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Raport z zadania
PACZKA ŚWIĄTECZNA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO WETERANA NA KRESACH - 2011
Szanowni Państwo,
Po raz kolejny nasze wspólne zadanie udało się znakomicie. Powiększyła się rodzina przyjaciół tego projektu. Tak dużo
podmiotów, środowisk brało udział w zadaniu. Na wstępie kilka ważnych danych i serdecznych podziękowań a w dalszej
części przedstawię krótką osobistą relację z realizacji zadania. Na naszych stronach internetowych znajdą Państwo wiele
zdjęć z realizacji zadania, z różnych jej etapów. Dodatkowo 31.01.2012 będzie też wisiało na witrynie szczegółowe
sprawozdanie finansowe i merytoryczne, zgodne z wymogami MSWiA i obowiązkami wynikającymi ze statutu Organizacji
Pożytku Publicznego. Dlatego tu przedstawiam ogólne dane do ilustracji wielkości zadania.
Zebraliśmy 3.276,91 kg artykułów spożywczych i chemicznych, o wartości blisko 70 tys. zł. Dzięki temu przygotowaliśmy
paczki świąteczne dla:
- BIAŁORUŚ – dla STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI – 90 paczek zawiezionych w grudniu,
90 paczek zawiezionych w styczniu a także dodatkowo każdy kombatant na Białorusi otrzymał paczkę przygotowaną
od kibiców Legii Warszawa (90 PACZEK)
-LITWA – KLUB WETERANÓW AK W WILNIE, STOWARZYSZENIE POSLKICH KOMBATANTÓW NA
LITWIE, STOWARZYSZENIE WRZESIEŃ’39 - przygotowano 80 paczek
-UKRAINA – LWOWSKIE TOWARZYSTWO POLSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
- przygotowano 40 paczek dla weteranów (każdy otrzymał po 2 paczki) oraz dodatkowo przeznaczyliśmy 11 paczek
przygotowanych przez kibiców Legii Warszawa
Zebraliśmy ponad 35 000,00 zł z czego pokryliśmy koszty zakupu brakujących artykułów oraz na paliwo do samochodu na
zwiezienie darów z województwa dolnośląskiego, z Piotrkowa Trybunalskiego, z Wielkopolski, Krakowa i ze Śląska a także
przeznaczyliśmy fundusze na dowóz darów na Białoruś (2 razy), Litwę i Ukrainę - za zgodą MSWiA możemy przeznaczyć
na obsługę zadania do 15% budżetu projektu – staramy się zawsze, aby pokrywać tylko niezbędne koszty. Otrzymaliśmy
także zgodę od MSWiA na wydatkowanie zebranych a niewykorzystanych funduszy w kolejnych edycjach.
Artykułów dostajemy bardzo dużo i zależy nam, aby w pierwszej kolejności wywozić już zakupione towary. Nie mając
swojego transportu, w większości wypadków musimy wypożyczać auta na wywóz darów a więc tez musimy minimalizować
liczbę wyjazdów by nie generować zbyt dużych kosztów. Dodatkowo nasze dary są dostarczane na Białoruś i Ukrainę dzięki
pomocy konsularnej, aby nie ponosić opłat dla pomocy charytatywnej. Jesteśmy zależni od możliwości transportowych i
czasowych konsula. To wszystko powoduje, że pozostają fundusze z jednej edycji i są przeznaczane na drugą.
Po raz pierwszy w akcji wsparły nas media publiczne. O zadaniu informowały: Telewizja Polska O/Kraków, Telewizja
Polska O/ Wrocław, Telewizja Polonia. Byliśmy także obecni w Gazecie Pomorskiej w dodatku Toruń, w gazecie i na
portalu Dzierżoniowskiego Tygodnika Powiatowego, w Naszym Dzienniku i na wielu miejskich portalach lokalnych.
W zadaniu brała udział grupa około 500 Darczyńców. Przelewów na konto dokonało 284 osoby i instytucje, natomiast
paczek otrzymaliśmy od 215 nadawców. Byli wśród nich - indywidualne osoby, grupy obywatelskie, instytucje publiczne,
portale internetowe, środowiska lokalne, szkoły, studenci, harcerze, kibice, media ogólnopolskie i lokalne, środowiska
kombatanckie. Trudno przedstawić dokładną liczbę osób, gdyż w wielu miejscach były organizowane zbiórki lokalne i
dostawaliśmy wówczas zbiorcze paczki od jednego nadawcy. Otrzymaliśmy ponad 1000 kartek świątecznych z życzeniami
dla polskich weteranów.

