zacząłem szukać. Dowiedziałem się, że zaraz po ataku, w którym 

zginął, został pochowany w miejscowości Olszewka - w samym sercu Polski, w województwie 

bydgoskim. Pojechałem tam, ale okazało się, że w latach 50. odbyła się ekshumacja, a szczątki 

pochowanych tam żołnierzy przeniesiono na cmentarz w mieście Sępólno Krajeńskie. W imieniu 

Saszy złożyłem podanie do Polskiego Czerwonego Krzyża i tam potwierdzono, że ciało żołnierza 

znajduje się w grobie numer 10 w tym mieście. Rodzina Saszy przysłała mi zdjęcie swojego 

pradziadka. Zamówiłem nową płytkę na porcelanie. Przymocowaliśmy ją do pamiątkowego 

kamienia i postanowiliśmy odnowić sam grób. Oczyściliśmy pomnik, zrobiliśmy porządek. A 

potem umówiliśmy się z Saszą, że przywieziemy ziemię z grobu do Sarańska. Udało mi się to 

zrobić w 2013 roku. Nawiasem mówiąc, nieco później odnowiliśmy nie tylko grób jego dziadka, 

ale cały cmentarz w tym mieście. Po naprawie grobu Budiańskiego otrzymałem dokument od 

księdza. Bardzo dobrze wyrażał się o mojej pracy, dał mi taką swoistą rekomendację. Ten papier 

później bardzo mi pomógł. Łatwiej mi było uzyskać uprawnienia do naprawy innych obiektów. W 

2012 roku postanowiłem profesjonalnie zająć się renowacją. 
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Jurek o początkach wielkich projektów 

Z papierem od księdza stałem się odważniejszy i postanowiłem, że będę mógł dokonać 

renowacji nie pojedynczych grobów, ale dużego cmentarza. Jest ich wiele porzuconych, 

zaniedbanych, rozsianych po całej Polsce. A wtedy jeszcze więcej ich było. Od końca lat 80. władze 

prawie przestały się nimi zajmować. Jeśli ktoś utrzymywał tam czystość i porządek, to był to 

samorząd, albo administracja cmentarzy oraz zwykli, miejscowi mieszkańcy, na przykład 

parafianie kościołów. 

Wszystko rozpadało się na naszych oczach. Postanowiłem, że musimy zrobić co najmniej 

to, co jest w naszym zasięgu. I zacząłem od Bytomia. Mój przyjaciel powiedział mi o złym stanie 

cmentarza. Według różnych danych, pochowano na nim około 6200 żołnierzy Armii Czerwonej 

poległych na całym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Poszedłem i spojrzałem. Tak, ogromny 

cmentarz, wiele masowych grobów, każdy z kilkoma betonowymi nagrobkami, z imionami i 

numerami. 506 ogromnych betonowych płyt. Wszystko było pokryte brudem, pleśnią. Patrząc z 

boku, nawet nie dało się powiedzieć, że to są groby. 

Złożyłem wniosek o pozwolenie na odrestaurowanie cmentarza, a miesiąc później je 

otrzymałem. To był bardzo trudny okres. Nie miałem pieniędzy na wynajem sprzętu do mycia 

nagrobków. Ogólnie nie mogłem wtedy pozyskać żadnego sprzętu. Sam musiałem szorować 

wszystko. Gołymi rękoma. Klęcząc przy każdej płytce, palce ścierały się do krwi, prawie straciłem 

paznokcie. Od klęczenia na chłodnej ziemi zaczęły boleć stawy. Później musiałem się leczyć. 

Miesiąc później cmentarz w Bytomiu był gotowy. Oczywiście, jeśli wtedy miałbym środki 

i umiejętności, które mam teraz, można by było zrobić więcej i lepiej. Ułożyć nowe płyty, aby były 

jednakowe. Wokół poprawić wszystko, wytyczyć ścieżki. Zrobić jedną dużą płytę. Biorąc jednak 

pod uwagę, że wszystko odbywało się przy bardzo skromnym budżecie i były tylko jedna para rąk, 

wynik był doskonały. 

Władze Bytomia bardzo doceniły wtedy naszą pracę. Otrzymałem od nich dokumenty oraz 

opinię. Ta opinia, a także podziękowania od księdza otrzymane wcześniej, bardzo mi pomogły w 

mojej pracy później. Ludzie już zaczęli rozumieć, że mogę i potrafię robić wiele rzeczy. I mogą mi 

powierzać wykonanie prac naprawczych. Przy okazji, podczas pracy na stronie internetowej 

Memorial, natknąłem się na pewien problem. 
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  „Co najmniej jedno zrozumiałe słowo”, czyli zmagania z rosyjskim 

Żeby zajmować się wszystkim tym, czym zajął się „Kursk”, musiałem czytać i mówić po 

rosyjsku. W końcu uczyłem się tego języka w szkole. I, jak mi się wydawało, dobrze go znałem. 

Ale postanowiłem zamówić prywatne lekcje. Przyjechałem do nauczyciela Szymona Kacperka w 

Katowicach. Mówi do mnie: - Opowiedz mi o sobie po rosyjsku. Chcę poznać twój poziom 

znajomości języka. Cóż, zacząłem mówić. Pięć minut, bez przerwy. Nauczyciel słucha mnie 

uważnie, nie przerywa. - No – myślę -  mam dobry rosyjski! Tak długo mówię, a on mnie słucha i 

słucha. Skończyłem swoją historię, pytając go: - Słucha mnie pan tak uważnie! Czy mówię tak 

interesująco?. – Nie. - odpowiedział - Próbuję doczekać się choć jednego słowa, które mógłbym 

zrozumieć... 

1 maja 2012 roku po raz pierwszy przyjechałem do Rosji, do najbliższego ode mnie miasta 

- Kaliningradu. To był mój ‘wyjazd próbny’, jak to nazwałem. Próbowałem mówić po rosyjsku, 

ale byłem strasznie nieśmiały. Czy oni mnie rozumieją, czy nie? Pamiętam, jak strażnik graniczny 

sprawdzał moje dokumenty, stawia pieczątkę, oddaje mi z powrotem, a ja uśmiecham się do niego 

– Dziękuję! Miłej przyjaźni!. Patrzy na mnie przez kilka sekund i pyta: - Z kim?. Byłem tak 

zawstydzony. Rozumiem, że potrzebne jest inne słowo, ale słowo „służba” całkowicie wyleciało 

mi z głowy i zastąpiłem je słowem „drużba”. Wziąłem dokumenty i poszedłem, odprowadzany 

śmiechem straży granicznej. Pojechałem z granicy do Kaliningradu i natychmiast trafiłem na 

uroczystości. Była majówka. Szedłem obok kolumny demonstracji do prospektu. Wszyscy idą, 

pamiętam dobry nastrój. I nagle jeden z nich zaczął śpiewać „Katiuszę”, a wszyscy inni 

podchwycili. Znałem słowa piosenki. Wszedłem do kolumny i zacząłem też śpiewać. Tak więc 

szliśmy razem wzdłuż alei. Uczyłem się z nauczycielem rosyjskich zwrotów w różnych sytuacjach. 

Rozmowa w hotelu, w sklepie. Jak zapytać o drogę. I tak podczas tej wizyty krok po kroku 

przeszedłem przez wszystkie poziomy w praktyce. Zakwaterowałem się w hotelu. Kupiłem 

podkoszulek w paski w sklepie. Zapytałem, jak dokądś tam się dostać. Cały dzień wędrowałem po 

mieście. Wpatrywałem się w Rosję. A wieczorem byłem zmęczony i postanowiłem iść do cerkwi, 

pomyślałem, że są tam ławki, usiądę, odpocznę i uporządkuję myśli. Wchodzę, a tam akurat jest 

nabożeństwo. Ale bez ławek! Wszystko na stojąco! I czułem, że niezręcznie byłoby wychodzić. 

Krótko mówiąc, całe dwie godziny liturgii przestałem. Aż do ósmej wieczorem. Stoję i modlę się. 
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Mam wokół siebie małe, zsuszone staruszki. Stoję pośród nich i czynię na sobie znak krzyża. Z 

lewej strony na  prawą. I one też stoją, patrzą na mnie i robią znak krzyża. Z prawej strony na lewą. 

Poznawanie Rosji, jej kultury i obyczajów, ale przede wszystkim języka, stało się moją 

pasją. Od tego czasu chciałem zobaczyć każdy zakątek tego ogromnego kraju, zrozumieć każdy 

obyczaj w nim panujący. To, oczywiście, niemożliwe, nie wystarczyłoby nawet kilku żyć zwykłego 

śmiertelnika. Ale gnany ta pasją, przy okazji realizacji kolejnych projektów „Kurska” 

postanowiłem, że zobaczę i poznam tyle, ile tylko będę mógł. Bo tylko dzięki temu można 

zrozumieć Rosjan, wyzwolić się spod wpływu mitów, które o nich opowiadają.  
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„Kursk” nabiera obrotów 

Od 2013 roku stowarzyszenie jest mocno zaangażowane w renowację wielu grobów i 

cmentarzy w całej Polsce. Wolontariusze, zwykli obywatele, mieszkańcy tych miejsc, w których 

znajdują się cmentarze, nie tylko służą nam za przewodników, ale i zapewniają ogromną pomoc. 

Rok 2013. „Wysadziła się z przenośną radiostacją, ale nie poddała się” – takie były 

podobno słowa na mogile radiotelegrafistki Olgi Jasznej.  

Przejeżdżałem kiedyś przez Sandomierz. Pewnie wiecie, że latem 1944 roku miała tam 

miejsce duża operacja, poległo wielu żołnierzy. Jest tam jeden z największych cmentarzy 

wojennych w Polsce. 

Notka historyczna 

Operacja lwowsko-sandomierska (13 lipca — 29 sierpnia 1944 roku) — strategiczna operacja 

zaczepna sił zbrojnych ZSRR przeciwko wojskom nazistowskich Niemiec i Węgier w czasie II 
wojny światowej w celu wyzwolenia zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski. 

Operacja zalicza się do tzw. 10 uderzeń Stalina. Liczba poległych żołnierzy radzieckich – 

ponad 65 000.  

Chodziłem tam po cmentarzu przez długi czas. Wiele rozbitych mogił, wiele 

wyniszczonych wskutek upływu czasu. I nagle patrzę, rozbity nagrobek i napis na nim: „Olga 

Jasznaja, 1921-1944, radziecka wywiadowczyni, wysadziła się z przenośną radiostacją, ale nie 

poddała się”. Pomyślałem, że przecież miała zaledwie 23 lata. A może i 22. Taka młoda, a taka 

odważna i dzielna. Przyjechałem do domu, zacząłem szukać krewnych Jasznej. Znowu za 

pośrednictwem Jeleny i Wiktorii, poprzez Memoriał udało się znaleźć jej członków rodziny. 

Mieszkali (myślę, że mieszkają i dziś) na Ukrainie. Zbadałem historię Jasznej, przeczytałem jej 

biografię. Okazało się, że ona od razu po ukończeniu szkoły radiotelegrafistów dobrowolnie 

wstąpiła w szeregi Armii Czerwonej. Zrzucili ją na terytorium Polski gdzieś w okolicy 

Sandomierza, ale wpadła w okrążenie. Aby się nie poddać i żeby przenośna radiostacja nie trafiła 

w ręce nazistów, wysadziła się razem z nią... Gdy skontaktowałem się z jej krewnymi, doznali 

szoku, że Polak chce się z nimi porozmawiać, dlatego że odnawia i remontuje mogiłę Olgi. Oni 

nawet nie wiedzieli, w jakim grób jest stanie. Poprosiłem ich o zdjęcie Jasznej. U nich zachowało 
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się tylko zdjęcie z balu maturalnego, gdzie pomiędzy innymi uczniami była również Olga. 

Wydrukowaliśmy to zdjęcie, powiększyliśmy i zrobiliśmy nową tablicę. Napisaliśmy wszystko tak 

samo, jak było na poprzedniej: „wysadziła się z przenośną radiostacją, ale nie poddała się”. Z 

krewnymi Olgi Jasznej utrzymuję kontakt do dziś. Obiecują, że przyjadą do Polski. 

 Wkrótce po tym skontaktował się ze mną młody człowiek z Charkowa. On, jego matka i 

babcia szukali miejsca pochówku pradziadka. Znów mi się powiodło, znowu bardzo szybko 

znalazłem informacje, uzyskałem potrzebne dokumenty. Okazało się, że miejsce jego spoczynku 

również znajduje się na cmentarzu w Sandomierzu. To Grigorij Szwidkoj. Obiecałem, że 

odnowimy tablicę na mogile, zamontujemy zdjęcie, doprowadzimy wszystko do porządku. 

Zaprosiłem całą ich rodzinę. I oto o poranku muszę jechać do granicy z Ukrainą, odbierać ich 

stamtąd, aby zawieźć na odrestaurowany grób, a pół godziny przed tym dowiaduję się, że nocą ktoś 

zbezcześcił kilka pomników na tym cmentarzu! Oblali farbą główny monument pośrodku – pomnik 

Bohatera ZSRR, Ukraińca Wasilija Skopenko. Wyobrażacie to sobie? A ja na ten cmentarz za kilka 

godzin muszę zawieźć ludzi, którzy przyjechali uczcić pamięć swojego krewnego. Było mi bardzo 

wstyd, że do tego doszło. Podjechałem na cmentarz, zadzwoniłem na policję. Opowiadam, co się 

wydarzyło. A za kilka godzin muszę tu ludzi przyprowadzić. Pomniki są całe w farbie, wszystko 

po barbarzyńsku pomazane. No cóż... Pojechałem po swoich gości. Jadę i myślę, co mam im 

powiedzieć. Jak wyjaśnić to wszystko? Samej mogiły Szwidkoja, dzięki Bogu, nie zbezcześcili, 

ale widok całego cmentarza! Krótko mówiąc, nic lepszego nie wymyśliłem, niż... kupić folię 

budowlaną. „A co – myślę - zostawię gości w samochodzie, sam tam pobiegnę i kocami przykryję 

pomniki. Powiem, iż trwa remont. Dlatego są zasłonięte”. Odebrałem ludzi z dworca, jedziemy na 

cmentarz. I nagle przypomniałem sobie, że jest niedziela! I jaki tam koc?! Chleb z trudem kupisz. 

Wszystkie sklepy są zamknięte. W końcu przyjeżdżamy na cmentarz, idziemy, ja nabieram pełną 

pierś powietrza i patrzę, a wszystkie pomniki stoją czyste. Nawet oczy kilka razy otworzyłem i 

zamknąłem. Nic nie rozumiem! Przecież mi się to nie przyśniło! Okazuje się, że policjanci, którym 

poskarżyłem się na wandalizm, po moim odjeździe od razu zadzwonili do jakiegoś urzędnika 

tutejszego urzędu miejskiego. On odpowiadał wtedy za stan cmentarza. I ten, gdy się dowiedział, 

że ludzie jadą specjalnie, aby uczcić pamięć swojego krewnego, przyjechał, nie zwracając uwagi, 

że jest niedziela, i sam, własnoręcznie odczyścił wszystko z farby! I pojechał do domu. Nie znam 

jego imienia i nazwiska, niestety. Jestem mu tak wdzięczny! Potem rodzina Szwidkoja zaprosiła 
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mnie do Charkowa. Latem 2013 roku pojechałem w swoją pierwszą dużą podróż na Ukrainę, a 

potem do Rosji. 
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Jestem szczęśliwy. Jestem w Kursku! 

