
Kresowy Serwis Informacyjny - 1 lutego 2012 - strona 1

K  R  E  S  O  W  Y 
Serwis Informacyjny

N
 I 

 E
 Z

 B
 Ę

 D
 N

 I 
K

   
20

12
IS

SN
 2

08
3-

94
48

Numer  02/2012 (09)
1 lutego

PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

KRES KRESÓW Rzeczypospolitej Polskiej 
DEPOLONIZACJA KRESÓW WSCHODNICH
Depolonizacja naszych Kresów czyli  „ usuwanie żywiołu polskiego” z 
obszarów historycznie przynależnych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
rozpoczęła się już po 1921 roku. Paradoksalnie nastąpiło to po zwycię-
stwie nad armią bolszewicką.  Po podpisaniu traktatu ryskiego w 1921 
roku, który m.in. ustalał przebieg nowej polskiej granicy, na wschód od 
ówczesnej granicy pozostało większość ziem odebranych Polsce jeszcze 
za czasów drugiego rozbioru i ziemie zajęte przez Rosję w pierwszym 
rozbiorze. Na terenach tych pozostała liczna społeczność polska, szaco-
wana na 1,2 miliona [...] więcej strona 2 

NIE ZAPOMNIJ O KRESACH
„Nie zapomnij o Kresach” nowa książka ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskie-
go, autora książek: 
„Księża wobec bezpieki na przykładzie Archidiecezji  Krakowskiej”,
„Ludzie dobrzy jak chleb”,
„Przemilczane ludobójstwo na Kresach”,
„Moje życie nielegalne”,
oraz wielu publikacji prasowych m.in. w „Gazecie Polskiej”, „Rzeczpospo-
litej”, audycji radiowych i telewizyjnych.

Wobec fałszowania historii dotyczącej ludobójstwa popełnionego na 
Polakach na Kresach Południowo – Wschodnich II RP. jak również 
milczenia historycznego polskiego establishmentu autor od wielu lat 
prowadzi walkę o prawdę historyczną, a będąc publicystą historycz-
nym swoimi pracami nie tylko zmierza do poznania prawdy, ale jego 
prace mają wielkie znaczenie edukacyjne. 
Więcej, czytaj w numerze

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY z 27 WDP AK
68 lat temu, płk „Luboń” na odprawie
oficerów w dniu 28 stycznia 1944 r. podjął decyzję o organizowaniu
wojska w ramach dywizji piechoty. Przyjęto nazwę jednostki nawiązującą 
do przedwojennej kowelskiej
27 Dywizji Piechoty. Więcej w numerze

Zesłanie
- kara polegająca na 
przymusowym prze-
siedleniu, z reguły 
do rejonu znacznie 
oddalonego od miej-
sca zamieszkania, ale 
znajdującego się pod 
kontrolą władz stosu-
jących tę karę. Prze-
ważnie jako miejsce 
zesłania władze wy-
bierały obszary słabo 
zasiedlone i o niskim 
stopniu rozwoju cywi-
lizacyjnego. Zesłanie 
może dotyczyć zarów-
no pojedynczych osób 
jak i całych grup et-
nicznych. Często jest 
traktowane jako syno-
nim deportacji.
Kara ta stosowana była 
już w starożytności, 
głównie z powodów 
politycznych. Liczne 
przypadki zesłania 
znane są w historii sta-
rożytnego Rzymu.
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

DEPOLONIZACJA  KRESÓW WSCHODNICH
Redakcja

Depolonizacja naszych Kresów 
czyli  „ usuwanie żywiołu polskie-
go” z obszarów historycznie przy-
należnych Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów, rozpoczęła się już po 
1921 roku. Paradoksalnie nastąpiło 
to po zwycięstwie nad armią bol-
szewicką.  Po podpisaniu traktatu 
ryskiego w 1921 roku, który m.in. 
ustalał przebieg nowej polskiej 
granicy, na wschód od ówczesnej 
granicy pozostało większość ziem 
odebranych Polsce jeszcze za cza-
sów drugiego rozbioru i ziemie za-
jęte przez Rosję w pierwszym roz-
biorze. Na terenach tych pozostała 
liczna społeczność polska, szaco-
wana na 1,2 miliona [M. Iwanow, 
Pierwszy naród ukarany. Polacy w 
Związku Radzieckim 1921-1939, 
Warszawa-Wrocław 1991 s. 74-
75]  do 2 milionów [dane według 
dr hab. Janusza Kurtyki Biuletyn 
IPN, nr. 1-2 (96-97) 2009] Pola-
ków. Kolejne ponad 100 tysięcy 
Polaków wyemigrowało do Pol-
ski ze wschodu, byli to głównie 
ziemianie i inteligencja Więk-
szymi  miastami o charakterze 
polskim były Mińsk i Żytomierz. 
Początkowo na potrzeby polskiej 
społeczności utworzyły władze 
radzieckie polskie okręgi naro-
dowościowe, Marchlewszczyznę 
i Dzierżyńszczyznę. Zostały one 
zlikwidowane w latach trzydzie-
stych XX wieku na fali polityki 
asymilacji nierosyjskich narodów 
w ZSRR, w tym czasie na wielu 
Polaków spadły brutalne represje 
i przymusowe deportacje w głąb 
ZSRR. http://pl.wikipedia.org/
wiki/Kresy_Wschodnie]
Tamci Kresowianie, zostali „pozo-
stawieni sobie” napisał w swoim 
opracowaniu: Andrzej Grajewski  
„Kresy ocalone i stracone” [http://
gosc.pl/doc/828773.Kresy-ocalo-
ne-i-stracone/3]
„Całe polskie regiony na rozkaz 
Stalina przesiedlono do Kazach-
stanu, a inteligencję oraz grupy 
przywódcze rozstrzelano. To był 
ostateczny kres dziedzictwa I Rze-
czypospolitej”
Rzeź Polaków w Związku Sowiec-
kim w latach 1937-38 to jedna z 
wielkich białych plam w historii 
Polski. W tym czasie na rozkaz 
Stalina zamordowano w ZSRS 
111 tysięcy mieszkających tam 
Polaków. Rozkaz nr 00485 w tej 
sprawie wydał ludowy komisarz 
spraw wewnętrznych NKWD 
Nikołaj Jeżow.  Okazuje się, że 
zagłada Polaków, typowe  ludo-
bójstwo  etniczne XX-wiecznych 
totalitaryzmów, Stalin przeprowa-
dził  znacznie wcześniej niż  za-
rządzony przez Hitlera Holokaust  
narodu żydowskiego, o którym tak 
wiele się mówi.
„Dane moskiewskiego Memoriału 
mówią o 143 810 osobach repre-
sjonowanych, 139 835 skazanych 
i 111 091 rozstrzelanych. Skąd tak 
dokładne liczby? Rosyjski histo-
ryk skompletował je w 1993 roku 
na podstawie skrupulatnych rapor-
tów napływających regularnie z 
wydziałów terenowych NKWD do 
centrali na Łubiance, które zacho-
wały się w tamtejszym archiwum. 
Dokumenty te udało się wyrwać 
z paszczy KGB za prezydentury 
Jelcyna.  W przeciwieństwie do 
Holokaustu w przypadku zbrodni 

stalinowskich dysponujemy bo-
gatą dokumentacją. Taką specyfi-
kę miała tamtejsza administracja. 
Znamy pomysłodawców i bezpo-
średnich katów, choć część archi-
wów w Moskwie i stolicach byłych 
republik sowieckich wciąż pozo-
staje zamknięta -pisze dr Tomasz 
Sommer [„Rozstrzelać Polaków - 
Ludobójstwo Polaków w Związku 
Sowieckim w latach 1937-1938, 
Dokumenty z centrali”. Przełożył i 
opracował dr Tomasz Sommer. Za 
Fronda.pl]
Amir Weiner stwierdza, że do 
1939 r. 16.860 Polaków w Gułagu 
stanowiło 1.28% więźniów, pod-
czas gdy Polonia wtedy stanowi-
ła zaledwie 0.37% społeczeństwa 
sowieckiego.(..) Jak przypomniał 
Bogdan Musiał, Związek Sowiec-
ki uznawał Polskę jako „wroga 
numer jeden”, a sowiecką Polonię 
jako gniazdo agentów RP. Stąd 
rzeź Polonii, stąd logika paktu Sta-
lin-Hitler w 1939 r. Świadomość o 
tym wszystkim przenika bardzo 
powoli do społeczeństwa postPR-
Lowskiego, a w tym do posowiec-
ku „wykształconych” historyków i 
ich klonów. Ale wyłom jest. Chy-
ba jako pierwszy po 1989 r. pisał 
o rzezi Polonii Wojciech Lizak w
„Rozstrzelana Polonia: Polacy 
w ZSRR, 1917-1939” (Szczecin: 
Prywatny Instytut Analiz Społecz-
nych, 1990). Pionierską pracę o 
antypolskim aspekcie czerwone-
go terroru opublikował białoruski 
uczony Mikołaj Iwanow, „Pierw-
szy naród ukarany: Polacy w 
Związku Radzieckim, 1921-1939” 
- (Warszawa and Wrocław: Polskie 
Wydawnictwo Naukowe, 1991)
II Wojna światowa pozwoliła na 
kontynuację  depolonizacji w roz-
miarach znacznie większych, ale 
tym razem już nie tylko przez So-
wietów. 
Trafnie podsumowuje w swoim 
artykule „Sowieckie deportacje - 
zagłada Kresów II RP” Tadeusz 
M. Płużański [http://www.bibula.
com/?p=19425]  pisząc: „10 lu-
tego 1940 r. – to druga data – po 
sowieckiej agresji 17 września 
1939 r., która głęboko zapadła w 
pamięci mieszkańców Kresów 
Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
70 lat temu, o świcie, rozpoczęła 
się pierwsza masowa wywózka 
Polaków do syberyjskich łagrów, 
oficjalnie nazywana “przesiedle-
niem”. Objęła ponad 220 tys. ludzi 
– urzędników państwowych (m.in. 
sędziów, prokuratorów, policjan-
tów), działaczy samorządowych, 
leśników, a także właścicieli ziem-
skich i osadników wojskowych 
z rodzinami. Wywiezieni trafili 
do północnych regionów ZSRS, 
w okolice Archangielska oraz do 
Irkucka, Kraju Krasnojarskiego 
i Komi. Ocenia się, że podczas 
czterech wielkich deportacji, któ-
re trwały do czerwca 1941 r., na 
nieludzką ziemię Sowieci zesłali 
łącznie od 1,5 do 2 milionów Po-
laków.
Sowieckie deportacje były jedną z 
najcięższych zbrodni dokonanych 
na Narodzie Polskim w latach 1939 
– 1945. Szkoda tylko, że do dziś 
(zarówno w Polsce, a tym bardziej 
na Zachodzie) niewiele mówi się 
o zbrodniach Sowietów, w przeci-
wieństwie do zbrodni “nazistów”, 
czego dowodem są np. coroczne 
obchody rocznicy wyzwolenia KL 
Auschwitz, którym nadaje się mię-

dzynarodowy charakter. Ale cóż, o 
pamięci historycznej ciągle decy-
duje bieżąca polityka.
70 lat od tych tragicznych wyda-
rzeń Rosja – prawny i moralny 
spadkobierca ZSRS – udaje (przy 
cichej aprobacie możnych tego 
świata), że tematu nie ma i ani 
myśli o wypłacie tysiącom repre-
sjonowanych należnych im od-
szkodowań. Co jakiś czas Kreml 
mówi co prawda, że zadośćuczy-
ni wszystkim poszkodowanym (o 
kogo chodzi i w wyniku czego zo-
stali poszkodowani, tego już oczy-
wiście się nie dowiemy). A jak ma 
zapłacić wszystkim, to wiadomo, 
że nie zapłaci nikomu. To jedno z 
wielu kłamstw Moskwy, kłamstw 
dobrze znanych z historii. Polskie 
władze tradycyjnie nie interweniu-
ją, aby nie drażnić Wielkiego Bra-
ta.”(….)
Według danych NKWD, podczas 
pierwszej wywózki wysiedlono 
w sumie prawie 140 tys. osadni-
ków i leśników wraz z rodzina-
mi, których umieszczono w 115 
specposiołkach, rozrzuconych 
w 21 krajach i obwodach ZSRS. 
Większość pracowała w przedsię-
biorstwach Ludowego Komisa-
riatu Przemysłu Leśnego - 17.077 
rodzin (85.779 osób, czyli 61,5% 
ogółu zesłańców), COL-esu – Lu-
dowego Komisariatu Komunika-
cji – 4573 rodziny (23.026 osób, 
16,5%) i Ludowego Komisariatu 
Hutnictwa Metali Kolorowych – 
3951 rodzin (19.455 osób, 13,9%). 
Pozostałych 1867 rodzin (11.336 
osób, 8,1%) przekazano do Ludo-
wych Komisariatów: Przemysłu 
Miejscowego, Hutnictwa Żelaza i 
Stali, Budownictwa, Uzbrojenia, 
Materiałów Budowlanych oraz do 
leśnych obozów NKWD.
Pod tymi suchymi, acz znamien-
nymi liczbami, kryją się tragiczne 
losy łagierników. Pracowali często 
po pas w śniegu lub w zatęchłych 
szybach kopalnianych, w potwor-
nych warunkach sanitarnych, 
higienicznych i klimatycznych 
(zimą wielkie mrozy, latem upały 
z wszechobecnymi meszkami i ko-
marami), bez choćby minimalnych 
zabezpieczeń i opieki zdrowotnej. 
Umierali albo tracili zdrowie z 
wycieńczenia, zimna i głodu. Po-
lacy byli przy tym traktowani jak 
ludzie niższej kategorii – pozba-
wieni wszelkich praw “wrogowie 
ludu” i “burżuje”. NKWD-ziści na 
każdym kroku powtarzali: “Polski 
już nigdy nie będzie”.

Wkrótce przyszły następne maso-
we wywózki. Zaledwie dwa mie-
siące później, 13 kwietnia 1940 r., 
deportowano kolejnych Polaków 
(ok. 61 tys. osób) – przede wszyst-
kim rodziny osób poprzednio 
“przesiedlonych”, w większości 
kobiety i dzieci. Transporty kiero-
wano tym razem nie na północ, jak 
podczas pierwszej wywózki, tyl-
ko na południe azjatyckiej części 
ZSRR, do Kazachstanu.
Wkrótce – 29 czerwca 1940 r. So-
wieci wywieźli ok. 78 tys. Pola-
ków – nie tylko mieszkańców Kre-
sów, ale także tych, którzy dotarli 
tam, uciekając przed Niemcami. 
Czwarta wywózka – w nocy z 21 
na 22 maja 1941 r. objęła ponad 12 
tys. osób z terenów “Zachodniej 
Ukrainy”. Kolejne deportacje po-
wstrzymali Niemcy, uderzając na 
Związek Sowiecki.

Elitę II RP wymordowano m.in. w 
Katyniu. Wszystko zgodnie z so-
wieckim planem zagłady narodu 
polskiego”.

Ewa Siemaszko w swoim artykule 
„Polacy na Kresach” [http://rodo-
wy.pl/kresy.html] pisze:
„Usuwanie żywiołu polskiego z 
Kresów Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej (województwa: wi-
leńskie, nowogródzkie, poleskie, 
wołyńskie, lwowskie, tarnopol-
skie, stanisławowskie), zapo-
czątkowane z dniem wybuchu II 
wojny światowej i mające miej-
sce podczas I okupacji sowieckiej 
(1939-1941), okupacji litewskiej 
części województwa wileńskiego 
(1939-1940), okupacji niemieckiej 
(1941-1944) i II okupacji sowiec-
kiej (1944-1945), odbywało się w 
kilku wymiarach”.
Oczywiście na pierwszym miej-
scu  stawia  wymiar ludzki, bo 
mamy tu do czynienie  ze śmiertel-
ną eksterminacją oraz deportacje, 
przesiedlenia, w tym ekspatriację, 
wywóz na przymusowe roboty, wy-
muszone śmiertelnym zagrożeniem 
uchodźstwo, pobór do obcej armii.
 Dalej wymiar ekonomiczny  umy-
słowy i duchowy. Nas w tym mate-
riale najbardziej interesują jednak 
ludzie. Autorka trafnie zauważa, 
że  „skłonność okupantów do ge-
nerowania bądź podsycania an-
tagonizmów narodowościowych 
stworzyły okazję do uaktywnienia 
się części wrogo nastawionych 
do państwa polskiego i Polaków 
mniejszości narodowych II Rze-
czypospolitej: Ukraińców, Litwi-
nów, Białorusinów, Żydów.
Z wymienionych najgroźniejsi 
dla Polaków kresowych okazali 
się nacjonaliści ukraińscy, którzy 
na terenie czterech województw: 
wołyńskiego, tarnopolskiego, sta-
nisławowskiego i lwowskiego 
dokonali zbrodni ludobójstwa na 
ludności polskiej - trzeciego obok 
ludobójstwa niemieckiego i so-
wieckiego.(…)”  
W artykule „WIEŚ NA KRESACH 
POŁUDNIOWO-WSCHODNICH 
POD DWIEMA OKUPACJAMI” 
[http://martyrologiawsipolskich.
pl/portal/mwp/405/2508/WIES_
NA_KRESACH_POLUDNIO -
W O W S C H O D N I C H _ _ P O D _
DWIEMA_OKUPACJAMI.html]  
Ewa Siemaszko napisała: 
„Depolonizację obszaru zamiesz-
kanego wspólnie przez Ukraińców 
i Polaków OUN zaczęła od Woły-
nia. (…) Ludobójcze akcje na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej 
dotyczyły całej polskiej ludności 
wiejskiej.  (…) Ogółem na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej 
nacjonaliści ukraińscy zamordo-
wali około 130 tys. Polaków w 
około 4100 miejscowościach.” 
Wracając do wcześniejszego ar-
tykułu, pisała:  „Początkowo (IV 
kwartał 1942 i styczeń 1943) mor-
dowane były pojedyncze osoby i 
rodziny”. Podjęta na wielką ska-
lę w 1943 r. akcja "oczyszczania 
ziem ukraińskich z Lachów", była 
pomysłem zrodzonym wiele lat 
wcześniej jako wykwit skrajnie 
nacjonalistycznej ideologii paru 
kolejnych organizacji, w tym od 
początku lat 30. Organizacji Na-
cjonalistów Ukraińskich (OUN).

Głównym celem OUN było wy-
walczenie niepodległego, jedno-

litego narodowościowo państwa 
ukraińskiego i zjednoczenie w jego 
obrębie wszystkich ziem zamiesz-
kanych przez Ukraińców. Hasło 
"Ukraina dla Ukraińców" sformu-
łowane już na początku XX wie-
ku było intensywnie propagowane 
przez nacjonalistycznych działa-
czy, szczególnie od wybuchu II 
wojny światowej, którą ukraińscy 
przywódcy jednej z dwu frakcji 
OUN (banderowskiej) uznali za 
dziejową okazję do wszczęcia tzw. 
rewolucji narodowej.

W jej wyniku miała powstać nie-
podległa Ukraina. (…)
9 lutego 1943 r. miał miejsce 
pierwszy masowy mord na Woły-
niu. Oddział nacjonalistów, pod-
szywając się pod partyzantów 
sowieckich, wymordował całko-
wicie kolonię Parośla w powiecie 
sarneńskim - zginęło 150 osób. Od 
tego momentu mamy do czynie-
nia z eskalacją i rozszerzaniem się 
morderczych napadów na coraz to 
nowe rejony. (….)
W lipcu i sierpniu 1943 "rzezie 
wołyńskie" osiągnęły apogeum, 
a najtragiczniejszy był 11 lip-
ca. Mordy ogarnęły cały Wołyń 
(prócz powiatu lubomelskiego, 
który zaatakowano w ostatnich 
dniach sierpnia), zaś największe 
rozmiary przybrały w powiatach 
włodzimierskim i horochowskim.

Wyjątkowość rzezi lata 1943 r. 
polegała na usiłowaniu dokonania 
eksterminacji Polaków w krótkim 
czasie i na dużych obszarach. Wy-
magało to dobrze zorganizowa-
nych większych sił
-oprócz swych bojówek OUN - 
UPA mobilizowała "pospolite ru-
szenie" chłopów ukraińskich”.

Zbliżanie się  armii czerwonej 
w 1944 roku  nie powstrzymało 
ukraińskich nacjonalistów od re-
alizacji ich zbrodniczych planów, 
szczególnie w województwach są-
siadujących z wołyńskim. 
W nocy z 22 na 23 lutego 1944 
r., ukraińscy nacjonaliści zamor-
dowali ponad stu mieszkańców 
Berezowicy Małej w powiecie 
tarnopolskim.  28 lutego 1944r., 
w Hucie Pieniackiej,  w powiecie 
złoczowskim w województwie tar-
nopolskim, ukraińscy esesmani w 
sile co najmniej jednego batalionu 
wspierani przez kurenia UPA "Si-
romanci", oraz ukraińskich poli-
cjantów z Podhorzec i chłopów z 
okolicznych wsi uzbrojonych w 
noże i siekiery wymordowali od  
1000 do 1200 osób.
Według E.Siemaszko: „Ostat-
nim  etapem depolonizacji Woły-
nia i Małopolski Wschodniej, po 
wyparciu Niemców przez Armię 
Czerwoną i włączeniu omawiane-
go obszaru do Związku Sowieckie-
go, była tzw. ekspatriacja w latach 
1944–1946, czyli przesiedlenie 
Polaków na terytorium Polski w 
jej nowych granicach (w znacz-
nym stopniu przymusowe) na pod-
stawie zawartej 9 września 1944 r. 
pomiędzy PKWN i Ukraińską So-
cjalistyczną Republiką Sowiecką 
umowy o wymianie ludności (pol-
skiej, żydowskiej i ukraińskiej). 
W wyniku tej operacji południo-
wo-wschodnie województwa kre-
sowe opuściło ok. 800 tys. osób 
narodowości polskiej.”
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Bogusław Szarwiło

W dniu 9  lutego 1943 roku (wto-
rek) wcześnie rano zbudzono nas 
głośnym i natarczywym łomota-
niem w drzwi. Wyrwany ze snu oj-
ciec podszedł do okna i po powrocie 
do sypialni powiedział do mamy, 
że stoi tam duża grupa uzbrojonych 
mężczyzn. Wtedy zerwaliśmy się 
wszyscy na równe nogi. Ojciec po-
szedł otworzyć drzwi, do których 
głośno łomotano. Ja z  siostrą Teresą 
– Lilą (tak na nią mówiliśmy) we-
szliśmy na piec chlebowy w kuchni, 
z którego widok był na wprost drzwi 
wejściowe. W tym czasie dziadek z 
babcią przyszli z drugiego pokoju 
do kuchni. Do kuchni jako pierwszy 
wszedł wysoki, dobrze zbudowa-
ny, przystojny mężczyzna w wieku 
około 30 lat. Był ubrany w zieloną 
kurtkę z sukna, spodnie golfy, czar-
ne oficerki. Po zdjęciu kurtki miał 
na sobie czarną marynarkę, ciemna 
koszulę w groszki, krawat czarny. 
Przez ramię miał przewieszony na 
rzemiennym pasie nagan bębenko-
wy w pochwie.
Przedstawił się jako główny dowód-
ca partyzantki ruskiej (rosyjskiej). 
Za nim wchodzili kolejno uzbrojeni 
mężczyźni, których obserwowali-
śmy z pieca. (…) Broń ich była róż-
na: karabiny, automaty (wiemy to od 
rodziców), strzelby, granaty, za pa-
sem siekiery i noże. (…) Liczyłem 
wchodzących  przez kuchnię do du-
żego pokoju, było ich szesnastu. Po 
chwili wprowadzono Kozaków do 
sypialni i wartowników do ich pil-
nowania. (…) Mama miał ugotować 
rosół, napiec chleba i przygotować 
dobry obiad. W godzinach przed-
południowych dowódca jeszcze raz 
poszedł na rozmowę z Kozakami. 
Chwilę potem wyszedł przebrany 
w mundur wojskowy ojca, stwier-
dzając, że pasuje na niego i bardzo 
mu się podoba. Powiedział też, że 
„To (tj. mundur) nie jest moje i nie 
będę tego brał”. Zdjął z powrotem 
powiesił w sypialni. Wartownik 
powiedział wówczas nie wiadomo 
do kogo- „I tak z niego nie skorzy-
stasz”.
(…)Rozkazał „sotnikowi” zabrać 
ojca do dużego pokoju, sam też tam 
poszedł i ojciec był bity. W tym cza-
sie ja wyskoczyłem z mieszkania, 
biegłem do stodoły ( była tam ukry-
ta broń). Po chwili chwycił mnie 

„sotnik” za kołnierz, bił wybijając 
przednie zęby, zakrwawionego trzy-
mał przy sobie w domu. Po około 
półgodzinie wyszedł pobity ojciec z 
spuszczoną głową, nie odezwał się 
już potem do nikogo.(….) 
W ciągu dnia do naszego domu 
przychodzili inni bandyci, z którymi 
dowódca przeprowadzał narady w 
jadalni, pilnie strzeżonej przez wy-
znaczonych wartowników. (…) Sły-
chać  było odgłosy rąbania siekierą 
i nieludzkie jęki. Po kilku minutach 
szedł następny Kozak, a my słysze-
liśmy podobne do poprzednich jęki 
i odgłosy. Tak było aż do ostatniego 
Kozaka, za którym wyszedł dowód-
ca i powiedział nam, że sypialnia 
jest wolna.(…) W sypialni  byliśmy 
bez wartownika. Warta szczelnie 
otaczała nasz dom. (…)
Po dłuższym czasie do sypialni 
wszedł dowódca z mina bardzo 
zadowoloną, za nim kilku bande-
rowców rozebranych do koszul, ro-
ześmianych. Dowódca powiedział 
nam: „Musicie się położyć, my was 
powiążemy, żeby Niemcy was nie 
skrzywdzili za przetrzymywanie i 
karmienie partyzantów”. Rozka-
zał położyć się twarzą do podłogi i 
nastąpiło bestialskie mordowanie, 
rąbanie naszych głów siekierami.
(…) Po upływie jakiegoś czasu od-
zyskałem przytomność i usłyszałem 
banderowców z kuchni, chodzących 
tam i z powrotem. W tym czasie sły-
szałem rzężenie mamy. Do dziś nie 
wiem, dlaczego nie wstałem? Usły-
szałem wnet kroki zbliżającego się 
do sypialni mordercy i natychmiast 
ułożyłem się w tej samej pozycji 
(chyba tylko z woli Boga). Wtedy 
to morderca otworzył drzwi, rąb-
nął siekierą, chwilę postał, zamknął 
drzwi i poszedł. (…) Po przerażają-
cej ciszy, usłyszałem odgłos oddala-
jących się skrzypiących sań.
(…)Cały byłem bardzo obola-
ły, odrętwiały. Wtedy  to młodsza 
siostra Teresa musiała odzyskać 
przytomność, gdyż poruszyła się, 
macając ręką podłogę. Spytałem: 
„Lila ty żyjesz ?” Na co siostra ze 
zdziwieniem odpowiedziała, raczej 
spytała – „Dlaczego miałabym nie 
żyć? Dlaczego my leżymy na pod-
łodze?”(…) Lila wstała i pomogła 
mi wstać. Widok, który ukazał się 
naszym oczom, był straszny. Nie do 
objęcia umysłem ludzkim, tym bar-
dziej dziecięcym.(…)

Z trudem , bardzo przerażeni, wtedy 
właśnie zrozumieliśmy, co się stało. 
(…) Tak w męczarniach doczekali-
śmy następnego dnia. (…)  Byliśmy 
przekonani, że to tylko u nas tak się 
stało, gdyż ojciec był odpowiedzial-
ny za broń, przechowywał ją prze-
cież. U stryjka wszyscy tak samo 
byli pomordowani. Naprzeciw u 
sąsiadów ten sam widok. Nie widać 
żywej duszy. Słychać za to straszne 
wycie psów. Nie dymiły nigdzie ko-
miny.  Wróciliśmy z podwórka do 
domu. Piec chlebowy był ciepły, 
usiedliśmy przy nim zasłaniając się 
pasiakiem. W pewnym momencie 
usłyszeliśmy skrzypienie sań i zbli-
żające się kroki ludzkie. (…) Jako 
piersi weszli Niemcy z psem, który 
od razu doskoczył do nas. Ściągnię-
to zasłonę. Ujrzeliśmy jakieś zna-
jome nam twarze Jana i Antoniego 
Przybyszów. Weszła też z nimi ko-
bieta. Była to Kazimiera Sulikow-
ska z Antonówki, która nas nama-
wiała i przekonywała, żebyśmy z 
nimi poszli. (…) Tak więc opatuliła 
nas w robocze kaftany ( tylko takie 

zostały) i zawieziono nas na Majdan 
(gm. Antonówka) odległe o 3 km od 
Parośla. (…) Z Majdanu zabrał nas 
Antoni Przybysz do kolonii Anto-
nówka. Lilę zabrali znajomi rodzi-
ców, bezdzietni Swobodowie. Ja 
pozostałem u Jana Przybysza. Każ-
dego dnia  Antoni Przybysz woził 
mnie do lekarza, dra. Niedbalskiego. 
Byłem uderzony obuchem siekiery 
w tył głowy. Pęknięta i wgnieciona  

kość czaszki, wybite przednie zęby. 
Duże wgłębienie i ciągłe cierpienie 
– zawroty głowy, ból serca, potwor-
ne lęki pozostały jako „pamiątka” 
mordowania Polaków. Lila była tak-
że uderzona obuchem w tył głowy. 
Pęknięta wgnieciona kość  czaszki. 
Rana długo się nie mogła zagoić. 
Przez wiele lat cierpiała na dokucz-
liwe bóle i zawroty głowy. Wybite 
przednie zęby. Leczona u lekarza 
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dra. Konarskiego, który zdobywał 
dla niej niezbędne leki od Niemców 
leczących się u niego. W dniu mor-
dowania miałem 12 lat, siostra Lila 
– 9 lat. (…)[1]

Parośla I była polską osadą w 

gminie Antonówka, w powiecie 
sarneńskim województwa wołyń-
skiego, złożoną z 26 zagród, które 
zamieszkiwały ok. 130 osób. Nikt z 
mieszkańców nie spodziewał się ta-
kiego ataku jaki nastąpił, mimo, że 

wcześniej  widywano kilkuosobowe 
patrole UPA, udające partyzantów 
radzieckich. Większość historyków 
jest zgodna, że był to pierwszy ma-
sowy mord UPA dokonany na lud-
ności polskiej, który można uznać 
za początek rzezi wołyńskiej. 
Wg Władysława Filara zbrodni do-
konała sotnia którą dowodził  Ko-
rziuk Fedir ps.” Kora”. Liczba ofiar 
szacowana jest w granicach  około  
173 zamordowanych Polaków.
Kilka dni przed atakiem na polską 
kolonię  stoczyła walkę niemieckim  
posterunkiem  we Włodzimierzu. 
Zabito jednego Niemca i trzech Ko-
zaków z oddziałem policji pomocni-
czej, zaś sześciu wzięto do niewoli. 
Na  drodze do Parośli w lesie sotnia 
natknęła się  pięciu mieszkańców 
kolonii Wydymer  pracujących przy 
wyrębie  drewna, których zamordo-
wano na miejscu. Przebieg napadu 
przedstawiony w powyższej relacji 
był podobny dla większości  rodzin 
polskich. Udało się uratować jedy-
nie 12 Polakom, w większości dzie-
ciom. Część z nich do końca życia 
pozostała niepełnosprawna. Mają-
tek zabitych został zrabowany i wy-
wieziony na saniach. Wiadomość o 
zbrodni w Parośli rozeszła się na-
stępnego dnia, kiedy do wsi pojechał 
gospodarz z Wydymeru umówiony 
na spotkanie z zamordowanym jak 
się okazało gospodarzem Hilarym 
Boberem, zaś do Wydymeru dotarła 
ciężko ranna w Parośli Maria Buł-
gajewska. Do spalonej wsi zaczęli 
przyjeżdżać również inni Polacy 
z okolicy. Odwieźli oni rannych 
do szpitala we Włodzimierzu oraz 
poprosili o osłonę Niemców z An-
tonówki. Pod ich osłoną zdołali po-

grzebać zamordowanych oraz wy-
konać fotografie ciał.
Zamordowani zostali pochowani 
we wspólnym grobie, nad którym 
usypano kurhan. Wieś Parośla prze-
stała istnieć. Jeszcze w 1943 został 
wzniesiony pierwszy krzyż upa-
miętniający zabitych, który już nie 
istnieje. W lesie, w miejscu dawnej 
kolonii, Ukrainiec Antin Kowalczuk 
wzniósł pamiątkowy krzyż z infor-
macją, że zbrodni dokonali nacjona-
liści ukraińscy [2]

[1]Fragment relacji Damiana Ró-

życkiego. Ze zbiorów archiwum 
„Na Rubierzy”. Wolsztyn, czerwiec 
1997 r. Opublikowane również w 
„Dzieci Kresów II” L. Kulińskiej

[2] Informacje zaczerpnięte  z Ka-
lendarium ludobójstwa ukraińskie-
go dokonanego na ludności polskiej 
w latach 1939 - 1948    Stanisława 
Żurka, Władysław Filar, Wydarze-
nia wołyńskie 1939-1944, 
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Zbiorowa mogiła zabitych w Parośli

Redakcja

Szukając materiałów do artykułu o 
zbrodni OUN-UPA w Bereznicy Ma-
łej znaleźliśmy opracowanie Adama  
Kruczka które bardzo precyzyjnie  
opisuje przebieg wydarzeń.  Dlatego  
prezentujemy je  w całości polecając  
naszym czytelnikom z okazji kolej-
nej rocznicy tych dramatycznych 
chwil w historii naszego narodu.

 W nocy z 22 na 23 lutego 1944 r. 
ukraińscy nacjonaliści zamordowali 
ponad stu mieszkańców Berezowi-
cy Małej w powiecie tarnopolskim. 
Ponad 20 polskich zagród puścili z 
dymem. Nazajutrz, w środę popiel-
cową, pozostali przy życiu Polacy 
pochowali w pośpiechu zabitych i 
uciekli z rodzinnych stron. Podzieli-
li los milionów rodaków na polskich 
Kresach.
Zapisywanie białych plam

Mord w Berezowicy Małej był jed-
ną z typowych rzezi dokonanych w 
latach 1943-45 przez ukraińskich 
nacjonalistów na ludności polskiej 
zamieszkującej Kresy. W napadach 
na poszczególne wioski liczba ofiar 
najczęściej szła w setki, czasami 
"tylko" w dziesiątki, a już pojedyn-
czych i najczęściej zapomnianych 
polskich mogił na tych ziemiach 
nikt nie zliczy. Ostrożne szacunki 
wskazują, że na Wołyniu i Podo-

lu Ukraińcy wymordowali grubo 
ponad 100 tys. Polaków. W samej 
Berezowicy Małej jednej nocy z rąk 
bandytów Ukraińskiej Powstańczej 
Armii padło 131 osób, z których 30 
spalono żywcem.
O Polsce za Bugiem i o martyrologii 
ludności kresowej w okresie PRL-u 
nie wolno było głośno mówić. Po 
1989 r. jak grzyby po deszczu zaczę-
ły powstawać stowarzyszenia kreso-
wiaków, a w ślad za nimi ukazywać 

się monografie dokumentujące życie 
na Kresach i ukraińskie zbrodnie. 
Za sprawą świadków, którzy naj-
częściej własnym sumptem wydają 
swoje wspomnienia, Kresy powoli 
przestają być białą plamą na mapie 
naszej narodowej martyrologii. W 
tej niejako "czarnej serii" dokumen-
tującej zagładę polskich Kresów w 
latach czterdziestych ubiegłego stu-
lecia ukazało się już wiele pozycji, 
m.in. książka Władysława Kubowa 
pt. "Polacy i Ukraińcy w Berezowi-
cy Małej koło Zbaraża", Jana Bia-
łowąsa "Wspomnienia z Ihrowicy", 
Władysława Bąkowskiego "Zagłada 
Huty Pieniackiej" czy "Podolskie 
korzenie" Jana Kanasa, opisujące 
życie i tragiczny koniec społeczno-

Krwawe zapusty w Berezowicy Małej.  
Zagłada polskich Kresów
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ści polskiej we wsi Łozowa.

Zmęczeni i osaczeni
Zima na Kresach w pierwszych 
miesiącach 1944 r. była wyjątkowo 
sroga
- śnieżna i mroźna. Dla miejscowej 
ludności był to okres wytężonej 
pracy. Cofający się przed Armią 
Czerwoną Niemcy organizowali na 
Podolu linię obrony. Do kopania 
okopów i zwożenia drzew na umoc-
nienia zmuszali miejscową ludność. 
Mieszkańcy położonej w pobliżu 
historycznego Zbaraża Berezowicy 
Małej pracowali przy niemieckich 
umocnieniach codziennie, nawet w 
niedziele. Władysław Kubów, jeden 
z niewielu żyjących do dziś bere-
zowiczan, pamięta pilnującego ich 
Niemca krzyczącego: "weiter we-
iter, schneller", i uderzającego szpi-
crutą po cholewie buta.
- Pomyślałem wtedy sobie, żeby tak 
kiedyś nasze role zamieniły się - 
wspomina pan Władysław. - I tak się 
stało, bo mniej więcej po roku to ja 
pilnowałem Niemców przy kopaniu 
okopów w Lanzbergu, dzisiejszym 
Gorzowie.
W Berezowicy po całodziennej 
pracy przy zwożeniu drzewa i roz-
bijaniu zamarzniętej ziemi ludzie 
myśleli tylko o odpoczynku. Tak 
przeszedł we wsi karnawał i nawet 
w zapusty nikt nie miał ochoty na 
zabawę.
Tymczasem w nieodległym są-
siedztwie wsi zaczęły gromadzić 
się znaczne siły przybywających z 
Wołynia banderowców. Polaków 
ostrzegali przed nimi znajomi Ukra-
ińcy, a także wysyłani na przeszpie-
gi wywiadowcy. W obawie przed 
UPA we wsi zorganizowano nocne 
posterunki i patrole. Jednak tej aku-
rat nocy berezowiczanie - po części 
ze zmęczenia, a po części licząc 
na bliskość niemieckiego wojska - 
zlekceważyli ten obowiązek.

Polski orzeł
Nocą, gdy zmęczeni mieszkańcy 
Berezowicy Małej pogrążyli się już 
we śnie, od północy furmankami i 
saniami nadciągnęli banderowcy. 
Było ich kilkuset. Wprawieni w 
rzeziach na Wołyniu podchodzili w 
ciszy, starając się wykorzystać ele-
ment zaskoczenia.
Napad zaczęli od wymordowania 
mieszkańców przysiółka położone-
go kilometr od wsi. Zabijano bez 
jednego wystrzału. Piotra Szewczu-
ka przerąbano siekierami na trzy 
części. Wdowę Katarzynę Tomków 
i jej siedmioro dzieci zakłuto ba-
gnetami. Janowi Nowakowskiemu 
cięciem siekiery w usta przerąbano 
głowę. Zginął też najbliższy sąsiad 
Nowakowskiego - Józef "Słunka", 
a także jego matka i siostra. Śmierć 
poniosła także nieomal cała rodzina 
Kurylczuków, która tego akurat dnia 
zebrała się w komplecie, by pocho-
wać zmarłą w połogu żonę Włady-
sława Kurylczuka. Jego trzyletniego 
synka Ukraińcy nabili na bagnet i 
wijącego się z bólu unieśli do góry, 
a gdy dziecko machało rękoma, 
śmiali się, że to polski orzeł.
Rzeź w przysiółku przeżyła tyl-
ko szwagierka Kurylczuka, którą 
siedem razy pchnięto bagnetem, a 
także przeoczona przez rezunów có-
reczka Nowakowskich. Oprawcom 
zdołał wyrwać się również Włady-
sław Kurylczuk. W koszuli i kale-
sonach, po pas w śniegu dobiegł do 
wsi, wszczynając alarm.

Riżut, riżut
- Riżut, riżut - krzyczał co sił, prze-

biegając przez całą wieś Kurylczuk, 
ratując w ten sposób życie wielu 
mieszkańców Berezowicy.
Jednak zanim zaspani ludzie zdążyli 
przygotować jakąkolwiek obronę, 
do wsi wtargnęli Ukraińcy. Rodzina 
Jaworskich z bronią w ręku podję-
ła walkę z bandytami i dzięki temu 
przeżyła. Przeważnie jednak ludzie 
szukali ocalenia w ucieczce. Biegli 
do lasu, chowali się po sadach lub 
w obejściach ukraińskich sąsiadów. 
Wiele osób w popłochu schroniło 
się w nielicznych we wsi muro-
wanych oborach. Części udało się 
ukryć w kamiennych schronach po-
budowanych wcześniej na wieść o 
rzeziach wołyńskich.
Niebronione domostwa były bez 
trudu zdobywane przez banderow-
ców. W umocnionym niczym twier-
dza spichlerzu Antoniego Kwaśnic-
kiego Ukraińcy rozbili podwójne i 
zaryglowane od wewnątrz drzwi. 
Sześcioosobową rodzinę po zamor-
dowaniu obłożyli słomą i podpalili. 
Podobny los spotkał 30 osób, które 
schroniły się w murowanej oborze 
Mikołaja Sesiuka. Ukraińcy naj-
pierw wyprowadzili z niej inwen-
tarz, a potem rozstrzelali z karabinu 
maszynowego posadzonych pod 
ścianą ludzi. Choć oborę podpalo-
no, kilku osobom udało się przeżyć. 
Postrzelony Michał Budnik uciekł 
przez strych, zostawiając zabitą 
żonę i czworo dzieci. Ocalał też 
Hryńko Pańczyszyn. Ukraińcy za-
strzelili mu żonę i córeczkę, a jemu 
samemu darowali życie, gdy od-
mówił po ukraińsku pacierz. Mimo 
postrzału w pierś przeżyła też Maria 
Dżygała. Oprzytomniała w płonącej 
oborze i przedarła się z niemowlę-
ciem przez ścianę ognia.
Więcej szczęścia mieli ludzie, któ-
rzy ukryli się w murowanej oborze 
Jana Krąpca, ojca o. prof. Mieczy-
sława Alberta Krąpca, słynnego fi-
lozofa, wieloletniego rektora Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Obora Krąpców nie została całkiem 
spalona, gdyż leżała zbyt blisko 
budynków ukraińskich sąsiadów. 
Zresztą sąsiad ten uratował życie 
Polakom, gdyż oszukał banderow-
ców, mówiąc, że obora Krąpca była 
już przeszukiwana. Z ukrywających 
się w niej ludzi zginęła "tylko" Pau-
lina Ciurys, która nie wytrzymała 
nerwowo i wyszła na podwórze. 
Banderowcy zastrzelili ją, a następ-
nie przerżnęli na pół piłą.
Ucieczką do lasu salwował się miej-
scowy ksiądz Jan Mądrzak. Razem 
z rodziną Ziółkowskich, u których 
mieszkał, uciekł do pobliskiego za-
gajnika. Brnąc po pas w śniegu, wy-
dostali się też z wioski bracia Wła-
dek i Bronek Kubowowie. Strzelali 
do nich nie tylko Ukraińcy, lecz tak-
że stacjonujący w rejonie Turowej 
Góry Niemcy, na których obecność 
tak liczyli Polacy. Braciom udało się 
dotrzeć do znajomych we wsi Do-
browody.

Wspólna mogiła
Bracia Kubowowie wrócili do Be-
rezowicy nazajutrz rano. Przywitał 
ich swąd spalonych ciał i tlące się 
pogorzeliska. Obok domu dostrzegli 
ojca pochylonego nad zwęglonymi 
zwłokami leżącymi w śniegu. Oka-
zało się, że szukał synów...
- Gdy szliśmy przez wieś, wszę-
dzie widzieliśmy trupy i zgliszcza 
- wspomina po latach Władysław 
Kubów. - Przed swoim domem leżał 
zakłuty Jan Szymków, ojciec nasze-
go kolegi Tadzika. Niektóre zwłoki 
były tak spalone, że nie sposób było 
ich zidentyfikować.

Władek Kubów zajrzał też do domu 
swojego kolegi Franka Sowińskie-
go. Zdrętwiał na widok leżących 
obok siebie zastrzelonych rodziców 
Franka i jego samego, w drama-
tycznej pozie przewieszonego przez 
okno. - Widać kule skosiły go przy 
próbie ucieczki - wnioskował Ku-
bów.
Tej nocy zginęło w Berezowicy 
Małej 131 polskich mieszkańców. 
Zamordowanych grzebano w nie-
zwykłym pośpiechu. Pozostali przy 
życiu musieli zdążyć z pochówkiem 
za dnia, by nie nocować we wsi-
-cmentarzysku. I nie tyle chodziło o 
lęk przed złymi duchami, co przed 
powrotem nacjonalistów ukraiń-
skich, którzy w bestialski sposób 
mordowali dosłownie każdego na-
potkanego Polaka.
- Popalone trupy pozbierano w prze-
ścieradła, włożono do paczek i tak 
pochowano - wspomina Maria Ko-
zibroda, której udało się uciec w 
czasie masakry do lasu. - Ksiądz Jan 
Mędrzak powiedział, żeby wszyst-
kich pochować w jednym grobie - to 
będzie pamiątka tych wydarzeń.
- Zbiłem dużą skrzynię i włożyłem 
do niej żonę i czworo dzieci - wspo-
mina ranny i poparzony owej nocy 
Michał Budnik. - Nie zostali jednak 
pochowani. Zawieźliśmy skrzynię 
ze zwłokami na cmentarz i tak ją 
zostawiliśmy. Zbliżał się wieczór i 
trzeba było uciekać...

Exodus
Większość berezowiczan schroniła 
się w Tarnopolu. Wielu miało tam 
rodziny i znajomych. Wkrótce za-
częło się oblężenie i zdobywanie 
miasta przez Sowietów.
- Sowieccy żołnierze padali jak mu-
chy, a Niemcy zmuszali Polaków do 
grzebania ich - opowiada Włady-
sław Kubów. - Miasto było bombar-
dowane z samolotów, ostrzeliwa-
ne przez artylerię i czołgi. Bomba 
zniszczyła cały nasz dobytek: konie, 
krowę, sanie, worki ze zbożem i 
mąką, a także rower - dodaje.
Walka o Tarnopol trwała pięć tygo-
dni. Poszczególne dzielnice prze-
chodziły z rąk do rąk.
- Do naszej piwnicy wpadali raz 
zdyszani Niemcy, a za chwilę Ro-
sjanie - opowiada Kubów. - Prze-
pędzali nas z dzielnicy do dzielnicy. 
Głód nieraz zaglądał nam w oczy.
Po zajęciu Podola przez Armię 
Czerwoną niedobitki berezowiczan 
wróciły w rodzinne strony. Ukraiń-
skie bandy jakby przycichły, ograni-
czając się do sporadycznych napa-
dów. Burza rozpętała się pod koniec 
1944 roku. W listopadzie dokonano 
napadu na pobliską polską wieś 
Gontowa, dokonując masowej rzezi 
jej mieszkańców. Wśród Polaków 
narastała groza i strach. Berezowi-
czanie bali się nocować w domach. 
Coraz zimniejsze noce spędzali w 
lasach lub u zaufanych ukraińskich 
sąsiadów.
W listopadzie w biały dzień dokona-
no mordu, który wstrząsnął polską 
społecznością Berezowicy Małej.
- Stałam przy oknie, patrząc na ulicę 
- wspomina Maria Kozibroda. - Ko-
goś prowadzą, a on tak głośno prosi 
ich i błaga o życie. To był Franek 
Kubów. Powiesili go na krzaku bzu.
Dnia 14 grudnia ukraińscy bandyci 
w niezwykle okrutny sposób zamor-
dowali sołtysa Pawła Wiśniowskie-
go i Piotra Kubowa. To był przeło-
mowy moment.
- Ludzie powiedzieli, że jak zabili 
Piotra i Pawła, to trzeba uciekać - 
wspomina Maria Kozibroda. - Ucie-
kliśmy do Tarnopola, gdzie czekała 

już polska delegacja, która wyrobiła 
nam karty ewakuacyjne...

Niepotępiony terror
- Moi przodkowie żyli na tych zie-
miach przynajmniej od 1608 r. - 
mówi o. prof. Mieczysław A. Krą-
piec. - Do tej pory są zachowane 
księgi parafialne, gdzie to można 
prześledzić. Najbliższa polska pa-
rafia była wtedy w Podkamieniu 
oddalonym o 28 km od Milna, skąd 
pochodziła moja rodzina. Tak zresz-
tą jak i pozostała ludność polska za-
mieszkująca te ziemie nie byliśmy 
jakimiś emigrantami. Na Kresach 
byliśmy u siebie.
Zdaniem o. prof. Krąpca, na Kresach 
doszło do celowej, zorganizowanej 
eksterminacji Narodu Polskiego 
na ogromną skalę. Świat wiedział 
o tym ludobójstwie, lecz milczał. 
Dokonując bezkarnych czystek et-
nicznych, nacjonaliści ukraińscy 
dowiedli, że jest to skuteczny spo-
sób osiągania celów politycznych. 
Tym samym przetarli drogę współ-
czesnym formom terroryzmu, które 
dopiero dziś po zaatakowaniu Sta-
nów Zjednoczonych spotkały się z 
radykalnym potępieniem.
Ukraińska Powstańcza Armia była 
typową organizacją terrorystycz-
ną w dzisiejszym rozumieniu tego 
pojęcia. Świadczą o tym choć-
by makabryczne rzezie bezbron-
nej ludności polskiej na Kresach. 

Nie lepiej postępowała również ze 
swoimi rodakami. Niestety, dziś 
trwa proces oczyszczania UPA ze 
zbrodniczej przeszłości. Usiłuje się 
na trwałe przypisać tej organizacji 
miano "partyzantki" czy formacji 
narodowowyzwoleńczej. Zdaniem 
licznych historyków, a także kreso-
wian, stanowi to nadużycie i zakła-
mywanie prawdy historycznej. Jest 
to niedopuszczalne zarówno przez 
wzgląd na ofiary banderowskich 
zbrodni, jak i na pamięć prawdzi-
wych bohaterów walczących w par-
tyzantce narodowowyzwoleńczej, 
którzy przecież z mordowania star-
ców, kobiet i dzieci nie czynili me-
tody walki.
- Widzę głęboki sens w powracaniu 
do tych spraw - uważa o. prof. Mie-
czysław Krąpiec. - Trzeba ujawniać 
i piętnować zbrodnie UPA, aby już 
się nie powtórzyły. Ukraina powin-
na sama zdobyć się na potępienie 
bandytów spod znaku UPA, a nie 
stawiać im pomniki i poświęcać uli-
ce - dodaje ojciec profesor.

Adam Kruczek, Nasz Dziennik, 
2003-02-20

Zdjęcia http://pl.wikipedia.org/w/
index.php?title=Plik:Berezowi-
ca_mala_cmentarz2.jpg&filetime-
stamp=20090126174336

Widok ogólny na cmentarz w Berezowicy Małej

Napis na krzyżu w Berezowicy Małej, poświęcony polskim mieszkańcom ofiarom mordu UPA
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Warto przeczytać relacje tych co 
przeżyli tą potworna zbrodnię.
Władysław Kubów – „ Banderowcy 
z 22 na 23 lutego, napadli na naszą 
wieś ogromną siłą, mordując noża-
mi i piłami 131 osób: dzieci, kobiety 
i starców. 40 osób spalono. Po do-
konaniu grabieży spalono też około 
30 gospodarstw – przy czym palono 
tylko te domostwa, które nie były 
w sąsiedztwie z ukraińskimi... Ban-
dy przyjechały od strony granicy 
wołyńskiej na przysiółek położony 
około jednego kilometra od wsi. Tu, 
by nie spłoszyć śpiącej wioski nie 
strzelano. Piotra Szewczuka siekie-
rą porąbano na trzy części. Katarzy-

nę Tomków, której mąż fornal zmarł 
na gruźlicę, wraz z siedmiorgiem 
małych dzieci zakłuto bagnetami. 
Janowi Nowakowskiemu siekierą 
odrąbano głowę poprzez zęby, przy 
nim leżała zakłuta jego żona...”

Maria Kozibroda z Wiśniowskich – 
„ W nocy z 22 na 23 lutego już spa-
liśmy, nagle ktoś pod oknem krzy-
czy: Marysiu śpicie, bo nasze już 
pomordowane. Wtedy ja i moi ro-
dzice pozrywaliśmy się, włożyłam 
buty, bo w ubraniu zawsze spaliśmy, 
wybiegłam na dwór tylko w sukien-
ce... Wróciłam jednak, włożyłam 
męża futro... Pobiegliśmy wszyscy 
do sąsiada Kornelka. Tam już było 
więcej ludzi. Jak ta banda wpadła 
do niego to on jakoś się wymknął i 
uciekł tylko w koszuli, leciał przez 

całą wioskę i krzyczał: ludzie ucie-
kajcie, bo moja rodzina już wymor-
dowana... Patrzymy a na ulicy aż 
szaro od tych bandytów. Spotykam 
Franka Wiśniowskiego, który mówi 
że jego żona i dziecko już zamordo-
wane... Była ostra zima, śniegu po 
pas i ja tym śniegiem przez sady i 
płoty uciekałam. Upadłam na kupę 
drzewa. Myślę sobie, niech mnie 
już tu zabiją. Dalej nie mogłam iść. 
Byłam bardzo zmęczona... byłam 
wtedy w ciąży. Na szczęście Ludwi-
ślka i Stach Wiśniowscy też ucieka-
li, wzięli mnie za rękę, wyciągnęli z 
rowu do lasu...”
Anotonina i Stanisław Kubów - 
...”Zaczął się mord na chutorach 
od domu Kurylczuka. W strasz-
ny sposób została wymordowana 
jego rodzina i tylko on sam się 

uratował. Jego trzyletniego synka 
nadziano na bagnet i mimo płaczu 
i krzyku dziecka śmiali się i wy-
machując bagnetem mówili, że to 
jest polski orzeł. ...Gdyśmy usły-
szeli krzyk to uciekaliśmy z jesz-
cze jedną rodziną na strych. Sąsie-
dzi też chcieli się do nas schować, 
lecz już nie było miejsca – poszli 
więc do stajni Sesiuka. Gdy Ukra-
ińcy dowiedzieli się, że w stajni 
jest dużo ludzi, poszli tam i wy-
rąbawszy drzwi pomordowali ich, 
wrzucili parę wiązek słomy pola-
nej benzyną i podpalili ją. Tylko 
czterech ludzi uratowało się, wy-
skoczyli oni ze strychu osmoleni i 
opaleni...”

Władysław Kubów „Polacy i 
Ukraińcy w Berezowicy Małej 

koło Zbaraża” – opis wsi po do-
konanym mordzie ...”Poszliśmy 
oglądać wieś, wszędzie trupy i 
zgliszcza. Leżał pod domem za-
kłuty Jan Szymków, ojciec na-
szego kolegi Tadzika. W oborach 
i innych budynkach zwłoki były 
tak spalone, że nikogo nie można 
rozpoznać. Przyszedłem do domu 
mojego kolegi Franka Sowińskiego, 
jego mama i ojciec leżeli na podło-
dze obok siebie zastrzeleni, a Wład-
ka Sowińskiego kula dopadła, gdy 
usiłował przeskoczyć przez okno... 
Naprędce robiono trumny i zbierano 
zwłoki pobitych i szczątki spalo-
nych ciał ludzkich i grzebano, razem 
z księdzem, na pobliskim cmentarzu 
we wspólnej mogile. Śpieszono się, 
bo nikt kto żywy nie chciał pozostać 
na noc we wsi – cmentarzu.”

Władysław Kubów, "Polacy i Ukra-
ińcy w Berezowicy Małej koło Zba-
raża wspomnienia" wydanie II War-
szawa 1994

Wspomnienia ocalałych mieszkańców wsi 
Berezowica Mała
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Dywizja w lutym musiała bardzo 
szybko okrzepnąć, zmusiła ją do tego 
zmieniająca się sytuacja na froncie . 
Najlepiej oddają to wspomnienia 
świadków i uczestników tamtych 
wydarzeń. Poniżej prezentujemy 
wspomnienie  jednego z najmłod-
szych ułanów, powstałego przy dy-
wizji  szwadronu jazdy wołyńskiej.
 Sytuacja na Wołyniu była coraz 
trudniejsza. Widząc, że nasza Dywi-
zja nawiązała współpracę z rosyjski-
mi oddziałami partyzanckimi oraz z 
jednostkami armii sowieckiej, Niem-
cy utworzyli potężne zgrupowanie 
wojsk. Trzon oddziałów atakujących 
stanowiły 4 i 5 Dywizja Motorowo - 
Pancerna SS Viking, 2 Dywizje Pie-
choty, Dywizja Węgierska, Policja 
Ukraińska, Żandarmeria, artyleria i 
Dywizjon Lotnictwa. Z Niemcami 
współpracowali Upowcy. W niektó-
rych niemieckich nalotach na nasze 
i rosyjskie jednostki uczestniczyły 
formacje, składające się z ponad 50 
samolotów bombardujących szcze-
gólnie Sztukasów. Biorąc pod uwagę 
stan osobowy naszej Dywizji (ponad 
6000 ludzi posiadających broń lekką, 
bardzo mało granatników, kilka ar-
matek z niewielką liczbą pocisków, 
mało granatów ręcznych) sytuacja 
nasza była bardzo niekorzystna. 
Ofensywa sowiecka utknęła w ba-
gnach poleskich za rzekami Prypeć i 
Turia, 40 km od naszych stanowisk. 
Fatalne warunki pogodowe spowo-
dowały braki w dostawach amunicji 
dla oddziałów sowieckich. Nie było 
żadnych działań sowieckiej broni 
pancernej. Tak wyglądała sytuacja na 
linii frontu, który utknął za naszymi 
plecami.
 Nasza Dywizja znalazła się w okrą-
żeniu w niedużej odległości od linii 
frontu. Mimo obecności na naszym 
terenie oddziałów partyzantki sowiec-

kiej, a także dwóch pułków Kawalerii 
Gwardii 54 i 56 z 14 Dywizji Kawale-
rii, nie było żadnej pomocy ze strony 
sowieckiej - szczególnie osłony lotni-
czej przed ostrzałem ciężkiej artylerii. 
Naszą Dywizję, a także wszystkie 
jednostki sowieckie, które znalazły 
się w tym okrążeniu, przeznaczono na 
zagładę. Nasze dowództwo w porozu-
mieniu z dowództwem w Warszawie 
nie wyraziło zgody na wcielenie na-
szych oddziałów do Ludowego Woj-
ska Polskiego. Staliśmy się, zatem 
wrogami Sowietów.

 Wróćmy jednak do dalszych losów 
starszego ułana „Szpaka”. Pojawiła 
się kwestia dobrej łączności między 
naszym zgrupowaniem „Osnowa”, 
a zgrupowaniem „Gromada”, gdzie 
znajdowało się dowództwo naszej 
Dywizji. Nie mieliśmy dobrej łącz-
ności radiowej - była ona dopiero na 
etapie tworzenia. Najskuteczniejsza 
była łączność przez łączników, któ-
rzy przenosili meldunki z narażeniem 
życia, ponieważ droga (ok. 20 km) 
przebiegała przez wsie ukraińskie, w 
których często przebywali Upowcy. 
Drugą przeszkodę stanowiła rzeka 
Turia w jej pobliżu miały miejsce 
częste ataki na nasze patrole z za-
sadzek ukraińskich, co przynosiło 
nam straty w ludziach i powodowało 
braki w koordynacji prawidłowych 
działań. Ta sytuacja zmusiła nasze 
dowództwo do ostatecznego roz-
wiązania tego problemu. Z oddziału 
„Piotrusia Małego” wydzielono 1 
Pluton (mój były pluton), który wraz 
z naszym szwadronem miał sku-
tecznie rozwiązać ten problem oraz 
ewentualnie oczyścić drogę, łączącą 
Bielin z Osą, miejscowością, gdzie 
znajdowało się Dowództwo Dywizji. 
Wyjechaliśmy o świcie. Żołnierze 
„Piotrusia” jechali saniami. Przed 
kolumną sań, po bokach i z tyłu je-
chały patrole konne drugiego pluto-
nu naszego szwadronu. Pogoda była 
dobra, nieduży mróz. Droga była 
przejezdna. Do rzeki Turii mieliśmy 
niecałe 10 km. Przy drodze od czasu 
do czasu mijaliśmy grupki domów 
ludności polskiej i ukraińskiej. Do-
piero 2 km od rzeki znajdowała się 
większa wioska ukraińska. Wieś do-
tychczas była neutralna. Jednak, gdy 
do niej dojechaliśmy na odległość 
200 - 300 metrów, padły strzały.

Dowódcą naszego podjazdu był 
mój ojciec, chorąży ”Ryś „.Wydał 
szwadronowi rozkaz obustronnego 
okrążenia wioski, a plutonowi „Pio-
trusia” zajęcia stanowisk obronnych 
i otwarcia celnego ognia pojedyn-
czego w kierunku zabudowań, z któ-
rych padły strzały. Rozśrodkowanie 
i zajęcie stanowisk zajęło piechocie 
niewiele czasu. Piechurzy otworzyli 
ogień. Nasze plutony galopem roz-
jechały się w dwie strony. Na sku-
tek ostrzału piechoty zapaliły się 
dwa zabudowania. Upowcy rzucili 
się do ucieczki. Nie uciekli jednak 
daleko, dopadł ich 2 pluton naszego 
szwadronu. Na 20 striłków pozosta-
ło tylko 3 rannych, reszta zginęła w 
boju. U nas jeden ułan został ranny, 
jeden koń zabity i jeden ranny. Wieś 
nie stawiała żadnego oporu. Po prze-
słuchaniu i aresztowaniu sołtysa, u 
którego zatrzymali się Upowcy, nie 
zastosowano żadnych represji wobec 
mieszkańców. Podczas początkowej 
strzelaniny zginęło 5 cywilów. Dwa 
konie, które utraciliśmy odebraliśmy, 
jednego od sołtysa, drugiego z zabu-
dowania, skąd padły pierwsze strzały.
 Przed nami pozostało jeszcze ok. 
2 km drogi do mostu na Turii. Tam 
też znajdowała się duża ukraińska 
wioska. Strzały były dla niej ostrze-
żeniem. Jak się później okazało, 
20-osobowy oddział upowski był 
patrolem rozpoznawczym większe-
go oddziału, który usadowił się w tej 
następnej wsi i przygotował zasadz-
kę na naszych łączników i nasze pa-
trole. Ranni Upowcy nic o zasadzce 
nie powiedzieli. Ruszyliśmy dalej w 
szyku rozwiniętym, z dużym ubez-
pieczeniem. Podjechaliśmy do wsi. 
Było spokojnie. Od wsi do mostu 
odległość wynosiła ok. 800 m. Dro-
ga prowadziła po dużym nasypie. Po 
lewej stronie, w odległości 400 m. od 
drogi, znajdował się duży kompleks 
leśny. Ojciec wydał rozkazy, pie-
chota zajmuje stanowiska na skraju 
wsi od strony lasu, kierunek ostrzału 
droga i most. Drugi pluton szwadro-
nu zostawia konie koniowodnym po 
prawej stronie wsi, zajmuje stanowi-
ska w tyle wsi, ubezpieczając drogę, 
którą przyjechaliśmy i w razie po-
trzeby wspierając ogniem piechotę. 
Pierwszy pluton pod dowództwem 
ojca wjechał na drogę, kierując się 

w stronę mostu. Zadanie zbadać stan 
mostu, zająć tam stanowiska obron-
ne, wysłać patrole do polskiej wsi po 
drugiej stronie mostu. Po dojechaniu 
skontaktować się z tamtejszą pla-
cówką samoobrony.

Po wykonaniu przez piechotę i drugi 
pluton ustalonych rozkazów ruszyli-
śmy w szyku rozczłonkowanym dro-
gą do mostu. Ujechaliśmy ok. 500 
m., gdy od strony lasu padły pierw-
sze strzały z broni maszynowej oraz 
zaczęły wybuchać pociski granat-
nika. Na drodze zrobiło się gorąco. 
Mój dowódca trójki, kapral ”Błysk”, 
wraz z pierwszym amunicyjnym 
„Jasiem” Jankiem Gadomskim, żoł-
nierzem przedwojennego 21 Pułku z 
Włodzimierza natychmiast zajęli sta-
nowiska na skraju drogi. Ja odebra-
łem od nich konie. Konie zwłaszcza 
mój były bardzo płochliwe, zaczęły 
się szarpać we wszystkie strony. 
Kule świszczały dookoła. Powo-
li sprowadziłem konie z nasypu na 
prawą stronę drogi. Nasyp w tym 
miejscu był wysoki na ponad 2 m. 
Tam było spokojnie. Upowcy mieli 
tylko jeden granatnik i chyba nie-
wiele granatów, bo nagle przestali 
strzelać a przynajmniej tak nam się 
wydawało. Ojciec pozostawił część 
plutonu na nasypie i z pozostałymi 
ruszyli po lodzie, osłonięci wysokim 
brzegiem, w stronę lasu. Podobnie 
postąpił dowódca drugiego plutonu. 
Piechota w tym czasie, wspomagana 
przez nasze rkm-y, otworzyła celny 
ogień. 12 Upowców zginęło na skra-
ju lasu. Nasze pomniejszone plutony 
dokonały reszty dalszych 5 zabitych 
i 3 rannych. Zdobyliśmy dużo broni 

i amunicji. Jak się później okazało, 
oddział w zasadzce liczył 45 ludzi. 
25 udało się uciec. Ilu wśród nich 
było rannych nie wiadomo.
Zdobyliśmy również granatnik z 
10 granatami. Ich niewykorzysta-
nie było spowodowane uszkodze-
niem granatnika i śmiercią dwóch z 
czterech członków obsługi. Po wy-
remontowaniu granatnik i granaty 
spełniły swoją rolę w późniejszych 
bitwach. To była moja pierwsza bi-
twa w szwadronie.