W imieniu całego naszego stowarzyszenia oraz w imieniu polskich organizacji kombatanckich z Kresów, do których
adresowaliśmy akcję, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim biorącym udział w tym tak pięknym i ważnym
projekcie:















dziękuję wszystkim prywatnym darczyńcom z całej Polski i z zagranicy– w tej edycji wzięło udział wiele osób,
które są z nami od początku akcji.
dziękuję darczyńcom instytucjonalnym i dziękuję prywatnym firmom, które wsparły w różny sposób akcję –
serdecznie dziękujemy firmie INTAKUS za bezpłatne wypożyczenie busa do przewozu darów na Białoruś
dziękuję portalom, które umieściły informacje o naszej akcji na swoich witrynach – jak zwykle nic się nie uda gdy
nie ma informacji, byliśmy w tak wielu miejscach w przestrzeni internetowej, często bez naszej wiedzy – wsparły
nas portale polonijne i polskie – w sumie naliczyliśmy około 50 miejsc, gdzie była umieszczona informacja o
zadaniu a pewno nie o wszystkich adresach wiemy
dziękuję szkołom biorącym udział w projekcie – w tej edycji pobiliśmy rekord, do zadania w sposób wspaniały
zaangażowało się 42 szkoły z całej Polski – otrzymaliśmy przepiękne i wzruszające kartki z życzeniami od
uczniów, było wiele wspomagających akcję wydarzeń – koncerty, zbiórki darów, loterie – wiele zdjęć z
poszczególnych szkół znajdą Państwo na naszych stronach internetowych
dziękuję studentom, harcerzom za pomoc i organizację zadania – studenci Akademii Ignatianum w Krakowie
zorganizowali olbrzymią akcję zbiórki darów w Krakowie z włączeniem lokalnych środowisk i mediów
dziękuję wszystkim wolontariuszom w całej Polsce biorącym udział w akcji – kilkadziesiąt osób w kraju pomagało
nam w ogarnięciu tak dużego zadania
dziękuję wszystkim środowiskom społecznym, politycznym, obywatelskim, które przyłączyły się do zadania
uznając, że jest to projekt dla Polaków ważny - w wielu miejscach odbywały się zbiórki w tak dużej skali, że stały
się naszymi oddziałami na to zadanie – tak było w Białymstoku, Sosnowcu, Rzeszowie, Gdańsku, Gdyni,
Piotrkowie Trybunalskim – dziękujemy za każdą pomoc, przepraszamy za ewentualne niedociągnięcia
Bardzo dziękuję Stowarzyszeniu Sympatyków Pogoni Lwów – członkowie tej organizacji przysłali olbrzymią
liczbę darów, które zebrali w swoich środowiskach
serdecznie dziękuję środowiskom kibiców w całej Polsce – kibice są z nami od początku zadania i z każdą edycją
liczba klubów kibica powiększa się – w edycji grudniowej pobiliśmy rekord, udział brały środowiska kibiców
m.in. Jagiellonii Białystok, Arki Gdynia, Lechii Gdańsk, Stali Rzeszów
osobno pragnę podziękować kibicom Legii Warszawa, którzy przygotowali 101 paczek – dary zawieźliśmy
kombatantom na Białorusi i Ukrainie,
na koniec gorące podziękowania dla naszych wrocławskich kibiców WKS Śląsk Wrocław – współpracujemy
razem, przy paczkach świątecznych i zadaniach związanych z Żołnierzami Wyklętymi, od początku naszej
działalności – to z tej grupy mamy największą grupę wolontariuszy – oprócz tego, że kibice przynoszą dary dla
kombatantów, pomagają pakować paczki, przewozić je z różnych miejsc do naszego biura, to co najważniejsze
noszą te tony darów do samochodów, abyśmy mogli je wywieźć na Kresy - bardzo dziękujemy za wsparcie
organizacyjne przy tak dużym projekcie i zawsze gotowość do pomocy.