Do Charkowa przyjechałem na samym początku maja 2013 roku na zaproszenie Aleksieja, 

prawnuka Szwidkoja. Jechałem pociągiem ze Lwowa. Zorganizowali dla mnie iście królewskie 

przyjęcie, czekali na dworcu, pokazali miasto, zabytki. Spokojnie wtedy było na Ukrainie. 

Następnie wsiadłem do pociągu i pojechałem do Kurska. Dlatego, że moim marzeniem i celem 

było wtedy zwiedzenie właśnie tego miasta. I Prochorowki, miejsca bitwy kurskiej.  

Pamiętam, jak przyjechałem na dworzec w Kursku. Godzina trzecia nad ranem. Ludzi nie 

ma. Wchodzę do budynku dworca, a tam rzeźby przedstawiające żołnierzy, mapa bitwy kurskiej, 

wszystko dookoła jest temu poświęcone. Chodzę po dworcu i wszystko oglądam, prawie 

przyklejam się do ścian. Czuję, że ktoś na mnie patrzy. Obejrzałem się – policjant. Rozumiejąc, jak 

ja teraz wyglądam z boku, podchodzę do niego, mówię: - Dzień dobry! Przyjechałem zobaczyć 

Prochorowkę. Gdzie tu jest najbliższy hotel?. Okazało się, że hotel jest na czwartym piętrze dworca. 

Poszedłem na górę, wynająłem pokój, położyłem się do łóżka i pomyślałem: „Jestem szczęśliwy. 

Jestem w Kursku”. I od razu zasnąłem...  

O poranku obudziłem się i pojechałem pociągiem podmiejskim do Prochorowki. W 

pociągu robotnicy z nocnej zmiany, zmęczeni, hałasują, śmieją się. Myślę sobie: - Ależ wy, 

Rosjanie, jesteście podobni do nas, Polaków. A w Prochorowce trwają przygotowania do 

obchodów 9 maja, Dnia Zwycięstwa. Kobiety sadzą kwiaty, sprzątają śmieci po zimie. Wieś jest 

cała taka piękna, pogoda wspaniała. I oto ja, nareszcie, na własne oczy zobaczyłem i nawet 

dotknąłem słynnego zabytku – „Tarana”. Setki razy widziałem go na zdjęciach, a teraz stoję obok 

niego. Potem zajrzałem do cerkwi, a tam wszystkie ściany pokryte imionami poległych żołnierzy. 

Jest ich tam wiele tysięcy. 

Pomyślałem, że trzeba pojechać na miejsce bitwy. Stanąłem na drodze i czekałem na 

okazję. Zatrzymuje się ciężarówka, a w niej dwóch Ukraińców. Bardzo weseli goście. Mieszkają 

w Charkowie, pracują w Rosji. Nikt jeszcze nawet nie podejrzewał, że po upływie roku wszystko 

się tak zmieni. Mam nadzieję, że wszystko u nich w porządku... Podwieźli mnie na pola bitwy. 

Wychodzę, pytam: - Ile?, a oni na to: - No co ty?! Idź. Pieniędzy nie wzięli. 

I oto stoję na polu Prochorowki, w miejscu, gdzie odbyła się najstraszniejsza wielka bitwa 

czołgów w historii ludzkości. Przywiozłem ziemię z tego pola do Polski. Przechowuję ją teraz w 
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mojej kolekcji domowej. Gdy otworzę muzeum, ziemia ta i inne eksponaty zajmą swoje miejsce 

przy stanowisku poświęconym bitwie pod Kurskiem. Gdy spacerowałem po polu, przyjechała tam 

wycieczka. Spadochroniarze, weterani wojsk desantowych. Jak tylko ich zauważyłem, od razu 

zacząłem …śpiewać z nimi „WDW – z nieba witajcie!”. Zaśpiewałem z akcentem, oczywiście. 

Głośno zaśpiewałem. Zawsze głośno śpiewam. Oni na mnie patrzą. Ja na nich. Krzyczę do nich: - 

Pozdrowienia z Polski! Oni, zdziwieni: - Z Polski?! Przywitaliśmy się, porozmawialiśmy. Bardzo 

dobrze mnie przyjęli, poczęstowali. Pospacerowałem tam jeszcze po polu i zdecydowałem się 

wracać. Znowu stanąłem na drodze i zatrzymała się obok mnie ciężarówka z tymi samymi dwoma 

Ukraińcami. Znowu! Pośmialiśmy się i oni zawieźli mnie z powrotem do Kurska. Ja od razu na 

dworzec i do Moskwy! 
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Moskwa – Stalingrad 

Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem stolicę Rosji. Czekał na mnie Andriej Łukin. Poznałem 

się z nim przez Internet. Zwrócił się do mnie w sprawie poszukiwań swojego dziadka, który zginął 

w Polsce. Ja go znalazłem, znalazłem jego mogiłę. Zamocowaliśmy tam tabliczkę ze zdjęciem. I 

Andriej zaprosił mnie do Moskwy. 

Oczywiście, najpierw poszedłem na Plac Czerwony, zobaczyłem zmianę warty honorowej, 

Kreml. Maj, ciepło. Miasto przygotowywało się do Dnia Zwycięstwa. To były niesamowite, bardzo 

szczęśliwe dni w moim życiu. Odwiedziłem Moskwę, a w kolejce miałem jeszcze dwa miasta – 

Sarańsk i Wołgograd, znane niegdyś jako Stalingrad miasto legendarnej bitwy z lat 1942-1943. 

Do Wołgogradu również pojechałem pociągiem. Zdecydowałem, że nie ma sensu lecieć 

samolotem, jeśli chce się zobaczyć i poznać prawdziwą Rosję. Tyle ludzi, tyle ciekawych sytuacji. 

Na przykład, po drodze do Wołgogradu naprzeciwko mnie siedziała kobieta w wieku około 55 lat. 

Taka niezwykła, rosyjska kobieta, na głowie okrągła czapka z włosów. Jak w filmach radzieckich. 

Gdy się dowiedziała, że jestem z Polski, z jakiegoś powodu zaczęła mnie częstować jedzeniem. 

Nie wypadało mi odmówić. A potem okazało się, że ona zna wiele pieśni rosyjskich. I śpiewaliśmy. 

Przez całą podróż do Wołgogradu (pociąg był dzienny) śpiewaliśmy. Na cały wagon. Niech nam 

wybaczą wszyscy pozostali pasażerowie, ale wydaje mi się, że im to nie za bardzo przeszkadzało. 

Dojeżdżamy do Wołgogradu. Przez okno widzę jeden z największych pomników na świecie – 

„Ojczyzna-matka wzywa!”, wzniesiony w 1967 roku jako hołd bohaterskim obrońcom Stalingradu. 

Jaki on jest ogromny! Jaki majestatyczny! To wielkie szczęście móc to wszystko zobaczyć na 

własne oczy! 

Czekał na mnie na peronie mój znajomy Aleksandr, mieszkałem u niego przez dwa dni. On 

aktywnie pracował w grupie poszukiwawczej Aleksieja Kuzniecowa, przewodniczącego drużyny 

„Pancerz” z Sarańska. Znajomość z nimi również była dla mnie istotna i później odegrała swoją 

rolę. Przez te dwa dni, które mieszkałem u Saszy, karmili mnie do syta. Jego mama wyśmienicie 

gotuje mięsne potrawy. I przez całe dwa dni jadłem. W ogóle, Rosjanie bardzo lubią gotować. I 

jeść. I karmić gości... I mnie karmili. Karmili mnie tak, że od stołu nie odchodziłem, wysuwałem 

się. Nie mogłem oddychać. Mój żołądek uciskał moje płuca. Przez dwa dni spacerowałem po 

Wołgogradzie / Stalingradzie. Widziałem miejsce, gdzie więzili do niewoli niemieckiego 
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feldmarszałka Friedricha Paulusa, karabin jednego z najlepszych snajperów wszechczasów 

Wasilijia Zajcewa, legendarny Dom Pawłowa, w którym grupka czerwonoarmistów miesiącami 

odpierała niemieckie ataki. I wiele innych miejsc. Oczywiście, obejrzałem Defiladę 9-go Maja. 

Najbardziej mnie zachwyciło to, jak przeszli desantowcy, zachowałem też w pamięci przejazd 

UAZów. Do późnego wieczora spacerowałem po Wołgogradzie, potem przypomniałem sobie, że 

w tym mieście znam jeszcze jedną osobę – Aleksieja. Pomagał mi on kiedyś w poszukiwaniach. 

Przypomniałem sobie, że on również mieszka w Wołgogradzie. Niestety, nie znałem numeru jego 

telefonu. Ale adres na kopercie się zachował. I koperta ta, przypadkowo, znajdowała się u mnie 

razem z dokumentami. Wyjąłem ją i pojechałem pod ten adres. Dzwonię przez domofon na dole, 

mówię: 

- Cześć! Tu Jerzy z Polski. 

- Jaki Jerzy z Polski? 

- Jerzy! Z Polski! 

- Jaka Polska?! Jak?! Czy to ty?! 

Ogólnie mówiąc, wpadłem do niego, jak śnieg z dachu na głowę, a on przyjął mnie z 

tradycyjną rosyjską gościnnością. 

Następnego dnia wyjechałem do Sarańska, do mojego przyjaciela Aleksandra Liubimkina. 

Przywiozłem ziemię z mogiły jego dziadka, którą odbudowaliśmy w 2012 roku, pisałem o tym 

wcześniej. To była taka moja pierwsza akcja. Teraz już uczyniliśmy z tego tradycję, a akcja ta ma 

u nas nazwę „Powrót do domu”. A wtedy: pierwsza ziemia z mogiły radzieckiego żołnierza 

pochowanego w Polsce została przywieziona przez nas do Rosji w maju 2013 roku. Bardzo mi się 

spodobał Sarańsk. Aleja Sławy, Plac Soborowy, Skwer Zwycięstwa, muzea. Piękne domki. Miasto-

piernik, jak mówią w Rosji. Tam jest taka atmosfera, spokojna, towarzyska. 

Po upływie trzech dni wróciłem do Moskwy. Stamtąd do Polski. To była moja pierwsza 

duża podróż po Rosji. Pamiętam dokładnie swoje wrażenia; teraz, po upływie lat, stają się jeszcze 

mocniejsze. Silne, wielkie państwo. A ludzie? Ludzie bardzo serdeczni. I również bardzo silni, jak 

ich państwo. Ogólnie mówiąc, po tej podróży zrozumiałem, że jestem szczęśliwym człowiekiem. 
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Pewnie jest w moim życiu coś, co chciałbym naprawić, ale z jednego jestem szczęśliwy. Ze 

swojego zajęcia. Z działalności, którą się zająłem. 

Podsumujmy te pierwsze lata wytężonej pracy. Odremontowaliśmy mogiłę Iwana 

Budiańskiego w Katowicach, w październiku 2013 roku odrestaurowaliśmy cmentarz żołnierzy 

radzieckich w Bytomiu i po odnalezieniu szczątków radzieckiego żołnierza zamontowaliśmy płytę 

nagrobną w Kędzierzynie-Koźlu. W listopadzie tego samego roku skończyliśmy remont nagrobku 

radiotelegrafistki Olgi Jasznej i mogiły Grigorija Szwidkoja w Sandomierzu. To były dopiero 

skromne początki, a już wtedy zaczynałem rozumieć ogrom pracy, jaki stoi przed „Kurskiem”.  
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 Manifest „Kurska” 

Zaczęło się to późną jesienią 2013 roku. Nie mogę powiedzieć, że często oglądałem 

wiadomości, pracy miałem dużo. Zaczęliśmy odnajdywać i remontować coraz więcej miejsc 

pamięci. Ale codziennie zaczęły napływać wiadomości z Ukrainy. Że chcą do Unii Europejskiej, a 

Rosja ich nie puszcza. A oni chcą podpisać układ stowarzyszeniowy z UE i wyjść ze Wspó lnoty 

Niepodległych Państw. Wielu ludzi w Polsce w ogóle nie rozumiało wtedy, co się dzieje. Potem 

sytuacja zaczęła się komplikować, zaczęli pokazywać protesty na ulicach, starcia z jednostkami 

specjalnymi policji - Berkutem. Rozumiałem, że dobrze to się wszystko nie skończy. Ale nie 

myślałem, że będzie to miało tak duży wpływ na mnie, moją działalność i na „Kursk”. Widziałem, 

jak młodzi ludzie skakali na Majdanie, krzycząc „kto nie skacze, ten Moskal”. Zrozumiałem, że 

jest to operacja przeciw Rosji, zrozumiałem, że to tragedia. I miałem rację. Co się tu zaczęło dziać 

w Polsce! U nas i dawniej byli antyrosyjscy politycy. Ale, żeby im pozwalano mówić w ten sposób? 

Tak psuć atmosferę? Taką rusofobię rozpowszechniać? Wcześniej siedzieli, jak trusie. Bali się 

występować zbyt otwarcie i ostro. A teraz się zaczęło. Ich wypowiedzi nadawano grzmiały ze 

wszystkich mediów! „Rosja – potwór, Rosja – okupant!”. Wywarli wówczas bardzo mocny wpływ 

na Polaków. Bardzo mocny i bardzo zły. Tak, to była rusofobia, wcale nie mniej obrzydliwa od 

antysemityzmu, który przed wojną ogarnął Niemcy i wiele innych krajów Europy. Ta sama 

nienawiść i pogarda. Do tego podszyta irracjonalnym strachem, opowieściami o agresywnych 

planach Moskwy. 

Po przewrocie w Kijowie, po tym wszystkim, co się wydarzyło na Ukrainie, nasz rząd 

wspierał tamtejsze nowe władze. Wszystkim antyrosyjskim siłom w Polsce włączono „zielone 

światło”. I oni poczuli, że są na fali. Krótko mówiąc, zrozumiałem, że teraz cmentarze i pomniki 

radzieckie są w niebezpieczeństwie. Podobnie, jak moja cała działalność. I muszę podjąć decyzję. 

Teraz oto zdecydować – kontynuuję to, co robię, czy zamykam wszystko? 

Na podjęcie decyzji dałem sobie dziesięć sekund. Już wiedziałem, co postanowię. Trudno 

mnie czymś przestraszyć, dużo wszystkiego widziałem w życiu. Chociaż, jak się wyjaśni po kilku 

latach, przestraszyć mnie jednak można. Ale o tym później. A teraz zadecydowałem i złożyłem 

zgłoszenie na kolejny remont. Remont pomnika żołnierzy radzieckich w Dąbrowie Górniczej. 