Dalsze rozpoznanie przebiegało bez 
zakłóceń. Ukraińcy mieszkańcy wsi 
spodziewali się pogromu. Ojciec nie 
pozwolił na żadne ekscesy. Zezwolił 
im na opuszczenie swoich domostw 
wraz z inwentarzem oraz na zabra-
nie tego, co chcieli. Wieś zajęły pa-
trole, należące do oddziału kapitana 
„Bomby” ze zgrupowania „Groma-
da”. Wkrótce jednak wieś ta została 
spalona podczas ataków Niemców i 
Upowców w celu zdobycia mostu. 
Później most ten odbudowała Kom-
pania Warszawska. Po wykonaniu 
zadania, z pokaźnym zdobycznym 
dobytkiem w postaci broni, pojaz-
dów z końmi oraz prowiantem, wró-
ciliśmy do bazy. Była już późna noc, 
ale zarówno dowództwo, jak i wszy-
scy we wsi Bielin, czekali na nasz 
powrót. Dostaliśmy dzień wolny od 
wszelkich zajęć. My odpoczywali-
śmy, ale inne oddziały walczyły.
 Bój toczyła pozostała część kom-
panii „Piotrusia Małego”, oddziały 
„Łuny” porucznika Kulczyckiego. 
Dowiedzieliśmy się o ciężkich bo-
jach tych oddziałów z dużymi for-
macjami UPA pod Stężarzycami nie-
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Zbigniew Dec 

 Za kilka dni minie 68 lat od trage-
dii jaka rozegrała się 28 lutego 1944 
roku w podolskiej miejscowości - 
Hucie Pieniackiej.

Miejscowość ta położona była w 
powiecie złoczowskim w woje-
wództwie tarnopolskim w bliskiej 
odległości od Podkamienia i źródeł 
Seretu, na terenie falistym, wśród 
przepięknych bukowych lasów. Li-
czyła 172 zabudowań gdzie miesz-
kało ponad tysiąc osób, wyłącznie 
Polaków. Wieś ta, ze względu na 
jednolity narodowościowo skład 
mieszkańców, była także schro-
nieniem dla szukających ratunku z 
Wołynia. Jej mieszkańcy zajmowali 
się uprawą roli, hodowlą zwierząt, a 
także bednarstwem, kołodziejstwem 
i murarstwem.

Jeszcze w styczniu i lutym 1944r. 
przez kilkanaście dni stacjonował 
we wsi oddział partyzantów so-
wieckich. Mieszkańcy wsi utrzymy-
wali dobre kontakty z partyzantką 
sowiecką, którzy wykorzystywali 
spokojną, jak do tej pory, wieś jako 
bazę noclegową i możliwość le-
czenia rannych, a odwdzięczali się 
uzbrojeniem tutejszego oddziału sa-
moobrony. Około 20 lutego 1944r. 
partyzanci opuścili Hutę Pieniacką.

W dniu 23 lutego oddziały bojowe 
Niemców i Ukraińców przeprowa-
dziły rekonesans bojowy, którego 
celem było zbadanie sytuacji we wsi. 
W czasie tego rekonesansu doszło 
do strzelaniny między próbującymi 
wtargnąć do wsi Niemców i Ukraiń-
ców a członkami samoobrony Huty 

Pieniackiej. W wyniku tej potyczki 
zostało zabitych co najmniej dwóch 
ukraińskich esesmanów w mundu-
rach SS ze stacjonującej w Brodach 
14 SS Schutzen Division Galizien.
Napastnicy zostali odparci. Były 
to pierwsze ofiary SS-Galizien, w 
dodatku poległe z polskich rąk. 
Urządzono im w Brodach uroczysty 
pogrzeb z udziałem gubernatora ga-
licyjskiego.

O tym , że Hucie Pieniackiej zagra-
ża śmiertelne niebezpieczeństwo 
mieszkańcy byli informowani wie-
lokrotnie. Niektórzy informatorzy 
zapłacili za to najwyższą cenę r11; 
życiem, życiem własnej rodziny i 
swoim. Jakby tego było mało, jeden 
z nich został przez banderowców 
zamordowany, ale na ostatku. Naj-
pierw musiał patrzeć jak katowano i 
mordowano jego żonę i dzieci.

28 lutego 1944 roku ukraińscy es-
esmani w sile co najmniej jednego 
batalionu, wspierani przez kureń 
UPA "Siromanci" oraz ukraińskich 
policjantów z Podhorzec i chłopów 
z okolicznych wsi uzbrojonych w 
noże i siekiery, otoczyli tuż nad ra-
nem wieś ze wszystkich stron. Wieś 
została ostrzelana z moździerzy i 
broni maszynowej.

Według relacji do dziś żyjących nie-
licznych świadków, tragedia roze-
grała się w niespełna siedem godzin.

O świcie w kierunku wsi wystrze-
lono dwie rakiety. Rozpoczęła się 
strzelanina i do Huty Pieniackiej 
wdarli się esesmani z dywizji SS-
-Galizien i upowcy. Część miesz-
kańców wsi w bestialski sposób 

grupami spędzono do kościoła. 
Część rozstrzeliwano na miejscu. 
Niektórzy umierali w okropnych 
katorgach z rozprutym przez ban-
derowski bagnet brzuchem, dzieci 
rozbijano o kant muru, zastrzelono 
rodzącą kobietę.

Każdy dom i zabudowanie gospo-
darcze były ostrzelane i splądrowa-
ne. Zabierano przedmioty mające 
jakąkolwiek wartość, żywność, by-
dło, trzodę chlewną.

Dowódcę samoobrony Kazimierza 
Wojciechowskiego "Satyra", któ-
ry przybył tu ze Lwowa wraz ze 
swoim 40 osobowym oddziałem 
wchodzącym w skład 8 kompanii 
AK inspektoratu Złoczów doprowa-
dzono na plac przed kościołem, ob-
lano płynem łatwopalnym i spalono 
żywcem.

Po południu rozpoczęto wyprowa-
dzać z kościoła kilkudziesięcio-
osobowe grupy, które pędzono do 
stodół i drewnianych zabudowań 
gospodarczych. Ostrzeliwano je i 
po polaniu łatwopalnym płynem 
podpalano. Ci co nie zginęli od kul, 
spłonęli żywcem.

Akcja pacyfikacyjna zakończyła 
się około godziny 17., gdy pijani 
oprawcy ze zrabowanym dobyt-
kiem, śpiewając opuścili wieś uda-
jąc się do Pieniak, gdzie tamtejsi 
Ukraińcy przygotowali dla nich 
bramę powitalną. Przywitano ich 
oklaskami.

Nieliczni, którym udało się urato-
wać (ukryli się w kościelnej piwni-
cy i na wieży, wymyślnych kryjów-

kach oraz w śniegu i okolicznych 
lasach), po odejściu zbrodniarzy, 
ujrzeli martwą, z dogasającymi po-
gorzeliskami wieś. Towarzyszyło 
temu wycie psów i swąd spalonych 
ciał ludzkich i zwierzęcych.

Następnego dnia ocaleli mieszkań-
cy oraz Polacy z okolicznych wsi 
zorganizowali pogrzeb. Ofiary po-
chowano w dwóch zbiorowych mo-
giłach w pobliżu kościoła, w dołach 
po wapnie. Wyścielono je słomą i 
poukładano na niej zwłoki i zwę-
glone szczątki. Przykryto je słomą 
i przysypano podolskim czarnozie-
mem. Na zawsze.

Nie jest znana dokładna liczba ofiar. 
Jednak z różnych oficjalnych źródeł 
dowiadujemy się, że oscyluje ona 
między 1000 do 1200 osób. Bada-
cze polscy oceniają, że masakry 
uniknęło zaledwie 161 osób.

I to oni, szczęśliwie uratowani, do-
póki żyją są świadkami tej ponurej 
przeszłości, a przyszłości nie da się 
budować na zakłamanej przeszłości.
Ta zbrodnia przez dziesięciolecia 
była przemilczana:

- w PRL-u, aby nie obrazić bratnie-
go, ukraińskiego narodu radzieckie-
go,
- w III Rzeczypospolitej, żeby nie 
zrobić przykrości nowemu partne-
rowi strategicznemu,
- a teraz?
Owa prawda, niewątpliwie dla 
Ukraińców gorzka, była za wszelką 
cenę
wyciszana i przemilczana, bo cięż-
ko się żyje z brzemieniem winy. 
Przeczenie faktom, przeinaczanie 
prawdy i pomniejszanie rozmiarów 
barbarzyństwa nie zagłuszy ich su-
mień. A przecież chodzi o blisko pół 
miliona rodaków - kobiet, starców i 
dzieci, którym odebrano życie za to 
tylko, że byli Polakami.

Mamy obowiązek przekazywania 
tej tragicznej prawdy młodemu po-
koleniu i utrwalania jej na kartach 
historii. Nie dla podsycania niena-
wiści i odwetu, lecz dla przestrogi 
- aby to straszne zło ludobójstwa nie 
powtórzyło się już nigdzie i nigdy.

 Zbigniew Dec
 Opublikowane na http://milno.pl/
readarticle.php?article_id=44

Tragedia Huty Pieniackiej

daleko Uściługa). Ataki Upowców 
zostały odparte, ponieśli duże straty, 
ale i nasze straty były niemałe: 4 za-
bitych i 3 rannych - wszyscy z od-
działu „Łuny”.

Nasze oddziały miały za zadanie 
sprawdzić, czy w rejonie wiosek 
Kraki i Stężaczyce, możliwe byłoby 
utworzenia zrzutowiska uzbrojenia i 
innych materiałów wojskowych przez 
lotnictwo alianckie. Zwiad ten prze-
kreślił takie zamierzenia ze względu 
na silne zgrupowania upowskie.
13 lutego szwadron otrzymał nowe 
zadanie zwiadowcze: sprawdzić 
drogę, którą miały przejść oddziały 
partyzantki sowieckiej przez Bug, 
ustalić możliwość korzystania z 
niej naszych łączników i oddziałów. 
Zwiad potwierdził takie możliwości. 
Na tej trasie znajdowały się polskie 
wioski, w których były zorganizo-
wane placówki samoobrony. Przy-
jęto nas tam bardzo spontanicznie. 
Uprzedzono nas o dużej koncentracji 
sił niemieckich w Uściługu, z praw-
dopodobieństwem ataku na nasze 
zgrupowanie. Informację tę nasz 
dowódca przekazał do sztabu. Na 
potwierdzenie tego nie trzeba było 
długo czekać.

15 lutego rano nastąpił jednoczesny 
atak formacji niemieckich z Wło-
dzimierza i Uściługa na naszą bazę. 
Było to klasyczne rozpoznanie bo-
jowe. Dla Niemców nieudane. Od 
Uściługa zaatakowała kompania 
żandarmerii, którą odparła druga 
kompania „Lecha” z 1-go batalionu. 
Od strony Włodzimierza zaatako-

wały dwie kompanie piechoty, które 
zostały rozbite przez dwie kompanie 
„Piotrusia”, wspomagane przez nasz 
szwadron, zachodzący Niemców z 
boku. Nasz boczny ogień spowodo-
wał szybkie wycofanie się atakują-
cych formacji. Po naszej stronie strat 
nie było. Niemcy mieli kilku zabi-
tych i kilku rannych, potwierdziły to 
meldunki z Włodzimierza. Zdobyli-
śmy kilka karabinów i dwa karabiny 
maszynowe.

 Niemcy zaatakowali 22 lutego. Bój 
ten został przez historyków nazwany 
Bojem pod Włodzimierzem. Wy-
grana była nasza, jednak kosztem 3 
zabitych i 2 rannych. Nasi chłopcy 
ze szwadronu wzięli 2 rannych jeń-
ców. Bój ten był dla mnie dużym 
bolesnym przeżyciem. Choć cieszy-
łem się ze zwycięstwa, to również 
po cichu płakałem tak, żeby nikt nie 
widział. Zaczęło się od ataku batalio-
nu niemieckiego, wspieranego przez 
kompanię węgierską oraz od silnego 
ostrzału artyleryjskiego. Nasze od-
działy nie zostały zaskoczone. Spo-
dziewano się tego, ale oczekiwanie 
było męczące. Niemcy i Węgrzy, 
ubrani w białe ochronne mundury i 
białe hełmy, byli trudni do wypatrze-
nia na puszystym śniegu. My byli-
śmy ubrani w ciemne mundury. 

Nasza linia obrony była wyraźnie 
widoczna na białym śniegu. Silny 
ogień niemieckiej broni maszynowej 
zmusił nasze kompanie „Piotrusia” i 
„Lecha” do obrony pozycyjnej. Prze-
waga była po stronie wroga.
 Wtedy nasz szwadron otrzymał roz-

kaz ataku. Prowadził go nowy do-
wódca, porucznik „Jarosław”. Wy-
konaliśmy kawaleryjską szarżę na 
tyły niemieckiego batalionu. Strze-
laliśmy w galopie. Nie myślałem 
wtedy o niczym. Wszystkie czyn-
ności wykonywałem mechanicznie. 
Pędziliśmy, co koń wyskoczy. Padły 
pierwsze niemieckie strzały. Dowód-
ca porucznik „ Jarosław” pędził po 
lewej stronie rozwiniętych plutonów, 
a Ojciec po prawej stronie. Obaj z 
szablami w dłoniach.. Nasza szarża 
spowodowała załamanie się tyraliery 
niemieckiej, a w rezultacie gremialną 
ucieczkę. Kompanie naszej piechoty, 
widząc skutki udanej szarży, pode-
rwały się do ataku. Wspólnie gonili-
śmy ostrzeliwujących się Niemców. 
Pogoń trwała aż do Włodzimierza. 
Jasne, że po szarży ułani spieszyli 
plutony i w szyku pieszym, tyralierą, 
posuwali się do przodu. Ja w tym już 
nie brałem udziału.
 Galopując na lewym skrzydle szar-
ży wpadliśmy do małego lasku. Mój 
koń zwolnił. Prowadziłem go noga-
mi, bo ręce miałem zajęte karabinem, 
z którego strzelałem. Nagle koń padł 
na przednie kolana, ja zaś zostałem 
wyrzucony z siodła głową do przodu, 
prosto w kupę śniegu. Prawdopodob-
nie ten śnieg mnie uratował. Myśla-
łem, że głowa wbiła mi się w ramio-
na. Ból był tak silny, że zawyłem. 
Zobaczył to mój kolega Władek Sro-
ka, też z Włodzimierza. Zatrzymał 
swojego konia, podjechał do mnie i 
zeskoczył. Pomógł mi wstać. Spró-
bowałem poruszyć głową udało się, 
choć bardzo bolało. Przezwyciężając 
ból, zacząłem powoli kręcić głową to 

też się udało. Podniosłem karabin i 
podszedłem do swojego konia, który 
tymczasem wstał o własnych siłach. 
Okazało się, że kula ugodziła go w 
prawą przednią nogę, szczęśliwie jej 
nie łamiąc. Wziąłem do ręki wodze 
i próbowałem go prowadzić, jednak 
koń bardzo kulał. Władek zapropo-
nował mi, żebym wsiadł razem z nim 
na jego konia. Pomógł mi się wdra-
pać. Ruszyliśmy powoli w powrotną 
drogę.

 Po drodze spotkaliśmy sanie, wiozą-
ce dwóch naszych rannych piechu-
rów. Okazało się, że mimo tak dużego 
ognia z różnej broni i tej pierońskiej 
szarży, mieliśmy zaledwie 5 rannych. 
„Nie taki diabeł straszny, jak go malu-
ją” powiedział nasz dowódca plutonu, 
wachmistrz „Łęk”.
Powoli dojechaliśmy do naszych 
kwater. Zdjęto mnie z konia i od-
prowadzono do szpitala. Moja 
siostra natychmiast się mną zajęła 
i powiadomiła Mamę, która przy-
biegła do szpitala. Masaże i kom-
presy poprawiły mój stan na tyle, 
że mogłem coraz lepiej poruszać 
głową i odczuwałem coraz mniej-
szy ból. Nie wiedziałem wtedy, że 

miałem uszkodzony kręgosłup. Je-
śli mogłem kręcić głową, to znaczy, 
że wszystko w porządku. Rentgena 
nie mieliśmy. O uszkodzonym krę-
gosłupie dowiedziałem się wiele lat 
później.
Dowiedziawszy się o moim wypad-
ku, Ojciec po powrocie z pola wal-
ki natychmiast się u mnie zjawił. 
Przyszli też koledzy i opowiadali 
o naszym zwycięstwie nad doboro-
wymi jednostkami niemieckimi.

 Jak wcześniej wspomniałem, 
poprzednio żołnierze szwadronu 
wzięli do niewoli dwóch rannych 
Niemców. Decyzją dowódcy Zgru-
powania odesłano ich do Włodzi-
mierza. Wiozła ich nasza sanita-
riuszka, którą we Włodzimierzu 
przyjęto bardzo dobrze. Wręczono 
jej list do naszego dowódcy z 
podziękowaniem i propozycją 
wspólnej walki przeciw Sowietom. 
List znalazł się w koszu.

Fragment : „  WOJENNE LOSY  
W szwadronie 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich „
Jerzego  Demczuka w Ułanie  Wo-
łyńskim . Rok 2007

http://milno.pl/readarticle.php?article_id=44
http://milno.pl/readarticle.php?article_id=44
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Relacje ocalałych z zagłady w 
Hucie Pieniackiej - Bogusław 
Szarwiło

Anny Szwaja z d. Kowalczy-
kowska 

Tego tragicznego roku 1944 miałam 
13 lat, pierwszym zwiastunem ma-
jącej nastąpić tragedii był dzień 23 
lutego 1944 roku. Do wsi przyjecha-
ło około 60 esesmanów ukraińskich 
z dywizji SS „Galizien”. Kiedy roz-
poczęli rabunek i zaczęli strzelać do 
uciekających mieszkańców z obrze-
ża wsi wówczas nasza samoobrona 
zaatakowała ich. Doszło do strze-
laniny. Ze strony napastników byli 
ranni i zabici. Zostali zmuszeni do 
wycofania się ze wsi. Po tym wy-
darzeniu wszyscy spodziewali się 
odwetu.
W nocy z  27 na 28 lutego do wsi 
przybył posłaniec z dowództwa AK 
Obwodu Złoczewskiego. Ostrzegł 
przed możliwością ponownego na-
padu i przekazał rozkazy zaniecha-
nia oporu, wyprowadzenia oddzia-
łów samoobrony ze wsi i ukrycia 
broni.
O 6 rano nad wsią rozbłysła zielona 
rakieta. Rozległy się pierwsze strza-
ły z broni maszynowej.
Tej nocy mój ojciec, Bronisław 
Kowalczykowski, miał nocna war-
tę. Nad ranem zerwał nas z łóżek. 
Krzyczał, żebyśmy się kryli. Za-
rzuciliśmy w pospiechu na plecy co 
było pod ręką i schowaliśmy się w 
murowanej piwnicy przy naszym 
domu.
Wkrótce nadeszli esesmani. Prze-
szukiwali dom. Nikogo w nim nie 
zastali i wtedy rozbiegli się w po-
szukiwaniach po zabudowaniach 
gospodarczych.
Piwnica była dobrze zamaskowana i 
zamknięta. Zewnątrz ojciec zamknął 
ją na kłódkę i postawił na niej sanie, 
żeby esesmani pomyśleli, że tam w 
środku nikogo nie ma. Sam schował 
się w innej kryjówce. Esesmani za-
częli strzelać do drzwi piwnicy. Jed-
na z kul trafiła naszą sąsiadkę ukrytą 
razem z nami – Józefę Orłowską. 
Zginęła na miejscu. Został też zabi-

ty mężczyzna, ale z innej wsi, który 
siedział u nas w piwnicy.
W piwnicy było nas 16 osób. Dwie 
zginęły. Nie wiedzieliśmy, co ro-
bić. Stryjenka Stefania otworzyła w 
końcu drzwi. Wtedy esesmani kaza-
li nam wyjść i wszystkich popędzi-
li w kierunku kościoła. Po drodze 
widziałam ciała zabitych i bańki z 
benzyną stojące przy każdym domu.
Kiedy weszliśmy do środka kościo-
ła, główna nawa była już wypełnio-
na ludźmi. Ja przez zakrystię dosta-
łam się do przejścia na wieżyczkę 
kościelną i po drabinie wspięłam  
się na górę.
Schroniło się tam kilkanaście osób. 
Na koniec wszedł Wojciech Kierep-
ka, który wciągnął za sobą drabinę. 
On też spoglądał przez okienko wie-
życzki i opowiadał, co widział.
Widział, jak esesmani wyprowadza-
li ludzi z kościoła, oddzielali dzieci 
od matek, mężów od żon. Zapędzili 
ich potem grupami do stodół i pa-
lili żywcem. O zmroku Wojciech 
Kierepka powiedział, że esesmani 
wsiadają na samochody i sanie. Od-
czekaliśmy jakiś czas i potem zeszli-
śmy z wieżyczki kościelnej na dół. 
Opuściliśmy kościół i idąc przez 
wieś spotykaliśmy co jakiś czas 
ludzi, którzy ocaleli. Niestety nie-
wielu miało to szczęście. Esesmani 
wyciągali ukrytych z kopców, piw-
nic i innych kryjówek, zaprowadzali 
do stodół i tam żywcem palili. Moja 
stryjenka z dziećmi była zamknięta 
w stodole blisko lasu. Mogła ucie-
kać. Inni wołali do niej : :Stefa, Ste-
fa, bierz dzieci i uciekaj!”, ale ona 
załamana powtarzała, że męża za-
brali, gdzie ona ma uciekać. Spaliła 
się żywcem, o czym dowiedziałam 
się od świadków tego wydarzenia.
Kiedy szliśmy przez wieś, dookoła 
były zgliszcza. Uciekaliśmy w kie-
runku Huty Werchobuzkiej. Tam 
schroniliśmy się na kilka dni, stam-
tąd ponownie musieliśmy uciekać 
przed ludobójcami z UPA i od tego 
czasu trwała moja i rodziny uciecz-
ka przez wiele miesięcy.
(…) Jak się później dowiedziałam, 
w napadzie na Hutę Pieniacką brało 
udział około 1500 ukraińskich es-

esmanów z dywizji SS „Galizien”. 
Prawdopodobnie we wsi był ukraiń-
ski szpicel, który przekazał informa-
cję o leczonych tu dwóch rannych 
partyzantach sowieckich.
Jednego z nich ukrywał mój dzia-
dek, a drugiego inny sąsiad. Ich od 
razu wykryli esesmani i zamordo-
wali, a mego dziadka torturowali i 
wraz z innymi spalili żywcem. [1]

Maria  Buczkowska  z d. Mi-
chalewska  

Byłam mieszkanką Huty Pieniac-
kiej. Wieś zamieszkiwała wyłącz-
nie ludność polska. Na Terenie wsi 
znajdowało się wielu uciekinierów 
z Wołynia i wielu wsi z okolic Huty 
Pieniackiej.
Moja rodzina składała się  z sześciu 
osób : rodziców i czwórki dzieci 
w wieku od 8 miesięcy do 9 lat. Ja 
byłam najstarsza. Mimo, ze miałam 
wtedy 9 lat doskonale pamiętam ten 
tragiczny dzień 28 lutego 1944 roku 
i czas późniejszy po dokonanej ma-
sakrze ludności polskiej przez ukra-
ińskich esesmanów w mundurach 
niemieckich żołnierzy oraz bande-
rowców z UPA. Widziałam straszli-
we rzeczy, które po dziś dzień po-
zostawiły w mojej podświadomości  
lęk i strach. Widziałam palonych w 
stodołach żywcem ludzi, widziałam 
niemowlęta i małe dzieci z roztrza-
skanymi główkami lub poprzebijane 
bagnetami.
To jakiś prawdziwy cud, że moja 
rodzina wyszła z tej okrutnej rzezi 
cało. Zawdzięczam to mojej mamie, 
która potrafiła nas ukryć i razem z 
nami, małymi dziećmi, wymknąć 
się z objęcia śmierci. Straciliśmy 
wszystko, ograbiono i spalono nasz 
dom. Nie mieliśmy dosłownie nic, 
ani domu, ani odzieży, ani żywno-
ści. Przez kilka miesięcy cierpieli-
śmy głód. Ojciec dwoił się i troił, 
aby zdobyć dla nas jedzenie i ocalić 
od śmierci głodowej.
26 sierpnia 1944 roku nasz ojciec 
Tadeusz Michalewski wraz z grupą 
ponad 20 mężczyzn poszedł na pole 
kosić zboże w rejonie wsi Chobuł-
towa, gdzie była kolonia niewy-
kończonych domów. Tam zostali z 
Nienacka zaskoczeni przez bande-
rowców i prawie wszystkich zamor-
dowano w okrutny sposób. Ich ciała 
zostały wrzucone do jednej z piwnic 
i miejscowi banderowcy nie pozwo-

lili zabrać tych zwłok. Udało się 
tylko przywieźć zwłoki jednej oso-
by, która leżała oddzielnie w innym 
miejscu. Do dziś nie wiem, gdzie 
leży mój ojciec i do dziś nie mogłam 
się doczekać godnego i katolickiego 
pochówku najdroższej osoby.[2]

[1]Fragment relacji Anny Szwaja z 
d.Kowalczykowskiej, opublikowa-
ne w „Dzieci Kresów II” opracowa-

nej przez L. Kulińską.
[2]Relacja – Marii Buczkowskiej z 
d.Michalewskiej  z archiwum „Na 
rubieży” opublikowane w :
„Dzieci Kresów II” L.Kulińskiej. 
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Huta  Pieniacka

Pomnik Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej, w obrysie murów kościoła, do które-
go spędzono mieszkańców by potem ich wymordować

 Huta Pieniacka, pomnik zamordowanych Polaków

Za to że byli Polakami"-publikacja poświęcona historii Huty Pieniackiej. Zawiera wiele 
niepublikowanych dotąd faktów, relacji swiadków, fotografii. Autorzy (m.in.): ks. Tadeusz 
Isakowicz Zaleski, Beata Kost, Ewa Siemaszko
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Stanisław Wodyński  

28 lutego tego roku minie 68   rocz-
nica zagłady Huty Pieniackiej na 
Kresach Wschodnich II RP doko-
nanej przez ukraińską 14 Dywizję 
SS „Galizien”. W Hucie Pieniackiej 
zginęło ponad 1100 jej mieszkań-
ców, uciekinierów z okolicznych 
wiosek, 20 ukrywających się tam 
Żydów i dwoch rannych partyzan-
tów sowieckich. Ta zbrodnia ludo-
bójstwa i okoliczność uczestnicze-
nia w nim zorganizowanej formacji 
niemieckiej, w której służyli Ukra-
ińcy, zwerbowani do walki z Armią 
Czerwoną - spowodowała, że śledz-
two w celu ustalenia sprawców i 
pełnej listy ofiar zostało rozpoczęte 
w Polsce w drugiej połowie lat dzie-
więćdziesiątych. 
W 1988r. prokurator Prokuratury 
Wojewódzkiej w Krakowie Wło-
dzimierz Konarski na łamach Try-
buny Opolskiej organu prasowego 
KW PZPR w Opolu informował o 
wszczęciu śledztwa w tej sprawie. 
Apelował do osób, które coś na te-
mat tych tragicznych wydarzeń wie-
dzą. Prosił o współpracę z  Oddzia-
łem Krakowskim Instytutu Pamięci 
Narodowej.
Ocalałem z rzezi...
Bardzo poruszyła mnie ta wiado-
mość. Należę do tych osób, które 
ocalały z rzezi zgotowanej Pola-
kom, zamieszkującym tamte tereny 
przez hordy banderowskich opraw-
ców - dlatego, że miały gdzie się 
ukryć i w porę to uczyniły. Moi ro-
dzice mieszkali  w Pieniakach, miej-
scowości  oddalonej o kilkanaście 
kilometrów  od Huty Pieniackiej. Z 
powodu narastającego już od 1942 
roku zagrożenia skrytobójczych 
morderstw, jakie były dokonywane 
najczęściej pod osłoną nocy na lud-
ności polskiej – Polacy opuszczali 
miejsca swojego zamieszkania.
 Chronili się przed nacjonalistami 
ukraińskimi  w miastach i więk-
szych wiejskich skupiskach ludno-
ści polskiej. Ojciec był przed wojną 
administratorem majątku Cieńskich, 
a mama nauczycielka po lwowskim 
seminarium – kierowała tamtejszą 
szkołą. Po wkroczeniu na tamte te-

reny sowietów ,rodzice schronili się 
początkowo we Lwowie, ale gdy 
przyszli Niemcy -  zamieszkali w 
pobliskim Złoczowie. W Pieniakach  
pozostała siostra mojego ojca Wan-
da wraz z rodziną. W latach czter-
dziestych ,ubiegłego wieku, byłem 
wprawdzie  jeszcze bardzo małym 
dzieckiem, ale moja pamięć chłonę 
i utrwalała w sobie wszystko to, co 
dotyczyło tamtych spraw i czasów. 
Tamtych ludzi i tamtej ziemi  - z 
której zostałem wypędzony. 
Pamięć pozostała!                                                                                           
Na apel krakowskiego prokuratora 
opublikowałem na  łamach „Trybu-
ny Opolskiej” w styczniu 1989 roku  
list pt. „Ocalałem z rzezi zgotowanej 
Polakom”. Opisałem moje kontakty 
z osobami, które w Hucie Pieniac-
kiej utraciły najbliższych krewnych. 
Była  to  uczennica  mojej zmarłej w 
1988r. mamy - pani Janina Inorowi-

czowa z domu Jarymkiewiczówna, 
której  w Hucie Pieniackiej zamor-
dowano  22 letniego brata Pawła i 
19 letnią  siostrę  Annę. Ona podała 
mi nazwiska  innych osób, które wg 
niej Hucie zostały zabite - miesz-
kańca Pieniak Tymerkiewicza, żonę 
i dzieci Jackowskiego, stolarza 
Jana Broszczakowskiego. Nieżyją-
ca dzisiaj  pani Janina potwierdziła 
tragedię i mojej najbliższej rodziny 
- bestialskie zamordowanie  siostry 
mojego ojca Wandy Wolaninowej 
z domu Wodyńskiej i jej małej có-
reczki. Zginął też z rąk ukraińskich 
opryszków jej mąż, mój wuj – kie-
rownik pieniackiej gorzelni. Ciotka 
wraz z moją małą kuzyneczką zo-
stała przez rozpasanych  zbirów za-
pędzona do sadzawki, gdzie strzela-
no do nich z brzegu i nim  zginęły, 
otrzymały  wiele ran. Wuja zabito w 
gorzelni wrzucając go do rozpalone-
go  kotła.
Nie tylko Huta Pieniacka.
To wydarzyło się  mniej więcej w 
tym samym czasie, kiedy dokonano  
zbrodni w Hucie Pieniackiej. Pisząc 
wtedy o tym, upomniałem się rów-
nież o pamięć  zbrodni  dokonanej 
na pieniackim proboszczu Ks. Józe-
fie Wieczorku, który był przyjacie-
lem  moich rodziców. Ksiądz został 
zabity na wiosnę w 1941, przez 
NKWD!
Cenzura  w 1988r. była już łagod-
niejsza i nie wycięto  mi opisu  jego 
śmierci. Proboszcza wyprowadzono 
z kościoła, po odprawieniu wiel-
kopostnych „gorzkich żalów”. Na 
śmierć  wiodło go czterech „strił-
ców”, dwóch konnych i dwóch 
pieszych. Zabito go w brzozowym  
lasku w drodze do oddalonego od 
Pieniak, o parę kilometrów „posioł-
ka” Malyniska(?). Ciała umęczone-
go
przed śmiercią kapłana długo nie 
pozwalano zszokowanym parafia-
nom pochować. To dodatkowo po-
tęgowało  grozę sowieckiego  bar-
barzyństwa
Odtwarza się zapis tamtych dni.
Jakieś trzy lata po opublikowaniu 
listu nawiązało ze mną kontakt Sto-

warzyszenie Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów 
z Wrocławia, Fundacja im. Św. An-

drzeja Boboli, wydawca kwartalni-
ka  „Na Rubieży”. Stowarzyszenie 
prowadzi benedyktyńską  pracę 
zbierania dokumentacji dowodowej 
na temat zbrodni dokonanych na 
Kresach Wschodnich. 
Upomina się o pamięć ofiar. Ocze-
kuje ustalenia sprawców ich ukara-
nia, jest strażnikiem prawd i faktów, 
często niewygodnych, przeszkadza-
jących coraz to liczniejszym inicja-
tywom „pojednania”, które chcą nie 
tyle wybaczyć, co zapomnieć!
Czy historia ma być prawdziwa?
Czy w martyrologii narodowej 
ma być tylko  wyostrzona pamięć 
zbrodni dokonanych przez Niem-
ców, lub rodzimych antysemitów 
z niemieckiego podpuszczenia na 
obywatelach, pochodzenia żydow-
skiego? O obliczanych na 200 tys. 
istnień ludzkich, ofiar ekstermina-
cji  ludności polskiej, na Wschodzie 
mówi się  z zakłopotaniem , ostroż-
nie, tak, aby nie urazić ukraińskiego  
sąsiada. Wschodnim „Memoriałem” 
jest pismo „Na Rubieży”, stowarzy-
szenie SUOZUN, z którego inicja-
tywy wybudowano  na Bulwarze 
X.Dunikowskiego we Wrocławiu 
Pomnik-Mauzoleum. Miałem za-
szczyt reprezentować przy jego 
odsłonięciu  Zarząd Powiatu. Sama  
uroczystość odsłonięcia odbywała 
się w atmosferze skandalu.
„Wyznawcy poprawności  poli-
tycznej”  zakwestionowali  napis 
na  pomniku, jako niezgodny z linią 
pojednania,
a władze państwowe, media infor-
macyjne  zbojkotowały uroczystość. 
Obecność oficjalnej samorządowej 
delegacji z Głubczyc  - miała przez 
to  dodatkowy wymiar.
Historię nadal tworzą świadkowie
Kolejnym echem mojego listu  były 
korespondencje  od czytelników ga-
zety, zamieszkałych obecnie w oko-
licach Grodkowa, a także  prośba  
prokuratora  Witkowskiego z Kra-
kowa, żebym się zgodził  oficjalnie  
zeznawać  w sprawie  Huty Pie-
niackiej. Dla ułatwienia, zostałem 
wezwany na posterunek Policji w 
Kietrzu i przez tamtejszego oficera 

dochodzeniowego formalnie, pod 
odpowiedzialnością karną za ze-
znawanie  nieprawdy lub ukrywanie 
prawdy  - zostałem  przesłuchany. 
Protokół z tego przesłuchania  zo-
stał  wysłany do Krakowa. 
Z dostępnych mi informacji wynika, 
że  w Instytucie  Pamięci Narodowej 
prowadzone są dwie sprawy, rozpo-
częta jeszcze przez Komisję Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, sprawa  o sygnaturze akt  
S 33 i S 9. Obie dotyczą  zbrodni 
ludobójstwa  popełnionej w dniu 
28.02.1944r. przez funkcjonariuszy
„Galizen SS” i nacjonalistów ukra-
ińskich na Polakach w Hucie Pie-
niackiej. Od 1989 do  28.02.2001 
zgłosiło się  84 świadków. Są wśród 
nich mieszkańcy powiatu głubczyc-
kiego. Wstrząsającą  relację  złożyła 
pani Stefania  Orłowska  mieszkan-
ka obecnie Bernacic k/ Głubczyc, 
cudownie ocalała,  przeżyła z  
dzieckiem,
ukryta pomiędzy umierającymi w 
męczarniach, ciężko  postrzelonymi  
przez Ukraińców  mężem i bratem.
Zmarznięta i głodna wraz z dwulet-
nią córeczką leżała w śniegu, wokół 
płonęły domy, stodoły w których 
żywcem palono  ludzi. Pani Stefania  
jest jednym z uczestników  sprawy, 
która występuje jako osoba po-
krzywdzona, a wraz z nią  wymie-
nione są w aktach osoby wykonują-
ce prawa pokrzywdzonych, których 
nazwiska  są  bardzo popularne w  
naszym powiecie  Kowalczykow-
scy, Kobylańscy, Orłowscy, Sowiń-
scy, Sobolewscy, Michalewscy, Ber-
naccy, Iłowscy, Bąkowscy i inni. W 
Babicach  k/Baborowa osiedlili się 
dawni mieszkańcy Pieniak, Huci-
ska Pieniackiego, Huty Pieniackiej, 
Majdanu Pieniackiego, którzy przez 
lata  przechowywali pamięć  o tym 
straszliwym wydarzeniu.
Prawda wychodzi na jaw
Początkowo beznadziejna sprawa 
ustalenia i pociągnięcia do odpo-
wiedzialności sprawców   zbrodni 
ludobójstwa  - nabrała  rozgłosu, po  
ujawnieniu  latem 2004 r.  roku fak-
tu, że w Wielkiej Brytanii  schroniło 
się wielu członków 14 Dywizji SS 
“Galizien”. Ukryli swoją przestępczą 
przeszłość, uzyskali brytyjskie  oby-
watelstwo i przez  blisko 60 lat żyli  
w dobrobycie. Niektórych Pan Bóg 
zachował nawet w dobrym zdrowiu 
do teraz, chyba po to tylko, żeby 
jeszcze  można było ich ukarać. 
Czy to jeszcze jest możliwe? 
Czy  aparat sądowniczy  zdąży? 
Pani Stefania Orłowska już nie żyje 
,ale czy inni żyjący, bezpośrednio 
poszkodowani doczekają się   spra-
wiedliwości? 
Pomyślmy o ofiarach
Pomyślmy, wspomnijmy również  
o innych ofiarach  tego strasznego 
czasu , kiedy to  kolega  ze szkoły, 
sąsiad zza  miedzy, a nawet niekiedy 
krewny, powinowaty - oszołomio-
ny, narkotyczną wizją  Samostiejnej 
Ukrainy, skradał się  nocą, strzelał w 
okno, mordował siekierą, palił żyw-
cem, torturował przed śmiercią nie-
winnych mężczyzn, kobiety i dzieci.
Wieczne odpoczywanie  racz im dać 
Panie.

Zabito ich za to, że byli Polakami!  

Stanisław Wodyński  
48-140 Branice 
ul. Słoneczna 5 m. 
077 486 0008 

Foto autor

O tym nie można zapomnieć!
HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Pomnik w Hucie Pieniackiej



Strona    10  - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 lutego 2012

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Bogusław  Szarwiło

29 grudnia 1939 r. RKL ZSRS za-
twierdziła przygotowany przez 
NKWD plan “przesiedlenia”. Zwra-
ca uwagę tempo podejmowania 
decyzji – od formalnej uchwały o 
wysiedleniu (5 grudnia) minęły za-
ledwie trzy tygodnie. Podkreślić na-
leży również, że akcję zaplanowano 
na ten sam dzień – 10 lutego i ob-
jęła ona ogromne połacie polskich 
Kresów Wschodnich, zdradziecko 
zajętych przez Stalina i przydzielo-
nych do dwóch republik – sowiec-
kiej Ukrainy i Białorusi. Co więcej 
– wyznaczonego dnia akcja rzeczy-
wiście się rozpoczęła. Świadczy to 
o niebywałej skuteczności Sowie-
tów w realizacji zbrodniczego planu 
zbiorowej eksterminacji ludności 
polskiej.
Wywózka była pełnym zaskocze-
niem. Nikt nie wiedział, dlaczego i 
dokąd jest wywożony. Dla jednych 
oznaczało to szybką śmierć, dla 
innych wieloletnie (często doży-
wotnie) pozostanie na nieludzkiej 
ziemi.

Albin Głowacki pisze:

“Mróz dochodził nawet do mi-
nus 42 stopni C. Do otoczonych 
domów (mieszkań) osób prze-
widzianych do zsyłki załomo-
tali uzbrojeni funkcjonariusze 
NKWD. Nierzadko asystowali 
im cywile – przedstawiciele lo-
kalnych władz. Wtargnąwszy do 
wewnątrz, spędzali wyrwanych 
ze snu domowników w jedno 
miejsce, pozwalali im ubrać się, 
ustalali ich personalia i rozpoczy-
nali szczegółową rewizję domu i 
obejścia, rzekomo w poszukiwa-
niu broni i ewentualnie ukrywa-
jących się ludzi (przy okazji zda-
rzało się im ukraść co cenniejsze 
przedmioty, zabrać dokumenty, 
fotografie itp.). Mężczyzn unieru-
chamiali pod uzbrojoną strażą, by 
nie mogli czynnie przeciwstawić 
się bezprawiu. Następnie (bądź 
od razu) odczytywali (komuniko-
wali) decyzję o przesiedleniu, od 
której nie było odwołania. Na py-
tanie dokąd – odpowiadali ogól-
nikowo, wymijająco lub kłamali, 
że będzie to np. miejsce urodze-
nia rodziców, inne gospodarstwo, 
inny rejon czy obwód. Niekiedy 
mówili, że chodzi o wysiedlenie 
ze strefy wojennej (?), że rodzinę 
przewozi się do ojca (aresztowa-
nego!). Sporadycznie informowa-
li jednak, że zesłańcy nigdy już tu 
nie powrócą, że jadą do pracy w 
lesie. Zdarzały się też uspokajają-
ce »wyjaśnienia«: oto władza so-
wiecka przesiedla ich, ponieważ 
grozi im »niebezpieczeństwo ze 
strony miejscowej ludności«, za-
winione przez rząd polski, który 
»nieudolnie współpracował z lud-
nością ukraińską«, że wyjazd jest 
konieczny, gdyż mieszkają zbyt 
blisko od granicy itp. Na spako-
wanie się i przygotowanie do wy-
jazdu pozostawiono przeważnie 
niewiele czasu”.[1]

Maria Gordziejko

10 lutego 1940 roku zaczyna się 
pierwsza zsyłka Polaków. W nocy 
otoczono nasz dom. Czterech soł-
datów z karabinami wtargnęło do 
środka z krzykiem „zabierajcieś 
bystro, zabierajem was". Dokąd? 
Zobaczycie. Szybko pakować się. 
Możecie wziąć ze sobą tylko nie-
zbędne rzeczy. Tam, gdzie jedzie-
cie, wszystko wam dadzą. Byłyśmy 
przerażone i zbyt małe, by zdawać 
sobie sprawę, co nas czeka. Mama 
w pośpiechu pakowała pościel i cie-
płą odzież oraz żywność. Zima 1940 
roku była wyjątkowo mroźna. Zała-
dowano nas na sanie i przetranspor-
towano na stację kolejową w Iwace-
wiczach. Na dworcu czekały na nas 
bydlęce wagony z zakratowanymi 
oknami, żelaznymi sztabami przy 
drzwiach i wybitą w rogu dziurą, 
która miała służyć za miejsce sani-
tarne. Po bokach wagonu znajdo-
wały się piętrowe prycze, na które 
upychano zesłańców. 

Do jednego z nich wciśnięto nas. 
Była już tam rodzina leśnika pań-
stwa Żakowiczów, rodzina osad-
nika, naszych sąsiadów Kisielów, 
liczna rodzina Żółcińskich, Oso-
wieckich i młodziutka Wanda Łusz-
czyk, ktorej męża leśnika areszto-
wano razem z naszym tatusiem. Do 
pociągu ciągle dowożono nowe ro-
dziny. Po kilku dniach pociąg ruszył 
w nieznane, początkowo na wschód, 
a następnie północ. Po trzech tygo-
dniach zatrzymał się na stacji Hoł-
mogory. Wokół tajga, na dworze 
siarczysty mróz. Temperatura do-
chodziła do -40 st.C. Czekały na nas 
sanie zaprzężone w małe cherlawe, 
syberyjskie koniki. Nie miały one 
siły ciągnąć nas przez śnieżne bez-
droża. Zapadały się w zaspy. Na sa-
niach zostały tylko dzieci. Starszym 
rozkazano wyjść przed kolumnę i 
udeptywać drogę umożliwiając w 
ten sposób przejazd dla koni. Konie 
nie miały sił, a ludzie? Przemarznię-
ci, głodni, zdesperowani ostatkiem 
sił i nadludzkim wysiłkiem torowali 
drogę. Pamiętam, że mama w oba-
wie abyśmy nie zamarzły przycho-
dziła do nas, prosząc, abyśmy nie 
spały. Na noc zatrzymywałyśmy się 
w małych syberyjskich wioskach, 
aby rano ruszyć dalej. Po trzech ty-
godniach dotarliśmy do Specposioł-
ku Szubunia, Winogradowskiego 
rejonu, 100 km od Archangielska. 

Posiołek położony był nad rzeką 
Wajengą, dopływem Dwiny Sy-
beryjskiej. Zakwaterowano nas w 
barakach, wybudowanych w latach 
20-tych przez zesłańców z różnych 
stron Rosji, głównie Ukrainy i 
Białorusi. Większość z nich zmar-
ła. Nie wytrzymała katorżniczych 
warunków.. Były więc wolne izby, 
które przydzielono poszczególnym 
rodzinom. O zgrozo! W szparach 
gnieździło się mnóstwo pluskiew, 
które mając świeży żer, rzuciły się 
energicznie na nowych lokatorów.

W imię wzniosłego, radzieckiego 
hasła „kto nie rabotajet, ten nie ku-
szajet", zapędzono starszych do wy-
rebu lasu. Dzieci, gdy mróz spadł do 
-20 st.C, musiały chodzić do szkoły. 
Zaczęłam edukację od 1. klasy. Jak 
przeżyłyśmy te potworne warunki - 
nie wiem. Ciągle byłyśmy głodne i 
zmarznięte. Zima trwała dziewięć 
miesięcy, a później lato i lato. W 
lecie poza głodem, pluskwami, naj-
bardziej dokuczały nam komary i 
meszki. Ludzie zaczęli chorować na 
tyfus, szkorbut, kurzą ślepotę. Starsi 
pracowali w lesie, a na nas dzieciach 

ciążył obowiązek zbierania jagód, 
grzybów, łapania ryb z Wajengi oraz 
magazynowanie drzewa na zimę. 
Dostałyśmy kawałek ziemi w le-
sie. Zabrałyśmy się do karczowania 
pni, by później posadzić ziemniaki. 
Była to ciężka niewolnicza praca. 
Warunki przekraczające nasze siły, 
zaczęły zbierać obfite żniwa. Nie 
wytrzymał psychicznie p. Żółciński, 
osadnik, ojciec licznej rodziny. Była 
to pierwsza śmiertelna ofiara w na-
szym posiołku.

Żyliśmy nadzieją powrotu. Powta-
rzaliśmy, że tylko tymczasowo tu 
jesteśmy, że wkrótce rząd polski 
upomni się o nas. Miejscowi pa-
trzyli na nas z litością. A komendant 
Utkin i Pierwuchin brutalnie pozba-
wiali nas złudzeń. Jesteście zesłani 
na dożywocie, tu będziecie żyli i tu 
pozdychacie. Stąd nie ma powrotu. 
Pokazywali wzgórze, gdzie żywcem 
zamarzło około 500 osób, głównie 
duchownych zesłańców, których w 
„kraju szczęśliwości" obdarzono 
świętym wiecznym spoczynkiem. 
Mimo tak potwornej wizji, nie tra-
ciliśmy nadziei [2]

Ewa Jeżyna z domu Ciborow-
ska-Rocznik 1940

11 lub 12 kwietnia1940 roku mama 
i ciocia zostały poinformowane o 

ich aresztowaniu wraz z dziećmi i 
deportacji. Za kilka dni miały być 
wywiezione. Dwie kobiety- jedna 
osłabiona porodem, z pięciodnio-
wym niemowlęciem i druga z kil-
kuletnim dzieckiem. Zaraz przyszła 
do nas mieszkająca za ścianą bab-
cia. Zaczęła płakać i błagać umun-
durowanych mężczyzn, by nas nie 
zabierali. Mama, w połogu leżała 
w łóżku, tłumaczyła, iż nie da rady 
chodzić. W odpowiedzi mężczy-
zna kopnął ją, przystawi ł pistolet 
do skroni, więc wstała słaniając się 
na nogach. Płakała, lamentowała, 
nie miała nawet siły, by cokolwiek 
spakować. W tym momencie udało 
się wejść do mieszkania koleżance 
mamy. Ściągnęła duży obrus ze sto-
łu. Zaczęła na chybił trafił wyciągać 
ubrania z szafy i pakować w serwe-
tę; przeważnie rzeczy ojca, który 
z nami nie wyjeżdżał. W panice, 
strachu i pośpiechu nikt o tym nie 
myślał. Wbrew logice, te zdawa-
łoby się nieużyteczne przedmioty, 
pomogły nam przetrwać wygnanie, 
mogliśmy je wymieniać na żyw-
ność.  Po aresztowaniu jakiś czas 
przebywaliśmy wraz z innymi de-
portowanymi w magistracie. Potem 
przewieziono nas do Białegostoku, 
na dworzec kolejowy. Druga siostra 
mamy przyniosła nam jakieś jedze-
nie. Zapakowano nas do bydlęcych 
wagonów i w nieludzkich warun-
kach jechaliśmy do 1 maja. W jed-
nym wagonie umieszczano około 50 
osób. Żywić się mogliśmy tym, co 

wzięliśmy ze sobą . Czasem dosta-
waliśmy tylko wrzątek –„kipiatok”. 
Wielu ludzi nie wytrzymywało tru-
dów podróży. Zdarzało się, że wy-
rzucano z wagonów ciała zmarłych. 
Mama ani razu nie miała możliwo-
ści umycia noworodka, zmieniała 
pieluszki i „suszyła” ogrzewając 
swoim ciałem.

Osiedlono nas w Kalinińskim Sow-
chozie, Pawłodarskiej Obłast (Kuj-
byszewski Rejon), w Kazachstanie 
około 50 km od Pawłodaru. [3]

Wanda Romanowska - Kusiń-
ska. Rocznik 1934

Zapamiętałam noc 13 kwietnia 1940 
roku. Kilku umundurowanych męż-
czyzn przyszło do domu. Kazali nam 
spakować się: pościel, odzież, żyw-
ność na drogę. Pamiętam, jak mama 
z babką wiązały toboły. Mama , 
mimo pośpiechu i zdenerwowania 
pamiętała, aby zabrać różaniec, 
książeczkę do nabożeństwa i ob-
raz. Najmłodsza siostra ojca chciała 
się z nami zabrać, ale nie było jej 
na liście i ruski żołnierz krzyczał 
"ubieraj, ubieraj. Pamiętam do dziś 
ten krzyk i jazgot. Babcię zabrano 
razem z nami - matką i trójką dzie-
ci i zawieziono do Białegostoku. 
(Ciekawe jest to, że w ewidencji nie 
odnotowano, że wywieziono mamę, 
ani też, iż wróciła.)
Załadowano nas do bydlęcych wa-
gonów, zaryglowano drzwi. Ludzie 

Kośćmi milionów Polaków wyścielone są 
potężne przestrzenie Rosji i Kazachstanu, tylko
kto o tym pamięta?

Polskie dzieci na plaży w Pahlevi (Iran), po dwóch latach pobytu w "sowieckim 
raju" . Fot. Arch
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stłoczeni, zmarznięci, niepewni 
przyszłości. Po drodze czasami, nie 
wiadomo dlaczego, pociąg stawał 
lecz nam nie pozwalano wycho-
dzić. Pamiętam, jak co jakiś czas 
krzyczano "kipiatok, kipiatok", to 
wrzątek, który przez całą drogę sta-
nowił całość serwowanych nam po-
siłków. Musiało nam wystarczyć to, 
co wzięliśmy ze sobą. Nie mieliśmy 
żadnej opieki medycznej, jeśli ktoś 
chorował, a zdarzało się to bardzo 
często, musiał sam sobie radzić. W 
rogu wagonu stało coś w rodzaju 
kotary, osłaniającej zasuwaną dziurę 
w podłodze, tam załatwialiśmy na-
sze potrzeby fizjologiczne; było to 
krępujące i poniżające deportowa-
nych, pamiętam jak babcia używała 
nocnika, który zabraliśmy z domu. 
Nie dostawaliśmy wody do mycia, 
nie przypominam sobie, żeby mama 
podczas podróży nas myła. Jecha-
liśmy bardzo długo, babcia później 
to tak opisywała: jechali, jechali, 
jechali, potem dojechali i wyrzucili 
nas w stepie.[4]

Bronisława Bołtuć z domu 
Chmiel urodziła się w 1921 r.     

 10 lutego 1940 r. o godzinie 4 
rano rozpoczęła się wielka gehen-
na Chmielów. Pani Bronisława 
wspomina: „wpadli do nas łomocąc 
kolbami w drzwi dwaj żołnierze 
radzieccy, dwaj uzbrojeni funkcjo-
nariusze NKWD  i dwie cywilne 
osoby. Jedna kobieta spisywała na-
sze mienie. Przebudzonych i prze-
straszonych rodziców oraz moich 
braci i siostry zebrali jeszcze w pi-
dżamach i nocnych koszulach do 
jednego z pokoi. Intruzi zrobili re-
wizję niby szukając broni. Zabrali 
przy okazji zegarki, mamy biżuterię 
i w ogóle robili co chcieli, a nam nie 
można było się ruszać. Potem dali 
nam pół godziny na zebranie się 
mówiąc, że nas przesiedlają do dru-
giego województwa, bo tu mają coś 
zaplanowane. Wiele rzeczy musieli-
śmy pozostawić, gdyż nie pozwolili 
nam ich zabrać. Brat, który chciał 
wziąć rower i część maszyny do 
szycia „Singer”, wdał się w kłótnię 
z jednym   z bandziorów, ale inny 
powiedział do niego „pust bieriot”, 
tam mu się przyda gdzie jedzie. Żoł-
nierz wiedział,  że powiozą nas da-
leko i na pewno szybko stamtąd nie 
wrócimy. Ubrani w lekkie odzienie 
usiedliśmy na saniach. W ostatniej 
chwili ojciec wyjął z ram obrazek 
Pana Jezusa w Ogrójcu, który był 
pamiątką przekazywaną z pokolenia 
na pokolenie”. 
     Pilnowana przez NKWD rodzina 
Chmielów została przetransporto-
wana na stację kolejową Nowe Mia-
sto,   a następnie Przemyśl (Bakoń-
czyce), gdzie już były podstawione 
wagony szerokokątne do przewozu 
bydląt.  W środku wagonów były 
tzw. „nary”. Były to półki po obu 
stronach, na których koczowały całe 
rodziny.  Do wagonów wtłoczono 
około 40 osób, które ogrzewał tylko 
1 piecyk węglowy. W tak nieszczel-
nym wagonie przewożone były 
m. in. małe dzieci, starcy i kobiety 
ciężarne. Brakowało wody pitnej, 
jedzenia i opału. Nie było jakich-
kolwiek możliwości umycia się. Lu-
dzie umierali, a zwłoki były szybko 
wynoszone z wagonu, ażeby trans-
portowani nie widzieli co się dzieje. 
Przerażonym małym dzieciom za-
krywano oczy kocem. 
Przewożeni mieli ogromne trud-
ności z organizacją toalety. Pociąg 
sporadycznie się zatrzymywał, dla-

tego wewnątrz wagonu, w podłodze 
wyrąbano dziurę, którą obito blachą 
z sufitu. Zaczepione o gwoździe 
prześcieradło służyło za parawan. 
Prowizorycznie wykonany otwór 
toaletowy był szczelnie zasłaniany 
słomą, ażeby nie wlatywało zim-
ne powietrze. Ludzie z transportu 
umierali nie wytrzymując z zimna 
i głodu. 
Zdarzało się, że wyczerpani psy-
chicznie więźniowie wychodzili z 
wagonów jak obłąkani po wodę i 
węgiel. Każdy wagon miał swojego 
konwojenta, który krzycząc i bijąc 
nie chciał dopuścić do paniki wśród 
innych „nasi mówili strzelaj i tak 
nas głodem zamęczycie i pragnie-
niem skrócicie nam mękę”. Czasa-
mi udawało się przemycić większą 
ilość węgla i wody. Przestraszeni 
konwojenci pozwalali załadować 
węgiel do poszewek   i koców, a 
wodę do garnków i wiader.  Trans-
portowane rodziny wieziono przez: 
Lwów, Złoczów, Tarnopol, Żmerin-
kę, Charków, Samarę, Syznań, Kuj-
byszew, Ufę, Złotousty, Czelabińsk 
do Omska. Po przyjeździe Sybira-
ków stłoczono w świetlicy, gdzie 
warunki, pomimo braku ogrzewa-
nia były trochę lepsze. Wody było 
już pod dostatkiem (nawet „kipia-
tok”),  a dodatkowo zatrzymanym 
rozdawano po 2 cukierki i kawałek 
chleba. Pani Bronisława wspomi-
na: „pamiętam też, że jakiś starszy 
mężczyzna grał na świetlicowym 
pianinie bardzo smutną melodię, 
a my wszyscy zmęczeni  i sponie-
wierani płakaliśmy, gdyż serca 
nasze rozdzierał ból oraz żal, bo 
wtedy oprócz życia straciliśmy już 
wszystko, Ojczyznę, dom i wolność. 
W sercu mieliśmy tylko Boga, a na 
ustach patriotyczne pieśni”.
     Z Omska, Chmielów wywiezio-
no ciężarówkami do Tary położonej 
o ponad 300 km na północ. Zmar-
zniętym Sybirakom rozdano chleb, 
„pachlopkę” (wrzątek) i „galop zup-
kę” (gorącą, bardzo wodnistą zupę). 
Tara była większą miejscowością 
w tej części Syberii i znana była z 
tzw. „Białego więzienia”. Brat pani 
Bronisławy – Stanisław przesie-
dział w nim przez 5 miesięcy za to, 
że grając ze „szpionem” w szachy 
śpiewał „Stalinie, Stalinie, jeszcze 
Bóg nad nami, jeszcze będziesz wi-
siał do góry nogami”. Po wyjściu z 
więzienia rodzina nie mogła go po-
znać. Był strasznie skatowany, miał 
długą nieogoloną brodę, owrzodzo-
ne nogi, był schorowany  i bardzo 
wycieńczony.
     Z Tary w kilkudziesięciostopnio-
wym mrozie Chmielów przewie-
ziono przez Irtysz do łagrów tajgi, 
oddalonych o 600 km na północ od 
Omska. Barak, w którym mieszkała 
cała rodzina, nazywał się „Balszaja 
Przystań” i był bardzo duży. Miał 
50 m długości i 25 m szerokości. 
Mieściły się w nim 2 mieszkania. 
W jednym z nich mieszkał opiekun 
baraku Szczygłow ze swoją rodziną, 
natomiast w drugim znajdowała się 
pralnia, prowizoryczna kuchnia i po-
mieszczenie do grzania wody. Pozo-
stała część baraku była przeznaczo-
na dla ponad 50 rodzin Sybiraków. 
W baraku znajdowały się prycze, 
stoły i ławy oraz piece do ogrze-
wania pomieszczenia. Rodziny, aby 
zachować intymność oraz ciepło, 
przedzielały swoje prycze kocami, 
ręcznikami i prześcieradłem. Posiłki 
przygotowywano z zapasów, które 
udało się zabrać jeszcze z Polski. 
Dla ochrony przed wybuchem epi-
demii NKWD sprowadziło do łagru 
lekarza, który zaszczepił wszystkich 

i dał lekarstwa na wzmocnienie. 
     Oprócz opiekuna łagru Sybiracy 
byli pilnowani przez znienawidzo-
nego „Grażdanina Korszunowa”, 
którego nazywali „Czarnym” lub 
„Belzebubem”. Bolszewik enkawu-
dzista potrącał co miesiąc wszyst-
kim Sybirakom część pensji. Zabra-
ne więźniom pieniądze przeznaczał 
na pobory dla pilnujących funkcjo-
nariuszy NKWD. Przy okazji zabie-
rał co cenniejsze rzeczy, ukrywane 
złoto, biżuterię oraz krzyżyki i ob-
razki świętych. 
     Sybiracy pracowali bardzo ciężko 
przy wyrębie lasu. Codziennie rano, 
bez względu na pogodę, więźniowie 
wychodzili do pracy wykonując za-
planowaną normę. Narzędzia i łopa-
ty do odśnieżania trzymano w tzw. 
„izbuszce”. Śnieg sięgał czasami 
powyżej 1 m i zanim przystąpiono 
do wyrębu, musiano najpierw uto-
rować sobie drogę od pnia do pnia. 
Pracowano, aby przeżyć zarabia-
jąc na dzienną rację 600 gramów 
chleba i „galop zupkę”. Pewnego 
razu - wspomina pani Bronisława, 
doszło do spięcia pomiędzy Sybi-
rakami a ochroną. Incydent omal-
że nie zakończył się skierowaniem 
nadgorliwego enkawudzisty na fiń-
ski front za to, że zmuszał Chmie-
lów do katorżniczej pracy w lesie 
w wielostopniowym mrozie. Był to 
jednak pojedynczy przypadek. Za 
to, jedyną nadzieją i otuchą były 
nieliczne listy z Polski „od księdza 
proboszcza, koleżanek i kolegów, 
które zapewniały,  że jest nadzieja, 
że wrócimy do Polski”. [5]

Jan Stanisław Tumiłowicz

W nocy z 11 na 12 kwietnia 1940 r. 
usłyszeliśmy łomot do drzwi, krzy-
ki, przekleństwa - głośne „Otkroj!" 
(otwierać). Mama mocuje się ze 
sztabą drzwi, wepchnięta przez na-
pierających żołdaków sowieckich 
pada, wszyscy z nas boso. Chcę 
podać ciapy, dostałem kopniaka. 
„Jesteście aresztowani" krzyczy do-
wódca z pistoletem w ręku. Za nim 
dwóch żołdaków z ostro postawio-
nymi na karabinach bagnetami, da-
lej dwóch woźniców.
„Ruki w wierch" (ręce do góry). 
Drzwi pozostały cały czas otwarte, 
straszny ziąb, dzwonimy zębami. 
„Będzie rewizja. Nie ruszać się bo 
strzelam" - krzyczy enkawudzista. 
Zaczęliśmy płakać wraz z niemow-
lętami. Ze stołu zrabowano 2 bu-
dziki, z szuflad biżuterię, zegarki, 
srebrne monety. Wszystko co było w 
szafach, na półkach wyrzucone zo-
stało na środek pokojów. Tyle futer, 
skóry na podłodze, jakieś ubrania... 
„Burżuje!" krzyknął enkawudzista. 
Drugi żołnierz miał broń wymie-
rzoną na nas. Przed rewizją mama 
spaliła dwie szuflady pełne zdjęć, 
na pewno mających znaczenie hi-
storyczne. - „Gdzie zdjęcia?" - „Nie 
zbieraliśmy." - „Gdzie mąż?" - „Na 
wojnę poszedł, nie wrócił." - „Bro-
ni nie ma" - stwierdził. - „Rodzina 
Tumiłowicz - macie pół godziny 
na odjazd." - „Ale ja mam czworo 
dzieci." rzekła mama. -„Milczeć! 
Możecie zabrać ze sobą 100 kg, 
a na dzieci 30 kg bagażu. Opuścić 
ręce!" -„Luciu" - zwróciła się mama 
do siostry, „zostawię Ci Helenkę, 
z dwoma niemowlętami was nie 
aresztują". -„Dobrze miła, zostaw 
becik". Wszyscy pomagali pako-
wać się, mama nakładała na nas jak 
najwięcej ubrań, babcia wkładała 
świeżo upieczone bochny chleba. 
Za chwilę łzy pożegnania, znaki 

krzyża zza firanek. Śnieg zakleja 
nam zapłakane oczy. Siedzimy w 
saniach na wiązce słomy. Za nami 
konwój NKWD z wymierzony-
mi w nas karabinami, mają koce. 
Mama trzyma nas przy sobie. Śpie-
wa „Kto się w opiekę...". „Milczeć" 
słyszy, śpiewa dalej... Szepcze nam 
„módlcie się dzieci....". Na stacji 
w Hancewiczach wsadzono nas do 
wagonu, zaryglowano wraz z żoł-
nierzem. Do Baranowicz dojecha-
liśmy 13.1V.1940 r. Nocujemy na 
peronie - bardzo zimno. Obok żoł-
nierz z karabinem, całą noc chodzi, 
nie odzywa się. Rano zmieniają na 
innego. Pozwala nam się załatwić 
pod wagonem. „Nie uciekać - będę 
strzelać" - ostrzega. 
Mama zdjęła pierścionek - „pozwól-
cie poszukać rodziny". „Idź". Długo 
nie wracała -zaczęliśmy płakać. 
„Nie płaczcie - bo rozstrzelam" - 
usłyszałem. Zrozumiałem, uspoka-
jałem Justynę i Teresę. „Stasiu pić i 
jeść" - prosiły. Wraca mama z uśmie-
chem - „Są dziadek, babcia, wujek 
- w tamtym pociągu" - pokazuje. 
Idąc z powrotem do nas z wodą nie 
widzi, jak ciocia Gilejko zbliża się 
do nas etapami. Bierze raz Helenkę 
podnosi, kładzie na peronie, potem 
Zbyszka, taszczy bagaż, prowadzi 
Rysia za rękę... Zobaczyła mamę, 
nie umie po rosyjsku. - „Towariszcz,  
pierepraszaju (zamiast „izwiniaju") 
o tam"... on nie rozumie. Odwra-
ca się, wyciąga chusteczkę, ociera 
łzy... był człowiekiem. Rozkazu-
je brać niemowlaki, zwraca się do 
dwóch z jego konwoju, „podnieść". 
„Nam nie wolno". Rozkazuję - za 
niewykonanie rozkazu rozstrzelam 
was. Poskutkowało. Tak odzyskali-
śmy Helenkę. Ciocia poszła do wa-
gonu, myśmy jeszcze zostali.
14.IV.1940 r. załadowano nas do by-
dlęcego wagonu. O dziwo pomaga 
nam w tym nasz sąsiad winien nam 
2000 zł, których nie zamierzał od-
dać. W wagonie ciemno, po środku 
piecyk bez kominka, obok dziura, 
po bokach dwie rynienki - to ubi-
kacja. Dwie prycze przy ścianie, u 
góry dwa małe zakratowane okien-
ka z drutem kolczastym. Z 15 na 16 
kwietnia nocą ruszyliśmy. Usłysze-

liśmy śpiewany hymn polski, „Boże 
coś Polskę", „Serdeczna Matko" - 
śpiewano w wagonach. Konwojen-
ci tłukli kolbami - ale byliśmy za-
ryglowani. Mijając polską granicę, 
skazańcy płakali. Trzymaliśmy się 
tobołów. Wagonem rzucało. Słysze-
liśmy nieznośne „tratatach" (na złą-
czach szyn koła uderzały).[6]

Piotr Górniak- Rocznik 1937

W lutym 1940 roku, wcześnie rano, 
gdy było jeszcze ciemno, Ukrainiec 
ze Starego Jaryczowa zaczął pukać 
do drzwi rodziców mojej mamy, a 
moich dziadków – Heleny i Walen-
tego Śliwków. Gdy dziadek zapytał 
„kto tam?”, wówczas usłyszał glos 
znanego mu Ukraińca: „To ja, Pe-
łyp, otwierajcie”. Wtedy dziadek 
zaświecił lampę i otworzył drzwi. 
Do domu wszedł żołnierz radziecki 
arogancko krzycząc: „Ubierać się”. 
Nadaremne były prośby, płacz i tłu-
maczenia, że nic złego nie zrobili. 
Żołnierz zagroził: „Jeżeli będziecie 
krzyczeć, to was zastrzelę”.
Głodnym, pozwolił jedynie wziąć 
pierzynę, trochę odzieży i kazał 
wsiąść na czekające na dworze sa-
nie z woźnicą Ukraińcem. Sanie 
ruszyły w kierunku wsi Zapytów na 
stację kolejową , gdzie stały wagony 
towarowe pilnowane przez Rosjan. 
Po zapełnieniu wagonów Polakami, 
pod ścisłą eskortą żołnierzy, pociąg 
ruszył na Sybir. [7]

 
 Tadeusz Kaźmierczak-Rocz-
nik 1932

Na zawsze zapamiętałem szczeka-
nie naszego psa, głośne walenie w 
okna i drzwi rodzinnego domu w 
Borszczowie. Była 3 nad ranem z 12 
na 13 kwietnia 1940 r. Kiedy bab-
cia Anna Zielińska otworzyła drzwi, 
wpadli enkawudziści wraz z dono-
sicielami, tymi, którzy nas sprzedali 
za podwójne „trzydzieści srebrni-
ków“. Jak się później dowiedziałem, 
za głowę Polaka wysyłanego na 
wschód sprzedawczyk otrzymywał 
60 rubli. Był wśród enkawudzistów 
Żyd o nazwisku Cukier i Ukrainiec 
Wandżura - nasi sąsiedzi. Enkawu-

Muzeum Sybiru na Węglowej

Na Syberii
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dziści byli uzbrojeni w karabiny z dłu-
gimi okrągłymi bagnetami. Obstawili 
nasz dom, ustawili nas wszystkich 
w pokoju pod ścianą, zrobili rewizję 
osobistą, a następnie rozpoczęli spi-
sywanie wszystkich rzeczy. Mieliśmy 
się zebrać do wyjazdu. Zabrałem ze 
sobą tylko „Modlitewnik żołnierza“. 
Pozwolili nam wziąć trochę pościeli, 
mniej ubrania i jeszcze mniej jedze-
nia. Z rodzinnego domu zabrali całą 
naszą rodzinę: babcię, moją matkę, 
mnie i siostrę – szesnastomiesięcz-
ną Zdzisławę, ciocię Antoninę Pasek 
(siostrę mojej matki) z dwiema có-
reczkami: Janiną (8 lat) i Anną (6 lat) 
oraz wuja Józia - brata mojej matki.

