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Niedługo święta Bożego Narodzenia. Każdy
harcerz oraz dzielny zuch ma sporo do
zrobienia w tym czasie: trzeba pomyśleć o
ozdobach na choinkę, trzeba przygotować
prezenty dla najbliższych osób. Także warto jak
zawsze w okresie adwentowym brać udział w
mszach roratnych, w rekolekcjach harcerskich.
Rok 2021 dobiega końca. Był on bardzo trudny,
pamiętny nieuzasadnionymi represjami wobec
Polaków w Brześciu i na całej Białorusi. W dniu
25 października 2021 r. władza białoruska
zamknęła
Republikańskie
Zjednoczenie
„Harcerstwo”, które działało od 2000 r. jako
zarejestrowana organizacja.
Pozostał nam kwartalnik „Harcerz Brześcia” i
jego redakcja, która stara się kontynuować
sprawę zjednoczenia niespokojnych dusz braci
harcerskiej pod hasłem: ”Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Tych fundamentów się trzymajmy, tym ideałom
służymy!
W tym numerze przeczytamy wspomnienia
Natalii Zarzyckiej – harcerki z Brześcia, która w
lipcu 2021 r. obchodziła 94 urodziny. W rubryce
„poezja kresowa” zapoznamy się z wierszem
Jeremieja Odyńskiego – harcerza z Brześcia,
brata Natalii Zarzyckiej, który został zabity przez
sowieckich bandytów w łagrze na Workucie w
1953 r. Wiersz jest pełen miłości do ojczyzny,
dobitnie wprowadza czytelnika w klimaty
nieludzkiej ziemi, gdzie władza radziecka
wysłała brzeską młodzież na 25 lat w roku 1948
tylko za to, że byli Polakami.
Przedstawiamy także nasze pomysły na
prezenty, które można zrobić własnoręcznie.
Czeka na was świąteczna krzyżówka!
Znajdziecie w tym numerze również informacje
o sprawnościach harcerskich od naszych
drużynowych oraz życzenia kadry harcerskiej na
święta!

Czuwaj!
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Emilia Plater – patronka
brzeskich harcerzy
Emilia Plater to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci
historycznych. W 1831 roku w przebraniu mężczyzny wzięła
udział w walkach powstania listopadowego, by następnie
poprowadzić własny oddział ochotników. Dla Polaków postać
Emilii Plater stanowi wzór prawdziwej bohaterki narodowej.

Kim była Emilia Plater?
Większość
przedstawicieli
rodu
Platerów wiązała swoje
osobiste i rodzinne życie
ze sprawą Polski i była
gorącymi
patriotami,
którzy wnieśli znaczny
wkład w rozwój kultury
polskiej.
Matka Emilii, Anna z
Mohlów, była jak na owe
czasy
kobietą
wykształconą. Wczesne
dzieciństwo i pierwsze
lata
nauki
Emilia
spędziła w wileńskim
domu rodziców. Nie
było
to
dzieciństwo
szczęśliwe,
ponieważ
ojciec, Franciszek
Ksawery Plater, prowadził hulaszczy tryb życia. W roku 1815
między rodzicami Emilii doszło do ostatecznego spięcia, po
którym matka opuściła wileński dom, zabierając córkę.
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Emilia od 10. roku życia wychowywała się i pobierała nauki
razem z chłopcami. Rówieśnikami i najbliższymi towarzyszami jej
zabaw byli dwaj kuzyni – starszy od niej o rok Ludwik i młodszy o
tyleż Kazimierz. Dużo czytała, wielkie wrażenie wywarła na niej
historia Joanny d’Arc, która obok Tadeusza Kościuszki i greckiej
bohaterki Bubuliny była jej ideałem. Portret Greczynki Bubuliny,
która w czasie powstania greckiego ofiarowała cały swój majątek
na rzecz powstańców, uzbroiła trzy okręty i sama nimi dowodziła,
wisiał w pokoju Platerówny. Otrzymała bardzo staranne
wychowanie. Pisała poezje, śpiewała, pięknie rysowała. Poza tym
uprawiała fechtunek, jazdę konną, myślistwo, dużo wędrowała.
O ukształtowaniu się osobowości Emilii i o roli, jaką miała spełnić,
niewątpliwie zadecydowały jej historyczne zainteresowania.
Popierała ówczesny ruch młodzieżowy i patriotyczny, czytała
lektury Filomatów i Filaretów, zachwycała się dziełami wielkich
romantyków: Goethego i Schillera.
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Wykazywała również duże zainteresowanie ludem wiejskim.
Zebrała i zapisała wiele tekstów piosenek i melodii ludowych. W
roku 1823 dłuższy czas przebywała w Dusiatach u ciotki Apolinary,
z której synami Cezarym i Władysławem bardzo interesowała się
życiem chłopów.
W latach 1824–1829 Emilia dużo podróżowała zarówno po
Inflantach, jak i po Litwie i Białorusi. Odbyła również dłuższą, a
ostatnią przed powstaniem, podróż do Warszawy, Częstochowy i
Krakowa.
O rękę Emilii starał się bogaty Rosjanin – inżynier, który budował
warownię u jej krewnych w Krasławiu. Emilia jednak odmówiła. Jej
decyzja wypływała z głębokich uczuć patriotycznych, ponadto
kochała podobno innego mężczyznę – młodego kapitana
inżynierii barona, Dal-Iwing. O tej jedynej miłości Emilii nie
zachowały się jednak żadne wzmianki, do małżeństwa nie doszło.
W roku 1830 zmarła jej matka. Jej śmierć była dla naszej bohaterki
ciężkim przeżyciem.