 

 

 

28 

Wyobraźcie to sobie przez chwilę! Wszyscy dookoła krzyczą – „Wszystko zniszczyć!”, 

„Wszystko zburzyć!”. A ja planuję remont. Dookoła wszystko w kolorze flagi ukraińskiej, a ja 

odnawiam gwiazdy czerwone na pomnikach. Cały polski Internet w ogłoszeniach: „Zbieramy się 

tam jutro, idziemy niszczyć sowiecki pomnik!”, a ja piszę: „Kto pomoże? Restaurujemy radziecki 

pomnik”. Oczywiście, u wielu pojawiało się pytanie, czy jestem normalny?  

W tej sytuacji pomnik w Dąbrowie Górniczej to był dla mnie symbol. Symbol mojej 

decyzji. To było swojego rodzaju oświadczenie. Manifest Kurska”, w którym ogłaszaliśmy: „My 

nie porzucimy naszej działalności. Będziemy kontynuować restaurowanie pomników. Nie uważamy 

Rosjan za swoich wrogów! Potrzebujemy dobrych sąsiadów wokół nas, a nie wrogów. Chcemy 

pokoju, a nie wojny!”. 

To właśnie wtedy zacząłem współpracować w dwoma wolontariuszami. Dawid, młody i 

energiczny chłopak, był wtedy w wieku 18 lat, a Krzysztof był członkiem Komunistycznej Partii 

Polski. Jestem im bardzo wdzięczny. 

Pracy mieliśmy w 2014 roku mnóstwo. Skala przerosła nasze oczekiwania. W marcu 

odremontowaliśmy wspomniany pomnik w Dąbrowie Górniczej. W czerwcu odrestaurowaliśmy 

nagrobki na cmentarzu w Sandomierzu, m.in. mogiłę Nikołaja Sznipora, a także zrobiliśmy remont 

cmentarza w Olkuszu. W lipcu odnaleźliśmy szczątki czerwonoarmisty i zamontowaliśmy kolejny 

nagrobek na cmentarzu w Sandomierzu. W sierpniu odremontowaliśmy cmentarz w Kluczach, a 

we wrześniu w Sępólnie Krajeńskim i Czeszowie. W listopadzie wzięliśmy się za pomnik radziecki 

we Władysławowie, a w grudniu w Garncarsku. 
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2015 rok. Oświęcim wyzwolony po raz drugi. 

Polski rząd i prezydent poparli nowe władze na Ukrainie. Wszędzie rozpoczęła się 

antyrosyjska histeria, bardzo mocna. Na granicy idiotyzmu i schizofrenii. Wszyscy, którzy 

wrzeszczą o tym, jakimi Rosjanie są draniami, moim zdaniem, mają ciężką formę różnych chorób 

psychicznych. Wszyscy oni starali się ukąsić Rosję jak najmocniej i najpodlej. „Mistrzem” w tej 

dziedzinie był minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. W 

styczniu 2015 roku udzielił on wywiadu dla Polskiego Radia i powiedział, że Oświęcim został 

wyzwolony przez Ukraińców. No, bo przecież wyzwolili go żołnierze Frontu Ukraińskiego… To 

musieli być Ukraińcy! I poszła fala przez polskie media. Ci, którzy próbowali mówić prawdę, od 

razu stawali się „agentami Kremla”. Wszystkich stano się zakrzyczeć opowieściami o „strasznych” 

Rosjanach. 

W przeddzień kolejnej rocznicy wyzwolenia Oświęcimia, w styczniu 2015 roku, 

zdecydowałem, że tam pojadę. I nie sam, a z wolontariuszami, wszystkimi, kto chce być tam ze 

mną. Zrobiłem duży baner: kobieta-więzień dziękuje radzieckiemu żołnierzowi za wolność. 

Był to obraz, akwarela. Namalował go mój przyjaciel, malarz. Nazwiska na razie ujawniać 

nie będę; i tak miał kłopoty przez to, co zrobił. Namalował ten obraz i poszedł do trzech-czterech 

warsztatów w Polsce, aby wydrukować baner. I wiecie co? Wszędzie odmówiono mu 

wydrukowania tego banera... Aż taka silna była propaganda! Garstka łajdaków rozgrzała atmosferę 

rusofobii do czerwoności. Ale mnie to nie dziwiło. Mimo wszystko, baner wydrukowałem. Sam. 

Niech będzie, że mały; nie takiego rozmiaru, jak chciałem. Ale udało się. Obraz ten zamocowałem 

na deski i w takiej ramce wysłaliśmy go do Administracji Prezydenta Władimira Putina.  

27 stycznia. O poranku przyjechaliśmy do Oświęcimia. Osiem osób. Nas, oczywiście, 

długo sprawdzali policjanci. W samochodzie – rosyjskie flagi, rosyjskie berety. Ciągle pytali: - Co 

to jest? A to po co? Wszystko im wyjaśniliśmy. Przyjechało dużo Ukraińców, „wyzwolicieli”. Ale 

my dobrze się przygotowaliśmy. 

Galina Sapożnikowa relacjonowała później w gazecie „Komsomolskaja Prawda”: „’Wiesz, 

tam przyjechali tacy zabawni Rosjanie!’ - słyszymy z Robertem, jak szczebioczą jakieś dwie 

pobudzone Polki. Po kilku minutach wraca Robert: ‘Znalazłem tych ‘zabawnych’ Rosjan, ale 

okazało się, że są Polakami’. Nie wierzę własnym oczom: grupa mocnych facetów ze wstążkami 
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gieorgiewskimi, z wyglądu desantowcy, w rękach trzymają plakat, na którym kobieta w pasiaku 

obozowym ściska rosyjskiego żołnierza i ogromną flagę rosyjską z napisem ‘Dziękuję za życie’. 

Czy to sen? – ‘Przyjechaliśmy, żeby  uczcić pamięć waszych żołnierzy, którzy siedemdziesiąt lat 

temu wyzwolili obóz koncentracyjny Auschwitz’ - mówi Jurek (Jerzy) Tyc, założyciel 

stowarzyszenia ‘Kursk’. – ‘Żołnierz radziecki uratował moją mamę i to ona kazała mi czcić pamięć 

waszych żołnierzy. Zdecydowałem, że do końca życia dbać będę o ich mogiły. My remontujemy 

pomniki za własne pieniądze. Wszystkim Rosjanom chcę dzisiaj powiedzieć: pozdrawiam z okazji 

70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. Życzenia, ode mnie, od mojej 

organizacji ‘Kursk’ oraz od mojej mamy. Niestety, obecnie oficjalna propaganda próbuje pisać 

historię na nowo, żeby młode pokolenie już w ogóle nie pamiętało o tym, kim był radziecki żołnierz. 

Próbują sugerować, że okupantami były nie tylko wojska niemieckie, ale również żołnierze Armii 

Czerwonej. To straszny fałsz, ale takie wiadomości stale nadają w naszej telewizji. Młodzież jest 

wprowadzana w błąd przez antyrosyjską propagandę. Trzeba się temu przeciwstawiać. Dlatego 

dzisiaj tu przyjechaliśmy, żeby pokazać, że nie wszyscy Polacy zgadzają się z oficjalną polityką 

naszych władz państwowych’.”. 

Wyszliśmy na plac. Każdy z flagą rosyjską. Wyobraźcie sobie! Stoją na placu liczni Polacy, 

Ukraińcy. Są też Rosjanie, ale niewielu. Przedstawiciela Rosji na trybunie w ogóle posadzili w 

drugim rzędzie! I nagle zjawiła się duża grupa. My! Z flagami Rosji. Z pieśnią. W beretach, w 

podkoszulkach marynarskich. Plac ucichł i wszyscy jakoś zesztywnieli w napięciu. Stanęliśmy 

pośrodku. Pozostali Rosjanie, którzy byli na placu, też do nas podeszli. Rozdaliśmy kopie tego 

obrazu. Przez całą ceremonię staliśmy w samym centrum. Tam, gdzie powinni byli stać tamci, 

którzy rzeczywiście wyzwolili ludzi z tego obozu, którzy zwyciężyli z faszyzmem. Wszyscy 

pozostali na placu doznali szoku. Oni myśleli, że Polacy nie pamiętają, kto walczył, kto wyzwolił. 

Nie. Pamiętają. Nie wszyscy stracili pamięć. 
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„Dobry, ludzki” ksiądz... 

Na początku 2015 roku skontaktował się ze mną pewien weterynarz z Działdowa. Jest 

Polakiem, ale z rosyjskimi korzeniami. Ma na imię Cezary. Powiedział, że chce odbudować 

pomnik na zbiorowej mogile żołnierzy radzieckich, która znajduje się na cmentarzu katolickim w 

jego miejscowości. Chce być sponsorem remontu. W ogóle, on chciał to zrobić sam, ale nie 

wiedział, od czego zacząć. Zdecydował zwrócić się do fachowca. Było mi miło, że uważano mnie 

za fachowca w tej sprawie. Zwróciłem się o pozwolenie na przeprowadzenie remontu do wojewody 

warmińsko-mazurskiego. On się nie sprzeciwiał, ale odnotował, że trzeba uzyskać również 

pozwolenie kapłana katolickiego. Znalazłem jego numer telefoniczny, uzgodniliśmy spotkanie. 

Przyjechałem i to była bardzo nieprzyjemna rozmowa. Usłyszałem od niego, że „leżą tam 

okupanci”. Najlepiej byłoby ten pomnik zupełnie zburzyć. On sam, osobiście, planuje robić zimą 

dziury w pomniku! Żeby woda go rozsadzała od wewnątrz i żeby on runął jak najszybciej... Taki 

to „dobry, ludzki” kapłan katolicki służy w kościele w Działdowie. Doznałem szoku. 

Miejscowość ta do II wojny światowej była rozdzielona na dwie połowy – niemiecką i 

polską. Jak tylko rozpoczęła się wojna, pierwsze, co zrobili Niemcy, to rozstrzelali wszystkich 

polskich kapłanów łącznie z biskupem. Wyszedłem po tym spotkaniu. Myślę o jego słowach: - 

Ojcze ty święty, jakiś ty jesteś nie święty... Wszystko opowiedziałem Cezaremu. On powiedział, że 

sam pójdzie do kapłana. A Cezary to znany człowiek w mieście. Nie biedny. I umiejący ludzi 

przekonywać. Rzeczywiście, po jakimś czasie otrzymałem od tego księdza pozwolenie na remont. 

W jaki sposób jego przekonał weterynarz? Wiem, w jaki sposób. Ale to też pozostawmy na 

sumieniu „dobrego, ludzkiego” kapłana katolickiego. Już tydzień po uzyskaniu pozwolenia 

rozpocząłem pracę. Obok przechodzili mieszkańcy miasta i żaden z nich nie był przeciwko pracom 

remontowym. Odwrotnie, ludzie mówili, że nareszcie ktoś zaczął dbać o groby. Mogę tyle 

opowiedzieć o każdym naszym projekcie… 

Odbudowaliśmy pomnik. I pierwsze, co zrobiłem, to ostrzegłem Cezarego, że w każdym 

polskim mieście po 2014 roku, niestety, dochodzi do głosu idiotyzm i rusofobia. Możliwe, że będą 

próbowali zbezcześcić pomnik. Zamówił na otwarcie bardzo piękny wieniec. Wstążki w barawach 

flagi Polski. I napis – „Pamiętaj, Polsko, kto Cię wyzwolił!”. Już po dwóch dniach ktoś usunął tą 

wstążkę. Po upływie roku odpiłowali czerwoną gwiazdę. Z Cezarym zgłosiliśmy to na policję. Oni, 

ma się rozumieć, nikogo nie znaleźli. Sprawę zamknięto. W 2016 roku ponownie odbudowałem 
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pomnik – zamocowałem nową gwiazdę. Wydaje się, że na razie pozostawili go w spokoju. Zresztą, 

możliwe, że w tej właśnie chwili czyjeś plugawe ręce znowu próbują odpiłować gwiazdę od 

monumentu. I będzie tak się działo do tej pory, dopóki władze temu nie zapobiegną, nie zaczną 

ścigać sprawców aktów wandalizmu i surowo ich karać. 

W 2015 roku znów zrobiliśmy naprawdę dużo, choć wydawało się, że to kropla w morzu 

potrzeb. W marcu wykonaliśmy remont pomnika w Krośnie Odrzańskim, w lipcu – w Obrzycy. 

Latem odremontowaliśmy pomnik polskich i radzieckich partyzantów w Żabicach. W sierpniu 

pomnik radziecki w Dąbrowie, a we wrześniu w Zabłoczach. W październiku odrestaurowaliśmy 

aż trzy pomniki: polskich i radzieckich partyzantów w Górce Szczukowskiej i Świętej Górze oraz 

żołnierzy Armii Czerwonej w Działdowie. 

Atmosfera gęstniała. Zaczynała się epoka otwartych represji. Jesienią wybory wygrała 

partia, która nienawiść i żądzę zniszczenia wyniosła na swe sztandary. W grudniu 2015 roku z 

Polski wydalono zasłużonego, wieloletniego korespondenta rosyjskich mediów. Jednym z 

powodów było to, że pisał prawdę, także o losie radzieckich pomników.  
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„Proszę mówić, Pana uważnie słuchają” 

2016 rok. Telefonuje do mnie mój przyjaciel z Wrocławia, mówi, że spaceruje teraz po 

parku (a park tam jest duży, prawie jak las) i zauważył, że w rowie jakieś odłamki betonowe leżą. 

Zszedł na dół i się im przyjrzał. Siedem czy osiem ogromnych kamieni. Na jednym z nich data: 

1945 rok oraz gwiazda. Stało się jasne, że jest to pomnik żołnierzy Armii Czerwonej, że został 

zburzony i po prostu wyrzucony do rowu w lasku, jak gruz. Odrażająca, ohydna cecha tych, którzy 

niszczą pomniki. Zniszczyliście? Zburzyliście? Chociaż posprzątajcie po sobie! Nie, po prostu 

rzucili, jak stertę kamieni. Mają dość sił na burzenie, ale nie wystarcza im ich na doprowadzenie 

do porządku swojego stanu umysłowego. 

Krótko mówiąc, pomyślałem, że trzeba jechać, obejrzeć ten pomnik. Zdecydować, co z nim 

robić. A tu jeszcze skontaktował się ze mną dziennikarz i reżyser z Rosji Aleksiej Denisow. 