Załadowano nas na furmanki i prze-
wieziono na dworzec kolejowy, a po-
tem kazano nam wejść do towarowe-
go wagonu, który już na nas czekał. 
Zauważyłem w nim tylko jedno małe 
zakratowane okienko, przez które - 
razem z dwoma synami borszczow-
skiego dziedzica Feltschuga - uda-
wało mi się co jakiś czas popatrzeć. 
Pośrodku wagonu w podłodze był 
wycięty otwór, po prawej i lewej stro-
nie znajdowały się półki-prycze.

Staliśmy na stacji kolejowej w Borsz-
czowie dosyć długo. Po kilku go-
dzinach wywołano babcię z synem. 
Wówczas mamusia oddała babci 
Zdzisię. Babcia była od wielu lat 
wdową, ale wyglądała jeszcze młodo. 
Oświadczyła, że to jej córeczka. Uda-
ło się. Wiedzieliśmy już, co stało się 
z małymi dziećmi, które wywieziono 
10 lutego 1940 r. - większość z nich 
zamarzła. Później dowiedzieliśmy 
się, że zwolnienie babcia zawdzięcza-
ła swemu bratu, który przekonał Ro-
sjan o pomyłce. Gdy wagon był już 
pełen ludzi tak, że nie dało się nikogo 
więcej wepchnąć, i nadszedł wieczór, 
ruszyliśmy w nieznane. Ktoś zawiesił 
naftową lampę i zaintonował pieśń: 

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród“, a 
potem „Kto się w opiekę odda Panu 
swemu“. Oczywiście ludzie płakali, 
bo nie wiedzieli, co ich czeka. Pierw-
sza noc na narach szybko minęła.

W Szepietówce przeładowano nas do 
pociągów jadących po szerokich to-
rach. Tam ścisk był jeszcze większy. 
Ludzie siedzieli albo leżeli na pry-
czach, walizkach lub pakunkach, nie 
zdejmując ubrań. Starsi w ogóle nie 
wstawali z nar. Wody nie było, więc 
nikt się nie mył. Matki małych dzieci 
usiłowały kupić mleko. Nie miały w 
czym wyprać pieluch. Po wyrzuceniu 
kału przez otwór w podłodze w naj-
lepszym wypadku polewały pieluszki 
„kipiatkom“ (przegotowaną wodą). 
Niektórzy ludzie całymi dniami nie 
przyjmowali żadnego pokarmu.[8]

Wanda Piłasiewicz

Około godz. 2 w nocy mama mnie 
zbudziła: pamiętam te dreszcze – 
może z zimna, może ze strachu. Go-
spodyni księży otworzyła nam za-
krystię, wepchnęła nas i zamknęła. 
Weszłyśmy przez zakrystię do ko-
ścioła - nie zapomnę tych ciemności 
- mama wolniutko szukała schodów, 
posadziła mnie w konfesjonale, 
powiedziała bym siedziała, a ona 
z bocznej kaplicy zajrzy z okna na 
dom. Widać było światło latarek, 
jak chodzą po mieszkaniu, rozbili 
drzwi. Odjechali, został żołnierz pil-
nujący – chodził po chodniku przy 
kościele tam i z powrotem. Mama 
wróciła i przytulone przesiedziały-
śmy w konfesjonale do rana.

O godz. 6 rano przyszła pani gospody-
ni i powiedziała, że u proboszcza zro-
bili rewizję – szukali nas. Teraz musi-
my wyjść z kościoła, bo będzie msza 
św. Wypuściła nas tylnymi drzwiami 
do sadu. Usłyszałyśmy kroki wojsko-

wego, który chodził po drugiej stronie 
kościoła. Przeczekałyśmy i, gdy kroki 
ucichły za kościołem, prędko przez 
sad wyszłyśmy na pole.

Błoto. Kwiecień. Szłyśmy na przełaj 
w tym błocie kilka kilometrów do wsi 
Uszkowice, do majątku znajomych 
pp. Frankowskich (? może Frankie-
wicz), którzy nas częściowo utrzy-
mywali po wkroczeniu sowietów 
(żywność: mleko, chleb, mąka, jajka). 
Zastałyśmy tam, Ludkę i nauczycie-
la, który się tam ukrywał. Myślę, że 
wcześniej było uzgodnione spotkanie 
tam z Ludką. Podano nam śniadanie, 
mama zmęczona usnęła. Na pewno 
nie spała całą noc. Ludka flirtowała z 
nauczycielem a ja siedziałam.

Około godz. 11 – 12 wpada do pokoju 
pani: „uciekajcie, idą!”. Na dole stoi 
samochód a ruscy idą w stronę domu. 
Dom stał na wzniesieniu i dróżką od 
głównej drogi szli wojskowi w szy-
nelach (widziałam to przez okno). 
Wyszłyśmy tylnym wyjściem – sad, 
zagajnik, łąka i w dół do rzeczki.

Uciekałyśmy. Ludka w gumowych 
butach (bardzo modne, pamiętam) 
przeniosła mnie na drugą stronę i wró-
ciła po mamę. Usłyszałyśmy strzały – 
stało ich dwóch nad rzeką w górze – 
strzelali w powietrze. Ludka wróciła 
po mnie, wspinamy się z powrotem. 
Sołdat mówi: no! Tam czeka na was 
maszyna! Byłam pewna, że to karabin 
maszynowy i nas zastrzelą, ale nie ba-
łam się - byłam z mamą.
Gdy nas doprowadzili do samochodu, 
siedział tam już pan nauczyciel i Ja-
dzia (siostra). Jadzię złapali, gdy wy-
szła z domu. Zaczepił ją wojskowy: 
„jak się nazywasz?” - podała nazwi-
sko po mężu, „ach nie, my szukamy 
Marciniaków”. Stojąca obok Żydów-
ka powiedziała, że to córka Marcinia-
ków i tym sposobem Jadzia też znala-
zła się w samochodzie.[9]

Henryk Marcela  
-Rocznik 1930

 W kwietniu 1940 roku moja rodzina 
(bez ojca - nikt nie miał pojęcia, co się 
z nim dzieje, czy w ogóle żyje) zosta-
ła aresztowana przez NKWD. Enka-
wudziści wypytywali mnie i mojego 
siedmioletniego brata o ojca, mając 
nadzieję, że dzieci "sypną". Ale my 
naprawdę nic nie wiedzieliśmy o jego 
losie. A mój ojciec jako polski poli-
cjant, w dodatku komendant poste-
runku, był teraz wrogiem numer jeden 
sowieckiego państwa. Krzyczeli pod-
czas naszego aresztowania, że gdyby 
tu był to od razu, postawiliby go "pod 
stienku". A wiadomo, po co stawia się 
człowieka pod ścianą!

Załadowano nas do towarowych wa-
gonów z pryczami i dziurą w pod-
łodze, która miała nam służyć za 
ubikację, ot tak, przy drzwiach, bez 
żadnego parawanu. W zamknięciu 
przesiedzieliśmy trzy dni. Z mini-
malną ilością picia i jedzenia, bo cóż 
można zabrać, jak ma się pół godziny 
na zabranie najpotrzebniejszych rze-
czy, wtedy nie myśli się racjonalnie, 
co będzie potrzebne... Siedzieliśmy w 
smrodzie, bo pociąg stał w miejscu, 
a z ubikacji przecież trzeba było ko-
rzystać. Udało mi się uciec z wagonu, 
widocznie nie zawsze nas dobrze pil-
nowali, albo po prostu nikt na dziecko 
nie zwrócił uwagi. Biegłem wzdłuż 
torów, ale po chwili zrobiło mi się żal 
mamy i rodzeństwa i wróciłem. Jak 
trafiłem do odpowiedniego wagonu, 
nie wiem. Później podpięto nas do in-
nego pociągu i ruszyliśmy na wschód, 
aż za Ural.[10]

----
1 )Tadeusz M. Płużański Za: Antyso-
cjalistyczne Mazowsze
http://www.bibula.com/?p=19425

2)Fragment wspomnień „Tułacze 
dzieciństwo” http://echapolesia.pl/

3)Fragment ; Choroszcz 25.01.2011 
Wspomnienia spisała: Wiesława Świ-
słocka  -  http://www.pamiec.org.pl/

4) Fragment z Opracowania: Wiesła-
wa Świsłocka  - http://www.pamiec.
org.pl/
5) Fragment wspomnienia z lat dzie-
ciństwa, okresu II wojny światowej i 
deportacji na Sybir  Bronisławy Boł-
tuć z domu Chmiel 
Spisane  i opublikowane  przez    dr 
Arkadiusza  Szymczyna  na   
http://www.wspolnota-kresowa.neo-
strada.pl/6/index.html

6)Fragment:  Z lamusa wspomnień  
«ECHA POLESIA»
Kwartalnik Zjednoczenia Społeczne-
go «Związek Polaków na Białorusi»

7)Fragment wspomnień:http://www.
swiadkowiehistorii.pl/relacje.php?a-
=swiadectwo&id=64

8)Fragmentwspomnień:http://www.
swiadkowiehistorii.pl/relacje.php?a-
=swiadectwo&id=64

9)Fragment wspomnień http://www.
miastowroclaw.pl/index.php?optio-
n=com_content&view=article&id=-
183:wspomnienia-wandy-piasiewicz
&catid=131:wspomnienia-wrocawia-

n&Itemid=28

10)Fragment wspomnień: http://
www.spotkania-na-wschodzie.pl/
teksty/29/all/wspomnienia/59/1/
kresy-wspomnie%C5%84-cz.5.-z-
drohobycza-w-%C5%9BwiatLuty-

Wyżej - Zesłani na Syberię 
Niżej -  Cmentarz w Jużny  

Deportowani 10 lutego 1940 r. z Kolonii Sobótka w pow. podhajeckim woj. Tarnopolskie 
przy pracy w tajdze. Pierwszy z prawej NN fotograf ze Lwowa, trzeci Józef Łabuz, Michał 
Mrózek, Kuśmierek i jego dziesięcioletni syn. Dworyszcze, Kazaczyński Rejon, Krasnojarski 
Kraj na Syberii 1940 r.

Jedna z wielu  wywiezionych rodzin

Wywiezieni na pustkowie

Deportowani w 1940 r. Białojarsk, rejon 
barnaulski, Ałtajski Kraj, lata 1943–1946.
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Bogusław Szarwiło

Redakcja „Ech Polesia" wydru-
kowała kilka fragmentów niepu-
blikowanej książki „Zakazana 
Pamięć" Aleksandra Tatarenki z 
Baranowicz, historyka i badacza 
zbrodni sowieckich i niemieckich 
w Zachodniej Białorusi. Jest to 
bardzo obszerny materiał, dlate-
go w prezentacji ograniczę się do 
zbrodni sowieckich i to do naj-
istotniejszych faktów. Rozmiar 
strat jaki poniósł nasz naród w 
wyniku depolonizacji Kresów 
Wschodnich jest w dalszym ciągu 
skrywany w bardzo wielu archi-
wach. W tym przypadku mamy 
do czynienia  z potworną ma-
chiną stalinowskiej ekstermina-
cji narodu polskiego na terenach 
okupowanych podczas II wojny 
światowej. W wymienionej książ-
ce opisane są losy skazanych na 
zesłanie z Zachodniej Białorusi, 
chociaż te same mechanizmy do-
tyczyły również Ukrainy.
Autor sięgał po unikalne doku-
menty także do Rosyjskiego Pań-
stwowego Archiwum Wojennego, 
Rosyjskiego Centrum przechowy-
wania i badania nad dokumentami 
historii najnowszej, Państwowe-
go Archiwum Obwodu brzeskiego 
i grodzieńskiego itd.
A. Tatarenko dąży do odtworze-
nia skomplikowanego obrazu wy-
darzeń, odsłania tajemnice, które 
GOSCHRAN czujnie ukrywał 
przed społeczeństwem „pod sied-
mioma pieczęciami". (…)
5.12.1939 r. Rada Komisarzy Lu-
dowych ZSRR uchwaliła tajną 
rezolucję Nr 2010-558 o wysie-
dleniu z zachodnich obwodów 
Ukrainy i Białorusi osadników 
oraz pracowników ochrony le-
śnej. A już 25 grudnia Ławrencij 
Berja wydał odpowiednie zalece-
nie organom NKWD BSR.

Z kolei komisarz ludowy do spraw 
wewnętrznych BSRR Ł. Canawa 
25 grudnia 1939 r. wysłał do na-
czelnika UNKWD Baranowickie-

go obwodu tajne rozporządzenie, 
zgodnie z którym proponowano 
„niezwłocznie przystąpić i do 5 
stycznia 1940 r. ukończyć sporzą-
dzenie dokładnej listy wszystkich 
osadników oraz członków ich 
rodzin, mieszkających na terenie 
obwodu zgodnie z załączonym 
wzorem. (…).” Jeszcze raz zwra-
camy uwagę, że podczas przepro-
wadzenia ewidencji i układania 
planów operacyjnych powinna 
być zachowana szczególna kon-
spiracja, w celu zapobiegania 
ucieczek osadników." (…)
W notatce z dnia 29 grudnia 1939 
r. do KC WKP(b) Ławrencij Berja 
informuje „Tow. Stalinie, zgodnie 
z Waszym rozporządzeniem z dn. 
19 oraz 25 grudnia, informuję KC 
WKP(b) o gotowości do przepro-
wadzenia operacji wysiedlenia 
osadników i pracowników ochro-
ny leśnej z zachodnich obwodów 
Ukrainy i Białorusi". (….)
Zgodnie z instrukcją, wysiedla-
nym na przygotowanie do drogi 
przeznacza się 2-3 godziny. Od 
pracowników NKWD wymagano 
„w żadnym wypadku nie dopusz-
czać do gromadzenia się tłumu" 
przed domami wysiedlanych, „we 
wszystkich wypadkach działać 
koniecznie należy twardo i zdecy-
dowanie, bez zbędnej krzątaniny, 
hałasu i paniki". (…)
Szyfrogram komisarza ludowego 
wskazywał na wykorzystanie bro-
ni palnej „w celu trafienia ucieka-
jących". (…)
 Zgodnie z planem, zawczasu 
przygotowano zamówienia na 
3453 wagony kolejowe, w tym 
1953 wagony dla szerokich i 1500 
- dla wąskich torów; zatwierdzo-
no dowуdców składów kolejo-
wych i 68 pracowników NKWD 
BSRR w randze ich zastępców. 
Ogółem na Białoruś przybyło 55 
pociągów, 300 wagonów czekało 
w Lidzie. (…)
29 stycznia Canawa zameldował 
do Moskwy o pełnej gotowości 
NKWD do przeprowadzenia ope-
racji. Ł. Canawa w notatce spe-
cjalnej do Berji i Ponomarenki 

wyjaśnia „co się dotyczy trans-
portu konnego - niezbędna ilość 
wozów będzie zmobilizowana 
od ludności miejscowej oraz u 
samych osadników". W notatce 
Canawy  wskazuje się również, że 
ilość wysiedlanych w porównaniu 
z pierwotnym planem zwiększo-
no z 8965 gospodarstw (45410 
osób) do 9603 gospodarstw 
(51300 osób). (…) Pierwszy akt 
zaplanowanego przez Stalina 
krwawego dramatu odbył się 10 
lutego 1940 r., gdy do domów 
osadników w bezpośrednim 
tego słowa znaczeniu zapuka-
ła śmierć. Właśnie w tym dniu 
postawiono kropkę w krwawym 
dramacie, z którego zostanie 
usunięty nadruk „Ściśle tajne" 
dopiero po upływie wielu dzie-
sięcioleci.
(...) Do końca operacji z obwo-
du zostało wysiedlonych 16.929 
osób. 21 lutego Ławrencij Cana-
wa skierował do P. Ponomaren-
ki notatkę służbową o wynikach 
akcji karnej. Zaznacza w niej, że 
„operację rozpoczęto nad ranem 
10 lutego. W związku z dużym 
mrozem (-37 do -42°C), śnieży-
cą i zamieciami, załadowanie do 
pociągów przeciągnęło się do 13 
lutego.

Wysiedleniu podlegało 9.810 go-
spodarstw (52.892 osoby), w tym 
osadników 6.064 gospodarstw 
(34.203 osoby), leśników - 3.746 
gospodarstw (18.689 osób). Zo-
stało załadowanych do pociągów 
50.224 osoby, aresztowano 307 
osób, zmarło lub zabito w toku 
operacji 4 osoby. Represjono-
wano po 13 lutym i osadzono w 
aresztach dla następnej wysyłki 
197 osób. (…)
Według sprawozdania NKWD, 
przez tydzień - do 20 lutego - 
„wszystkie 32 pociągi wysłano do 
miejsc przeznaczenia" - Syberia, 
Kazachstan i inne miejsca. Do-
jechali, co prawda, nie wszyscy. 
Ludzi wieziono w mrozy, na pół 
rozebranych, jak bydło. Nieliczni 
zdążyli wytrzymać długą podróż 

na Wschód. Umierali. Popełniali 
samobójstwa. Wagony podstawia-
no w stanie antysanitarnym, nie 
ocieplone, brakowało niezbęd-
nego wyposażenia. Staruszkowie 
i małe dzieci umierali masowo. 
Wyrzucano zmarłych na stacjach, 
a pociągi jechały dalej wioząc 
na razie żywe ofiary. W służ-
bowej notatce do Stalina z dn. 
01.05.1944 r.
Beria wskazuje, że pod-
czas przedwojennej depor-
tacji we wschodnie rejony 
zmarło 11.516 osób. W ła-
grach giną kolejne 12.319 
osób. (…)
. 8 kwietnia baranowic-
ki komitet obwodowy 
dyskutował nad kwestią 
„Wysiedlenia rodzin re-
presjonowanych obszarni-
ków, oficerów, policjantów 
itd." Referent - naczelnik 
UNKWD Misiurow. (…)
Operację rozpoczęto nad 
ranem 13 kwietnia 1940 r.
Do 24 godziny tegoż samego 
dnia we wszystkich zachod-
nich obwodach represjono-
wano 8.055 rodzin (26.777 
osób), z nich załadowano 
do wagonów 7.286 rodzin 
(24.253 osoby). „Opera-
cja - zawiadamiał Canawa 
pierwszego sekretarza KC 
KPB(b) Ponomarenko - za-
sadniczo trwa zadowalają-
ca". (…)
Ogółem: Baranowicze - 
6.209, Zachodnia Białoruś 
- 95.624 +?

Po wysiedlonych osadni-
kach i leśnikach pozostała 
duża ilość bydła, ptactwa 
domowego, zboża, ziem-
niaków, sprzętu rolniczego, 
domów i innych zabudo-
wań gospodarczych. Ogó-
łem, według danych ar-
chiwalnych, w zachodnich 
obwodach BSRR, w tym w 
baranowickim, od „wysie-
dlanych skonfiskowano 8 
tys. koni (i wozów), 20 tys. 

krów, 18 tys. głów drobne-
go bydła, 4,5 tys. urządzeń 
rolniczych, 20 tys. miesz-
kalnych oraz gospodar-
czych zabudowań, 103 tys. 
ha ziemi". Bydło, konie, 
siano i zboże zwożono do 
specjalnie wyznaczonych 
miejsc, zgodnie z osobnym 
rozporządzeniem „O wyko-
rzystaniu skonfiskowane-
go mienia „na miejscach". 
Wszystko, co zostało skon-
fiskowane, łącznie z ziemią, 
planowano przekazać koł-
chozom, biedocie i przed-
siębiorstwom handlowo- 
gospodarczym. Częściowo 
to zostało wykonane, jak na 
przykład, w miasteczku No-
wojelnia, gdzie 20 domów 
osadników oddano do dys-
pozycji Brześć-Litewskiej 
kolei. Wiele, jednak mienia, 
a w szczególności najbar-
dziej cennych przedmio-
tów, zostało rozkradzione. 
Jak świadczą dokumenty, w 
toku operacji często docho-
dziło do prawdziwych gra-
bieży. (…)
Gdy tylko ukończono dru-
gą wywózkę, natychmiast 
rozpoczęto przygotowania 
do nowej, trzeciej. Tym ra-
zem dotyczyło to całej armii 
uchodźców z części Polski, 
okupowanej przez hitlerow-
ców.

Większość z nich, bez środ-
ków do dalszej podróży, 
zatrzymywała się w mia-
stach obwodu: Baranowi-
czach, Lidzie, Słonimiu, 
Lachowiczach, Nieświeżu, 
Nowogródku. Największą 
koncentrację uciekinierów 
odnotowano w Słonimiu 
- około 15 tys. osób. Ogó-
łem na terenie BSRR na po-
czątku 1940 r. znajdowało 
się 72.896 uchodźców, w 
tym zatrudnionych - 25.621 
osób. Skład socjalny przy-
byłych był bardzo zróżni-
cowany: fabrykanci, kupcy, 
robotnicy, urzędnicy, na-
uczyciele, lekarze, studen-
ci i gimnazjaliści. Według 

POD „SIEDMIOMA PIECZĘCIAMI” 
TYLKO KREW, BÓL I ŁZY

Transport więźniów na odkrytych platformach kolejowych w okolicy Kotłasu w lutym 1940 r.Rys. nieznanego łagiernika. Transport więźniówodkrytymi ciężarówkami po drodze z drewnianych okrąglaków w okoli-
cy Kotłasu w lutym 1940 r. Rys. nieznanego łagiernika.
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narodowości było: Polaków 
- 4.209, Żydów - 65.796, 
Białorusinów - 1703, Ro-
sjan - 577 osób, Ukraińców 
- 169.

Fala uchodźców z Polski 
rosła każdego dnia. We-
dług oceny prasy zachod-
niej na przełomie wiosny i 
lata 1940 roku w zachodniej 
części Białorusi znajdowa-
ło się 110 tys. uciekinierów 
żydowskich, w tym samym 
okresie na Ukrainie ilość 
uciekinierów żydowskich 
szacowano na 200 tys. osób. 
(…)
Tylko nielicznym udało 
się przedostać z powrotem 
przez granicę, wyemigro-
wać do Palestyny lub innych 
krajów. Jest jeszcze jedna 
wersja tych wydarzeń. We-
dług profesora A. Lejziero-
wa żydowskich uchodźców 
wysłano do Polski z powro-
tem, gdzie później zostali 
zlikwidowani. Mimo orygi-
nalności tego zdania, trudno 
z tym się zgodzić, ponieważ 
istnieje cały szereg udoku-
mentowanych świadczeń, 
na których opierając się, z 
dużo większym stopniem 
wiarygodności można wy-
wnioskować, że Żydzi trafi-
li do łagrów stalinowskich.
5 marca 1940 r. komisarz 
ludowy d/s wewnętrznych 
ZSRR Ł. Beria informował 
J. Stalina: „W więzieniach 
zachodnich obwodów 
Ukrainy i Białorusi prze-
trzymywanych jest 6.127 
uciekinierów". 10 kwiet-
nia 1940 roku Rada Ko-
misarzy Ludowych ZSRR, 
uchwalając rezolucję Nr. 
497-177 ś.t. , zadecydowa-
ła o dalszym losie uchodź-
ców. Wszyscy oni, zgodnie 
z tą decyzją radzieckiego 
kierownictwa, podlegali 
deportacji, przygotowanie 
do której wszczęto natych-
miast.
Ewolucję dalszych przed-
sięwzięć urzędników obwo-
dowych łatwo prześledzić za 

pomocą szeregu źródeł, któ-
re bardzo jaskrawo potwier-
dzają niepodważalny fakt: 
bolszewicy, nie naziści, jak 
obecnie potocznie jest uwa-
żane, są winni zagłady dzie-
siątków tysięcy uchodźców, 
większość wśród których 
stanowili Żydzi. (…)
Jak wynika ze wspomnień 
I. Galperina, Świat nie bez 
dobrych ludzi (Tel-Aviw, 
2004), „wszyscy dostali 
paszporty, ale z wpisanym 
paragrafem 11, co oznacza-
ło zakaz zamieszkania w 
centrum obwodowym oraz 
w każdej innej miejscowo-
ści położonej bliżej 100 km 
od granicy".

Pracę wszystkim „zapew-
niono" w Komi, Maryjskiej, 
Jakutskiej autonomiach 
ZSRR, Ałtajskim i Krasno-
jarskim krajach, oraz ob-
wodach: Wołgogradskim, 
Gorkowskim, Irkutskim, 
Mołotowskim, Nowosybir-
skim, Omskim, Swierdłow-
skim i Czelabińskim.

„Zatrudnienie" przeprowa-
dzono w ciągu jednego dnia 
- 29 czerwca 1940 r. W tym 
dniu organy NKWD BSRR 
przeprowadziły trzecią z 
kolei operację karną, w toku 
której załadowano do wago-
nów 7.244 rodzin (22.879 
osób), w tym w obwodzie 
baranowickim 747 rodzin 
(2.495 osób).
(...) Skala działalności go-
spodarczej wykonywanej 
przez deportowanych w 
GUŁAGach była ogromna. 
W roku 1940 resort Ł. Be-
rii wykonywał 13% zakresu 
prac kapitalnych i 12% prac 
przy wyrębie lasów, 40,5% 
ogólnozwiązkowego wydo-
bycia kruszcu chromowego. 
Więźniowie wydobywali 85 
ton złota (z 120,8 ton ogól-
nego wydobycia w ZSRR), 
produkowali 9,3 tys. ton ni-
klu (z 17,2 tys. ton), 1,2 tys. 
ton koncentratu wolframo-
wego (z 3,22 tys. ton), 60 

ton kobaltu (z 150 ton), 1,2 
tys. ton koncentratu molib-
denowego (z 1,6 tys. ton). 
Według stanu na 1.01.1941 
r. w sektorze prac przymuso-
wych znajdowało się 1.930 
tys. osób, uwięzionych w 
ponad 70 łagrach GUŁAGu, 
i 930.221 osób przebywają-
cych w miejscach zesłania. 
Los ich wszystkich w przy-
szłości jest smutny. Tych, 
którzy nie zmarli od chłodu, 
głodu lub innych napaści 
okresu zamętu łagrowego 
lub nie zdążyli uciec, czekał 
tragiczny los.
Obecnie przez historyków 
zachodnich wymienia się 
różne ilości represjonowa-
nych osadników oraz pra-
cowników ochrony leśnej. 
W swojej pracy „Wysie-
dlenia w Rosji" N. Gross 
wskazuje na 150 tysięcy, 
Andrzej Jaracz ilość de-
portowanych szacuje na 
220 tysięcy. Są też inne 
dane: przed 22 czerw-

ca 1941 r. deportowano 
389.382 osoby.
Zaznaczymy jeszcze jedno 
zdanie, z którym są zgodni 
i polscy, i białoruscy bada-
cze - ponad 1 milion ludzi. 
Wśród nich na pierwszym 
miejscu Polacy (ponad 700 
rys.), Ukraińcy (217 tys.), 
Białorusini i tak zwane 
„Poleszuki" (91 tys.), Ży-
dzi (83 tys.), Rosjanie i Li-
twini (20 tys.).
Mówić o tym, że te stwier-
dzenia są mało wiarygod-
ne, nie warto. Zgodnie z 
obliczeniem, w okresie od 
października 1939 do 29 
czerwca 1940 r., nie bio-
rąc pod uwagę czwartej 
deportacji, , również nie 
licząc Żydów-właścicieli, 
poszkodowanych w wyni-
ku nacjonalizacji, w obwo-
dzie baranowickim zostało 
represjonowanych 29.113 
osób. Warto zaznaczyć, że 
na taką skalę przesiedlenia 
ludzi według przynależno-

ści narodowej lub ze wzglę-
dów ekonomicznych w tak 
zwięzłym terminie planowo 
nie przeprowadzano w żad-
nym innym kraju świata, 
oprócz Niemiec faszystow-
skich. (…)
Czym zawinili wszyscy ci 
ludzie? Zarzuty, posta-
wione w łatach 1939-1940, 
powszechnie wiadome: 
„z leśników i osadników 
przygotowywano dywer-
santów na wypadek wojny 
z ZSRR", oraz „złodzieje 
i spekulanci". Problem w 
tym, jednak, że ta wersja 
w żaden sposób nie znaj-
duje potwierdzenia w do-
kumentach archiwalnych.

Źródło:http://echapolesia.pl/
index.php?mact=Echa,cntn-
t01,showarticle,0&cntnt01is-
sue_id=2&cntnt01article_
id=92&cntnt01returnid=15

Pieszy konwój – pozostający w tyle więzień. Rysunek nieznanego łagiernika opublikowany w wydawnictwach II Korpusu.

Budowa trasy kolejowej przez zamarznięte bagna nad Peczorą. Rysunek nieznanego łagiernika opublikowany w wydawnictwach II Korpusu.

Pierwsza faza budowy łagru w tajdze, do czasu postawienia baraków więźniowie spali w 
skleconych z gałęzi szałasach. Rysunek nieznanego łagiernika opublikowany w wydawnic-
twach II Korpusu.

http://echapolesia.pl/index.php?mact=Echa,cntnt01,showarticle,0&cntnt01issue_id=2&cntnt01article_id=92&cntnt01returnid=15
http://echapolesia.pl/index.php?mact=Echa,cntnt01,showarticle,0&cntnt01issue_id=2&cntnt01article_id=92&cntnt01returnid=15
http://echapolesia.pl/index.php?mact=Echa,cntnt01,showarticle,0&cntnt01issue_id=2&cntnt01article_id=92&cntnt01returnid=15
http://echapolesia.pl/index.php?mact=Echa,cntnt01,showarticle,0&cntnt01issue_id=2&cntnt01article_id=92&cntnt01returnid=15
http://echapolesia.pl/index.php?mact=Echa,cntnt01,showarticle,0&cntnt01issue_id=2&cntnt01article_id=92&cntnt01returnid=15
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Powracające z okolic Stanisławo-
wa oddziały UPA w nocy 4 lutego 
dokonały napadu na wieś Barysz, 
gdzie banderowcy wymordowali 
100 osób. Następnie 8 lutego spalili 
żywcem we wsi Zalesie ponad 50 
osób, w tym 7 mieszkańców Puź-
nik, którzy w tym czasie tam prze-
bywali.
Coraz głośniej mówiono o tym, że 
kolejnym celem bandytów spod 
znaku "tryzuba" będą Puźniki.
Po tych informacjach zdecydowano 
o wzmocnieniu czujności i przygo-
towaniu się do odparcia ewentual-
nego ataku. Wiele rodzin porozu-
miewało się i wspólnie miało się 
chronić na noc w murowanych i 
krytych blachą domach oraz w spe-
cjalnie wybudowanych, i zamasko-
wanych bunkrach i schronach.
Ku zaskoczeniu wszystkich puźni-
czan w dniu 12 lutego do wsi przy-
była grupa żołnierzy sowieckich, 
która miała zapewnić im bezpie-
czeństwo. Towarzyszący im urzęd-
nik dokonał spisu ludności i zachę-
cał do oddawania broni. Wielu do 
dziś żyjących mieszkańców Puźnik 
uważa, że byli to przebrani bande-
rowcy, a ich działania miały tylko 
osłabić czujność Polaków.
Złe przeczucia co do zamiarów 
Ukraińców spełniły się w nocy z 12 
na 13 lutego 1945 roku.
Wieś Puźniki została okrążona i za-
atakowana z trzech stron: od Nowo-
siółek, Zalesia, Porchowej przez kil-
kusetosobową bandę UPA złożoną z 
mężczyzn i kobiet.
Otworzyli oni ogień z broni maszy-
nowej i podpalili zabudowania w 
wielu miejscach wsi.
Z płonących domów i stajen zaczęto 
wyprowadzać zwierzęta. Obrońcy 
zmasowaniem ataku zostali cał-
kowicie zaskoczeni. Każdy z nich 
działał na własną rękę broniąc swo-
ich domów i rodzin.
Ci, którzy wcześniej nie schronili 
się, lub nie zdążyli ukryć w kry-
jówkach, uciekali do sąsiadów, na 
plebanię i do kościoła. Jeszcze inni 
kryli się w lesie, w głębokim śniegu 
przykryci białymi prześcieradłami, 
w kopcach na ziemniaki. Najmniej 
bezpieczne, jak się później okazało 
były zagłębienia i wnęki biegnące-
go przez wieś rowu melioracyjnego. 
Zginęło tam najwięcej mieszkań-
ców wsi zastrzelonych, zakłutych 
bagnetami i nożami, zarąbanych 
siekierami, zatłuczonych drągami.
Napastnicy nie znali litości mor-
dując nawet dzieci. Wszystkie te 
mordy odbywały się przy wtórze 
krzyków błagających o litość, kona-
jących, ryczącego bydła, walących 
się domów.
Napastnicy wycofali się z Puźnik po 
kilku godzinach. Obraz wsi po na-
padzie wyglądał strasznie. (…)
Cudem uratował się dwuletni Ju-
lek Haniszewski. Ocaliła go matka, 
która upadając pod ciosem bande-
rowskiej siekiery, przykryła go wła-
snym ciałem. Z kolei Honorata Dan-
cewicz widząc, że nie zdąży ukryć 
się na plebani pobiegła do stojącej 
niedaleko groty - kaplicy, skryła 
się za figurą Matki Boskiej, i tak w 

ukryciu przetrwała do rana.
Podczas tej pamiętnej środowej 
nocy popielcowej banderowcy za-
mordowali około 70 osób.
Wielu mieszkańców Puźnik zostało 
ciężko rannych i wkrótce zmarło. 
We wsi ocalały tylko budynki muro-
wane i kryte blachą obronione przez 
członków samoobrony.
Gdyby nie odwaga i poświęcenie 
Franciszka Biernackiego, Władysła-
wa Jarzyckiego, Feliksa Kosińskie-
go, Franciszka Łaciny, Wiktora Ła-
ciny, Władysława Pałki, Franciszka 
Łapiaka, Jana Przybyłkiewicza, Jó-
zefa Piotrowskiego, Stanisława Sta-
nisławskiego, Mariana Przybyłkie-
wicza i Jana Wiśniewskiego, ofiar 
zapewne byłoby więcej.
W ciągu całego dnia 13 lutego 
mieszkańcy poszukiwali członków 
swoich rodzin. Opatrywano ran-
nych. Zwłoki zabitych zwożono na 
stary cmentarz, gdzie były dwa duże 
doły pozostałe po walkach w 1944 
roku. Pogłębiono je nieco i tam zło-
żono. Jedni dla swoich bliskich zbili 
drewniane skrzynie, innych grzeba-
no w białych prześcieradłach i płót-
nach.
Wypełnione dwa duże doły stały się 
wspólnymi mogiłami zamordowa-
nych mieszkańców Puźnik. Pogrzeb 
odbył się bez żadnych ceremonii, 
z udziałem tylko ocalonych miesz-
kańców. Na mogiłach postawiono 
dwa drewniane krzyże.
Ci puźniczanie, których domy ule-
gły zniszczeniu zamieszkali u tych, 
których domy ocalały. Inni w oba-
wie przed powtórzeniem się napa-
dów zdecydowali się na opuszcze-
nie wsi. Udawali się najczęściej do 
Koropca i Buczacza. [1]

 

Byliśmy świadkami tego 
napadu  wspominają  
niżej wymienieni. [2] 

 Antoni Jarzycki, s. Adolfa 

W nocy z 12/13 lutego 1945 r. czu-
waliśmy  w rodzinie jak zawsze na 
zmianę. Było nas pięcioro: mama lat 
40, siostra Emilia, lat 15, ja Antoni 
lat 14, bracia: Stasio lat 8 i Rudolf, 
lat 7. Nasz ojciec został powołany 
na wojnę w 1939 roku, z której nie 
powrócił.
Tej nocy od godziny 24, czuwała 
mama i około 1-szej, krzyknęła do 
nas „dzieci wstawajcie ! pali się!” 
Szybko pomogła nam rozespanym, 
ubrać się i siostrę Emilię z dwoma 
małymi braćmi odesłała do schronu 
u sąsiada Władysława Jarzyckiego, 
który mieścił się w stajni murowa-
nej z kamienia pod murowanym 
domem mieszkalnym. Ja zaś pobie-
głem do naszej stajni, aby wypuścić 
zgromadzone tam bydło, a było go 
tam sporo bo przyprowadzili je do 
nas mieszkańcy z odległych od cen-
trum zagród. Kiedy wypędzałem 
bydło, zauważyłem jak bandero-
wiec podpalał dom u sąsiada Toma-
sza  Dancewicza. Ten mnie również 
zauważył i zaczął się zbliżyć do 
naszej zagrody W tym czasie mama 
wynosiła z domu odzież i żywność. 
Na mój znak o niebezpieczeństwie, 
mama uciekła i gdzieś się ukry-
ła. Ja natomiast nie zdążyłem już 

ukryć się w schronie u sąsiada Wł. 
Jarzyckiego, wtedy pobiegłem da-
lej do wsi do schronu Jędrzeja Ła-
ciny. Tam mnie przyjęto. W schro-
nie było wiele osób, m.in. Kajetan, 
syn Jędrzeja Łaciny z bratem Józe-
fem, Antonina Federowicz i inni. 
Natomiast w domu mieszkalnym 
krytym dachówką ukryło się wie-
lu sąsiadów. Sam Jędrzej Łacina, 
lat 55, z sąsiadem Henrykiem Fe-
dorowiczem uwijali się wokół bu-
dynków strzelając do napastników, 
powstrzymywali ich w ten sposób 
do podejścia do zagrody. W cza-
sie walki H. Federowicz otrzymał 
postrzał prosto w usta. Zginął na 
miejscu. Jędrzej Łacina po wystrze-
leniu wszystkiej amunicji schronił 
się w domu mieszkalnym, wtedy 
banderowcy podpalili jego zabudo-
wania gospodarcze. Schron, przy-
kryty obornikiem zaczął się palić 
od ognia budynków gospodarczych. 
Gryzący dym zmusił wszystkich do 
opuszczenia schronu. Część ludzi 
ukryła się w domu mieszkalnym a 
część zaczęła uciekać. Wśród nich 
byłem ja i Kajetan Łacina. Schroni-
liśmy się do sadu, skąd zamierzali-
śmy uciekać dalej w pole. Podczas 
ucieczki zauważyliśmy jak na jed-
nym podwórzu banderowcy kogoś 
biją okładając drągiem lub siekierą. 
Jak się później okazało ofiarą tego 
bicia był Józef Kosiński „Jutka”, 
którego zwłoki odnaleziono w tym 
miejscu. W tej sytuacji zawrócili-
śmy i pobiegliśmy do domu Jędrze-
ja Łaciny.
Na dworze było jasno jak w dzień 
od płonących zabudowań. Kiedy 
zastukaliśmy do drzwi domu J. Ła-
ciny, ten myślał, że to już bande-
rowcy dobijają się do jego domu. 
Pozostał mu tylko jeden pocisk w 
karabinie, który trzymał już tylko 
„ dla siebie”. Po chwili poznał nas 
i wpuścił do środka. W mieszkaniu 
było kilkanaście osób, w tym kilku 
mężczyzn bardzo odważnych ale 
bezsilnych, bo pozbawionych amu-
nicji do swoich karabinów. Wszyst-
kich nas ogarniał strach, bezsilny 
gniew i bezradność wobec uzbro-
jonych morderców. Pozostała nam 
tylko modlitwa do Boga. Na szczę-
ście nad ranem banderowcy wyco-
fali się ze wsi. Moja mama ocalała, 
uratowała się od niechybnej śmierci 
ukryta w śniegu w głębokim dole po 
okopach. Przez dłuższy czas chodzi-
ła po pogorzeliskach i szukała nas, 
swoje dzieci. Odnalazła je żywe w 
schronie u Wł. Jarzyckiego i mnie 
w budynku J. Łaciny. Byłem cały 
zmarznięty i do tego bez butów, 
które zgubiłem w śniegu podczas 
ucieczki. Cała wieś była jednym po-
gorzeliskiem. Niewiele budynków 
ocalało. Ludzie żyli pod ciągłym 
strachem i obawą, że banderowcy 
ponownie powrócą. W południe 
wpadł pododdział milicji sowieckiej 
w „pogoni za bandą UPA”. Niestety 
był to tylko demonstracyjny kamu-
flaż, ponieważ pododdział nie po-
szedł wcale w tym kierunku, który 
mu wskazywali puźniczanie. Przez 
kilka dni siedzieliśmy w schronie u 
Wł. Jarzyckiego, a następnie prze-
nieśliśmy się na plebanię. W sytu-
acji niezwykle trudnych warunków 
do życia udaliśmy się do miasteczka 

Koropiec, a że i tam nie było żad-
nych szans na otrzymanie miesz-
kania, poszliśmy do Buchacza. Po 
kilku miesiącach załadowano nas 
na transport kolejowy i przywiezio-
no  do Polski na Ziemie Zachodnie 
w rejon byłego powiatu Prudnik do 
wsi Niemysłowice. 

Józefa Pacholik z d. Sza-
frańska

Tej tragicznej nocy z 12/13 lutego 
1945 r. w naszym domu mieszkało 9 
osób: ojciec Mikołaj, lat 50, mama 
Eleonora i nas trzy siostry: Maria, 
lat 21, Władysława, lat 19 i ja naj-
młodsza lat 16 oraz ciocia, siostra 
ojca Anna Jasińska, lat 35 z córką 
Marią, lat 5 oraz synami: Domini-
kiem, lat 7 i Broniem, lat 3.
 Tego dnia we wsi była grupa żoł-
nierzy sowieckich, która zapewnia-
ła, że możemy spokojnie spać, jak 
się później okazało byli to przebrani 
banderowcy. We wsi jednak czuwa-
no, u nas w domu wszyscy spali w 
ubraniach. Mężczyźni pełnili war-
tę. W pewnej chwili do mieszkania 
wpadł nasz ojciec, który był wtedy 
na warcie i krzyknął : „mordują”. 
We wsi paliło się już wiele domów.
 Nasz dom i gospodarstwo znajdo-
wało się w centrum wsi tuż nad głę-
boki rowem ściekowym szerokości 
około 4 metrów i głębokości od 2-3 
metrów, nazywam później „rowem 
śmierci”, ponieważ tu zginęło naj-
więcej ludzi.
Wszyscy wybiegliśmy z domu i 
ukryliśmy się w tym rowie. W jego 
brzegach były wykopane liczne 
wnęki. Do jednej z nich schowa-
liśmy się razem z mama Eleonorą. 
Mama zasłoniła nas biała płachtą. 
Z pod zasłony widziałam jak na-
deszli banderowcy. Jeden z nich 
krzyknął „strelaj” drugi odpowie-
dział po ukraińsku „koły ne maju 
pul”. Ten pierwszy wrzasnął to „ 
rubaj sekerą”. I zaczęło się. Wi-
działam jak postacie ubrane w białe 
okrycia, zeszły do rowu. Nastąpił 
straszliwy krzyk, prośby o daro-
wanie życia. Napastnicy nie znali                                                            
litości, rąbali siekierami i kłuli ba-
gnetami. Jeden z nich stał na brzegu 
rowu i gdy ktoś próbował uciekać to 
strzelał do niego.
 Wokół paliły się budynki, jedynie 
dom Józefa Borkowskiego stał nie 
naruszony, był murowany i kryty 
dachówką. Po pewnym czasie trud-
nym mi do określenia w godzinach, 
strzelanina ucichła, słyszałam tylko 
różne gwizdy i hasła „Kałyna wer-
toj”. Po czym nastąpiła cisza, sły-
chać było tylko trzask palących się 
budynków, jęki rannych i umierają-
cych ludzi. Banderowcy odstąpili. 
Po nich zostały dopalające się bu-
dynki, ludzkie trupy i ranni.
Nasz ojciec został zastrzelony, sio-
stra Maria miała siekierą rozrąbaną 
głowę, siostrze Władysławie odrą-
bano jedną nogę, przebito nożem 
obie ręce i klatkę piersiową, jeszcze 
żyła, prosiła wody, nad ranem zmar-
ła z upływu krwi. Pod jej plecami 
leżał cioci syn Dominik, ocalał i 
żyje do dziś. Ciocia Anna Jasińska 
z córeczką Marią, lat 5 i synkiem 
Bronisławem lat 3 zostali zakłuci 
bagnetami. Z dziewięciu osób z na-

szego domu pozostało nas tylko tro-
je, sześć zostało zamordowanych.
Pamiętam ten straszliwy widok, 
palące się budynki, swąd i ryk pa-
lącego się bydła, krzyki, płacz, szu-
kanie swoich rodzin i strach przed 
nowym napadem. Rano widziałem 
Magdalenę Koliszczak, była ciężko 
ranna w głowę, konała, ale pytała 
z nadzieją czy moje dziecko żyje? 
Niestety ! Jej syn Jaś już nie żył.
Rozpoczęliśmy z mamą poszuki-
wania za naszą krową, ale ja za-
brali banderowcy. Przez kilka dni 
byliśmy z mamą u Borkowskich, 
których dom ocalał. Sam gospodarz 
Józef zginął. Straciliśmy wszystko. 
Obawa przed kolejnym napadem 
skłoniła nas z mamą do opuszczenia 
rodzinnej wsi. Udaliśmy się do Bu-
chacza, zabierając cały swój doby-
tek na plecach, trochę odzieży i ze 
dwa wiadra ziemniaków. W Bucza-
czu zajęliśmy stary zniszczony dom 
pożydowski i tam dotrwaliśmy do 
czerwca 1945 r. 10 czerwca 1945 r. 
transportem odjechaliśmy do Polski 
na Ziemie Odzyskane do Niemysło-
wic. Był to dla nas z mamą bardzo 
trudny i ciężki czas.
Ja z moją rodziną uratowaliśmy 
się z tego pogromu. Kiedy zauwa-
żyliśmy, że banderowcy podpalają 
wszystkie budynki, wyszliśmy z 
kryjówki pod stodołą i ukryliśmy 
się w stosie belek drzewa przygo-
towanego na budowę domu. Bel-
ki były o różnej długości i między 
nimi było wolne miejsce. Wszyscy 
powłazili w te luki belkowe i to nas 
chroniło. Nie byliśmy widoczni a 
banderowcy nie przypuszczali, że 
tam tak blisko palących się budyn-
ków może się ktoś ukrywać.
 Pamiętam, że był wtedy silny mróz 
i dużo śniegu, który stajał od żaru 
ognia palących się budynków. By-
liśmy wtedy z mamą, ja licząca 15 
lat, średni brat, lat 10 i najmłodsza 
siostra lat 4. Tej nocy wszystko się 
spaliło, budynki, konie, krowy, świ-
nie i kury. Pozostaliśmy tylko z tym 
co mieliśmy na sobie. Po przeżyciu 
tej  straszliwej nocy marzyłam tylko 
o jednym o bezpiecznym miejscu, 
gdzie można zachować życie.
 O świcie banderowcy odeszli, po-
zostawiając po sobie zgliszcza i 
trupy. My natomiast z innymi oca-
lałymi mieszkańcami skierowali-
śmy się na drogę do Kopyczyniec. 
Po drodze przez wieś widziałam 
wiele trupów, m.in. Szczepana Gu-
miennego, Annę Dutkę, kilka osób 
z rodziny Mielników, Michałowi 
Grzecznemu oprawcy wycieli na 
piersi orła, musiał konać w mę-
czarniach. Z mojej bliższej rodziny 
zginęli Antonina Puk, Eliasz Puk i 
ich troje dzieci. Spalili się żywcem 
w jamie wykopanej pod stodołą. Z 
opowiadań babci i dziadka, Anny 
i Tadeusza Świderskich wiem, że 
ich dom podpalił Michał Hawryluk 
ze wsi Oreszkowce, banderowiec, 
który rok wcześniej był ich bliskim 
sąsiadem i żyli bardzo zgodnie ze 
sobą.
 Po dostaniu się do Kopyczyniec 
zamieszkaliśmy u życzliwych lu-
dzi, którzy pomogli nam przetrwać 
trudny czas i jednym z pierwszych 
transportów odjechaliśmy na Za-
chód do Polski.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Początek roku 1945 rozpoczął się dla Polaków 
z powiatu buczackiego tragicznie.
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Dionizy Polański

W historii mojej wsi Majdan i moim 
osobistym życiorysie noc 12 mar-
ca 1944 r. zapisała nowy rozdział. 
Miałem wtedy 14 lat. Grupa uzbro-
jonych banderowców dokonała pa-
cyfikacji polskich zagród połączo-
nej z ich paleniem i mordowaniem 
polskich mieszkańców.
 Część z nich w maskujących ubio-
rach ( okryta białymi prześciera-
dłami) otoczyła wieś i polowała na 
uciekających ze wsi, strzelając do 
nich często przy użyciu kul Dum-
-DUM ( rozrywające się przy wy-
locie z ciała). Druga grupa szła 
tyralierą wyłapując napotkanych 
mieszkańców i mordując ich, trzecia 
grupa rabowała dobytek i podpalała 
wybrane budynki. Cała akcja trwała 
od godziny 21 do 5 rano.
 W sytuacji pożarów i ostrzału z bro-
ni maszynowej większość wpadała a 
panikę.  Właściwie nie miała wybo-
ru, albo decydować się na ucieczkę, 
albo szukać kryjówki w budynkach, 
co groziło spaleniem.
Podczas tego napadu – wielu traciło 
orientację a uczucie strachu parali-
żowało wszelkie ruchy. Nie wszy-
scy zdążyli powypędzać  konie i by-
dło z obór i chlewów. Wiele żywego 
inwentarza uległo spaleniu.

W tej sytuacji w naszej rodzinie po-
wstało  również zamieszanie. Bab-
cia gdzieś się oddaliła. Do naszego 
domu przybiegła Marta Bandura 
lat 38, będąca w ciąży. To też za-
decydowało, że zrezygnowaliśmy 
z ucieczki i postanowiliśmy się 
schronić w obrębie naszych zabu-
dowań. Ja wpadłem do stajni, była 
ona kryta dachówką, a więc dawa-
ła pewne gwarancje, że nie ulegnie 
szybkiemu podpaleniu. Wypędzi-
łem ze stajni krowę, ale sam nie mo-
głem się zdecydować gdzie ukryć 
się. Mama dała mi pierzynę, byłem 
ciepło ubrany i kazała ukryć się w 
jamie po ziemniakach. Otwór przy-
waliła dużym klocem drzewa.
Sama natomiast z Martą Bandurą 
ukryły się w stodole i przez szpary 
w deskach obserwowały co się dzie-
je na dworze. Nasza stodoła była 
również pokryta dachówką.
 W pewnej chwili usłyszałem i po-
czułem jak ktoś wszedł na jamę 
gdzie byłem ukryty i strzelił. Po 
pewnej chwili poczułem silny swąd 
dymu, który wciskał się do jamy, to 
paliła się słoma, którą zatkany był 
otwór do jamy.
 Następnie poczułem silny żar ognia. 
Spojrzałem przez otwór. To palił się 
nasz dom kryty słomą. Strach spa-
raliżował moje ruchy, siedziałem 
ukryty w kącie jamy i słyszałem 
kroki przechodzących obok drogą 
banderowców. Bałem się bardzo, 
aby nie wrzucono do mnie jakiegoś 

granatu. Od drogi było zaledwie 4 
metry. Tak przetrwałem do świtu.
Budynki już się dopaliły. W pewnym 
momencie usłyszałem głos mamy i 
jej nawoływania. Była przekonana, 
że już nie żyję. Wtedy odezwałem 
się dając znak, że jestem w jamie. 
Nogi mi zupełnie skostniały tak, że 
ledwo z trudem wylazłem. Mama 
bardzo się ucieszyła. Po odejściu 
banderowców mama próbowała 
jeszcze ratować dobytek z palącego 
się domu. Udało się jej nawet wy-
ciagnąć ze zgliszcz nieuszkodzona 
maszynę do szycia „Singer”.
Zacząłem się rozglądać wokół, w 
sadzie zauważyłem zwłoki naszej 
sąsiadki Anny Dutki, lat 35, została 
zastrzelona podczas ucieczki i le-
żała z workiem rzeczy osobistych. 
Wkrótce pojawiła się moja babcia i 
opowiedziała o swoich przeżyciach. 
Zamierzała  dostać się do kościoła, 
ale w sadach wokół byli już bande-
rowcy i strzelali do wszystkich kto 
szedł w stronę kościoła. W tej sytu-
acji ukryła się w najbliższej kupie 
chrustu i tak przetrwała do rana.
  Po wysłuchaniu relacji babci po-
stanowiliśmy udać się do mieszkań 
naszych krewnych. Najpierw wstą-
piliśmy do domu wujka Michała 
Krzywego. Zastaliśmy go rannego 
leżącego na bambetlu. Otrzymał 
trzy postrzały, bardzo krwawił, był 
w agonii. Przy nim modliła się sio-
stra zakonna, która stwierdziła, że 
wujek jest umierający. Bardzo cier-
piał po 20 godzinach zmarł. Jego 
żona i dzieci ocalały.
 Następnie udaliśmy się do wujka 
Mikołaja Krzywego. Nie zastaliśmy 
tam nikogo. Później dowiedzieli-
śmy się, że wujek z rodzina zbiegł 
do lasu, następnie do Jabłonowa, a 
potem do Kopyczyniec.
Po drodze wstąpił do Jabłonowa, do 
niemieckiej Komendatury Wojsko-
wej i tam złożył informację o napa-
dzie banderowców na wieś Majdan.
Tłumaczem był Ukrainiec, który 
przetłumaczył odwrotnie, że to Po-
lacy napadli na Ukraińców i tam 
jest ruska partyzantka.   Niemiec  
podejrzliwie popatrzył na wujka i 
powiedział by to zgłosił w Kopy-
czyńcach. Tak więc o żadnej po-
mocy z ich strony nie mogło być 
mowy. Po tym napadzie, wszyscy 
mieszkańcy wsi Polacy schronili się 
w Kopyczyńcach. W jakiś czas póź-
niej wkroczyły wojska sowieckie i 
front przesunął się aż za Czortków. 
Mieszkańcy – uciekinierzy zaczęli 
powracać do swojej wsi. Liczono, 
że Rosjanie nie pozwolą banderow-
com bezkarnie mordować polskiej 
ludności.
 Większość mężczyzn Polaków po-
wołano do wojska, natomiast Ukra-
ińcy uchylali się od poboru i ucie-
kali do lasów, zasilając  podziemne 
bandy UPA. Zagrożenie nie tylko, 
że nie zmalało ale znacznie wzrosło, 

ponieważ polska wieś została cał-
kowicie bezbronna. Pozostało tro-
chę nieletniej młodzieży od 12 do 
17 lat. Organizację samoobrony we 
wsi podjął Tadeusz Świderski. On to 
przechwycił banderowskiego łącz-
nika, od którego uzyskał informa-
cji, że na wieś Majdan, banderowcy 
planują napad w nocy 24/25 grudnia 
1944 r. podczas pasterki. Zamierzo-
no wysadzić kościół i wymordować 
polską ludność. Uzyskano też infor-
macje, że  baza przygotowania tego 
napadu miała być ukraińska rodzina 
Dolibów mieszkająca w Majdanie 
na Łyczakowej.

Doliba był diakiem w miejscowej 
cerkwi, a jego syn głównym prowo-
dyrem i organizatorem planowane-
go napadu.
Ta informację przekazano władzom 
sowieckim, które dokonały rewizji i 
przesłuchały obu  Ukraińców oraz 
ich zastrzeliły. Ten fakt prawdopo-
dobnie opóźnił akcje pogromu pol-
skiej wsi na planowany dzień. Nie 
zapobiegł jednak drugiemu napado-
wi dokonanemu 26 stycznia 1945 r. 
Wokół śmierci Dolibów, banderow-
cy rozpętali szeroka nagonkę wobec 
Polaków i gróźb pod adresem wsi 
Majdan. Banderowcy wyznaczy-
li wysoka nagrodę za schwytanie 
Tadeusza Świderskiego. Ten nie 
mogąc liczyć na poparcie władz so-
wieckich, zmuszony został wraz z 
rodziną do ucieczki aż w rejon Rze-
szowa. W praktyce organizacja sa-
moobrony została zaniechana i wieś 
była jej pozbawiona. Stąd też drugi 
napad banderowców, zastał miesz-
kańców całkowicie nie przygotowa-
nych do obrony i nie posiadających 
broni.
 Podjęto we wsi pewne środki 
ostrożności i przyjęto  zasadę, że 
w razie napadu wszyscy mają się 
schronić do kościoła. Uważano to 
miejsce za święte i w swej naiw-
ności, ludzie jak i ksiądz sądzili, że 
banderowcy nie odważą się doko-
nać mordu w samym kościele.
26 stycznia 1945 roku nastąpiła dru-
ga zmasowana pacyfikacja dokona-
na przez bandy UPA, rzekomo jako 
odwet za zabicie Dolibów. Wiem, 
że to nie miało żadnego znaczenia, 
gdyby nawet nie było spraw Doli-
bów to i tak napad byłby przepro-
wadzony. Tym razem napad był 
przygotowany z dużą dokładnością 
i użyciem znacznie większych sił 
niż podczas 1-go napadu. Wieś zo-
stała szczelnie okrążona. I zgodnie z 
przyjętym zwyczajem banderowcy 
rozpoczęli najpierw grabież mienia 
mieszkańców, następnie podpalanie 
budynków i mordowanie.
Pewna ilość mieszkańców zdążyła 
się schronić w kościele i ci zaba-
rykadowali główne wejście, część 
pozostała w nawie kościoła a część 
ukryła się na trudno dostępnym chó-

rze.
Część banderowców okrążyła ko-
ściół i wszystkich tych, którzy za-
mierzali się tam dostać zabijali 
ogniem z karabinów. Część nato-
miast penetrowała zagrody , paliła 
je i wszystkich napotkanych zabuja-
ła. Ci co próbowali uciekać ze wsi 
do lasu, byli rażeni ogniem na po-
lach poza obrębem wsi.  Banderow-
cy dostali się do kościoła po przez 
najsłabszy punkt jakim były drzwi 
zakrystii. Wysadzili je granatem i 
weszli do środka do kościoła. Jed-
nocześnie zaczęli ostrzeliwać po-
mieszczenia chóru, do których było 
trudne dojście. Na chórze znajdowa-
ła się dość liczna grupa Polaków z 
ks. Wojciechem Rogowskim.
 Banderowcy nanieśli do kościo-
ła kilka wiązek słomy z zamiarem 
podpalenia ławek i ołtarzy. Wtedy z 
chóru odezwała się bratowa księdza 
Rogowskiego, że jest Ukraińką i by 
pozwolili jej zejść i opuścić chór. 
Banderowcy zarządzili otwarcie 
drzwi  do chóru, ale nikt tego nie 
chciał uczynić. Prawdopodobnie 
został zagubiony klucz. Kazali więc 
skakać z chóru na posadzkę. Po pew-
nym czasie banderowcy wyłamali 
drzwi i kazali wszystkim zejść na 
plac przed kościołem. Wszystkich 
którzy zeszli zabijano. Kilka osób 
z miejscowej samoobrony schroniło 
się na poddaszu kościoła, posiadali 
karabiny ale nie mieli możliwości 
strzelać. Tam jednak banderowcy w 
obawie o życie nie poszli i zostawili 
poddasze kościoła w spokoju.
 Następnie przystąpili do wypę-
dzania ludzi z kościoła, tych co 
nie chcieli wyjść rąbano  siekiera-
mi w ławkach. Po wyprowadzeniu 
wszystkich z kościoła, banderowcy  
rozpoczęli poszukiwania wewnątrz 
w ołtarzach, konfesjonałach. Odkry-
li tam kilka osób i zabrali ich. Część 
osób zabrano do plebani, gdzie bito 
i torturowano a potem po kilka osób 
wyprowadzano na plac przed ko-
ściołem i mordowano.

Druga grupa banderowców na dwo-
rze obok plebanii przy studni obok 
ogrodzenia rozpoczęła mordowa-
nie przy użyciu siekier. Jednym 
z pierwszych, którzy zginęli pod 
ciosem siekiery był Czesław lat 12, 
bratanek księdza. Matka widząc 
śmierć swego syna, dostała histerii i 
zaczęła wyzywać banderowców od 
bandytów, za co otrzymała od ban-
derowca cios siekierą.
Wychodząca z kościoła grupa 
mieszkańców gdy zobaczyła co się 
dzieje, zaczęła uciekać w kierunku 
stawów za stodołą plebanii. W gru-
pie tej był ksiądz W. Rogowski z 
drugim bratankiem Stefanem lat 8, 
i Stanisława Gumienna. Grupie tej 
udało się zbiec za stodołę, ale drogę 
im zastąpił inny banderowiec, który 
pociągnął serię z automatu, zabija-
jąc chłopca, ciężko raniąc kobietę i 
księdza, który w wyniku odniesio-
nych ran zmarł po kilku godzinach.

Z tej grupy udało się zbiec tylko kil-
ka osobom. Z relacji świadków wy-
nika, że w mordowaniu brała udział 
grupa ukraińskich dziewcząt i ko-
biet przebrana w męskie stroje. Z 
szacunkowych danych wynika, że w 
kościele i w jego rejonie zginęło 118 
osób, i 58 zostało zamordowanych 
wewnątrz wsi, w spalonych budyn-
kach i zastrzelonych na polach pod-
czas ucieczki. Ogółem zginęło 178 
osób.