Udział w powstaniu
29 listopada 1830 w Warszawie wybuchło powstanie listopadowe.
W grudniu wieść o tym dotarła z Warszawy do Wilna i zapaliła do
boju Litwę i Żmudź. Emilia była jedną z pierwszych inicjatorek
samodzielnego powstania na Litwie. Jako kobieta nie została
jednak dopuszczona do narad komitetu kierującego w Wilnie.
Podjęła sama plan zdobycia Dyneburga. W toku przygotowań
porozumiała się ze swoimi dwoma krewnymi z miejscowej szkoły
podchorążych (braćmi Lucjanem i Ferdynandem Platerami),
którzy przyrzekli, że elewowie chwycą za broń i uderzą na załogę
fortecy, gdy powstańcy zbliżą się do Dyneburga. 25 marca 1831
roku Juliusz Grużewski rozpoczął działania partyzanckie, wyparł
Rosjan z Rosień, dając tym samym hasło do powstania na Litwie.
Emilia natychmiast przystąpiła do działania, obcięła swoje długie
włosy, kazała sobie i swej towarzyszce, Marii Prószyńskiej (obie
przyjaźniły się od dawna) uszyć stroje męskie. Uzbrojona w
pistolety i sztylet wyruszyła walczyć w powstaniu.
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Sformowany przez nią oddział partyzancki liczył 280 strzelców,
kilkuset chłopów kosynierów i 60 kawalerzystów. Wraz z
oddziałem rozpoczęła marsz w kierunku Dyneburga, po drodze
do oddziału dołączali wciąż ochotnicy. 29 marca 1831 wkroczyła
do Dusiatów, gdzie pod rozwiniętą flagą Polski zachęcała
okoliczną ludność do przyłączenia się do powstania. 30 marca
1831 wraz ze swym hufcem zajęła stację Daugiele. 2 kwietnia jej
oddział stoczył zwycięską potyczkę i zniósł kompanię piechoty
rosyjskiej pod Ucianami. 4 kwietnia uderzyła na jedną z kolumn
korpusu gen. Schirmana, która zmierzała w rejon koncentracji
głównych sił rosyjskich w Dyneburgu. Oddział Emilii Plater
opanował Jeziorosy, gdzie zdążono wpisać do akt grodzkich akt
powstania. Zaskoczenie Dyneburga nie powiodło się powstańcom,
młodzi zrewoltowani podchorążowie zostali wysłani do obozu
Dybicza. Wobec pogarszającego się położenia militarnego Emilia
zrezygnowała ostatecznie z ataku na Dyneburg. Dzieliła ona z
podkomendnymi wszystkie trudy walki partyzanckiej, zyskała
sobie wkrótce ich miłość i uznanie, chociaż w świecie salonów nie
szczędzono jej złośliwych uwag i zarzutów niemoralności. W
zaciętych walkach, stoczonych z Schirmanem pod Ucianą i
Oniksztami oddział Emilii poniósł znaczne straty w zabitych i
rannych, uległ rozproszeniu, resztę Emilia Plater przyłączyła do
oddziału Cezarego Platera.
W zaistniałej sytuacji wraz z Marią Prószyńską 30 kwietnia
przyłączyła się do oddziału Karola Załuskiego, rozłożonego
obozem pod Poniewieżem. Obie wstąpiły do oddziału wolnych
strzelców wiłkomierskich. Pod komendą Załuskiego wzięła udział
4 maja w niepomyślnie zakończonej potyczce pod Prestowianami.
Po porażce wolni strzelcy udali się do swojego powiatu i 17 maja
zajęli
Wiłkomierz.
Tu
Emilia
spotkała
się
z
Marią
Raszanowiczówną, która stała się odtąd jej nieodłączną
towarzyszką. Razem z Marią Emilia walczyła w oddziałach
partyzanckich Konstantego Parczewskiego pod Mejszagołą.