Zaproponował podróż i filmowanie pomników, które burzą. Odpowiedziałem mu, że jedziemy do 

Wrocławia. Tam jeden w ogóle do rowu rzucili. Nawet go wywieźć nie mogli. Pojechaliśmy na 

zachód Polski. Podjechaliśmy pod pomnik w Mikolinie (o nim opowiem później). Następnie 

pojechaliśmy do parku we Wrocławiu, aby tam nakręcić materiał. Wszystko nakręciliśmy, 

powiedziałem, że obiecuję Rosjanom, że za rok pomnik będzie wyciągnięty i uratowany. Problem 

był w tym, że brakowało pieniędzy. Pomnik składał się z ośmiu ciężkich, granitowych elementów, 

leżał w dole w lesie. Potrzebny był ciężki sprzęt, trzeba wynajmować koparkę i ciężarówkę. Będą 

potrzebne pieniądze. Zdecydowałem zwrócić się do Kurska. Do mera tego miasta. Spotkanie 

odbyło się w szkole numer 43, przyszedł na nie zastępca mera, a po spotkaniu podeszła do mnie 

dyrektorka szkoły i powiedziała, że chce się ze mną również spotkać zastępca kierownika Funduszu 

Aleksandra Powietkina „Odrodzenie” Aleksandr Artiomow. Powiedział, że obserwuje naszą 

działalność, że jest zachwycony naszą pracą i zapytał, w jakiej sprawie przyjechaliśmy i jak on 

może pomóc. Sasza to człowiek silny i zdecydowany. Człowiek słowa, jak mówią. Prawdziwy 

Rosjanin. Powiedziałem, że przyjechaliśmy starać się o wsparcie ratowania pomnika. I w tym 

samym dniu otrzymaliśmy pieniądze na te prace. Wróciłem do Polski i zacząłem przygotowywać 

się do tej trudnej operacji. Uzyskałem pozwolenie od prezydenta Wrocławia, osobiście wyraził 

zgodę. Dał mi dane kontaktowe urzędnika z Urzędu Miasta, który miał pomagać w realizacji 

projektu. Uzgodniłem z nim datę, kiedy przyjadę, zapłacę za sprzęt, załaduję pomnik na ciągnik i 

odwiozę do miejsca przechowywania. W przeddzień zadzwoniłem do niego – milczenie. 
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Telefonowałem przez cały dzień. Cisza. Napisałem sms. Przeczytał i odpowiedział: „Czego Pan 

chce?”. Co to za pytanie? Przecież umówiliśmy się! Odpowiadam mu: „Miał mi Pan pomóc 

wyciągnąć pomnik. Umówiliśmy się na jutro”. Poprosił, żebym zaczekał. Znów sms i znowu cisza. 

Telefonuję do niego, on milczy. Trudno, pomyślałem. Znalazłem inną osobę z koparką. Umówiłem 

się, uzgodniliśmy godzinę. Przyjechałem o poranku, czekam na niego. I otrzymuję sms – „koparka 

się zepsuła, nie przyjadę”. Cuda! Pojechałem do Wrocławia, przenocowałem tam i znalazłem 

kolejnego właściciela sprzętu. Przyjechał rano, obejrzał, co i jak. Nie ma problemu - mówi. 

Wyciągniemy. Proszę zadzwonić do mnie po kilku godzinach, przyjadę ze sprzętem. Telefonuję 

do niego, a on nie odbiera. A na mój sms odpowiedział: …„koparka się zepsuła, nie przyjadę”. To 

przestało być śmieszne. Ze przerażeniem zrozumiałem, że oni wszyscy boją się ze mną rozmawiać 

przez telefon. Miałem przeczucie, że zaraz po tym, jak się ze mną umawiają, ktoś inny 

przeprowadza z nimi rozmowę.  

Telefonuję do swojego wolontariusza. Opowiadam to wszystko. I mówię, że planuję 

zgłosić się na policję. Mój telefon ktoś podsłuchuje, to jest już jasne. Znów nocuję we Wrocławiu. 

O poranku telefonuję do kolejnego właściciela koparki, mówię, że jest mi ona pilnie potrzebna, 

daję pieniądze z dodatkiem za szybkość. Ten od razu przyjechał, i wreszcie zabraliśmy pomnik. 

Został przez nas wyciągnięty w ciągu dwóch godzin. 

Obecnie monument ten jest uratowany. Jego wysokość to pięć metrów. Na razie, 

oczywiście, nie został przywrócony na dawne miejsce. Ale jest uratowany, to jest najważniejsze... 

Wtedy, pod koniec 2016 roku, zaczęliśmy remontować jeszcze dwa bardzo ważne pomniki. 

To pomniki polsko-radzieckiego braterstwa broni w Płotach i Strzelcach Krajeńskich. Częściowo 

pomógł nam w tym Oleg Aszurkow, założyciel ruchu społecznego „Warta Honorowa”. Z Olegiem 

i jego współpracownikiem Aleksiejem Cariowem los mnie połączył również w 2016 roku w czasie 

posiedzenia Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej. Byłem zaproszony w charakterze gościa. Oleg 

podszedł do mnie, zaprosił do swojego biura. Spotkaliśmy się, omówiliśmy sytuację z remontami. 

On zapytał, jak może pomóc. Mówię: - Wie Pan, w mieście Strzelce Krajeńskie znajdują się dwa 

pomniki żołnierzy polskich i radzieckich. Pomnik żołnierzy rosyjskich już został przez nas 

odbudowany. Remont został opłacony przez Polaków darowiznami. Byłoby nieźle, gdyby teraz 

Rosjanie zapłacili za remont pomnika żołnierzy polskich. Zgodził się i w kwietniu 2017 roku został 

odbudowany również drugi pomnik. 
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Oba pomniki już wiosną 2018 roku decyzją władz miały zostać zburzone, ale je 

uratowaliśmy. Zabraliśmy, można powiedzieć, prosto spod łyżki koparki. Czasem mi się wydaje, 

że żołnierze na tych pomnikach są żywi. I oni widzą wszystko, co się dzieje dookoła.  

W związku z ty, czym się zajmowałem i ja znalazłem się pod bacznym okiem 

wszechobecnej kontroli. Od 2015 roku stałem się obiektem zainteresowania polskiej prokuratury. 

Wiem, dlaczego. Przez donosy. Donosy „życzliwych”, którzy nie mogli pogodzić się z tym, że ja 

odnawiam pomniki i cmentarze wyzwolicieli Polski. Dlatego, że oni uważają ich za okupantów. A 

druga grupa to „życzliwi” innego rodzaju, którzy nigdy nic nie robili, nie dokonują prac 

remontowych, nie robią żadnych projektów. Dlatego, że nie chcą. Ale przy tym strasznie 

zazdroszczą tym, którzy chcą i robią. Są gotowi obrzucić błotem i pomówić. Nie w twarz, 

oczywiście. Za plecami. Gardzę wami wszystkimi, oto, co wam powiem! 

Tych rozmaitych „życzliwych” było naprawdę dużo. Przychodzili do mnie z propozycją 

współpracy. Do szeregów „Kurska” nikogo nie przyjmuję. Chcecie współpracować, róbcie coś. W 

pracy zobaczymy, co sobą reprezentujecie. Z niektórymi z tych, którzy przychodzili mamy bardzo 

dobre relacje. My, rzeczywiście, współpracujemy i pomagamy sobie nawzajem. Ale były i takie 

indywidua, że aż trudno uwierzyć... Wydaje się, że mówią sensownie, są pracowici, energiczni. 

Razem odbywaliśmy różne spotkania. Planowaliśmy wspólne akcje. Ktoś nawet do domu mnie 

zapraszał na obiad, zaznajamiał z rodziną. A potem takie rzeczy się wyjaśniały, że, zrozumiałem, 

że od tych ludzi trzeba się trzymać najdalej, jak jest to tylko możliwe! Zazdrość, zawiść, głupota. 

I pomówienia. Tyle pomówień na mnie wylali, że ten fałsz zaczął wywierać wpływ na moją pracę! 

Bardzo wpłynęło to też na wydarzenia 17 maja 2018 roku, o których napiszę później. Ludzie ci to 

i mężczyźni, i kobiety. I Polacy w Polsce, i Polacy mieszkający w Rosji. Oni myślą, że ja nie wiem 

o wszystkich ich donosach i podłościach. Wiem. A są jeszcze ci, którzy po prostu, jak teraz 

rozumiem, zajmują się PR tematu z pomnikami w Polsce. To znaczy, tylko słowa są piękne. Żadnej 

rzeczywistej pomocy. Nie od razu to zrozumiałem, niestety. 

Telefonują do mnie: ‘Jerzy, my przyjedziemy, trzeba porozmawiać, uzgodnić, jak pomóc, 

w jaki sposób?’ Świetnie – mówię - Przyjeżdżajcie. Rozmawiamy. Piękne słowa mówią, aż się 

płakać chce. Zdjęcie na pamiątkę. Rozstajemy się. Czekam ma wynik. Cisza. Telefonuję, piszę – 

no co, jak tam? – Tak, no, rozumiesz... Tu taka sprawa.... Jak tak można? Tyle pięknych słów, tyle 

obietnic pomocy! Mogę to porównać do takiej sytuacji: jestem, przypuścimy, na czele natarcia. 
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Pociski się rozrywają, trwa bitwa! A nabojów i pocisków nie wystarcza. I ja proszę, aby mi je 

dostarczyli. Proszę: kupcie materiały, opłaćcie pracę! Trzeba wszystko ratować; jeszcze jest wiele 

do uratowania! A mi odpowiadają: Jerzy, jesteś prawdziwym bohaterem! Dobra robota! Trzymaj 

się tam! Jesteśmy z ciebie dumni!... Śmieszne? Nie dla mnie. 

Z czasem moja działalność zaczęła na siebie zwracać uwagę także mediów rosyjskich. Po 

raz pierwszy zaproszono mnie do telewizji rosyjskiej na talk-show w 2015 roku. Do kanału 

„Rossija”, na program telewizyjny „Specjalny korespondent”. To było moje pierwsze 

doświadczenie takiego rodzaju i, oczywiście, stresowałem się. Program prowadził Jewgienij 

Popow. Bardzo dobrze go pamiętam. Tam poznałem się z zabitym potem na Ukrainie 

dziennikarzem i pisarzem Olesiem Buziną. Niech spoczywa w spokoju. 

Talk-show są w Rosji, jak wszędzie, różne, niektóre są konstruktywne, niektóre bardziej 

skandalizujące. Ale to, co mnie przyciąga, to realna wolność słowa, jaka tam panuje. Tam, do 

studia, zapraszają nawet ukraińskich banderowców, by wysłuchać ich zdania. Pamiętam, jak 

doznałem szoku, gdy zobaczyłem prawdziwych faszystów, którzy w programie telewizji rosyjskiej 

na żywo mówili, że są potomkami tych, którzy mordowali żołnierzy Armii Czerwonej i są z tego 

dumni. Tak powinna wyglądać wolność słowa. I nasi, polscy nadawcy powinni brać przykład z 

takiego podejścia do różnych punktów widzenia. W Polsce jest inaczej. Chociaż w 80% 

politycznych talk-show w Polsce dyskutuje się na temat Rosji, ale bez udziału jej przedstawicieli! 

Nawet bez udziału tych, którzy w Polsce są innego zdania. Taka oto wolność słowa po polsku! 

Wstyd. 

Niektórzy dziennikarze naprawdę bardzo nam pomogli. Chcę podziękować Andriejowi 

Omelczenko, dziennikarzowi, działaczowi społecznemu, członkowi Izby Społecznej Obwodu 

Kaliningradzkiego, z którym poznałem się w 2015 roku. Przeprowadziliśmy razem wiele imprez, 

spotkań ze społecznikami, zorganizowaliśmy rajd „Drogi Pamięci”. Wiem, że zawsze mogę liczyć 

na Andrieja. To człowiek, do którego można zadzwonić w środku nocy. 

Tam, w Kaliningradzie, mam jeszcze dwóch przyjaciół. Michaił Pyresin. Emerytowany 

kapitan pierwszego stopnia, członek komitetu Związku Uczestników II Wojny Światowej i 

Weteranów Floty Wojenno-Morskiej obwodu kaliningradzkiego. Człowiek-encyklopedia, 

wykonujący dużą pracę w zakresie odnalezienia żołnierzy i ustalenia nazwisk zaginionych bez 
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wieści. Nasze wspólne dzieło związane z pochówkiem żołnierzy w Proszowicach wkrótce 

zobaczycie. Jest też Andriej Wypołzow, dziennikarz kaliningradzki. On już od dawna prezentuje 

w mediach dorobek stowarzyszenia. Andriej, dziękuję Ci za wsparcie i stałą możliwość 

wypowiedzenia się na stronach twojego portalu! 

Chcę też dodać, że jestem wdzięczny za realną pomoc i wsparcie, którego ludzie udzielają 

stowarzyszeniu. Czasy są teraz trudne, ale „najciemniejsza pora doby jest przed świtem”. Dlatego, 

właśnie w takich chwilach życie pokazuje, kto – przyjaciel, kto – wróg. 

Jesienią 2016 roku znów wybrałem się do Rosji. Przyjechaliśmy do Moskwy, w składzie 

delegacji – ja i wolontariusze „Kurska”. Jurij Gołubiew, dziennikarz z Kurska, zdecydował się 

pomóc nam w podróży. Gdy usłyszał, że chcę przyjechać, powiedział – Przyjazd takich ludzi, jak 

wy, nie pozostanie niezauważony!. Napisał mi, że skontaktował się merostwem Kurska i że oni 

oraz gubernator obwodu kurskiego przygotują dla nas program pobytu. Skontaktowała się ze mną 

urzędniczka merostwa Jelena, dobrze mówiła po polsku. Przyjechaliśmy i przyjęli nas, jak 

honorowych gości. Chlebem i solą! Nawet się czegoś takiego nie spodziewałem. 

Oddzielnie chcę opowiedzieć o spotkaniu z Tatianą Nikołajewną, która zajmuje się 

kadetami. Jest ona prawdziwym krajoznawcą i koneserem wszystkiego, co związane z pamięcią o 

Wielkim Zwycięstwie. Po prostu zachwyciła mnie ilość medalów i orderów na jej piersi. I jeszcze 

jej głos, dowódczy i mocny. Kiedy zaczynała mówić, stawałem na baczność. A pod koniec 

spotkania powiedziałem: - Pani Tatiano, bardzo się cieszę, że jest Pani moim sojusznikiem, a nie 

przeciwnikiem. 

Informacja, że przyjechaliśmy i jesteśmy w Rosji, już się zaczęła rozprzestrzeniać po kraju. 

Zadzwonił do mnie przedstawiciel ruchu „My z Jelca” Wiktor Magomedhanow, którego 

dotychczas nie znałem. Dzwoni i mówi: - Jerzy, jeżeli Pan nie przyjedzie, to się obrazimy. Nie 

lubię obrażać ludzi. Pojechaliśmy do nich. Z Jelca znów pojechaliśmy do Sarańska na spotkanie z 

młodzieżą z drużyn poszukiwawczych, które zorganizował przewodniczący drużyny 

poszukiwawczej „Pancerz” Aleksiej Kuzniecow. 

Potem zdecydowałem, że trzeba koniecznie zajrzeć do wsi Satino-Russkoje i odwiedzić 

grób Jewgienija Rodionowa. Ten człowiek jest dla mnie symbolem honoru i odwagi. Żołnierz, 

wojownik. Tam spotkaliśmy się również z Liubow Wasilijewną – matką Żeni. A potem 
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wyjechaliśmy do Moskwy. Na spotkanie z Marią Zacharową, dyrektorem departamentu 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ds. spraw informacji i środków przekazu. 

Pół roku przed tym w wywiadzie dla magazynu „Kultura” powiedziałem, że chciałbym się spotkać 

i wypić kawę z Marią Zacharową. Tak, jestem bardzo zuchwałym człowiekiem! Skontaktowała się 

z nami służba prasowa MSZ. Zaproszono nas do muzeum historyczno-krajoznawczego w 

Sołnecznogorsku, gdzie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia „Kursk” z Zacharową. 