[1] Fragment  Historii wsi Pużniki 
opublikowany na: http://niemyslo-
wice.pl/index.php?nav=1&area=1&
p=articles&action=showdetails&id
=25&artpage=2&type=special

[2]Martyrologia polskich dzieci  na 
Kresach RP  1942-1945  - wybór i 
opracowanie Lucyna Kulińska  z 
materiałów :Na Rubieży nr 21/1997.
http://www.bj.uj.edu.pl/~plok/geno-
cide/dokumenty_2.html
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Muzeum Historii Polski w Warsza-
wie, założone 2 maja 2006, miesz-
czące się przy ul. Senatorskiej 35    
00-099 Warszawa –jest narodową 
instytucją kultury, której akt powo-
łania i statut podpisał 2 maja 2006 
w Warszawie na Zamku Królew-
skim Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Kazimierz Michał 
Ujazdowski, w obecności premiera 
Kazimierza Marcinkiewicza. Zada-
niem muzeum jest zaprezentowanie 
najważniejszych wydarzeń polskiej 
historii, ze szczególnym uwzględ-
nieniem polskich tradycji wolnościo-
wych.
Otwarcie stałej ekspozycji planowa-
ne jest mniej więcej na lata 2012–
2013. Siedziba muzeum ma powstać 
nad Trasą Łazienkowską, przy pla-
cu Na Rozdrożu w Warszawie (na 
wschodniej stronie). 6 grudnia 2009 
w wyniku konkursu wyłoniono 
projekt nowego budynku muzeum. 
Autorem zwycięskiej koncepcji jest 
pracownia Bohdana Paczowskiego 
- Paczowski et Fritsch Architectes z 
Luksemburga. Muzeum ma również 
oddział w Krakowie, w dawnym 
budynku kina Światowid (Muzeum 
PRL-u).
Dyrektorem placówki jest Robert 
Kostro. W skład rady programo-
wej muzeum wchodzą:  Jolanta 
Choińska–Mika, Andrzej Chwalba, 
Andrzej Friszke, Rafał Habielski, 
Adolf Juzwenko, Marek Kraszew-
ski, Krzysztof Mikulski, Andrzej 
Paczkowski, Kazimierz Przybysz, 
Wojciech Roszkowski, Andrzej Rot-
termund, Paweł Śpiewak, Henryk 
Samsonowicz, Wojciech Tygielski i 
Zofia Zielińska.
Poprzednio w radzie zasiadali m. in. 
Władysław Bartoszewski, Andrzej 
Chojnowski, Norman Davies, Jaro-
sław Gowin, Wojciech Kilar, Janusz 
Kurtyka, Ryszard Legutko, Andrzej 
Nowak, Andrzej Seweryn.
Stała ekspozycja muzeum ma mieć 
charakter interaktywny, posługują-
cy się nowoczesnymi technikami 
multimedialnymi. Dzisiaj muzeum 
prowadzi już działalność badaw-
czą, edukacyjną i popularyzacyjną. 
Muzeum realizuje również projekty 
międzynarodowe, służące promocji 
polskiej historii.
Projekt „Lwów przedwojenny ocza-
mi świadków historii” powstał w 
ramach programu „Patriotyzm jutra” 
Muzeum Historii Polski. Celem pro-
jektu jest udokumentowanie wspo-
mnień ludzi, którzy osobiście pa-
miętają przedwojenny Lwów i jego 
okolice, a mówiąc bardziej obrazowo 
– utworzenie żywego, mówiącego 
podręcznika historii. 
Osoby, których wypowiedzi są na-
grane, uczestniczyły osobiście, bądź 
były świadkami wydarzeń, o których 
czytamy w książkach czy oglądamy 
w filmach. Szczerze i bezpośrednio 
mówią o rozśpiewanym „jedynym 
takim mieście”, o symbiozie różnych 
narodowości, wychowaniu przedwo-
jennym, odgłosach wojny polsko-
-ukraińskiej 1918--1919, o panosze-
niu się w mieście obcych wojsk i o 
Holokauście, a także o trudnych wy-
borach życiowych, które wszystkim 
lwowianom przyniósł 1944 rok. 

Można posłuchać o emocjach, które 
towarzyszyły każdemu, kto opusz-
czał Lwów na zawsze, a także o ich 
powrotach po latach do miasta dzie-
ciństwa. Ci, którzy nie wyjechali, 
mówią o tym, jak miasto zmieniało 
się w ciągu ostatnich dziesięcioleci. 

Piętnastu uczestników projektu łą-
czy tylko Lwów, poza tym pochodzą 
z rodzin o różnym wykształceniu, 
pozycji społecznej, poglądach reli-
gijnych czy politycznych oraz naro-
dowości. Szczególnie ważny wydaje 
się fakt, że w projekcie uczestniczyli 
tak Polacy, jak i Ukraińcy, ponieważ 
to poszerza perspektywę historyczną, 
umożliwia nowe interpretacje wyda-
rzeń, pomaga pozbyć się stereoty-
pów, a nieraz naprawdę zaskakuje. 
Nagrania odbywały się w maju i 
czerwcu 2011 roku we Lwowie, Rze-
szowie, Sędziszowie. Małopolskim, 
Krakowie, Gliwicach oraz we Wro-
cławiu. Najstarszy uczestnik projek-
tu, 96-letni kapucyn ojciec Hieronim 
Warachim, zmarł kilka dni po udzie-
leniu wywiadu. 
W październiku i listopadzie 2011 są 
planowane spotkania otwarte o „ży-
wym podręczniku historii” na które 
zaprasza do Krakowa „Lwów przed-
wojenny oczami świadków historii”. 
Żanna Słoniowska autorka projek-
tu „Lwów przedwojenny oczami 
świadków historii” udzieliła wy-
wiadu Marcinowi Warszawskiemu 
pomieszczonego w krakowskim 
„Dzienniku Polskim” – 5 stycznia 
2012 r.
W wywiadzie czytamy:
„[…]Skąd pomysł, aby opowiedzieć 
o przedwojennym Lwowie? 
Jedną z inspiracji była książka „Ra-
zem i osobno” żydowskiego history-
ka Szymona Redlicha, uratowanego 
w czasie Holocaustu przez Ukrainkę, 
który opowiedział historię swojego 
miasteczka Brzeżan na „trzy głosy”. 
Za pomocą świadków opowiedział 
polską, ukraińską i żydowska wersję 
wydarzeń. 
Cały projekt został zrealizowany 
przy wsparciu Muzeum Historii Pol-
ski w ramach programu „Patriotyzm 
jutra”.
Kim są te osoby?
Wszystkich uczestników projektu, a 
było ich 15 łączy to, że są lwowiana-
mi i że przedwojenne miasto pamię-
tają osobiście. Wśród nich jest… syn 
przywódcy UPA Jurij Szuchewycz…

Czego nowego możemy powiedzieć 
o Lwowie dzięki tym relacjom?
Między innymi tego, że wbrew obie-
gowym opiniom głoszonym w me-
diach Polacy mają dużo wyrozumia-
łości dla  dążeń niepodległościowych 
Ukraińców[…]”
Ów wywiad przeczytałem ze zdu-
mieniem i oburzeniem. 
Na czym więc polegają dążenia 
niepodległościowe Ukraińców dla 
których Polacy rzekomo mają dużo 
wyrozumiałości? 
Ukraina obecnie jest państwem nie 
demokratycznym o kierunkach neo-
faszystowskich i nacjonalistycznych,  
wyrażająca chwałę  dla Bandery i 
Szuszkiewicza  morderców Pola-
ków na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej. Jak w każdym kraju to-
talitarnym więzi się opozycjonistów. 
Dążenia niepodległościowe Ukrainy 
polegają na pełnej odbudowie nacjo-

nalizmu ukraińsko-faszystowskiego, 
dla którego Polacy mają dużo wyro-
zumiałości? 
Celem nacjonalizmu ukraińskiego 
jest utworzenie niepodległego i zjed-
noczonego (z części ziem należących 
do Czechosłowacji, Polski, Rumunii 
i ZSRS, a wcześniej do Austro-Wę-
gier i Rosji) państwa ukraińskie-
go (ukr. Українська Самостійна 
Соборна Держава). Ukraiński ruch 
narodowy w okresie tworzenia to-
czył zażartą walkę z ruchem moska-
lofilskim.
Jednym ze skutków działań nacjona-
listów ukraińskich było ludobójstwo 
polskiej ludności cywilnej na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej. 
Drugim był opór przeciw wkracza-
jącym oddziałom Armii Czerwonej 
(ostatnie grupy nacjonalistów ukra-
ińskich walczyły przeciw ZSRS do 
lat 60. XX wieku). Jednak cel walki 
– niepodległość Ukrainy, został zre-
alizowany dopiero w 1991, i to nie 
wskutek walki nacjonalistów, a ogól-
nej sytuacji geopolitycznej.
Nacjonalizm ukraiński w latach 30 
XX w. wykazywał wiele cech cha-
rakterystycznych dla faszyzmu i 
nacjonalizmu integralnego, określa-
nego w ukraińskiej literaturze na-
cjonalistycznej mianem „czynnego 
nacjonalizmu”, jako przeciwstawie-
nie do tradycyjnych nacjonalizmów 
europejskich. Jego głównym repre-
zentantem w XX w. była Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów, powsta-
ła w 1929 z połączenia kilku mniej-
szych organizacji, przede wszystkim 
Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, 
utworzonej w 1920 roku. 
Czego Polacy oczekują według 
Żanny Słoniowskiej autorki projek-
tu „Lwów przedwojenny oczami 
świadków historii”? 
Na pewno nie czczenia „bohate-
rów” narodowych  – ludobójców 
faszystowskich nacjonalistów m.in. 
Stiepana Bandery i  Romana Szusz-
kiewicza (Tarasa Czuprynki ) odpo-
wiedzialnych za dokonanie „Rzezi 
Wołyńskiej” i ludobójstwa w Mało-
polsce Wschodniej. Pomordowano 
wówczas   tysiące Polaków w spo-
sób okrutny, zwierzęcy, wydłubując 
oczy, obcinając genitalia, obcinając 

nosy i języki, topiąc w studniach, 
krzyżując na drzwiach. ”Śmierć La-
chom” rozlega się do dzisiaj na każ-
dym lwowskim rogu ulicy w różnych 
marszach i pochodach spadkobier-
ców SS – Galizien i band morderców 
OUN – UPA. Bandera jest obywate-
lem honorowym państwa ukraińskie-
go, wznosi się mu pomniki, nazywa 
ulice i place imieniem tego morder-
cy, a krwawy zbój – odpowiedzialny 
za rzeź Polaków Roman Szuszkie-
wicz / „Czuprynka” / jest bohaterem 
Ukrainy, wznosi się w pochodach 
okrzyki na jego cześć, rzeźbi reliefy 
żeliwne z jego morderczymi myśla-
mi  (elewacja szkoły im. św. Marii 
Magdaleny we Lwowie) .
Rozmówcą Żanny Słoniowskiej był 
Jurij Szuchewycz, o którym tak bez-
trosko pisze autorka „syn przywód-
cy UPA” – jako wiarygodne źródło 
„opowieści o przedwojennym Lwo-
wie”.
We Lwowie stale odbywają się 
manifestacje nacjonalistów faszy-
stowskich – banderowców – bierze 
w nich udział zawsze Jurij Szuche-
wycz. Wznoszone są okrzyki:
„Smert Lachom – sława Ukrainie”
„Lachy za San”,
 „Lachow budut rizaty i wiszaty”,
„Dosyć już Lachy paśli się na ukra-
ińskiej ziemi, wyrywajcie każdego 
Polaka z korzeniami”.
„Riazy Lachiw”.

Jeżeli p. Żanna Słoniowska nie wie, 
iż nacjonalizm ukraiński sprowadza 
się do zbudowania jednonarodowego 
(„sobornego”) państwa ukraińskiego 
na wszystkich ukraińskich teryto-
riach etnograficznych, to  niech za-
przestanie  pomawiania Polaków o 
sprzyjanie faszystowsko-nacjonali-
stycznej Ukrainie i Ukraińcom. 
Przynależność do ukraińskiego tery-
torium etnograficznego OUN określa 
w sposób arbitralny, chodzi o pań-
stwo  o obszarze 1mln 200 tysięcy 
km kwadratowych sięgające od Kry-
nicy przez Kraków w Krakowskiem 
na zachodzie do granic Czeczenii na 
wschodzie.
Roman Szuchewycz, ukr. Роман 
Шухевич, ps. Taras Czuprynka, 
Tut, Dzwin, R. Łozowskyj (ur. 30 

czerwca 1907 w Krakowcu, zm. 5 
marca 1950 w Biłohorszczu) – ukra-
iński działacz narodowy, działacz 
Ukraińskiej Wojskowej Organizacji, 
przewodniczący referatu bojowego 
Krajowej Egzekutywy Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, prze-
wodniczący Krajowej Egzekutywy 
OUN-B na Generalne Gubernator-
stwo, generał i naczelny dowódca 
Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
przewodniczący Sekretariatu Gene-
ralnego Ukraińskiej Głównej Rady 
Wyzwoleńczej.

Roman Szuchewycz, jako główny 
dowódca UPA ponosi bezpośrednią 
odpowiedzialność za zaakceptowa-
nie taktyki wołyńskiej UPA i prze-
prowadzenie ludobójczej czystki 
etnicznej w Małopolsce Wschodniej 
na polskiej ludności cywilnej, któ-
rej ofiarą padło co najmniej 100 tys. 
osób.
12 października 2007 został po-
śmiertnie nagrodzony tytułem Boha-
tera Ukrainy przez prezydenta Ukra-
iny Wiktora Juszczenkę. 
Działalność polityczną rozpoczął 
Szuchewycz już w czasie nauki w 
gimnazjum, gdzie poznał Jewhe-
na Konowalca (twórcę Ukraińskiej 
Wojskowej Organizacji) i włączył się 
w działalność niepodległościową (w 
roku 1923 roku wstąpił do UWO). 
W roku 1929 wraz z całą organizacją 
wszedł w szeregi OUN, gdzie zajmo-
wał stanowisko w referacie wojsko-
wym.
W 1926 roku wraz z Bohdanem Pi-
dhajnym uczestniczył w zamachu 
na kuratora lwowskiego Jana Sobiń-
skiego. Brał udział w podejmowaniu 

LWÓW OCZAMI ŚWIADKÓW 
Z SZUSZKIEWICZEM  ( CZUPRYNKĄ ) W TLE
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decyzji o zamachu na posła Tadeusza 
Hołówkę. Organizował zamachy na 
pocztę w Gródku Jagiellońskim oraz 
na konsulat ZSRS we Lwowie.
Po zamachu na ministra Bronisława 
Pierackiego, aresztowany 18 czerwca 
1934 i 7 lipca osadzony na pół roku 
w obozie dla więźniów politycznych 
w Berezie Kartuskiej. Świadek w 
procesie Pierackiego, sądzony na-
stępnie we lwowskim procesie dzia-
łaczy OUN (25 maja - 26 czerwca 
1936) za działalność antypaństwową 
(przynależność do krajowej egzeku-
tywy OUN). Skazany 26 czerwca 
1936 na trzy lata. Więzienie opuścił 
w styczniu 1937, prowadził we Lwo-
wie firmę reklamową. W grudniu 
1938 po nielegalnym przekroczeniu 
granicy polsko-czechosłowackiej 
udał się na Ruś Zakarpacką, gdzie 
organizował ukraińskie oddziały 
wojskowe tzw. Siczy Karpackiej. Po 
zajęciu Ukrainy Karpackiej przez 
wojska węgierskie w marcu 1939 
wyjechał do Wiednia. Po agresji III 
Rzeszy i ZSRS na Polskę i rozpoczę-
ciu okupacji niemieckiej w Polsce 
jesienią 1939 przybył do Krakowa, 
gdzie działał w tolerowanych przez 
okupanta strukturach OUN.
Na Krajowej Konferencji OUN 10 
lutego 1940 wybrany w skład Re-
wolucyjnego Prowodu i mianowany 
Prowidnykiem OUN-B na teren Ge-
neralnego Gubernatorstwa.
W roku 1941 zastępca dowódcy ba-
talionu Nachtigall. Nachtigall sta-
nowił część Drużyn Ukraińskich 
Nacjonalistów (DUN), utworzonych 
przez Abwehrę z ukraińskich nacjo-
nalistów do zadań sabotażu i dywer-
sji w planowanej wojnie z ZSRS. Ba-
talion organizowano w Neuhammer 
(Świętoszów obok Wrocławia) jako 
część pułku Brandenburg. Szkolenia 
nadzorował profesor niemieckiego 
uniwersytetu im. Karola IV w Pra-
dze, dziekan wydziału nauk politycz-
nych, porucznik Abwehry – Theodor 
Oberländer.

W przededniu ataku Niemców na 
ZSRS, batalion przerzucono do 
Rzeszowa, stamtąd pieszo dotarł w 
okolice Radymna. 27 czerwca 1941 
r. Niemcy przerzucili go w rejon 
Lwowa. 30 czerwca o godzinie 4.30 

nad ranem jako pierwsza zwarta jed-
nostka wkroczył do Lwowa, zajmu-
jąc bez oporu sowieckiego ratusz, 
Katedrę Świętego Jura i lwowskie 
więzienia. O 6.30 delegacja żołnie-
rzy batalionu została przyjęta przez 
metropolitę Andrija Szeptyckiego. 
Część batalionu stanowiła ochronę 
lwowskiej radiostacji podczas ogła-
szania Aktu odnowienia Państwa 
Ukraińskiego, dlatego też dowódz-
two niemieckie utraciło zaufanie do 
żołnierzy batalionu.
Przed wycofaniem się ze Lwo-
wa NKWD wymordowało prawie 
wszystkich więźniów politycznych 
(Polaków i Ukraińców) z wię-
zień lwowskich (więzienie śledcze 
NKWD – Zamarstynów, Brygidki, 
więzienie przy ulicy Łąckiego)- co 
najmniej 7000 osób (dokładna liczba 
nie jest znana, niektóre ofiary zostały 
spalone żywcem). 
  Po zajęciu Lwowa przez Wehr-
macht nastąpił pogrom ludności ży-
dowskiej, którą Niemcy spędzali do 
grzebania zwłok ofiar pomordowa-
nych w więzieniach przez NKWD i 
zabijali. W egzekucjach brały udział 
jednostki Sicherheitsdienstu, tzw. 
Einsatzgruppe Galizien, dowodzone 
przez personel Gestapo, Sicherheits-
dienst i Geheime Feldpolizei. 

Równolegle Einsatzkommando zur 
besonderen Verwendung Eberharda 
Schöngartha, obecnego we Lwowie 
od 2 lipca 1941 zamordowało grupę 
45 wybitnych profesorów lwowskich 
wyższych uczelni na zboczu Kadec-
kiej Góry - Wzgórzach Wuleckich po 
ich aresztowaniu w nocy z 3 na 4 lip-
ca 1941. Zdaniem Gabriele Lesser 
we Lwowie żołnierze ukraińskiego 
batalionu »Nachtigall« wzięli udział 
w mordowaniu Żydów w więzieniu 
„Brygidki”.
Po ogłoszeniu w dniu 30 czerwca 
1941 deklaracji niepodległości Ukra-
iny i powołaniu rządu Jarosława Steć-
ki Szuchewycz został mianowany 
wiceministrem spraw wojskowych. 
7 lipca 1941 r. batalion Nachtigall 
został wraz z 1 dywizją strzelców 
górskich Wehrmachtu skierowany 
w kierunku Kijowa przez Złoczów, 
Tarnopol, Satanów, Płoskirów i Win-
nicę. Rząd Stećki został aresztowany 
przez Niemców 10 lipca 1941 r. 

/Jarosław Stećko

Nieobecny Szuchewycz uniknął 
aresztowania z rąk Niemców, zarów-
no wówczas, jak i ponownie, gdy 
przeprowadzali oni jesienią 1941 
roku masowe aresztowania wśród 
działaczy OUN, po ostatecznej od-
mowie Bandery i Stećki odwołania 
ogłoszonej 30 czerwca deklaracji 
niepodległości Ukrainy. Po rozwią-
zaniu w październiku 1941 przez 
Niemców batalionu, 1 grudnia 1941 
Szuchewycz wraz z innymi żołnie-
rzami batalionu podpisał roczny 
kontrakt na służbę w 201 batalionie 
policyjnym, w który przekształco-
no bataliony Nachtigall i Roland - w 
stopniu porucznika był zastępcą do-
wódcy batalionu Jewhena Pobihusz-
czego. 

/Jewhen Pobihuszczyj

Po przejściu do konspiracji organi-
zował UPA. 13 maja 1943 na konfe-
rencji Centralnego Prowodu OUN-B 
pozbawiono funkcji p.o. prowidnyka 
Mykołę Łebedia, jego miejsce zajęli 
kolegialnie jako Biuro Prowodu - Zi-
nowij Matła, Dmytro Majiwśkyj i Ro-
man Szuchewycz - ten jako "główny 
prowidnyk". Na III Nadzwyczajnym 
Zjeździe OUN-B (21- 25 sierpnia 
1943) Szuchewycz powołany zo-
stał na Komendanta Głównego UPA 
w randze generała. W 1944 roku 
doprowadził do zjednoczenia ukra-
ińskich organizacji politycznych w 
UHWR (Ukraińska Główna Rada 
Wyzwoleńcza), obejmując jednocze-
śnie funkcję sekretarza generalnego 
UHWR i formalnie podporządkował 
jej UPA. Faktycznie skoncentrował 
w ten sposób w swych rękach władzę 

wojskową i polityczną ukraińskiego 
podziemia. Po uwolnieniu Stepana 
Bandery z obozu koncentracyjnego 
Sachsenhausen w końcu 1944, Szu-
chewycz uznał władzę Bandery jako 
głównego prowidnyka OUN-B, za-
chowując przywództwo w kraju. For-
malnie ustaliła to konferencja OUN-B 
w lutym 1945, która określiła nowy 
skład Biura Prowodu. Na jego czele 
stanął Stepan Bandera, jego zastępca-
mi byli Jarosław Stećko i Roman Szu-
chewycz. UHWR nadała mu w 1946 
roku stopień generała.

/Stepan Bandera 

W przypadku czystki etnicznej w 
Małopolsce Wschodniej Roman Szu-
chewycz, będąc wówczas Głównym 
Komendantem UPA, ludobójcze dzia-
łania co najmniej koordynował. Naj-
później w marcu Główne Dowództwo 
UPA wydało rozkaz wypędzenia Po-
laków pod groźbą śmierci. Szczegóło-
we instrukcje powtórzył rozkaz z maja 
1944 roku  Szuchewycz na III konfe-
rencji OUN-B w lutym 1943 r. Nale-
żał do osób wymieniających Polaków 
jako największych wrogów Ukrainy 
i - według jednej z hipotez - złamanie 
ustaleń III Konferencji, mówiących 
jakoby o nie rozpoczynaniu działań 
zbrojnych na dużą skalę na Wołyniu 
wiosną 1943 r., było efektem cichej 
umowy pomiędzy Klaczkiwskim a 
Szuchewyczem. Nie ulega wątpliwo-
ści, że antypolską czystkę na Wołyniu 
Szuchewycz  zaakceptował. Z uwagi 
na oficjalne stanowisko polskiego 
rządu w sprawie współpracy z Sowie-
tami należy Polaków z naszych ziem 
usuwać twierdził Szuchewycz. Proszę 
to tak rozumieć - dawać polskiej lud-

ności polecenia wyprowadzenia się 
w ciągu kilku dni na rdzenne polskie 
ziemie. Jeśli tego nie wykonają, wte-
dy wysyłać bojówki, które mężczyzn 
będą likwidować, a chaty i majątek 
palić (rozbierać).  W lipcu 1944 r. na 
Zjeździe UHWR Szuchewycz przy-
znał, że na Wołyniu miała miejsce 
„likwidacja” ludności polskiej jako 
odpowiedź na rzekomą współpra-
cę Polaków z Niemcami. Odnośnie 
sytuacji w Małopolsce stwierdził: 
„Dowództwo UPA wydało rozkaz 
wysiedlania Polaków jeśli sami się 
nie przesiedlą. Ataki są kontynuowa-
ne”. W sprawie zbrodni popełnionych 
przez ukraińskich nacjonalistów na 
ludności polskiej Wołynia śledztwo 
prowadzi Oddziałowa Komisja Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Lublinie. W sprawie 
zbrodni popełnionych w Małopolsce 
Wschodniej (województwa tarno-
polskie, stanisławowskie i lwowskie) 
śledztwa prowadzi Oddziałowa Ko-
misja ŚZPNP we Wrocławiu. Zbrod-
nie zostały zakwalifikowane prawnie 
jako ludobójstwo.
Po 1991 roku odrodził się wśród 
Ukraińców kult Romana Szuchewy-
cza, który został patronem ulic, pla-
ców i szkół w wielu miejscowościach.

Pierwszy pomnik upamiętniający 
"ukraińskiego bohatera" powstał w 
Buffalo (USA) w 1968 z inicjaty-
wy tamtejszych Ukraińców za zgo-
dą miejscowych władz. Obecnie na 
Ukrainie istnieją trzy pomniki po-
święcone Szuchewyczowi, wybudo-
wane z inicjatywy tutejszych władz 
ukraińskich, jeden z nich wybudowa-
no w styczniu 2009 roku w miejscu 
gdzie poległ dowódca UPA - Biło-
horszczu. Kolejny pomnik zostanie 
Szuchewyczowi wzniesiony we Lwo-
wie, konkurs na jego budowę został 
już rozstrzygnięty.

12 października 2007 Roman Szuche-
wycz został pośmiertnie nagrodzony 
tytułem Bohatera Ukrainy przez pre-
zydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. 

Dzisiejszy Lwów nie może być tylko 
ukraiński, bo zmieni się w śmieszne 
prowincjonalne miasto z pretensjami 
do europejskości.

Zostań korespondentem Kresowego Serwisu Informacyjnego 
i skontaktuj się z nami: 

Redakcja - Bogusław Szarwiło redakcjaksi@kresy.info.pl 
Dział "Barwy Kresów" - Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl 

/ Roman Szuchewycz bohaterem młodzieży ukraińskiej
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BOHDAN PIĘTKA

1 stycznia 2012 roku – w 103 
rocznicę urodzin Stepana Bande-
ry – odsłonięty został we Lwo-
wie „panteon chwały”, którego 
centralnym elementem jest wła-
śnie ogromny pomnik Bandery, 
przypominający formą monumen-
ty Lenina i Stalina stawiane w 
ZSRR. Jest to nie tylko pomnik 
odrodzonego szowinizmu ukra-
ińskiego, ale także pomnik ban-
kructwa polityki polskiej, która 
do tego odrodzenia znacząco się 
przyczyniła.
Na początku lat 90-tych XX wie-
ku tzw. elity solidarnościowe 
przyjęły, że odrodzona Ukraina 
ma być najważniejszym partne-
rem Polski na Wschodzie. Nie był 
to pogląd nowy, ponieważ od lat 
lansował go Jerzy Giedroyć i jego 
środowisko polityczne. Przyjęcie 
opcji Giedroycia oznaczało m.in. 
przejście do porządku dziennego 
nad „trudnymi sprawami” z prze-
szłości. Okazało się wkrótce, że 
tych „trudnych spraw” z przeszło-
ści w stosunkach z Ukrainą jest 
więcej niż w stosunkach z Rosją. 
Przejście do porządku dziennego 
nad „trudnymi sprawami” odby-
wało się poprzez zakłamywanie 
historii oraz lekceważenie głosu 
świadków, którzy przeżyli ban-
derowskie ludobójstwo. Przyjęcie 
przez polski parlament uchwały 
potępiającej operację „Wisła” i 
zrównującej ją z ludobójstwem 
popełnionym przez UPA było 
pierwszym poważnym sygnałem, 
w jakim kierunku zmierza polity-
ka polska. Zmierzała od początku 
w ślepy zaułek i powinno się to 
stać jasne niemal natychmiast dla 
inicjatorów wspomnianej uchwa-
ły, ponieważ do dnia dzisiejsze-
go nie doczekali się oni rewanżu 
w postaci uchwały ukraińskiego 
parlamentu potępiającej zbrodnie 
OUN-UPA.
Przez prawie 20 lat ton w narracji 
o stosunkach polsko-ukraińskich 
nadawali tacy historycy jak Ry-
szard Torzecki oraz publicyści 
i politycy z okolic salonu mich-
nikowskiego jak Bogumiła Ber-
dychowska, Bohdan Osadczuk, 
Henryk Wujec, Jacek Kuroń, 
Paweł Smoleński, Agnieszka Ar-
nold i in. To dzięki nim weszły do 
obiegu eufemizmy o „konflikcie 
polsko-ukraińskim”, „bolesnych 
wydarzeniach”, „wspólnej winie” 
itp. Na margines debaty publicz-
nej spychano każdego, kto chciał 
mówić o ludobójstwie i zbrodni-
czej ideologii OUN-UPA. Wy-
próbowanym w III RP sposobem 
przyklejano takim ludziom łatkę 
„oszołomów”, czy „nacjonali-
stów”, która automatycznie wy-
kluczała ich z debaty. Jest zresztą 
bardzo znamienna ta zapamięta-
łość środowiska michnikowskie-
go do tropienia na każdym kroku 
„polskiego nacjonalizmu” w sy-
tuacji, gdy jakoś nie przeszkadzał 
im i nie przeszkadza nacjonalizm 
ukraiński – w przeciwieństwie do 
polskiego zbrodniczy i patolo-
giczny.
Jak traktowano w III RP ludzi 
upominających się o prawdę od-
nośnie OUN i UPA najlepiej poka-
zuje przykład Wiktora Poliszczu-
ka, którego salon michnikowski 
zdemaskował jako „agenta Ro-

sji” i który do dzisiaj jest w III 
RP „autorem kontrowersyjnym”, 
przemilczanym nawet na uniwer-
sytetach. Przekonałem się o tym 
niedawno, gdy przypadkowo ze-
tknąłem się z pewnym studentem 
ukrainoznawstwa na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim (studiującym 
pod kierunkiem prof. Grzegorza 
Motyki). Jak szczerze wyznał, 
nazwiska Poliszczuk nigdy nie 
słyszał.
Przełomowym krokiem w reali-
zacji linii politycznej Giedroycia 
wobec Ukrainy było poparcie 
tzw. „pomarańczowej rewolu-
cji” w 2004 roku. Ten przewrót 
polityczny poparły bezwarunko-
wo pod dyktando USA wszyst-
kie znaczące siły polityczne w 
Polsce. Trzeba przypomnieć, że 
wśród popierających „pomarań-
czową rewolucję” znajdowali 
się tacy mężowie stanu jak m.in. 
Aleksander Kwaśniewski, Le-
szek Miller, Adam Michnik, Lech 
Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, 
Bronisław Geremek, Henryk Wu-
jec, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Władysław Bartoszewski, Broni-
sław Komorowski, Donald Tusk, 
Paweł Kowal, Michał Kamiński, 
Lech i Jarosław Kaczyńscy oraz 
Marek Jurek. Żaden z nich na-
wet nie pokusił się o najbardziej 
elementarne zadbanie o polski in-
teres polityczny – na co zwrócił 
uwagę Stanisław Michalkiewicz – 
a mianowicie o to, żeby postawić 
przyjaciołom z CIA jeden waru-
nek – że nie chcemy mieć bande-
rowców jako partnerów politycz-
nych, których będziemy popierać; 
niech CIA znajdzie kogoś innego.
Po „pomarańczowej rewolucji” 
była Pawłokoma – szczególnie 
bolesny zawód dla tych środowisk 
kresowych i patriotycznych, któ-
re wiązały swoje nadzieje z pre-
zydenturą Lecha Kaczyńskiego. 
Zamiast twardego postawienia w 
stosunkach z „pomarańczową” 
Ukrainą kwestii prawdy histo-
rycznej nastąpiła akomodacja do 
ukraińskiej polityki historycznej, 
dalsze relatywizowanie historii 
oraz próby marginalizacji osób i 
środowisk upominających się o 
prawdę.
Otrzeźwieniem dla prezydenta L. 
Kaczyńskiego był dopiero dekret 
Juszczenki o nadaniu Banderze 
tytułu bohatera Ukrainy w stycz-
niu 2010 roku. Wtedy dopiero 
zdobył się na spóźniony głos pro-
testu. Uczciwie trzeba przyznać, 
że był to jak do tej pory najmoc-
niejszy głos protestu ze strony 
polskiego polityka wobec działań 
opcji neobanderowskiej na Ukra-
inie.

„Pomarańczowa rewolucja” za-
kończyła się klęską dzięki fa-
talnym rządom i wzajemnemu 
konfliktowi Juszczenki z Tymo-
szenko, ale przede wszystkim 
dzięki temu, że w 2009 roku USA 
porzuciły Ukrainę, wycofując 
się trwale z Europy Wschodniej. 
Dzisiaj po „pomarańczowej re-
wolucji” zostało 17 pomników 
Bandery na zachodniej Ukrainie z 
„panteonem chwały” we Lwowie 
włącznie oraz rosnąca w siłę par-
tia neobanderowska o absurdalnej 
nazwie „Swoboda”.
Nie można tutaj nie zadać pyta-
nia, gdzie dzisiaj są ci wszyscy 

politycy i „intelektualiści”, któ-
rzy wspierali „pomarańczową 
rewolucję”? Dlaczego wobec 
wydarzenia, które miało miej-
sce we Lwowie 1 stycznia 2012 
roku milczy polski MSZ? Gdzie 
jest Andrzej Wajda, który wraz 
z innymi „autorytetami” sku-
tecznie przeciwdziałał w 2009 
roku powstaniu w Warszawie 
pomnika ofiar banderowskiego 
ludobójstwa? Gdzie dzisiaj jest 
Henryk Wujec – który sam siebie 
mianował „rzecznikiem pojedna-
nia polsko-ukraińskiego”? Jego 
działalność na stanowisku tego 
„rzecznika” sprowadzała się jak 
na razie do gromienia tych, któ-
rzy śmieli mieć wątpliwości co do 
słuszności polityki zakłamywania 
i relatywizowania historii stosun-
ków polsko-ukraińskich.
Gdzie są polskie media z „Gazetą 
Wyborczą” na czele, z taką zacie-
kłością tropiące „polski nacjona-
lizm”? A co z ukraińskim nacjo-
nalizmem – w przeciwieństwie do 
polskiego całkiem realnym, nie 
wyimaginowanym?
Co z takim np. panem Jurijem 
Michalczyszynem (ur. w 1983 
r.), byłym skinheadem, radnym 
Lwowskiej Rady Miejskiej z 
ramienia Ogólnoukraińskiego 
Zjednoczenia „Swoboda” i wice-
przewodniczącym obwodowych 
władz tej partii we Lwowie? W 
kwietniu 2011 roku Michalczy-
szyn – komentując uhonorowanie 
przez Lwowską Radę Miejską 
terrorysty OUN Mykoły Łemyka 
(wykonawcy zamachu na urzęd-
nika konsulatu ZSRR we Lwowie 
Aleksieja Majłowa 21 październi-
ka 1933 roku) – powiedział (cyt. 
za ZAXID.NET): „Dla mnie My-
koła Łemyk jest bohaterem zde-
cydowanie pozytywnym. To wzór 
do naśladowania w ekstremalnych 
warunkach politycznych. Jeśli 
mnie intuicja nie zawodzi, to my 
zbliżamy się do takich warunków. 
Dlatego chciałbym powiedzieć, że 
my działamy nie tylko odtwarza-
jąc wzorce przeszłości, ile w ra-
mach przygotowań do przyszłych 
zdarzeń, w przyszłości. (…) My 
uznajemy kult siły w służbie idei. 
Idea ukraińskiej nacji przewiduje 
priorytet Ukraińca przed innymi 
ideami – życie i zdrowie Ukraiń-
ca ponad wszystkie inne wzglę-
dy. Gdy przy zagrożeniu dla tych 
wartości konieczne jest działanie, 
związane z pozbawieniem życia 
wrogo nastawionego do Ukraińca 
osobnika, oczywiście takie dzia-
łanie musi być zrealizowane. (…) 
To jest moje stanowisko, to jest 
stanowisko partii, to jest nasz styl 
pracy. W przyszłości, mam na-
dzieję, da to swoje rezultaty. Mło-
dzież myśli kategoriami „cool”, 
„nie cool”. Chcemy sprawić, aby 
postępowanie takie, jak postąpił 
Łemyk, było cool”.
Z kolei 6 maja 2011 roku Michal-
czyszyn nazwał zagładę Żydów 
podczas drugiej wojny światowej 
(w której nacjonaliści ukraińscy 
też przecież mają swój niemały 
wkład) „światłym okresem” w hi-
storii Europy (cyt. za www.uain-
fo.net.ua).
Przy okazji odsłonięcia bande-
rowskiego „panteonu chwały” 1 
stycznia 2012 roku Michalczy-
szyn powiedział, że przyjdzie 
czas, że we Lwowie będzie nie 

tylko stadion i lotnisko imienia 
Bandery, ale cały Lwów będzie 
imienia Bandery (Banderastadt 
czy Бандерамiсто?).
A co z wypowiedzią lidera „Swo-
body” Ołeha Tiahnyboka, że w 
granicach „Wielkiej Ukrainy” 
znajdzie się także 19 powia-
tów leżących w województwach 
podkarpackim i lubelskim, czy-
li współczesne polskie Kresy 
Wschodnie?
Tiahnybok ze swoją partią pre-
tenduje do zdobycia władzy (albo 
przynajmniej znaczącej pozy-
cji) na Ukrainie w tegorocznych 
wyborach parlamentarnych (w 
ostatnich wyborach samorządo-
wych „Swoboda” zdecydowanie 
wygrała na zachodzie Ukrainy). 
W programie partii „Swoboda” 
mamy tak bliskie „europejskim 
wartościom” postulaty (oprócz 
budowy „Wielkiej Ukrainy”) jak: 
nacjonalizacja wielkiego bizne-
su, bezwzględne rozprawienie 
się z korupcją, walka ze „zgni-
łym” wpływem kultury Zachodu, 
ograniczenie swobód obywatel-
skich i wprowadzenie „systemu 
wodzowskiego”. To nie jest żad-
na „polityczna retoryka”. Oni te 
hasła traktują poważnie. Jeżeli 
władze Lwowa, których nie stać 
na wiele koniecznych inwestycji 
w tym jednym z najbardziej za-
niedbanych miast Ukrainy, potra-
fiły wyasygnować 1,2 mln USD 
na zbudowanie banderowskiego 
„panteonu chwały”, świadczy to 
dobitnie, że oni traktują swój pro-
gram polityczny poważnie.
Równocześnie z budową pomni-
ków Bandery i upamiętnianiem 
różnych watażków UPA na za-
chodzie Ukrainy blokowane są 
wszelkie próby upamiętnienia 
ofiar nacjonalistów ukraińskich. 
Mylił się pan Wujec krzycząc w 
telewizji do księdza Isakowicza-
-Zaleskiego, że przecież na mo-
giłach ofiar UPA „stają krzyże”. 
Tak stają krzyże, tylko że nie 
wolno pod tymi krzyżami napisać 
kto i kiedy zamordował te ofiary. 
Nawet jeżeli stają krzyże, to do-
słownie naprzeciw budowane są 
pomniki katów (jak w Janowej 
Dolinie, obecnie Bazaltowe) lub 
instalowane są tablice informu-
jące, że sprawcami zbrodni byli 
Niemcy (jak w Hucie Pieniac-
kiej).
Przez ulice miast w zachodnich 
obwodach Ukrainy maszerują ku 
czci Bandery grupy nacjonali-
stycznej młodzieży z płonącymi 
pochodniami. W lasach Gorga-
nów i Czarnohory ćwiczą para-
militarne bojówki „Swobody”. 
Czasem przeprowadzają też „re-
konstrukcje historyczne” walk 
UPA. Z kim zamierzają dzisiaj 
walczyć?
Tego nie potrafią zauważyć wio-
dące polskie media, zajmujące się 
aktualnie, po zażegnaniu groźby 
„faszyzmu” w Polsce ze stro-
ny J. Kaczyńskiego, tropieniem 
wyimaginowanego „faszyzmu” 
Viktora Orbana na Węgrzech. 
Prawdziwy faszyzm wyrasta tym-
czasem za południowo-wschod-
nią granicą, a do jego odrodzenia 
znacząco przyczyniły się polskie 
„elity”.

Rosnący w siłę agresywny nacjo-
nalizm nie jest właściwością tyl-

ko Ukrainy. Z tym samym mamy 
do czynienia na Litwie, gdzie usi-
łuje się niszczyć polskie szkolnic-
two i lituanizować na siłę polską 
mniejszość. Rozpętana przez wła-
dze litewskie antypolska histeria 
spowodowała, że według sonda-
ży ponad 50 proc. Litwinów nie 
chce mieć Polaków za sąsiadów. 
Warto dodać, że Litwa także zo-
stała uznana przez polskie „elity” 
za „strategicznego partnera”, a 
utrzymywanie z nią dobrych sto-
sunków było „priorytetem” kolej-
nych polskich rządów i prezyden-
tów. 
Priorytetem realizowanym kosz-
tem mieszkających na Wileńsz-
czyźnie Polaków, uważanych 
przez władze litewskie (a szcze-
gólnie przez obecne, w gronie 
których są epigoni szaulisów) za 
obywateli drugiej kategorii.
Nie lepiej jest również w Niem-
czech – u najważniejszego „stra-
tegicznego partnera” III RP i 
„adwokata” Polski w Unii Euro-
pejskiej. Na początku stycznia 
2012 roku niemiecki minister kul-
tury Bernard Neumann poinfor-
mował, że został zaakceptowany 
projekt budowy w Berlinie cen-
trum upamiętniającego niemiec-
kie przesiedlenia po drugiej woj-
nie światowej. Centrum to będzie 
ukazywać cierpienia niemieckich 
przesiedleńców przy całkowitym 
pominięciu kwestii odpowie-
dzialności Niemiec za wywoła-
nie drugiej wojny światowej i 
niemieckich zbrodni, które były 
przyczyną podjęcia przez alian-
tów decyzji o przesiedleniach.

Kreowanie martyrologii „wypę-
dzonych” sprzyja w Niemczech 
coraz większemu relatywizowa-
niu historii. Dowodem tego jest 
m.in. artykuł pt. „Masowe ludo-
bójstwo niemieckiego narodu po 
drugiej wojnie światowej”, który 
ukazał się 29 grudnia 2011 roku 
na stronie www.brd-schwindel.
org. Czytamy w nim m.in., że 
„Polacy jak hieny poruszali się 
pomiędzy Rosjanami i wyciąga-
li swoje niemieckie ofiary, męż-
czyzn, kobiety i dzieci, które na-
tychmiast wysyłali do obozów i 
więzień, gdzie byli zabijani i tor-
turowani” (cyt. za „Nasz Dzien-
nik” nr 4 z 5-6 stycznia 2012 r.).

Polskie władze, które przyjęły za-
sadę, żeby nie drażnić sąsiadów, 
nie reagują wcale lub reagują po-
łowicznie na rosnący w siłę szo-
winizm ukraiński, dyskryminację 
mniejszości polskiej na Litwie 
i politykę historyczną Niemiec. 
Zresztą obecny rząd nie prowadzi 
żadnej polityki zagranicznej, tyl-
ko „wpisuje się” w politykę Unii 
Europejskiej. Minister Sikorski 
nawet nie próbuje tego ukrywać. 
W sytuacji coraz bardziej real-
nego rozpadu Unii Europejskiej 
i bankructwa utopii „wspólnego 
europejskiego domu” jest wyso-
ce prawdopodobne, że Polska ze 
słabym i niewydolnym państwem, 
zrujnowaną gospodarką i siłami 
zbrojnymi w stanie rozkładu znaj-
dzie się oko w oko z rosnącymi w 
siłę agresywnymi nacjonalizma-
mi u sąsiadów wschodnich i za-
chodnich. Historia czasem się po-
wtarza i nie zawsze jako parodia.

Klęska polityki polskiej wobec Ukrainy.
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Stanisław Wodyński  

Podczas podróży na Kresy nawiedza 
mnie uporczywa refleksja, że na ska-
żonej krwią niewinnych ludzi ziemi 
…nigdy nie powstanie samodzielne, 
cywilizowane państwo! 
Mimo  podejmowanych przez tamtej-
sze społeczeństwo  prób i wysiłków, 
z roku, na rok więdnie wiara, ulat-
niają się resztki nadziei ,iż dar wol-
ności jaki przyniosła wasalom ZSRR 
polska „Solidarność” – detonując ła-
dunek wybuchowy, który zniszczył 
„imperium szatana” - zaowocuje na 
Ukrainie powstaniem bytu państwo-
wego ,którego obywatele będą rze-
czywistym podmiotem. 
Państwa kierującego się normami 
prawnymi i posiadającego odpowied-
nie instytucje zapewniające ich prze-
strzeganie .
 Niby wszystko tam na pozór jest 
tworzone, tak jak gdzie indziej… jest 
trójpodział władzy, która się dzieli 
tak jak w innych demokracjach na: 
ustawodawczą, wykonawczą i są-
downiczą. Są wprawdzie wzięte od 
europejskich państw wzorce wg. któ-
rych miano zbudować niezależność i 
dobrobyt. Jednak jakoś to Ukraińcom 
nie wychodzi. Z moich obserwacji 
wynika, że niczym na planecie małp 
- wszystko tam jest realizowane ka-
rykaturalnie. Na opak, albo bardzo 
wykoślawione, a dotyczy to przede  
wszystkim najważniejszych  dziedzin 
życia publicznego. Przyglądając się 
Ukrainie  uważniej wygląda na to, iż 
państwa  w rozumieniu tworu trosz-
czącego się o zaspokajanie potrzeb 
zbiorowości mieszkańców ziem le-
żących na Dniestrem i Dnieprem - w 
rzeczywistości  nie ma ! Jest tam  na-
tomiast, rozdęta ponad wszelkie miary 
opresyjna machina przeżarta niewy-
obrażalną korupcją! Od funkcjonariu-
szy  drogowych, poprzez różnej ma-
ści czynownikow w  mundurach i po 
cywilnemu na” hałowach” wszelkich 
szczebli skończywszy. Każdy kontakt 
z tamtejszą - pożal się Boże władzą - 
dla zwykłego człowieka jest zawsze 
jednym, wielkim stresem. Nakłada się 
na to dodatkowo rozbudowana i czer-
piącą korzyści ze wszelkich przeja-
wów życia i aktywności gospodarczej 

- struktura mafijna. Trzeba bowiem na 
Ukrainie nie tylko opłacać się sprze-
dajnym urzędnikom i milicjantom, 
ale i zwykłym bandytom. Prowadzisz, 
warsztat samochodowy, sprzedajesz 
na targowisku, masz sklep, handlu-
jesz warzywami, jeździsz taksówką, 
ba - budując dom płacisz haracz! Na 
studia dziecko nie dostanie się bez 
łapówki. Lekarz bez zwyczajowego” 
wziątku” - na ciebie nie spojrzy. Do 
tego dochodzi przecież codzienne 
utrzymanie siebie i swojej rodziny za 
pensje stanowiące równowartości 100 
euro na miesiąc, przy cenach podsta-
wowych produktów i usług porów-
nywalnych do cen w Polsce, a nawet 
i wyższych. Cała rzesza rencistów 
i emerytów otrzymuje świadczenie 
700 hrywien miesięcznie!!, co daje w 
przeliczeniu na złotówki niecałe 300 
zł! 

W miastach jest wprawdzie kolorowo, 
są pasaże handlowe, w których sprze-
dają luksusowy towar, jak w europej-
skich metropoliach, ale klientami są w 
nich chyba tylko przyjezdni z zagra-
nicy, albo ci, którzy pobierają „kały-
mę” - przeróżnego kalibru gangsterzy. 
Życie tam jest jednym pasmem udrę-
ki, która jest znoszona z filozoficzna 
pokorą …iż „u nich ,nigdy nie będzie 
normalnie”. W rozmowach dominuje 
rezygnacja i coraz bardziej artykuło-
wane przeświadczenie, że ”Ukraina 
ne bude żywa” - póki nie rozliczy się 
z mrocznej przeszłości !
Są też i inne postawy, które pań-
stwową, cywilizacyjną i kulturalną 
oligofrenię próbują zamaskować, za-
głuszyć hałaśliwym nacjonalizmem 
i przy każdej okazji odwołują się do 
najplugawszych i haniebnych tradycji 
morderców spod znaków OUN-UPA.
 Wymachują czerwono czarnymi 
sztandarami .W nawet w najmniejszej 
miejscowości,  w „pasiołkach„  zale-
dwie usypuje się kurhany ozdobione 
tryzubem - upamiętniające gierojów 
poległych dla sławy Ukrainy. Jak w 
prześmiewczym utworze: 
”a na switu Ukrainy, zjehałysia wsie 
Rusiny, czeres misto szli piszki, aż im 
workotiły kiszki, perszyj jechał Hryć 
Sobaka, za nim Fedko Hajdamak, po-
tem panna Ksenia Ryło, a na zadzie 

graf Syryło i di toczki, takie małe, co  
w czewczera w  portki sr..ły i spewała 
wsia drużyna „szcze ne umerła Ukra-
ina” … 
Świętują przy każdej, nadarzającej  
się  okazji, wygłaszając przy tym na-
tchnione patriotyzmem przemówie-
nia, pięknie śpiewając - zapewniając o 
swojej miłości do ojczyzny, którą tak 
na prawdę, pełniąc funkcje państwo-
we, czy też administracyjne  okropnie 
okradają, oszukują nagminnie! Co-

dziennie i stale, wykorzystując każdą 
sposobność !.Każdą okazję ! Każde 
stanowisko!
Budują przy tym  ozdobne cerkwie, 
obwieszają urzędy ikonami, wypeł-
niają podczas nabożeństw tłumnie  
świątynie. Wygląda na to, że auten-
tycznie   poszukują sacrum, którego 
na  ponad 50 lat pozbawili ich ko-
muniści. Ale wyznać straszliwego 
grzechu ludobójstwa popełnionego w 
imię narkotycznych wizji Samostijnej 
Ukrainy nie potrafią! 
Nie umieją przyznać się do zbrodni! 
Do  niewyobrażalnych cierpień jakie 
w imię doktryny czystek etnicznych  
zadawali niewinnym ludziom
-Polakom, swoim długoletnim są-
siadom, a nawet niekiedy i bliskim 
krewnym.

Foto - autor

Skażona krwią niewinnych ludzi ziemia 
…nie wydaje plonów!
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BOHDAN PIĘTKA

Pisarstwo historyczne Damiana 
Markowskiego stało się przed-
miotem mojej polemiki („Myśl 
Polska” nr 16-16/2011, „Wołyń 
i Polesie” nr 69-70/2011, „Kre-
sowy Serwis Informacyjny” nr 
8/2012) w związku z jego arty-
kułem pt. „Ostatni rajd”, opubli-
kowanym w styczniu 2011 roku 
na łamach miesięcznika „Biesz-
czady” nr 1 (18). Markowski 
przedstawił w nim infantylną in-
terpretację faktu historycznego, 
jakim był rajd jednej z sotni UPA 
w przygraniczne rejony Rumunii 
latem 1949 roku. Moją uwagę 
zwrócił przede wszystkim język, 
jakim pisze on o UPA – forma-
cji zbrodniczej i szowinistycznej 
–  a dla Markowskiego normal-
nej partyzantki godnej uznania 
ze względu na swój antykomu-
nizm i antysowietyzm. Po drugie 
moją dezaprobatę wzbudziło to, 
że Markowski w przywoływanej 
i cytowanej bibliografii oparł się 
prawie wyłącznie (poza Grze-
gorzem Motyką) na ukraińskich 
publicystach neobanderowskich 
zakłamujących i preparujących 
historię.
Ta druga uwaga dotycząca jego 
warsztatu historycznego jest 
szczególnie istotna, ponieważ 
będzie podniesiona również w ni-
niejszej polemice. Przedmiotem 
tej polemiki jest artykuł Markow-
skiego zatytułowany „Czystka 
etniczna ludności polskiej Kar-
pat Wschodnich i Podkarpacia 
(luty-wrzesień 1944 r.). Zarys 
problematyki”. Artykuł ten ma 
się ukazać w pierwszej połowie 
2012 roku na łamach periodyku 
krajoznawczego „Płaj. Almanach 
Karpacki”, wydawanego przez 
Towarzystwo Karpackie. Jego 
tekst – zamieszczony na portalu 
internetowym „Infonurt 2” (www.
infonurt3.com) – otrzymałem za 
pośrednictwem pana Wiesława 
Tokarczuka – redaktora naczelne-
go portalu internetowego „Kresy 
Nasze Kresy”.
Artykuł liczy nieco ponad 17 
stron maszynopisu i dotyczy… 
No właśnie, czego? Już w tytule 
mamy użyty eufemizm „czystka 
etniczna”. Dalej Markowski uży-
wa znanego już chyba powszech-
nie eufemizmu „rzeź wołyńska”, 
a także „konflikt ukraińsko-pol-
ski z pierwszej połowy XX wie-
ku”. Sformułowania te powstały 
i funkcjonują w kręgu polskiego 
lobby ukraińskiego (a może bar-
dziej stosowniej byłoby napisać 
lobby probanderwskiego) po to 
by wyprzeć słowo „ludobójstwo” 
– jedyne właściwe z prawnego, 
historycznego i moralnego punk-
tu widzenia określenie tego, co 
dokonali szowiniści ukraińscy 
wobec Polaków na Kresach II 
RP (por.: Ryszard Szawłowski, 
„Kwalifikacja prawna tzw. akcji 
antypolskiej na Kresach Wschod-
nich w latach czterdziestych XX 
wieku jako ludobójstwa”, w: 
„Wołyń 1943-rozliczenie”, War-
szawa 2010, s. 48-62). Termin 
„konflikt polsko-ukraiński” czy 
„ukraińsko-polski” został użyty 
po raz pierwszy przez Ryszar-
da Torzeckiego do opisu agresji 
ultranacjonalistycznego ruchu 
ukraińskiego przeciw narodowi i 

państwu polskiemu, bo właśnie z 
agresją jednej strony, a nie z obu-
stronnym konfliktem mieliśmy 
do czynienia (por.: R. Torzecki, 
„Przyczyny i skutki konfliktu 
polsko-ukraińskiego w czasie II 
wojny światowej”, „Dzieje Naj-
nowsze” nr 3/1993). Natomiast 
określenia „czystka etniczna” i 
„rzeź wołyńska” jako sformuło-
wania zastępcze (alternatywne) 
wobec określenia „ludobójstwo” 
zostały spopularyzowane w krę-
gu publicystyki „Gazety Wybor-
czej”, a szczególnie w publicy-
styce Agnieszki Arnold.
Używanie w odniesieniu do ban-
derowskiego ludobójstwa propa-
gandowej (konflikt polsko-ukra-
iński, czystka etniczna, tragiczne 
wydarzenia), a nie naukowej ter-
minologii zostało narzucone m.in. 
przez Wołodymyra Wiatrowycza 
– kandydata nauk historycznych, 
jednego z czołowych apologetów 
OUN i UPA, dyrektora Centrum 
Badań Ruchu Wyzwoleńczego 
we Lwowie, a w latach 2008-
2010 dyrektora Archiwum Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy, zde-
maskowanego przez zachodnich 
historyków (Johna Paula Himkę, 
Marco Carynnika i Pera Andersa 
Rudlinga) jako propagandystę, 
posługującego się sfałszowanymi 
dokumentami.
Celem tych zabiegów językowych 
jest rozmywanie i zakłamywanie 
prawdy o nacjonalizmie ukra-
ińskim, jego szowinistycznym i 
zbrodniczym charakterze oraz po-
pełnionych w jego imieniu zbrod-
niach – czyli to wszystko czym 
wspomniane lobby mające opar-
cie w potężnych mediach i siłach 
nacisku konsekwentnie zajmuje 
się co najmniej od 20 lat.
Przedmiot artykułu Markowskie-
go stanowi zatem ludobójstwo 
dokonane przez szowinistów 
ukraińskich na Polakach zamiesz-
kujących 18 powiatów w woje-
wództwach lwowskim i stanisła-
wowskim (Brzozów, Dobromil, 
Drohobycz, Lesko, Przemyśl, 
Sambor, Sanok, Turka, Dolina, 
Horodenka, Kołomyja, Nadwór-
na, Rohatyn, Stanisławów, Stryj, 
Śniatyń, Tłumacz, Żydaczów). 
Wszystkie te powiaty znajdowa-
ły się na terenie Karpat Wschod-
nich lub Podkarpacia. Dlaczego 
Markowski wyodrębnił te powia-
ty? Z punktu widzenia warsztatu 
badawczego taki zabieg nie ma 
sensu. Eksterminacja ludności 
polskiej w tych powiatach miała 
bowiem miejsce w tym samym 
czasie, co eksterminacja ludności 
polskiej zamieszkującej pozostałe 
powiaty województw lwowskiego 
i stanisławowskiego. Była to po 
prostu jedna operacja ekstermi-
nacyjna rozpoczęta przez UPA na 
początku 1944 roku i prowadzona 
z największym natężeniem do za-
jęcia tych terenów przez wojska 
sowieckie (chociaż mordy kon-
tynuowano też po „wyzwoleniu” 
przez Armię Czerwoną).
Czy zatem Markowski dokonał 
wspomnianego wyodrębnienia 
dlatego, że napisał artykuł do pu-
blikacji w periodyku poświęco-
nym – jak nas informuje strona 
internetowa Towarzystwa Kar-
packiego – „historii, etnografii, 
przyrodzie i kulturze Karpat”, czy 
dlatego by dowodzić, że temat nie 

jest dobrze zbadany, a on jest pio-
nierem badań?
Wiele wskazuje na tę drugą moż-
liwość. Już bowiem na początku 
stwierdza, że „historiografia pol-
ska poświęciła temu aspektowi 
stosunkowo niewiele miejsca w 
temacie konfliktu ukraińsko-pol-
skiego z pierwszej połowy XX 
wieku”. Przywołana przez niego 
praca Szczepana Siekierki, Hen-
ryka Komańskiego i Eugeniu-
sza Różańskiego, „Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w wo-
jewództwie stanisławowskim 
1939-1946” (Wrocław 2006), 
„została w lwiej części oparta o 
relacje świadków i nie wykorzy-
stuje źródeł dokumentalnych”. 
Te relacje świadków-ofiar są dla 
Markowskiego z punktu widzenia 
standardów badawczych mniej 
wiarygodne niż dokumenty. Pro-
blem jednakże polega na tym, że 
szowiniści ukraińscy nie doku-
mentowali swoich zbrodni, ale 
już w trakcie ich popełniania im 
zaprzeczali, co znalazło później 
wyraz w tzw. „Litopysie UPA”.
Podobnie ocenia pracę S. Siekier-
ki, H. Komańskiego i Krzyszto-
fa Bulzackiego, „Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na Polakach w woje-
wództwie lwowskim 1939-1947” 
(Wrocław 2006). Jednakże jak 
stwierdza dalej opracowania te, 
„choć sporządzone z wieloma 
błędami warsztatowymi, sta-
nowią jednak najdokładniejszą 
próbę ustalenia strat ludzkich w 
kilkudziesięciu powiatach przed-
wojennej Polski i pozwalają na 
określenie przybliżonej liczby za-
mordowanych”. Czyli nic nowego 
autor artykułu nie odkryje.
Jako cel swojego artykułu Mar-
kowski określa „zwrócenie uwa-
gi na nierozwiązany problem 
braku dokładniejszych ustaleń 
strat ludności polskiej w Karpa-
tach Wschodnich, poniesionych 
w wyniku działań ukraińskich 
nacjonalistów w l. 1943-1947”. 
W związku z tym postuluje prze-
prowadzenie szczegółowej kwe-
rendy w archiwach niemieckich 
i ukraińskich, odnalezienie doku-
mentów okupacyjnej administra-
cji niemieckiej oraz „świadectw 
ukraińskich partyzantów biorą-
cych udział w akcjach przeciwko 
Polakom” (ach ten język, ach ten 
styl!).

Swoją rekonstrukcję historii Mar-
kowski zaczyna od mocnego ak-
centu: „Kiedy wiosną 1943 r. sil-
ne zgrupowania UPA oczyszczały 
obszary wiejskie z administracji 
niemieckiej i przystąpiły do ma-
sowej likwidacji skupisk polskiej 
ludności cywilnej na Wołyniu, 
w Galicji Wschodniej panował 
względny spokój. Iskrą rzuconą 
na prochy okazał się dopiero rajd 
sowieckiego Szumskiego Zgru-
powania Partyzanckiego gen. mjr. 
Sidora Kowpaka w czerwcu 1943 
r., który skłonił dowództwo UPA 
do przeprowadzenia mobilizacji 
w Galicji i stworzenia siły zdol-
nej przejąć kontrolę nad terena-
mi traktowanymi jako matecznik 
dla przyszłych działań powstań-
czych. Nowo powstałe oddziały 
UPA miały tymczasowo występo-
wać pod nazwą Ukraińskiej Naro-

dowej Samoobrony”.
W zacytowanym fragmencie naj-
bardziej ciekawa jest informa-
cja o oczyszczaniu wiosną 1943 
roku przez „silne zgrupowania 
UPA” obszarów wiejskich z ad-
ministracji niemieckiej. Autor nie 
zamieszcza żadnego przypisu i 
nie powołuje się na żadną biblio-
grafię. Osobiście bardzo chciał-
bym poznać źródła, z których 
autor zaczerpnął wiedzę o owym 
oczyszczaniu obszarów wiejskich 
z administracji niemieckiej przez 
UPA. Jeszcze bardziej chciałbym 
się dowiedzieć, w jakich miejsco-
wościach i kiedy miało to miej-
sce, ilu Niemców zabiła UPA, 
ile stoczyła z nimi potyczek i co 
zostało ustanowione w miejsce 
zlikwidowanej administracji nie-
mieckiej? Obawiam się, że Mar-
kowski opiera swoją wiedzę w tej 
kwestii na neobanderowskiej pro-
pagandzie (bo raczej nie historio-
grafii) krzewionej od dziesięcio-
leci przez banderowską diasporę 
w Kanadzie, a po 1991 roku także 
coraz intensywniej na Ukrainie.
W świetle tej propagandy UPA 
miała toczyć walki z Niemcami, 
a nawet wyzwolić całą zachodnią 
Ukrainę przed nadejściem wojsk 
sowieckich (najbardziej prymi-
tywnym wytworem tej propagan-
dy jest słynny film Ołesia Jan-
czuka „Żelazna sotnia”). Prawda 
jest jednak taka, że UPA walk z 
Niemcami nie toczyła, ponieważ 
Trzecia Rzesza Hitlera zawsze 
była dla szowinistów ukraińskich 
pożądanym partnerem – politycz-
nym i ideologicznym – a nigdy 
wrogiem. W 1943 i 1944 roku 
istotnie toczyły się, ale nie wal-
ki tylko rozmowy ukraińsko-nie-
mieckie. Ich rezultatem było m.in. 
powstanie ukraińskiej dywizji SS 
Galizien. W czasie tych rozmów 
nacjonaliści ukraińscy godzili się 
na bardzo wiele, np. na taki sta-
tus „samostijnej Ukrainy”, jaki 
miał Protektorat Czech i Moraw. 
Jeżeli dochodziło do sporadycz-
nych starć pomiędzy UPA i żan-
darmerią niemiecką, czy nawet 
wojskiem, to miały one charakter 
incydentalny.
Również dużo przesady jest w 
owej „iskrze rzuconej na prochy”, 
czyli rajdzie liczącego około 
2000 ludzi sowieckiego zgrupo-
wania partyzanckiego Kowpaka 
z północno-wschodniej Ukrainy 
przez Polesie i Wołyń w Karpa-
ty Wschodnie (nie było to żadne 
„Szumskie Zgrupowanie Party-
zanckie”, ale Partyzanckie Zgru-
powanie Obwodu Sumskiego). 
Na związek pomiędzy rajdem 
Kowpaka a przyspieszeniem 
ukraińskiego ludobójstwa na Po-
lakach na Wołyniu i w Małopol-
sce Wschodniej zwracał uwagę 
m.in. Edward Prus. Jednakże do 
tego ludobójstwa i tak by doszło, 
nawet gdyby nie pojawili się na 
tych terenach partyzanci sowiec-
cy, ponieważ było ono zaplano-
wane znacznie wcześniej. Fakt, 
że rajd Kowpaka skłonił UPA do 
natychmiastowej „mobilizacji” 
w Małopolsce Wschodniej jest 
najlepszym dowodem na to, że 
banderowcy byli zdeterminowa-
ni wymordować Polaków przed 
nadejściem wojsk sowieckich, że 
to ludobójstwo nie było dziełem 
przypadku, ale wynikało z poli-

tycznych i ideologicznych celów 
przyjętych jeszcze u zarania Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów.
Markowski pisze – zresztą zgod-
nie z prawdą – że rajd Kowpa-
ka wywołał przejściowy zamęt 
sprzyjający zamiarom OUN opa-
nowania Karpat i uczynienia z 
nich „bazy dla dalszych operacji” 
(eksterminacji Polaków). Dalej 
stwierdza, że „do końca 1943 r. 
siły powstańcze stoczyły szereg 
walk z partyzantką sowiecką i 
niemiecką żandarmerią, głównie 
w swym mateczniku-Gorganach, 
a także na rubieżach Czarnego 
Lasu”. Nazywanie UPA „siłami 
powstańczymi” „powstańcami”, 
czy „partyzantami”, w czym 
Markowski nie widzi nic niesto-
sownego, jest istotną cechą jego 
publicystyki. UNS-UPA po „mo-
bilizacji” w Małopolsce Wschod-
niej natychmiast przystąpiła do 
walki z partyzantami sowieckimi 
– bo to był główny poza Pola-
kami wróg, a nie Niemcy. Co do 
rzekomych walk z żandarmerią 
niemiecką mam – jak wskazałem 
wyżej – poważne wątpliwości.
Nie wiem po co Markowski przy-
wołuje jeden ze słynnych bande-
rowskich mitów o tym, że jako-
by sowieccy partyzanci mieli się 
„przebierać” za banderowców i 
mordować Polaków w celu „po-
głębienia konfliktu ukraińsko-
-polskiego”. Mit ten został wy-
myślony przez Mykołę Łebedia 
– bezpośredniego współorgani-
zatora ludobójstwa na Polakach, 
jednego z największych zbrod-
niarzy banderowskich i najbez-
czelniejszych preparatorów mi-
tologii (bo przecież nie historii) 
OUN-UPA. Dla Markowskiego 
sprawa wcale nie jest tak oczy-
wista, bo jak pisze „Łebed nie 
podaje dokładnie odniesienia do 
cytowanego źródła i w związku z 
tym trudno obecnie zweryfikować 
tę hipotezę, na temat której trwa 
dyskusja historyków”.

