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Dominika Bubiłek
Kl. III Publicznego Gimnazjum w Michalowie

CHCIAŁEM IŚĆ DO WOJSKA POLSKIEGO,
NIE DO ARMII CZERWONEJ
Wspomnienia pułkownika Czesława Pakulniewicza

Czesław Pakulniewicz urodził się 1 stycznia 1924 r. we wsi Zahorniki
w powiecie oszmiańskim, województwie wileńskim. Rodzina liczyła 5 osób, ojciec
Antoni, matka Apolonia z domu Aleksiuk, siostra Wiktoria i brat Mieczysław.
Rodzina utrzymywała się z pracy na roli.
W siódmym roku życia pan Czesław podjął naukę w szkole powszechnej III
stopnia w Chorążyszkach,a następnie chodził do szkoły w Oszmianie. W 1939 roku
rozpoczął naukę w gimnazjum w Smorgoniach i w Oszmianie. Po zajęciu tych
terenów przez wojska Armii Czerwonej uczęszczał do Średeniej Szkoły
Białoruskiej w Oszmianie, gdzie naukę przerwał 22 czerwca 1941 r. po wkroczeniu
tam okupantów hitlerowskich.
15 kwietnia 1942 r. po zaprzysiężeniu, wstąpił do polskiej partyzantki AK na
terenie wsi Zahorniki i przyjął pseudonim Olcha. Był łącznikiem, nosił meldunki,
broń, amunicję i konspuiracyjne czasopisma.
W dniach 13-14 maja 1944r. brała udział w akcji zlikwidowania ochotniczych
oddziałów litewskich-Litausche Sonderverbande generała Pawlisa Plechawiczusa
w miejscowości Murowana Oszmiana i we wsi Tałminowo.
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W ramach działań AK uczestniczył 7 lipca 1944 r. w wyzwoleniu Wilna.
Uniknął wywiezienia do Kaługi.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 r. został skierowany przez
Wojskową Komendę Uzupełnień w Oszmianie do pracy na drodze OszmianaWilno. 26 listopada 1944 r. został wcielony do Armii Czerwonej w Mołodecznie i
wysłany w kierunku Bobrujska, do 139 zapasowego pułku piechoty. Starano się go
tam zatrzymać, ale stale odmawiał. Po wielu różnych wybiegach został wreszcie
skierowany do Wojska Polskiego. Trafił na Majdanek w Lublinie, gdzie został
zakwalifikowany do Szkoły Oficerskiej w styczniu 1945 r. Szkołę ukończył 7 dni
po zakończeniu wojny, 15 maja 1945 r. został promowany na podporucznika.
W wojsku służył do 16 lutego 1952 r.; do września 1946 r. jako dowódca
plutonu w Warszawie, Krakowie, Ełku, znów w Krakowie i w Kaliszu. W
Międzyzdroju Wielkopolskim w 17 pp był dowódcą 10 kompanii strzeleckiej. Od
czerwca 1948 do czerwca 1950 służył na stanowisku szefa Sztabu Batalionu w 8 pp
w Zamościu. Ostatnie dwa lata 1950-1952 r. służby przepracował jako szef Sztabu
Batalionu w 57 pp w Suwałkach. Do rezerwy został przeniesiony 16 lutego 1952 r.
W czasie ćwiczeń i szkoleń zawsze był wyróżniany, Udzielono mu wielu nagród i
awansów (załącznik nr, 1), m.in.: 11 IX 1964 r. na kapitana, 20 IX 1973 r. na
majora, 20 VIII 1985 r. na podpułkownika i 27 X 2000 r. na pułkownika.
W pracy cywilnej wykonywał obowiązki kierownicze w Powiatowej i
Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Zamościu oraz w zamojskich

Zakładach

Mięsnych. Był prezesem Powiatowego Zarządu Ligi Przyjaciół Żołnierza i LOK,
prezesem Klubu Oficerów Rezerwy ZBoWiD, a od 18 grudnia 1994 r. prezesem
Oddziału Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego w
Zamościu*
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Lista odznaczeń, medali, wyróżnień, dyplomów i listów pochwalnych za
pracę zawodową i społeczną pułkownika Pakulniewicza wynosi 47 pozycji
(załącznik nr 2)
O

przełomowych

wydarzeniach

historycznych,

których

naocznie

doświadczył pułkownik Pakulniewicz opowiedział mi podczas spotkania dnia
26.09.2012 r. Wspomnienia te mają charakter luźnych wypowiedzi, ale wymownie
dają świadectwo bohaterstwa dni wojennych jak i powojennych.