Zorganizowali nam oglądanie eksponatów wystawy poświęconej II wojnie światowej, 

poczęstowali kaszą żołnierską z kotła, no i oczywiście, wypiliśmy po sto „frontowych” gramów. 

Potem jeszcze to zdjęcie w polskich mediach umieścili i napisali, że Zacharowa nas napoiła i 

zwerbowała. Pozostawię to bez komentarza. Nie komentuję wypowiedzi kretynów. W tym samym 

czasie poznałem się z Wiaczesławem Kalininem, założycielem i dyrektorem agencji informacyjnej 

„Weterańskie Wiedmosti”. Dowiedział się o naszej podróży do Moskwy. Wiaczesław 

zorganizował dla nas ceremonię złożenia kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza koło Muru 

Kremlowskiego. 

Przez cały 2016 rok nie próżnowaliśmy też w kraju. W lutym odremontowaliśmy cmentarz 

żołnierzy radzieckich w Krakowie, w marcu pomnik w Strzelcach Krajeńskich. W kwietniu 

zamontowaliśmy kolejną płytę nagrobną w Sandomierzu, a w maju po ponownym pochówku 

złożyliśmy w grobie szczątki radzieckiego żołnierza w Kluczborku i jeszcze odremontowaliśmy 

pomnik w Gorlicach. Latem odremontowaliśmy pomnik poległych w bitwie pod Lenino w 

Strzegomiu i radziecki pomnik w Golczewie oraz odrestaurowaliśmy nagrobek czerwonoarmisty 

w Markach. Na koniec w grudniu przeprowadziliśmy remont pomnika polsko-radzieckiego 

braterstwa broni w Płotach. 

Nie zwracaliśmy uwagi na to, że atmosfera w Polsce była coraz gorsza. To był rok 

pierwszych aresztowań z powodów politycznych. 

Ania w „Kursku” 

Jak w moim życiu pojawił się w ogóle ten temat? W dzieciństwie. Od strony matki jestem 

rdzenną leningradką, przez całe dzieciństwo mieszkałam w domu, położonym w pobliżu Placu 

Zwycięstwa. Placu, na którym stoi monument bohaterskich obrońców Leningradu. Starsze 

pokolenie rodziny mojej babci przeżyło blokadę. Dziadek, pradziadkowie – wszyscy walczyli. 
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Od dzieciństwa, od rozpoczęcia nauki w szkole, temat wojny, blokady, ofiar oraz ceny 

zapłaconej za Zwycięstwo był święty. W stołówce szkolnej wyszydzano każdego, kto rzucał chleb 

na podłogę lub wyrzucał resztki pieczywa do śmieci. Miasto, które w czasie wojny przeżyło 872 

dni piekła, regularnie przeprowadzało w swoich szkołach lekcje pamięci. Nie wiem, czy zachowała 

się ta tradycja do czasów obecnych. 

Moja rodzina pochodzi z różnych miejsc. Jeden mój pradziadek przyjechał do Petersburga 

z Polski na samym początku dwudziestego wieku. Jest we mnie jeszcze łotewska, i niemiecka 

krew. 

 Zamieszkałam potem w Moskwie, gdzie współpracowałam w największymi rosyjskimi 

kanałami telewizyjnymi i mediami. Miałam kierunkowe wykształcenie i poznałam wszystkich 

istotnych w Rosji dziennikarzy, redaktorów i wydawców programów telewizyjnych. Sama 

otworzyłam firmę producencką, która zajęła się produkcją i przygotowaniem materiałów dla 

różnych kanałów. 

Z przewodniczącym „Kurska” poznałam się przypadkowo. Zauważyłam w sieciach 

społecznościowych, promowany przez kogoś z moich znajomych dziennikarzy artykuł: „Polak 

remontuje pomniki żołnierzy radzieckich”. Pamiętam, że pierwszą myśl miałam taką: wariat! 

Teraz, gdy te pomniki burzą, on je odnawia? Przejrzałam informacje dotyczące „Kurska”. Tak, to 

stowarzyszenie. Tak, rzeczywiście, remontują pomniki. I to już od dawna i stosunkowo skutecznie! 

I mamy wspólnych przyjaciół - ludzi, niezwiązanych z żadnymi podejrzanymi przedsięwzięciami. 

Trzeba pomóc. 

Za pośrednictwem przyjaciół znalazłam Jurka, nawiązaliśmy korespondencję. Nie, to nie 

wariat. Otwarty, radosny. Rusofil. Idealista. Jak się później wyjaśni, czasem nawet za bardzo 

idealista. Ale czas i ja, w miarę możliwości, tą jego wadę wspólnie usuwamy. Napisałam mu, że 

chcę pomóc, on akurat remontował pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni. I w ogóle, w 

ramach koordynacji działań stowarzyszenia tutaj, w Federacji Rosyjskiej, mogę udzielić mu 

wsparcia. Zaczęliśmy utrzymywać kontakt. Prowadziliśmy korespondencję, telefonowaliśmy, 

umówiliśmy się, że dla mnie on będzie „Jurek”, bo imienia „Jerzy” w Rosji zbyt często się nie 

spotyka. 
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Po miesiącu się spotkaliśmy. Jurek przyjechał do Moskwy. Napiliśmy się kawy i 

zrozumieliśmy, że na jednej filiżance kawy się nie skończy. Oboje byliśmy wolni od związków, 

dysponowaliśmy i sobą, i swoim czasem. I u mnie, i u niego był bagaż byłych małżeństw, 

związków. Mniej więcej wiedzieliśmy, czego oczekujemy od siebie nawzajem. Jednak, 

oczywiście, musieliśmy się dotrzeć. Przywyknąć. Bo nasze charaktery to nie wata cukrowa. W 

konkursie „uparciuch roku” trzeba byłoby nam uparcie dzielić pierwsze miejsca. Przyzwyczajenia, 

no i w jakimś stopniu mentalność, mamy różne. Nie bacząc na całą jego „rosyjskość” i moją 

„nierosyjskość”. 

Pod koniec wiosny 2017 roku przyjechałam do Warszawy. W ogóle, po raz pierwszy byłam 

wtedy w Polsce! Nie chcę nikogo urazić, ale ten kraj nigdy nie był kierunkiem z moich marzeń. 

Gdyby nie Jurek, pewnie w ogóle nigdy nie pojechałabym do Polski. Może tylko po to, by znaleźć 

wreszcie jakieś informacje dotyczące mojego pradziadka. Wtedy, w czasie mojego przyjazdu w 

czerwcu 2017 roku, „Kursk” przygotowywał się do otwarcia pomnika w Mikolinie. 

Notka historyczna 

Pod koniec marca 1945 roku wojska Armii Czerwonej podeszły do Odry. W trakcie kampanii 

zimowo-wiosennej armia radziecka przeprowadziła szereg operacji zaczepnych, w których 

wojskom niemieckim zadano miażdżące porażki. 

W wyniku Operacji Wschodniopruskiej, Wiślańsko-Odrzańskiej, Dolnośląskiej i Górnośląskiej 

oraz ofensywy na Pomorzu Wschodnim Niemcy stracili bardzo ważne obiekty przemysłowe, 

pozostali bez wsparcia fabryk i zasobu mobilizacyjnego. Hitler już nie miał z czego i skąd 

uzupełniać tych strat. 

W 1945 roku Odrę forsowały setki tysięcy żołnierzy radzieckich. I wiele tysięcy z nich na 

zawsze pozostało na obu brzegach tej rzeki. 

W maju 2016 roku Jurek przywiózł grupę mieszkańców Kaliningradu z rajdu „Drogi 

Zwycięstwa”, zorganizowaną przez Andrieja Omelczenko, do miasteczka Mikolin nad Odrą, w 

odległości sześćdziesięciu kilometrów od Wrocławia. Stoi tam pomnik. Największy w Polsce 

monument, poświęcony radzieckim żołnierzom poległym podczas forsowania Odry. To szczególny 

pomnik. Odsłonięty na cześć żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego, poległych w dniach 23-30 stycznia 
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1945 roku podczas forsowania Odry na północ od Opola, w pobliżu miasteczka Mikolin. 

Zbudowany już w sierpniu - październiku 1945 roku. 

Możemy o nim przeczytać: „Na przedniej ścianie kolumny pomnika znajduje się napis: 

‘Bohaterom – zwycięzcom nad niemiecko-faszystowskimi najeźdźcami, dzielnym żołnierzom 

Pierwszego Frontu Ukraińskiego, z walkami forsowania rzeki Odry w lutym 1945 roku. Pierwszy 

Front Ukraiński, 1945 r.’. Z tyłu pomnika umieszczono napis: ‘Wieczna sława bohaterom poległym 

w walkach o wolność i niepodległość naszego kraju'. Na bocznej (wschodniej) ścianie pomnika 

umieszczono małą tablicę z następującym napisem: 'Wykonała 39 Jednostka Wojsk Inżynieryjnych. 

Budował starszy tech. lejtnant Wisniewskij W.G. przy aktywnej pomocy burmistrza pana 

Mieczysława Dratwy. Sierpień - październik 1945 roku'”. 

Pomnik ledwie znaleźli. Zarośnięte w krzakach i drzewach kamienne „coś”. Tylko blada 

gwiazda na iglicy pozwalała domyślać się, że znajduje się tu monument wojskowy. Jurek obiecał, 

że go odnowi. 

Obiecał i się przestraszył. Odnawianie pojedynczych grobów i małych pomników to jedno. 

Nawet cmentarzy. A tu - olbrzymi monument o wysokości osiemnastu metrów! Podstawa ma wiele 

ton. Rozmiary dużego domu. I jest w takim stanie, że nie wiesz, od czego zacząć. No, ale, jak już 

się za coś wziąłeś, to cóż... 

Jurek: 

Wolontariuszy w tym projekcie było dużo. Pomagały i osoby prywatne, i organizacje z 

Polski i Rosji. W Kaliningradzie zbiórkę pieniędzy zorganizował Dmitrij Wiszniewiecki. 

Wszystkich wymieniać nie będę, boję się, że kogoś pominę. Po prostu powiem – dziękuję 

wszystkim! Zrobiliśmy to wspólnym wysiłkiem! 

 

22 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie pomnika. Przyjechali przedstawiciele 

ambasad Rosji i Białorusi, organizacji pozarządowych, mediów. Goście i przyjaciele też 

przyjechali, i to dosyć licznie. Nie bacząc na to, że Mikolin to nie Mekka turystyczna. 300 km od 

Warszawy, 60 km od Wrocławia, najbliższy hotel w odległości dwudziestu kilometrów.  
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Co prawda, nie wszyscy przyjechali. Wielu z tych, którzy w maju 2016 roku byli przed tym 

pomnikiem, ci, z którymi kiedyś znalazłem ten pomnik, odmówiło przyjazdu. Przyczyna? Pojechali 

na inną ceremonię. Trudno. Mimo to, ludzi było mnóstwo. Komuś nie jest wszystko jedno. Ktoś 

nie jest obojętny. To jest najważniejsze. 

Jednym z przyjaciół stowarzyszenia jest Andriej Kononow, członek Izby Społecznej, 

dyrektor generalny Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej „Kronsztadzki Sobór Morski 

Świętego Nikołaja”. Fundusz aktywnie uczestniczył w remoncie pomnika w Mikolinie, w marcu-

kwietniu 2018 roku cmentarza w Proszowicach, a później, występuje w charakterze głównego 

sponsora remontów cmentarzy w Goryniu i Radomiu. 

W 2017 roku dowiedziałem się, że jest rosyjski sponsor, który pomaga Polakom 

odbudowywać radziecki cmentarz w miasteczku Milejczyce, zniszczony przez wandali. Przez 

Internet dowiedziałem się, kto to. Wtedy usłyszałem po raz pierwszy o Międzynarodowej Fundacji 

Charytatywnej „Kronsztadzki Sobór Morski Świętego Nikołaja”. Mi akurat nie wystarczało 

pieniędzy, żeby zakończyć remont w Mikolinie. Wszędzie szukałem pomocy. Zwróciłem się do 

ambasady rosyjskiej w Warszawie, dlatego, że dyrektor funduszu utrzymywał z nimi kontakt. 

Zapytałem, czy jest on gotów spotkać się ze mną w Petersburgu. Dali mi numer jego telefonu 

komórkowego. 

Przyjechałem do Petersburga, stamtąd do Kronsztadu. Są to potężne, majestatyczne miasta. 

Jaki tam jest duch! Rozumiem cara Piotra, dlaczego on tę ziemię, te miejsca od razu pokochał. 

Wchodzę do biura Andrieja. Otwieram drzwi, a on wstaje od stołu i mówi: - Jerzy, drogi, ja Pana 

przed chwilą w reportażu w naszej telewizji widziałem, a Pan już do mnie do gabinetu wchodzi. 

Zaśmiałem się. – To znak. - mówię. 

Fundacja zaczęła sponsorować bardzo wiele naszych projektów. Remontowaliśmy 

Mikolin, mogiłę zbiorową w Dolistowie, cmentarz w Proszowicach. Pracowaliśmy nad dwoma 

obiektami – cmentarzem w Goryniu i Radomiu. Obydwa są realizowane w całości na pieniądze 

fundacji. Ponadto, mam nadzieję, że Andriej nie tylko organizuje wsparcie dla moich projektów, 

ale uważa mnie za swojego przyjaciela. Bardzo cenię sobie pracę z takim człowiekiem. 

Ania: 
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Prawdę mówiąc, przyjechać na ceremonię otwarcia również nie mogłam, ale przedtem 

zrobiłam ze swoimi kolegami stronę internetową stowarzyszenia „Kursk”.  

Wszystko poszło dobrze, ale nie obyło się bez łyżki dziegciu, niestety. Od razu po 

ceremonii do Jurka zadzwonił jeden dziennikarz z Warszawy. 

- A czy Pan wie, że dzisiaj (był 22 czerwca – Dzień Pamięci i Żalu w Rosji) prezydent podpisał 

nowelizację ustawy w sprawie zburzenia wszystkich pomników? Wasz Mikolin też jest w tej liście - 

poinformował telefonujący. 

Notatka historyczna 

Nowelizacja ustawy z 22 czerwca 2017 roku o dekomunizacji, zgodnie z którą w kraju będzie 
zburzone kilkaset pomników, tablic pamiątkowych i budowli okresu radzieckiego, 
nowelizacja ustawy o zakazie propagandy komunizmu lub innego totalitarnego ustroju w 

nazwach budynków i obiektów, rozszerzyły obowiązywanie przepisów na pomniki, obeliski, 

popiersia, tablice pamiątkowe itd. Z ponad pięciuset obiektów, podlegających pod ustawy, 
połowa jest związana z Armią Czerwoną, która wyzwoliła Polskę spod okupacji niemieckiej. 

Tylko siedmiu posłów na Sejm – siedmiu odważnych – głosowało przeciw. Ci ludzie to 

sumienia, prawdopodobnie, ostatnie i jedyne sumienia polskiego Sejmu w 2017 roku: Kamila 

Gasiuk-Pihowicz, Jerzy Meysztowicz, Krzysztof Mieszkowski, Joanna Schmidt, Adam Szłapka, 

Marek Sawicki i Janusz Sanocki.  