Proszę wybaczyć, że nie zawsze otrzymują Państwa indywidualne odpowiedzi na swoje listy. Wielu kombatantów jest
bardzo chorych, ma problemy z pisaniem, w imieniu ich wszystkich odpowiadają ich koledzy, liderzy środowisk. Proszę mi
wierzyć, że w domach polskich kombatantów widziałam na eksponowanych miejscach Państwa kartki i są one pieczołowicie
przechowywane. To ważne symbole pamięci.
Serdecznie za wszystko dziękuję i pozwalam sobie na przedstawienie osobistej relacji z akcji świątecznej prowadzonej w
ramach programu RODACY-BOHATEROM.

Ilona Gosiewska
Prezes Stowarzyszenia
ODRA-NIEMEN z Wrocławia

RODACY-BOHATEROM
PACZKA ŚWIĄTECZNA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO WETERANA NA KRESACH;2011
Październik 2011 – styczeń 2012
Relacja z zadania – autor sprawozdania Ilona Gosiewska
Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN

Nasze Stowarzyszenie rozpoczęło poważną działalność dzięki niezwykłemu spotkaniu z Panią Weroniką
Sebastianowicz. To wyjątkowa osoba, dlatego na początku chcę szerzej Państwu ją przedstawić. Pani kpt.
Weronika Sebastianowicz – Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Żołnierz II Konspiracji.
Zaprzysiężona w 1945 roku, do 1951 roku walczyła w oddziałach WiN Obwodu Wołkowysk. Aresztowana w
kwietniu 1951 roku wraz z matką i ojcem – również żołnierzami konspiracji AK Obwodu Wołkowysk. Skazana
na 25 lat łagru, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich oraz konfiskatę całego majątku. W łagrach Workuty
spędziła 6 lat. Podczas pobytu w łagrze poległ jej brat – Antoni Oleszkiewicz, który był jednym z dowódców
oddziałów WiN na terenie grodzieńszczyzny. Otoczony przez obławę wojsk NKWD popełnił samobójstwo.
Weronika Sebastianowicz po powrocie z łagrów ubiegała się o repatriację do Polski, ale odmówiono jej. Od lat
90 Weronika Sebastianowicz działa aktywnie w Związku Polaków na Białorusi.

Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.

Poznałyśmy się w 2009 roku, w małej miejscowości na skraju Puszczy Nalibockiej w Iwieńcu, na Białorusi. W
Domu Polskim należącym wówczas do Związku Polaków na Białorusi, odbywały się uroczystości z okazji
Święta Niepodległości. Pani Weronika była tam gościem a ja uczestnikiem projektu. To spotkanie rozpoczęło
wielką przyjaźń między nami i doprowadziło do tego, że właśnie zakończyliśmy piątą edycję świątecznej akcji
dla polskich kombatantów na Kresach.
Najwięcej kombatantów, żołnierzy AK pozostało na Białorusi, są oni zrzeszeni w Stowarzyszeniu Żołnierzy AK
na Białorusi i pozostają w najtrudniejszej sytuacji. Ciągle są nie uznawani przez władze białoruskie, nazywani
bandytami, nie mają dodatków kombatanckich , swojej siedziby, nie mogą być pochowani z honorami, ich
sztandar jest w Polsce a przyznane odznaczenia przez władze polskie nie mogą być im przekazywane.
Większość kombatantów z Białorusi to także Łagiernicy, po wieloletnich wyrokach za walkę w I i II
Konspiracji. Żyją bardzo skromnie, ale są bardzo serdeczni i honorowi. Sami opiekują się wojskowymi
kwaterami, m.in w:

Surkonty- jest to miejsce bitwy, gdzie leżą żołnierze wraz ze swoim
komendantem ppłk. Maciejem Kalenkiewiczem