"Przed wstąpieniem do wojska była tzw. "akcja Burza". Brałem udział w tej
akcji w 1944 r. Orientowałem się w sprawach wojskowych. Strzelać umiałem. Gdy
uczyłem się w szkole, po zajęciach nauczyciel- oficer rosyjski prowadził zajęcia
wojskowe. Lubiłem te zajęcia. Niemcy zaczęli uciekać, a Rosjan jeszcze nie byłotrzeba było brać udział w „akcji Burza". Otrzymałem zadanie- nieść amunicję do
Wilna. Do Wilna za dwa, trzy dni przyszli Ruscy. Ruscy okrążyli Wilno.
Partyzanci Polscy pełnili i we dnie i w nocy wartę. Dowódca Krzyżanowski chciał
z partyzantów zrobić dywizję(kompanie, bataliony- ok. 15 tys. żołnierzy). Rosjanie
nie zgodzili się na to. Kazano partyzantom polskim zebrać się w Miednikach (koło
Wilna). Jedni poszli do Miednik, a drudzy do domu. Ja poszedłem do domu, a z
Miednik tych wszystkich wsadzili do pociągu i wywieźli do Kaługi. I tam w
kałudze zrobili oddział wojskowy. Przyszła przysięga. Partyzanci mówią : Jak? My
już przysięgaliśmy. Nie będziemy drugi raz przysięgać. Ale byli tacy, co przysięgę
przyjęli. Tych wszystkich co przysięgę przyjęli wysłano do szkół oficerskich do
wojska do Berlinga, a tych, co przysięgi nie chcieli przyjąć, wysłano do roboty.
Pracowali przy drzewie. W ’45 roku, jak się wojna skończyła, to wszystkich, co
przysięgę przyjęli, przywieźli pociągiem do Brześcia. Jak już tam Rosjanie byli na
naszym terenie, otrzymano od sołtysa zawiadomienie, że mam stawić się do wojska
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do WKR- u. Wstawiłem się do Wukematu w sierpniu w ‘44 r. Przydzielili mnie do
pracy, do pilnowania telefonów, mostów na drodze Wilno- Oszmiana. W
listopadzie jesteśmy w Starostwie. Czekamy na przedłużenie dalszej służby na
danym stanowisku. Stoimy i coś nie ma, nie ma. Wieczór się zbliża i myślimy, co
to będzie z nami. Patrzymy- NKWD stoi już przy drzwiach, już nie można wyjść z
tego pomieszczenia. Później kazano nam wszystkim ładować się na furmanki.
Ładujemy się na furmanki i wiozą nas na stację kolejową. Wiozą na stację
kolejową Oszmiana... Później

zabrali nas do pociągu i wiozą do Bobrujska.

Prowadzą nas do koszar. Siedzimy tam jeden, drugi, trzeci, czwarty dzień. Śpimy
na podłodze. Przyszedł ruski pułkownik i zrobił zbiórkę wszystkich cywilów,
którzy są. No i ten ruski pułkownik pyta, czy dużo jest tu Polaków? Podniosło rękę
jakieś 100 lub 150 ludzi, a pułkownik mówi : To Polacy idą do Wojska Polskiego.
Pyta się kto tu jest taki, co by miał jakiś stopień wojskowy. Znalazł się tam taki
sierżant. Pułkownik ruski mówi : "Zrób wykaz tych wszystkich Polaków i wyślemy
ich do Wojska Polskiego." Jak on zrobił wykaz, to się zapisało może z 500 osób.
Czekamy na to, kiedy nas do polskiego wojska wyślą i nie wysyłają, na ćwiczenia
gonią. W końcu przyjechał ruski generał no to idziemy do ruskiego generała
powiedzieć, że chcemy do polskiego wojska. On mówi do nas : "To czy macie iść
do Polskiego Wojska to nie zależy od nas tylko od rady najwyższej Związku
Radzieckiego." Idziemy do łaźni, zbiórka jest. Wojskowy mówi "Do łaźni idziemy"
My mówimy : "Dobra, idziemy do łaźni, ale nałożymy te swoje ubrania-polskie".
On nic nie odpowiedział.