Po Mikolinie stało się dla nas jasne, że potrzebna jest konferencja. Spotkanie tych, którzy 

są przeciwni ustawie, którzy nie stracili swojego sumienia. „Kursk” zdecydował się przeprowadzić 

konferencję jesienią, w kolejną rocznicę bitwy pod Lenino (pierwsza bitwa Dywizji im. Tadeusza 

Kościuszki w 1943 roku). Ale na razie stowarzyszenie miało przed sobą jeszcze dwa obiekty do 

remontu: mogiłę zbiorową radzieckich jeńców wojennych w Dolistowie oraz mogiłę żołnierza 

Armii Czerwonej Dmitrija Zubkowa we wsi Zabiele. 

Grób Zubkowa odsłoniliśmy pod koniec lipca 2017 roku. Tamtejsze władze lokalne 

udzieliły wsparcia w wykonaniu jego remontu. Jurek poszedł do urzędu miejskiego i urzędu gminy 

wsi Karpowicze. 
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- Pomożecie? 

- Oczywiście, pomożemy. Tym bardziej, że już od dawna chcemy odbudować ten grób, ale mamy 

za mało pieniędzy. Zróbmy to razem! 

Na odsłonięcie nagrobku przyjechał szef przedstawicielstwa Ministerstwa Obrony Rosji ds. 

organizacji i prowadzenia prac upamiętniających w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksiej Fomiczew, 

wolontariusze stowarzyszenia oraz mieszkańcy pobliskich wsi, a także założyciel i redaktor pisma 

„Archeologia Wojskowa”, doradca ds. współpracy międzynarodowej „Ruchu Poszukiwawczy 

Rosji” Anton Torgaszow. 

Anton to dla Jurka kolega, nawet przyjaciel. Kiedyś, gdy miną „dziwne czasy”, dopiszemy 

tą książkę ze szczegółami. I wtedy opowiemy o wspólnej „drodze frontowej”. Teraz dodam tylko, 

że obydwaj bardzo lubią chodzić na ryby. I głośno śpiewać w saunie... To ich łączy. 

W kolejnym miesiącu, 9 września 2017 roku, odsłoniliśmy tablicę pamiątkową przy grobie 

rozstrzelanych jeńców wojennych w Dolistowie.  

Dziesięciu jeńców wojennych w 1943 roku uciekło z obozu w pobliżu miasteczka Zabiele, 

na wschodzie obecnego Polski. Próbowali ukryć się w lesie, znaleźć broń i dotrzeć na wschód, do 

partyzantów, ale chłopi mieszkający w tej miejscowości wydali hitlerowcom miejsce pobytu 

żołnierzy. Rozstrzelano ich w tym miejscu, gdzie teraz znajduje się tablica pamiątkowa. Godnym 

uwagi jest fakt, że od razu po wojnie tabliczkę upamiętniającą tą tragedię również postawili chłopi, 

mieszkający w tej miejscowości. 

Odsłonięcie tablicy odbyło się następnego dnia po zburzeniu mauzoleum w Trzciance, ale 

o tym bestialstwie władz miasta, regionu, wojewody i innych „odważnych” bojowników ze 

szczątkami żołnierzy radzieckich opowiemy później. 

Na początku lipca „Kursk” rozpoczął remont w Dolistowie. Jurek przyjechał z młodszym 

bratem Adamem i przez tydzień mieszkali w namiocie w lesie, w pobliżu mogiły. Zdjęli wszystkie 

stare płytki, ułożyli nowe. Wymyli, wyczyścili ścianę. Skosili trawę i przygotowali teren. 

Na początku sierpnia przyjechaliśmy zakończyć remont. Jurek, ja, Szakir Hudojarow 

(przewodniczący Związku Studentów Zagranicznych MGU im. N.P. Ogariowa) oraz dwóch 
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wolontariuszy z Krakowa – Rosjanie, ojciec z synem. Doczyściliśmy płytki, pomalowaliśmy 

ogrodzenie oraz płytę na mogile. Mieszkaliśmy w pobliskiej wsi, na kwaterze. Po raz pierwszy 

zetknęłam się wtedy z rusofobią. Gospodarz, otrzymując pieniądze od Rosjan, nienawidzi tych 

Rosjan. 9 września równo o godzinie 13 odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej zbiorowej 

mogiły w Dolistowie. Przyjechali przedstawiciele ambasady Federacji Rosyjskiej, konsulatu 

Białorusi w Lublinie, goście. Kapłan prawosławny oraz ksiądz z tutejszej parafii zmówili 

modlitwy. 
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Zdziczenie 

Ten fragment piszemy oboje. Może w ten sposób uda się powstrzymać emocje i nie 

wybuchnąć. Może będziemy się nawzajem jakoś hamować przed erupcją gniewu i wściekłości na 

tych, dla których miejsce pochówku, uznawane za świętość w każdej kulturze na naszej planecie, 

znaczy mniej niż nic. Na tych, których określić można wyłącznie mianem hien cmentarnych. 

Opowiemy o Trzcince, niewielkim miasteczku w województwie wielkopolskim. 

W przeddzień otwarcia pomnika w Dolistowie otrzymaliśmy wiadomość: władze Trzcianki 

zburzyły mauzoleum w miejscu spoczynku żołnierzy radzieckich. Koparką. W 2016 roku „Kursk” 

już ubiegał się o pozwolenie na przeprowadzenie ponownego pochówku szczątków żołnierzy pod 

tym mauzoleum, jeżeli władze chciałyby go zburzyć. Ale burmistrz miasta i inne władze milczały.  

Pochowano tam żołnierzy, którzy wyzwalali Trzciankę i okoliczne ziemie dawnego 

województwa pilskiego. Władze samorządowe uznały bezpodstawnie, że w 1953 roku dokonano 

tam ekshumacji i przeniesienia szczątków na cmentarz. To pozwoliło im dojść do wniosku, że nie 

niszczą cmentarza, lecz jedynie pomnik stojący na trzcianeckim Placu Pocztowym. Tymczasem 

spoczywa tam 56 poległych żołnierzy Armii Czerwonej.  

Burmistrzem Trzcianki był Krzysztof Czarnecki, lokalny lider PiS. To on, wraz z grupką 

hałaśliwych, skrajnie prawicowych stowarzyszeń, robił wszystko, by wizerunek miasta i całej 

Polski kojarzył się z hieną cmentarną. Przyzwolenie odgórne było ewidentne. Poszczególne 

wypowiedzi polityków z Warszawy podgrzewały lokalnych watażków do niszczenia wszystkiego, 

co przypominało o wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji. Czarnecki swoją akcją wzorowo 

odpowiedział na zapotrzebowanie kierownictwa. I wkrótce został zresztą nagrodzony: gdy nie 

udało mu się w 2018 roku utrzymać na fotelu burmistrza, został liderem listy kandydatów PiS do 

Sejmu i zasiadł w innym fotelu – na ulicy Wiejskiej w Warszawie. 

Żadnej mogiły zbiorowej z cmentarza-mauzoleum założonego jeszcze w 1945 roku nie 

przeniesiono. Tak więc, burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarniecki oszukał mieszkańców miasta, 

twierdząc, że mauzoleum jest tylko „miejscem symbolicznym” pamięci żołnierzy Armii 

Czerwonej, ponieważ szczątki żołnierzy jakoby ekshumowano w odległym 1953 roku. I oto stało 

się: 8 września 2017 roku o poranku władze Trzcianki sprowadziły do mauzoleum buldożer. 

Przejechał on swoją łyżką prosto po kościach pochowanych tam nie mniej niż pięćdziesięciu 
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sześciu osób,  burząc pomnik tych, którzy siedemdziesiąt lat temu wyzwalali tą ziemię. Także dla 

obecnych członków władz i dla ich dzieci, wnuków, aby mieszkali oni na tej ziemi i mówili w 

języku ojczystym. Tymczasem trzcianeckie hieny cmentarne były ze swojego czynu wręcz dumne, 

nazywając na oficjalnej stronie miasta dzień zburzenia mauzoleum „dniem historycznym”. Nie 

pomylili się zbytnio: to faktycznie był dzień historyczny dla narastającego w Polsce pomnikowego 

Na stronie internetowej Trzcianki ten dzień nazwali historycznym. Tu mają rację. To rzeczywiście 

pozostanie w pamięci przez wieki, nie wolno zapomnieć o czymś takim. 

Nasz kolega przyjechał do Trzcianki od razu po tym zdarzeniu, 10 września. Przepytał 

naocznych świadków. Nic nie zapisywał, rozmawiał prywatnie. Ludzie opowiedzieli mu, że w 

chwili burzenia spod gąsienic buldożera wylatywały szczątki – fragmenty kości, hełmy. Szybko 

zapakowali to do czarnego worka i odwieźli w nieznanym kierunku.  

Wydarzenia w Trzciance to był dla nas przełom mentalny i symboliczny. Zresztą nie tylko 

dla nas. Sceny burzenia mauzoleum obiegły cały świat. Obrazki z Polski budziły powszechne 

zdumienie. Doszliśmy do wniosku, że próba naprawienia tego bezprawia jest tożsama z walką o 

dobre imię Polski, o rehabilitację naszego kraju w oczach opinii międzynarodowej. 

Wychodziły na jaw kolejne fakty. Okazało się, że teren mauzoleum został bezprawnie, bez 

zgody odpowiednich organów przewidzianych w umowach międzynarodowych, przebadany 

jeszcze w 2016 roku. Dokonano badań georadarem i odwiertów próbnych. Zatrudniono do tego 

prywatną firmę bez specjalnej wiedzy i doświadczenia. I na tej podstawie stwierdzono, że żadnych 

szczątków czerwonoarmistów pod mauzoleum nie ma. Wykonywano działania pozorowane, np. 

kwerendę w archiwum w Pile, choć było wiadomo, że dane na temat tej mogiły zbiorowej znajdują 

się w archiwum w Podolsku. Wystarczyło zwrócić się do ambasady rosyjskiej o pomoc, by 

sprawdzić.  

Nawet wspomniane, nieprofesjonalne badania zamówione przez władze samorządowe 

Trzcianki kończyły się konkluzją, że że „nie można całkowicie wykluczyć istnienia pochówków na 

omawianym obszarze”. I co? I nic. O tym, że na terenie mauzoleum nie ma rzekomo żadnych 

pochowanych ciał miały świadczyć kolejne stanowiska różnych organów i instancji; 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Instytutu Pamięci Narodowej, a wreszcie polityków, np. 
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wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina. Wszystko pisane pod z góry 

założoną tezę i w imię osiągnięcia jednego celu – zniszczenia trzcianeckiego mauzoleum.  

Jako „Kursk” nie byliśmy stroną uprawnioną do występowania w postępowaniu w sprawie 

mauzoleum. Z mocy prawa taki interes prawny mogły wykazać tylko rodziny, potomkowie 

pochowanych tam żołnierzy. Znaleźliśmy ich. Razem z radcą prawnym, który otrzymał od nich 

pełnomocnictwa przechodziliśmy wszystkie instancje, składaliśmy wszelkie możliwe odwołania i 

zażalenia. Domagaliśmy się zaprzestania prac budowlanych na terenie byłego mauzoleum i 

przeprowadzenia ekshumacji z prawdziwego zdarzenia w tym miejscu. Zamawialiśmy ekspertyzy 

archeologiczne, m.in. u uczonych z Uniwersytetu Opolskiego, gdzie stwierdzano wyraźnie, że w 

żaden sposób nie można wykluczyć, iż w Trzciance spoczywają na Placu Pocztowym szczątki 

czerwonoarmistów. Czasami z naszymi prośbami o interwencje odbijaliśmy się, jak o ścianę, np. 

w przypadku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którego ustawowym obowiązkiem jest sprawa 

przestrzegania litery prawa. Dopiero po latach odnieśliśmy pierwsze, choć niewielkie sukcesy. 

Doszło między innymi do bardzo znamiennego rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Trzciance, 

który nakazał Prokuraturze Rejonowej w tym mieście przeprowadzenie czynności w ramach 

postępowania dotyczącego przekroczenia w sprawie mauzoleum uprawnień przez polityków i 

urzędników. Jakie będą dalsze losy tej sprawy – nie wiemy. Wiemy, że będziemy o Trzciankę 

walczyć do upadłego. Bo właśnie on urosław do rangi symbolu zdziczenia wszelkich obyczajów i 

lekceważenia prawa w Polsce. Trzcianka stała się jednym z kluczowych miejsc na mapie 

aktywności „Kurska”. Symboliczną i prawną walkę z dewastatorami miejsc pamięci toczymy do 

dziś. Wciąż tli się w nas nadzieja, że szczątki wyzwolicieli Trzcianki znajdą się na miejscu godnym 

pochówku żołnierzy, którzy zginęli chwalebną, bohaterską śmiercią. O sprawie mauzoleum 

moglibyśmy napisać oddzielną publikację. Chcemy to niebawem zrobić. Powinna nosić tytuł 

„Trzcianka – studium bezprawia”. 

Od drugiej połowy września stowarzyszenie zaczęło przygotowywać się do I 

Międzynarodowej Konferencji „Uczcimy Pamięć”. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić ją w 

Warszawie, w siedzibie Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury. Bardzo dziękujęmy ambasadzie 

Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Udzieliła nam wsparcia, zapewniła salę, obiad i kawę dla 

uczestników (konferencja trwała prawie siedem godzin). 
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Ambasador Siergiej Andriejew to człowiek, który zrobił dla dobrosąsiedzkich stosunków 

polsko-rosyjskich tyle, ile nikt inny. Za pośrednictwem ambasadora Andriejewa dziękujęmy 

wszystkim pracownikom misji dyplomatycznej Federacji Rosyjskiej w Polsce. Wszystkim, 

poczynając od kierownika przedstawicielstwa Ministerstwa Obrony Rosji ds. organizacji i 

prowadzenia pracy nad upamiętnieniami w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksieja Fomiczowa, a 

kończąc na pracownikach konsulatów na terenie całej Polski. Zdajemy sobie sprawę, na jak 

trudnym terenie przyszło im pracować. Okazało się jednak, że ich profesjonalizm i cierpliwość dają 

rękojmię tego, że Federacja Rosyjska reprezentowana jest w Polsce na najwyższym 

dyplomatycznym poziomie.  

Na konferencję zaprosiliśmy przedstawicieli władz polskich oraz przedstawicieli Instytutu 

Pamięci Narodowej. Ma się rozumieć, nikt z nich nie przyszedł. Nie interesuje ich dialog. Ale 

przyszli ci, którzy nie są obojętni, dla których ważne jest to, czy przyszłe pokolenia naszych 

narodów żyć będą w stanie pokoju i współpracy, czy wojny i konfrontacji. 

Ania przyjechała do Polski półtora dnia przed konferencją. Przez cały wieczór 10 

października i przez cały następny dzień przygotowywaliśmy materiały dla uczestników 

konferencji, drukowaliśmy dokumenty, odbieraliśmy banery, gości, jeszcze raz sprawdzaliśmy salę 

itp. 

Prowadzono relacje medialne z tego wydarzenia. Oprócz punktów korespondencyjnych w 

Europie Wschodniej wszystkich głównych rosyjskich programów, przyjechali z agencji Ruptly, 

mediów internetowych. Stacja RT akredytowała grupę, która kręciła film o Polsce i wandalizmie 

pomników. 

