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Polskie Sybiraczki, Harcerki w Afryce, 1942-1950
Henryk Dąbkowski z Sybiraczkami Afrykankami

W połowie czerwca br. ukazała się
książka pod znamiennym tytułem. Książka jest zbiorem wspomnień harcerek, które zebrał i opracował redakcyjnie dr Henryk Dąbkowski – harcerz poleski i podlaski, obecnie emerytowany adiunkt Instytutu INTE w Warszawie.
Niezwykła to książka którą Sybiraczki
– Afrykanki dedykują Polskiej Młodzieży
w Kraju i Zagranicą. To nie tylko książka
wspomnień – to także ważny i rzeczowy
dokument, jakże bolesny i jednocześnie
chwalebny w swej wymowie o losach
polskich dzieci-dziewcząt deportowanych
do łagrów syberyjskich i Kazachstanu,
tego imperium zła, jakim był Związek
Sowiecki. Opatrzność Boża pozwoliła
części zesłanych wyjść z Armią gen. Andersa do Iranu a następnie tułaczym szlakiem, poprzez Afrykę, szukać drogi do zniewolonej i jakże w owym czasie dalekiej Ojczyzny. Zaiste, jak piszą autorki droga wiodła od Gwiazdy Polarnej do Krzyża Południa. Na załączonej mapce-szkicu Afryki ujęto osiedla w których przebywały polskie
dziewczęta-harcerki.
Książki tej nie mogłem czytać „normalnie”, jak każdej innej – wciąż,
z kolejną kartką, ze wzruszeniem powracałem do już przeczytanych kart
wspomnień harcerek: ile jest w tych wspomnieniach żarliwej mocy przetrwania, patriotyzmu, dobroci i tęsknoty za bliskimi i Ojczystym domem,
wolną Polską. Ile pięknych przykładów młodzieńczego, hartu i ducha w
dążeniu do dobra wspólnego, do pełni w polskości. Uważam, że wspomnienia Harcerek są udokumentowaną zbiorową reakcją męczeństwa
i prześladowań jakie były udziałem ludności Kresów Wschodnich. Osobiście, z tych wspomnień dowiedziałem się np. jakie cierpienia i tułacza droga była udziałem mojej sąsiadki z osady wojskowej w Kuchczycach (pow.
Nieśwież, woj. Nowogródzkie) Krystyny Soleckiej-Nalezińskiej i Jej bliskich, tak przez Krystynę z wdziękiem i pięknym wzruszającym słowem
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utrwalonym na łamach tych niezwykłych wspomnień. Jest to książka
wspaniała pod każdym względem, głęboko wzruszająca i ukazująca ogrom
ludzkich cierpień Kresowych dzieci, harcerek
Sądzę, że każdy kto przeczyta „Wspomnienia” będzie ją polecał innym,
powinna znaleźć się w każdym domu polskim. Gorąco zachęcam do przeczytania i rozpowszechniania. Książka ma 236 stron, plus aneks 20 stron
oraz 64 strony dobrych ilustracji z nazwiskami, jest bardzo cenną pamiątką
dla tych co przebyli ten Afrykański szlak cierpień, tęsknoty i chwały – ale
nie tylko dla Tych lecz dla każdego Polaka.
Można ją nabyć pod adresem: Harcerskie Biuro Wydawnicze „Horyzonty”, 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6, telefon 628-92-81 wew. 253
lub 115, lub w księgarni Kresowej w Warszawie, Krakowskie Przedmieście
64 oraz w naszym Stowarzyszeniu. Przyjmowane są zamówienia telefoniczne za zaliczeniem pocztowym. Cena książki wynosi 25 zł.
Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych wystąpi z umotywowanym wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie
książki do spisu lektur dla szkół średnich.
Na zakończenie; Harcerko tułaczko! – składam Tobie i Wam wszystkim
głęboki pokłon, przekazuję słowa wszelkiej czci i uznania, za to, że służyliście dobrej sprawie, za to, że byliście tak dzielne, że pod każdą geograficzną szerokością tułaczego szlaku biły w Waszych piersiach gorące Polskie serca przepojone patriotyzmem dla umiłowanej Ojczyzny.
A tym polskim dzieciom zesłańcom, spoczywającym na bezkresnych
obszarach imperium zła, częstokroć w bezimiennych grobach, niech Pan
Bóg da wieczne odpoczywanie w pokoju, niech Dar Nieba wynagrodzi im
krzywdy i cierpienia, doznane z rąk ciemiężycieli, stalinowskich katów.
Czuwaj! Harcerz Orli z Wilna
Jerzy Szymański – Prezes Stowarzyszenia
Miłośników Wołynia i Kresów zachęcamy do czytania kwartalnika Wołyń Bliżej. Jest to pismo Społecznego Komitetu Pomocy Parafii Rzymskokatolickiej w Równem na Wołyniu. Redaktorem naczelnym jest Pani Krystyna Wojciechowska. Na 100 stronach znajdziemy bardzo dużo ciekawego
materiału i zdjęć. Niżej podajemy adres i telefon redakcji:
Krystyna Wojciechowska „Wołyń bliżej”
ul. I.J.Paderewskiego 7/38
tel. 0 1033 (61) 28 34 991
63-100 Śrem
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