Wawiórka- to kwatera wojskowa, gdzie leżą żołnierze z oddziałów PONUREGO

Jancewicze - miejsce pochowku żołnierzy poległych pod Subkontami
oraz oficerow AK zamordowanych przez Gestapo w Lidzie, w tym por Aleksandra Warakomskiego dowódcy AK
w Lidzie.
W stowarzyszeniu na całej Białorusi jest ok. 90 kombatantów AK a na czele tej organizacji stoi niesamowita
Weronika Sebastianowicz. Sama jest osobą, która ma niespożytą energię, załatwia wszystkie sprawy swoich
podopiecznych zarówno na terenie Białorusi jak i w Polsce. Pani Weronika ma fantastyczny kontakt z młodymi
ludźmi. W szkołach na spotkaniach od pierwszej chwili jest absolutną przyjaciółką młodych. Kibice są nią
zafascynowani, jej odwagą, życiorysem i zasadami. To dzięki niej, dla niej, dla pamięci jej poległego w walkach
brata i dla jej wszystkich kolegów organizujemy tę akcję. Dzięki naszej wspólnej pracy bardzo wspomagamy
całe to fantastyczne środowisko.

Darów przychodzi tak dużo, że dotarliśmy z prezentami do polskich weteranów na Litwie, którzy są
zgromadzeni w kilku organizacjach kombatanckich. Każde środowisko ma swoją siedzibę w pięknym Domu
Polskim w Wilnie. Nieduża grupka polskich kombatantów pozostała także we Lwowie z legendarnymi siostrami
Zappe, żołnierzami AK oraz wieloletnimi organizatorkami polskiej społeczności edukacyjnej we Lwowie. Dla
tych wszystkich ludzi spotykamy się wspólnie od pewnego czasu przed każdymi świętami i organizujemy
świąteczną akcję pamięci.
PAŹDZIERNIK 2011
Ta edycja rozpoczęła się w październiku i od początku zaczęliśmy odbierać liczne telefony, otrzymywać paczki i
fundusze. Główne miejsce „przeładunkowe” to nasze biuro, do którego codziennie przychodziły paczki.

Każda paczka zostaje otworzona, nadawca opisany a każdy produkt wpisany do bazy, następnie koordynator
zadania Paweł Ostrowski segreguje artykuły, abyśmy mieli miejsce na bieżąca pracę.

koordynator akcji Paweł Ostrowski

Przychodzi niezliczona ilość kartek z życzeniami, te od uczniów lub dzieci są najbardziej wzruszające, staram
się robić jak najwięcej zdjęć tych dowodów pamięci. W wielu szkołach są organizowane wydarzenia związane z
naszą akcją. W warszawskim liceum im. Batalionu AK "Parasol" uczniowie zorganizowali koncert
charytatywny. W LO im. Jana Pawła II w Złotoryi zorganizowano spotkanie młodzieży z przebywającymi w
Polsce kombatantami z Białorusi a potem cała szkoła zrobiła olbrzymią zbiórkę darów. W szkole podstawowej
w Wyszatycach uczniowie wykonali kilkadziesiąt kartek świątecznych a w małej szkole w Tuligłowach dzieci
przygotowały ozdoby świąteczne. Stale z nami współpracuje już kilka szkół i co roku zwiększają swój udział w
zadaniu - Szkoła Podstawowa nr7, im. VII Obwodu AK "Obroża" w Legionowie, Gimnazjum Integracyjne w
Osieku Jasielskim, Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespół Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej,
Zespół Szkół Technicznych w Skarżysko Kamiennej, SLO nr 4 im Batalionu AK "Parasol" w Warszawie,
Szkoła Podstawowa w Wyszatycach. Wszystkie szkoły wykonały olbrzymią pracę. Na stronach internetowych
naszego stowarzyszenia znajdą Państwo wiele zdjęć ze szkół.

LISTOPAD 2011
Codziennie paczki nas coraz bardziej otaczają. Na szczęście w niektórych miastach udało się zorganizować
punkty, gdzie zbierano dary i tam też po naszych instrukcjach , osoby upoważnione wykonywały raport a
wolontariusze pakowali artykuły do paczek według jednej wspólnej listy.