7

W Gabrielowie 5 czerwca była świadkiem spotkania kilku partii
litewskich z zagonem kawaleryjskim przybyłym z Królestwa
Polskiego pod dowództwem gen. Dezyderego Chłapowskiego. On
to nadał Emilii Plater honorowy stopień kapitana i powierzył jej
dowództwo 1 kompanii 1. Pułku Piechoty Litewskiej,
przemianowanego następnie na 25. Pułk Piechoty Liniowej (i
jednocześnie zaproponował Emilli powrót do domu, czego
odmówiła kategorycznie).
Gdy jej pułk 27–28 czerwca toczył ciężkie i zakończone
niepowodzeniem walki o utrzymanie Kowna, Emilia Plater na
czele swojej kompanii zdobyła Rosienie (25 czerwca),
ubezpieczając tym samym flankę całej operacji. Reorganizowane
resztki 25. pułku, eskortujące wozy z zaopatrzeniem dla armii
Giełguda wpadły następnie w zasadzkę pod Szawlami i tylko
cudem uniknęły rozbicia. Emilia miała się tam wykazać
szczególnym męstwem i odwagą. 9 lipca, na naradzie wojennej w
Kurszanach, postanowiono podzielić siły polskie na 3 korpusy.
Emilia Plater znalazła się pod dowództwem gen. Chłapowskiego.
Kiedy on postanowił złożyć broń i przekroczyć granicę Prus
Wschodnich, oświadczyła: Lepiej byłoby umrzeć, niż skończyć
takim upokorzeniem. W celu kontynuowania walki postanowiła
wraz z Raszanowiczówną i kuzynem Cezarym Platerem
przedostać się do Warszawy.
Przez dziesięć dni w przebraniu chłopskim Platerówna i jej
towarzysze szli do Królestwa, ukrywając się po lasach, prowadzeni
przez wieśniaka Żmudzina. Trudy wędrówki – zmęczenie, głód,
bezsenność – okazały się jednak ponad siły fizyczne Emilii. Paliła
ją gorączka, zemdloną z wyczerpania Cezary i Maria zanieśli do
wiejskiej chaty już w Augustowskiem. Cezary Plater udał się w
dalszą drogę do Warszawy. Emilia i Maria znalazły schronienie w
gościnnym dworze Ignacego Abłamowicza w Justianowie w
ówczesnym powiecie sejneńskim. Emilię kurowano tam i
ukrywano jako bonę pod nazwiskiem Korawińskiej. Mimo
troskliwej opieki, którą została otoczona, Emilia Plater po
przyjęciu sakramentów zmarła 23 grudnia 1831.
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Zwłoki
jej
zostały
przewiezione do Kopciowa
w dobrach Abłamowiczów
i
pochowane
na
miejscowym
cmentarzu.
Miała zaledwie 25 lat.
Mogiła istnieje do dzisiaj.
Inskrypcja na nagrobku
głośi: "Duszę Bogu, życie
ojczyźnie oddała".
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Akademicka DH im. Emilii Plater
Wybraliśmy tę polską bohaterkę
jako patronkę naszej drużyny Akademickiej Drużyny Harcerskiej
im. Emilii Plater nieprzypadkowo.
Ponieważ system komunistyczny
zrujnował w Brześciu cmentarze,
biblioteki
polskie,
szkolnictwo,
historię oraz harcerską tradycję,
przyszło nam odrodzić piękne karty
polskiej historii Brześcia, wśród
których była działalność harcerzy w
międzywojniu. W Brześciu działała
DH im. Emilii Plater, której zadaniem
było
pielęgnowanie
pamięci
o
bohaterce powstania listopadowego.
Postanowiliśmy,
że
będziemy
wspominać naszą patronkę, Żeby
trwała dalej pamięć o niej.

