


https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Marchlewski

„Po zwycięskiej Kontrofensywie Komendanta nad Wisłą i nad Niemnem znalazłem się 
z moją  Sekcją w Białymstoku, w oficjalnej stolicy Podlasia. Trafiliśmy tam na gorące jeszcze 
ślady tak zwanego „rządu polskiego”. Znaleźliśmy szereg dużych fotografii i odezwy do ludu 
polskiego. Na jednej z fotografii, pod wielkim transparentem  z orłem polskim i napisem po 
rosyjsku „Polskaja  Socjalisticzeskaja  Riespublika”, stał  „polski rząd” z  Julianem 
Marchlewskim, Feliksem Konem, Feliksem Dzierżyoskim, szefem CzK, Edwardem 
Pruchnikiem,  Józefem Unszlichtem i paru innymi, których nazwisk nie pamiętam”.

Dzierżyoski, Marchlewski, Kon.Julian Marchlewski.

http://coollib.com/b/337157/read

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, Polrewkom (ros. 
Польревком) – zaczątek władz komunistycznych na terenach 
Polski zajętych przez Armię Czerwoną w trakcie ofensywy 
letniej 1920.

Wspomnienia 1920. Wiktor Tomir Drymmer.





Jaśnie wielmożna Polska ostatni pies  Antanty. Socjalistyczna Polska RAD.

Te plakaty widział młody ppor. Drymmer.



„Było to zimą 1934 / 35. Jechałem na zjazd konsulów w Moskwie. Zima była ostra
i śnieżna.  Jechałem przez Szepietówkę. Pociąg nasz posuwał się z trudem przez zaspy 
śnieżne. Jakież było moje zdumienie, gdy zobaczyłem w parę  godzin po przekroczeniu 
granicy niekooczący się wąż ludzi, owiniętych w chusty i szmaty, spod których wyglądały 
twarze ludzi młodych, starców, kobiet, a nawet dzieci.  Posuwali się wzdłuż toru 
kolejowego – na wschód. Pochyleni do przodu brnęli w głębokim śniegu, ginąc dla oczu 
w zadymce, jak duchy. Zapytałem „prowodnika” co to znaczy, dokąd idą ci ludzie w tę 
straszna zamied.  „Prowodnik” spojrzał na mnie dzikim wzrokiem i burknął nieżyczliwie: 
„nie wiem, pewnie na robotę”. Chciałem tym ludziom wyrzucid przez okno termos 
z gorącą herbatą i jedzeniem, które przezornie zabraliśmy, jadąc do Rosji. Okna zabite na 
mur, gdy chciałem otworzyd drzwi wagonu „prowodnik” zagrodził mi drogę i powiedział 
krótko: „wospreszczeno” (zabrania się). Moi towarzysze podróży Rosjanie odwracali oczy 
od okna i starali się nie patrzed mi w oczy. 

Na moje pytanie co to ma wszystko znaczyd, milczeli, wreszcie ktoś po pauzie 
rzucił: „nie znaju grażdanin” (nie wiem, obywatelu).  Pociąg nasz mijał wsie 
i miasteczka, a wąż ludzi stale nam towarzyszył. Dworce kolejowe otoczone były 
przez czekistów, bijących ludzi chcących dostad się do wnętrza i schronid przed 
mrozem i zadymką. Z okien pociągu widzieliśmy dzieci rozgrzebujące śmietniska 
kolejowe. Coś tam znajdowały do jedzenia. Bite, skrwawione ustępowały falom 
nowo przybywających. Wreszcie w moim przedziale padło ważkie słowo:

„to liszeocy”, a więc ludzie pozbyci  praw, jak pariasi w Indiach. Według 

ustawodawstwa sowieckiego nie wolno udzielad im pomocy, dad schronienia, 
noclegu czy żywności. To są ludzie pozbawieni praw. Dla jakichś sobie tylko 
znanych powodów sowieci arze kazali im opuścid dotychczasowe miejsce 
zamieszkania i iśd na wschód… . I szli na wschód, dużym łukiem omijając Moskwę. 
Ilu ich i dokąd doszli? Któż to może wiedzied w Rosji sowieckiej. Na zjeździe 
dowiedziałem się okrutnej prawdy. Byli to Polacy, wysiedleni z tak zwanej 
Marchlewszczyzny. Jak obliczali nasi konsulowie, ogółem wysiedlono z Białorusi i 
Ukrainy około 100 tysięcy Polaków”.

Wspomnienia 1934. Wiktor Tomir Drymmer.