Trudno zweryfikować? Trwa dys-
kusja wśród historyków? Wśród 
jakich? Pewnie takich jak Petro J. 
Poticznyj i Iwan Łyko – współau-
torów „Litopysu UPA” – których 
cytuje w dalszej części. Poticznyj 
to zresztą jeden z twórców mitu 
o polskiej zbrodni w Pawłokomie.
Nie można określić inaczej niż 
infantylny wniosek Markowskie-
go, że „nacjonaliści ukraińscy 
postrzegali Polaków jako zagro-
żenie, widząc w nich konspirato-
rów i realizatorów idei Polski „od 
morza do morza”. Trudno zaprze-
czyć postrzeganiu Polaków jako 
potencjalnych wrogów, zważyw-
szy, że nieliczna polska ludność 
Karpat Wschodnich często utrzy-
mywała kontakty z ZWZ-AK i 
wspomagała kurierów”.
Otóż nacjonaliści ukraińscy uwa-
żali Polaków za wrogów nie dla-
tego, że ci utrzymywali kontakty 
z AK i rzekomo chcieli Polski od 
morza do morza, ale dlatego, że 
Polacy zostali zdefiniowani jako 
wróg przez szowinistyczną ide-
ologię o cechach faszystowskich, 
która została stworzona przez 
Dmytro Doncowa i przyjęta przez 
Organizację Ukraińskich Nacjo-
nalistów. Ta ideologia zakładała 
utworzenie homogenicznego et-
nicznie i totalitarnego państwa 
ukraińskiego, w którym nie było 
miejsca dla żadnych narodowo-
ści innych poza ukraińską. Co się 

Meandry Damiana Markowskiego.
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
miało stać z „obcoplemieńcami” 
Doncow nie pozostawiał wątpli-
wości już w latach 20-tych XX 
wieku. „Nie zawahasz się spełnić 
największej zbrodni, kiedy tego 
wymaga dobro sprawy” – głosiło 
„siódme przykazanie” z „Deka-
logu ukraińskiego nacjonalisty” 
przyjętego przez OUN w 1929 
roku.
To była rzeczywista przyczyna 
wrogości i nienawiści. Ze swo-
imi sąsiadami, których ideologia 
Doncowa i Bandery zdefiniowa-
ła jako wrogów, których trzeba 
zniszczyć, Ukraińcy przed wy-
buchem drugiej wojny świato-
wej wypili morze wódki, a nawet 
zdążyli założyć wiele rodzin. Do-
póki nie pojawiła się ideologia 
nacjonalistyczna oraz Organiza-
cja Ukraińskich Nacjonalistów, 
wspierana finansowo i politycz-
nie przez Niemcy, ZSRR, Litwę 
i Czechosłowację, bierny poli-
tycznie naród ukraiński jakoś nie 
przejawiał wrogości do polskich 
sąsiadów ani jej wzajemnie nie 
doświadczał.
W zasadzie to każde zdanie w 
artykule Markowskiego wyma-
ga polemiki. Omawiając rozwój 
struktury organizacyjnej UNS i 
UPA w Karpatach Wschodnich pi-
sze o formowaniu tzw. oddziałów 
samoobrony (SKW-Samoobronni 
Kuszczowi Widdiły), które po-
dobnie jak na Wołyniu odegrały 
kluczową rolę w ludobójstwie. 
Na ich czele – jak stwierdza 
Markowski – stawali członkowie 
UNS-UPA, co trzeba zauważyć 
było odrzuceniem pozorów, które 
jeszcze próbowano utrzymywać 
na Wołyniu. „Po Świętach Wiel-
kiej Nocy – pisze Markowski – w 
połowie kwietnia 1944 r. wyszko-
leni i uzbrojeni strzelcy SKW 
utworzyli nowe oddziały UPA”. 
Jacy „strzelcy”? Chyba rizuny? 
Panie Markowski, oni nie strzela-
li! Odrąbywali ręce i nogi siekie-
rami, rozcinali nożami brzuchy, 
obcinali kobietom piersi, wbijali 
dzieci na sztachety płotów, zdzie-
rali płatami skórę itd. Zresztą 
parę zdań dalej Markowski opi-
suje napad bojówki ukraińskiej 
na wieś Potoczyska w powiecie 
Horodecka w grudniu 1943 roku 
i cytuje wspomniane opracowanie 
Siekierki, Komańskiego i Różań-
skiego, wedle którego „dziewię-
cioletniego syna kościelnego po-
wiesili na drzewie obok kościoła, 
innemu dziecku wykłuli oczy, a 
córkę wspomnianego mężczy-
zny przybili gwoździami [sic!] 
do drzwi mieszkania. Dziewczy-
na żyła jeszcze przez jakiś czas, 
zanim umarła w męczarniach”. 
Więc to chyba nie byli „strzelcy”?
Jednakże jak infantylnie brzmi w 
zestawieniu z tym cytatem uwaga 
Markowskiego, że „kierownictwo 
OUN i dowództwo UPA wykorzy-
stało powstające siły partyzanckie 
do fizycznej eliminacji Polaków, 
pragnąc również w ten sposób za-
pewnić rekrutom chrzest bojowy, 
który nie przyniósłby większych 
strat”.

„Chrzest bojowy”… W przybi-
janiu gwoździami do drzwi. W 
ogóle stosowanie. określeń „siły 
partyzanckie” i „rekruci” w sto-
sunku do członków UPA sugeru-
je, że była to normalna armia czy 
partyzantka, o czym Markowski 
jest niewątpliwie przekonany. 
Tymczasem były to zwykłe ban-
dy terrorystyczne, co i tak jest 

określeniem bardzo uprzejmym, 
ale język kulturalnych ludzi jest 
zbyt ubogi, by opisać grozę bar-
barzyństwa i całkowitą destrukcję 
człowieczeństwa.
Jeżeli sam Markowski uznaje za 
wiarygodną relację świadka Wła-
dysława Pazio (z opracowania 
Siekierki, Komańskiego i Różań-
skiego), w świetle której „do koń-
ca nie wierzono, że z rąk ukra-
ińskich sąsiadów może spotkać 
coś złego, przyjmując najczęściej 
hasła typu „u nas to niemożliwe” 
i in.”, to ma chyba najlepszy do-
wód na to, że nie było żadnego 
konfliktu ukraińsko-polskiego. 
Gdyby bowiem był, to Polacy 
byliby zawczasu przygotowani 
na agresję ukraińskich sąsiadów. 
Tymczasem nie byli przygotowa-
ni, ponieważ się tej agresji nie 
spodziewali żyjąc z Ukraińcami 
w pokoju przez całe pokolenia.
Jak należy rozumieć twierdze-
nia Markowskiego o rzekomym 
oczyszczaniu przez UPA wsi z 
okupacyjnej administracji nie-
mieckiej i jej walkach z żandar-
merią niemiecką w świetle cyto-
wanego przez niego meldunku 
komendanta Obwodu AK Kałusz? 
W meldunku tym, przechowy-
wanym w zbiorach Archiwum 
Akt Nowych, stwierdzono m.in.: 
„Współpraca przeciwpolska ukra-
ińsko-niemiecka wygląda obecnie 
w ten sposób, że Ukraińcy bez-
karnie wymordowują część lud-
ności polskiej, reszta koncentruje 
się w pobliżu miast i większych 
garnizonów niemieckich. [...] 
Przeciwstawienie się tej akcji bę-
dzie możliwe, gdyż kroki ochron-
ne już poczyniono w szerokim za-
kresie i są ludzie chętni do akcji 
samoobrony, brak jest jednak do-
statecznej ilości broni, koniecznej 
wobec nowoczesnego uzbrojenia 
przez Niemców band UPA”.
Markowski potrafił zauważyć, 
że opinia ukraińskiego historyka 
Wołodymyra Chanasa, iż zorga-
nizowanie i trwanie polskiej sa-
moobrony było „przedłużeniem 
konfliktu”, „wydaje się być, de-
likatnie rzecz ujmując, co naj-
mniej nie na miejscu”. Potrafił 
też z dezaprobatą odnieść się do 
bezczelnych i prostackich twier-
dzeń ostatniego komendanta UPA 
Wasyla Kuka, że jakoby nie było 
żadnego rozkazu mordowania 
Polaków, a „konflikt ukraińsko-
-polski” miał być konfliktem 
„chłopskim” o ziemię. Przyznaje 
również, że za zbrodnie w po-
wiecie stanisławowskim ponoszą 
odpowiedzialność podkomendni 
Wasyla Andrusiaka-„Rizuna”, o 
którym pisałem w „Kresowym 
Serwisie Informacyjnym” nr 
4/2011 i „Wołyniu i Polesiu” nr 
72/2011 w związku z moją pole-
miką z pisarzem ukraińskim Juri-
jem Andruchowyczem, dla które-
go Andrusiak-„Rizun” okazał się 
wcieleniem Robin Hooda.
Ze swej strony dodam, że war-
to też wspomnieć postać Petro 
Melnyka-„Chmary” – „bohatera” 
wspomnianego artykułu Mar-
kowskiego „Ostatni rajd” – który 
był bliskim współpracownikiem 
Andrusiaka-„Rizuna”, prowidny-
kiem OUN-B w powiecie Nad-
wórna, dowódcą 21.Odcinka Tak-
tycznego UPA „Huculszczyzna” i 
kierował eksterminacją Polaków 
m.in. w powiecie Nadwórna.
Niestety omawiając tzw. polski 
odwet Markowski powołuje się 
m.in. na „historyka” Łwa Szan-

kowśkiego oraz na takie źródło 
historyczne jak „Protokoły OUN 
pro antyukrajinśkyj teror hitle-
riwciw ta Poliakiw na Sambirsz-
czyni. 26 czerwnia 1944 roku” 
(opublikowane w „Ukrajinśkyj 
zdwyh. Prykarpattja 1939-1945”, 
w opracowaniu Wołodymyra 
Serhijczuka, Kijów 2005). Łew 
Szankowśkyj ps. Ołeh Marto-
wycz (1903-1995) był w latach 
1942-1945 prominentnym dzia-
łaczem banderowskim, jednym 
z założycieli tzw. Ukraińskiej 
Głównej Rady Wyzwoleńczej 
(UHWR – politycznej przykrywki 
OUN-B i UPA) i współpracow-
nikiem jej przedstawicielstwa w 
Monachium, a po wojnie jednym 
z bardziej zasłużonych twórców 
mitologii (bo raczej nie badaczy 
historii) OUN-UPA (m.in. współ-
autor „Litopysu UPA”).
Markowski najprawdopodobniej 
nie potrafi jednak uwolnić się od 
uroku banderowskich i neoban-
derowskich historyków oraz źró-
deł historycznych wytworzonych 
przez zbrodniarzy. Nie rozumiem 
jak można przyjmować bezkry-
tycznie informację ze wspomnia-
nego „Protokołu OUN…”, że „3 
kwietnia 1944 r. grupa Polaków 
uzbrojonych w automaty napadła 
na dom ounowca Petra Pecijuka w 
Waczkowicach k. Sambora. Na-
pastnicy obrabowali go i zatruli 
mu studnię”. Polacy uzbrojeni w 
automaty? A czemu nie w czołgi? 
Zgodnie z warsztatem naukowym 
historii taką informację trzeba 
zweryfikować przez konfrontację 
z innym źródłem. Jeżeli jest to 
niemożliwe, należy to zastrzec.
Cytowany przez Markowskiego 
Łew Szankowśkyj pisze o od-
wecie Polaków służących w tzw. 
Istriebitielnych Batalionach, po-
wołanych przez NKWD na Kre-
sach południowo-wschodnich po 
przejściu ofensywy Armii Czer-
wonej. Wedle Szankowśkiego 
jedną z najkrwawszych akcji od-
działów IB złożonych z Polaków 
w Karpatach Wschodnich była pa-
cyfikacja wsi Grabowiec w rejo-
nie Bohorodczany (przedwojenne 
województwo stanisławowskie) 
29 sierpnia 1944 roku, podczas 
której spalono ponad 300 gospo-
darstw, zamordowano 86 Ukra-
ińców, a 70 aresztowano. Jak to 
się ma jednak do ogólnie znanego 
faktu, że na terenie przedwojen-
nych województw stanisławow-
skiego i tarnopolskiego większość 
w batalionach IB stanowili Ukra-
ińcy? Wiarygodność Szankowś-
kiego została zakwestionowana 
m.in. przez Johna Paula Himkę w 
eseju „War Criminality: A Blank 
Spot in the Collective Memory of 
the Ukrainian Diaspora” („Spaces 
of Identity Central Europe”, Vol. 
5, No 5/2005, „Special Issue: War 
Crimes”, s. 9-24, www.pi.libray.
yorku.ca, www.yorku.ca).
Omawiając kwestię współpracy 
partyzantki poakowskiej z UPA 
na tzw. „Zakerzonii” Markowski 
powołuje się na kolejne dość ory-
ginalne źródło historyczne, a mia-
nowicie słynny „Litopys UPA”, w 
jego mniemaniu zapewne całko-
wicie wiarygodny.

Rodzi się tutaj pytanie dlaczego 
ani raz nie uznał za stosowne po-
wołać się na takich autorów ukra-
ińskiego pochodzenia jak Wiktor 
Poliszczuk czy John Paul Himka? 
Prezentują oni zupełnie odmien-
ny punkt widzenia na kwestię 

nacjonalizmu ukraińskiego niż 
Szankowśkyj, Poticznyj, Łyko, 
czy Iliuszyn. Ten punkt widze-
nia najprawdopodobniej autorowi 
omawianego artykułu jednak nie 
odpowiada. Preferuje on wyraź-
nie neobanderowską historiogra-
fię bez konfrontacji jej tez z hi-
storiografią wolną od związków 
z ideologią nacjonalizmu ukraiń-
skiego.

Markowski podważa ustalenia 
Siekierki, Komańskiego i Różań-
skiego odnośnie liczby ofiar ludo-
bójstwa, ponieważ jego zdaniem 
„autorzy ci mylą się wielokrot-
nie, podając dwukrotnie śmierć 
tych samych osób w odniesieniu 
do różnych wydarzeń”. Całkowi-
cie przy tym ignoruje najnowsze 
ustalenia Ewy Siemaszko (E. Sie-
maszko, „Bilans zbrodni”, „Biu-
letyn IPN” nr 7-8/2010, s. 77-
94). Za pewne uważa tylko ofiary 
znane z nazwiska, których liczba 
według niego wynosi dla woje-
wództwa stanisławowskiego co 
najmniej 3860 (według Siemasz-
ko 3843), a dla „górskiej części” 
województwa lwowskiego co 
najmniej 1600 (według Siekierki 
i in. 4270, a według Siemaszko 
6397 dla całego województwa 
lwowskiego). Nie zauważa, że 
Siemaszko zweryfikowała liczby 
podawane przez Siekierkę i in. i 
według jej szacunku prawdopo-
dobna liczba ofiar w zaokrągleniu 
dla województwa stanisławow-
skiego wynosi około 18400 w 422 
miejscowościach, a dla lwowskie-
go około 24800 w 1007 miejsco-
wościach (E. Siemaszko, „Stra-
ty ludności polskiej w wyniku 
zbrodni ludobójstwa dokonanych 
w latach czterdziestych XX wie-
ku przez nacjonalistów ukraiń-
skich”, w: „Wołyń 1943-rozlicze-
nie”, Warszawa 2010, s. 78-103). 
Ustalenie dokładnej liczby ofiar 
znanych z nazwiska nie będzie 
nigdy możliwe. Sam Markowski 
chyba nie ma co do tego wątpli-
wości, gdyż jak twierdzi liczba 
Polaków zamordowanych przez 
UPA w Karpatach Wschodnich 
w latach 1943-1947 musiała być 
dwu-trzykrotnie wyższa od liczby 
5460 zamordowanych znanych z 
nazwiska (według jego szacun-
ku).
Markowski nie podaje również 
na jakiej podstawie twierdzi, że 
liczba Ukraińców zabitych w wy-
niku polskich akcji odwetowych 
w Karpatach Wschodnich wynio-
sła co najmniej kilkuset. Wątpli-
wa jest również informacja za-
czerpnięta przez Markowskiego 
z pisma „Inne Oblicza Historii”, 
że „w Bieszczadach i na Pogó-
rzu Przemyskim (…) ofiarą UPA 
padło co najmniej 600-700 Pola-
ków, zaś w wyniku działań stro-
ny polskiej śmierć mogło ponieść 
nawet do 2 tys. Ukraińców”. W 
latach 1944-1947 w samych tyl-
ko Bieszczadach z rąk nacjona-
listów ukraińskich (OUN, UPA, 
SKW, Służba Bezpeky) zginęło 
bowiem 1677 Polaków, a od 1939 
roku łącznie 1808 (Stanisław 
Żurek, „UPA w Bieszczadach”, 
Wrocław 2010, s. 180-181). Nato-
miast ogólny bilans działalności 
UPA na południowo-wschodnich 
ziemiach Polski Ludowej (wo-
jewództwa rzeszowskie i lubel-
skie) w latach 1944-1947 wyniósł 
około 10400 zabitych Polaków 
(w tym ok. 8000 osób cywilnych) 
i około 6750 Ukraińców (por.: 

Michał Klimecki, „Przebieg eks-
terminacji ludności polskiej Kre-
sów Wschodnich w latach czter-
dziestych XX wieku. Stosunki 
polsko-ukraińskie: kalendarium 
wydarzeń 1939-1947”, w: „Wo-
łyń 1943-rozliczenie”, Warszawa 
2010, s. 36-47).
Pisząc o Ukraińcach ratujących 
Polaków przed UPA powołuje się 
na dane ustalone przez Romual-
da Niedzielko („Kresowa księga 
sprawiedliwych 1939-1945. O 
Ukraińcach ratujących Polaków 
poddanych eksterminacji przez 
OUN i UPA”, Warszawa 2007). 
Wedle tego autora w Karpatach 
Wschodnich i na Podkarpaciu 
miało miejsce 130 aktów pomocy 
w 91 miejscowościach, w wyniku 
których uratowano 234 Polaków, 
a zginęło 71 ratujących Ukraiń-
ców. Te dane wymagają komen-
tarza, którego u Markowskiego 
brakuje poza zacytowaniem cen-
nej uwagi Niedzielki, że „wśród 
ratujących przeważały osoby 
najbliższe ratowanym, najsilniej 
związane z nimi emocjonalnie, a 
więc członkowie rodzin miesza-
nych i krewni. W dalszej kolejno-
ści zaprzyjaźnieni sąsiedzi, raczej 
Ukraińcy starszego pokolenia 
(…)”.

Niewielka w porównaniu z roz-
miarami ludobójstwa liczba ak-
tów pomocy i uratowanych Pola-
ków świadczy przede wszystkim 
o wysokim stopniu sterroryzowa-
nia społeczności ukraińskiej przez 
OUN-UPA, a także o daleko po-
suniętej indoktrynacji nacjonali-
stycznej, szczególnie wśród mło-
dych Ukraińców. To jeszcze jeden 
bardzo ważny aspekt zbrodniczej 
działalności OUN-UPA. Tym bar-
dziej zbrodniczej, że wymierzo-
nej we własny naród, w imieniu 
i interesie którego UPA rzekomo 
występowała. Ci, którzy odra-
dzają dzisiaj nacjonalizm bande-
rowski na Ukrainie oraz ci, któ-
rzy w Polsce bagatelizują w imię 
fałszywej i szkodliwej polityki 
jego odrodzenie udają, że tego 
nie rozumieją. Musi zostać jasno 
powiedziane, że banderowszczy-
zna nie była dla Ukraińców drogą 
do własnego państwa. Była drogą 
donikąd, w ślepy zaułek. Taką jest 
również dzisiaj.

W zakończeniu (podsumowaniu) 
Markowski pozwala sobie na ko-
lejną infantylną uwagę: „powstań-
cy przetrwali zimę, a na wiosnę 
następnego roku przeprowadzili 
dynamiczną rozbudowę swych 
sił, niejako w ramach szkolenia 
przystępując do szeroko zakrojo-
nej akcji likwidacyjnej ludności 
polskiej”. Ludobójstwo na Pola-
kach w Małopolsce Wschodniej 
zostało przeprowadzone przez 
UPA „niejako w ramach szkole-
nia” – to niewątpliwie rewolucyj-
ny wkład do badań historycznych 
wniesiony przez młodego i dyna-
micznego historyka, znanego już 
z publikacji książkowych („Pło-
nące Kresy. Operacja „Burza” na 
ziemiach wschodnich II Rzeczy-
pospolitej”, Warszawa 2011). 

Dla mnie jest rzeczą oczywistą, 
że nie wolno pisać o historii tak 
jak pisze Damian Markowski. 
Biorąc jednak pod uwagę trendy 
panujące na salonach i w mediach 
III RP taka właśnie publicystyka 
ma przed sobą wielką przyszłość.
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Publikowaliśmy  już na naszych 
stronach  artykuł Adama Cyry  o 
wymieniony w tytule bohaterze  
Państwowego Muzeum Auschwitz 
Birkenau w Oświęcimiu. Dziś pre-
zentujemy tłumaczenie  artykułu z  
portalu ukrainerussia.livejournal.
com  . 

Banderowiec w Muzeum Au-
schwitz Birkenau

Petro Fiedorowicz Miszczuk od 
pewnego czasu przyjeżdża na uro-
czystości, odbywające się na te-
renie Państwowego Muzeum Au-
schwitz Birkenau w Oświęcimiu 
w związku z kolejną rocznicą wy-
zwolenia tego obozu przez żołnie-
rzy Armii Czerwonej 27 stycznia 
1945 roku. Jest zawsze w obozo-
wym pasiaku, a na więźniarskiej 
bluzie obok czerwonego trójkąta 
z literą „R” na środku ma naszyty 
numer 105105. Zazwyczaj trzyma 
w ręce flagę ukraińską.

27 stycznia 2005 roku podczas ofi-
cjalnych uroczystości na terenie 
byłego obozu w Brzezince był on 
jednym z głównych bohaterów. W 
pasiaku, z ukraińską flagą prze-
wiązaną pomarańczową wstążecz-
ką (obchody zbiegły się w czasie 
z „pomarańczową rewolucją” na 
Ukrainie) – witali go osobiście 
prezydent Polski Aleksander Kwa-
śniewski i prezydent Ukrainy Wik-
tor Juszczenko, czemu towarzyszy-
ło duże zainteresowanie mediów, 
relacjonujących wydarzenie.

Petro Fiedorowicz Miszczuk 
przedstawia się jako więzień KL 
Auschwitz, jakoby mający numer 
105105. Utrzymuje także, że w 

maju 1942 r. był aresztowany przez 
Niemców za pomoc partyzantom 
i był uwięziony nie tylko w Au-
schwitz, ale był także w obozach 
koncentracyjnych Buchenwald, 
Dora, Sachsenhausen, gdzie w 
maju 1945 r. wyzwolili go żołnie-
rze amerykańscy.

W rzeczywistości ten Ukrainiec, 
urodzony 10 lipca 1926 roku w 
Kisielinie na Wołyniu, do 1939 
roku będący obywatelem II Rze-
czypospolitej Polskiej, najpewniej 
nigdy nie był  więźniem KL Au-
schwitz, ponieważ w dokumentach 
obozowych, przechowywanych 
w archiwum  Muzeum Auschwitz 
Birkenau, nigdzie nie figuruje jego 
nazwisko, a numer 105105 w obo-
zie oświęcimskim nosił Żyd z Nie-
miec. Pobyt Miszczuka w obozach 
koncentracyjnych Buchenwald, 
Dora i Sachsenhausen również bu-
dzi wątpliwości, a już samo twier-
dzenie o wyzwoleniu go w tym 
ostatnich obozie przez żołnierzy 
amerykańskich jest nieprawdzi-
we, bo obóz w Sachsenhausen był 
wyzwolony przez żołnierzy Armii 
Czerwonej. 

 Petro Fiedorowicz Miszczuk 
mieszka obecnie w Czerwonogra-
dzie na Ukrainie. Miasto to należa-
ło do Polski (nazywało się Krysty-
nopol) i w rezultacie zmiany granic 
w 1951 roku został włączony do 
ZSRR. Ten już stary człowiek brał 
udział także w uroczystościach w 
Muzeum Auschwitz Birkenau w 
dniu 27 stycznia 2010 roku. Obok 
niego zawsze znajduje się Ukra-
inka, o której mówią, że jest jego 
żoną.

  „Rok temu, 27 stycznia 2010 
roku – mówi przewodnik Muzeum, 

Michał Kubica, - oprowadzałem 
dziennikarzy szwedzkich i jedno-
cześnie spotkałem „naszego” Ukra-
ińca, ubranego w obozowy pasiak.  
Na pewno nie trzeba dodawać, że 
znów stał się on „przynętą” dla 
mediów, a ja zadebiutowałem jako 
tłumacz z języka ukraińskiego na 
szwedzki. Pan Miszczuk czuł się 
bardzo dobrze w tej roli i z dumą 
opowiadał, że trafił do obozu „jako 
partyzant Stepana Bandery”…

Warto zacytować jeszcze dalszy 
fragment wypowiedzi cytowanego 
już Michała Kubicy: „W tym roku 
Petro Miszczuk był także bardzo 
popularny. Operatorzy telewizji 
TVN24 wielokrotnie pokazywali 
go podczas  transmisji z Brzezinki, 
a w głównym wydaniu „Faktów” 
czy „Wiadomości” mogliśmy wi-
dzieć go, jak w skupieniu przeszedł 

przez podwórze bloku 11 – bardzo 
wzruszający i „medialny” widok”.

 Kiedy szesnastoletni Petro Misz-
czuk powinien był już znajdować 
się w niemieckich obozach koncen-
tracyjnych jako „partyzant Bande-
ry”, kiedy 11 lipca 1943 r. prawie 
wszyscy polscy mieszkańcy Ki-
sielinie  byli na nabożeństwie, to 
miasteczko i znajdujący się w nim 
kościół były okrążone podwójnym 
pierścieniem upowców.  Po zakoń-
czeniu mszy Polacy zaczęli wycho-
dzić z kościoła, i do nich otwarto 
ogień. Ukraińscy nacjonaliści na 
miejscu zabili około 80 osób. Wiele 
z ofiar na siłę rozebrano, rozstrzela-
no pod dzwonnicą i dobito bagne-
tami.

Przestępstwa na Polakach z Kisie-
linie  miały miejsce i po 11 lipca 

1943 r., między innymi po 2 tygo-
dniach złapano i zabito małżeństwo 
Leopolda i Anisję Dębskich z mie-
szanej rodziny polsko-ukraińskiej.
  Uwiecznieniem pamięci ofiar w 
Kisielinie zajmował się Włodzi-
mierz Dębski, syn Leopolda i Ani-
sji. W roku 2006 została wydana 
jego monografia, zatytułowana 
„Było sobie miasteczko”. Na jej 
podstawie w r.2009 powstał film 
dokumentalny pod tym samym ty-
tułem, przedstawiający przebieg 
wydarzeń w Kisielinie. Kompozy-
tor muzyki do tego filmu jest syn 
Włodzimierza, Krzesimir Dębski, 
który napisał także muzykę do fil-
mu „Ogniem i mieczem

Autor: szturman                   
źródło: ukrainerussia.livejournal.
com  Tłumaczenie  dla  KSI     Anna 
Tuszyńska

Raz  jeszcze o Petro Fiedorowiczu  Miszczuku
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Towarzystwo Miłośników Kultury 
Kresowej, nasz medialny partner,  
rozpoczęło realizację projektu  "Za-
praszamy  Młodzi piszą”.  
Wspaniała sprawa w dziele  konty-

nuacji naszych wspólnych wysił-
ków uwiecznienia dla przyszłych 
pokoleń historii Kresów. Wspiera-
my tą inicjatywę i będziemy śledzić 
jej rozwój.  Poniżej prezentujemy  
tekst ze strony T. M .K .K. związany 
z projektem i pierwszy wywiad mło-

dych badaczy kresowych tropów. 

„Nigdzie bowiem miłość Ojczyzny 
nie objawia się tak bardzo jak w ba-
daniu przeszłości rodzinnego domu 
i rodziny” Tadeusz Jerzy Stecki

Projekt "Młodzi Piszą" przeznaczo-
ny jest dla młodzieży, która chce 
spróbować się w roli badacza histo-
rii Kresów Wschodnich i ich miesz-
kańców.
Przeprowadzajcie wywiady z żyją-
cymi świadkami dziejów Polesia, 
Wołynia, Podola, Litwy czy Biało-
rusi. 
Spróbujcie dotrzeć do tych , którzy 

jako pierwsi dotarli na Dolny Śląsk 
po wojennej zawierusze. 
Napiszcie o tych, którym należy się 
nasza pamięć. Ten dział będzie prze-
znaczony tylko dla Was.
Zapraszamy dorosłych: zachęcajcie 
młodzież  do zdobywania pierw-
szych szlifów dziennikarskich.
 
Jerzy Rudnicki

Zapraszamy  „Młodzi piszą”

Wywiad z Henrykiem Słowińskim, żołnierzem oddziału 
AK kpt Władysława Kochańskiego
•Pewnego dnia wracałem ze szko-
ły, na podwórku domu był Niemiec 
otoczony policjantami ukraińskimi 
na służbie niemieckiej, robił rewi-
zję. Przetrześli dom, strych, budynki 
gospodarcze. Myśmy na podwórko 
wjechali na rowerach, więc niemiec 
pyta się o zaświadczenia, zaświad-
czenia są. Dopiero pyta się policjan-
tów: U kogo robi rewizje? Widocznie 
nastawili go, że to jakiś bandzior czy 
coś takiego. A mój tato pracował w 
przedsiębiorstwie związanym z rol-
nictwem niemieckim. I w tym czasie 
akurat, na szczęście, nie było go, ani 
w pracy ani w domu. Niemiec, jak 
się dowiedział, to przerwał rewizję, 
bo wytłumaczyli mu, że pracuje tam 
i tam, tylko wyjechał służbowo. Nie-
miec kazał przerwać tą rewizję. O 
wielu rzeczach wiedzieli i to zabrali. 
Zabrali też i takie jak narty, piłki. W 
przeciągu tygodnia odwiedzali pracę 
ojca, żeby go aresztować. Rodzice 

doszli do wniosku, że nie ma co, mu-
simy uciekać.
To był grudzień 1942 roku, miesz-
kaliśmy na wsi, pewnego dnia po-
zamykaliśmy wszystko, a właściwie 
zostawiliśmy otwarte i musieliśmy 
uciekać do rodzinnej miejscowości, 
ja z tatem, mama z siostrami, miałem 
dwie siostry. Dom zostawiliśmy, wy-
nieśliśmy z domu tylko to, co mieli-
śmy w tobołkach na plecach.
W lecie 1942 roku pojawiły się 
oddziały sowieckie na północno-
-wschodnim Wołyniu, na tzw. Zasłu-
czu.
Ponieważ byliśmy dla Niemców spa-
leni, żeby nie mieć problemów, bo 
mogło grozić aresztowanie, czy wy-
słanie na roboty do Niemiec.
Ja znalazłem się w partyzanckim kra-
ju.
Gdzieś na przełomie roku 1942-1943 
tam pojechałem, bo okazało się, że 
mieszkała tam siostra mojego taty i u 

niej zatrzymałem się.
Wiosną 1943 roku na Wołyniu zaczę-
ły się dziać straszne rzeczy, a mia-
nowicie już pod koniec 1942 roku 
mordowano Polaków. Początkowo 
pojedyncze osoby, pojedyncze rodzi-
ny, głownie jakiś Polaków pracują-
cych w przedsiębiorstwach niemiec-
kich. A w 1943 roku, wiosną, zaczęły 
się masowe mordy, dokonywane 
przez nacjonalistów ukraińskich. 
Moją wieś rodzinną w nocy z 25 na 
26 marca 1943 roku spalili, wymor-
dowali 180 osób, ale na szczęście w 
tej wsi była zorganizowana samo-
obrona, dzięki której uratowało się 
2/3 ludzi, 1/3 zamordowali (180 osób 
z około 600), a reszcie udało się ura-
tować dzięki samoobronie i pewnym 
ludziom, którzy zdecydowali, że nie 
można czekać biernie na napastni-
ków, trzeba coś robić. Wieś spłonęła. 
Trzeba ratować mieszkańców. I to się 
udało.

W związku z mordami, zaczęły się 
tworzyć m.in. w mojej wsi, takie sa-
moobrony. Grupy ludzi, które przede 
wszystkim zaczynała lokalne warty 
i stałych posterunków na krańcach 
wsi. Ale niestety te samoobrony nie 
miały właściwie broni.

Przed nasilającymi się mordami 
broniły się właśnie te samoobrony 
lokalne w poszczególnych miejsco-
wościach, do połowy roku 1943. 
Dopiero w połowie tego roku, wła-
dze Polski Podziemnej, a właści-
wie komendant Armii Krajowej na 

/Magda Przyszlakiewicz i Andżelika Pawlikowska z Henrykiem Słowińskim
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Wołyniu, wydał rozkaz stworzenia 
polskich oddziałów partyzanckich, 
ruchomych, które mogły pomagać 
dużym miejscowościom. Tam wła-
śnie, gdzie byłem na Zasłuczu, w le-
cie 1943 roku, przyszedł taki oddział, 
który wcześniej bronił Huty Stepań-
skiej, wsi, w której była zorganizo-
wana samoobrona. Niestety siły na-
pastników był wyższe. Po 3 dniach 
walki zrezygnowali z walki. Wypro-
wadzili ludność, były straty, ale nie 
totalne. Ludność tej miejscowosci 
wyprowadzono do stacji kolejowej 
"Antonówka". Niemcy zabierali ich 
na roboty w Niemczech.
Ale ta samoobrona przekształciła się 
w pierwszy oddział partyzancki. Na 
czele stanął „Wujek” - „Bomba”. Oni 
potem przeszli na Zasłucze do Starej 
Huty. Dotarli tam w połowie sierp-
nia. Do Starej Huty, przedostało się 
część żołnierzy z samoobrony mojej 
wsi rodzinnej. To była wieś Lipniki. 
Wstąpiliśmy: ja, mój ojciec, kilkana-
ście osób, oddziału „Wujka” .   

      

Kim był dla Pana „Wujek” - 
„Bomba”?

- Dla mnie był tylko dowódcą ba-
talionu. Najpierw, jak to powstały 
oddziały, było ich 200 żołnierzy. 
Natomiast w Starej Hucie liczba 
żołnierzy wzrosła do 400, a niektó-
rzy mówią, że nawet 600. I wtedy 
trzeba było to jakoś zreorganizo-
wać, powstały dwie kompanie, 
które stworzyły batalion. Batalio-
ny na ogół po 400 ludzi, kompanie 
po około 100 ludzi, kompanie były 
liczne.
Gdzieś w październiku przyszedł 
rozkaz spod Kowla, bo tam była 
siedziba okręgu wołyńskiego Armii 
Krajowej, że oddziały partyzanckie
powstałe na pograniczu polsko - so-
wieckim, mają iść ma koncentrację 
w rejon Kowla, bo tam zdecydo-
wano na północno-zachodnim Wo-
łyniu zorganizować akcję ''Burza''. 
I w związku z tym myśmy wyszli 
z tej Starej Huty, żeby przyjść pod 
Kowel.
 

                                                                                                                               
/Fot. kpt Władysław Kochański

Co miała na celu akcja „Bu-
rza”?

- Akcja ''Burza''to był plan działa-
nia Armii Krajowej w Polsce, któ-
ry zakładał, że w miarę jak będzie 
się zbliżał front sowiecki, oddzia-
ły Armii Krajowej przystąpią do 
walki z cofającymi się Niemcami.
I potem jak spotkają się z jednost-
kami Armii Czerwonej, przed-
stawią się jako oddziały polskie, 
które wyzwalają te tereny i podle-
gają legalnemu rządowi polskie-
mu w Londynie na uchodźstwie. 
Właściwie pewna pomoc Armii 
Czerwonej na zapleczu frontu 
z Niemcami już cofającymi się 
i jednocześnie, żeby opanować 
teren i wystąpić w roli, jak to 
się mówiło ogólnie, gospodarza 
ziem, bo to wszystko działo się 
na ziemiach polskich w granicach 
Polski międzywojennej. I nowe 
granice nie były jeszcze wtedy 
wyznaczone i Polacy cały czas 

walczyli o całą Rzeczpospolitą. 
Tam dotarł front wschodni, do re-
joniu na północ od Sarn i na Za-
słuczu dotarł na przełomie roku 
1943-1944. Dlatego pierwsze do 
akcji "Burza" zostały wezwane 
oddziały Armii Krajowej na Wo-
łyniu.

Co według Pana kryło się 
pod określeniem „Konspira-
cja” w tamtych czasach? Jak 
wyglądała ona w oddziale, w 
którym Pan służył?

- Konspiracja na Wołyniu powsta-
wała już od pierwszych dni wkro-
czenia sowietów. Niedawno czy-
tałem, że wycofujące się oddziały 
KOPu, kiedy zaprzestali walki, 
gdyż wyczerpały im się możli-
wości i sens walki, a dowódca nie 
chciał kapitulować. Po ostatniej 
zwycięskiej bitwie, oderwały się 
od Armii Czerwonej i rozproszy-
ły się. Po prostu rozwiązał swoje 
oddziały, ale już z grupą oficerów 
zawiązał tzw. tajny KOP, czy-
li organizację oficerów korpusu 
ochrony pogranicza, oddziałów 
wołyńskich, ale z założeniem, że 
wejdą w konspirację ogólnokrajo-
wą. I potem już o tym gdzie in-
dziej się nie wspominało.

Najpierw na Wołyniu, zresztą w 
innych miejscowościach, tworzy-
ły się takie organizacje, właściwie 
grupki znajomych, ludzie, którym 
zależało na Polsce, tworzyły ta-
kie organizacje, antysowieckie i 
antyniemieckie. I dopiero potem 
dowództwo kapitulującej armii 
broniącej Warszawę, powołało 

do życia związek "Służba zwy-
cięstwu Polsce". Ale po pewnym 
czasie rząd londyński zmienił to 
na „Związek Walki Zbrojnej”, 
a w roku 1942 na Armię Krajo-
wą. Armia Krajowa zjednoczyła 
prawie wszystkie takie samo-
zwańcze oddziały konspiracyjne 
w jedną całość. Ale były oprócz 
Armii Krajowej jeszcze Bataliony 
Chłopskie, potem jeszcze Naro-
dowe Siły Zbrojne. 
Były też inne oddziały, ale więk-
szość podporządkowała się Armii 
Krajowej i Armia Krajowa miała 
w sumie około 300-400 tys. za-
przysiężonych żołnierzy.

Gdy weszli sowieci w granice 
Polski, to 15 stycznia1943 roku, 
komendant okręgu wołyńskiego, 
wydał rozkaz powstania 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej. Ona powstała właśnie 
z oddziałów partyzanckich, ale 
ponadto jeszcze zmobilizowano 
podziemne jednostki Armii Kra-
jowej bez broni, które były two-
rzone i szkolone. 

Z wschodnio-wołyńskich oddzia-
łów na koncentracje dotarł tylko 
oddział „Gzymsa” i oddział „Wuj-
ka” - „Bomby” i to dotarli głów-
nie ci, co wyszli z Huty Stepań-
skiej. Natomiast ci, co dołączyli 
na Zasłuczu, m.in. ja, zostali tam.
 

W młodości musiał Pan po-
dejmować trudne decyzje. 
Co poradziłby Pan patrząc 
przez perspektywę czasu i 
doświadczenia młodym lu-
dziom w przybraniu odpo-
wiednich wartości w XXI w.

- Świat się zmienia. Wszystko się 
zmienia. Tylko niestety, mimo 
tych różnych zmian, jak wynika 
z wierszyka "Kto Ty jesteś? Po-
lak mały..." gdzie jest określenie 
Czego będziesz bronił? Polskiej 
ziemi. Mimo że wojny nie ma, 
wciąż, jak historia mówi, kiedyś 
o tę ziemię polską trzeba będzie 
walczyć. Na szczęście teraz 70 lat 
jest prawie spokój, ale nasi żoł-
nierze gdzie indziej walczą. Pa-
triotyzm zawsze musi być, młodzi 
ludzie muszą rozumieć, że żyją w 
wolnym i spokojnym kraju, ale że 
jednak muszą temu krajowi coś 
dawać, nie tylko brać od niego, 
żądać, ale dawać; przede wszyst-
kim znać jego historię, znać naj-
ważniejsze zdarzenia na ziemiach 
polskich, znać ludzi, dzięki któ-
rym Polska mimo różnych napa-
dów na przestrzeni tego tysiąc-
lecia wciąż istnieje i jest wolna. 
Uważam, że młodzież obecna w 
tej chwili nie musi tego robić, ale 
gdyby była potrzeba, to 

moje przekonanie jest takie, że 
tak samo jak myśmy stanęli wte-
dy, był właściwie taki moralny 
obowiązek. Mogę, wstępuję, żeby 
jakoś się do tego przyłączyć. Ja 
byłem w partyzantce też nie dłu-
go, bo banderowcy mnie wytrą-
cili z szeregu. Dlatego zostałem 
na Zasłuczu, nie poszedłem na tą 
koncentrację, gdzie mój ojciec m. 
in. poszedł i gdzieś tam spoczywa 
w rejonie Kowla, ale gdzie do-
kładnie nie wiadomo.
 

Wywiad przeprowadziły: Magda 
Przyszlakiewicz i Andżelika Paw-
likowska z Gimnazjum im Kon-
stytucji 3 Maja we  Wrocławiu

zdjęcia za: http://www1.dzien-
nik.krakow.pl/ipn/armia_krajo-
wa_1944/html/plansza103b.html, 
http://www.audiovis.nac.gov.pl/

/Fot.Wizyta gen. Władysława Sikorskiego w ośrodku szkoleniowym cichociemnych w Audley 
End. Gen. Władysław Sikorski dekoruje ppor. "Kawę" - Michała Fijałkę Orderem Virtuti Mi-
litari. W pierwszym szeregu stoją od lewej po cywilnemu: ppor. "Kwaśny" - Jan Woźniak, por. 
"Żmudzin" - Jan Kontrym, por. "Lawa" - Tadeusz Gaworski, por. "Lak" - Hieronim Łagoda, 
za nim ppor. "Bomba" - Władysław Kochański, por. "Dor" - Zub-Zdanowicz, por. "Stanley - 
Stanisław Winter.

/ Żołnierze 27 WDP AK a poniżej Skwer 27 Wołuńskiej Dywizji Piechoty AK w Warszawie

http://www1.dziennik.krakow.pl/ipn/armia_krajowa_1944/html/plansza103b.html,
http://www1.dziennik.krakow.pl/ipn/armia_krajowa_1944/html/plansza103b.html,
http://www1.dziennik.krakow.pl/ipn/armia_krajowa_1944/html/plansza103b.html,
http://www.audiovis.nac.gov.pl/
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Depolonizacja, anektowanych 
przez sowietów, Kresów Wschod-
nich Rzeczypospolitej podczas 
II wojny światowej  odbiła na 
naszym narodzie niewyobrażal-
ne piętno. Setki tysięcy mogił na 
Syberii, w Kazachstanie i innych 
miejscach nieprzyjaznych Pola-
kom , to nie wszystko. Prawda 
o tragedii ludzkiej nigdy nie bę-
dzie odkryta  do końca. Dotyczy 
to zarówno zmarłych, jak i tych 
co się uratowali. W tym artykule 
zamierzamy zaprezentować  jed-
ną z takich historii.. Nim jednak 
to uczynimy przypomnimy kilka 
faktów historycznych. Dnia 12 
sierpnia 1941 r. Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR uchwaliło de-
kret o amnestii. A stało się to z 
chwilą przywrócenia stosunków 
dyplomatycznych  polskiego rządu 
na emigracji z rządem sowieckim. 
Generał Anders zaczął tworzyć 
na terenie ZSRR polską armię z 
zesłańców. Do wojska napływali 
wygłodzeni i wycieńczeni,  cały-
mi tysiącami umierali nawet już 
po dotarciu na miejsce.  Anders 
zbudował z nich armię szkieletów. 
Rosjanie nie przekazywali jednak 
Polakom dość żywności. Generał 
zdecydował więc o ewakuacji do 
Iranu, pod opiekę Brytyjczyków. 
Wbrew rozkazowi z Londynu ewa-
kuował jednak całą 75-tysięczną 
armię. A także 40 tys. cywilów, w 
tym kobiety i  dzieci, którzy przy-
jechali do niego z całego ZSRR. 
Tych ostatnich było około 13 tys. 
w tym bardzo wiele  sierot.
   
Dzieci polskie pod opieką armii 
gen. W. Andersa

 Pobyt uchodźców w Iranie nie 
potrwał długo z powodu wrogie-
go nastawienia wojsk radzieckich 
okupujących północny Iran, za-
grożenia ze strony armii niemiec-
kich, które już osiągnęły Kaukaz, 
ale i braku odpowiednich warun-
ków do życia. Ostatecznie część 
uchodźców została przeniesiona z 
Iranu do: Libanu, Palestyny, Indii, 
Ugandy, Kenii, Tanganiki, północ-
nej i południowej Rodezji, połu-
dniowej Afryki, Meksyku i Nowej 
Zelandii
W 1944 r. premier Nowej Zelan-
dii Peter Fraser zgodził się przyjąć 
dzieci polskie, głównie sieroty i 
półsieroty, których rodzice zmar-
li na terenie ZSRR i w Teheranie 
lub których ojcowie walczyli na 
froncie. Najmłodsze z tych dzieci 
miało około trzech lat.

1 listopada 1944 r. statek „Gene-
ral Randall”, na którego pokła-
dzie znajdowało się 733 dzieci, 
przypłynął do Wellingtonu. Dzieci 
zamieszkały na północnej wyspie, 
koło miasteczka Pahiatua, około 
150 km od stolicy Nowej Zelandii. 
Miejsce to nazwano Polish Chil-
dren's
Camp – Pahiatua. [1]

Jan Roy-Wojciechowski wspólnie 
z Allan Parker napisali książkę 
po angielsku w Auckland w 2004 
roku pod tytułem „A strange out-
come. Remarkable Survival Sto-

ry of a Polish Child”, nakładem  
znanego  wydawnictwa  Penguin 
Books. „Polski Nowozelandczyk. 
Nadzwyczajna historia życia 
dziecka z Polesia”, której polskie 
wydanie ukazało się w Lublinie  
2006 r., w tłumaczeniu Aleksandry 
Wronowskiej.
 
Marian Kałuski w artykule   
“Wspomnienia polskiego Nowo-
zelandczyka”- Przegląd Austra-
lijski, zachęcając czytelników do 
lektury tej książki  miedzy innymi 
napisał: „……..Wśród tych dzieci 
był m.in. Janek Wojciechowski, 
znany dzisiaj jako John Roy lub 
John Roy-Wojciechowski. Janek 
miał wszystkiego tylko sześć lat, 
kiedy sowieci napadli na wschod-
nią Polskę. Zagrabiono m.in. Po-
lesie, na którym był dom rodzinny 
małego Janka.

10 lutego 1940 roku rodzina Jan-
ka, mieszkająca w osadzie woj-
skowej Ostrówki koło Drohiczyna 
Poleskiego (dziś Białoruś), wraz z 
innymi Polakami z Ziem Wschod-
nich, została wepchnięta do by-
dlęcego wagonu i wywieziona do 
obozu pracy na rosyjskiej dalekiej 
północy (obwód archangielski) 
– do wyrębu lasu. W głąb Rosji 
Janek został wywieziony wraz z 
matką, starszym bratem i trzema 
siostrami. Ojca – Józefa, osadnika 
wojskowego, nagrodzonego przy-
działem ziemi przez rząd polski za 
udział w wojnie z bolszewikami, 
NKWD-ziści aresztowali, kiedy 
przyszli zabrać rodzinę na Sybir, i 
później rozstrzelali.

W ciężkich syberyjskich warun-
kach, które znaczyły głód i zim-
no oraz niewolniczą pracę, Janek 
z rodziną spędził 18 miesięcy. 
Uwolniła ich z Gułagu umowa Si-
korski-Majski, która miała miejsce 
po napadzie Niemiec na Związek 
Sowiecki w czerwcu 1941 roku, a 
utworzone w Rosji Wojsko Polskie 
pod dowództwem gen. Władysła-
wa Andersa umożliwiło im opusz-
czenie w 1942 roku sowieckiego 
Domu Niewoli i udanie się do Ira-
nu. Matka – Helena - była jednak 
tak ciężko chora na gruźlicę, że 
po przyjeździe do Iranu, zmarła w 
szpitalu. Janek miał wówczas tyl-
ko 9 lat. W 1944 roku rząd Nowej 
Zelandii postanowił zaopiekować 
się kilkuset dziećmi polskimi na 
czas wojny. W gronie 733 dzieci 
przyjętych przez Nową Zelandię 
znalazł się również Janek. Przyje-
chał tu wraz z dwiema siostrami. 
Starsza siostra została w Iranie, a 
brat poszedł do Wojska Polskiego 
na Zachodzie i był lotnikiem.  (…)
Z okresu przedwojennego autor 
zapamiętał po dziś dzień sielsko-
-anielskie życie na Polesiu w gro-
nie rodzinnym, jak np. Boże Na-
rodzenie, imieniny i dożynki oraz 
jazdę bryczką co niedzielę do ko-
ścioła katolickiego w Popinie.

W domu państwa Wojciechow-
skich był radioodbiornik. Nie 
wiem czy pan Jan pamięta bar-
dzo popularną przed samą wojną 
melancholijną piosenkę „Polesia 
czar”. Może nie, ale musiał ją sły-

szeć i to nie raz. Miała ona melo-
dię, którą się pamięta, nawet jak 
się jej, że tak powiem, oficjalnie 
nie pamięta. Gdzieś tam jest w 
człowieku na zawsze zakodowana. 
Ja usłyszałem ją po raz pierwszy w 
1964 roku i po dziś dzień pamię-
tam jej melodię, a nawet i pierw-
szą zwrotkę. To może i ona wzbu-
dza dodatkowo tęsknotę Autora do 
kraju lat dziecinnych. 
Z późniejszych lat Janek zapamię-
tał druty kolczaste, różne kraty i 
ogrodzenia, a przede wszystkim 
przeraźliwe zimno na północy i 
palący upał centralnej Azji, ciem-
ne syberyjskie puszcze, ogołoco-
ne pustynie, głód, brud – pchły i 
wszy, choroby, no i oczywiście 
najdotkliwsze tragedie – utra-
tę ojca i śmieć matki. Jako mały 
chłopiec został sierotą. To wszyst-
ko sprezentował mu Stalin... Ten 
temat jest również obszernie oma-
wiany w książce.

Trzecim tematem wspomnień jest 
życie w Nowej Zelandii, które 
miało trwać tylko do zakończenia 
wojny, a stało się, przez zniewole-
nie Polski przez Związek Sowiec-
ki w 1945 roku, ostatnim etapem 
podróży autora. Nowa Zelandia 
stała się nową ojczyzną Janka-Ja-
na Roy-Wojciechowskiego.

Był on najpierw w obozie pol-
skich dzieci w Pahiatua, a potem 
w szkołach nowozelandzkich, aby 
wreszcie stanąć zupełnie na wła-
snych nogach. Przez wykształce-
nie, pracowitość i różnego rodzaju 
wyrzeczenia Jan albo John Roy-
-Wojciechowski zaszedł daleko 
– osiągnął bardzo wiele. Stał się 
prawdopodobnie najbogatszym, 
najbardziej znanym i prawdopo-
dobnie najbardziej zasłużonym 
Polakiem w Nowej Zelandii. Sam 
siebie uważa za Polaka i Nowoze-
landczyka. Bo jak nie kochać kra-
ju – swojej drugiej ojczyzny, któ-
rej tyle zawdzięcza. Tu nie tylko 
zrobił pieniądze, które nie zawsze 
dają człowiekowi szczęście. Tutaj 
również założył swoją rodzinę – 
ożenił się z Nowozelandką Vale-
rie i w ojczyźnie kiwi przyszło na 
świat jego sześcioro dzieci: Karen, 
Ellen, Steven, Alexander, Gregory, 
Lawrence. (…)

Jan Roy-Wojciechowski

Mówimy, że ktoś ma szczęście 
w nieszczęściu. Do takich osób 
na pewno należy konsul honoro-
wy Rzeczypospolitej Polskiej w 

Nowej Zelandii, Jan Roy-Wojcie-
chowski; jako kilkuletni chłopiec 
zesłaniec syberyjski z całą trage-
dią tego zesłania, a później bo-
dajże najbogatszy Polak w Nowej 
Zelandii. (…)
Książkę polecam wszystkim tym, 
którym z autopsji nie jest obca tra-
gedia Polaków podczas II wojny 
światowej, szczególnie na Kresach 

lub którzy interesują się tym okre-
sem w dziejach Polski i w ogóle 
martyrologią narodu polskie-
go, jak również byłymi polskimi 
Ziemiami Wschodnimi. Musimy 
dzisiaj bez nich żyć, bo są nieod-
wracalne wydarzenia w historii 
narodów i zależy nam na dobrym 
współżyciu z sąsiadami. Jednak 
nikt nie zaprzeczy temu faktowi, 
że Polska bez Ziem Wschodnich, 
a szczególnie bez Lwowa i Wil-
na, a nawet i Polesia (to przecież 
ziemia rodzinna m. in. Tadeusza 
Kościuszki i Romualda Traugutta, 
króla Stanisława Poniatowskiego 

czy Ryszarda Kapuścińskiego) nie 
jest Polską w całym tego słowa 
znaczeniu.” [2]

[1] BARBARA PATLEWICZ -  
„LUDNOŚĆ CYWILNA I SIERO-
TY POLSKIE PO „AMNESTII” 
12 SIERPNIA 1941 ROKU „

[2]Marian Kałuski  - Fragmenty 
artykułu:  “Wspomnienia polskie-
go Nowozelandczyka”- Przegląd 
Australijski, styczeń 2009
Fot. Consulate of the Republic of 
Poland in New Zealand

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Polski Nowozelandczyk. Nadzwyczajna 
historia życia dziecka z Polesia

/Dzieci polskie pod opieką armii gen. W. Andersa

/historia życia dziecka z Polesia”, której polskie wydanie ukazało się w Lublinie  2006 r., w 
tłumaczeniu Aleksandry Wronowskiej.
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Bożena Abratowska

Barbara Rybałtowska jest pisarką bar-
dzo znaną czytelnikom mimo braku 
regularnej promocji w mediach. 

Ale wiadomo, że najlepszą promocją 
pisarki, jest ustna recenzja zauroczo-
nych czytelników. W kolejce do jej 
powieści czeka się w bibliotekach 
kilka tygodni. Jest autorką siedmiu 
powieści i 6 monografii znanych lu-
dzi sztuki. Zadebiutowała jako bardzo 
młoda autorka w 1969r. wspomnie-
niami pod tytułem „Szkoła pod ba-
obabem”. 

To były bardzo świeże wspomnienia 
z afryki, konkretnie z Ugandy, gdzie 
znalazły się obie z mamą po kilkulet-
niej syberyjsko – azjatyckiej wędrów-
ce zafundowanej polakom z kresów, 
przez władzę radziecką. Umknęły z 
ZSRR dzięki Armii gen. Andersa, ale 
w książce opisuje tylko afrykańskie 
przygody, dlatego pewnie książka  
ukazała się drukiem. 
Trzeba było wielu lat i zmiany ustro-
ju, żeby mogła napisać kolejne tomy 
w których losy stworzonych przez 
nią bohaterów są mocno podparte 
realiami z kresowych wspomnień jej 
mamy.  Jak np. znakomita opowieść 
pt. „Bez Pożegnania”, „Koło Grania-
ste” i „Mea Culpa”.

Barbara miała kilka lat gdy zaczęła się 
ich przymusowa wędrówka. Pamięta 
tylko pojedyncze sceny, krajobrazy, 
które jeszcze bardziej uwrażliwiły ją 
na piękno przyrody. 

Basi dzieciństwo płynęło bez zaba-
wek, bez ukochanej lalki, ale przez 
pewien czas z ukochaną rozumną 
kurą domową, oswojoną kosztem ro-
sołu na który kura początkowo była 
przeznaczona. Basia rosła i rozwijała 
się nadzwyczaj, w poczuciu bezpie-
czeństwa (co aż dziwne w tamtych 
warunkach) dzięki pracowitości, za-
radności i krawieckim talentom swo-

jej wspaniałej mamy.  
„Szkoła pod Baobabem” jest konty-
nuacją losów wielu polskich dzieci 
uratowanych ze Związku Radzieckie-
go. I to jest jedyna z jej książek oparta 
wyłącznie na jej wspomnieniach, żad-
nej fikcji. 
Czytając „Bez pożegnania” odnosi 
się wrażenie, że cała gehenna wojen-
na, wydaje się przeznaczeniem nie do 
ominięcia. Bo przecież Rybałtowscy, 
młode małżeństwo z małą córeczką 
Basią, spędzali piękne wakacje jak co 
roku na rodzinnych kresach w Iszkoł-
dzi -  majątku brata ojca Barbary. Jej 
mama zawsze wspominała niezwykłą 
urodę tamtego lata. Już docierały po-
mruki wojny. Dotarło powołanie taty 

do jego Pułku Ułanów. Wyjeżdżając 
uspokajał żonę że szybko uporają się 
z tą spodziewaną niemiecką napaścią 
i przykazał jej pozostanie w Iszkołdzi, 
bo tu front nie dotrze i zawsze bez-
pieczniej. Rodzina robiła na wszelki 
wypadek zapasy żywności, które nie-
bawem okazały się nadzwyczaj przy-
datne. 
Niemcy zaatakowali, po klęsce wrze-
śniowej tata Basi szybko dołączył do 
rodziny i ukrywał się we wsi Poło-
neczka.. A kiedy ruscy wbili nam nóż 
w plecy od wschodu – wkrótce został 
aresztowany a jego żona i córeczka 
wywiezione na Sybir!
A tak opisuje podobne sytuacje po-
wieściopisarka  Barbara Rybałtow-
ska. Oto fragment z powieści „Bez 
Pożegnania”:

"Wybraliśmy się na mszę w niedzielę 
o jedenastej: Witek, Anula, Andzia i 
ja. Młodsze dzieci zostają z teściami, 
bierzemy tylko Kazia. Witek schował 
mundur, nosił znowu garnitur. Anula 
wystroiła się jak przed wojną. Odkąd 
mąż wrócił, ona kwitnie i wstąpił w 
nią nowy duch.
Lubię tę drogę do kościoła, pnie się 
najpierw wzdłuż rzeki, a za mostem, 
między szpalerami gęstych krzewów. 
Idę pierwsza, za mną Witek z Anu-
lą i Kazio z Andzią na końcu. Nagle 
zagradza mi drogę bagnet z karabi-
nem. Stajemy. Z krzaków wynurza 
się żołnierz chyba sowiecki sądząc po 
mundurze i czerwonej gwieździe na 
czapce.
- Ruki w wierch!- Słyszę. Stoję jak 
słup soli. Witek bierze mnie z tyłu za 
łokcie i podnosi moje ręce do góry. 
Oglądam się, sam robi to samo. - 
Wszyscy podnieście ręce 
– mówi cicho. Żołnierz wypytuje o 
wojskowych.
Nie ma tutaj żadnych wojskowych - 
odpowiada Witek. 
- Kim wy jesteście? Co tu robicie? - 
pyta żołnierza.
-Wybawcy, oswabadzicieli, wyzwala-
my was a ty kto takoj? 
- Polski obywatel.
- Może szlachcic, co swołocz? Polski 
pan?
- No, no, wolnego!

 - Milczeć! Jazda stąd bo będę strze-
lać!
 - Witek zgarnął nas jak mógł naj-
spieszniej przed sobą. Ruszyliśmy 
jak najprędzej. Byliśmy zdezoriento-
wani – skąd tu bolszewik? Szliśmy 
prędko, rozmawiając po cichu, gdy z 
oddali usłyszeliśmy zbliżające się jak 
grzmoty, jadące czołgi. Przez chwilę 
zawahaliśmy się, czy nie wracać, ale 
kościół był tuż, tuż. Ludzie spłoszeni 
śpiewali „Pod twoją obronę”. Msza 
się jeszcze nie zaczęła. Ksiądz stał na    
ambonie i nawoływał żeby nikt nie 
zostawał na dziedzińcu, żeby ludzie 
ścieśnili się i weszli do środka. 
-Wierni w Chrystusie Panu, zacho-
wajcie spokój. Jeszcze nie wiemy co 
się dzieje, ale ze wschodu nadciąga 
sowieckie wojsko! Może front jest 

niedaleko i idą przeciw Niemcom!  
To się okaże. Teraz w skupieniu wy-
słuchajcie mszy świętej. Módlmy się 
o spokój na tej ziemi. 
A ziemia drżała. Głos księdza i nawet 
organów przepadał w tym huku. Msza 
dawno się skończyła, a hałas nie usta-
wał. Nadsłuchiwaliśmy, czy nie sły-
chać strzałów, ale nie. Tylko odgłosy 
jadących czołgów, ciężkich samocho-
dów i kopyt. Wszyscy niecierpliwili-
śmy się, żeby wrócić do domu i nikt 
nie wychodził. Wszyscy się bali. 
Ksiądz wysłał dwóch młodych męż-
czyzn na zwiady. Wrócili po półgo-
dzinie przestraszeni  ale znali drogę 
naszego odwrotu. Czerwonoarmiejcy 
szli główną ulicą miasteczka. Można 
było opłotkami dotrzeć do domów.  Z 
duszami na ramieniu dotarliśmy na 
miejsce wchodząc od strony sadu. 
Wszyscy, nie wyłączając dzieci, sie-
dzieli w milczeniu przy oknach. Z 
brukowanej ulicy nie zostało śladu. 
Kamienie wyrzucane gąsienicami 
czołgów leciały w powietrze odbija-
jąc się od płotu ogrodu.
A oni szli. Kazio zaczął płakać – Jak 
oni tak iść nie przestaną, to nie będę 
mógł iść do szkoły, bo jest po drugiej 
stronie, a mamy rysunki! 
Andzia zaproponowała dzieciom 
zabawę w sadzie za domem. Ta jej 
inicjatywa wyzwoliła i inne. Zabrały-
śmy się do szykowania obiadu. Ręce 

nam drżały. Kiedy już siedzieliśmy 
przy stole, Kazio nagle powiedział 
rezolutnie: -  nie siedzi się w czapce 
przy obiedzie, prawda tato? - zwrócił 
się do Witka. Okazało się, że ani ja, 
ani Anula, nie zdjęłyśmy do tej pory 
kapeluszy. Tylko dzieci jadły z apety-
tem i były dość grzeczne, wystraszone 
naszymi ponurymi minami
Drzwi i okna w miasteczku wszędzie 
pozamykane. A oni szli i szli. Tak 
było po południu i wieczorem. Gdy 
zapadła ciemność i nie było już widać 
czerwonych sztandarów na czołgach 
tylko reflektory, ludzie odważyli się 
wychodzić z domów. Na razie wszy-
scy byli skonsternowani. Mężczyźni, 
którzy służyli w wojsku czuli się nie-
pewni bo przecież pytano o „wojen-
nych”. Wszelkie domysły i spekulacje 
były troszeczkę na wyrost. Przemarsz 
czerwonych nie ustał do rana i trwał 
jeszcze dwie noce i dwa dni. Już na-
stępnego dnia nikt nie miał wątpliwo-
ści – że to napaść. Ogłoszono bowiem 
wspólne oświadczenia Hitlera i Sta-
lina, że Armia Czerwona wkroczyła, 
żeby razem z niemiecką, przywrócić 
w Polsce ład i porządek!”

W tej samej powieści autorka bardzo 
obrazowo przedstawia losy boha-
terów oparte na wspomnieniach jej 
mamy z chwili, od której zaczęła się 
dramatyczna podróż wywożonych na 
sybir. Oto kolejny fragment.

„  Cieszyłam się ogromnie na spotka-
nie z Bronią bo już mi za nią tęskno 
było i wynajęłam na 22 czerwca fur-
mankę, która miała nas do niej za-
wieźć. Przygotowałam trochę żyw-
ności aby nie być dla nich ciężarem. 
(-) Około dziewiątej wieczór, miałam 
przygotowane rzeczy, które chciałam 
ze sobą zabrać i położyłam się wcze-
śniej niż zwykle, bo o siódmej rano 
miałyśmy wyruszyć. Byłam w tak 
dobrym nastroju jak nigdy od dawna.  
Zdrzemnęłam się. Obudziło mnie gło-
śne walenie w drzwi i okna. Zerwa-
łam się na równe nogi, narzuciłam 
szlafrok i podeszłam do drzwi. - Kto 
tam?    
 - Otwieraj drzwi!
-  Matko Boska - pomyślałam, czego 
oni tu jeszcze mogą szukać?....
Wiedziałam dobrze co może znaczyć 
taka wizyta nad ranem, ale czepiałam 
się jeszcze nadziei. Łomot powtórzył 
się. Weszło ich trzech. Uzbrojeni po 
zęby jak ci, którzy zabrali Piotra.
- Soabierajties z wieszczami! - padła 
komenda.
Wiedziałam aż nazbyt dobrze co to 
znaczy. Więc stało się....
Czemu tego nie przeczułam? Byłam 
dziwnie spokojna jakby to przyda-
rzyło się komuś innemu a nie mnie. 
Strach i groza też mają swoje granice, 
czyżbym zdołała je przekroczyć?
Systematycznie i bardzo spokojnie 
pakowałam do tobołków żywność, 
pościel, ubrania i wszystko co mi 
wpadło w ręce. A oni stali z karabi-
nami gotowymi do strzału. Trzech 
rosłych drabów na mnie jedną, która 
jestem drobna i chuda, mam 156cm 
wzrostu, i na moje czteroipółletnie 
dziecko..(-)
Podeszłam do łóżeczka małej i powie-
działam
- wstawaj Kasiu, jedziemy na białe 
niedźwiedzie -  przykryła się rączka-
mi i zacisnęła powieki. 
- Ty, swołocz! Nie strasz dzieciaka! 
Szturchnął mnie jeden z nich.
- Ja swołocz? A ty kto, bandyto jeden!  
- Roześmieli się ordynarnie. Wtedy 
poznałam Tolkę. Był gwałcicielem 
i złodziejaszkiem wypuszczonym 
po wkroczeniu sowietów i pracował 
przez jakiś czas z Piotrem w piekarni. 