Po jakimś czasie przychodzi lejczan i mówi : "Z

powrotem do koszar. No i jesteśmy w koszarach, ale po cywilnemu, jesteśmy już
nie wojskowo. Karabiny mamy, wszystko. No i ta jednostka szykuje się na front.
Ładują się do pociągu, no i my tak samo ładujemy się do pociągu. Przywieźli nas
pod Grodno, a tu już jest front. Niemcy są. Potem zbierają nas do pociągu i wiozą
do Lublina na Majdanek. Na Majdanku jesteśmy w takich szalach. Śpimy na
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podłodze. W nocy jedni palą w piecu, a część chodzi do lasu po drzewo. Za kilka
dni przyjechało kilku polskich oficerów. Jest zbiórka i pytają : "Co robiłeś podczas
okupacji?!". Przyprowadzili nas do baraku i pojedynczo wzywali. Siedzi trzech
polskich oficerów i generał. Wchodzę.
-Co robiłeś podczas okupacji ?- pytają.
-Byłem robiłem tam na roli, należałem do polskiej partyzanki "Tur".
A ci oficerowie i generał zastanawiają się, jaka to polska partyzantka "Tur"a ta nazwa "Tur" to od założyciela tej partyzantki, bo miał na nazwisko Turowski.
Zadali mi zadanie z matematyki. No to rozwiązałem to zadanie i wysłali mnie do
Szkoły Oficerskiej. Wyszedłem tam od nich, patrzę, idzie mój kolega i mówi :
"Słuchaj, ja im powiem, że nie umiem tego zadania z matematyki". Powiedział, że
nie umie i do szkoły nie przyjęli. I myślę sobie, rozłączyli nas. Tak razem z tym
kolegą w szkole i w partyzantce razem, a teraz oddzielnie, a tak by się chciało być
razem. On poszedł na front no i zginął... No i szkołę skończyłem, wojna się
skończyła, no i promocję dostałem podporucznika. Pojechałem do Warszawy . Jak
zobaczyłem Warszawę- takie ruiny, mury, wszystko tak poprzewracane,
rozwalone... Patrzę na ulicy Podchorążych komin był- tak, pół komina, jedna
ściana odpadła. Patrzę: człowiek wisi w kominie- pomyślałem sobie, że za 100 lat
Warszawy nie odbudują.
Jestem oficerem inspekcyjnym pułku. Godzina 12 w nocy, jeszcze żołnierze
nie naobierali kartofli dla wojska. Budzę drugą kompanię, żeby naobierali kartofli,
nie ma mięsa. Kompania gospodarcza pojechała, zabiła trzy krowy. Przywieźli w
kocioł duży wrzucili i gotowali. Z Warszawy w maju lub czerwcu ‘45 r. Pułk
wyjechał do Skierniewic do koszar. W październiku była promocja wszyscyotrzymali miano podoficerów. Przenieśli mnie do Ełku. Z Ełku do Krakowa, z
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Krakowa do Kalisza, z Kalisza do Międzyrzecza, z Międzyrzecza do Zamościa. W
Zamościu w ‘48 r. na wiosnę było aresztowanie. Dużo oficerów i podoficerów
aresztowano. Na miejsce tych aresztowanych trzeba było z innych jednostek
sprowadzić oficerów. Z tymi aresztowaniami to było różnie, np szef sztabu dywizji
mieszkał w bloku czynszowym no i przyszli do niego zobaczyć, jak mieszka. Jeden
pyta : "Pułkowniku, a jaką Wy literaturę czytacie?" Bierze książkę, a tam włożona
była ulotka organizacji podziemnej, włożona była przez żołnierza, który przyszedł
do niego. Pułkownik wiedział o tym. Podstępem aresztowano niewinnych ludzi.
Opowiadał mi kiedyś taki sierżant Śmietański. Jego aresztowali i mówią do niego