GRUDZIEŃ 2011
Zbliżał się czas pierwszej tury wyjazdowej na Kresy. Chcieliśmy dotrzeć z paczkami do kombatantów przed
świętami. Zdecydowaliśmy, że w pierwszej kolejności paczki dotrą na Litwę i Białoruś. Natomiast na Ukrainę
wyjedziemy w styczniu. Paczki dla kombatantów ze Lwowa zawieźliśmy w październiku 2011 z okazji
obchodów 10-Lecia powstania Organizacji kombatanckiej we Lwowie.
Nadszedł najbardziej nerwowy czas dla nas, aby ze wszystkim zdążyć. Musieliśmy w krótkim czasie połączyć
dwie wyprawy. W Warszawie czekały dodatkowo przygotowane paczki przez kibiców Legii Warszawa (90
przeznaczonych dla kombatantów na Białorusi, 11 paczek na Ukraine)

Jedna część paczek wyjechała na Litwę, przy pomocy organizacyjnej kibiców z Warszawy. Druga grupa
zawiozła dary na granicę z Białorusią. Tam razem z kibicami Jagiellonii Białystok przygotowaliśmy ładunek
dla konsulów z Grodna i z Brześcia. Za kilka dni wrócimy z pozostałymi członkami wyprawy, aby już bez
paczek spokojnie przekroczyć granicę. Aby obraz był pełny, paczki przeznaczone do wyjazdów z Wrocławia
były ładowane na auta przez kibiców WKS Śląsk. Ten czas pakowania, przepakowania był możliwy w dużej
mierze właśnie dzięki kibicom.
WROCŁAW

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

Spotkania na Litwie odbyły się w ciągu jednego dnia, kombatanci przyszli do Domu Polskiego w Wilnie, gdzie
otrzymali paczki. Osobom, które nie mogły przybyć w tym dniu, pozostawiono paczki do odbioru w
pomieszczeniach organizacji kombatanckich. Na Litwie nie planowaliśmy tym razem więcej spotkań.
Kilkuosobową ekipą wyruszyliśmy na Białoruś. Chcieliśmy odciążyć kombatantów i podowozić paczki
bezpośrednio do weteranów lub w takie miejsca skąd łatwiej będzie odebrać paczki.
I DZIEŃ W GRODNIE
Przejazd przez granice zajął nam niecałą godzinę więc w dobrych humorach dotarliśmy do Grodna. Przez
wcześniejsze trudności z autem nie zdążyliśmy na spotkanie opłatkowe kombatantów, które odbywało się w
Konsulacie. Jak przyjechaliśmy to czekała na nas tylko Pani Weronika. Zaproszono nas do Konsulatu na krótki
odpoczynek i znowu przenoszenie paczek do naszego busa i dwóch miejscowych samochodów. Tak wyglądał
nasz przejazd przez Grodno.

W Grodnie od razu ruszyliśmy do kombatantów. Pierwsze spotkanie i od razu ze łzami.
Trafiliśmy do Pana Kazimierza Tumińskiego - obrońcy Grodna, żołnierza AK z Oddziałów Inspektoratu Lewy

Niemen, Łagiernika. Pan Kazimierz był tego dnia wyjątkowo słaby. Trudno nam było robić zdjęcia. Wszyscy
płakaliśmy ze wzruszenia.

Po tym spotkaniu pojechaliśmy do Pani Marii Mieszkiny – żołnierza AK II konspiracji,
łączniczki z Oddziałów Inspektoratu Prawy Niemen, Łagierniczki. Jest najbliższą przyjaciółką Pani Weroniki
Sebastianowicz, z którą łączą ją podobne losy. Wspólnie były sądzone i wywiezione na Syberię. Mieszka
obecnie tuż przy więzieniu, gdzie była przez wiele miesięcy „badana”. Pani Maria nie wychodzi z domu z
powodu choroby nóg, ale jest główną organizatorką spraw kombatanckich w Grodnie. U niej zostawiamy paczki
dla osób mieszkających w pobliżu.

Jedziemy do Pani Janiny Lis, mieszkającej w bardzo skromnych warunkach. Pani
Janina to żołnierz AK II konspiracji, łączniczka z Oddziałów Inspektoratu Lewy Niemen, Łagiernik. Było to
kolejne bardzo wzruszające spotkanie, ale też przygnębiające z racji warunków w jakich żyje ta kobieta.