Kresowe inspiracje
PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
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Mieli ze sobą na pieńku, bo mój mąż 
nie cierpiał takich mętnych typów. 
Stał z czerwoną opaską na ramieniu 
i patrzył na mnie ze złośliwą satys-
fakcją. Zrozumiałam wszystko. Pode-
szłam do niego i powiedziałam
- to ty wydałeś Piotra! - 
Jak tylko mocno potrafiłam, plunęłam 
mu w twarz! Wytarł się rękawem i 
na odlew zdzielił mnie pięścią. Prze-
wróciłam się. Wstałam jednak sama 
mimo, że jeden z enkawudzistów 
chciał mi pomóc i zaczęłam ubierać 
Kasię. Leciała mi przez ręce. Była 
bardzo śpiąca. Kiedy rozbudziła się 
i zobaczyła co się dzieje, otworzyła 
szeroko oczy i patrzyła na mnie po-
ważnie. Ani jedna łza nie stoczyła się 
po jej buzi mimo, że była przerażona. 
Moje kochane, godne, dzielnie dziec-
ko. 
Nie wiem jak długo to trwało, ale uda-
ło mi się spakować niemal cały mój 
dobytek Nie miałam tego wiele. 
- No wot i wsio! Powiedział jeden z 
bandy i otworzył szeroko drzwi. 
Przed domem stała zamówiona prze-
ze mnie furmanka. Furman miał nie-
swoją minę. Przez chwilę myślałam, 
że padłam ofiarą jakiegoś idiotyczne-
go qui pro quo, ale nie! Odłożyli ka-
rabiny i zaczęli wrzucać moje rzeczy 
na furę. 
Nowakowie ostrożnie wyglądali zza 
firanki w kuchni. Kiedy usiadłyśmy 
na tłumokach i konwojenci otoczyli 
nas z karabinami na ramionach, No-
wakowa wyszła zalana łzami i podała 
mi placek i słoik miodu – skinęłam jej 
głową w podzięce. 
- Niech was Bóg prowadzi! zaszlo-
chała .i schowała się w domu zatrza-
skując drzwi.
Połoneczka spała. Za aleją klonową 
niebo złociło się wschodem, w stawie 
kumkały żaby. Konwojenci wsiedli 
na furę dookoła mnie, jeden doty-
kał mnie kolanem, odsunęłam się ze 
wstrętem. Kasia położyła główkę na 
tobołku z pościelą i zobaczyłam, że 
plecki jej drżą a tobołek robi się mo-
kry od łez. 
- nie płacz dziecinko, mamusia nie 
pozwoli ci zrobić krzywdy!

- ja się nie boję, ale... nagle podniosła 
główkę, objęła mnie za szyję i wy-
szeptała mi do ucha – zapomniałaś mi 
wziąć zajączka, został w łóżeczku!! ”

No a potem okropne wagony z pry-
czami i dziurą „toaletową” w środku. 
Przygody, postój w Baranowiczach, 
bombardowanie i ten wagon w któ-
rym jechały bohaterki, cudem ocalał. 
Następny postój gdzieś na Uralu i 
tam gorąca zupa z kotła no i kipiatok!  
Wysiadły w okolicach Irkucka.  Nie-
samowite trudne życie polskich ze-
słańców. No i amnestia, lekkie popra-
wienie warunków, kolejny przystanek 
– Kirgizja. Niesamowite szczęście 
wyrwania się z tej nieludzkiej ziemi. 
Udało się. Odpłynęły. 
A tak to się odbyło w „Bez Pożegna-
nia”:
„Dopiero po północy podniesiono 
trap. Ludzie koczowali na pokładach, 
w salonach i korytarzach, przy ło-
dziach ratunkowych i wszędzie gdzie 
był chociaż kawałek miejsca. Tak nas 
dezynfekowali – a tu brud! 
Po całym dniu oczekiwania w zanie-
czyszczonym ropą porcie, po nocnym 
marszu, wszyscy byli na nowo uty-
tłani. Wielkie zbiorowisko nędzarzy. 
Rankiem statek zatrąbił i zaczął krą-
żyć po porcie. 
Nie patrzyłam na brzeg. Stałyśmy ty-
łem do ziemi, na której przeszłyśmy 
tyle ciężkich chwil. Oddalałyśmy się 
od niej bez pożegnania. 
Wypłynęliśmy nareszcie na szerokie 
wody. Słońce świeciło radośnie i spo-
kojnie. Niespienione fale wychodziły 
na spotkanie statku, który kierował 
się na południe. Woda była zielona i 
przejrzysta jak szmaragdy najwyższej 
próby w kolorze nadziei. (-) Drogę 
naszą wytyczało słońce. Za nim sta-
tek coraz bardziej kierował się na 
południe, a kiedy po południu słonce 
skręciło na zachód, statek natychmiast 
skorygował swój kurs i dalej je gonił. 
Jeszcze niebo płonęło zachodem, kie-
dy zobaczyliśmy ziemię.”

Jak się okazuje piękna współczesna 
literatura i dzisiaj powstaje inspiro-
wana dziejami rodziców i dziadków. 
Jak bardzo tam była Polska, jak wiel-
ka miłość do tych miejsc przetrwała 
w pokoleniu urodzonym już z dala 
od kresów, widać właśnie w literatu-
rze. Wydaje się, że i tęsknota potrafi 
być dziedziczna. Tak jBak poczucie 
krzywdy. 

Barbara Rybałtowska nie skarży się 
na koleje losu, ona tylko wszystko 
opisuje. Przede wszystkim uczucia. 
Nie raz bardzo trudne do zdefiniowa-
nia. Ale w jej powieściach  nawet te 
bardzo skomplikowane – są przejrzy-
ste.

B. A.
/ Barbara Rybałtowska - foto arch. 
i mama aurorki - bohaterka kilku książek

Redakcja

To tytuł książki pod redakcją księ-
dza dr Andrzeja Hanicha,  wyda-
nej w listopadzie 2010 r. przez 
Państwowy Instytut Naukowy 
- Instytut Śląski w Opolu. Jest to 
również tytuł naszego artykułu 
poświęconego ważnej inicjatywie 
utrwalania historii naszych rodzin. 
Warto go przeczytać do końca, bo 
to czytelnicy KSI mają możliwość 
zadecydowania o realizacji bądź 
nie tego pomysłu.
 

 
Ks. Andrzej Hanicha urodził się w 
Opolu w 1951 roku, jednakże jego 
rodowód wywodzi się z Podola, 
skąd pochodzili jego rodzice.
"Pamięć o kresowych korzeniach 
tożsamości" to zbiorowa praca 
dziewięciu autorów w której swe 
zagadnienia poza ks. Andrzejem 
Hanichem prezentują Stanisław 
Sławomir Nicieja, Tomasz Za-
ucha, Stanisław Jankowski, ks.Ro-
man Pietruski, Tadeusz Kukiz (oj-
ciec Pawła), Irena Kalita, Michał 
Lis oraz Marian Zaman w wier-
szu "Kłaniam Się Tobie", którego 
fragment  poniżej  prezentujemy.:

Kłaniam się Tobie - Ziemio Podolska

Moja Ojczyzno - Ziemio Tarnopolska,

Mlekiem i miodem obficie płynąca

Wszelakim dobrem swoich gleb słynąca!

Witam Cię - Ziemio Ty niezapomniana 

Od Miodoborów po Wały Trajana,

Od progów Lwowa do rumuńskich granic,

Od nurtów Lipy do zbruczańskich stanic.

Ty - Radziechowska, Brodzka i Złoczowska,

Ty Przemyślańska, Brzeżańska, Zborowska,

Ty - Trembolewska, Ty - Kopyczyniecka

I Ty Czortkowska i Ty Podhajecka...

Nie bez przyczyny przypominamy 

o tej pozycji z literatury kreso-
wej. To rodzaj zachęty do zaję-
cia się nie tylko czytaniem ale i 
spisaniem własnych wspomnień. 
Pomysł Stanisława Wodyńskie-
go zgłoszony do naszej redakcji 
w sprawie ogłoszenia konkursu 
na wspomnienia kresowe, bar-
dzo nam się spodobał. Również 
uważamy, że nie tylko warto ale 
i należy utrwalać pamięć o kre-
sowych korzeniach rodzinnych. 
Jednak decyzję  o ogłoszeniu 
konkursu pozostawiamy naszym 
czytelnikom bo tylko odzew z ich 
strony będzie świadczył o zainte-
resowaniu tym przedsięwzięciem. 
Kwestie organizacyjne to już na-
sze zadanie.
 - O kresową pamięć dbają tylko 
małe środowiska i wspaniali lu-
dzie, którzy tworzą małe muzea, 
dbają o wileńską czy lwowską 
gwarę, kulturę czy kuchnię. Na-
sze państwo jest dzisiaj wielkim, 
tchórzliwym nieobecnym – po-
wiedziała  portalowi Fronda.pl 
Barbara Fedyszak Radziejowska, 
socjolog, PAN w rozmowie z Ja-
rosławem Wróblewskim. 
To poważny powód dlaczego po-
winniśmy zadbać o naszą prze-
szłość, schedę kresową.
Coraz więcej osób bez korzeni 
kresowy jest zafascynowanych 
Kresami i odkrywa ich historię.
Znaczenie Kresów Rzeczypo-
spolitej  dla tożsamości całego 
naszego narodu jest olbrzymie i 
nieśmiało zaczyna się już o tym 
mówić w wielu środowiskach. 
Co roku ubywa jednak świad-
ków historii i coraz bardziej za-
ciera się pamięć o minionych 
czasach. Dzięki wielu lokalnym 
środowiskom kresowym udało 
się zgromadzić wiedzę o daw-
nych miejscowościach i życiu ich 
mieszkańców, ale nadal pozosta-
ło jeszcze wiele białych plam. 
Nie wykluczone, że niektórych 
kart nie da się już zapisać, ale na 
pewno coś jeszcze uda się urato-
wać . Możemy to razem uczynić. 
Moje korzenie kresowe, powin-
no zostać hasłem konkursu. Już 
w marcowym wydaniu KSI roz-
poczniemy publikację wspomnień 
poza konkursowych znajdujących 
się w posiadaniu redakcji  dosko-
nale wpisujących się w/w hasło. 
Mamy  też nadzieję, że nasi czy-
telnicy rozpropagują naszą ideę 
i przyczynią się do zaistnienia 
konkursu. Zamierzamy również 
sprowokować publikacje w sze-
rokim temacie odzyskania Kre-
sów. Oczywiście nie chodzi tu o 
odzyskanie terytorium, bo to nie 

możliwe, ale o pamięć której nikt 
nie jest nam w stanie zabrać. Jałta 
pozbawiła nas ziemi ,PRL próbo-
wał pozbawić pamięci, ale mimo 
wszystko coś pozostało. Czas 
ujawnić osiągniecia i znaczenia 
Kresów dla historii narodowej. 
Bierzmy przykład z najlepszych 
których przedstawiać nie trzeba. 

Kto z nas nie czytał opowieść o 
dramatycznych losach mieszkań-
ców polskich zaścianków na Kre-
sach. Piszmy więc………                                  

"Pamięć o kresowych 
korzeniach tożsamości"

Czy powinniśmy ogłosić Konkurs?

Jeżeli Twoje Stowarzyszenie organizuje ważne 
uroczystości kresowe, nie zapomnij powiadomić o 

tym czytelników KSI 
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 Kiedy 27 stycznia 1945 r. do obo-
zów Auschwitz-Birkenau-Mono-
witz wkroczyli żołnierze Armii 
Czerwonej pozostało w nich tylko 
około siedem tysięcy chorych i wy-
czerpanych więźniów, którzy już 
nie byli w stanie uczestniczyć w 
morderczych, pieszych marszach 
ewakuacyjnym, zwanych „marsza-
mi śmierci”, z których najbardziej 
znany jest do Wodzisławia Śląskie-
go.
W bezpośrednich działaniach wo-

jennych, mających na celu wy-
zwolenie KL Auschwitz i miasta 
Oświęcimia, poległo ponad 230 
żołnierzy sowieckich. Pochowa-
ni zostali w zbiorowej mogile na 
cmentarzu parafialnym w Oświęci-
miu. Prawdopodobnie znajdowało 

się wśród nich także kilku Pola-
ków wcielonych z poboru do Armii 
Czerwonej. Byli oni sowieckimi 
żołnierzami 100. Lwowskiej Dy-
wizji Piechoty, wchodzącej w skład 
60. Armii 1. Frontu Ukraińskiego, 
która bezpośrednio brała udział w 
operacji oświęcimskiej.
Mogli nimi być: Włodzimierz 
Duda ze Lwowa, Piotr Kurelas i 
Eugeniusz Żuk z okolic tego mia-
sta, a także Józef Mielnik z okolic 
Drohobycza, Włodzimierz Mielnik 
z Kamionki Strumiłowej oraz Jó-
zef Ataczuk i Józef Rarycki z oko-

lic Kamieńca Podolskiego, którzy 
zginęli jako żołnierze sowieccy, 
niosąc ratunek więźniom KL Au-
schwitz i wyzwalając spod oku-
pacji hitlerowskiej mieszkańców 
Oświęcimia.

W y z w o l e n i e 
Oświęcimia i  KL 

Auschwitz

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

 Redakcja

Beata Łabutin  w Gazecie pl. Opole 
zamieściła artykuł pod takim właśnie 
tytułem.
Znak zapytania zamieszczony na 
końcu tego twierdzenia jest bardzo 
znaczący.
Czy wyniki badań przeprowadzonych 
przez Instytut Śląski dają podstawę do 
głoszenia takiej opinii? Warto prze-
czytać ten artykuł i zastanowić się nad 
tak postawioną tezą.
Zakładając, że to prawda warto zadać 
sobie pytanie o przyczyny tego stanu 
rzeczy.
Dzięki czemu i komu powstała tak a 
nie inna sytuacja? Dlaczego „wypę-
dzeni” u naszego zachodniego sąsiada 
mimo kontrowersyjnej działalności 
mają wsparcie państwa i polityków? 
Warto nad tymi problemami nie tylko 
się zastanowić ale i pisać. Artykuł Be-
aty Łabutin prezentujemy w całości 
poniżej.
W średnim i najmłodszym pokoleniu 
Kresowiaków dominuje niechęć do 
przyjmowania kresowej tożsamości 
czy wręcz ucieczka od kresowego 
pochodzenia, uważanego za trudny 
bagaż - wynika z badań naukowców 
Instytutu Śląskiego
- Młodzi ludzie z rodzin kresowych 
chcą żyć przyszłością i nie wracać 
do trudnej rzeczywistości ich rodzi-
ców czy dziadków. Oni naprawdę tej 
historii już nie chcą - mówi dr Tere-
sa Sołdra-Gwiżdż, dyrektorka Insty-
tutu Śląskiego kierująca pilotażową 
częścią socjologiczną dużego grantu 
pod nazwą "Przesiedleńcy z dawnych 
Kresów Rzeczypospolitej w struktu-
rze demograficznej i społecznej Ślą-
ska Opolskiego w sześćdziesięciole-
ciu 1945-2005".
- Prowadziliśmy badania socjologicz-
ne w 10 wybranych społecznościach, 
szukając rodzin, które mają tzw. peł-
nię pokoleń, czyli trzy, a nawet cztery 
pokolenia: to, które przyjechało tu z 
Kresów, ich dzieci, wnuki, ewentual-
nie prawnuki. Okazało się, że takich 
rodzin jest bardzo niewiele - mówi dr 
Sołdra-Gwiżdż.
W 10 wybranych miejscowościach 
udało się znaleźć zaledwie osiem ta-
kich rodzin.
Wszystkich wywiadów zebrano nato-
miast 32. Na ich podstawie starano się 
ustalić, jak przedstawia się ewolucja 
tożsamości kolejnych pokoleń prze-
siedleńców i jakie czynniki zadecydo-
wały o kształtowaniu się i zmianach 

tej tożsamości.
Wyniki okazały się dość zaskakujące. 
- Przede wszystkim trzeba podkreślić 
dużą trudność w przeprowadzaniu 
tych rozmów, co nam się do tej pory 
raczej nie zdarzało - podkreśla Soł-
dra-Gwiżdż. - Wiele osób w ogóle nie 
chciało rozmawiać. I nie dlatego, że 
nas nie lubią, tylko dlatego, że emocje 
związane ze wspominaniem tamtego 
czasu są wciąż tak silne, że ci ludzie 
nie chcą do tego wracać.
I między innymi dlatego drugie i 
trzecie pokolenie posiada zaledwie 
okruchy informacji o Kresach. - Pa-
mięć przeszłości, która nas w pierw-
szym rzędzie interesowała jako czyn-
nik kształtujący tożsamość, okazała 
się bardzo słaba - mówi dr Sołdra-
-Gwiżdż.
Dlaczego tak się stało? - Usiłowali-
śmy zlokalizować kanały transmisji 
rodzinnej, gdy chodzi o tę wiedzę, i 
jak można się było domyślać, przeka-
zicielami genealogii rodzinnej, historii 
rodzinnych, losów familii są dziadko-
wie, czyli osoby najstarsze wiekiem. I 
w momencie, kiedy oni przestali już o 
tym mówić, wyschło źródło informa-
cji. A przestawali mówić dlatego, że - 
jak sami nam wskazywali - brak było 
zainteresowania tymi opowieściami 
ze strony młodszego pokolenia. Oka-
zało się, że zarówno dzieci, jak i wnu-
kowie dość niechętnie słuchają o tam-
tych czasach - mówi Sołdra-Gwiżdż.
Taka postawa potwierdziła się pod-
czas bezpośrednich rozmów badaczy 
z przedstawicielami drugiego i trze-
ciego pokolenia w rodzinach kreso-
wych. - Mówili nam otwarcie, że nie-
specjalnie chcą o tej historii słuchać.
Z pilotażowych badań wynika więc 
następująca teza: grupa przesiedleń-
ców z Kresów Wschodnich jest - z 
socjologicznego punktu widzenia - 
tzw. grupą zanikającą. - To znaczy, że 
tożsamość najmłodszego pokolenia 
tych rodzin jest już tożsamością pol-
ską - mówi badaczka. - Natomiast toż-
samość starszego pokolenia, które tu z 
Kresów przyjechało, jest określana w 
sposób następujący: jestem Polakiem 
ze Wschodu.
Z wywiadów wynika także, że nie 
widać chęci pielęgnowania i kultywo-
wania tradycji "stamtąd" u młodszych 
pokoleń. - Nie ma pielęgnacji kreso-
wych obyczajów, tradycji, może poza 
ściśle rodzinnymi, związanymi np. ze 
świętami - mówi Sołdra-Gwiżdż.
Jej zdaniem przeciw pielęgnowaniu 
tożsamości mogły zadziałać bariery 
administracyjne, czyli - utrzymująca 
się przez wiele lat - niemożność or-

ganizowania się formalnego Kreso-
wiaków. - Ci ludzie nie mieli swoich 
towarzystw, instytucji, miejsc, gdzie 
mogliby się spotykać, gdzie w spo-
sób zorganizowany mogliby tę swoją 
tożsamość pielęgnować - tłumaczy 
badaczka.
Od jakiegoś czasu takie instytucje jed-
nak istnieją, a mimo to działają w nich 
przede wszystkim ludzie w mocno już 
podeszłym wieku. Nie trafiają tam po-
kolenia, które przyszły na świat już na 
tych ziemiach. Dlaczego?
Bo nie czują takiej potrzeby. Badacze 
chcieli ustalić, czy u przedstawicieli 
młodszych pokoleń dominuje duma 
z kresowego pochodzenia rodziny. - 
Okazało się, że jest wręcz ucieczka od 
tej tożsamości - mówi Sołdra-Gwiżdż. 
- Bo według nich Kresowiak był czę-
sto utożsamiany z ciemnym chłopem. 
Naznaczany był słowem "hadziaj" 
czy "Ukrainiec" w tym złym znacze-
niu, mówił inaczej niż w Polsce.
W przebadanych rodzinach dominuje 
niechęć do pochodzenia kresowego. 
- To nas dosyć mocno zaskoczyło, 
a najbardziej dlatego, że w sytuacji, 
kiedy można swobodnie kształtować 
tę tożsamość, to nie następuje, bo nikt 
nie chce już o niej pamiętać. Mamy do 
czynienia ze swego rodzaju lamusem 
pamięci rodzinnej. Z naszego pilota-
żu wynika, że rodziny kresowiaków 
to grupa zanikająca w sensie swojej 
tożsamości - podsumowuje Sołdra-
-Gwiżdż.
To o tyle zaskakujące, że stoi w pew-
nej sprzeczności choćby z faktem, że 
na spotkania związane na przykład 
z promocją książek poświęconych 
Kresom przychodzi dość sporo osób 
w różnym wieku. - Tu może chodzić 
bardziej o książkę właśnie niż o pie-
lęgnowanie pamięci rodzinnej - zasta-
nawia się dr Sołdra-Gwiżdż.
Ma nadzieję, że dokładniejsze dane 
i precyzyjniejsze wnioski przyniosą 
badania, którymi naukowcy z IŚ chcą 
objąć całą Opolszczyznę. - Na razie 
przedstawimy wyniki pilotażu, wy-
stąpimy jednak o grant na komplek-
sowe prace w tej materii - zapowiada 
Sołdra-Gwiżdż.
15 lutego do druku zostanie oddana 
książka przedstawiająca wyniki ba-
dań.

    Beata Łabutin - Gazeta.pl > Opole 
>2011-01-07  http://opole.gazeta.pl/
opole/1,35086,8917875,Potomko-
wie_Kresowiakow_wstydza_sie_
swojego_pochodzenia_.html#ixzz-
1kOpyTu67

Potomkowie Kresowiaków 
wstydzą się swojego 

pochodzenia?
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Zofia Wojciechowska

W ostatnim okresie już na jesieni 
2011 roku pojawiły się informacje, 
że Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych chce przejąć środki, którymi 
dysponuje Senat. Kwota 75 mln 
zł przeznaczona na realizację za-
dań opieki nad Polonią i Polakami 
mieszkającymi za granicami kraju 
stała się przedmiotem rozgrywki 
w projekcie budżetu, który trafił 
do Sejmu. Czyżby to sprawa była 
rozstrzygnięta. MSZ sygnalizo-
wało takie rozwiązania w pismach 
do organizacji polonijnych i Biura 
Polonijnego w Senacie. Dziś nadal 
aktualne jest pytanie czy  podej-
muje się właściwą decyzję. Ważne 
jest pytania- w czyich rękach osta-
tecznie będą pieniądze dla Polonii? 
Czy wszystko będzie po staremu, 
czy MZS kieruje się racjonalnymi 
przesłankami i przewiduje skom-
pensować  powstałe kompletne za-
mieszanie? A warto się zastanowić 
co to oznacza? Być może czas na 
nowe rozwiązania ale na takie któ-
re nie niszczą a budują. Czy mamy 
pewność, że tak będzie ?  Wiadomo, 
że po odzyskaniu niepodległości już 
w okresie międzywojennym Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej przy-
kładał ogromną wagę do problemu 
emigracji i spraw związanych z 
Polonią. Podejmowano różne dzia-
łania, zmierzające do zintegrowa-
nia Polaków mieszkających poza 
krajem. Nawiązując do tej chlubnej 
tradycji okresu międzywojennego, 
odrodzony w 1989 r. Senat III RP, 
w wyniku porozumienia różnych sił 
politycznych, ponownie objął pa-
tronat nad Polakami żyjącymi poza 
Polską. Z budżetu Kancelarii Senatu 
pochodzi znaczna część funduszy 
przeznaczonych na cele opieki nad 
Polonią i Polakami za granicą.
Utworzenie w 1990 r. Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, w którym 
oprócz marszałka Senatu I kaden-
cji Andrzeja Stelmachowskiego 
znalazło się wiele osób zaufania 
publicznego, w tym senatorów i 
dostojników kościelnych, umocni-
ło nadzieje środowisk polonijnych 
na zmianę polityki państwa wobec 
polskiej diaspory na świecie i wzbu-
dziło zaufanie wobec odradzających 
się, demokratycznych instytucji pol-
skiego państwa.
Ważnym zadaniem Senatu RP, a tak-
że współpracujących z nim organi-
zacji pozarządowych, zajmujących 
się problemami Polaków za granicą 
(m.in. Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”) jest upowszechnia-
nie w kraju wiedzy o naszych roda-
kach na świecie, przybliżanie ich 
historycznego dorobku i obecnych, 
często znakomitych osiągnięć.
Politykę polonijną Senat realizuje 
poprzez działalność indywidualną 
marszałka Senatu i prace Prezydium 
Senatu oraz Komisji Spraw Emigra-
cji i Łączności z Polakami za Gra-
nicą. W przypadku wielu inicjatyw 
działania marszałka, prezydium i 
komisji wzajemnie się uzupełniają. 
Marszałek, jako najważniejszy re-
prezentant Senatu, jest jednocześnie 
głównym patronem honorowym 
oraz mecenasem wielu inicjatyw na 
rzecz Polonii i ważnych wydarzeń z 
udziałem Polaków z zagranicy.
Prezydium Senatu RP rozpatruje 

wnioski o przyznanie pomocy fi-
nansowej, zaopiniowane wcześniej 
przez Komisję Spraw Emigracji i 
Łączności z Polakami za Granicą 
oraz Kancelarię Senatu. Do roku 
1993 fundusze te były przeznaczo-
ne w całości na zadania państwowe 
wykonywane przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”. Od 1994 r. 
Prezydium Senatu powierza zadania 
z tego zakresu również innym jed-
nostkom spoza sektora finansów pu-
blicznych (głównie stowarzyszenia i 
fundacje).
Początkowo niemal całość środków 
przeznaczano na pomoc Polakom 
na Wschodzie. Senat RP ma znacz-
ny udział w historycznym procesie 
odradzania się polskości na terenach 
państw powstałych w wyniku rozpa-
du ZSRR. W dużej mierze dzięki Se-
natowi w tamtejszych środowiskach 
polskich dynamicznie, choć nie bez 
problemów, rozwijają się oświata i 
kultura, ożywiły się bezpośrednie 
kontakty Polaków ze Wschodu z 
macierzą, w tym szczególnie dzieci 
i młodzieży z polskich rodzin, po-
wstało wiele tytułów prasy polskiej, 
redakcji programów radiowych i te-
lewizyjnych. Obecnie można uznać, 
że podstawowe potrzeby środowisk 
polskich na Wschodzie są systema-
tycznie zaspokajane.
Środki finansowe przyznawane 
przez Prezydium Senatu służą te-
raz przede wszystkim pobudzaniu i 
wspieraniu własnych inicjatyw śro-
dowisk polskich na Wschodzie, tra-
dycyjnie w sferze oświaty i kultury, 
a także w dziedzinie rozwoju małej 
przedsiębiorczości, doskonalenia 
zawodowego, rolnictwa, samorząd-
ności oraz upowszechniania wiedzy 
o obowiązujących uregulowaniach 
prawa międzynarodowego, doty-
czących standardów ochrony praw 
mniejszości narodowych i etnicz-
nych.
Znaczna część środków z budżetu 
Kancelarii Senatu jest przeznaczana 
na budowę i remonty szkół polskich 
poza granicami, domów kultury pol-
skiej oraz siedzib organizacji pol-
skich, głównie w krajach b. ZSRR i 
Europy Środkowowschodniej.
Współpraca ze środowiskami po-
lonijnymi z krajów zachodnich ma 
odmienny charakter niż ta Polaka-
mi na Wschodzie. Polonia zachod-
nia funkcjonuje od dziesięcioleci w 
państwach o ugruntowanym syste-
mie demokratycznym, dzięki czemu 
środowiska polonijne mogły się tam 
swobodnie organizować i, w konse-
kwencji, zdobywać doświadczenie 
w działalności politycznej, spo-
łecznej, kulturalnej itp. Rodacy ży-
jący na Zachodzie oczekują przede 
wszystkim, że Polska wesprze ich 
działania i inicjatywy podejmowa-
ne wobec władz krajów osiedlenia, 
i skutecznie wspierają tendencje 
integracyjne Polonii – obecnie do-
tyczy to głównie Europy i Ameryki 
Południowej. Potrafią także dosko-
nale organizować lobbing na rzecz 
osiągania najważniejszych celów 
polskiej polityki zagranicznej. Śro-
dowiska polonijne oczekują też 
pomocy w dokumentowaniu dorob-
ku intelektualnego i w działaniach 
służących ochronie dziedzictwa 
materialnego pokoleń wychodźstwa 
poza granicami. Coraz trudniejsza 
sytuacja wielu z nich sprawia, że do 
Kancelarii Senatu częściej wpływa-
ją prośby np. o pomoc przy utrzy-

maniu lub remoncie polonijnych 
placówek kulturalno-oświatowych.
Senat RP, w tym Komisja Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą, dba o utrzymanie więzi 
z krajem Polaków i osób polskie-
go pochodzenia zamieszkałych za 
granicą oraz interesuje się ich sytu-
acją prawną. Inicjuje i koordynuje 
współpracę środowisk polonijnych 
i polskich na Wschodzie, a także 
dba o ochronę dziedzictwa polskiej 
kultury, tradycji i obyczajów za gra-
nicą.
Komisja opiniuje dla Prezydium 
Senatu plan i wykonanie zadań zle-
canych przez prezydium w zakresie 
opieki nad Polonią i Polakami za 
granicą. Specyfika pracy komisji 
wymaga bezpośredniego kontaktu 
z przedstawicielami środowisk po-
lonijnych i polskich na Wschodzie. 
Częste wizyty przedstawicieli or-
ganizacji polonijnych są doskonałą 
okazją do zapoznania się z aktualną 
sytuacją w środowiskach, które re-
prezentują, z ich problemami i po-
trzebami. Kontakty z komisją stały 
się nieodłącznym elementem wizyt 
przedstawicieli Polonii i Polaków z 
zagranicy w naszym kraju.
Istotnym przełomem w polityce 
Polski wobec Polaków żyjących za 
granicą były inicjatywy legislacyj-
ne podjęte przez Senat IV kadencji. 
Dwie z nich – dotycząca umożliwie-
nia udziału Polakom zamieszkałym 
poza Polską w II turze wyborów pre-
zydenckich oraz odnosząca się do 
repatriacji – zostały zaakceptowane 
przez Sejm oraz prezydenta RP i 
weszły w życie. Proces legislacyjny 
ustaw: o obywatelstwie polskim, o 
Karcie Polaka i  o ustanowieniu 2 
maja Dniem Polonii i Polaków za 
granicą nie został wówczas zakoń-
czony, ponieważ upłynęła kadencja 
Sejmu i Senatu.
Senat V kadencji powrócił do ini-
cjatywy ustanowienia 2 maja Dniem 
Polonii i Polaków za Granicą, prze-
syłając do Sejmu projekt stosownej 
ustawy (uchwalona 20 marca 2002 
r.). W ten uroczysty sposób zazna-
czono jedność wszystkich Polaków, 
mieszkających w kraju i żyjących 
poza nim. U podstaw inicjatywy 
senackiej legło przekonanie o po-
trzebie zachowania łączności z 
rodakami, którzy żyjąc poza grani-
cami Polski, stanowią blisko 1/3 na-
rodu polskiego. Została ona podjęta 
także jako wyraz uznania państwa 
polskiego dla dorobku i wybitnych 
osiągnięć wychodźstwa w krajach 
osiedlenia, wyraz hołdu należnego 
za wkład w odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości oraz wdzięcz-
ności za pomoc, z jaką nasi rodacy 
ze świata spieszyli i spieszą nadal 
w najtrudniejszych dla Polski okre-
sach. Ustawa nawiązuje do przed-
wojennej tradycji obchodzenia Dnia 
Opieki nad Rodakami na Obczyźnie 
i jest wypełnieniem jednej z uchwał 
podjętych przez II Zjazd Polonii i 
Polaków z Zagranicy. W ten sposób 
Senat V kadencji dokończył pracę 
rozpoczętą przez poprzedników.
W czasie VI kadencji Senatu weszła 
w życie ustawa o Karcie Polaka, 
wprowadzająca ułatwienia i przywi-
leje dla naszych rodaków zamiesz-
kałych na Wschodzie, m.in. pozwo-
lenie na wielokrotne przekraczanie 
granicy, refundację kosztów wizy, 
dostęp do polskiej edukacji.
Senat RP podejmuje starania, aby 

nadać nowy wymiar kontaktom 
Polski z polską diasporą w świecie. 
Poświęcono temu m.in. dwa posie-
dzenia plenarne Senatu (1997 i 2002 
r.) w całości dotyczące problemów 
Polonii i Polaków za granicą. W de-
batach tych uczestniczyli nie tylko 
parlamentarzyści i przedstawiciele 
instytucji zajmujących się Polonią, 
ale także reprezentanci środowisk 
polonijnych i polskich ze świata 
oraz organizacji pozarządowych.
Pomysł odbycia debat narodził się z 
potrzeby wspólnej refleksji nad sfor-
mułowaniem priorytetów w pracy 
organów Senatu na rzecz Polonii i 
Polaków za granicą. Wolą Izby było 
również, aby zaczęły być realizowa-
ne postulaty zgłaszane w czasie I i II 
Zjazdu Polonii i Polaków z Zagrani-
cy. Obie debaty śledziły uważnie nie 
tylko media krajowe. Odbiły się one 
szerokim echem także w mediach 
polonijnych na świecie, spotykając 
się z żywym zainteresowaniem od-
biorców i życzliwymi komentarza-
mi.
Jednym z efektów debaty z 2002 
r. była decyzja o powołaniu Polo-
nijnej Rady Konsultacyjnej przy 
Marszałku Senatu, składającej się 
z przedstawicieli największych or-
ganizacji polonijnych wszystkich 
kontynentów. Postępujące procesy 
konsolidacji środowisk polonijnych 
i polskich ze Wschodu, których wy-
razem jest powstanie i działalność 
organizacji polonijnych o zasięgu 
kontynentalnym (Kongres Polonii 
Amerykańskiej, Unia Stowarzyszeń 
i Organizacji Polskich w Ameryce 
Łacińskiej, Rada Naczelna Polo-
nii Australijskiej, Europejska Rada 
Wspólnot Polonijnych) i świato-
wym (Rada Polonii Świata), spra-
wiają, że dzięki tej decyzji głos 
tych środowisk w kraju będzie le-
piej słyszalny. Zadaniem Polonijnej 
Rady Konsultacyjnej jest wyrażanie 
opinii w sprawach istotnych dla Po-
lonii i Polaków za granicą oraz na 
temat projektów aktów normatyw-
nych dotyczących tych środowisk. 
Stanowisko Rady Prezydium Se-
natu uwzględnia przy corocznym 
ustalaniu priorytetów finansowania 
zadań zleconych, a w odniesieniu 
do kadencji parlamentarnej – kie-
runków działania w zakresie opieki 
nad Polonią i Polakami za granicą. 
Kadencja Rady pokrywa się z ka-
dencją Senatu.
W ciągu 9 lat reprezentacja polskiej 
diaspory zmieniała się w zależności 
od pojawiających się problemów, z 
jakimi musiały się borykać środo-
wiska polonijne i polskie w kraju 
zamieszkania, a co za tym idzie − 
instytucje i organizacje w Polsce, 
prowadzące działalność w tym za-
kresie. Dotychczas w składzie Rady 
znaleźli się przedstawiciele organi-
zacji polonijnych i polskich z Euro-
py, Azji, Afryki, Australii i Nowej 
Zelandii oraz obu Ameryk.
  Obecnie po wyborach Sejm i Se-
nat VIII kadencji ogarnia polonijny 
zamęt. W polskich mediach poja-
wiają się niepokojące informacje. 
Otóż, resort spraw zagranicznych 
twierdzi, że obecne rozwiązanie jest 
niezgodne z konstytucją, a Senat, 
poprzez dysponowanie pieniędzmi, 
przejmuje kompetencje władzy wy-
konawczej. Ponadto min. Radosław 
Sikorski uważa, że politykę polonij-
ną trzeba wpisać w politykę zagra-
niczną, a polska służba konsularna 

musi w większym zakresie zajmo-
wać się Polakami, co mają umożli-
wić środki przejęte z Senatu.
Należy zauważyć, że wcześniej nie 
były zgłaszane podobne wątpliwo-
ści konstytucyjne ze strony rządu, 
a niektóre podmioty, dysponujące 
znaczą częścią senackich środków 
– jak choćby Fundacja Pomoc Po-
lakom na Wschodzie –  w swoich 
statutach mają wpisany obowiązek 
konsultacji w wydatkowaniu środ-
ków z MSZ. W tej kwestii także 
nie było wcześniej skarg ze strony 
rządu.
Co na taki pomysł MZS Polonia? 
Rada Prezesów Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych, która skupia 
41 najpoważniejszych organizacji 
polonijnych ze świata, wydała spe-
cjalne oświadczenie, w którym wy-
raziła zaniepokojenie zapowiedzią 
zmian w systemie finansowania 
działalności organizacji polonij-
nych.
W styczniu 2012 roku sprawa za-
ognia się na tyle, że widać jak temat 
jest nieprecyzyjnie opracowany a 
jakże ważny dla środowisk polo-
nijnych i krajowych organizacji 
społecznych współpracujących z 
Polakami poza granicami. Wszy-
scy jesteśmy zaniepokojeni brakiem 
stabilności programów dotyczących  
przyszłości sprawy Polaków poza 
granicami. Ta sprawa dotyczy nas 
wszystkich. Specjalnie dla Polaków 
pozostających poza granicami przy-
gotowaliśmy relację z wydarzeń w 
Polsce. Udaliśmy się 18 stycznia 
2012 roku – na Posiedzenie Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Pola-
kami za Granicą Senatu 
W trakcie posiedzenia członkowie 
komisji zapoznali się z informacją 
o sytuacji finansowej TVP Polonia 
oraz o letniej ramówce i  kierunkach 
działań programowych TVP Polo-
nia w 2012 roku. Oba zagadnienia 
prezentował Łukasz Kardas, dyrek-
tor TVP Polonia wraz ze współpra-
cownikiem. Obecny był również 
przedstawiciel Departamentu Polo-
nii MSZ.
Zmiany w TVP POLONIA- to 
przede wszystkim nowa oferta. 
Zmiany programu „ Polska 24” na 
program ”Polonia 24” jest to cykl o 
stałej porze realizowany od ponie-
działku do soboty. „Tygodnik.pl”, 
„Nasze informacje” z portali inter-
netowych Polonii i Polaków poza 
granicami gromadzą informacje 
publikowane wcześniej w mediach 
polonijnych.
TVP POLONIA chce promować 
nowe tematy. Dlatego też pracow-
nicy TVP Polonia poszukują kore-
spondentów, którzy prześlą relacje 
rodaków z miejsc, gdzie żyją, pra-
cują, tworzą lub uczą się. Widoczny 
jest zwrot ku dziennikarstwu spo-
łecznościowemu. Dlatego w nurt 
publicystyczny kierownictwo TVP 
Polonia zamierza włączyć - przez 
publicystykę codzienną - problema-
tykę życia naszych rodaków poza 
granicami. Dyrektor TVP Polonia 
uważa, że nowe kierunki pozwolą 
zintegrować środowiska polonij-
ne i polskie poza granicami. TVP 
Polonia  zamierza realizować mi-
sję publiczną poprzez promowanie 
twórczości polonijnej, medialne 
wsparcie projektów kulturalnych w 
kraju i za granicą, adresowanych do 
przedstawicieli polskiej diaspory. W 
rozmowie dyrektor Łukasz Kardas 

Sprawa opieki nad Polonią wciąż pilną potrzebą.
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podkreślał  potencjał i synergię tych 
środowisk. 
Wyraził nadzieję, że rodacy za na-
szą wschodnią granicą - mimo trud-
ności technicznych - znajdą należ-
ne miejsce dla prezentacji swoich 
problemów w nowym nurcie infor-
macyjnym i publicystycznym TVP 
Polonia.
Dyskusję senatorów w trakcie tego 
posiedzenia ożywiła pogłębiona 
merytorycznie informacja szefa 
Kancelarii Senatu, pani minister 
Ewy Polkowskiej,  o dotychcza-
sowym przebiegu prac parlamentu 
nad ustawą budżetową na rok 2012   
w części 03 dotyczącej Kancelarii 
Senatu, w zakresie rozdziału 75 195 
– Opieka nad Polonią i Polakami 
za granicą i przyjęta przez Komisję 
Finansów Publicznych poprawka 
do ustawy budżetowej na rok 2012, 
pozbawiająca Senat Rzeczypospo-
litej Polskiej narzędzi sprawowania 
tej opieki w postaci zdecydowanej 
większości środków budżetowych. 
Już od 2012 roku mają się one zna-
leźć w dyspozycji ministra spraw 
zagranicznych i podległego mu re-
sortu. Komentując na gorąco po po-
siedzeniu komisji tę ważką dla bli-
sko 17-milionowej rzeszy naszych 
rodaków poza granicami sprawę se-
nator Łukasz Abgarowicz, przewod-
niczący temu posiedzeniu komisji 
pod nieobecność senatora Andrzeja 
Persona,  stwierdził jednoznacznie, 
że członkowie Izby – realizującej tę 
historyczną i odpowiedzialną misję 
od początku jej istnienia, czyli od 

22 lat - są OTWARCI NA ZMIA-
NY. Jednak nie na zmiany niepewne 
i takie, które nie przyniosą pozy-
tywnego skutku dla spraw Polonii i 
Polaków za granicą. Stwierdził, że 
w zmieniającej się sytuacji po wej-
ściu Polski do UE  i   wyruszeniu 
milionów Polaków w poszukiwaniu 
lepszej pracy Senat nie jest w stanie 
wypełniać skutecznie zadań związa-
nych z opieką nad nimi. Większość 
zadań musi przejąć rząd. Ich reali-
zacja wymaga wzmocnienia konsu-
latów, które muszą mieć środki na 
działania także w trybie inyerwen-
cyjnym. Trzeba zbudować system 
edukacyjny dla dzieci migrantów. 
Zdaniem senatora narzędzia do re-
alizacji tych celów ma MSZ i MEN. 
Jednak przekazanie zadań powinno 
się odbyć stopniowo, część w roku 
bieżącym, część od roku 2013, a 
część zadań powinno zostać w Se-
nacie. Do czerwca br. będzie czas, 
by dopracować nowy model  współ-
pracy i powiadomić wszystkie 
środowiska polonijne i polskie w 
świecie o tym, jak  będzie realizo-
wany od następnego roku tak, by 
opracowane wnioski trafiały we 
właściwe miejsce. Trzeba zachować 
ciągłość relacji podtrzymywanych 
przez liczne, krajowe organizacje 
pozarządowe, świadczące dotych-
czas tę pomoc Polakom za granicą, 
nie uronić nic z ważnego procesu 
budowy społeczeństwa obywatel-
skiego i więzi między środowiska-
mi Polaków w Posce i za granicą.  
Gwałtowna zmiana w chwili, gdy 

wszystkie wnioski na bieżący rok są 
złożone w Senacie i wymagają pil-
nego rozpatrzenia może ten proces 
zaburzyć i mimo, że proponowana 
zmiana w perspektywie będzie ko-
rzystna, doraźnie doprowadzi do 
poważnych perturbacji.  

Senator Łukasz Abgarowicz, pełnią-
cy funkcję wiceprzewodniczącego 
senackiej Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą 
dostrzega nie tylko potrzebę re-
formrmy  modelu opieki nad Pola-
kami na obczyżnie, ale też jego roz-
woju i wzmocnienia.  Zauważył, że 
obecne środki są zdecydowanie zbyt 
małe w stosunku do potrzeb środo-
wisk polonijnych i polskich za gra-
nicą. Dostrzega także konieczność 
działania w odpowiedniej formule 
ale nie na zasadzie tylko poprawki. 
Senatorowie, pozostając otwarci na 
zmiany, opowiadają się za ustale-
niem stabilnej polityki wobec Polo-
nii i Polakami za granicą, łączącej 
działania Senatu i odpowiednich 
merytorycznie resortów z ustawowo 
koordynującą w stosunku do nich 
rolą MSZ. 
Zadania Senatu to przede wszyst-
kim budowa więzi emocjonalnej i 
sentymentalnej naszych rodaków z 
Ojczyzną, to dalsza budowa społe-
czeństwa obywatelskiego. Wspomi-
nał o tym, że Senat, pozostawiony 
sam z poważnymi zadaniami taki-
mi jak edukacja czy remont szkół 
należącymi do państwa, nie będzie 
mógł realizować ich skutecznie bez 

wsparcia innych ministerstw.  
Zaznaczył konieczność powiado-
mienia  o zaistniałych zmianach 
środowisk polonijnych i polskich w 
świecie oraz przeprowadzenia od-
powiednich, szerokich konsultacji 
społecznych, zarówno w kraju, jak i 
za granicą. Należy sformułować od-
powiednią politykę uwzględniającą 
zmiany jakie zachodzą w tym ob-
szarze zagadnień we współczesnym 
świecie. W tym celu za konieczne 
uważa wspólne działanie polityków 
wszystkich opcji.
W tym celu postuluje kompromis 
i konieczność szerszej dyskusji z 
wypracowaniem zasad polityki po-
lonijnej na 2013 r. Należy zachować 
ciągłość polityki i rozpocząć dys-
kusję celem wypracowania właści-
wych rozwiązań.  Obecnie  ponad 
sto organizacji społecznych realizu-
jących programy związane z Polo-
nia pozostanie w zawieszeniu. 
Senator Abgarowicz oraz obecny na 
obradach członek komisji, senator 
Marek Konopka, wyrazili zaniepo-
kojenie  tempem wynarodowiania 
Polaków np. na Ukrainie,  dostrze-
gając konieczność pilnych prac nad 
sprawą przywracania języka, roz-
wiązaniem problemów związanych 
z realizacją ustawy o Karcie Polaka,  
e- learningu, poszerzającym możli-
wości  edukacyjne młodego pokole-
nia. Obaj senatorowie zwrócili uwa-
gę na mnogość tematów związanych 
z życiem polskiej diaspory w świe-
cie, które wymagają ciągłej uwagi 
i wsparcia: spuścizna materialna i 

kulturowa emigracji i Polonii, za-
dania związane z zabezpieczeniem  
pamiątek narodowych, archiwaliów, 
mnogość  projektów inwestycyj-
nych, temat polskich nekropolii oraz 
konstrukcji programu odnoszącego 
się do nowej emigracji młodych Po-
laków. Te palące i niezwykle trudne 
problemy  winny być rozwiązywane 
z rozwagą i spokojem.  Nie służą 
temu ani spory kompetencyjne, ani 
tym bardziej pośpiech.
Czekamy na rozwiązania i kolejne 
wydarzenia. Ważna jest też wyrażo-
na opinia całej Polonii i wszystkich 
Polaków, zatem czekamy na listy do 
redakcji i komentarze.

Materiał wywiadów autoryzowany. 
Sporządzono na podstawie: 
http://www.radiownet.pl/publika-
cje/tvp-polonia-z-nowa-misja
http://www.radiownet.pl/publika-
cje/tvp-polonia-z-nowa-misja#/
publikacje/senacka-komisja-o-spra-
wach-polonii
źródło informacji: "bibula.com"
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy na internetowe strony Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zawieszono tam wiele materiałów 
na ten żywo dyskutowany temat 
opracowanych przez Biuro Polonij-
ne Kancelarii Senatu RP  

red Zofia Wojciechowska www.ra-
diownet.pl tel 608 475 240 Radio 
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pejski pok.263,261
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Andrzej Łukawski

29 stycznia, po zakończeniu oficjal-
nych uroczystości w Otwocku grupa
"inicjatorów" powołania Stowarzy-
szenia "Pokolenia Kresowe" spotka-
ła się po raz pierwszy. Przyjechali z 
różnych regionów kraju. Byli przed-
stawiciele Szczecina, Poznania, 
Świdnika, Krakowa, Wrocławia i 
oczywiście z Warszawy.
Poznaliśmy się w świecie realnym, 
wiemy już "kto jest kto" a to niewąt-
pliwie ułatwi rozmowy prowadzone 
w świecie wirtualnym lub teleko-
munikacyjnym.
O tym że inicjatywa "Pokoleń Kre-
sowych jest jak najbardziej słuszna
nikogo nie trzeba było przekony-
wać. Pierwszy krok został wykona-
ny ale po frekwencji widać, że dro-
ga będzie długa i wyboista.
Nie wiemy jak ideę "Pokoleń Kreso-
wych" odbierają regiony z których 
nikt nie przyjechał na spotkanie a 
ważne jest to, żeby w sprawie po-
koleń wypowiedzieli się reprezen-
tanci wszystkich regionów bowiem 
"Wszyscy jesteśmy Kresowianami".
Ustaliliśmy też, że "Pokolenia Kre-
sowe" nie zamierzają i nie będą
ingerować w autonomię istnieją-
cych stowarzyszeń kresowych.
Spora część tych stowarzyszeń wy-
konuje dobrą robotę na rzecz Kre-
sów i Kresowian ale czy w obliczu 
niepokojących wieści nadchodzą-
cych z Ukrainy to wystarczy i czy to 
już wszystko na co stać Kresowian?

Są też stowarzyszenia istniejące 
tylko "na papierze" a to  w ogóle 
nie służy  sprawie Kresów, to jest 
fikcja.
Utrzymanie stowarzyszeń "za 
wszelką cenę", to "sztuka dla sztu-

ki" a to trąci starym systemem gdzie 
władza trzymała się nawet ostat-
kiem sił stołka na którym zasiadała. 
To skostniały i trącący patyną sys-
tem przynoszący więcej szkody niż 
pożytku dla sprawy Kresów. 

Na forum KSI jest już projekt Sta-
tutu uwzględniający dotychczas 
zgłoszone  poprawki "do spotka-
nia" i czekamy teraz na kolejne. 
inicjatywy zmierzające do opraco-
wania Statutu do projektu który zo-
stanie zaproponowany uczestnikom 
zebrania konstytuującego Stowa-
rzyszenie. Dobrze opracowany Sta-
tut, poparty stosownym wnioskiem 
zostanie przedłożony przed organ 
rejestrowy.

Zdecydowanie odrzuciliśmy ideę 
uzurpowania sobie prawa do "nada-
wania" statusu "kresowianina". Od-
cinamy się od kuriozalnych pytań 
w stylu: - "kto Pani/Panu pozwolił 
nazywać siebie Kresowianinem".

Ja na miejscu pytanego zapytałbym: 
"a kto Pani/Panu dał prawo do zada-
wania tego rodzaju pytania. 

Pachnie (to łagodne określenie)
kierunkiem zmierzającym do "rewi-
zji" statusu terytorialnego ustalone-
go w Jałcie. Możemy to (i słusznie) 
co najwyżej krytykować ale nie snuć
nierealnych wizji jak robią to zwo-
lennicy OUN-UPA marzący o Ukra-
inie sięgającej aż do Krakowa..
 Dr. Kulińska na jednym ze spotkań 
powiedziała:

"Wszyscy jesteśmy Kresowiana-
mi" a to coś mówi i ileż trzeba mieć
krótkowzroczności by tego nie za-
uważyć.

Na spotkaniu ubolewaliśmy też nad 
fatalnym sposobem komunikowania 
się.
Inicjatorzy "Pokoleń Kresowych" 
którzy przyjechali do Otwocka to
zinformatyzowana grupa jednak  jak 
dotrzeć do tych którzy nie mają
Internetu? 
To pytanie nadal pozostaje aktualne.
Może za pośrednictwem Kresowe-
go Serwisu Informacyjnego uda się 
nam dotrzeć do kolejnych "inicjato-
rów" Pokoleń Kresowych" bo wie-
my, że KSI jest drukowane i przeka-
zywane zainteresowanym. Zawsze 
można też skorzystać z komputera 
córki, syna i poprosić ich o pomoc 
w dotarciu do nas. Wystarczy tylko 
pięć osób z jednej wsi, miasta osie-
dla by zacząć działać a że trzeba 
działać i to zdecydowanie nikt nie 
powinien mieć wątpliwości.

Uczestnicy pierwszego spotkania 
grupy inicjatywnej zwracają się do
wszystkich którym Kresy I i II RP są 
bliskie sercu. 
Organizujmy się w koła środowi-
skowe Pokoleń Kresowych, te zaś 
utworzą Oddziały Regionalne z 
których wyłoniony zostanie Zarząd 
Krajowy.

Latem, gdy mrozy nie staną na prze-
szkodzie dojechania na zebranie
założycielskie ukonstytuujemy się. 

To musi się udać.

Na przygotowanie pozostało nam 
kilka miesięcy a jest co robić. O
statucie pisałem ale jest też do zro-
bienia serwis pokoleniowy.

Szukamy specjalistów-webmaste-
rów systemu CMS Joomla którzy 

pomogą w prowadzeniu serwisu 
internetowego. Do zakończenia 
prac związanych z "postawieniem" 
serwisu komunikować będziemy się 
via forum Kresowego Serwisu In-
formacyjnego. Wystarczy wpisać w 
przeglądarce http://ksi.kresy.info.pl 

i po rejestracji wejść na forum.
W przeciwieństwie do korespon-
dencji tradycyjnej, ogólnodostępne 
forum jest widziane przez wszyst-
kich zainteresowanych a to pomaga 
w dyskusji o kształcie przyszłego 
Stowarzyszenia.

Będzie Stowarzyszenie Pokolenia Kresowe...?

http://www.radiownet.pl/publikacje/tvp-polonia-z-nowa-misja
http://www.radiownet.pl/publikacje/tvp-polonia-z-nowa-misja
http://www.radiownet.pl/publikacje/tvp-polonia-z-nowa-misja#/publikacje/senacka-komisja-o-sprawach-polonii
http://www.radiownet.pl/publikacje/tvp-polonia-z-nowa-misja#/publikacje/senacka-komisja-o-sprawach-polonii
http://www.radiownet.pl/publikacje/tvp-polonia-z-nowa-misja#/publikacje/senacka-komisja-o-sprawach-polonii
http://www.radiownet.pl/publikacje/tvp-polonia-z-nowa-misja#/publikacje/senacka-komisja-o-sprawach-polonii
http://www.radiownet.pl
http://www.radiownet.pl
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Foto-relacja  z Polskiej Szkoły So-
botniej w Złoczowie . W pomiesz-
czeniach wyremontowanego przez 
ks. Michała Hołdowicza  Kole-
gium Pijarskiego zgromadzili się 
członkowie Towarzystwa Kultury 
Polskiej  koła im. Ks. biskupa Jana 
Cieńskiego w Złoczowie z przyby-
łym  ze Lwowa  prezesem  M. Le-
gowiczem.

W sobotę 28.I.2012. odbyło się 
"Spotkanie opłatkowe" wraz wy-
stępem chóru dorosłych: "Przyja-
cielskie Koło", chórem dziecięcym 
"Bijące serduszka" oraz występem 
Jasełek w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży. 
Program rozpoczął się o godzinie 
9:00 mszą świętą. Około godziny 
10:00 przywitała gości krótką prze-
mową Prezes Maria Niemirowska. 
Po występie chóru dorosłych odby-
ły się Jasełka w wykonaniu dzieci i 
młodzieży. Po jasełkach odbyło się 
"Spotkanie opłatkowe". Następnie 
poczęstunek dla dzieci w auli
 plebanii. Dorośli spotkali się w 
Domu Polskim ; w szkole.
Gośćmi imprezy byli: Pan Konsul 
Jakub Harold ; reprezentował Kon-
sulat Rzeczypospolitej Polskiej we 
Lwowie, Pan Prezes Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej  
Emil Legowicz wraz z wice Preze-
sem; Pani Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Czerwonem  Zuzanna Sie-
niawska wraz z mężem; Proboszcz 
Michał Hołdowicz  ; Przełożona 
Sióstr Emanuela; Zarząd TKPZZ; 
Kursanci fakultetu dla dorosłych; 
wolontariusz Pani Paulina Zięba 
oraz członkowie Towarzystwa.

 

Spotkanie opłatkowe 
w Złoczowie

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Pięć biogramów  osób związanych 
z Wołyniem które przebywały i 
zginęły w Auschwitz-Birkenau 
przesłał nam dr. Jerzy Dębski 
z Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau.

Barcikowski Józef (ps. 
Hart, Chiromanta), urodzony 30 
marca 1913 r. w miejscowości 
Sapozyn (względnie Sapanów po-
między Równem a Krzemieńcem) 
na Wołyniu. Z zawodu technik bu-
dowlany, oficer rezerwy piechoty 
WP (ppor. od 1 stycznia 1938 r.). 
Przed wybuchem II wojny świa-
towej mieszkał przy ulicy Ra-
domskiej 22 m. 14 w Warszawie. 
Podczas niemieckiej okupacji od 
jesieni (październik – listopad) 
1939 r. był członkiem konspiracyj-
nej Chłopskiej Organizacji Wol-
ności Racławice,  w której pełnił 
funkcję oficera broni w Wydziale 
Wojskowym, a od kwietnia 1940 
r. stał się oficerem broni w sztabie 
Komendy Głównej Polskiej Orga-
nizacji Zbrojnej (dawny Wydział 
Wojskowy Racławic). Na prze-
łomie grudnia 1940 r. i stycznia 
1941 r. została aresztowana przez 
Gestapo, w skutek zdrady jedne-
go z członków L. Horkiewicza 
ps. Radiota, spora grupa konspi-
ratorów POZ. Jego samego aresz-
towano wraz z szefem Wydziału 
Taktyczno-Operacyjnego KG POZ 
por. Mirosławem Czajowskim ps. 
Bolek lokalu konspiracyjnym przy 
ulicy Marszałkowskiej 25 (miesz-
kanie płk. w stanie spoczynku 
Kowalskiego) i osadzono go w 
więzieniu Pawiak w Warszawie. 
Tam z czwórką współtowarzyszy 
(Markiem Koreywo aresztowa-
nym pod nazwiskiem Mieczysław 
Wierciński, Janem Cybulskim 
aresztowanym pod nazwiskiem 
Stefan Przybylski, Anatoliuszem 
Tomaszewskim i Władysławem 
Komyszem) planowali ucieczkę w 
niedzielę 24 sierpnia 1941 r., ale 
on sam w ostatniej chwili zrezy-
gnował  z tego zamiaru (pozosta-
łym więźniom ucieczka się udała). 
W końcu po długim śledztwie  i 
ponad półtorarocznym pobycie 
na Pawiaku, 30 września 1942 r., 
został przywieziony do KL Au-
schwitz transportem z Warszawy. 
W obozie był oznaczony numerem 
obozowym 66750. 
W KL Auschwitz pracował w 
różnych komandach: Getreide-
speicher (Magazyn Zbożowy) do 
końca listopada 1942 r., grudzień 
1942 r. – luty 1943 r. w Deutsche 
Ausrüstungswerke (DAW), a  naj-
dłużej od marca 1943 r. do 14 
października 1944 r.  Bodenwirt-
schaftsdienst (pomiary terenu). 
W sobotę 21 października 1944 r. 
zbiegł wraz ze  Zdzisławem Le-
onem Walczakiem numer więź-
niarski 39543   z KL Auschwitz I, 
później dzięki pomocy przyobozo-
wej organizacji ruch oporu, 
23 października 1944 r., dotarł do 
Oddziału Partyzanckiego Armii 
Krajowej Garbnik na terenie Be-
skidu Żywieckiego. Od listopada 
1944 r. dowodził wspomnianym 
Oddziałem, w którym nota bene 
podjęło walkę kilku innych ucie-
kinierów z KL Auschwitz. Do 4 
lutego 1945 r. uczestniczył  w 
walkach z Niemcami, po zajęciu 

tego terenu przez armię sowiecką 
rozwiązał oddział, z tym że część 
jego członków wraz z dowódcą 
operowała jeszcze w rejonie Be-
skidu Małego, Kęt i Oświęcimia. 
W jesieni 1945 r. ujawnił się, a 
następnie przez wiele lat mieszkał 
w Łodzi  i pracował jako technik 
budowlany.   

Burdyłło Władysław, uro-
dzony 18 października 1909 r. w 
Moskwie, ojciec Jan, matka Pau-
lina de domo Tulc, żona Krystyna 
de domo Stanisz. Z zawodu oficer 
służby stałej artylerii (ppor. od 15 
sierpnia 1934 r., por. od 19 marca 
1938 r.). W okresie międzywojen-
nym ukończył Szkołę Podchorą-
żych Artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim. W wojnie obronnej 
Polski we wrześniu 1939 r. dowo-
dził 2. baterią (haubic 155 mm)   
6. dywizjonu artylerii ciężkiej 
. Podczas niemieckiej okupacji 
mieszkał w Krakowie przy ulicy 
Kieleckiej 17 m. 3 i był żołnie-
rzem ZWZ-AK. 16 lub 17 kwiet-
nia 1942 r. został aresztowany 
przypadkowo w ulicznej łapan-
ce, która miała miejsce w rejonie 
krakowskich ulic: Długiej, Lubel-
skiej, Krowoderskiej i Kolberga, 
lub jako zakładnik w kawiarni 
Plastyków przy ulicy Łobzowskiej 
3. Następnie został osadzony w 
więzieniu przy ulicy Montelupich 
w Krakowie. Do KL Auschwitz 
został przywieziony transportem z 
Krakowa  
25 kwietnia 1942 r. W obozie 
był otrzymał numer więźniarski 
33101. Od 25 kwietnia 1942 r. 
do 24 maja 1942 r. był osadzony 
go w bl. 4, a następnie w bl. 15 i 
zatrudniono w komadzie Beklei- 
dungswerkstätten. 27 maja 1942 
r. został rozstrzelany pod Ścianą 
Straceń w KL Auschwitz I.

Englert Adam Wincenty 
(ps. Judym, Sęp, Żołnierz, w Pol-
skiej Organizacji Wojskowej uży-
wał     ps. Tadeusz Korbut, Piotr 
Wysocki), urodzony 11 listopada 
1890 r. w Stepaniu, pow. Rów-
ne na Wołyniu, ojciec Ludwik, 
matka Józefa de domo Kotwicz-
-Henikowska. Oficer służby sta-
łej żandarmerii (wach. od 1915 r., 
chor od lata 1917 r., po wojnach 
o niepodległość zweryfikowany 
do stopnia kpt. od 1 czerwca 1919 
r., mjr od 1 stycznia 1927 r., ppłk 
od 19 marca 1938 r.). Po zadaniu 
matury ukończył studia handlo-
we, a później studia historyczne 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
wieńcząc je doktoratem. Przed I 
wojną światową związał się z ru-
chem niepodległościowym, będąc 
członkiem Związku Czynu Zbroj-
nego i Związku Strzeleckiego. 
Od   6 sierpnia 1914 r. był żołnie-
rzem 1. plut. 1. Kompanii Kadro-
wej Legionów Polskich. Następnie 
pełnił służbę w oddziale żandar-
merii polowej por. Jana Tomasza 
Jur-Gorzechowskiego. 
W 1915 r. skierowano go na Lu-
belszczyznę, gdzie prowadził ak-
cję werbunkową do Legionów. W 
lipcu 1917 r. po kryzysie przy-
sięgowym został przeniesiony do 
pracy w POW. 
Po odzyskaniu niepodległości od 
listopada 1918 r. służył w WP, 
biorąc udział w wojna o niepod-
ległość Polski z przydziałem służ-

bowym  do 1. dyonu żandarmerii 
wojskowej. W latach 1922 – 1926, 
jako oficer nadetatowy w swo-
jej macierzystej jednostce został 
odkomenderowany do Korpusu 
Kadetów Nr 2 najpierw w Modli-
nie, a później w Chełmie, gdzie 
był wychowawcą i nauczycielem 
historii. Po czym powrócił do 1. 
dyonu żandarmerii wojskowej w 
Warszawie. Z kolej od 1927 r. peł-
nił funkcję kierownika archiwum 
Wojskowego Biura Historyczne-
go do momentu przeniesienia w 
stan spoczynku 4 kwietnia 1938 r. 
Równocześnie dzięki poparciu ko-
misarycznego prezydenta Warsza-
wy Stefana Starzyńskiego w 1935 
r. powierzono mu organizację 
archiwów miejskich Warszawy. 
Stąd też został przejęty budynek 
dawnego Arsenału i adaptowany 
na ten cel. 29 listopada 1938 r. po 
uroczystym otwarciu Archiwum 
Miejskiego m.st. Warszawy został 
jego dyrektorem. Podczas woj-
ny obronnej Polski we wrześniu 
1939 r. sprawował funkcję za-
stępcy komendanta Obrony Prze-
ciwlotniczej Miasta. Od kwietnia 
1940 r. pełnił funkcję kierownika 
Archiwum Wojskowego Biura Hi-
storycznego w Biurze Informacji 
i Propagandy KG ZWZ-AK. Na-
tomiast 2 kwietnia 1943 r. został 
aresztowany przez Gestapo w ra-
mach akcji odwetowej za odbicie 
więźniów pod Arsenałem przez 
Grupy Szturmowe Szarych Sze-
regów. Po krótkim pobycie   w 
więzieniu Pawiak 13 maja 1943 
r. został przywieziony do KL Au-
schwitz transportem  z Warszawy. 
W obozie otrzymał numer więź-
niarski 121414. W KL Auschwitz 
II – Birkenau do    6 październi-
ka 1944 r. pracował w komandzie 
Packetstelle, stąd należy wnosić, 
iż prawdopodobnie na polecenie 
z zewnątrz, był ochraniany przez 
więźniarski ruch oporu (zatrud-
nienie w tzw. dobrym komandzie, 
zwiększało szansę przeżycia - 
przyp. aut.). Następnie przenie-
siono go do KL Sachsenhausen, a 
później do KL Buchenwald, gdzie 
został wyzwolony. Po II wojnie 
światowej w latach 1945 – 1946 
był członkiem Polskiej Misji Woj-
skowej w Paryżu. Po czym służył 
w II. Korpusie Polskim we Wło-
szech. Po demobilizacji zamiesz-
kał w Londynie, gdzie był czynny 
d organizacjach kombatanckich 
publikował artykuły w Bellonie i 
Przeglądzie Historyczno-Wojsko-
wym. 4 października 1958 r. zmarł 
w Londynie. 