Nasza drużyna składa się ze studentów oraz studentek, którzy
obecnie studiują w Polsce. Wspieramy młodszych harcerzy i
pomagamy im. Pomagamy w nauczaniu języka polskiego,
prowadzimy konsultacje dotyczące rekrutacji na studia. Obecna
epidemiczna sytuacja w świecie trochę zmieniła nasz tryb pracy.
Teraz mamy zbiórki on-line. Nasi harcerze mają duże rodziny,
młodszych bracia i siostry. Prowadzimy on-line lekcje języka
polskiego dla rodziców i ich dzieci. Jeszcze do czasu koronawirusa
prowadziliśmy wycieczki po polskich miastach i uniwersytetach,
w których studiują nasi harcerze. Mamy nadzieję, że z czasem
wszystko się zmieni i nasz tryb życia powróci do poprzedniego
stanu i już będziemy się spotykać stacjonarnie i odwiedzać nowe
miasta Polski.

Alina WASZCZUK
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NASZA NOWA RUBRYKA

AKADEMIA
MŁODYCH
MILIONERÓW
Wprowadzamy dla Was
nową
rubrykę
„Akademia
Młodych
Milionerów”,
w
której
uczymy
Was
oszczędnego gospodarowania
oraz przedsiębiorczości.
Każdy prawdziwy zuch i
harcerz musi wiedzieć, jak
zarządząć tym, co ma. To jest
nawyk, który przyda się nie
tylko w życiu harcerskim, ale i
w życiu prywatnym.

Materiały zostały wzięte z
różnych
żródeł
Internetu,
opracowane i podane Tobie na
tacy, abyś się uczył, jak
zarządzać pieniędzmi.
Miłej zabawy!

11

„Pułapki" budżetowe

Cześć,
drogi Przyjacielu!

Budżetowe
"pułapki"
to
nieplanowane i nie zawsze przydatne
wydatki. Jeśli pojawiają się w naszym
budżecie, zwiększają nasze wydatki,
nasze dochody stają się mniejsze niż
wydatki, nie jesteśmy w stanie
oszczędzać i dążyć do spełnienia
naszych marzeń. Nie jest tak źle —
można sobie z tym poradzić! Dlatego
każdy powinien znać najczęstsze
"pułapki" i wiedzieć, jak sobie z nimi
radzić.

Pułapka rozgłosu
Kolorowe zdjęcia i obietnice reklamowe
zachęcają nas do kupowania więcej niż naprawdę
potrzebujemy. Przekonują nas do kupna kolejnej
zabawki,
kolejnego
czasopisma,
kolejnego
pudełka czekoladek... Jak można się oprzeć tej
„pułapce"? Bardzo prosto: zastanów się, czy
naprawdę potrzebujesz danej rzeczy. Kiedy
widzisz lub słyszysz reklamę, natychmiast chcesz
ją kupić. Nie spiesz się i pomyśl o tym. Spójrz na
przykład na swój telefon komórkowy. W czym
jest
gorszy
od
tego
reklamowanego?
Prawdopodobnie wcale nie jest.
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Zużycie energii elektrycznej i wody
Ile razy zdarzyło Ci się zapomnieć wyłączyć światło
w swoim pokoju? Albo zakręcić kran w łazience?
Uważaj na wodę i elektryczność w swoim domu:
zawsze wyłączaj światło, gdy nie ma Cię w
pomieszczeniu; nie zapomnij zakręcić wody.

Spontaniczne zakupy
Supermarkety i hipermarkety to po prostu cały
zbiór „pułapek” w jednym miejscu! A kiedy stoimy
w kolejce do kasy, nasze ręce sięgają po cukierki,
gumy i inne drobiazgi, które są tak wygodnie
zlokalizowane. Jak temu przeciwdziałać? Bardzo
proste: trzeba iść na zakupy z listą i nie brać ze
sobą dodatkowych pieniędzy.