Na koniec dnia odwiedzamy uroczego i bardzo wesołego Pana Antoniego
Marcinkiewicza – od 1941 żołnierza ZWZ a potem AK w oddziałach Inspektoratu Lewy Niemen. Pan Antoni
jest niewidomy, z żoną żyją w bardzo skromnych warunkach, ale są bardzo serdeczni i nie chcą nas wypuścić od
siebie. Nasz kolega nagrał kilka minut opowieści Pana Antoniego.
Wieczorem zawozimy dużą część paczek do Seidla, gdzie mieszka Pani Weronika Sebastianowicz. Stąd będą
zabierane paczki z terenu Wołkowyska i okolic.
II i III DZIEŃ LIDA I OKOLICE

Drugiego dnia rozpoczynamy odwiedziny od Szczuczyna. Przyjeżdżamy do Pana
Alfreda Szoty – żołnierza AK II Konspiracji Ziemi Lidzkiej, łagiernika. Pan Alfred wspomaga Prezes
Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi w pracach organizacyjnych.

Jedziemy do Lidy, ale po drodze wstępujemy do
domu Pani Jadwigi Nowogródzkiej, wdowie po Bolesławie Nowogródzkim. Pan Bolesław był żołnierzem II
Batalionu 77 pp AK, walczył na ziemi lidzkiej. W 2011 roku we wrześniu zmarł. Postanowiliśmy zostawić żonie
paczkę świąteczną przeznaczoną dla niego. Pani Jadwiga była ogromnie wzruszona i znowu polały się łzy.

Jesteśmy w Lidzie. Odwiedzamy Panią
Jadwigę Markiewicz – łączniczkę AK. Zastajemy Panią Jadwigę chorą. Kilka dni wcześniej przewróciła się i
uderzyła w oko. Jej mieszkanie robi fatalne wrażenie, warunki okropne a do tego bardzo trudne relacje z rodziną.
To spotkanie wywarło na nas przygnębiające wrażenie, tym bardziej, że wiedza i oczytanie Pani Jadwigi robią
duże wrażenie. Chwile rozmawiamy, zostawiamy paczki i jedziemy dalej.

W Lidzie zatrzymujemy się u Pani Anny Surowicz –
żołnierza AK, łagierniczki. W dużym pomieszczeniu w ogrodzie zostawiamy paczki dla grupy kombatantów,
których nie zdążymy odwiedzić. Do Pani Anny przyjadą rodziny weteranów z pobliskich i dalszych
miejscowości. Tutaj zostawiamy dary dla Werenowa, Lidy, Smorgoni i mniejszych miejscowości wokół Lidy.

Zostaliśmy także zaproszeni na spotkanie z Panią Biruk Jadwigą (rocznik
1919), również działająca w II Konspiracji na ziemi lidzkiej. Dowiadujemy się także, że jej mąż Jan Biruk był
absolwentem Szkoły Podoficerskiej 19 Pułku Artylerii II Rzeczpospolitej, zawodowym podoficerem 77 pp WP
w Lidzie.

W Lidzie opiekowali się nami wyjątkowi Panowie – od lewej Alfons
Rodziewicz i Franciszek Szamrej, Obydwu panów miałam przyjemność gościć we Wrocławiu. Razem z Panią
Weroniką Sebastianowicz odbyli kilka spotkań z młodzieżą szkolną. Pan Alfons i Franciszek byli żołnierzami II
Batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej kpt. Jana Borysewicza „Krysi” – legendarnego dowódcy
partyzantki na ziemi Lidzkiej. Brali udział w walkach zarówno z okupantem niemieckim jak i sowieckim.
Obecnie awansowani do stopni oficerskich działają w Stowarzyszeniu Żołnierzy AK na Białorusi.

Przedstawiam zdjęcie z domu
Pana Rodziewicza – pamiątki przywiezione z Polski z różnych spotkań i uroczystości oraz pamiątkowe zdjęcie
Pana Szamreja, na którym są jego bracia w okresie wojny.
Pan Franciszek i Alfons opiekują się kwaterami wojskowymi, mają olbrzymią wiedzę na temat każdego z tych
ważnych miejsc pamięci na ziemi lidzkiej. W wielu wypadkach są naocznymi świadkami wydarzeń. Niektóre z
odwiedzanych kwater mają kamienne pomniki dzięki ich własnej pracy. To wspaniali ludzie, zostaliśmy

poproszeni, aby razem z nimi choć kilka miejsc odwiedzić i udokumentować zdjęciami. Wiele zdjęć z tych
miejsc znajdą Państwo na naszych stronach internetowych.

