Świadectwo pamięci

Pierwsze miesiące gimnazjum w Heliopolis, jeszcze w mundurach junackich. Obok
w murowanym budynku znajdowały się klasy szkolne. Marzec 1943. Źródło:
Archiwum Muzeum Orlińskiego – Album Kozińskiego, fotografia z książki
„Młodzież Andersa”.
Edward Zyman (Toronto, Kanada)
Na polskim rynku księgarskim ukazała się kolejna pozycja Polskiego Funduszu
Wydawniczego w Kanadzie wydana w koedycji z Muzeum Wojska w Białymstoku.
Jest nią tom Henry Radeckiego Młodzież Andersa. Wojskowe Szkoły Junaków
1941-1947. Jej autor, emerytowany profesor socjologii, wykładowca kilku
uniwersytetów kanadyjskich, były junak, kadet, abolwent Gimnazjum i Liceum
Lotniczego w Heliopolis w Egipcie oraz aktywny działacz kanadyjskiej Polonii,
napisał książkę ważną i potrzebną. Cenniejszą tym bardziej, że stanowi nie tylko
zapis uczonego oparty na wielu trudno dostępnych dziś źródłach, lecz także
przekaz świadka, znającego opisywany przedmiot z autopsji.
Dla Polaków – czytamy we wstępie – lata 1939-1945 pozostają ciągle
fascynującym okresem; heroizm i tragedia uczestników kampanii wrześniowej i
późniejszych walk na wielu frontach świata, dramatyczne historie bitew na
morzu, w powietrzu i na lądzie, życiorysy mężów stanu, dowódców i żołnierzy,
kryjące wiele tajemnic sprawy polityki i dyplomacji tamtych czasów wciąż
inspirują historyków i politologów, pisarzy i filmowców. Mimo obszernej
literatury naukowej, setek tomów pamiętników i wspomnień uczestników II

wojny światowej, więźniów obozów koncentracyjnych, zesłańców
deportowanych przez władze Związku Sowieckiego z Kresów Rzeczypospolitej
w głąb nieludzkiej ziemi, a także mimo wielu ważnych dla naszej pamięci
historycznej dzieł literackich, jest w dramatycznej historii Polski XX wieku
temat, któremu poświęcono dotychczas nieproporcjonalnie mało uwagi.
Tematem tym są powołane pod koniec 1941 roku przez dowództwo Wojska
Polskiego w Związku Sowieckim Wojskowe Szkoły Junaków (i Junaczek, później
Młodszych Ochotniczek), które rozpoczęły tam swoją działalność i rozwinęły się
w pełni podczas wojny na Środkowym Wschodzie.

O fenomenie tego, bezprecedensowego w dziejach II wojny światowej zjawiska,
pisze sugestywnie w posłowiu prof. Adam Dobroński. Znany badacz stwierdza m.
in., że być może książka Henry Radeckiego jest ostatnią publikacją tego typu,
którego autorem jest junak II wojny światowej. Niestety, biologia ma swoje prawa.

Pokolenie największego kataklizmu XX wieku schodzi z dziejowej sceny. A wraz z
nim odchodzą świadectwa zachowane w pamięci jej świadków. Pozostaną
dokumenty utrwalone w postaci artykułów, rozpraw, wspomnień, książek.
Młodzież Andersa jest takim właśnie dokumentem, którego wagi i znaczenia
przecenić nie sposób.

Posłowie prof. Adama Dobrońskiego ukaże się w piątek 17 maja 2019 roku.
_____________
Artykuł Henryka Radeckiego o Muzeum im, Bolesława Orlińskiego w
Kanadzie:
https://www.cultureave.com/muzeum-im-boleslawa-orlinskiego-w-kanadzie/