W listopadzie 2017 oraz w lutym 2018 roku udało się przeprowadzić w Polsce jeszcze dwie 

konferencje; jedną znowu w sprawie mauzoleum w Trzciance, a drugą na temat prób burzenia 

pomników w województwie warmińsko-mazurskim. Na to wydarzenie przyszli również 

przedstawiciele władz miejskich i policji. To było małe, ale bardzo istotne zwycięstwo „Kurska”. 
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W grudniu 2018 roku znów byliśmy w Moskwie. Wzięliśmy udział w międzynarodowej 

konferencji „Los żołnierza: teoria i praktyka badań archiwalnych”. Spotkaliśmy się z weteranami, 

działaczami społecznymi i dziennikarzami. 

Zamykaliśmy rok z dobrym bilansem; udało się sfinalizować wiele projektów. W marcu 

2017 roku był to remont pomnika żołnierzy radzieckich w Białym Borze, w kwietniu – żołnierzy 

polskich 2 Armii Wojska Polskiego w Strzelcach Krajeńskich. W czerwcu 2017 roku 

zrealizowaliśmy wspomniany już ogromny projekt renowacji pomnika w Mikolinie, 

upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej, którzy forsowali Odrę zimą 1945 roku. W sierpniu 

i wrześniu zajęliśmy się miejscami pochówku: remontem nagrobku Dmitrija Zubkowa w Zabielu 

oraz mogiły zbiorowej radzieckich jeńców wojennych w Dolistowie.  

Wspomniana sytuacja z mauzoleum w Trzciance dawała nam do myślenia. Było oczywiste, 

że nadchodzą ciężkie czasy, coraz trudniejsze dla organizacji takich, jak „Kursk”. Mimo to, nadal 

staraliśmy się robić swoje, najlepiej jak potrafiliśmy.  
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A w maju, zamiast wiosny… Wspomnienia Ani 

Cmentarz w Proszowicach otwieraliśmy 14 kwietnia. Bardzo piękny dzień. Jedziemy z 

Jurkiem na otwarcie do Urzędu Miasta Proszowice, tam o godz. 10 powinna się rozpocząć część 

uroczysta. Jedziemy samochodem we dwójkę. Nagle pojawia się policja, zatrzymują nas. Mówią: 

- Pana dokumenty! - A co się stało? – pytamy. - Przekroczył Pan prędkość. Sprawdzili jego 

dokumenty, moje też. Skanowali wszystkie strony. Sprawdzili Jurka na zawartość alkoholu, 

narkotyków, przeszukali samochód. Puścili. Po pół godzinie jeszcze jedna kontrola. Znów kontrola 

dokumentów, alkohol, narkotyki, seks, rock-and-roll... Na imprezę do urzędu miasta nie 

zdążyliśmy. Chłopaki z kaliningradzkiego oddziału Rosyjskiego Związku Weteranów Afganistanu 

sami dali radę, bardzo dobrze wszystko przeprowadzili. W tym czasie nas „grillowała” polska 

„policja drogowa”. Wpadliśmy tylko w ostatniej chwili, na zamknięcie uroczystości. 

Zebrało się ponad sto osób. Kombatanci, telewizja, ambasador oraz przedstawiciele 

ambasad Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś. Były tutejsze władze. Wieńce, chorągwie, 

muzycy. Byli też marynarze rosyjscy. Przystojni, reprezentacyjni kadeci z Kadeckiego Korpusu 

Morskiego im. Świętego Andrzeja w Kaliningradzie. Pod flagą państwową Federacji Rosyjskiej i 

pod dźwięk werbla. Komuś ten widok, oczywiście, musiał stanąć ością w gardle. 

Na samym początku maja 2018 roku komitet organizacyjny organizacji „Nieśmiertelny 

Pułk Pokoju” zaprosił „Kursk” do Genewy. Mieliśmy wystąpić w siedzibie ONZ na posiedzeniu 

komisji, opowiedzieć o sytuacji w Polsce. 13 maja przybyłam do Pragi, dokąd wieczorem z Polski 

przyjechał Jurek. O poranku ruszyliśmy samochodem i o godzinie pierwszej po północy byliśmy 

w okolicach Genewy. Przenocowaliśmy i o godzinie dziesiątej rano przyjechaliśmy do budynku 

ONZ. 

Na posiedzeniu komisji Jurek opowiedział o działalności „Kurska”, o obecnej sytuacji z 

pomnikami i miejscami pamięci. Wspomniał o wydarzeniach w Trzciance, gdzie władze 

buldożerem rozrzucały kości poległych żołnierzy. 

Po posiedzeniu pojechaliśmy w drogę powrotną. Genewa – Niemcy - Czechy. W nocy 17 

maja samochodem Jurka przekroczyliśmy granicę Czech i Polski i pojechaliśmy do miejscowości 

Ruda-Huta. Leży ona prawie przy granicy z Białorusią i Ukrainą, jedziemy do jego przyjaciela. 
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Prowadził on swoją małą działalność gospodarczą. Poszukiwał możliwości współpracy i eksportu 

swojej produkcji do Rosji. 

Do Rudy-Huty przyjechaliśmy o godzinie trzeciej nad ranem. Oczywiście, od razu 

położyliśmy się spać. Około godziny dziewiątej rano Jurek z przyjacielem wyjechali do miasta. Ja 

postanowiłam jeszcze pospać. 

Przyjechał cały wzburzony. – Wyobrażasz sobie, – mówi - Katię wydalają z Polski. - 

Kogo?! - pytam. Do tej pory o Katii Cywilskiej tylko kilka razy słyszałam od Jurka. Nawet nie 

przyjaźniłyśmy się na portalach społecznościowych. Nigdy nie widziałyśmy się na jego imprezach 

dlatego, że Katia mieszkała w Krakowie. Miała przyjechać do Proszowic na ceremonię otwarcia 

odremontowanego cmentarza, ale w ostatniej chwili coś się u niej wydarzyło i nie dała rady. Więc 

do tej chwili tylko słyszałyśmy o sobie nawzajem. To ważne dlatego, że faszyści, którzy nas 

aresztowali, twierdzą, że utrzymywałam z nią bliski kontakt i razem kierowałyśmy siatką 

szpiegowską. Ona, jakoby, była kierownikiem, a ja – uwaga! – skarbnikiem organizacji! Boże, jaki 

zaszczyt! Dziękuję za taki honor. 

  Krótko mówiąc, Jurek opowiedział, że dzwonił do niego mąż Katii, Michał, i krzyczał: - 

Nic nie rozumiem, jakieś bzdury... Katię zatrzymali koło supermarketu i bez postawienia 

jakichkolwiek zarzutów zawieźli do granicy z obwodem kaliningradzkim. Wydalenie z Polski w 

trybie natychmiastowym. 

Oczywiście, zepsuło nam to nastrój. Zjedliśmy śniadanie i zdecydowaliśmy się pojechać 

do fabryki, uzgodnić wszystkie zagadnienia dotyczące dostawy, dlatego że miałam już przy sobie 

wstępny kontrakt z tą spółką, a w torebce bilet powrotny. W południe 18 maja powinnam była 

wsiąść do autobusu w Białymstoku i wyjechać do Moskwy. 

Wyszliśmy z domu i… Pamiętacie, w sieci było Basket Challenge? Ale to nic w 

porównaniu z tym, co nam urządzili. Wiadro zimnej wody nic nie znaczy przy tym, czego ja 

doświadczyłam w ciągu następnych siedmiu dni, a szczególnie w ciągu pierwszych czterdziestu 

ośmiu godzin. 

Wychodzimy, a na ganku stoi dwóch w cywilnych ubraniach, dwóch zamaskowanych. Ci 

w cywilu od razu podeszli do nas. - Paszport, proszę... Wyjmujemy paszporty, oddajemy. Oglądają. 
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Biorą do samochodu. Przez piętnaście minut coś tam sprawdzali. Jurek przysłuchuje się ich 

rozmowie przez radiostację. Odwraca się do mnie i mówi: - Obawiam się, że to nie będzie zwykła 

kontrola. Ja, pamiętając o sytuacji z Katią, zdążyłam przez telefon napisać sms koledze do Moskwy 

– Bezpieka zabrała mój paszport, czym się to skończy, nie wiem. 

Prawdę mówiąc, ja również przygotowałam się do natychmiastowej deportacji. Wraca do 

nas jeden w ubraniu cywilnym. Mówi: - Pani powinna pojechać z nami. No, cóż, jechać, znaczy 

jechać. Ale – pytam - co się stało? – Nic. – mówi - Potem pani wszystko powiedzą. A jego oczy 

biegają, jak u knura w rzeźni. Cóż, wzięłam swoją walizkę, wsiadłam do samochodu. 

Przyjechaliśmy do przejścia granicznego w Dorohusku, wchodzimy do środka. Proszą, bym 

usiadła. Siadam. Proszę czekać. Czekam. Potem odprowadzili mnie do pokoju, w oknie krata, 

zamiast drzwi – krata. Proszę czekać. Czekam. Proszę - Pozwólcie zadzwonić! Nic z tego… 

Po upływie trzech-czterech godzin pozwolili zadzwonić do ambasady i niani, która 

opiekowała się dziećmi w Moskwie. Na razie nic jej nie powiedziałam. Ciągle miałam nadzieję, 

naiwna, że deportują mnie szybko, skoro tak zdecydowali. Przecież nie wiedziałam, że władze 

Polski w 2018 roku to faszyści... I, że będą grać na uczuciach ludzi, znęcać się nad nimi, sprawdzać 

wytrzymałość ich zdrowia i nerwów. Do mamy również nie dzwoniłam, żeby na razie jej nie 

denerwować. Poprosiłam o zgodę na telefon do Jurka. – Nie. – odpowiedzieli - Do niego nie wolno 

dzwonić. 

Przekopali całą moją torebkę, mnie przeszukali. Jedna dama, która najbardziej dokładnie 

przeszukiwała moje rzeczy, bardzo mocno przejechała swoimi pierścionkami po mojej kopertówce, 

żeby zostawić na niej głęboki ślad. Prawie jak na moim sercu. A śladu tego potem w pralni 

chemicznej już się nie udało ani odczyścić, ani zreperować. Kopertówka, prawdę mówiąc, nie była 

tania. 

Nadchodził wieczór. Zapadał zmrok. Cholera, już prawie zupełnie było ciemno. Czuję, że 

będę musiała tu nocować. I miałam rację. Przychodzą, mówią: - Noc pani spędzi tutaj. Jutro 

będziemy załatwiać formalności w Pani sprawie. Mówię do nich: - Chociaż herbaty dajcie, 

faszyści! Dali. I kawałek bułki. Ale apetytu, oczywiście, nie miałam. 

Położyłam się spać. Chociaż, jakie tam spać! Nie spałam tej nocy ani minuty. Zamykam 

oczy, a materac, koc, poszewka – wszystko jest stare, śmierdzi stęchlizną. Zaczęłam sobie myśleć: 
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- Ale głupota! Jeszcze wczoraj moim głównym problemem było, gdzie kupować baraninę. W sklepie 

mięsnym obok domu właściciel, którego nie chciał sprzedawać małymi kawałkami, a ja dużo nie 

potrzebowałam? Czy znaleźć inny sklep? 

- A dzisiaj... Dzisiaj, Ania, już jesteś telepor... będziesz deportowana z Polski. Czemu? 

Dlatego, że władze Polski nienawidzą „Kurska”. I jeszcze dlatego, że ty - gospodyni domowa z 

Moskwy – okazuje się, ich zdaniem, jesteś szpiegiem, wywiadowcą i zagrożeniem dla 

bezpieczeństwa państwa... 

O poranku przesłuchali mnie: kto?, skąd?, dokąd planowałam jechać?. Ja im w twarz 

pokazuję wydrukowany bilet elektroniczny. Mówię, żeby mnie wypuścili, że w południe mam  

autobus, który odjeżdża z Białegostoku, sama od was zaraz odjadę. Bez obaw! 

Ale nie. O godzinie szóstej wieczorem odwieźli mnie do sądu. Przy czym przed podróżą 

stało dookoła mnie pięć osób! Tłumaczka – miła dziewczyna. Mówi: – Jeżeli Pani spróbuje uciec, 

to my Panią zastrzelimy. Znów mam ciemność przed oczami – czy to się naprawdę ze mną dzieje? 

Właśnie ze mną? Z człowiekiem, który dwa razy kupi bilet autobusowy na wszelki wypadek, aby 

nie dostać mandatu? A tu takie traktowanie! 

Jedziemy do sądu, do Chełma. W sądzie jakaś nieprzytomna kobieta-sędzia nie zdała sobie 

nawet sprawy z tego, że nie mam adwokata, i ogłasza mi: - Przewozimy Panią do ośrodka 

zatrzymań dla deportowanych cudzoziemców. 

Tak? I co dalej? – pytam - Przez dziewięćdziesiąt dni będziecie mnie tam trzymać? Oni 

odpowiedzieli z jakimś strachem: – Nie!! Za tydzień już z pewnością będzie Pani w domu! - Dobra, 

zobaczymy. - pomyślałam.  

Wydali mi dokument, gdzie w języku polskim (powiedzieli, że dadzą też jego tłumaczenie 

na rosyjski – nigdy tego nie zrobili) napisano, że szef delegatury Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w Katowicach stwierdził, że stanowię zagrożenie dla bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzę na jej terytorium „działalność szpiegowską”, jak mi 

powiedziała tłumaczka, łamiąc przy tym swój język i mój mózg. 

O tak! Złapali rosyjskiego szpiega! Znaczy to nie takie proste, żeby mogli mnie od razu 

wydalić. - Dokąd teraz? – zapytałam. Do ośrodka dla cudzoziemców. Tam cudzoziemcy czekają 
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na samochody, pociągi, autobusy, łodzie podwodne do swojej ojczyzny. W moim przypadku 

oczekiwałam łodzi podwodnej, oczywiście. A jak może być inaczej? Dla szpiega. 

Nocą, prawie o godzinie jedenastej, przywożą mnie do tego ośrodka. W Przemyślu. Znowu 

przeszukali całą moją torebkę. Wydają mi worek z niezbędnymi rzeczami – chusteczki, podpaski, 

higiena osobista, kubek i łyżka. Dziękuję, proszę. Moje rzeczy zabrali. 

Mój inhalator na astmę zabrali też. To mnie, oczywiście, bardzo przestraszyło. Astmę mam 

od niedawna i lekarz powiedział mi, inhalator / spray zawsze mam mieć ze sobą. Dlatego, że astma 

to poważna rzecz. Zacznie się nagły atak i koniec. Można wtedy nie zdążyć powiedzieć nawet 

słowa. A oni zabrali mój inhalator i powiedzieli, że jeżeli będzie potrzebny, mam pukać do drzwi. 

Przyniosą. Cela, do której mnie zaprowadzili była w samym końcu korytarza. Dzwonek nie działał. 