Nasz pobyt był bardzo krótki, wszędzie nas serdecznie przyjmowano, wszędzie dziękowano
za pamięć i pomoc. Przekazywaliśmy życzenia od Rodaków w każdym domu. Chcielibyśmy dotrzeć jeszcze w
wiele innych miejsc, bardzo nam zależało na spotkaniu z Panem Stanisławem Leńcem, który latem skończył 90
lat i mieliśmy przygotowaną dodatkową paczkę urodzinową, także od Rodaków z Polski. Niestety zabrakło
czasu, po paczki świąteczne i urodzinowe przyjechała córka.
Do Polski przyjechaliśmy po 8-godzinnym postoju na granicy, okrutnie zmęczeni, ale szczęśliwi, że wszystko
się dobrze udało. Obiecujemy przyjechać na dłużej, także z kamerą, aby móc nagrać wysłuchiwane życiorysy
naszych kresowych bohaterów.
Tydzień po naszym powrocie otrzymaliśmy podziękowania od kombatantów i Sybiraków z Polesia. Pan Konsul
z Brześcia zabrał z Białegostoku przygotowane paczki i zorganizował wspólne spotkanie. Jesteśmy umówieni na
kolejny przyjazd z darami na Polesie i tam będziemy spotykać się z kombatantami z Brześcia i okolic.
STYCZEŃ 2012
Otrzymaliśmy informację od Pana Konsula z Brześcia, że w Polsce, u córki przebywa na okres zimowy, jedna z
kombatantek AK z Polesia Pani Ariadna Teleman. To prawdziwa legenda. Mająca dziś blisko 97 lat Pani
Ariadna była w czasie wojny żołnierzem Armii Krajowej, jako łączniczka i zaopatrzeniowiec oddziałów AK
Okręgu Polesie. Po zakończeniu wojny podjęła działalność w organizacji Związek Obrońców Ojczyzny, która
była jedną z poakowskich form działalności niepodległościowej na Polesiu. Skazana na 10 lat łagrów, siedem lat
spędziła na „nieludzkiej ziemi”. Po powrocie z łagrów, przez wiele lat to właśnie w Jej domu odprawiane były
„nielegalne” Msze Święte dla Polaków z Kobrynia. Po upadku ZSRR podjęła uwieńczone sukcesem starania o
odzyskanie Kościoła w Kobryniu. Członkini Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na zimę
przyjechała do swojej córki i zięcia do Kutna. Jak mówi – nie może już doczekać się wiosny, aby wrócić na
Polesie. Członkowie Zarządu naszego stowarzyszenia zawieźli paczki świąteczne Pani Ariadnie i przy okazji
nagrali krótki film z pobytu, który znajdzie się wkrótce na naszych stronach internetowych. Według nich
spotkanie z Panią Ariadną było wielkim zaszczytem i ogromnym przeżyciem.

W styczniu w naszym biurze wcale nie było mniej paczek niż w grudniu. Zorganizowaliśmy więc dodatkowy
przewóz paczek do granicy z Białorusią oraz dodatkowy wyjazd na Litwę. Zaplanowany został także wyjazd i
spotkanie z kombatantami i osobami represjonowanymi we Lwowie. Styczniowe opisy wyjazdów i zdjęcia będą
w lutym na naszych stronach internetowych.
Osoby, którym zawozimy paczki coraz częściej odchodzą, ale możemy jeszcze wielu z nich pomagać.
Pomagajmy zatem, warto pamiętać, że za wschodnią granicą żyją ludzie, dzięki którym my żyjemy w wolnej

Polsce. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za każdy dobry gest, życzliwość i pomoc i bardzo proszę o
wyrozumiałość, czasami mamy potknięcia organizacyjne, ale wynikają one tylko z ogromu czynności i zadań do
wykonania.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku
Ilona Gosiewska
Prezes Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN z Wrocławia