Jastrzębski Adam (ps. Grot, 
Korwin, Żegota, przybrane nazwi-
ska Jerzy Tadeusz Branecki, Jan 
Smutek), urodzony 18 listopada 
1906 r. w Wawrzynie pow. Jędrze-
jów, ojciec Walenty, matka Julia 
de domo Gabryś, pierwsza żona 
Krystyna de domo Wajnberger, 
druga żona (od 1940 r.) Halina de 
domo Kuczborska, secundo voto 
Gawrońska. Oficer służby stałej 
piechoty WP(ppor. od 15 sierpnia 
1929 r., por. od 1 stycznia 1932 r., 
kpt. od 19 marca 1937 r., mjr od 22 
stycznia 1941 r.). Po śmierci mat-
ki był wychowywany przez sio-
strę i szwagra: Franciszkę i Józefa 
Białków w Kowlu. Tam w 1926 r. 
otrzymał świadectwo dojrzałości 
w gimnazjum im. Juliusza Słowac-

kiego. W latach 1926 – 1929 był 
słuchaczem Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Ostrowi-Komorowie. 
Po jej ukończeniu otrzymał w 
sierpniu 1929 r. przydział 55. pp 
w Lesznie. Tutaj pełnił funkcje: 
dowódcy plutonu, dowódcy kom-
panii karabinów maszynowych i 
adiutanta pułku. W trakcie służby 
w 55. pp awansował do stopnia 
porucznika, następnie w 1937 r. 
do kapitana. Od czerwca 1938 r. 
był dowódcą Kompanii Zamkowej 
Prezydenta RP. W kampanii wrze-
śniowej walczył  w obronie Lwo-
wa, a po zajęciu miasta przez Ar-
mię Czerwoną 22 września 1939 
r. w niewoli sowieckiej, z której 
uciekł w okolicy stacji kolejowej 
Podwołoczyska. Następnie prze-
dostał się przez linię demarkacyj-
ną i powrócił w rodzinne strony. 
W konspiracji od jesieni 1939 r., 
początkowo jako komendant Ob-
wodu Jędrzejów SZP-ZWZ, a póź-
niej  w sztabie Komendy Okręgu 
Kieleckiego, gdzie pełnił  od mar-
ca do października 1940 r. funkcję 
szefa Oddziału I Następnie został 
przeniesiony służbowo do War-
szawy i tam utworzył specjalną 
komórkę zajmującą się sprawami 
kolportażu nielegalnej prasy. Z 
upływem czasu przekształciła się 
ona  w Wydział Kolportażu BIP 
KG ZWZ-AK (kryptonim 255), 
pełniąc oczywiście funkcję sze-
fa komórki, a później Wydziału. 
W czasie okupacji posługiwał się 
przybranymi nazwiskami: Jerzy 
Tadeusz Branecki i Jan Smutek. 
Aresztowany 26 marca 1941 r. w 
lokalu konspiracyjnym przy ulicy 
Śniadeckich 18 (mieszkanie Józefa 
i Walentyny Wejtów). Początkowo 
przekonywał gestapowców, że jest 
tylko małym pośrednikiem kolpor-
terskim, ale po kilku dniach został 
rozszyfrowany i po ciężkim śledz-
twie 28 maja 1941 r. wywieziony 
transportem do KL Auschwitz. W 
ewidencji został zarejestrowany 
pod nazwiskiem Tadeusz Branec-
ki (lub Bronecki) oraz otrzymał 
numer obozowy 16793. 16 paź-
dziernika 1941 r. zmarł w KL Au-
schwitz (HKB bl. 20) na skutek 
wyniszczenia organizmu biegunką 
głodową.

Jego pierwsza żona Krystyna, 
zginęła podczas bombardowania 
Końskich we wrześniu 1939 r.
Jego córka, Krystyna, zginęła pod-
czas bombardowania Końskich we 
wrześniu 1939 r.
Jego druga żona Halina, urodzona 
w 1914 r., podczas II wojny świa-
towej żołnierz SZP-ZWZ-AK, 
szyfrantka i kurierka sztabu Ko-
mendy Okręgu Radomsko-Kielec-
kiego, po wojnie mieszkała wraz 
z ich córką Jolantą (urodzona w 
1941 r.) w Warszawie. 

Kałuziński Roman (ps. Bu-
rza, Piwiarz), urodzony 12 sierp-
nia 1899 r. w Kielcach, ojciec 
Jakub, matka Teofila de domo Żę-
cikiewicz, żona Czesława de domo 
Augustynowicz. 
Z zawodu oficer służby stałej ar-
tylerii WP (por. do 1 lipca 1920 r., 
kpt. od 1 stycznia 1932 r., mjr od 
19 marca 1939 r.). W młodzień-
czym okresie życia mieszkał w 
swym rodzinnym mieście, gdzie 
do 1919 r. ukończył sześć klas 
gimnazjum realnego (maturę zdał 

w 1921 r. we Lwowie). Od 1916 
r. należał do Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Po odzyskaniu nie-
podległości służył od listopada 
1918 r.      w 56. pp. W trakcie 
wojen o granice Rzeczypospolitej 
brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej  i w III Powstaniu Ślą-
skim podczas, którego przeniesio-
no do artylerii, gdzie służył jako 
oficer  w 1 dywizjonie artylerii 
powstańczej. Następnie w latach 
1924 – 1928 był w kadrze oficer-
skiej 4. i 6. pal. W 1932 r. został 
przeniesiony ze służby liniowej do 
szkolnictwa wojskowego, w któ-
rym objął stanowisko wykładowcy 
w Szkole Podchorążych Artylerii 
we Włodzimierzu Wołyńskim. Po 
czym otrzymał przydział służbo-
wy do 2. pal, który stacjonował 
w Dymianach koło Kielc, a przed 
wybuchem II wojny światowej do-
wodził I. dyonem we wspomnia-
nym pułku. 
W wojnie obronnej Polski we 
wrześniu 1939 r. odznaczył się w 
walkach pod Burą Górą i broniąc 
Modlina. Szczęśliwym trafem nie 
dostał się do niewoli niemieckiej 
po kapitulacji Twierdzy Modlin. 
Wkrótce dotarł przez Kielce do 
Sosnowca, gdzie mieszkała jego 
rodzina i przystąpił do organizo-
wania konspiracji na tym tere-
nie. Od lutego 1940 r. sprawował 
funkcję komendanta Obwodu 
ZWZ Sosnowiec, a w marcu 1941 
r. komendant Okręgu płk Henryk 
Kowalówka mianował go Inspek-
torem Inspektoratu Rejonowego 
ZWZ Sosnowiec. W nocy z 27 na 
28 maja 1942 r. został aresztowa-
ny przez Gestapo. 
Po wyczerpującym śledztwie osa-
dzono go  w zastępczym więzie-
niu policyjny w Mysłowicach. 
Następnie 31 maja 1943 r. został 
przywieziony jako więzień poli-
cyjny do KL Auschwitz I, gdzie 
znalazł się w bl. 11. Po posiedze-
niu policyjnego sądu doraźnego 
2 czerwca 1943 r. został skazany 
na karę śmierci i rozstrzelany pod 
Ścianą Straceń.
Za zasługi bojowe odznaczony 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari 
V. kl.

Opracował ;dr. Jerzy Dębski
Państwowe Muzeum Auschwitz-
-Birkenau

Szanowni Państwo 

Poszukujemy informacji o Józe-
fie Grocie, urodzony 23.10.1903 
r. w Czarnej, pw. Końskie, ojciec 
Józef, matka  Maria de domo Ku-
siak, żona Cecylia de  domo Smo-
larczyk. Z zawodu nauczyciel, ofi-
cer rezerwy piechoty WP (ppor. od 
01.09.1930 r.).
W 1934 r. był prowadzony w 
ewidencji Powiatowej Komendy 
Uzupełnień w  Dubnie, posiadając 
przydział mobilizacyjny do 43. pp, 
stąd zapewne musiał pracować, 
jako nauczyciel w Dubnie lub na  
terenie pow. Dubno. 11.08.1942 r. 
zginął w KL Auschwitz.

Ktokolwiek posiada informacje na 
temat w/w osoby proszony jest o 
kontakt z redakcją.

Wołyńskie ślady w Auschwitz-Birkenau
AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Aleksander Szumański

„Nie zapomnij o Kresach” nowa 
książka ks. Tadeusza Isakowicza-
-Zaleskiego, autora książek: 

„Księża wobec bezpieki na przykła-
dzie Archidiecezji  Krakowskiej”,
„Ludzie dobrzy jak chleb”,
„Przemilczane ludobójstwo na Kre-
sach”,
„Moje życie nielegalne”,
oraz wielu publikacji prasowych 
m.in. w „Gazecie Polskiej”, „Rzecz-
pospolitej”, audycji radiowych i te-
lewizyjnych.

Wobec fałszowania historii doty-
czącej ludobójstwa popełnionego na 
Polakach na Kresach Południowo 
– Wschodnich II RP. jak również 
milczenia historycznego polskiego 
establishmentu autor od wielu lat 
prowadzi walkę o prawdę historycz-
ną, a będąc publicystą historycznym 
swoimi pracami nie tylko zmierza 
do poznania prawdy, ale jego prace 
mają wielkie znaczenie edukacyj-
ne. W dobie Internetu niebagatelne 
znaczenie ma blog ks. Tadeusza Isa-
kowicza-Zaleskiego: http://www.
isakowicz.pl/index.php?page=new-
s&kid=8

Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, 
duszpasterz Ormian, opiekun osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 
współzałożyciel i prezes Fundacji 
im. Brata Alberta w Radwanowi-
cach, pisarz, poeta, krytyk literacki, 
publicysta polski, m.in. w „Gazecie 
Polskiej”. 

Swoimi historycznymi publikacja-
mi od lat przybliża prawdę o ludo-
bójstwie Polaków, Ormian, Żydów, 
Ukraińców dokonanych na Kresach 
Południowo Wschodnich II Rze-
czypospolitej przez nacjonalistów 
ukraińskich z szeregów Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów – Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii.
Ofiary nacjonalistów ukraińskich 
pomordowanych na Kresach Po-
łudniowo -Wschodnich w latach 
1942-1948 przez OUN-UPA po-
zostały bez pamięci, bez znanych 
miejsc pochówków, bez krzyży – 
apeluje autor do polskiego establi-
shmentu o wszczęcie odpowiednich 
działań.  Różnorodne stosowane 
wobec Polaków i innych narodowo-
ści tortury i okrucieństwa nim odda-
li życie, nie były dowolne według 
uznania sprawców, z reguły rodzaj 
tortur, czy też inne okrucieństwa 
były ustalane przez banderowski 
tzw. komitet rewolucyjny.
W wyniku Rzezi Wołyńskiej  i 
zbrodni w Małopolsce Wschodniej 
zginęło  tysiące osób.
Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski 

przypomina historię Ormian pol-
skich, jako, że mieszkają w grani-
cach Rzeczpospolitej od 700 lat i 
posiadali przywileje polskich kró-
lów.
Ormianie to chrześcijanie, niekiedy 
posiadający w swojej liturgii nieco 
odmienny obrządek od łacińskiego.
Ormianie wnieśli w polską kulturę 
wiele wartości w różnych dziedzi-
nach. Z ich nacji wywodzą się liczni 
wybitni politycy, uczeni, artyści i 
żołnierze - od pól Grunwaldu, przez 
Warnę, Chocim, Kamieniec Po-
dolski, Lwów, Jazłowiec i Wiedeń 
- zwycięstwo Jana III Sobieskiego 
wspomagało pięć tysięcy Ormian. 
Krwawą ofiarę złożyło też i ducho-
wieństwo obrządku ormiańskiego, 
które w czasie wojennych katakli-
zmów zostało niemal całkowicie 
wyniszczone. W okresie II wojny 
światowej społeczność ormiańska 
w Polsce poniosła dotkliwe straty. 
Eksterminowani zarówno przez So-
wietów /jako warstwa inteligencka 
i bezkompromisowo propolska/, 
jak i hitlerowców, którzy z powodu 
egzotycznego wyglądu często brali 
ich za Żydów, padli również ofia-
rą Rzezi Wołyńskiej. W tym miej-
scu należy przypomnieć, m. in. 19 
kwietnia 1944 roku gdy nacjonali-
ści ukraińscy z UPA wymordowali 
mieszkańców kresowej miejscowo-
ści Kuty nad Czeremoszem, w tym 
kilkuset Ormian. Wielu polskich 
Ormian wykazało wspaniałą po-
stawę patriotyczną, np. ks. Dionizy 
Kajetanowicz, ostatni administrator 
archidiecezji lwowskiej obrządku 
ormiańskiego, uratował setki Ży-
dów, wydając im fikcyjne metryki 
chrztu w obrządku ormiańskim, a 
wielu, jak ppłk Walerian Tumano-
wicz wstąpiło do Armii Krajowej.
Listę wybitnych polskich Ormian 
otwiera Juliusz Słowacki urodzony 
w Krzemieńcu,
a dalej:
Zbigniew Herbert - urodzony we 
Lwowie,
Teodor Axentowicz - lwowianin,
abp Józef Teofil Teodorowicz - uro-
dzony na Pokuciu,
Krzysztof Penderecki - kompozytor,
Szymon Szymonowic - poeta,
Ignacy Łukasiewicz - wynalazca 
lampy naftowej i inicjator przemy-
słu naftowego,
Jan Lechoń /Leszek Józef Serafino-
wicz - herbu Pobóg /, poeta - z gru-
py Skamander,
Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski, 
kapłan Ormian w Polsce,
abp Izaak Mikołaj Isakowicz, kre-
sowianin, urodzony w Łyścu obok 
Stanisławowa zasłużony dla tego 
miasta, patriota polski, pisarz, spo-
krewniony z Juliuszem Słowackim 
i z ks. Tadeuszem Isakowiczem - 
Zaleskim, metropolita lwowski w 
latach 1882 - 1991,
Ewa Stolzman-Kotlarczyk - aktor-
ka estradowa – zasłużona dla sztuki 
polskiej, niezastąpiona w przekazie 
polskiej poezji, urodzona w Koło-
myi, Jerzy Kawalerowicz - reżyser 
filmowy, Jan Dominik Jaśkiewicz 
- założyciel krakowskiego ogrodu 
botanicznego, Ignacy Nikorowicz - 
pisarz, Józef Nikorowicz - kompo-
zytor, Karol Antoniewicz - ksiądz, 
prawnik, pisarz, powstaniec listopa-
dowy, lwowianin, Jakub Paschalis 
- Jakubowicz, kupiec i przedsiębior-
ca, Stefan Moszoro - Dąbrowski - 
ksiądz, Kajetan Abgarowicz , pisarz.
Kościół katolicki obrządku ormiań-

skiego, jeden z katolickich Kościo-
łów wschodnich, patriarchalny, 
wchodzi w skład Kościoła katolic-
kiego, uznaje władzę i autorytet pa-
pieża. Liczy ok. 600.000 wiernych, 
mieszkających m.in. w Armenii, 
Argentynie, Kanadzie, Francji, Li-
banie, Syrii, Turcji, USA i w Polsce.

„Nie zapomnij o Kresach” to kolej-
na książka ks. Tadeusza Isakowicza 
– Zaleskiego. Trzy lata wcześniej 
autor wydał książkę „Przemilczane 
ludobójstwo na Kresach”. Książka 
zyskała rangę wydawniczą i ogrom-
ne zainteresowanie licznych rzesz 
czytelników. 

Zważywszy, iż materiały historycz-
ne dotyczące działalności OUN  
-  UPA w mordach na Polakach na 
Kresach Południowo-Wschodnich 
II RP są niezwykle skromne, a nie-
kiedy fałszowane, a  publikacje zdo-
były wszechstronne zainteresowa-
nie , skłoniło to autora do napisania 
kolejnej książki „Nie zapomnij o 
Kresach” z tytułem jako parafrazy 
tytułu filmu dokumentalnego Piotra 
Szelągowskiego z Poznania „Zapo-
mnij o Kresach”. 

Do książki autor materiały zbierał 
przez wiele lat, gdyż jako dusz-
pasterz Ormian i miłośnik historii 
uważa za swój obowiązek doku-
mentowanie spuścizny społeczno-
ści kresowej i ormiańskiej. Autor 
poświęca  pierwszą część książki 
walce o prawdę historyczną zwią-
zana z ludobójstwem na Wołyniu i 
w Małopolsce Wschodniej, jako że 
elity III RP poprawne politycznie 
prawdę zatajają, zniekształcają, lub 
pomijają milczeniem. Wydaje się, 
iż najgorsze jest milczenie, które 
doprowadza  do całkowitego zapo-
mnienia polskiego dramatu na zie-
miach kresowych. Młodym ludziom 
na lekcjach historii nie udostępnia 
się tego tematu, nie istnieje eduka-
cja historyczna. Takie  postępowa-
nie władz oświatowych w Polsce ma 
doprowadzić do całkowitego wyeli-
minowania z przekazywanej wie-
dzy tej dramatycznej lekcji historii 
Polski. Taką „oświatę” narzucają 
w sposób bezwzględny środowiska 
związane z „Gazetą Wyborczą”, 
walczącą również przez swojego 
redaktora naczelnego Adama Mich-
nika z nauczaniem Kościoła rzym-
sko – katolickiego w Polsce - http://
www.youtube.com/watch?v=M9b-
fsYOe7D4

Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Za-
leski zapisał w swoim pamiętniku 
– „śmierć przez przemilczenie jest 
gorsza od śmierci fizycznej”.

Zapis ten można jeszcze poszerzyć 

przez porównanie „Sonderaction 
Lemberg” – mordu na Wzgórzach 
Wuleckich we Lwowie dokonanego 
4 lipca 1941 roku przez batalion „hi-
tlerowsko-ukraiński „Nachtigall” 
na 45 profesorach lwowskich wyż-
szych uczelni z wieloletnim mor-
dem intelektualnym w III RP, kłam-
stwami  historycznymi, milczeniem, 
mającymi doprowadzić do utraty 
przez społeczeństwo polskie swojej 
tożsamości narodowej, dziedzictwa 
kulturowego i historycznego.

Dla autora jako księdza o korze-
niach kresowych szczególnie do-
tkliwe jest to, że władze kościelne w 
żaden sposób nie upamiętniają pol-
skich kapłanów pomordowanych na 
wschód od Bugu. Nawet w licznych 
kaplicach i podziemiach Katedry 
Wawelskiej, Narodowym Panteonie 
na próżno  szukać jakiejkolwiek ta-
blicy, która byłaby im poświęcona. 
Podobnie jest w wybudowanym 
niedawno sanktuarium Matki Bożej 
Licheńskiej. W Krakowie ustawio-
no już kilkanaście pomników Jana 
Pawła II, ale dla małego nawet obe-
lisku ku czci kapłanów – męczenni-
ków z Kresów zabrakło miejsca. Po-
cieszeniem jest, iż prężnie działają 
struktury społeczne i patriotyczne.

Dla przykładu w Kędzierzynie - 
Koźlu, w którym mieszka wielu wy-
pędzonych z Wołynia i Małopolski 
Wschodniej odbył się po raz szó-
sty Dzień Kultury Kresowej, jako 
efekt gigantycznej pracy Witolda 
Listowskiego, byłego oficera Woj-
ska Polskiego, prezesa tamtejszego 
oddziału Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich.

Inną ciekawą formą czczenia pamię-
ci są rajdy motocyklowe. Na miej-
sce po dawnej Hucie Pieniackiej, 
która została zrównana z ziemią, od 
2009 roku dociera Międzynarodowy 
rajd Katyński, którego komandorem 
jest Wiktor Węgrzyn z Warszawy, 
pasjonat nie tylko motoryzacji, ale i 
historii. Od 2010 roku dociera tam 
również Zlot Motocyklowy „Huta 

Pieniacka”. Dzięki obu inicjaty-
wom, tam, gdzie kiedyś stał kościół 
i polskie domy, a dziś rosną chasz-
cze, rozbrzmiewają na nowo modli-
twy i śpiewy patriotyczne.

Autor przypomina o Światowym 
Kongresie Kresowian, działającym 
w Bytomiu kierowanym przez Jana 
Skalskiego organizującego co rocz-
nie pielgrzymkę Kresowian na Jasną 
Górę. Wydarzeniu temu towarzyszą 
sesje naukowe i panele dyskusyjne, 
a wszystko odbywa się pod hasłem: 
”Kresowianie żądają prawdy”. 

Przyświeca ono również osobom  
nie wywodzącym się z Kresów, 
ale pragnących poznać prawdę hi-
storyczną, wolną od przekłamań i 
przemilczeń. 29 września 2009 roku 
Sejmik Dolnośląski przyjął uchwałę 
w sprawie ludobójstwa dokonanego 
na Kresach Wschodnich przez ukra-
ińskich faszystów. 

Trwały wielomiesięczne perturba-
cje wynikające z chwiejnej postawy 
radnych z Platformy Obywatelskiej. 
Uchwała jednak przeszła jednogło-
śnie, pomimo, iż na sali znajdo-
wali się jej oponenci. Świadkami 
głosowania byli członkowie rodzin 
pomordowanych, w tym Szczepan 
Siekierka prezes Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Na-
cjonalistów Ukraińskich, który po-
wiedział: „Jestem wdzięczny sej-
mikowi, że w rocznicę tej strasznej 
tragedii przyjmuje uchwałę upa-
miętniającą pomordowanych przez 
UPA Polaków”. Podobne uchwały 
podjęły sejmiki Opolski i Podkar-
packi. Autor podkreśla uznanie dla 
radnych z Węglińca k. Zgorzelca, 
którzy popierając interpelację po-
selską Bogusława Kowalskiego 
przyjęli apel w którym wyrazili za-
niepokojenie „brakiem reakcji na-
szego rządu na decyzję prezydenta 
Ukrainy Wiktora Juszczenki wyno-
sząca oprawców spod znaku OUN 
– UPA do tytułu bohaterów walki o 
niepodległa Ukrainę”.

Z inicjatywy radnego PIS z Rady 

Nie zapomnij o Kresach

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8
http://www.youtube.com/watch?v=M9bfsYOe7D4
http://www.youtube.com/watch?v=M9bfsYOe7D4
http://www.youtube.com/watch?v=M9bfsYOe7D4
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Miasta Krakowa Mirosława Gilar-
skiego został wystosowany w lipcu 
2010 roku apel do radnych Lwowa 
związany z gloryfikacją Bandery i 
UPA.  Oto fragmenty apelu:

[…]w przededniu 11 lipca – Roczni-
cy Krwawej Niedzieli na Wołyniu, 
apelujemy do Radnych Lwowa, na-
szego miasta partnerskiego do potę-
pienia ogromu bestialstwa jakiego 
dopuściły się w latach 1943-1944 
0ddziały OUN-UPA i SS Galizien na 
mieszkańcach - Polakach, Żydach, 
Ukraińcach, Czechach, Ormianach 
i innych narodowościach żyjących 
wspólnie na tej samej ziemi[…].

Równocześnie Mirosław Gilarski, 
jako dyrektor krakowskiej Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego zorganizo-
wał dla wszystkich klas spotkanie z 
udziałem ks. Tadeusza Isakowicza-
-Zaleskiego, który wygłosił prelek-
cję o tragedii Kresów oraz narodzi-
nach polskich klubów piłkarskich 
we Lwowie. 
Gilarski w czerwcu 2011 roku zor-
ganizował w Krakowie przed sta-
dionem „Cracovii”  pikietę w pro-
teście przeciwko rozegraniu meczu 
piłkarskiego pomiędzy krakowski-
mi radnymi Platformy Obywatel-
skiej, a lwowskimi radnymi z faszy-
stowskiej partii „Swoboda”. Mecz 
ów zorganizował przewodniczący 
Rady Miejskiej Miasta Krakowa 
Bogusław Kośmider, głosujący 
przeciwko umieszczeniu inskrypcji 
ze słowem ludobójstwo na pomniku 
pomordowanych na Kresach, posa-
dowionym na Cmentarzu Rakowic-
kim w Krakowie.  

Brałem z małżonką udział w owej 
pikiecie, gdzie zauważyłem m.in. 
sekretarza KPN p. Ryszarda Bocia-
na, p. dr Józefa Wieczorka reprezen-
tującego środowisko akademickie 
Krakowa, p. dr Lucynę Kulińską 
historyka z Akademii Górniczo-
-Hutniczej z małżonkiem i …wnu-
kiem. Obecność pikiety odnotowały 
wrogo do Polski nastawione media 
ukraińskie z portalami internetowy-
mi włącznie umieszczając w nich  
hasła antypolskie, natomiast kra-
jowe media pikietę pominęły bez-
względną ciszą. Warto nadmienić, 
że Rada Miejska Miasta Krakowa 
zaprosiła faszystowskich banderow-
ców na uroczysty bankiet.

W Jarosławiu 3 października 2008 
roku odbyła się sesja zatytułowana 
„Po Katyniu był Wołyń” z refera-
tami prof. Pawła Wieczorkiewicza, 
prof. Czesława Partacza, oraz eks-
perta od terroryzmu ukraińskiego, 
autorki trzytomowych „Dzieci Kre-
sów” dr Lucyny Kulińskiej.

Do osób, które starają się wpłynąć 
na autorów książek o ludobójstwie 
faszystów ukraińskich UPA – OUN 
dołączyli Maria Szeptycka oraz hie-
rarchowie grecko – katoliccy, Wło-
dzimierz Juszczak i Jan Martyniuk.  
Maria Szeptycka jest bratanicą abp. 
Andrzeja Szeptyckiego. 13 grudnia-
(sic) napisała list-skargę do ks. kar-
dynała Stanisława Dziwisza. Kopię 

listu wysłała do grecko-katolickie-
go zakonnika Ireneusza  Kondro-
wa  i prof. Mirosława Murynowi-
cza ze Lwowa. W liście tym pisze:
„[…] od pewnego czasu ks. Tade-
usz Isakowicz-Zaleski prowadzi 
działalność publicystyczno-histo-
ryczną. Jego wystąpienia dotyczą 
postawy Kościoła wobec Służby 
Bezpieczeństwa, ludobójstwa Or-
mian, a ostatnio konfliktu polsko-
-ukraińskiego w czasie II wojny 
światowej[…]”

Autorka listu wymienia książkę 
autorstwa ks. Tadeusza Isakowi-
cza-Zaleskiego „Przemilczane lu-
dobójstwo na Kresach”, publikacje 
w „Gazecie Polskiej” i „Rzeczpo-
spolitej” oraz szereg wywiadów 
medialnych, dodając: „…teksty i 
wystąpienia ks. Tadeusza Isako-
wicza-Zaleskiego są szkodliwe 
zarówno dla stosunków polsko-
-ukraińskich, jak i relacji pomię-
dzy Kościołami rzymsko-katolic-
kim i grecko-katolickim. Są też 
niesprawiedliwe i krzywdzące dla 
metropolity Andrzeja Szeptyckie-
go, równocześnie zwracając się 
do metropolity krakowskiego aby 
„przekonał” ks. Tadeusza Isakowi-
cza-Zaleskiego do jej racji.   

Maria Szeptycka wraz z innymi 
członkami swojej rodziny, prze-
ciwstawiała się w 2007 roku usta-
wieniu w Warszawie pomnika ku 
czci ofiar UPA. Akcję tę zorgani-
zowała Bogumiła Berdychowska, 
publicystka polska, współdzia-
łająca z Kongresem Ukraińskich 
Nacjonalistów uważający  za swo-
ich ideologów, ukraińskich przy-
wódców faszystowskich Mykołę 
Michnowskiego i Dmytra  Donco-
wa, a wspierali ją m.in. Seweryn 
Blumstein („Gazeta Wyborcza), 
Grzegorz Motyka, oraz Henryk 
Wujec, Tadeusz Mazowiecki, Ja-
nusz Onyszkiewicz, Bronisław 
Geremek, Jan Lityński.

[…]Dlaczego więc doszło do 
okrutnego ludobójstwa, jakiego 
dokonali grekokatolicy i prawo-
sławni narodowości ukraińskiej 
na rzymskich katolikach narodo-
wości polskiej? Co robili wówczas 
„pasterze” owych „owieczek”, że 
przeistoczyły się one w watahy 
wilków? Czy próbowali przeciw-
działać, przypominając przykaza-
nie Boże „nie zabijaj”? Negatywną 
rolę odegrał wówczas biskup An-
drzej Szeptycki. Ponieważ pocho-
dził z polskiej rodziny szlachec-
kiej (gente Rutheni natione poloni, 
tj. ruskiej w znaczeniu rodowym, 
nie narodowym), kapłani rusińscy 
i narodowcy ukraińscy podchodzi-
li do jego nominacji dość nieufnie. 
Dążył on do tego, by się uwiary-
godnić - stąd jego działania, nie-
korzystne dla polskiej racji stanu, 
w tym najbardziej dotkliwe, takie 
jak odrywanie ziem od Polski, na 
rzecz nowoutworzonego państwa 
ukraińskiego. Kapłani greckoka-
toliccy zaangażowali się w wojnę 
polsko-ukraińską zaczętą w 1918 
roku - próbą zabrania Polsce Lwo-
wa. Do konspiracji ukraińskiej 
wiadomość o wywołaniu „powsta-
nia” z 31 października na 1 listo-
pada wieźli uczniowie seminarium 
greckokatolickiego ze Lwowa, 
czyli musieli mieć poparcie za-
równo swoich przełożonych, jak 
również ich biskupa[…].
Przykłady walki duchownych 
greckokatolickich z Polakami i 
przeciw Polsce są liczne. Wielu 

nawoływało do walki z Polakami, 
niekiedy nawet do rzezi. Dr Ko-
nieczny wymienił konkretne przy-
kłady duchownych wspomagają-
cych terrorystów w międzywojniu, 
m.in. ks. Iwana Kuczkę biskupa 
pomocniczego metropolity lwow-
skiego.  Antypolskie działania 
prowadził także greckokatolicki 
biskup przemyski Józef Kocyłow-
ski. W podsycaniu antypolskich 
postaw główną rolę odegrał kler 
unicki. Dobitnie obrazuje to ode-
zwa kapłana grekokatolickiego do 
narodu ukraińskiego, zamieszczo-
na w „Zołocziwskim Słowie” po 
przybyciu do Polski armii Hallera: 
„Kto w Boga wierzy, kto ma choć-
by tyle sił, aby unieść rusznicę 
albo nóż, idź przeciw lachom pi-
jawkom, a Bóg odpuści ci bracie 
twoje grzechy jakbyś odbył piel-
grzymkę do Ziemi Świętej (...) Za-
bijajcie ich we śnie i na kwaterach 
i nie znajcie litości wobec nich 
(...) Uczcie nawet małe dzieci, że 
wojna przeciw Lachom to świę-
ta wojna ”. („Historia Kościoła 
w Polsce”, T. 2, 1764-1945. Cz. 
2, 1918-1945, oprac. Kazimierz 
Dola, Poznań-Warszawa 1979). 
W okresie II RP w posiadłościach 
abp Szeptyckiego zatrudnienie 
znaleźli przywódcy nacjonali-
stycznych organizacji ukraińskich. 
W lasach należących do tych po-
siadłości prowadzili szkolenia 
grup dywersyjnych. Pisze o tych 
faktach Rajmund Scholz w książ-
ce „Wojny - lasy - ludzie” (Olsztyn 
1984). 
Bardzo istotną rolę sprawczą w 
ludobójstwie dokonanym przez 
ukraińskich grekokatolików i pra-
wosławnych na polskich rzymsko 
-katolikach odegrał ukraiński kler 
greckokatolicki i prawosławny. 
Cerkiew po 50 latach od ludobój-
stwa, po uzyskaniu niepodległości 
przez Ukrainę, jest aktywnym po-
plecznikiem zbrodniarzy z OUN-
-UPA. Katolicki Bóg Miłosierny 
dla nich jest Bogiem Mściwości 
i Nienawiści, każący Ukraińcom 
brać do ręki siekierę, kosę i nóż, 
by iść torturować i zabijać zniena-
widzonych Lachów. Tym bardziej, 
że Cerkiew nigdy nie wyznała 
grzechu i nie poprosiła o prze-
baczenie, nie wspominając już o 
zadośćuczynieniu. Wręcz odwrot-
nie, poucza się księży i zakonni-
ków każąc im mordować polskie 
kobiety i dzieci nawet w kościele 
podczas mszy, w dni największych 
świąt jak Wigilia, Boże Narodze-
nie i Wielkanoc. Teraz tym zbrod-
niarzom święcą panteony chwały. 
Zachęcanie i inicjowanie zbrodni 
ukraiński kler greckokatolicki i 
prawosławny zaczął już we wrze-
śniu 1939 roku, wykorzystując 
atak sowieckich bezbożników z 17 
września. Popi dołączyli do bol-
szewickich politruków, chociaż ci 
drudzy zachęcali tylko do rżnięcia 
„polskich białych panów”, nato-
miast popi do „rizania Lachiw” nie 
wyłączając dzieci (nawet niemow-
ląt), kobiet i starców. Ich agitacja 
była więc bardziej bandycka, a do 
tego miała większy posłuch wśród 
„czerni” ukraińskiego chłopstwa, 
czyli „owieczek” owych „paste-
rzy”. Nocą z 17 na 18 września 
1939 roku we wsi Sławenczyn, 
pow. Podhajce, bojówka OUN 
ograbiła i spaliła zagrody polskie 
mordując 85 Polaków. Większość 
zamordowanych Polaków zginęła 
od ciosów siekier, noży i wideł, a 
tylko nieliczni zostali zastrzeleni, 
głównie ci, którzy próbowali rato-

wać się ucieczką. Pierwszą ofiarą 
zbrodni była Pani Gutowska, żona 
kierownika szkoły, która miesz-
kała w pobliżu cerkwi. Była w 
ostatnim miesiącu ciąży. Opraw-
cy nożem rozpruli jej brzuch. Jej 
córeczkę Romcię zakłuto nożami. 
Florian Kustrio, zięć Anny Dene-
gi, był torturowany, obcięto mu ję-
zyk, nos, uszy, palce u ręki i nóg,/ 
(Janina Mazur; w: Komański..., 
s. 760). Duchowni greko-katolic-
cy  pomylili Boga Najwyższego z 
Szatanem. Z opowiadań ocalałych 
mieszkańców wiadomo, że napad 
rozpoczęto  od uroczystej mszy w 
cerkwi, w której miejscowy ksiądz 
grekokatolicki poświęcił przezna-
czone do mordowania Polaków 
karabiny, kosy, widły, siekiery i 
noże, głosząc „żeby żniwa były 
obfite”[…] http://www.kresy-lu-
dobojstwo.pl/tematy/26.html
Każdego roku bywam we Lwowie, 
szczególnie w celu odwiedzenia 
Cmentarza Łyczakowskiego, w 
tym Cmentarza Obrońców Lwowa. 
Oglądam  na” żywo” marsze ban-
derowców wznoszących okrzyki 
sławiące Banderę i Szuszkiewicza. 
W czasie większych manifestacji 
w centralnym punkcie Lwowa w 
Rynku przypominane są okrzyki 
faszystowskiej  partii „Swoboda”:
„Żydy, Lachy to twoi worohi, 
nyszcz ich”
„Smert Lachom – Sława Ukrainie”
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Ukraina bez Lacha”
„Lachiw budut  rizaty i wiszaty”
„My ne budemo mały Ukrainy, ale i 
Lachy tu ne bude”
„Dosyć już Lachy paśli się na ukra-
ińskiej ziemi, wyrywajcie każdego 
Polaka z korzeniami”
„Naj czort tu prijde, szczoby tylko 
ne proklati Lachy”
„Ameryka wyhraje wijnu, to tut 
bude plebiscyt i budeno hołosowa-
ły, dla toho musymo wyrizaty wsich 
Lachiw i tody budemo miały Ukra-
inu”
Smert Lachom,
 Lachy za San – do przygotowania 
agresji na ziemie polskie, czemu nie?

Niedawno jeden z członków par-
tii „Swoboda” powiedział / źródło 
Wiesław Tokarczuk/:

- Hitler uczynił wiele dobrego dla 
narodu niemieckiego,
- Hitler jest osobą godną szacun-
ku, nieobiektywnie ocenianą,
- Hitler bronił interesów narodu 
niemieckiego,
- istnieje podobieństwo ukraiń-
skich nacjonalistów do niemiec-
kich narodowych socjalistów.
Rozwijając temat, powiedział, że 
„Hitler zasługuje na szacunek, 
choćby dlatego, że uczynił wie-
le dobrego dla Niemiec w bardzo 
krótkim czasie." Nacjonalista wy-
raził żal, że nazistowskiego przy-
wódcę u nas zazwyczaj osądza się 
stronniczo.

„Nie zapomnij o Kresach” to książ-
ka historyczna, zapisana w sposób 
dostępny dla każdego czytelnika, 
ujawniająca prawdę historycz-
ną, która jest tak nam potrzebna. 
Edukacja z niej wypływająca naj-
bardziej potrzebna jest młodemu 
pokoleniu.  Niektóre fragmenty tej  
recenzji nie stanowią zapisu książ-
ki, są bowiem refleksję własną z 
wykorzystaniem znanych mi fak-
tów, ale  tematycznie nawiązują-
cych do prezentowanych tematów.

(„Małe Wydawnictwo ul. Wróblo-
wicka 36 a 30-698 Kraków) Kra-
ków 2011, Redakcja Mariola Sza-
farz, Marek Łoś str. 262 ilustracje 
autorskie.

Fundacja im. Brata Alberta „Być 
dobrym jak chleb” Radwanowice 
1 32-064 Rudawa prosi o wsparcie 
Fundacji 1% Państwa podatkiem 
KRS 00000 28246
Działalność Fundacji można rów-
nież wspierać, wpłacając darowi-
znę, wpłacając darowizny na kon-
to:
Bank PKO S.A ul. Pijarska 1 Kra-
ków nr konta 21 1240 4533 1111 
0000 5428 2421 Fundacja jest Or-
ganizacją Pożytku Publicznego. 

http://www.kresy-ludobojstwo.pl/tematy/26.html
http://www.kresy-ludobojstwo.pl/tematy/26.html
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Korespondencja z Otwocka
Andrzej Łukawski

Według legendy,
 na początku XVII wieku żołnierze 
pełniący wartę w lesie niedaleko dzi-
siejszej miejscowości Swojczów, ujrzeli 
wizerunek Madonny z Dzieciątkiem 
wystawiony w nadrzewnej kapliczce. 

Wtedy też mieli doznać objawienia Ma-
ryi, która wydała im polecenie: "módl-
cie się i czuwajcie". Odtąd na pytanie 
warty: "Stój, kto idzie?" odpowiadano 
"swój", zaś warta odpowiadała "czu-
waj". Stąd pochodzi późniejsza nazwa 
osady. Kasztelan wołyński Jan Łaho-

dowski w 1607 ufundował w miejscu 
wizji drewniany kościół, a następnie 
podczaszy koronny Szczęsny Czacki 
wzniósł murowaną świątynię.

Tyle o legendzie, bo prawda o obrazie 
jak i całych Kresach II RP nie jest taka 
oczywista jak (nie)podają media.

68 lat temu, płk „Luboń” na odprawie 
oficerów w dniu 28 stycznia 1944 r. 
podjął decyzję o organizowaniu woj-
ska w ramach dywizji piechoty. Przy-
jęto nazwę jednostki nawiązującą do 
przedwojennej kowelskiej 27 Dywizji 
Piechoty. 

29 stycznia, przed obrazem Matki Bo-
skiej Swojczowskiej w Otwocku ob-
chodzono rocznicę powstania 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty Ak.
Mimo powracającej zimy na mszę 
przybyło wielu żołnierzy 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty.
Uroczystości prowadził Artur Piętka z 
pokoleniowej grupy „Gorące Serca” 
który w kilku zdaniach opowiedział o 
27 WDP AK.
To bardzo ważne i cenne doświadcze-
nie dla licznie zgromadzonej młodzie-
ży,  która w dniu ferii zimowych  miała 
dodatkową i chyba oczekiwaną lekcję 
historii Polski. Na zakończenie głos 
zabrał Prezes Światowego Związku 
Żołnierzy AK Okręgu Wołyń Kazi-

mierz Danilewicz.
Większość z blisko 20 pocztów sztan-
darowych biorących udział w uroczy-
stościach to sztandary szkół i drużyn 
harcerskich.

Wiele z nich uczestniczyło już po taż 
trzeci. Dla nich, żołnierze 27 WDP 
AK przekazali medale pamiątkowe i 
dyplomy.
Wśród wyróżnionych Odznaką Pa-
miątkową 27 WDP AK byli:
Stowarzyszenie Miłośników Kawale-
rii im. 1 Pułku Ułanów Krechowiec-
kich z Kobyłki, Szkoła Podstawowa 
im. Armii Krajowej z Kołbieli, Sto-
warzyszenie historyczne „Cytadela” 
z Warszawy, Zespół Szkół im. „Jana 
Pawła II” z Bieniewicz, Stowarzysze-
nie „Międzynarodowy Rajd Katyński” 
z Warszawy, Stowarzyszenie Szwa-
dronu Kawalerii Ochotniczej w Bar-
wach 7 Pułku Ułanów Lubelskich z 
Mrozów, Bractwo Kurkowe „Lechity” 
z Otwocka oraz Chór „Nowogródzkie 
Orły” który czynnie uczestniczył w 

mszy oraz dał krótki koncert po oficjal-
nych uroczystościach.

Wśród wyróżnionych Medalem 27 
WDP AK znaleźli się:
Biuro Rekonstrukcyjno-Technologicz-
ne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej 
w Ptakach, Bożena Abramowska, Ar-
tur Piętka, Andrzej Ziółkowski, Jacek 
Nieszczerzewicz, Wiesław Grochow-
ski, AW Film Studio – Andrzej Wyro-
zębski.
Medale wręczali żołnierze 27 WDP 
AK Kazimierz Danilewicz i Andrzej 
Żupański.
Nadania „Lilijki w szponach Orła” 
dokonał harcerz Wołynia Stanisław 
Maślanka, Honorowy Prezes OW 

ŚZŻAK. Lilijki ostrzyli:
Stowarzyszenie Grupy Historycznej 

„Radosław” z Warszawy oraz Komen-
da Hufca ZHP „Mazowsze” z Mińska 
Mazowieckiego.   

Po głównych uroczystościach, przy 
gorącej herbacie i wyrobach cukierni-
czych odbyło się spotkanie stanowiące 
pomost pokoleniowy łączący komba-
tantów i młode pokolenie. Uroczy-
stości w Otwocku stały się okazją 
do wielu koleżeńskich spotkań „po 
latach”. 

/Foto KSI

Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
w Otwocku - fotorelacja

Wystawa zorganizowana z okzji uroczystości
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Ryszard Zaremba

Trasa koncertowa Orkiestry Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu po terenie Ukrainy li-
czyła blisko 2 ,4 tys. km, trwała 6 
dni, wiodła przez 8 miast. 

Pięciu koncertów ( w tym 3  uroczy-
stych mszy św. i dwa koncerty w fil-
harmoniach) wysłuchało ponad  

3 tys. gości - Ukraińców i Polaków. 
Na muzyczne występy w dniach 
17-20 grudnia Orkiestrę zaprosili 

Milicjanci Ukraińscy i Konsulat 
RP w Winnicy.

18 grudnia w Chmielnickim Or-
kiestra wystąpiła z okazji 20 rocz-
nicy powołania Milicji Ukrainy.  

W Filharmonii było około 1 tys. 
widzów. Wśród nich obecny Ko-
mendant Główny Policji Pan nad-
insp. Marka Działoszyński oraz 
Konsul Generalny RP   w Winnicy 

Pan Krzysztof Świderek. 
W trakcie koncertu Orkiestra Pol-
skiej Policji wykonała dwa utwo-

ry wspólnie z Orkiestrą Milicji 
Ukraińskiej, pod batutą podkom. 
Adama Witiwa i dyrygenta ukra-
ińskiego Siergieja Rabijczuka. 
Kolejnym występem Orkiestry 
był udział w uroczystej mszy w 
Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go w Winnicy. 
Mszę koncelebrował ks. bp Leon 
Dubrawski Ordynariusz Diecezji 
Kamieniecko – Podolskiej oraz 

ks. proboszcz Kazimierz Dudek. 
Wrażenie na modlących się ka-
tolikach (narodowości polskiej i 

ukraińskiej) wywarł moment, w 
którym st. asp. Marcin Świrski 
czytał pismo święte, a st. asp. Da-
riusz Smaza zaśpiewał pięknym 
głosem psalm responsoryjny. 

Uznanie wiernych wywołała też 
wniesiona przez sierż. Monikę 
Juraszek – Szumigałę intencja 
mszalna za „..Przyjaźń polsko – 
ukraińską, która powinna trwać 
wiecznie”.

Wśród uczestników mszy był Pan 
Konsul Generalny RP Krzysztof 
Świderek  i wiceprzewodniczący 
Sejmowej Komisji Łączności z 
Polakami za Granicą Pan Franci-
szek Stefaniuk.

Następnie Orkiestra zagrała na 
„Polskiej wigilii” w Winnickiej 
Filharmonii. Organizatorem kon-
certu był Konsulat Generalny RP 
w Winnicy. 

Honorowymi gośćmi byli Amba-
sador RP w Kijowie Pan Henryk 

Litwin  wraz    z Małżonką oraz 
Ordynariusz Diecezji Kamieniec-
ko – Podolskiej  ks. bp Leon Du-
brawski. Na sali było ponad 1 tys. 
widzów, w tym przewodniczący 

polskich organizacji z woj. ży-
tomierskiego, winnickiego i 
chmielnickiego.

19 grudnia Orkiestra stanowiła 
oprawę muzyczną do mszy ro-
ratnej w Sanktuarium w Latyczo-
wie. Mszę koncelebrował ks. pro-
boszcz Adam Przywuski. 

Następnego dnia podkom Adam 
Witiw dyrygował Orkiestrą w Ka-
mieńcu Podolskim towarzysząc 
muzycznie koncelebransom mszy 
roratnej w Katedrze. Mszę odpra-
wiał ks. bp Leon Dubrawski oraz 
ks. proboszcz Roman Twaróg.               
Po mszy, na dziedzińcu Katedry 
Orkiestra ustawiła się pomiędzy 
pomnikami Jana Pawła II i płk. 
Jerzego Wołodyjowskiego. Na-
szym bohaterom policjanci za-
grali „Barkę” i „Pieśń o małym 
rycerzu”. To było niezapomniane 
wydarzenie. 

Podczas pobytu na Ukrainie poli-
cjanci wręczyli naszym rodakom 
przywiezione           z Polski dary 
charytatywne (paczki żywnościo-
we, książki, laptopy).

Zachęcam policjantów z całej 
Polski do odwiedzenia pięknych 
miejsc na Ukrainie, znanych z hi-
storii, czy też do niesienia radości 
i pomocy naszym rodakom. 

Ryszard Zaremba
Foto - autor

Policyjna Orkiestra z Wrocławia 
na Ukrainie
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Prezes naszego Stowarzyszenia Witold Listowski uroczyście otworzył spo-
tkanie i przywitał zaproszonych gości w osobach: posła Brygidę Kolendę 
– Łabuś,  Wojewodę Antoniego Jastrzembskiego, Wice Starostę Gabrielę 
Tomik, Przewodniczącą Rady Miasta Elżbietę Czeczot, Prezydenta Miasta 
Tomasza Wantułę, Kapelana naszego Oddz. Ks. Waldemara Chudalę, Dyrek-
tora MOK – Beatę Malajkę, Przewodniczącego Rady Miasta Głubczyc –Ka-
zimierza Naumczyka, Burmistrza Głubczyc Jana Krówkę, Dyrektora Zesp. 
Szkół Zaw. Nr 1   Urszulę Więcek, Prezesa Kola AK w Kędzierzynie –Koźlu 
Kazimierę Nurzyńską, Prezesa Oddz. TMLiKPW w Głubczycach Edwarda 
Wołoszyna, Członka Honorowego TMLiKPW z Opola Zdzisława Kuhla, 
płk pilota Stanisława Jastrzębskiego, - pisarza z Chorzowa, Przedstawicie-
la Oddz. TMLiKPW w Częstochowie Leopolda Wełyczkę, Prezesa Związku 
Artystów Malarzy w Opolu Józefa Lewczaka, Redaktorów Radia Opole i Ra-
dia Park z Kędzierzyna-Koźla. 
Po przywitaniu gości, Prezes poprosił naszego kapelana ks. Waldemara 
Chudalę o rozpoczęcie spotkania opłatkowego modlitwą.

Modlitwa wiernych z księdzem kapelanem i poświęcenie opłatka.

Życzenia składa Przewodnicząca Rady naszego Miasta Elżbieta 
Czeczot.
Życzenia złożyli:
Kapelan ks.Waldemar Chudala
Poseł Brygida Kolenda –Łabuś
Wojewoda Antoni Jastrzembski.
Prezydent miasta Tomasz Wantuła. który po złożeniu życzeń, 
przekazał dar dla Kresowian w postaci dużego tortu czekolado-
wego.
Wice Starosta Gabriela Tomik
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 Urszula Więcek i 
inni zaproszeni goście.

SPOTKANIE  OPŁATKOWE  

ODDZIAŁU  MIŁOŚNIKÓW   LWOWA  I  KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH   
w Kędzierzynie –Koźlu. Fotorelacja

Jasełka na Opłatku
Po części konsumpcyjnej odbył się pokaz Jasełek w wykonaniu 

uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr. 1 

Wspólne kolędowanie 

Na zakończenie uroczystości opłatkowej Prezes Witold Listowski podziękował zaproszonym gościom oraz uczest-
nikom członkom naszego Oddziału za udział w spotkaniu opłatkowym. Ponadto zaprosił członków naszego Sto-
warzyszenia na następne spotkanie w dniu 13 lutego 2012 r. godz. 17.00,  na którym odbędzie się walne zebranie 
sprawozdawczo – wyborcze naszego Oddziału. Zebranie to odbędzie się już w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Koźlu przy ul. Skarbowej 10. Otrzymaliśmy takie zapewnienie od Dyrektora  MOK Beaty Malajki. 
Opracował Mieczysław Habuda. 
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Ryszard Zaręba

15 stycznia br.w Żernikach Wro-
cławskich odbyło się coroczne 
spotkanie opłatkowe kresowian 
z Koła TMKK „Zasłuczanie”. 
Pan Ryszard Marcinkowski jako 
organizator przywitał serdecznie 
wszystkich gości, szczególnie ro-
dziny i sympatyków. 

Na spotkaniu był obecny Prze-
wodniczący Koła „Zasłuczan” 
Pan prof. Henryk Słowiński, Pan 
gen. dyw. w st. spocz. Jan Kuria-
ta oraz przedstawiciel Zarządu 
Głównego Towarzystwa Miłośni-
ków Kultury Kresowej.

Na scenie Żernickiego domu kul-
tury  wystąpili pod przewodnic-
twem Pani Jadwigi Rębowskiej- 
Zając członkowie Klubu Seniora 
„Wrzos”.                  
Co ciekawe  najmłodsza z klubo-
wiczów miała… 5 lat a najstarszy 
z 15 razy więcej. Występ pro-
wadzony przez tak zróżnicowa-
ny wiekowo zespół, który razem 
śpiewał, recytował wiersze i wy-
konywał scenki przypominające 
życie na Kresach (a szczególnie 
we Lwowie), wywołał ogromny 

aplauz całej sali ( a było koło 100 
osób). Wszyscy po występie nie 
szczędzili braw i zgodnie komen-
towali, że dawno nie widzieli i nie 
słyszeli tak  wspaniałego wystę-
pu.
Później było łamanie się opłat-
kiem. Przeważały życzenia zdro-
wia (omijania szerokim łukiem 
NFZ ) oraz, by nasze sprawy 
Kresowe, a szczególnie remonty 
cmentarzy wołyńskich pomyślnie 
przebiegały.

Po życzeniach podano wspaniałe 
kresowe potrawy. Najsmaczniej-
sze były pierogi ze skwarkami, 
bigos i sałatka ziemniaczana. Po 
posiłku najstarsi członkowie ze-

społu przy akompaniamencie har-
monii, na której grał Pan Leszek 
Cielecki, rozpoczęli wieczorne 
śpiewanie. Było odlotowo. 

Cała sala nuciła kolędy czy też 
piosenki w stylu „poszła Karo-
linka” czy też „Ułani, ułani”. Na 
zakończenie spotkania wyświe-
tlono krótkie migawki filmowe z 
pierwszego spotkania wigilijnego 
organizowanego przez Konsulat 
Generalny RP w Winnicy oraz 
koncertu Orkiestry Dolnośląskiej  

Policji w Kamieńcu Podolskim. 

Choć spotkanie trwało już 4 go-
dziny, nikomu nie chciało się 
wychodzić. To świadczy o dobrej 
organizacji spotkania, ale też o 

tym, że wspaniale czujemy się w 
swoim, kresowym gronie i tęskni-
my do bycia razem. Wtedy jakby 
przenosimy się do nas, do naszych 
małych ojczyzn na Kresach.

I ja tam byłem, miodu i wina nie 
piłem, ale zostałem obdarowa-
ny piękną różą przez najmłodszą 
członkinię zespołu, co pozwoli-
łem sobie uwiecznić na fotografii.  

Wigilia Zasłuczan
AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

CBOS. 

PAP
Co siódmy mieszkaniec Polski (15 
proc.) posiada przodka w linii pro-
stej urodzonego na dawnych Kresach 
Wschodnich II Rzeczpospolitej lub 
sam pochodzi z tamtych terenów - 
wynika z przeprowadzonego przez 
CBOS badania, którego wyniki prze-
słano w piątek PAP.
Terminem dawnych Kresów Wschod-
nich autorzy badania określają tereny 
na wschód od obecnej granicy Polski, 
które przed II wojną światową należa-
ły do Rzeczpospolitej lub leżały poza 
jej granicami, ale były zamieszkane 

przez duże grupy Polaków, a obecnie 
znajdują się na terytorium Ukrainy, 
Białorusi i Litwy.
Osoby posiadające kresowe korzenie 
mieszkają obecnie najczęściej w ma-
kroregionach północno- i południo-
wo-zachodnim, co jest związane z 
faktem, że głównie tam przesiedlano 
ludność polską ze wschodu. Wśród 
osób mających przodków urodzonych 
na Kresach, co trzeci (32 proc.) ma 
obecnie krewnych za wschodnią gra-
nicą, a co dziesiąty nie ma wiedzy na 
ten temat (11 proc.).
Większość ankietowanych posiadają-
cych krewnych za wschodnią granicą 
Polski nie utrzymuje z nimi stosun-

ków (53 proc.). W kontakcie z rodziną 
na dawnych Kresach pozostaje mniej 
niż połowa ankietowanych (47 proc.), 
z czego tylko nieliczni (9 proc.) okre-
ślają te relacje jako stałe.

Większość spośród osób, których 
przodkowie pochodzą z tamtych 
rejonów, nigdy nie odwiedzała 
miejsc związanych z losami swojej 
rodziny i nie planuje tego w przy-
szłości (57 proc.). Blisko co czwar-
ty odbył taką podróż przynajmniej 
raz (24 proc.), a mniej niż co piąty 
planuje taki wyjazd (19 proc.). Ro-
dzinne strony częściej odwiedzały 
osoby urodzone na Kresach lub ich 

dzieci, rzadziej wnuki i prawnuki.
Większość spośród ogółu badanych 
nigdy nie podróżowała na dawne 
Kresy Wschodnie ani nie planuje ta-
kiej wycieczki (68 proc.). Miejsca 
związane z polską historią i kulturą na 
dawnych Kresach odwiedziło 16 proc. 
ankietowanych, w tym 6 proc. robiło 
to wielokrotnie. Mniej więcej co szó-
sty badany, mimo że dotychczas nie 
odwiedzał Kresów, to planuje w przy-
szłości tego rodzaju podróż (16 proc.).

Wyprawę na dawne Kresy częściej niż 
inni odbywali mieszkańcy najwięk-
szych miast (24 proc.), ankietowani z 
wyższym wykształceniem (28 proc.), 
deklarujący dochody per capita prze-
kraczające 1,5 tys. zł (28 proc.) oraz 
dobrze oceniający swoje warunki ma-
terialne (23 proc.).
Im młodsi badani, tym rzadziej wy-
rażają chęć odwiedzenia dawnych 

Kresów w przyszłości. Wśród osób 
w wieku 18-24 lata takie plany ma 
tylko 49 proc. respondentów, a wśród 
osób powyżej 65. roku życia taką chęć 
wyraża już 80 proc. badanych. Taką 
deklarację częściej niż inni składają 
respondenci mieszkający w najwięk-
szych miastach (26 proc.), legitymują-
cy się dyplomem wyższej uczelni (29 
proc.) oraz dobrze oceniający swoją 
sytuacje materialną (21 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 
5-11 stycznia na liczącej 1058 osób 
reprezentatywnej próbie losowej do-
rosłych mieszkańców Polski.(PAP)

Źródło: PAP
h t t p : / / w y b o r c z a .
pl/1,91446,11003732,CBOS__Co_
siodmy_Polak_ma_korzenie_na_
dawnych_Kresach.html

CBOS. Co siódmy Polak ma 
korzenie na dawnych Kresach 

http://wyborcza.pl/1,91446,11003732,CBOS__Co_siodmy_Polak_ma_korzenie_na_dawnych_Kresach.html
http://wyborcza.pl/1,91446,11003732,CBOS__Co_siodmy_Polak_ma_korzenie_na_dawnych_Kresach.html
http://wyborcza.pl/1,91446,11003732,CBOS__Co_siodmy_Polak_ma_korzenie_na_dawnych_Kresach.html
http://wyborcza.pl/1,91446,11003732,CBOS__Co_siodmy_Polak_ma_korzenie_na_dawnych_Kresach.html
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Bogusław Szarwiło

Wiara i patriotyzm to cechy charak-
teryzujące mieszkańców Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej. Dzięki 
temu opuszczając swoje ojcowizny i 
małe ojczyzny ratowali nie tylko reszt-
ki swojego dobytku ale i przedmioty 
ze  miejsc kultu wiary. Przykładem 
tego jest właśnie obraz Matki Bożej z 
Dzieciątkiem  ze Swojczowa, polskiej 
parafii na Wołyniu. Na stronie Otwock. 
com. pl. znajduje się niżej zaprezento-
wana informacja:
 
Matka Boża Swojczowska

W bocznej kaplicy kościoła św. Win-
centego od wielu lat znajduje się nie-
zwykły obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem; otaczany wielką czcią z uwagi 
na liczne łaski, jakich doznają wierni, 
modlący się przed nim.
Obraz pochodzi ze Swojczowa, pol-
skiej parafii na Wołyniu, leżącej w 
okolicach Włodzimierza Wołyńskiego. 
Swoje modlitwy wznosili przed nim 
chrześcijanie różnych wyznań: kato-
licy, unici, nawet prawosławni. Datę 
jego powstania określa się na XVII 
wiek; jest jedną z kopii Matki Bożej 
Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Matki 
Bożej Większej.
W 1943 r. nacjonaliści ukraińscy zli-
kwidowali polską parafię mordując 
miejscową ludność, a kościół wysadzi-
li w powietrze. Obraz został uratowany 
przed zniszczeniem i ukryty w cerkwi. 
Stamtąd zabrał go ks. Stanisław Koby-
łecki i, wspomagany przez ocalałych 
swojczowiaków, przewiózł do kościo-
ła we Włodzimierzu Wołyńskim.
Nowe porządki w powojennej Europie 
sprawiły, iż Wizerunek zawędrował do 
Polski wraz z żołnierzami 27 Dywizji 
Wołyńskiej AK i znalazł godne miej-
sce (schronienie) w parafii św. Wincen-
tego w Otwocku.
Przez lata historia i pochodzenie obra-
zu otoczone były tajemnicą, którą znali 
jedynie byli mieszkańcy Swojczowa i 
żołnierze, przyjeżdżający rokrocznie 
8 września do Otwocka, w święto Na-
rodzenia Najświętszej Marii Panny, by 
pokłonić się swojej Pani.       
Po koronacji

Dopiero w latach 80-tych niezwykłe 
dzieje Obrazu można było bez obaw 
opowiedzieć. Sam obraz, bardzo znisz-
czony, poddano dwukrotnie renowacji 
i konserwacji. Odnowiono również 
srebrną sukienkę, przystrajającą Mary-
ję i Jezusa.
27 września 1993 r., w dniu parafial-
nego odpustu, ordynariusz diecezji 
warszawsko-praskiej ogłosił Matkę 
Bożą Swojczowską patronką Otwoc-
ka. Stało się to możliwe po wyrażeniu 
zgody przez abpa Lwowa Mariana Ja-
worskiego, który jest dziś administra-
torem tych ziem, gdzie kiedyś istniała 
parafia Swojczów z łaskami słynącym 
Obrazem.
Pięć lat później, 8 września 1998 r., 
w dzień odpustu Matki Bożej Swoj-
czowskiej-Otwockiej, abp Jaworski 
dokonał uroczystej koronacji Obrazu. 
Złote korony Maryi i Dzieciątka zo-
stały wykonane z wot złożonych przez 
parafian - tych byłych i tych obecnych, 
jako dowód wdzięczności za wszelkie 
łaski udzielone im przez Maryję w Jej 
cudownym Wizerunku. [1]

Pan Jacek Kałuszko   mieszkaniec 
Otwocka zadał sobie pytanie:” . Co 
wiemy o miejscu, w którym przebywał 
setki lat i od którego wziął nazwę? ” 
Trafił do dzisiejszego Swojczowa.
 