Przepłacanie
Zasadą jest, że im bliżej daty zakupu, tym
drożej. Innymi słowy, jeśli planujesz kupić
rower na wiosnę, zapłacisz za niego o 2030% więcej, ale jeśli kupisz ten sam rower
jesienią, zaoszczędzisz o wiele więcej.
Zasada ta dotyczy ubrań, butów, biletów do
kina i na koncerty.
Zadanie dla ciebie: powiedz
rodzicom o tych pułapkach
i razem spróbujcie zobaczyć
te pułapki, kiedy robicie
zakupy.
Miłej zabawy.
Natalia KALASEJ
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam radości, nadziei,
dobrej i udanej kolacji wigilijnej, miłego spędzenia czasu z rodziną
i spełnienia marzeń, dużo śniegu i prezentów pod choinkę.
Podziękujmy Panu Bogu za dar naszego obcowania, za wszystkie
wspomnienia i ideały, które łączą nas mimo odległości.
Czuwaj!
Anna PANISZEWA
redaktor kwartalnika

Życzę Wam wszystkim prawdziwego braterstwa, przyjaciół
na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi
przyjaciółmi.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę
Wam
mnóstwo
zadowolenia.
Wiele
satysfakcji
z
podejmowanych wyzwań. Dalszych sukcesów w pracy nad
sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i
doskonaleniu własnej osobowości. Odwagi i gotowości w
wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni niczego nie
wymagają. Życzę Wam byście umieli nieść swój płomień
braterstwa, aby Nowy 2022 Rok był pełen dobrych uczynków
i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen trzasku harcerskich
ognisk, zapachu sosnowych lasów i niezapomnianych
przygód na harcerskim szlaku.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam
wytchnienie i radość. Niech Nowy Rok obfituje w szczęście,
pomyślność, zdrowie i uśmiech.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!
Czuwaj!
Anastazja

Drodzy Harcerze!
Życzę Wam wspaniałych świąt Bożego Narodzenia! Życzę Wam
spędzenia czasu świąt w gronie bliskich przyjaciół.
Czuwaj!
Zosia HOLUBEWA

Życzę Wam, kochani harcerze, szczęścia i dobrego nastroju!
Niech
Nowy
Rok
przyniesie
nam
więcej
dobrych
wiadomości!
Czuwaj!
Marysia HOLUBEWA
W tym wyjątkowym czasie prześladowań i kataklizmów
życzę Wam, harcerze Brześcia, zdrowych, wesołych i
błogosławionych świąt Bożego Narodzenia! Życzę, aby
nadchodzący Nowy Rok 2022 spełnił wszystkie nasze
marzenia!
Czuwaj!
Jelisej HOLUBEW
Druhny i Druhowie!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam dużo zdrowia, by
następny rok przyniósł spełnienie wszystkich marzeń! Trzymajcie
się wybranej drogi, a prowadzi Was do zwycięstwa!
Czuwaj!
Daniel HOLUBEW
Witam wszystkich serdecznie!
Drogie Druhny i drodzy Druhowie!
W tych przedświątecznych dniach życzę Wam pozostać tymi,
kim jesteście. Nie wahać się, nie wątpić. Bóg ma Was wszystkich w
swojej opiece. On troszczył się o nas, posyłając na ziemię Swojego
Syna. Troszczy się też teraz. Modlę się, żebyście w kolejnych
etapach życia poznali Go bliżej. Ufajcie Bogu, a nie zawiedzie!
Życzę zdrowia, wiele przyjemnych niespodzianek, spotkań,
miłości, dobrych przyjaciół, mocnej wiary!
Czuwaj!

Druhna HELENA
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Ja, Natalia Zarzycka z domu
Odyńska,
urodziłam
się
27.07.1927 r. w Holi, wsi,
która obecnie znajduje się na
terenie Białorusi. Wieś ta
leży
blisko
Puszczy
Białowieskiej.
Byłam
czwartym z dziewięciorga
dzieci Teodory i Feliksa
Odyńskich.
Pierwszy
syn
moich
Rodziców,
Feliks,
zmarł w 1921 roku po dwóch
tygodniach od narodzin, w
1923 roku urodziła się Irena,
w 1925 Stefan, w 1927 ja, w
1929 Jeremi, w 1931 r.
Regina, która zmarła, mając
8 miesięcy na czerwonkę, w
1934 r. Bogdan, w 1936 roku
Wiesław i w 1942 roku Artur.
We wsi Hola mieszkaliśmy
do
1933
r.,
a
do
przeprowadzki do Brześcia
zmusiły
nas
nieurodzaje,
które trwały od 1930 r. Tata
sprzedał więc wszystko, co
tam było: ziemię, duży dom
z
pomieszczeniami
gospodarczymi oraz całym
inwentarzem,
krowami,
świniami
i
końmi
„pod
wierzch”.