Jak można się dopukać? Szczególnie, gdy atak nastąpi w czasie snu. Ja nawet z łóżka nie mogę się 

podnieść, duszę się, oni jednak byli zwykłymi draniami. Czekałam na atak. Przeżyłam bardzo silny 

stres. I w wyniku takiego stresu może się wszystko zdarzyć. Krótko mówiąc, ryzykowali oni wtedy 

wszyscy moim życiem. Po prostu, jakby grali w ruletkę. Inhalator zwrócili mi dopiero po wizycie 

wicekonsula, a wpuścili go do mnie po upływie ponad czterech dni! Na razie miałam w 

perspektywie 48 dni całkowitej niepewności. 

Sobotni poranek. Po śniadaniu pytanie: - Będzie pani spacerować? - Czemu nie? 

Pospaceruję. Sprzęt sportowy znajduje się na podwórku. Dróżki spacerowe. Książki. Prawie 

uzdrowisko. 

Podchodzi do mnie jakaś kobieta: - Dzień dobry, ja się będę Panią zajmować. Odleci Pani 

do Moskwy. - Kiedy? – pytam. - Nie wiem. – słyszę w odpowiedzi. - Mam dzieci. – mówię - One 

cały czas czekają na mnie. Obiecałam im, że wrócę w sobotę. W odpowiedzi słyszę: - My nie wiemy, 

kiedy. Wtedy skończyło się moje poczucie humoru. Dranie. Skur…..ny. Faszyści. Wiedzą, gdzie 

uderzyć najboleśniej. 

Weekend minął. Posiłki. Spacer, telewizor. Myślę sobie, oczywiście, różne rzeczy. Przez 

kulturę nie mogę ich tu zacytować. Myślę, w jakim stanie jest teraz moja mama, dzieci. Powiedzieli 

im, czy nie? Czy zdążę na ich bal maturalny 24 maja? 
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W poniedziałek rano przychodzi jeszcze jedna kobieta. - Oto decyzja o pani wydaleniu -  

mówi. Proszę podpisać. Ma pani na zażalenie 14 dni. To znaczy, rozpoczął się czas przewidziany 

na zażalenie, a ja niczego nie mogę przedsięwziąć. Nie pozwalają ani zadzwonić, ani wezwać 

adwokata. Pytam, kiedy mnie wydalą. – Na razie  nie wiem - mówi. Ja jej – Już od trzech dni 

proszę, aby pozwolili zadzwonić. Z pani telefonu, zgodnie z przepisami, zabronione. Albo ok – 

proszę - niech pani sama wybierze numer mojej mamy, oto on, ja porozmawiam za pani 

pośrednictwem. Po prostu chcę się dowiedzieć ,czy z moimi dziećmi jest wszystko w porządku. - 

A pani jeszcze nie pozwolili zadzwonić? - jest bardzo zdziwiona. Nie - mówię. Ojej - bardzo żałuje 

i znowu jest cisza. 

We wtorek o godz. 16 nareszcie dopuszczono do mnie przedstawiciela konsulatu. Dopiero 

w poniedziałek zawiadomili ambasadę Rosji ,chociaż sędzia w Chełmie obiecała mi, że zrobi to od 

razu po posiedzeniu sądu. To znaczy, że od wieczora we czwartek do wieczora w poniedziałek nie 

przekazywali o mnie żadnych informacji! Gdzie prawa człowieka? Gdzie człowieczeństwo 

faszystów, którzy to wszystko zorganizowali i zrealizowali? 

Przyjechał wicekonsul z Krakowa. Poprosiłam, aby zadzwonił do mojej mamy, uspokoił 

ją, jak tylko może. Powiedziałam, że nie pozwalają dzwonić. Nie dają lekarstw. Nic nie mówią. 

Kiedy wyjadę, w jaki sposób. Poprosiłam go, aby jutro sam zadzwonił do tego ośrodka na numer 

miejski, można tam dzwonić z zewnątrz. Zapytałam o Jurka. Dowiedziałam się, że z nim wszystko 

w porządku. 

Zrobiło mi się rzeczywiście lżej. Pierwszy raz coś zjadłam, nie pamiętam co. Do tego czasu 

tylko piłam. Herbatę i odrobinę rosołu. Schudłam trzy kilogramy w ciągu tygodnia. W tym samym 

dniu oddali mi moje lekarstwo. Wręczyli prawie siłą. Zrozumieli, że jeżeli ja tu u nich umrę, to 

będą mieli spore problemy. Następnego dnia, w środę o godz. 8, zaczęli mnie przesłuchiwać. W 

związku z tym, że chcę, by za to wszystko odpowiedzieli przed sądem, na razie pominę szczegóły. 

Niech to będzie dla nich niespodzianka.  

Wkrótce znowu mnie wołają - Dzwonią do Pani! Podnoszę słuchawkę – konsul z Krakowa: 

- Jak się Pani miewa? - pyta. – W porządku. – odpowiadam i pytam: - Jak mama? - Też w porządku, 

trzyma się, czeka na Panią. Dzieci czekają. Wszyscy czekają. Czy oddali Pani lekarstwa? - Tak, 

wczoraj. – Dobrze. – mówi - Jutro jeszcze raz zadzwonię do Pani. 
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Poszłam na spacer. Znowu mnie wołają. - Przynieśli Pani telefon! Proszę iść dzwonić. 

Zadzwoniłam tylko do mamy. – Opiekuj się – mówię - dziećmi, jakby co... Sama pomyślałam: - 

Jeżeli ci mnie tu zabiją… Do Jurka nie dzwoniłam, żeby nie krzyczeć, aby nie było mu jeszcze 

gorzej. 

Czwartek, 8 rano. Drzwi się otwierają. - Panią dzisiaj deportują - słyszę - O 12 przyjedzie 

samochód. Zawiezie panią do Warszawy. – Dokąd – pytam – zawiozą? – Do Moskwy. – 

odpowiadają. Wicekonsul z Krakowa zdążył jeszcze raz do mnie zadzwonić. Mówię mu: - Dzisiaj 

mnie deportują, mówią, że do Moskwy. On mi mówi: - Zaraz zadzwonię do Pani mamy, ucieszy się. 

Coś czułam - prosiłam, żeby się nie śpieszył. Gdy wyląduję w Moskwie, wtedy się wszyscy 

ucieszymy. Razem. 

Miałam rację: nie do Moskwy mnie wieźli. O 12 wychodzimy, rzeczy mi oddali, ale nie do 

rąk własnych. Ci, którzy wieźli mnie na lotnisko, znowu odebrali moje lekarstwa. Powiedzieli, że 

nikt ich nie uprzedzał, że muszę mieć je przy sobie. Poza tym, już później, gdy już ich przy mnie 

nie było, zauważyłam, że w mojej walizce brakuje sandałków włoskich, pudru (prawie nowy), 

breloka, no i w dodatku euro jest mniej. Czyli dranie są jeszcze i złodziejami. 

Tak. Muszę powiedzieć, że wszyscy, którzy wieźli mnie tego dnia na lotnisko, i ci, którzy 

mnie deportowali są młodymi faszystami, którzy nienawidzą Rosjan. Niestety, w Polsce wyrosło 

całe pokolenie umysłowych faszystów. Dobrych stosunków z takimi ludźmi nie da się mieć. Nie 

oszukujmy się. Gdyby można było mnie zastrzelić, zrobiliby to bez wahania. Dwoje strażników 

granicznych: dziewczyna i wąsaty mężczyzna. Następnie zmieniliśmy samochód jeszcze dwóch 

chłopaków, jeden – „wielki rycerz”, który mi powiedział, że lekarstw nie odda. 

- I’m not a doctor — powiedział z uśmiechem. Był bardzo dumny; odmówił „szpiegowi”. 

No i trójka młodych „gestapowców” – dwóch chłopaków i radosna „esesmanka”. Ona wyjęła u 

mnie z kieszeni zapakowaną podpaskę higieniczną i zapytała: - Co to jest? – Podpaska. – mówię, 

zastanawiając się, czy jest ślepa. A ona ją rozerwała  i oddała mi z powrotem: - Weź, używaj. A ci 

faceci moje lekarstwo do walizki zapakowali i nadali na bagaż. Powiedzieli mi to ze śmiechem. 

Jakby co, to wiedz, że ratunku nie ma. To ich tak rozbawiło. 

Przez cztery godziny siedziałam w zimnym pokoju. Prosiłam o gorącą herbatę – przynieśli 

po upływie godziny ledwie ciepłą. Wsiedliśmy do samolotu o godz. 23 z minutami. Deportowali 
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mnie nie do Rosji. Żadnej Moskwy. Oszukali mnie, ambasadę, wszystkich. Wylądowałam na 

Cyprze, gdzie kiedyś mieszkałam. I stamtąd sama już musiałam dostać się do Moskwy.  

Przez cały ten czas Jurek i moi krewni starali się nawiązać ze mną kontakt. Nikt im nie 

odpowiadał. Dyżurny w Dorohusku w nocy z 18 na 19 maja śmiał się przez telefon. Tak było 

wesoło chłopakowi, że ludzie, z którymi rozmawia przez telefon są zdenerwowani i nie wiedzą, co 

się stało. Nie wiedzą, gdzie jestem i co jest ze mną. Takie to zabawne. Pozostało nagranie tej 

rozmowy. 

Przez cały ten czas prasa polska, ta reżimowa, opisywała, jak szpiegów złapali, jak ich 

wydalili i jak dobrze pracują polskie służby. Takich wrogów ludu ujawniono! Najbardziej starał 

się portal internetowy „Frondy”. 

Jeszcze raz powtórzę to, o czym już pisałam. Wszystko, co się wydarzyło 17 maja 2018 

roku i później to zaplanowana akcja dyskredytacji działalności stowarzyszenia. Na sumieniu tych, 

którzy to wszystko zorganizowali są nerwy moich krewnych i wszystkie nasze bezsenne noce. 

Chociaż pewnie sumienia tacy ludzie żadnego nie mają. No a „złapanie szpiegów” w osobach 

dwóch gospodyń domowych z małoletnimi dziećmi to „szczyt” profesjonalizmu polskich 

„superspecsłużb”… 

Czy to już koniec tej historii? Nie, nie tylko, jak ale i wielu, wielu innych ludzi z różnych 

krajów będzie dochodziło swych praw przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w 

Strasburgu. Mamy w tym poparcie Polaków, którzy tak samo, jak my padają ofiarą bezprawia. 

Tylko oni mają jeszcze gorzej, bo nie mają dokąd wyjechać… 
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To nie koniec – teraz Jurek ma jeszcze więcej motywacji 

 Każdego normalnego mężczyznę razi traktowanie kobiet w sposób brutalny i nieludzki. Ja 

widziałem w życiu nie jedno, ale nigdy nie słyszałem, by ktoś obchodził się z kobietami tak, jak 

robili to polscy mundurowi podczas deportacji Ani. Kipiała we mnie wściekłość i bezsilność 

jednocześnie. Ci ludzi – mówię to jako były mundurowy, żołnierz i policjant – zhańbili polskie 

mundury. Takich ludzi powinno się pociągnąć do odpowiedzialności i mam nadzieję, że kiedyś to 

nastąpi. Trzeba rozliczyć też ich szefostwo, kretynów, którzy uznali, że bezbronne kobiety 

stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa RP.  

 Po tym, co się wydarzyło, wielu się – oczywiście – przestraszyło. Na tym miała polegać 

cała ta ich specoperacja, taki mieli cel. Ale nie ja. Uznałem, że to jeszcze jeden argument na rzecz 

tego, że „Kursk” robi rzeczy ważne i w dzisiejszej Polsce wyjątkowo potrzebne.  

 Robiliśmy dalej swoje jeszcze w 2018 roku, po opisanych przez Anię dramatycznych 

wydarzeniach. Nie zniechęciły nas do tego nagonki i szczucie przez prorządowe media i inne próby 

zastraszania nas przez rozmaitych bojówkarzy. Jeszcze w sierpniu wykonaliśmy remont pomnika 

na cmentarzu wojskowym w Ząbkowicach Śląskich. W październiku poddaliśmy renowacji 

cmentarz żołnierzy radzieckich w Radomiu, w ramach kolejnego wspólnego projektu z naszymi 

rosyjskimi partnerami z petersburskiej fundacji, a w listopadzie odremontowaliśmy miejsce 

spoczynku jeńców wojennych w Goryniu. 

 Nie próżnowaliśmy i w 2019 roku. We wrześniu przeprowadzaliśmy remont cmentarza 

jeńców wojennych w Dąbrowie Kozłowskiej, postawiliśmy zatopiony niegdyś w stawie niemiecki 

pomnik ofiar I wojny światowej, a w Rzeszowie odremontowaliśmy stojący na cmentarzu 

żołnierzy Armii Czerwonej pomnik-nagrobek Iwana Turkienicza i uporządkowaliśmy cały 

cmentarz. Realizujemy na bieżąco kolejne remonty, organizujemy konferencje, opowiadamy o 

historii pomników i II wojny światowej w mediach i na spotkaniach. Staramy się robić to, czym 

powinno zajmować się państwo i jego organy. I ciągle mamy nadzieję, że kiedyś doczekamy 

czasów, kiedy to właśnie Państwo Polskie stanie na wysokości zadania. Dopóki tak się nie stanie, 

„Kursk” jest i będzie potrzebny. Setki naszych wolontariuszy i ogromny entuzjazm wielu ludzi 

mogą spowodować, że damy radę uchronić to, co w życiu każdego narodu jest bardzo ważne: 

pamięć o czasach minionych i szacunek dla tych, którzy oddali swoje życie za mnie, za Ciebie i za 
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całe nasze rodziny. Ta pamięć może nas też uchronić przed popełnianiem tragicznych błędów w 

przyszłości. Czasem trzeba przypomnieć, że wojna to nie gra komputerowa, tylko tragedia 

milionów ludzkich istot. O tym najlepiej przypominają nam właśnie milczące i pogrążone w cichej 

zadumie cmentarze i pomniki. 
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Książka „Szosa Wolokołamska” 

 

 

Mama 
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Remonty 2008-2013 r. 
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Grób Budiańskiego I.E. 

 

 

Grób radiooperatorki Olgi Jasznej 
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Pomnik ofiar pierwszej wojny światowej w Surmówce. Przed i po rekonstrukcji. Rok 2018-2019. 

 

Wyremontowany cmentarz w Bytomiu. 
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Prochorowka, bitwa pod Kurskiem. Pierwsza podróż do Rosji w 2013 r. 

 

Plakat „Dziękuję za życie”, rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz, styczeń 2015 r. 
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Wrocław. Radziecki pomnik wyrzucony do rowu w podmiejskim parku. 

 

 

Pod pomnikiem w Mikolinie. Jesień 2017 r. 
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Pomnik w Mikolinie. Przed…  

 

 

… i po 
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Grób czerwonoarmisty Dymitra Zubkowa. Remont w lipcu 2017 r. 

 

Remont mogiły zbiorowej jeńców wojennych w Dolistowie. Sierpień 2017 r. 
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Trzcianka. 
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Konferencja „Cześć ich pamięci”. Październik 2017 r. 
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Proszowice. Kwiecień 2018 r. Otwarcie cmentarza po renowacji. 
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Konferencja ONZ w Genewie, 15 maja 2018 r. 
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To My 

 

 