tak : "Sierżancie, przyznajcie się, że wyście należeli do organizacji takiej ni takiej",
a On mówi: "Ja nie należałem do żadnej organizacji".
-"No my wiemy, że nie, ale przyznajcie się, nic Wam nie będzie".
Sierżant Śmietański mówi : "Ja nie należałem do żadnej organizacji".
- "Powiedz, że należałeś, nic Wam nie będzie, a jak będzie sąd to żebyś podał, kto
tam należał jeszcze. Jak będzie sąd i Ciebie ukarze to my Ciebie wyślemy za
granicę, będziesz w ambasadzie pracował "
A sierżant Śmietański mówi, że on nigdzie nie należał do żadnej organizacji.
Wszystko jedno, jego zamknęli. Posiedział trochę w więzieniu i go puścili. Takie
podstępy organizowali.
I tutaj było tak w Zamościu- aresztowano ze dwudziestu oficerów i
żołnierzy. No i ja tu pełniłem służbę oficera inspekcyjnego pułku w ’48 roku.
Siedzimy w pokoju w nocy jeszcze przed pobudką. Przychodzi jakaś dziewczyna,
przynosi talerz, w talerzu pierogi. Myślę sobie : "Jak ona weszła na teren koszar,
przecież jest ogrodzone, brama jest. Jak ona tu weszła?" A ona chce te pierogi
zostawić i żebym ja je przyjął i ona pójdzie. Myślę sobie : "Co ona wygaduje? Co
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ona chce?". Ja mówię : "Proszę pani, pani nie wyjdzie stąd z tego pokoju, niech
dowódca pułku zadecyduje, co z panią zrobić." Wziąłem żołnierza. Kazałem mu ją
pilnować, żeby nie wyszła z pokoju. Ja poszedłem na śniadanie. Wracam do pokoju
, ale idzie dowódca pułku i mówię : "Panie Majorze, w czasie służby nic tam
szczególnego się nie wydarzyło, ale przyszła jakaś dziewczyna, przyniosła pierogi.
Zatrzymałem ją", a on mówi: "To zaprowadź ją do informacji". Mówię do tej
dziewczyny, że idziemy do informacji i ten żołnierz z karabinem idzie z nami. Ona
wchodzi, a oni już ją znają, śmieją się- znają tę dziewczynę. Pomyślałem sobie, że
to był jakiś podstęp w stosunku do mnie. Powiedzieliby, że szpieg był na terenie
koszar i ja prawda nie zatrzymałem, dalej przyjąłem te pierogi, bo może chciałem
nakarmić w areszcie, że mam coś z nimi wspólnego. Takie były podstępy. Po ‘61 r.
poszedłem do pracy do zakładów mięsnych i tam pracowałem 15 lat. Później
pracowałem w wydziale handlu w Urzędzie Wojewódzkim. Z Urzędu
Wojewódzkiego poszedłem na emeryturę w ‘81 r., ale pracowałem jeszcze na pół
etatu. Pracowałem w PTHW, prowadziłem sprawy wojskowo-obronne, BHP i
razem mam zaliczone 47 lat pracy.
Za trzy miesiące kończę 89 lat…”

Przytoczone przeze mnie wspomnienia z pewnością nie świadczą o
spektakularnych wyczynach, czy niezwykłych aktach heroizmu. Tylko czy aby na
pewno trzeba przelać krew za Ojczyznę, żeby zasłużyć na chwałę i pamięć
potomnych? Myślę, że czasami trudniej jest zachować wierność Ojczyźnie i być
patriotą w zwyczajnej, szarej niekiedy codzienności. Naszym- młodych
obowiązkiem jest pamiętać o takich ludziach jak pułkownik Pakulniewicz i
przekazywać te informacje następnym pokoleniom jako inspirację do czynów i
źródło narodowej dumy.
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