Do szkoły podstawowej poszłam w
wieku 6 lat, gdyż umiałam zarówno
liczyć do tysiąca, jak i pisać i czytać.
Przyjęli mnie do szkoły żeńskiej im.
Marii Rodziewiczówny w Brześciu,
do której uczęszczała już moja starsza
siostra Irena, z wielkim oporem,
niechęcią i pod warunkiem, że będę
musiała poczekać cały rok, jeśli nie
poradzę sobie. Bez problemu dałam
sobie radę, ponieważ moja wiedza
przewyższała program edukacyjny,
jaki był w szkole.
W
1939
roku
byłam
już
gimnazjalistką, ale niestety nauki nie
rozpoczęłam, gdyż wybuchła II wojna
światowa. Miałam wówczas dwanaście
lat i jeden miesiąc. Od trzech lat
byłam harcerką. Od 1 września
miałyśmy
rozkaz
nieść
pomoc
rannym
mieszkańcom
poszkodowanym podczas nalotów na
Brześć nad Bugiem, który był
miastem strategicznym.

Niemcy do Brześcia wkroczyli 12 września 1939 roku. W tym
samym dniu wróciliśmy ze wsi Motykały od Państwa
Piwonich, u których „wegetowaliśmy” od 9 września w
stodole. Spaliśmy na sianku, a po środku na klepisku mama
miała ustawiony prymus, na którym gotowała naszej rodzinie
posiłki. Dom Państwa Piwonich „pękał w szwach” od
uciekinierów z Brześcia. Przy studni myliśmy się, ale kobiety;
ja, mama i Irena miałyśmy z tym wiele kłopotu. Dobrze, że
trwało to zaledwie trzy dni.
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12 września wróciliśmy do domu, który zastaliśmy w
tragicznym stanie. Wyłamane drzwi wiszące na jednym
zawiasie, powybijane szyby w oknach… okropny widok. W
środku zostały tylko ciężkie, masywne meble, które ze
względu na swój ciężar nie nadawały się do wyniesienia.
Reszta naszego dobytku to było zaledwie to, co udało nam się
wynieść na naszych grzbietach podczas ucieczki na wieś 9
września. Ów 9 września był to dzień bardzo ciężkiego nalotu
na Brześć. Moi rodzice przed ucieczką ukryli niektóre cenne
przedmioty oraz zapasy żywności w piwnicy, której 2 pary
drzwi były zamykane na sztaby i podwójne zamki bardzo
trudne do sforsowania. To nas uratowało, bo drzwi od
piwnicy nie zostały sforsowane. I tak rozpoczęło się nasze
życie w czasie okupacji niemieckiej od 12 września, a od 23
września 1939 r. w okupacji sowieckiej.
17 września 1939 r. od wschodniej granicy Polski uderzyła
nawała sowiecka. Niektóre miasta, np. Grodno stawiały opór
Sowietom. Opowiadał mi o tym mój mąż Olgierd Zarzycki,
który brał udział w obronie. Brześć takich aspiracji nie miał,
ponieważ był już pod okupacją niemiecką. Na tej defiladzie
byłam razem z moim Tatą i Stefanem, a Irena i mama zostały
w domu z młodszym rodzeństwem. Sowieci wkroczyli do
Brześcia 21 września, a dwa dni potem odbyła się słynna
defilada Niemcy – Sowieci. Niemcy prezentowali się
wspaniale. Dumnie, równym krokiem maszerowali w
pięknych mundurach, czapkach i wypolerowanych butach.
Sowieci natomiast, szary tłum ubrany w czapki „uszanki” z
naszytą z materiału czerwoną pięcioramienną gwiazdą oraz
szpicem wystającym na środku - wyglądali tak marnie, że na
ich widok oniemieliśmy. Brudni, cuchnący i zaniedbani. Tak
rozpoczęła się dwuletnia okupacja sowiecka.
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Harcerze spotykali się od czasu do czasu. Dyskutowaliśmy o tym,
jak przetrwać tę sowiecką okupację, jakie środki zapobiegawcze
mamy zastosować, by zachować wiarę, język ojczysty i uratować
wiele rodzin przed nędzą.
Od czerwca 1941 roku, po napaści Niemiec na ZSRR rozpoczęła
się okupacja niemiecka. Młodzież polska, zwłaszcza harcerze, a w
tym i ja, pomagaliśmy ludziom biednym, często przymierającym
głodem. Otwarto szkoły podstawowe i gimnazja. Rozpoczęłam
naukę w gimnazjum kupieckim. Nie dano mi skończyć
pierwszego roku, ponieważ pewnego dnia Niemcy aresztowali
wszystkich profesorów, a nam, uczniom, dali imienne
skierowania do Arbeitsamtu. Mnie skierowali do pracy w
Zakładach Naprawczych Telefonów. Miałam wtedy 15 lat. Od
razu włączyłam się do „małego sabotażu”, który polegał na tym,
że kiedy niosłyśmy wyremontowane telefony polowe do
składziku, to starałyśmy się co trzeci zepsuć. Kiedy trafiały na
front, to nie działały.

Oprócz tego otrzymałam zlecenie obserwacji pociągów
jadących na front wschodni. Warsztaty były usytuowane na
„zapleczu” stacji Brześć Centralny. Wszystkie transporty
jadące na front wschodni przejeżdżały przez tę stację.
Miałam obserwować i liczyć pociągi z amunicją, sprzętem
wojskowym i wojskiem. Po kilku tygodniach zostałam
zaprzysiężona i nadano mi ps. „Jaskółka”. Z upływem czasu
powierzano mi coraz większe i bardziej odpowiedzialne
zadania do wykonania. Zostałam łączniczką. Przewoziłam
rozkazy, broń, amunicję oraz leki i środki opatrunkowe do
Białegostoku, a stamtąd do punktów („melin” w żargonie
Armii Krajowej) rozsianych po wsiach. Będąc łączniczką,
przetrwałam do 1943 r. Oprócz Białegostoku i pobliskich wsi,
jeździłam na Wołyń do różnych miast. Wiele razy musiałam
wyskakiwać z pędzącego pociągu, ponieważ Niemcy na stacji
urządzali „łapanki”. Jakimś cudem Ten w Niebiosach
uchronił mnie i każdy mój „skok” kończył się dobrze.
W październiku 1943 roku SD aresztowało mojego starszego o
dwa lata brata Stefana i moją Mamę. Mamę bardzo bili i katowali,
ale nic nie powiedziała, ponieważ nie wiedziała o konspiracji
Stefana. Po dwóch tygodniach ją zwolnili. Byłam wówczas w
Białymstoku. Po powrocie, na dworcu czekała na mnie łączniczka,
która powiedziała, że w domu jest „kocioł”. W ten „kocioł” wpadła
moja siostra Irena i też została aresztowana. Irena miała bardzo
dobre dokumenty, bo pracowała w niemieckim banku, znała
biegle język niemiecki i nic nie wiedziała o naszej konspiracji, więc
wypuszczono ją z więzienia po tygodniu.

Nie zastanawiając się długo, poszłam do oddalonej o 12 km
od Brześcia wsi Motykały, do Państwa Piwonich, u których w
1939 roku obozowaliśmy w stodole. Mieli trzech synów i
wszyscy należeli do AK. W ich posiadłości odbywały się
szkolenia przyszłych partyzantów, szkolenia sanitariuszek i
wiele innych AK-owskich przysposobień do przetrwania
niemieckiej okupacji. Tam i ja zostałam przeszkolona w
strzelaniu, obronie wręcz i doszkolono mnie w zakresie
medycyny.

20

Pod koniec października 1943 roku nastąpił przerzut do
partyzantki. Znalazłam się na Białostocczyźnie w oddziale
dowódcy ps. „Boruta”, ale po kilku dniach przerzucono mnie
do oddziału komendanta ps. „Skorpion”. W jego oddziale
byłam sanitariuszką przez 7 miesięcy. Moim zadaniem było
opatrywanie rannych, więc wywiązywałam się ze swoich
obowiązków sumiennie. W tamtym czasie stoczyliśmy wiele
bitew, uciekaliśmy przed „Szwabami”, przedzieraliśmy się
przez lasy. Pamiętam, że jak nasz oddział był już bardzo
„przetrzebiony”, dowódca otrzymał rozkaz przejścia do
jakiejś miejscowości w celu uzupełnienia liczebności naszego
oddziału. Pamiętam, że pewnego razu musieliśmy przejść 80
km. Marsz ten był tak wyczerpujący, że po przyjściu na
miejsce wszyscy padliśmy jak nieżywi na podszycie leśne i
leżeliśmy bez siły. Dotarliśmy do Lasów Janowskich i
podczas walki z Niemcami zostałam ranna. Przez 9 dni byłam
nieprzytomna, a po trzech miesiącach wróciłam do domu w
Brześciu.
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W 1945 roku powstał Związek Obrońców Wolności, do którego
również należałam i przyjęłam nowy ps. „Sfinks”. Celem
organizacji było zachowanie polskości tych ziem, szerzenie
świadomości narodowej, utrwalanie wartości kultury polskiej oraz
nauczanie języka polskiego, historii i geografii. Naszym
obowiązkiem było ratowanie polskich książek, które Sowieci palili
w różnych miejscach w Brześciu.
Organizacja przetrwała do 1948 roku, w którym miała miejsce
duża „wsypa”. Aresztowano około dwóch tysięcy młodzieży z
ZOW-u, w tym mnie i mojego młodszego brata Jeremiego.
Najpierw w urzędzie NKWD przeprowadzili śledztwo, potem nas
torturowali, bili i znęcali się nad nami zarówno fizycznie, jak i
psychicznie. Po tygodniu bestialskich tortur przewieźli nas do
więzienia w Brześciu, gdzie między lutym a czerwcem 1941 r.
siedział mój tata jako obszarnik i wróg ludu ze wschodniej
Ukrainy.
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Zaczęło się nasze metodyczne, trzytorowe śledztwo: działalność
podczas okupacji niemieckiej, działalność po wojnie (ZOW) i
szpiegostwo. Dlaczego za szpiegostwo byliśmy przesłuchiwani?
Otóż mój starszy brat Stefan po powrocie z łagrów poszedł na
studia do Warszawy. Rodzice co jakiś czas przesyłali mu przez
znajomego kolejarza pana Wereszczyńskiego złote carskie 10-cio
rublówki. Po ich sprzedaży Stefan miał pieniądze na życie. Wielu
Brześcian wyjechało do Polski i dzięki mojemu bratu i panu
Wereszczyńskiemu mogli utrzymywać stały kontakt z bliskimi,
którzy zostali w Brześciu. Pan Wereszczyński przewoził listy, a
moi młodsi bracia roznosili je pod wskazane adresy.
Ostatnia partia listów wpadła w ręce NKWD. Stefan został
aresztowany przez UB w Warszawie, siedział na Rakowieckiej
przez półtora roku, a UB-owcy próbowali mu wmówić, że był
skrzynką kontaktową między nami a rządem w Londynie. Była to
totalna bzdura. Zarówno ja, jak i Jarek wypieraliśmy się
szpiegostwa. Mojego brata wiele razy pobili tak dotkliwie, że nie
mógł sam iść. Baliśmy się, bo w ZSRR za szpiegostwo
rozstrzeliwali, a myśmy byli młodzi i chcieliśmy żyć.

Po kilku miesiącach nasze śledztwo dotyczące działalności
okupacyjnej oraz ZOW zostało zakończone i jako jedni z
pierwszych byliśmy z Jarkiem sądzeni przed Wojskowym
Trybunałem NKWD Białoruskiej Republiki. Prawie wszyscy
dostaliśmy po 25 lat pozbawienia wolności i po 5 lat pozbawienia
praw obywatelskich. Niektórzy z nas, w tym i ja, mieli klauzulę
„Wykorzystać wyłącznie przy ciężkich pracach fizycznych”.
Zdjęcia:
Marsz uczniów Polskiej Szkoły
Natalia Zarzycka
Stefan Zarzycki na obozie harcerskim w Serpelicach
Rysunki Leonarda Konikiewicza: Sowiecka statuja wolności, przysięga członka ZOW

Natalia ZARZYCKA,
„Moje wspomnienia”
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