Udało mu się ustalić między innymi  
„Swojczów znany jest już od XVI w., 
kiedy należał do rodu Kohilińskich, 
a potem do Hrennickich. Pierwszy 
drewniany kościół powstał tu w 1607 
r. za sprawą kasztelanowej wołyńskiej 
Ewy Łahodowskiej. Postawiono go w 
miejscu, gdzie jak głosiła legenda na 
drzewie pojawił się obraz Madonny. 
Kolejną świątynię wzniósł w 1787 r. 
podczaszy królewski Feliks Czacki. 
Przez stulecia cudowny obraz Matki 
Boskiej Swojczowskiej był celem piel-
grzymek nie tylko katolików obu ob-
rządków, ale również prawosławnych 
z całego Wołynia i Lubelszczyzny.
Do II wojny światowej wieś zamiesz-
kiwali zgodnie po połowie Polacy i 
Ukraińcy.[2] 
Dalszy ciąg relacji pana Jacka przed-
stawię na końcu, po wspomnieniach 
byłych mieszkańców Swojczowa .Za-
prezentuje tu tylko kilka fragmentów 
obrazujących stosunek do wyżej wspo-
mnianego obrazu i miejsca w którym 
pierwotnie się znajdował.
Sama świątynia to jeszcze nie wszyst-
ko, aby życie człowieka, a w końcu i 
całej społeczności, nabrało głębokiego 
sensu. Aby dzień opływał w mleko i 

miód, potrzebne jest błogosławieństwo 
samego Boga, a to mieszkańcy Swoj-
czowa i okolic mieli i to bardzo piękne, 
a przy tym wymowne. Otóż z pokole-
nia na pokolenie z wiarą i czcią, prze-
kazywane były następujące legendy: 
„Dawno, dawno temu wśród lasów, 
znajdowała się wioska zamieszkała 
przez zasobnych i pracowitych ludzi, 
na nich napadały często bandy, rabu-
jąc i niszcząc zabudowania. Ludność 
wiejska często wystawiała warty, pil-
nując i broniąc dobytku. Warty miały 
swoje hasło, na zapytanie: „Stój! Kto 
idzie?!”, zapytany odpowiadał swój, 
odzew brzmiał czuwaj. Druga legen-
da mówi, że wśród wioski na dużym, 
starym drzewie lipie ukazała się Matka 
Boska z dzieciątkiem Jezus na ręku, a 
przy niej Anioł z mieczem, który jak 
podają ludzie, miał przemówić tymi 
oto słowami: ‘Swoi czuwajcie, bo nie 
znacie dnia ani godziny!’. Po pewnym 
czasie, ludzie wybudowali na tym 
miejscu drewniany Kościółek, w nim 
umieścili obraz Matki Boskiej Swoj-
czowskiej, a samą wioskę nazwano 
od hasła ‘Swoi-czuwajcie’ Swojczo-
wem.” . (…) Tak czy inaczej ludzie 
tym żyli i tam i dziś, rozsypani po całej 
Polsce, pamiętając o swoich korze-
niach, zachowują żywą wiarę i pamięć 
o swojej kulturze. [3]

Do kościoła w Swojczowie drogą 
było około 10 km, chodziliśmy więc 
na skróty przez pola, którędy było o 
wiele bliżej. Po drodze trzeba było 
przejść przez ukraińską wieś Pocze-
kajkę, mieszkali tam prawie wyłącznie 
prawosławni Ukraińcy, którzy chodzili 
modlić się na nabożeństwa do cerkwi 
w Gnojnie. Gdy zamieszkaliśmy na 
Wołyniu byłam już po pierwszej ko-
munii świętej, którą przyjęłam rok 
wcześniej w parafii Łowce, pod Jaro-
sławiem. Kościół w Swojczowie stał 
w środku wioski przy głównej drodze, 
był bardzo duży, murowany i pięk-
ny. Otoczony był solidnym murem, a 
wejścia strzegła, ładna zabytkowa bra-
ma. Pamiętam, że w ołtarzu głównym 
umieszczony był cudowny obraz Mat-
ki Bożej Swojczowskiej. W kościele 
bywałam najczęściej z okazji więk-
szych świąt kościelnych. Dla przykła-
du w święto Matki Bożej Gromnicznej 
chodziłam z Gromnicą, w Niedzielę 
Palmową z palmą, w Wielką Sobotę 
niosłam z radością święcić pokarmy, 
na Boże Ciało piękne wianuszki, a na 
Matki Bożej Zielnej ziele. Pobliski 
cmentarz odwiedzałam w uroczystość 
Wszystkich Świętych, chodziłam wte-
dy na grób moich ukochanych sióstr 

Stanisławy i Katarzyny.
W Swojczowie było dwa odpusty, 
jednodniowy na Matki Bożej Zielnej 
i duży, trzydniowy na Matki Bożej 
Siewnej. Na uroczystości przyjeżdża-
ło bardzo dużo ludzi w każdym wie-
ku, pięknie, świątecznie poubierani. 
Szczególnie barwnie prezentowały się 
nasze kresowe dzieci i młodzież. Przed 
sumą z zakrystii wychodził kościelny 
i podchodził do lewej strony ołtarza 
głównego, gdzie znajdowała się mała 
ręczna korbka. Gdy on powoli kręcił, 
wszyscy wierni jak jeden mąż klękali 
na kościele, wzrok swój kierując na 
piękny obraz ukazujący Pana Jezusa 
w otoczeniu apostołów, w chwili gdy 
wstępuje do Nieba. W tym momencie 
z setek piersi płynęła piękna pieśń ma-
ryjna, śpiewana zawsze na odsłonięcie 
cudownego obrazu Matki Bożej Swoj-
czowskiej. Tu i ówdzie można było 
wtedy dostrzec na policzku gorącą 
łzę, tymczasem cudowna ikona Matki 
Bożej Swojczowskiej powoli i ma-
jestatycznie odkrywała coraz więcej 
swego niezwykłego Oblicza. Obrzęd 
ten powtarzał się ponownie, tuż po za-
kończeniu mszy świętej tylko, że tym 
razem wszyscy gorąco i z wdzięczno-
ścią żegnali swoją Matkę, do następne-
go spotkania. [4]

(..)   ..narodziłem się w Kościele 

p.w. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Swojczowie, gdzie już od 
wieków czczony był łaskami słynący 
wizerunek Matki Bożej Śnieżnej. Tam 
też przystąpiłem do pierwszej Komunii 
Świętej oraz do sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej, do dziś bardzo dobrze 
pamiętam ten dzień, kiedy udzielono 
mi sakramentu Bierzmowania. Wraz 
z licznymi kolegami spotkaliśmy się 
już przed naszym Sanktuarium, było 
nas dość dużo i byliśmy poubierani w 
piękne świąteczne ubrania, ale prze-
cież i chwila jak najbardziej stosowna. 
Potem razem z księdzem weszliśmy 
do Kościoła, przybył do nas też ksiądz 
biskup, który osobiście udzielał nam 
sakramentu Bierzmowania. Kiedy 
podszedł do mnie i zobaczył moje ka-
lectwo, stała przy mnie moja mama i 
powiedziała, że błaga, że modli się o 
zdrowie dla mnie i o moja niepewną 
przyszłość. Bardzo martwiła się, jak ja 
sobie dam radę w życiu. Tymczasem 
ksiądz biskup pogłaskał mnie czule 
po głowie i powiedział: „Wszystko w 
mocy Boga, to nic nie szkodzi, może 
długo żyć.” I proszę żyję do dziś, mam 
się całkiem dobrze i moja rodzina 
także, choć przecież czasy, w których 
przyszło mi zmagać się ze zwykłą co-

dziennością, rzeczywiście nie należały 
do najłatwiejszych. Muszę jednak pod-
kreślić, że w najtrudniejszych chwilach 
zawsze uciekałem się do naszej umiło-
wanej Matki Bożej Swojczowskiej, a 
ona zawsze wspierała mnie swoją ma-
cierzyńską pomocą. Nawet w dzisiej-
szych czasach, kiedy tylko mogę, jadę 
08 września na uroczysty odpust do 
Otwocka pod Warszawą. Właśnie tam 
znalazł swoje miejsce nasz cudowny 
wizerunek przeczystej i niepokalanej 
Panienki ze Swojczowa i tam też od 
lat, pielgrzymują nasze wołyńskie ro-
dziny.[5]

Rodzina Świstowskich od pokoleń 
modliła się przed łaskami słynącym 
Obrazem Matki Bożej Swojczow-
skiej, nazywanej przez ludność miej-
scową: „przeczystą”. Właśnie w tym 
kościele brali ślub moi rodzice, tu zo-
stałem ochrzczony i także tu byłem u 
I Komunii Świętej. Pamiętam, że moja 
I Komunia Święta była bardzo uro-
czysta. Tego dnia było ładnie i bardzo 
słonecznie, a w naszym domu, od rana 
było bardzo dużo pracy w przygotowa-
niach do uroczystości i późniejszego 
przyjęcia. Otrzymałem ładny, grani-
towy garniturek oraz długie spodnie 
i wozem pojechaliśmy do kościoła w 
Swojczowie. Tam było już dużo ludzi 
oraz dzieci. Ustawili nas rządkiem, tuż 
przed wejściem do Kościoła i chłop-
ców i dziewczynki, które tak jak i dziś 
poubierane były pięknie w białe su-
kienki. Potem nasz ksiądz wprowadził 
nas do kościoła, a tam uklękliśmy i za-
częliśmy śpiewać pieśń o Matce Bożej. 
W tym momencie nasz piękny Obraz 
zaczął się powoli odsłaniać.
Potem oczywiście była piękna uro-
czystość, w trakcie której Bóg po 
raz pierwszy przyszedł do mojego 
serduszka w swoim przemienionym 
Ciele i Krwi. Było to wtedy dla mnie 
naprawdę wielkim i pięknym przeży-
ciem. [6]

Największym skarbem naszej pa-
rafii był łaskami słynący Obraz 
Matki Bożej. I choć osobiście nie 
spotkałam się w swoim życiu, bezpo-
średnio z konkretnym cudem, takim 
aktem uzdrowienia, jednak już samo 
to miejsce i gorejąca tam, niezwykła 
religijność kresowej społeczności, w 
tym Ukraińców, nosiła w sobie zna-
miona stałej obecności Ducha Świę-
tego, pośród nas. Nigdy nie zapomnę 
tamtych rozmodlonych uroczystości 
kościelnych, w których brałam osobi-
ście udział, modlącego się w skupieniu 
ks. Franciszka Jaworskiego, śpiewają-
cych z miłością, wiarą i przejęciem lu-
dzi oraz pięknych dźwięków naszych 
swojczowskich organów. Do dziś 
mam przed oczyma, jakże miłe memu 
sercu procesje z eucharystycznym 
Ciałem naszego Pana, dookoła naszej 
świątyni. Kościół nasz nie był duży, 
ale piękny i czułam się tam b. dobrze. 
W Ołtarzu głównym za szkłem, znaj-
dował się nasz cudowny Obraz Matki 
Bożej ze Swojczowa, przysłonięty był 
zwykle innym wizerunkiem: w ciem-
nym tle postać Jezusa z rozłożonymi i 
wzniesionymi do góry rękoma, a obok 
Niego, na wysokości głowy naszego 
Pana, widać było główki dwóch anioł-
ków. Były też ołtarze boczne, ale dziś 
już nie pamiętam, komu były poświę-
cone. [7]

Na  zakończenie ponownie oddam 
głos panu Jackowi Kałuszko, z głębo-
kim ukłonem za dociekanie prawdy o 
polskiej historii.
Sielanka skończyła się wybuchem 
dzikiej nienawiści wywołanej przez 
faszystów ukraińskich. Przyniosła 
straszny plon, szczególnie na Wołyniu, 
który dosłownie spłynął krwią, Swoj-

Matka Boża Swojczowska – Otwocka

Główna ulica w Swojczowie
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czów nie był wyjątkiem. Koszmarne 
wydarzenia we wsi poprzedziła „krwa-
wa niedziela” 11 lipca 1943 r., kiedy w 
pobliskim Dominopolu zabito 300 Po-
laków, a 29 sierpnia w kolonii Teresin 
-200.
Wtedy Janina Topolanek zapamiętała: 
„Przy Kościele widziałam także trzy 
furmanki oraz jednego furmana, a w 
samej wsi uderzała pustka, ani jednej 
duszy na ulicy. Ludzie chyba jednak i 
tam przeczuwali coś niedobrego, nie 
ufali Ukraińcom i wszyscy, niemal jak 
jeden mąż pozostali na ten czas w swo-
ich domach”.
Ich czas nadszedł wkrótce. 31 sierpnia 
1943 r. wieś otoczyły oddziały UPA 
mające swoje kryjówki w okolicznych 
Lasach Świniarzyńskich. Wraz z ukra-
ińskimi mieszkańcami okolicznych 
wsi uzbrojonymi w noże, siekiery i wi-
dły sprawili Polakom krwawą łaźnię, 
zrabowano dobytek, popalono chaty i 
wysadzono w powietrze kościół.
Ewa Siemaszko, autorka głośnej książ-
ki: „Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia 1939-1945”pisze:
„W sierpniu 1943 r. oprócz pojedyn-
czych morderstw doszło do napadu na 
jedną polską kolonię w Swojczowie, w 
której wymordowano ponad 80 Pola-
ków. Wkrótce potem, w końcu sierpnia, 
w niedalekiej ukraińskiej wsi uchwalo-
no, by „skończyć z Polakami”. Zgod-
nie z tą uchwałą 29 sierpnia 1943 r. w 
14 miejscowościach parafii Swojczów 
wymordowano prawie 1000 Polaków. 
30 sierpnia dokonywano wyłapywania 
Polaków, którzy nie zdążyli uciec, a 
31 sierpnia uderzono na siedzibę para-
fii – Swojczów, ostatnią miejscowość 
parafii. [...] Rano tego dnia Ukraińcy, 
po obrabowaniu kościoła, dwukrotnie, 
bezskutecznie, usiłowali wysadzić w 
powietrze murowany kościół, gdzie 
w ołtarzu znajdował się obraz Matki 
Bożej. Po dwóch nieudanych próbach 
wysadzenia kościoła w powietrze, ktoś 
powiedział, że trzeba usunąć święty 
obraz.”
 
Na furmance do Otwocka
Garstka ocalałych mieszkańców opu-
ściła na zawsze Swojczów i schroniła 
się we Włodzimierzu Wołyńskim ra-
zem ze swoim proboszczem Francisz-
kiem Jaworskim.
Jakim sposobem cudowny obraz trafił 
aż do Otwocka?
W maju 1944 r. proboszcz Stanisław 
Kobylecki z Włodzimierza Wołyń-
skiego dowiedział się od dwóch ura-
towanych mieszkanek Swojczowa, 
że cenna ikona znajduje się w cerkwi 
i przekonał władze niemieckie, by 
Ukraińcy oddali ją Polakom. Dokład-
ne dzieje obrazu znajdziemy w książ-
ce: „Zaczęło się sto lat temu. Historia 
parafii św. Wincentego a’ Paulo w 
Otwocku 1911-2011”. Dodam tylko, 
że ze Swojczowa przewieziono go do 
kościoła farnego p.w. śś. Joachima i 
Anny we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Dwa miesiące później Niemcy zarzą-
dzili ewakuację wszystkich Polaków 
za Bug. Cudowny obraz powędrował z 
nimi aż do Otwocka na furmance.

Tylko krzyż i wspomnienia
Rozklekotanym autobusem podążam z 
Włodzimierza Wołyńskiego do Swoj-
czowa. To niedaleko, raptem 16 kilo-
metrów, ale jedzie się godzinę. Naj-
pierw dobrą asfaltową drogą w stronę 
Kowla, potem we wsi Wierba skręca-
my z głównej szosy na podziurawio-
ny trakt, który po kilku kilometrach 
zamienia się szutrówkę, kocie łby i tak 
na przemian.
Co uderza w okolicach Swojczowa to 
wielki spokój i ogromne pola maków 
czerwieniejących się po horyzont. Od 

razu skojarzenie: Czy chcą przypo-
mnieć ile polskiej krwi wsiąkło w tu-
tejszą żyzną ziemię?
 

Mijam kilka wiosek, błyszczą w słoń-
cu kopuły cerkwi, ciągną wszechobec-
ne konne furmanki, z nieba leje się żar.
Ludzie z nieodzownymi torbami wy-
siadają po drodze, w rezultacie do 
Swojczowa dojeżdżam sam.
 

 Autobus kończy bieg w środku wsi, 
tuż pod nową cerkwią. W starej, która 
stała poprzednio przebywał krótko ob-
raz cudownej Madonny.
Wieś pogrążona w upale wydaje się 
bezludna, gdy nagle z bocznej uliczki 
wychodzi niemłoda już kobieta. Py-
tam o miejsce, w którym stał kiedyś 
kościół.
–To tam-wskazuje ręką- na samym po-
czątku wsi, informuje i dodaje: -Tam 
stoi taki metalowy krzyż.
Ile lat tutaj mieszka?- O długo. Po woj-
nie, jak miała dwa lata, to przyjechała 
z całą rodziną aż z okolic Donbasu ze 
wschodniej Ukrainy.

Takich ludzi, napływowych jak Oksana 
jest tutaj dużo. Dawny Swojczów znik-
nął z ziemi, po Polakach nie ma śladu, 
po ich domach, dworkach, szkołach i 

młynach też. Znikły z map sąsiedzkie 
Mikołajpola, Wandowole, Marjanpola, 
Jadwigowy i Barbarowy…
Przyjezdni, którzy się tutaj osiedlili 
nie wiedzą nic, lub prawie nic o tym, 
co działo się na Wołyniu w 1943 i 44 
roku. Nieliczni starsi i tutejsi „nie pa-
miętają”, tak naprawdę nie chcą nicze-
go pamiętać.

Szukam jakichś śladów, bezskutecz-
nie. Wiele domów murowanych, a 
nawet te drewniane nie mają więcej 
niż kilkadziesiąt lat. Tak jak i przed 
wojną Swojczów jest niewielką wsią, 
połączoną ze światem wyboistą drogą, 
którą przyjechałem. Z drugiego koń-
ca osady wychodzi jeszcze gruntowy 
trakt do odległych o 10 km Mikuliczy, 
lecz komunikacji żadnej nie ma i do-
stać się tam można tylko piechotą.
 
Krzyż stoi przy samej drodze, kilkaset 
metrów od pierwszych zabudowań 

wsi. Gdyby nie on, nigdy nie przy-
szłoby mi do głowy, że jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu stał w tym miejscu 
murowany kościół- jedno z najbardziej 
uczęszczanych sanktuariów maryj-
nych Wołynia.
Nie zostało po nim nic, nawet kontur 
fundamentów.
 
 Skromna czarna tabliczka na krzy-
żu głosi po polsku i ukraińsku: 
„Pamięci zniszczonego kościoła, 
196 Polaków mieszkańców Swoj-
czowa, którzy zginęli w 1943 roku. 
Na wieczną pamięć Rodacy”. Pod 
nią mała kopia cudownego obrazu.
Przy krzyżu rośnie wątła tuja, wo-
kół wbito kilka metalowych słup-
ków, na których wisiały niedawno 
łańcuchy. Widać przydały się ko-
muś w gospodarstwie. Krzyż stanął 
staraniem Stowarzyszenia
Upamiętniania Polaków Pomordo-
wanych na Wołyniu z Zamościa.
Po wielowiekowej bytności Pola-
ków na tych ziemiach pozostały 
tylko
wspomnienia. Nikt już w Swojczo-
wie nie zaśpiewa z nimi wspólnie: 
„CHUSE, CHUSE GA GA GA, 
JASKOTITIE DA DA DA, IDIT 
DAMOJ WOŁK ZAGOROJ!, 
SZO ON TAM ROBIT?! CHUSE 
SZCZEPIT” [2]

[1]http://www.otwock.com.pl/por-
tal/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=3&Itemid=23

[2] Nikt już wspólnie nie zaśpie-
wa- Jacek Kałuszko http://www.

linia.com.pl/public/article.php?0-
26763-0

[3]SWOI CZUWAJCIE - Sławomir 
Tomasz Roch  http://wolyn.org/

[4]WSPOMNIENIA MARII 
ROCH Z D. TYMOCZKO ZE WSI 
LUDMIŁPOL W POW. WŁODZI-
MIERZ WOŁYŃSKI NA WOŁY-
NIU 1935 – 1944  Wspomnienia 
wysłuchał, spisał i opracował Sła-
womir Tomasz Roch, 2009 r. http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/
ludmilpol-tymoczko_maria.html

[5]WSPOMNIENIA ANTONIE-
GO SIENKIEWICZA   Sławomir 
Tomasz Roch
Z KOLONII PIŃSKI MOST W 
POWIECIE WŁODZIMIERZ 
WOŁYŃSKI NA WOŁYNIU 1930 
– 1944 http://wolyn.net/

[6]WSPOMNIENIA EUGENIU-
SZA ŚWISTOWSKIEGO Z KO-
LONII TERESIN W POWIECIE 
WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI NA 
WOŁYNIU 1935 – 1944 spisane 
przez Tomasza S. Rocha.
http://wolyn.org/

[7]WSPOMNIENIA HELENY 
WÓJTOWICZ Z D. KARBOWIAK 
Z OSADY BUDKI KOHYLEŃ-
SKIE W POW. WŁODZIMIERZ 
WOŁYŃSKI NA WOŁYNIU 1930 
– 1944   Spisane przez Tomasza S. 
Rocha    http://wolyn.org
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Beata Obertyńska, pseudonim 
Marta Rudzka - urodzona 18 lipca 
1898 roku w Storożce obok  Sko-
lego, w Karpatach Wschodnich, 
zmarła 21 maja 1980 roku w Londy-
nie - poetka i pisarka polska. 

Była córką Maryli Wolskiej uro-
dzonej 13 marca 1873 we Lwowie, 
zmarłej 25 czerwca 1930 we Lwo-
wie - poetki polskiej okresu Młodej 
Polski i przedsiębiorcy naftowego 
inż. Wacława Wolskiego, inżyniera i 
wynalazcy, pioniera polskiego prze-
mysłu naftowego w Galicji, wydaw-
cy „Słowa Polskiego” we Lwowie, 
żoną ziemianina Józefa Obertyń-
skiego.

Jej matka Maryla Wolska była córką 
Wandy i Karola Młodnickich. Mat-
ka Maryli Wolskiej Wanda (z domu 
Mone’) była narzeczoną Artura 
Grottgera (do dnia jego śmierci 13 
grudnia 1867 roku), zaś ojciec - ar-
tystą malarzem i przyjacielem Grot-
tgera. Wyrastała więc w atmosferze 
sztuki. Nawet rodzice chrzestni Ma-
ryli byli ludźmi sztuki - w jednej 
parze był malarz Henryk Rodakow-
ski z pasierbicą Leonią Blühdorn, 
w drugiej poeta Kornel Ujejski z 
Leonią Sawczyńską. Nic więc dziw-
nego, że Maryla od młodych swoich 
lat uprawiała obie te sztuki.

Willa Zaświecie u stóp lwowskiej 
Cytadeli, w pobliżu Ossolineum, 
gdzie mieszkała Maryla Wolska, 
była miejscem poetyckich spotkań 
grupy Płanetnicy, do której należał 
m.in. Leopold Staff, Edward Porę-

bowicz, Józef Ruffer, Jan Zahradnik 
i Ostap Ortwin.
Najpopularniejszym jej dziełem był 
tomik wierszy „Dzbanek malin” 
wydany w 1929 roku. W swojej 
twórczości nierzadko wykorzysty-
wała motywy impresjonistyczne.
Z małżeństwa z Wacławem Wol-
skim miała pięcioro dzieci - trzech 
synów (Ludwika, Kazimierza i 
Juliusza) oraz dwie córki (Beatę i 
Anielę). Najbardziej literacko uta-
lentowany, najstarszy syn Ludwik 
został zamordowany w 1919 przez 
Ukraińców, najmłodszy - Juliusz 
zmarł w 1926 roku.
Beata (Obertyńska) była poetką i 
prozatorką, Aniela (Lela) Pawli-
kowska - malarką.
Maryla Wolska została pochowana 
na cmentarzu Łyczakowskim w ro-
dzinnym grobie Młodnickich i Wol-
skich.

Beata Obertyńska dzieciństwo i 
młodość spędziła w rodzinnej willi 
"Zaświecie" we Lwowie, ucząc się 
w domu rodzinnym i zdając egzami-
ny eksternistycznie.   

W młodości związana ze „Skaman-
drem” i środowiskiem artystycznym 
Medyki Pawlikowskich (domu jej 
uzdolnionej artystycznie siostry Leli 
Pawlikowskiej).

Związki literackie z grupą „Ska-
mander” stanowiły w jej twórczym 
życiu niezmiernie ważny, istotny 
okres, zważywszy, iż właśnie ta 
grupa stanowiła  wnętrze i punkt 
wyjścia całej młodopolskiej epo-
ki literackiej. Wprawdzie nie była 
członkiem „Skamandra”, ale nie-

zmiernie ceniona i poważana przez 
poetów i sympatyków tej grupy.

Grupa poetycka „Skamander” za-
łożona została w roku 1918 przez 
Juliana Tuwima, Antoniego Słonim-
skiego, Jarosława Iwaszkiewicza, 
Kazimierza Wierzyńskiego oraz 
Józefa Serafinowicza herbu Pobóg 
– ps. Jan Lechoń. Wzorem dla ska-
mandrytów była przede wszystkim 
twórczość Leopolda Staffa.
Swoją nazwę wzięła od mitolo-
gicznej rzeki opływającej Troję. 
Jednocześnie jednak zawarta jest 
w niej aluzja do słynnego zdania z 
Akropolis Stanisława Wyspiańskie-
go: "Skamander połyska, wiślaną 
świetląc się falą". Pomimo bardzo 
silnego utrwalenia się w ogólnej 
świadomości funkcjonowania po-
etów Skamandra jako grupy, Mi-
chał Głowiński sformułował sąd, że 
skamandryci to grupa sytuacyjna, 
czyli taka, której głównym spoiwem 
jest rzeczywistość pozaliteracka - 
wspólna działalność kabaretowa, 
odczyty i działalność "Pod Picado-
rem" przy stoliku na półpiętrze w 
kawiarni Ziemiańskiej w Warsza-
wie, obracanie się w tych samych 
kręgach towarzyskich.
Historię grupy Skamander można 
podzielić na trzy okresy, z których 
pierwszy rozpada się jeszcze na dwa 
podokresy:

integrację grupy - lata 1916-1919, 
1916-1918 - formowanie się gru-
py na Uniwersytecie Warszawskim 
wokół czasopisma „Pro Arte et Stu-
dio”. 

Nie było jeszcze wspólnych wystą-
pień, ani samoświadomości grupy, 
ale przy pracy w redakcji rysuje 
się podobieństwo poetów i ich od-
rębność od innych grup (głównie 
na gruncie opozycji anty-moderni-
stycznej). W „Pro Arte et Studio” 
zostaje opublikowany wiersz „Wio-
sna” Juliana Tuwima. 

Wiersz ten wywołał wielkie kontro-
wersje obyczajowe, które doprowa-
dziły do zmian w redakcji pisma. W 
ich wyniku redakcję objęły osoby 
związane ze Skamandrem. Wtedy 
też stało się "Pro Arte" "bojowym 
organem", gdzie poeci występowali 
przeciwko modernistycznym epigo-
nom. 29 listopada 1918 roku otwar-
ta została kawiarnia poetów "Pod 
Picadorem" w Warszawie. To głów-
nie podczas tutejszych występów 
ukształtowała się "wielka piątka". 
Tu też wykrystalizowały się wspól-
ne dążenia grupy, wspólne sojusze 
i fobie. Poprzez specyficzny kon-
takt z publicznością jaki zaistniał 
po raz pierwszy w historii, właśnie 

"Pod Picadorem" (stałe odczyty, czy 
występy kabaretowe za które na-
leżało uiścić opłatę), grupa wzięła 
udział w procesie profesjonalizacji 
i instytucjonalizacji zawodu literata. 
Członkowie grupy (poza Julianem 
Tuwimem) proponowali również 
oferty matrymonialne za uiszcze-
niem opłaty.

1918 - 1919 – działalność grupy już 
pod nazwą „Skamander”. 
Pojawiają się wtedy pierwsze tomiki 
poszczególnych poetów: Julian Tu-
wim – Czyhanie na Boga (1918 r.), 
Jan Lechoń – Karmazynowy poemat 
(1920 r.), Antoni Słonimski – Sone-
ty (1918 r.), Kazimierz Wierzyński 
– Wiosna i wino (1919 r.), Jarosław 
Iwaszkiewicz – Oktostychy (1918 r.)
Grupa w najpełniejszy sposób przy-
brała swoją formę. Skupiona wokół 
miesięcznika „Skamander” osiągnę-
ła programową jednomyślność. W 
tym też okresie pojawiają się poeci-
-satelici Maria Pawlikowska-Jasno-
rzewska, Józef Wittlin, Stanisław 
Baliński, Kazimiera Iłłakowiczów-
na, czy powieściopisarze i krytycy 
(m.in. Wilam Horzyca).

Pierwsze wiersze Beaty Obertyń-
skiej opublikowane zostały w 1924 
roku w „Słowie Polskim” we Lwo-
wie, uważane za jej debiut literacki. 
Studiowała w Państwowym Instytu-
cie Sztuki Teatralnej we Lwowie. W 
latach 1933-1937 występowała na 
scenach teatrów lwowskich.

Otrzymała wiele nagród literackich, 
m.in. nagrodę londyńskiego „Prze-
glądu Powszechnego” - 1967 r., 
nagrodę Fundacji Lanckorońskich 
- 1972 r., nagrodę Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów - 1972 r., 
nagrodę Jurzykowskich - 1974 r.

Przysporzyła sławę rodzimej litera-
turze i swojemu ukochanemu mia-
stu Semper Fidelis, jako, że sama 
zawsze była mu wierna.

Środowiskiem poetki Beaty Ober-
tyńskiej była elita kulturalna oraz 
intelektualna Lwowa. Najbardziej 
znani artyści tej epoki odwiedzali 
letnisko na Storożce oraz dom Wol-
skich „na Zaświeciu”. Wspomnienia 
z dzieciństwa  i młodości utrwalone 
zostały w dwóch książkach Ober-
tyńskiej „Qodlibecik”(1974), oraz 
„Gitara i tamci” (1926). Ich autorka 
skoligacona była przez siostrę Lelę 
(Anielę) – malarkę, portrecistkę i 
ilustratorkę z zasłużoną dla polskiej 
kultury rodziną Pawlikowskich. W 
1918 roku odbył się ślub Beaty z 
Wolskich z Józefem Obertyńskim 
(zm.  1937 ), właścicielem Odnowa 
i Stronibab. 

W lwowskim „Słowie Polskim” 
Obertyńska zadebiutowała utworem 
„Z pokłonem”. Książki poetyckie 
oraz proza ukazały się w bardzo 
pięknych wydaniach „Biblioteki 
Medyckiej” Pawlikowskich. Obe-
rtyńska próbowała także swych sił 
jako artystka teatru we Lwowie; 
złożyła egzaminy w Państwowym 
Instytucie Sztuki Teatralnej i wy-
stępowała na lwowskich scenach w 
latach 1933 – 1939. Jest autorką nie 
wydanego dramatu „Tamta” oraz 
pantomimy teatralnej „Siedem żon 
Sinobrodego”, napisanej wspólnie 
z Anną Pawlikowską – córka Ta-
deusza – wybitnego twórcy teatru. 
Wychowana w domu polskiej miło-
ści - patriotycznie i religijnie dawa-
ła w swojej twórczości wyraz Bogu, 
Najświętszej Bogurodzicy  ojczyź-

nie i miłości. Oto kilka jej utworów 
religijnych i miłosnych ; część z 
nich pochodzi z książki „Grudki i 
kadzidła”:

Wniebowzięcie

Jakże nie miałaś wzwyż pójść – w 
gwiazd szeleście,
W locie, który Aniołom skrzydła 
wstecz wyginał,
Skoro nad własnym grobem ujrzałaś 
nareszcie
Wezwaniem roztryśnięte ręce Twe-
go Syna!?

Koronacja

Nieba Tobie berło i korona! Słońc 
blaski!
Mnogość gwiazd i księżyców pod 
stopy sypnięta!
Krysztale – co na barwy rozbijasz 
biel Łaski!
Tęczo – nad której łukiem trwa już 
Trójca Święta!

Ulga

Gdy mi już czasem bardzo, bardzo 
źle
i głowę mam ciężką i płonącą,
kiedy w cierpienia popielatym dy-
mie
myśli się wędzą i mącą,
jak płatek róży,
wklęsły i duży
kładę na sercu twe imię...
Bo przez tę prawdę prostą a zawiłą
z życiaś mnie pustką pogodziło
że jesteś...

Odjazd

I już  po wszystkim... Po słońcu, po 
lecie...
W ogródku kolejowym gdzie kwia-
ty też gasną,
niski cień pachnie ziemią i późną 
lewkonią...
Jeszcze wczoraj w zmroku ciepło 
było przecie.
Jeszcze dzisiaj w południe słońce 
ciepłą dłonią
gładziło nasze głowy... teraz chłód 
już... Szkoda.
Milczmy lepiej. Mam serce ściśnię-
te tak ciasno,
jak kwiaty w pożegnalnym, zmę-
czonym bukiecie,
który mi potem oknem do przedzia-
łu podasz...

Kłębek

Chcesz serce me wziąć na spytki
by rzekło, co się w nim kryje?
Jak w kłębku ciemnej włóczki
znajdź tylko koniec nitki,
potem już prędko pójdzie...
Serce się cicho potoczy,
Potula, odwije, odkręci...
Nim samo to zauważy
obiegnie siebie sto razy...
I tym nie zdziwi się wcale
że zacznie topnieć i maleć...
Bez tchu, w sprężystych podsko-
kach,
w odwrotną toczy się stronę,
tak się nareszcie odmota,
tak się nareszcie odwinie,
że go samego nie stanie,
a za to, na dywanie,
we czworo ciasno złożone
znieruchomieje Twe imię...

Luty

Jeszcze tyle tygodni! Po co wiosny 
czekać?
Bielą mroźnego kwiatu sad dziś w 
nocy obrósł,
Słońce między pnie poszło szafiry 
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rozwlekać
I siec prętami cienia, biały skrzący 
obrus.

Na nisko zwisłą gałąź spada ciężko 
wrona
I skrzydłem białe puchy zmiata od 
niechcenia
Wtedy pod nią na śniegu, śmiesznie 
wydłużona,
Modrą wronę kołysze modra gałąź 
cienia.

Drzewom sen o jesieni w mróz jest 
jeszcze dalszy
A przecież - patrz - w tym białym 
roziskrzonym pyle
Płonie już oto pąsem gatunek naj-
trwalszy
Ścigłych, zimowych jabłek...Przyle-
ciały gile!

Dzień dobry

Myśl się dziś moja jak płótno na tra-
wie
w słońcu nad wodą bieli
i grzeje
Zamykam oczy i nie wiem prawie,
czy śni mi się tak,
czy dzieje?

Myśl się dziś moja jak płótno roz-
ściela
w długich wilgotnych pasmach
nad wodą
Niech wiatr ją chłodzi, słońce wy-
biela,
niech przesiąka pogodą.

Pochwała świętości, która wciela 
się w stworzoną doskonałą  natu-
rę i zachwyt nad naturą świata i 
wszechświata – hymn pochwalny w 
którym niebo i ziemia oddaje hołd 
Bogu – to cechy pisarstwa Beaty 
Obertyńskiej znane z szeregu jej 
utworów. W jej poezji religijnej, w 
samej już formie i treści to wyjątko-
wa twórczość  epoki Młodej Polski.  
Postawa medytacji, aura modlitwy, 
myślenie eschatologiczne, doświad-
czenie wewnętrzne wypełnione 
potrzebą zjednoczenia z Bogiem, a 
także powroty do realiów z Pisma 
Świętego po to, by lepiej zrozumieć 
problemy zadane ludzkiemu życiu 
to najważniejsze właściwości „Gru-
dek kadzidła” publikacji wydanej 
już na emigracji poetki. 

Splot nadziei i grozy, paradoks bli-
skości Boga i nieuchwytność Jego 
planów, radość z odnowy życia i 
smutek, który płynie z niedosko-
nałości i osamotnienia człowieka, 
określa tu dążenie do pełni religij-
nego przeżycia… Ważny jest wie-
loraki ogląd własnych duchowych 
dziejów, stąd kontrasty, sprzeczno-
ści, potwierdzenia i negacje. Beata 
Obertyńska nie tworzy traktatu reli-
gijnego, nie pisze pieśni mistycznej, 
lecz zwykle decyduje się na zwię-
złą, skrótową formę czterowiersza, 

w której ujawnia się skłonność do 
konceptu, jak również myśli urwa-
nej, niedokończonej, przechodzącej 
w sferę milczenia. Trudny przed-
miot, jakim jest doświadczenie 
Boga, który nie daje się zamknąć 
w pojęciach, lepiej przemawia po-
przez „przybliżającą” metaforę. To 
narzędzie mowy poetyckiej Obe-
rtyńska przyjmuje jako naturalne. 
Oczywiście niewielką tylko część 
doznań życia duchowego mogą wy-
razić słowa. Lepsza jest cisza. Sto-
sowniejsza medytacja. To co tworzy 
istotę przemyślenia znajduje się 
„na zewnątrz” wiersza. Nie ma w 
polskiej poezji współczesnej takich 
przemyśleń religijnych jak zawarte 
w twórczości Beaty Obertyńskiej. 
Prawdziwość języka sprawdza się 
u autorki inaczej niż w poezji kul-
tywującej piękne wysławienia. 
Przemiana człowieka wewnętrzne-
go w dążeniu do Boga nie daje się 
uchwycić w zadowalający kształt 
słowny, zważywszy, iż poezja re-
ligijna i patriotyczna praktycznie 
nie istnieje u dzisiejszych twórców, 
nawet jej echa. Czy jest to związa-
ne z dzisiejszym upadkiem sztuki? 
Nie wiem. Porównując twórczość 
poezji Obertyńskiej do dzisiejszych 
utworów poetyckich obnaża się w 
nich całkowita nagość słowa, gdzie 
nawet jako odzienie nie służy liryka. 
I w takiej chwili uważam, iż autor-
ka  lutnią obudziła drzemiący świat 
i w jednej struny chwili stała się 
opoką dźwięku. Powierzenie istoty 
ludzkiej Bogu jest najwyższą formą 
wykraczania poza własne ja, otwie-
ra bowiem człowieka na działanie 
Miłości:

„…Życie bez Ciebie, Miłości Wcie-
lona,
Cóż za opaczna Golgota!
Wzgórze, skąd w próżnię wyciąga 
ramiona
Samotny krzyż Złego Łotra…”

Po agresji ZSRR na Polskę , w cza-
sie okupacji sowieckiej Lwowa, w 
lipcu 1940 roku została aresztowa-
na przez NKWD. Była osadzona w 
areszcie w osławionych lwowskich 
„Brygidkach”, następnie więziona 
kolejno w Kijowie, Odessie, Char-
kowie, Starobielsku, wreszcie zesła-
na do łagru Loch-Workuta.

Po ataku Niemiec na ZSRR uwol-
niona w konsekwencji układu Si-
korski-Majski, wstąpiła do Armii 
Polskiej w ZSRS pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa. W 1942 
roku ewakuowała się wraz z Armią 
Andersa do Iranu, przeszła cały 
szlak bojowy Armii Polskiej - Iran, 
Palestyna, Egipt i Włochy. Służyła 
w randze porucznika w kwaterze 
Oświaty II Korpusu w Rzymie. Na 
okres kilku miesięcy została odko-
menderowana  do napisania wspo-
mnień które zatytułowała „W domu 
niewoli”, napisanych w Johannes-
burgu.
Po wojnie osiadła w Londynie. Pu-
blikowała w „Dzienniku Polskim” , 
„Dzienniku Żołnierza”, „Orle Bia-
łym”, „Polsce Walczącej”, „Ochot-
niczce”, „Wiadomościach”, „Ży-
ciu”, „Przeglądzie Polskim”.

Oto fragmenty jej wspomnień z 
„Domu niewoli”:

[…]Ta książka nie jest „moja”. Pisała 
ją historia. Pisała ją krzywda i cier-
pienie ponad milionowej rzeszy Pola-
ków, rzuconych „na przemiał” w zata-
joną głąb rosyjskiej ziemi, skąd część 
z nas zaledwie wyszła z życiem[…].

BRYGIDKI

[…]Nie chcę nazywać tego prze-
czuciem, bo z reguły nie miewam 
żadnych, to pewne jednak, że na do-
brych parę  dni przed aresztowaniem 
obsiadł mnie jakiś obcy mi niepokój 
i nie mogłam sobie miejsca zna-
leźć. Nie bardzo wiedząc dlaczego 
postanowiłam pewnego dnia spalić 
wszystkie papiery, którym pragnę-
łam oszczędzić  ewentualnego do-
stania się w nieodpowiednie, wrogie 
ręce. Żelazny piecyk w moim poko-
ju rozhuczał się mimo lata, jak za 
najlepszych zimowych dni. Bardzo 
to dziwne uczucie niszczyć tak za 
życia swoje „pośmiertne papiery”, 
patrzeć jak ogień oskrzydla  i topi 
– od lat gromadzone, strzeżone i 
kochane – listy, pamiątki, fotogra-
fie, wychwytać jeszcze ostatni raz 
wzrokiem na zwijających się pło-
mienistych kartkach, jakieś lepiej 
pamiętne zwroty, strzępki zdań, 
wreszcie samo niknące na zawsze 
pismo. Mimo całej żałości i roztrzę-
sienia, w miarę jak to się wszystko 
węgliło i przestawało być, czułam 
coraz wyraźniej, że je zabezpieczy-
łam nareszcie , że nie mogłam zna-
leźć dla tych pamiątek pewniejsze-
go schronienia nad czysty płomień 
i własną pamięć. Tam mi ich już 
nic – nawet NKWD – ani sprofano-
wać, ani odebrać nie potrafi. Samo 
aresztowanie nie zaskoczyło mnie 
znienacka. Dano mi znać w tajemni-
cy, na dobrych parę godzin naprzód, 
że NKWD zainteresowało się moją 
osobą[…]

[…]Już od tego co komu pisane nikt 
się jeszcze widocznie nie wykręcił! 
Dosłownie bowiem w chwili kiedy 
wchodziłam w ogrodową furtkę, 
spotkałam się w niej nos w nos z 
dwoma bolszewikami w cywilu. 
No, a potem już bardzo prędko po-
szło. Krótka indagacja i rewizja w 
moim pokoju. Nie wiem jak sobie 
dziękować, żem spaliła moje papie-
ry! Wszystko odbywa się grzecznie, 
dość pobieżnie i bardzo głupio. Ani 
jednej na przykład z pięciu szuflad 
mojego biurka nie tknęli nawet. Za-
bierają natomiast rachunki za wodę 
i światło(!). Biorą mój paszport i 
każą mi się zbierać. Pozwalają mi 
wziąć z sobą, co bym chciała. Prócz 
teczki z rzeczami do mycia, nie 
biorę jednak nic. Opada mnie prze-
śmieszne uczucie, najdoskonalszej 
obojętności wobec rzeczy, taką, jaka 
dla wszystkiego co materialne, od-
czuwać muszą, wyobrażam sobie - 
umierający. Nic i wszystko – ma na-
gle tę samą  wywietrzałą, nieistotną 
wartość. Ktoś z domowych wtyka 
mi w teczkę trochę chleba i cukru. 
Nie wiem dlaczego nie biorę pienię-
dzy. Sprzedałam ostatnio znów dy-
wan i pieniądze miałam. Pomyśla-
łam natomiast o nożyczkach. Gdyby 
mi przyszło siedzieć, wolę mieć 
krótkie włosy. Ktoś próbuje jeszcze 
dowiedzieć się od nich dokąd mnie 
biorą. Uśmiech. Wzruszenie ramion 
i coś w ten sens, że to może być tyl-
ko przesłuchanie, że może dziś jesz-
cze wrócę, żeby się nie przejmować, 
itd. Ja jednak wiem swoje i wcale 
się nie łudzę. Pozwalają się mi po-
żegnać i wcale nie są tacy brutalni, 
jak ci którzy brali Kasię. Ponieważ 

mam na sobie tylko letni płaszcz, 
ktoś już w hallu wtyka mi w ręce, 
prawie siłą koc. Wychodzę pierw-
sza. Oni za mną. Jest już ciemnawo i 
deszcz widocznie kropił, bo chodnik 
do bramy mokry[…].

[…]Co miesiąc mamy „ławeczkę”, 
czyli więzienny sklepik. Kto ma pie-
niądze – nie w ręce oczywiście, bo 
przysłane więźniowi ruble zostają u 
nich, a on dostaje tylko kwit – może 
sobie kupić cebulę, śledzie, bielszy 
chleb, czosnek, cukier, zapałki i pa-
pierosy. Celi nie wietrzy się n i g d y 
! Powietrze zmienia się leniwie, wy-
sysane szparami w deskach i to do-
piero przy nocnym chłodzie. Pręgi 
słońca wdzierające się o zachodzie 
w naszą celę są błękitne i mętne od 
dymu tysiąca ohydnych, dzień i noc 
kopconych papierosów. Kiedy zaś 
dodam jeszcze, że  w „ławeczce” 
kupuje cela przeciętnie 80 kg czosn-
ku – c z o s n k u i 100 kg cebuli – 
czy potrafi sobie ktoś wyobrazić, w 
jakim smrodzie się wędzimy. 

Przez cały czas dniem i nocą – ale 
najczęściej nocą - wywołują od nas 
kogoś na śledztwo. Zjawia się „kor-
puśny” z kartką i zabiera wezwaną, 
która wraca czasem po paru godzi-
nach, czasem po kilku dniach dopie-
ro. Ze strachu przed „kapusiami”, 
których pełno na celi, zazwyczaj 
szczegóły śledztwa trzyma się w ta-
jemnicy. O ile jednak można się zo-
rientować, śledztwo na Brygidkach 
nie było tym, czym na Zamarstyno-
wie. Prócz zamykania w karcerze, 
prócz słownego ranienia w człowie-
ku  najświętszych uczuć religijnych 
i narodowych czy godności wła-
snej – nie słyszałam aby kogo bito 
czy katowano – prócz ślepej Zośki 
oczywiście – ale ta już sama chciała. 
Mam też podejrzenia co do jednej 
Ukrainki. Wracała ze śledztwa po 
kilku dobach, zanosząc się od pła-
czu, ale nigdy – mnie przynajmniej 
– nie mówiła co się z nią działo. W 
karcerze nie byłam ani razu. Ale by-
łam za to na „bolnicy”[…].

[…]Obok mnie z drugiej strony 
leży Kalmuk, biedna, nieszczęśli-
wa Helena Kalmuk, odesłana tu z 
Zamarstynowa. Ma twarz tak obrzę-
kłą, że jej oczu nie widać, ostatnie 
stadium gruźlicy i miazgę z nerek. 
Ledwie mówi.  Kiedy musi wstać 
czepia się łóżka i ścian i ledwie su-
nie wpółzgięta z bólu. Młodą, znaną 
w świecie sportowym lekkoatletkę, 
długoletniego członka  POWK – 
odesłali po śledztwie z Zamarstyno-
wa - ludzką ruiną, strzępem, kaleką. 
O śledztwie jej opowiadano mi po-
tem potworne, trudne wprost do po-
wtórzenia rzeczy, ale od niej samej 
wiem tylko o tych uszkodzonych w 
czasie tortur nerkach, więc tylko to 
notuję. Umarła wkrótce potem. Na 

drugim łóżku pani Nieduszyńska. 
Siwa, około pięćdziesięciu kilku lat 
kobieta. Nie znała, czy nie chciała 
podać adresu brata, który chcieli od 
niej wydobyć na śledztwie. Też na 
Zamarstynowie. Umarła w krótki 
czas potem. Dalej Helena Żak, zła-
pana na granicy. Wracała z bratem 
do rodziny. Śliczna, 18 letnia dziew-
czyna, o twarzy Brygidy Halm. Jest 
w ostatnim stadium suchot. Do-
stała zapalenia płuc w „bani”, czy 
w karcerze – nie pamiętam. Nie 
przetrzymała zimy. Na łóżku przy 
drzwiach majaczy młoda Ukrainka. 
Ma kompres na oczach i widać jej 
tylko spieczone gorączką, dziecin-
ne, naiwne usta. Nikt do niej godzi-
nami nie podchodzi. Przynieśli ją na 
noszach i zrzucili w łóżko. Kompres 
jej dała któraś z nas. 

Doktorów mamy różnych. Jeden to 
Żyd ze Lwowa, reszta „oni”. Na-
czelnik „bolnicy’  jeden jedyny wy-
gląda na człowieka i po ludzku trak-
tuje chorych. Lekarek  jest kilka. 
Jedna Żydówka ze Lwowa. Wszyst-
kie pełnią obowiązki z bezosobo-
wą obojętnością, żona naczelnika 
zwłaszcza. Ma się wrażenie , że nie 
słyszy niczego co się do niej mówi, 
czy o co się ją prosi. Jest duża, cięż-
ka, ciemna. 

Sprzątać i zmywać podłogę musimy 
tu co dzień same. Robią to te któ-
re są zdrowsze. Prócz grypy mam  
jeszcze coś z gruczołem tarczyko-
wym i okropnie mnie teraz przy 
dźwiganiu boli szyja. Ponieważ 
jednak należę do zdrowszych – nie 
ma rady. Baseny chorym podkłada-
my także my, bo „siostra” zjawia się 
rzadko. Wikt lepszy trochę niż na 
celi. Dają pszenny grysik, więcej 
cukru, trochę mleka, grudkę masła 
i – co ze wszystkiego najważniejsze 
– surowe jarzyny! Jeden cudowny 
błyszczący pomidor udało mi się 
przemycić na celę, dla tamtych. 

O sposobach leczenia trudno mi co-
kolwiek powiedzieć. Sama na ten 
mój gruczoł i bicie serca dostawa-
łam tylko brom. Co brały inne nie 
wiem. To tylko pamiętam, że przed 
zapisaniem lekarstwa, „wracz” py-
tał zawsze jaki kto ma paragraf. 
Obawiam się, że nie bez szkodli-
wych dla siebie następstw, podawał 
człowiek uczciwie swój Wrah naro-
da – czyli & 54/12 – nie ma przecież 
prawa do należytego leczenia. Le-
piej być u nich złodziejem! Na „bol-
nicy” byłam wtedy tylko tydzień.
                                                      
cdn. 
cz. II W sowieckich „tiurmach” 
Czarny „woron” przewozi nas na te-
ren „tiurmy”…
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Dr Arkadiusz Szymczyna

  Huculszczyzna - jeden z naj-
piękniejszych zakątków połu-
dniowo-wschodniej Polski. Za-
chwyca i czaruje swym pięknem 
i kulturą. Mieszanka kulturowa 
wielu narodów Europy i Azji, 
kształtowana w granicach daw-
nej Rzeczypospolitej wytworzyła 
niepowtarzalny klimat, do które-
go często powracają „nasi kreso-
wiacy”. 

Huculszczyzna jest określa-
na mianem „cudu Polski”. 

Jej walory przyrodnicze, arty-
styczne i krajoznawcze w pełni 
zasługują na te określenie.  

Antoni Ossędowski wielki miło-
śnik przyrody i kultury polskiej 
napisał w latach 30 naszego stu-
lecia fantastyczną książkę  (prze-
wodnik), w której ukazuje piękno 
Huculszczyzny w każdej jej dzie-
dzinie życia. 
Ossędowski opiera się na licznych 
publikacjach, wywiadach oraz 
materiałach źródłowych doty-
czących życia i kultury Hucułów 
(m.in.: prof. Ludwika Kolankow-
skiego, płk. Norberta Okołowi-
cza, dr. Stanisława Vincenta). 
Czytając książkę zwróciłem 
szczególną uwagę na przepięk-
ny język, którym posługuje się 

Ossędowski oraz fantastyczne 
ilustracje ubarwiające tekst. Jed-
nym z ciekawszych fragmentów 
tej książki jest rozdział dotyczący 
sztuki huculskiej. Oto jego frag-
menty:   
„[…] Nie wiadomo, kiedy Huculi 
po raz pierwszy poczuli potrzebę   
cieszenia swego wzroku i dusz 
sztuką - wycinaniem jakiegoś 
obrazu na desce jaworowej lub 
wypalaniem coraz to zawilszych 
rysunków na wyrobach łyżkar-
skich i bednarskich, czym do dziś 
poszczycić się mogą Kosmacz i 
Riczka, gdzie z rąk Iwana Hryma-
luka i innych  majstrów wyszło 
mnóstwo pięknych „bokłahów, 
bariwoczek, berbenyć", czerpa-
ków, dwojaków do soli,                         
Budownictwo huculskie to har-
monia celu i formy  „wypisanych" 
sztancami,  wypalającymi bogaty 
i artystycznie skomponowany or-
nament. 

Potrzeba zdobienia nie tylko 
przedmiotów codziennego użyt-
ku, ale nawet ścian, belek i de-
sek na pułapie, nadproży,  półek, 
drzwi, okiennic, bram i furtek  
budziła się na Huculszczyźnie za-

pewne bardzo wcześnie, chociaż 
najdawniejsze okazy ich sztuki 
nie zachowały się  wcale, a to z 
tego powodu, że materiałem ich 
było drewno, tak łatwo ulega-
jące gniciu i zniszczeniu przez 
ogień, który na Huculszczyźnie 
szalał zbyt często i do tego z nie-
zwykłą siłą. Żeby to zrozumieć, 
dość przypomnieć sobie napady 
opryszków i wojsk swawolnych, 
akty zemsty i wojny. 

Sztuka jednak rozwijała się nie-
powstrzymanie, wyrażając się w 
coraz to wyższej i estetyczniej-
szej formie.  Doskonali się więc 
i urozmaica rzeźbienie i inkru-
stowanie różnych przedmiotów, 
zdobienie odzieży, broni, siodeł, 
a nawet upiększanie takich przed-
miotów, jak radło pługa i jarzmo 
wołów, jak drzewce kosy, wrze-
ciono i kołowrotek. Rozwija się 
technika snycerstwa, mosiężnic-
twa, ceramiki i haftu. 
Rzeźba w drzewie i jej dalsze do-
skonalenie, możliwe dla lekkiej 
ręki Hucuła, nie utrudzonego mo-
zolną pracą przy pługu, rozwinęło 
się prawie wyłącznie w gęściej 
zaludnionej części Beskidu Hu-
culskiego, a więc tam, gdzie pod 
naciskiem wypadków powstało 
chociaż luźniejsze, niż w jakiej-
kolwiek innej miejscowości Pol-
ski, w każdym jednak razie życie 
gromadne, a więc tam, gdzie po-
tworzyły się większe skupienia 

ludzkie, pojawił się stały popyt w 
nich i  rynek. 
Ogniskami stosowanej sztuki 
huculskiej stały się Jaworów, 
Riczka, Krzyworównia, Żabie, w 
mniejszym stopniu - Brustury i 
Prokurawa.

/Ceramika pokucka

/ „Bokłah”  i „czutura”   

/„Kołacz” na wódkę

 W tych to wsiach znajduje się ośro-
dek ludowej  sztuki  huculskiej. 
Powstał on dokoła chat wielkich 
mistrzów z łaski Bożej. W Jaworo-
wie rozpoczął bowiem swoją arty-
styczną działalność sławny ,,stocz-
nyk" artysta zmarły już snycerz 
Jur Szkryblak, który pozostawił 
po sobie pamiątki w muzeach, w 
zbiorach prywatnych i w ozdobach 
cerkwi jaworowskiej. Jur pierwszy 
porzucił pierwotne, niedoskonałe 
narzędzia rzeźbiarskie, jak kozik i 
„szkibla", i zastosował tokarkę. Wy-
toczone przedmioty rzeźbił później 
lub wykładał kawałkami drzewa 
innej barwy albo metalem.  Jako 
rzeźbiarz cerkiewny, słynął w Krzy-
worówni Andrij Diaczuk-Derejuk, 
a rzeźbione przezeń trójramienne 
świeczniki i krzyże można oglądać 
po cerkwiach huculskich. Jednak-
że co do wytworności kompozycji, 
harmonii i barwy rysunku na pierw-
szym miejscu stoi syn Jura Wasyl, 
a jego wyroby, jak talerze obrzędo-
we, świeczniki kościelne z jaworu, 
inkrustowanego cisem, gruszką i 
mosiądzem, pastorał metropolity i 
inne arcydzieła nie mają sobie nic 
równego. Do współzawodnictwa z 
Wasylem Szkryblakiem i jego brać-
mi wystąpił w Riczce Mehedeniuk, 
który swych wyrobów nie zdobił 
rzeźbą, lecz ornamentem z różno-
barwnych paciorków. Snycerstwo 
ozdobne i mosiężnictwo w dalszym 
ciągu najintensywniej rozwija się 
w Jaworowie, gdzie istnieje szereg 
warsztatów, opartych na tradycji, 
przechowanej w kilku rodach hu-
culskich. 

Dzban z Pistynia

Gdzieniegdzie po chatach „czeledź" 
tka ,,liżnyki" i „kowerce" - puszyste   
koce   wełniane o doskonale dobra-
nych barwach, kożusznicy szyją 
zdobne   keptary, a artyści - ryma-
rze, wyrabiają ,,taszki", „tabiwki", 
rzemienie,   pasy,  siodła i inne 
przedmioty ze skóry, zdobionej me-
talem, paciorkami lub wytłaczanym 
rysunkiem.  W Jaworowie, Riczce,  

Brusturach,   Krzyworówni, Żabiu,   
Jasienowie   liczni   snycerze i mo-
siężnicy wyrabiają toporki, laski - 
kełefy,   fajki,   krzyże,   igielniki, 
zgardy - z mosiądzu i brązu, pięknie   
cyzelowane,   a nieraz,   szczególnie 
w zastosowaniu do pierścionków, 
kolczyków i innych   ozdób na-
puszczane    emalią.   W niektórych   
przedmiotach  z drzewa   rzeźbio-
nego   widać   wyraźny wpływ ba-
roku cerkiewnego, w innych znów   
wpływy włoskie i dalmatyńskie.                                                                               
Sztuka  huculska  we  wszystkich 
swych przejawach pozostaje jesz-
cze mało zbadaną, więc  na miejscu 
tu będzie zwrócić uwagę na pew-
ną ciekawą postać, która mogła w 
wieku XVII wywrzeć wpływ na 
zamiłowanie Hucułów do rzeźby 
artystycznej, chociażby miało się 
ono objawić jako naśladownictwo. 
Oto Krasiccy we włościach swoich 
przemyskich mieli wielkiego mi-
strza - rzeźbiarza,   chociaż   w ak-
tach   figuruje  on bez nazwiska. Był 
to jakiś „Janko", którego Krasiccy 
pożyczali znakomitszym sąsiadom. 
Ów zagadkowy mistrz rzeźbił w 
drzewie, rogu i metalu, zdobił pa-
łace i świątynie, więc mógł sztukę 
swoją zaszczepić na halickiej ziemi, 
skąd przeszłaby ona i na Pokucie. W 
głównych motywach ornamentyka 
huculska nie odbiega od zasadni-
czych wzorów słowiańskich, jakie 
wykryto na przedmiotach z wyko-
palisk w przedhistorycznej osadzie 
słowiańskiej w Opolu. To samo 
zauważyć da się co do kształtu i 
rysunków na kolczykach i pierście-
niach, jak leż toporków, czekanów 
i harpuna, który nad Czeremoszem 
przechował pierwotną formę tego 
narzędzia rybackiego i w razie po-
trzeby -  straszliwej broni przeciw-
ko napastnikowi. Nieskończoną, 
zda się, jest pomysłowość huculską 
mistrzów w wykorzystaniu pierwo-
wzorów słowiańskich lub przemy-
conych tu z zachodu i wschodu, a 
jednak we wszystkich prawie daje 
się wykryć moment emocjonalny i 
przede wszystkim wspólny zapew-
ne różnym ludom pasterskim i my-
śliwskim, co być może, pozostało w 
ich duszach po wojowniczych pra-
przodkach Dakach. 
Moment ten wyczuć można w tra-
dycyjnym drzewku życia, wazonie, 
z którego ono wyrasta, w ptaszkach, 
lwach, wężach, w słońcu, w ma-
gicznej siódemce sześciopromien-
nej rozetce z wypukłym ośrodkiem, 
odpowiadającym siódmemu pro-
mieniowi, motywy znowu sprzed 
kilku tysięcy lat przed naszą erą; 
wreszcie emocje religijne szukanie i 
uznanie Boga, a więc znowu słońce 
w różnych kształtach od swastyki  
do kwiatka, orzeł i na koniec krzyż 
bizantyński, tak bardzo zresztą po-
dobny do uproszczonej, stylizowa-
nej jodły, i drugi szeroki, krótki, 
znany rzeźbiarzom Babilonu, Asyrii 
i Egiptu. Nawet w barwach, uży-
wanych przez tkaczy huculskich, 
występuje moment emocjonalny dą-
żenie i tęsknota do słońca i złota, w 
barwie czerwonej i żółtej, wyrażają-
cych nieśmiertelny łańcuch bytu.
Szukali  tkacze huculscy barwni-
karze w roślinach i ziemi szuka-
li. Burak, „żowtyło", ,,zanowit" i 
,,łyść", różne gliny, węgiel, sadza 
i inne źródła naturalne dostarczały 
tkaczom czystych i trwałych farb. 
Malarstwo jednak nie rozkwitło na 
Huculszczyźnie. Obrazy na szkle 
przywędrowały tu zdaje się z Bu-
kowiny, a może nawet od Słowian 
południowych, zapewne nawet nie 
bezpośrednio, tylko przez Kijów, 

jak to miało miejsce w Rosji środ-
kowej i północnej a także na Ukra-
inie zadnieprzańskiej. Malowidła na 
drzewie nieraz stare bardzo zdra-
dzają wpływ, jeżeli nie bezpośredni 
nawet udział malarzy pieczerskich 
i atoskich, gdyż ich dostawą trud-
nił się zapewne skit Maniawski, z 
Atosem i Ławrą kijowską związany 
ściśle.

/Malowidło na szkle

Wszystko, co wytwarza sztuka hu-
culska, jest niezmiernie estetyczne, 
głęboko pomyślane i co najcenniej-
sze posiada styl swoisty. W nim za-
mknął Hucuł dumy swoje, marze-
nia i uczucia, swoją krew, słońce, 
drzewa i rośliny piękne i czarowne, 
złocisty i płodny owoc kukurydzy  
karmicielki. Jakżeż wielka i niepo-
wetowana byłaby strata, gdyby za-
nikła sztuka huculska lub się znie-
kształciła, a w treści swej i poziomie 
chylić się poczęła ku upadkowi! 
Niestety, zjawiły się już pierwsze 
tego zwiastuny nieuczciwe pośred-
nictwo, konkurencyjne, tandetne 
wyroby żydowskie i złe materiały, 
dostarczane przez nich chałupni-
kom, wreszcie narzucenie Hucułom 
obcego im kilimkarstwa.
Niebezpieczeństwo to postanowiło 
usunąć Towarzystwo Przyjaciół Hu-
culszczyzny organizacja poważna, 
nie rozpraszająca się na rzeczy bła-
he, drugorzędne i nie porywająca się 
na projekty niewykonalne, co gaszą 
ducha i budzą zwątpienie. 

Prekursorem ceramiki był Polak -  S. Kowalski

Walkę o czystość sztuki huculskiej 
w terenie powierzono najlepszym 
znawcom i szczerym miłośnikom 
tego kraju i ludu. Dom jednego z 
takich patronów Huculszczyzny 
pułkownika Norberta Okołowicza 
poznać można po tym, że wszyst-
ko tam jest zbudowane, urządzone 
i ozdobione według najsurowszych 
tradycji regionalnych. Ciągły tam 
ruch Hucułów: jedni przynoszą rzeź-
by i „pisane" wypalankami naczynia 
bednarskie, drudzy - wyroby mosięż-
ne i żelazne, inni dźwigają liżnyki 
barwne i szerokie „kowerce", aby 
wysłano je na sprzedaż do muzeów 
i zbiorów osób prywatnych; stąd do-
stają dobrą wełnę, farby do barwie-
nia przędzy, narzędzia rzeźbiarskie i 
snycerskie, drut, blachę i paciorki do 

SZTUKA HUCULSKA

Budownictwo huculskie to harmonia celu i formy
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wykładanek, do ,,żyrowania" i „wpu-
skania" w drzewo, różne zapasowe 
części krosen, tokarek i metal do od-
lewów, aby skrzynie, baryłki, berbe-
nycie, rakwy, bokłahy, siodła, bartki 
toporków, kełefy, krzyże, łańcuchy, 
kolczyki, pierścionki „pysane" były 
,,mudriszcze" - piękniej i jeszcze 
bardziej wymyślnie, by liżnyki biły 
świeżością trwałych barw jakby 
wziętych z nieskalanej palety tęczy.
Piękne rzeczy wiszą na ścianach kle-
ci i komory w tej „chacie", wiele tam 
dobra stoi na podłodze, leży na pół-
kach i skrzyniach! Wszystko wybo-
rowe, prawdziwie huculskie, mogące 
zdobić szlachetnie wnętrze każdego 
domu lub odpowiadające swemu 
przeznaczeniu podniesienia powabu 
kobiety i powagi gazdy. O tym mó-
wią z cienkiego lnu i dobrej skóry 
zrobione i nie fałszowaną wełną ha-
ftowane koszule, keptary, gugle i ser-
daki, starannie tkane zapaski, óżne 
wymyślne wstawki w „proszytie, 
sznurok, chrestyki, płetinky, cyrki" i 
inne ściegi; tabiwki, noże, fajki, la-
ski i toporki, pistolety staroświeckie, 
noszone obecnie w rzadkich tylko 
okazjach, jak też szerokie rzemienie 
z prochownicami i taszkami, kryty-
mi mosiężną blachą lub nabijanymi 
błyszczącymi gwoździami; 

Zresztą te części wojowniczego 
stroju huculskiego od dziada prze-
chodzą do wnuka, jako najdroższa 
pamiątka w fioletową mgłę odcho-
dzącej przeszłości i jako oznaka 
gazdowskiego rodu. Zgromadzono 
tam też wyroby garncarskie naczy-
nia o malowaniu zielonym i żółtym, 
kafle do pieców i lichtarze, ale te 
przedmioty, chociaż nieraz bardzo 
starannie i artystycznie wykonane, 
przywożą tu z podgórza  z Kosowa 
i Pistynia, gdzie powstał przemysł 
ceramiczny, importowany tu z głę-
bi Polski i z rdzenną Huculszczyzną 
nie związany organicznie, gdyż wy-
maga techniki malarskiej z niezna-
nych powodów zupełnie obcej  du-
chowi i twórczości tego kraju.
Garncarstwo, szczególnie zdobnic-
two garncarskie, stały się przedmio-
tem gruntownych badań i dociekań. 
Istotnie przygodny nawet turysta-
-laik staje w zdumieniu przed bo-
gactwem ornamentacji. Próżno by 
szukać na Pokuciu dwu kafli, jedna-
kowo „pisanych"! Znane tu są imio-
na ceramików znamienitych: Ko-
walski, Baranowski, Bachmiński, 
Koszak, Tymiak. Ogólnie w sztuce 
ludowej, nie znoszą oni pustych 
płaszczyzn tła i zapełniają je rysun-
kiem lub ornamentem, rozplanowa-
nym z głębokim poczuciem umiaru, 
zrozumieniem architektoniki zdo-
bionego przedmiotu, artystycznym 
smakiem i uległością prawom este-
tyki. Gwiazdy, koła, trójkąty, kwa-
draty, romby, krzyże, kłosy, koniki, 
rozety z aureolą wokół, kwiaty w 
doniczkach, bukiety, liście, pięknie 
ułożone łodygi roślin, jelenie, kozły, 

ptaki, na kaflach zaś  powozy, myśli-
wi, wojskowi, jeźdźcy, gajowi, bibo-
sze. . . ale! nikt nie wyliczy wszyst-
kiego, co zdobi garncarskie wyroby 
majstrów pokuckich, którzy ostrym 
rylcem stalowym  snują cienkie, ko-
ronkowe kontury wizji rysunkowej.   
Po części z pokuckiej ceramiki do 
sztuki huculskiej jest nieporozu-
mieniem i  nieścisłością. Gromadka 
polskich garncarzy godnie reprezen-
tuje kulturę pochodzenia swego na 
południowo wschodnich rubieżach 
Polski, boć zazębianie się wpływów 
wschodu i południa z zachodem w 
dziedzinie domowych przemysłów 
nie obywa się bez jej współudziału 
stroju, po części z tradycji pochodzą 
barwy majoliki miejscowej ciemno  
lub złocisto-żółta, brunatna,  czarna,   
niebieska i zielona,  pogłębione i 
stonowane  kratkowaniem lub kre-
skowaniem gęstszym czy rzadszym.                  
T. Seweryn w swojej rozprawie o 
pokuckiej majolice ludowej, z całą 
sumiennością naukową ugrunto-
wawszy swój pogląd tak pisze: „Za-
liczanie wyrobów artystycznych, 
praca naszych kresowych garncarzy 
stanowi chlubny dokument żywot-
ności naszego ludu, który nawet na 
polskich etnograficznych wyspach 
Pokucia nie tylko nie zatracił swo-

ich odrębności plemiennych, ale na-
wet i swoistym charakterem pracy 
artystycznej istotnie wyróżnia się na 
tle pięknej, plemiennej , huculskiej 
sztuki.” Garncarstwo Pokuckie nosi 
jednak na sobie ślady wpływów po-
łudniowego Siedmiogrodu,  zanie-
sionych   tu   wraz   z   nowym osad-
nictwem Wołochów w wieku XVIII, 
wpływów włoskich, docierających 
również przez  Siedmiogród, w po-
staci zmodyfikowanych „piatti di 
pompa" talerzy do zdobienia  ścian;   
odcisnęła tu swoje ślady   Słowaczy-
zna i, jak twierdzą niektórzy etno-
grafowie,  Europa Zachodnia.
Jedynym przejawem malarskich 
uzdolnień ludzi „Wierchowiny są 
pisanki jajka wielkanocne, malo-
wane przez kobiety. Wymagają one 
pracy żmudnej i cierpliwej, noszą 
jednak cechy wrodzonego Hucułom 
po¬czucia piękna, umiaru w barwie 
i szlachetności w rysunku, czym 
szczególnie odznaczają się pisanki z 
Kosmacza, Kosowa, Riczki, Jawo-
rowa i Żabia.
Niezawodnie zaciekawią przy-
szłych badaczy hafty, zdobiące 
koszule Hucułek i Hucułów i jak 
drogie kamienie, jarzące się na 
bieli płótna. Są tam przeważnie 
motywy geometryczne, wykonane 
w barwach wiśniowej, zielonej i 
szafirowej z nieznacznymi iskrami 
żółtego i ceglastego koloru. Nie-
mal nigdy nie można spotkać po-
wtórzenia rysunku i zabarwienia. 
Człowiek, długo przebywający na 
Wschodzie, mimo woli dopatrzy 
się tu wpływu niezmiernie poważ-
nej sztuki orientalnej, skrzepłej w 

rygoryzmie formy. Różne wielo-
boki, gwiazdy, romby, koła, krzy-
że, rozety, meandry, linie faliste 
i proste wszystko to przypomina 
wzory pospolite na kobiercach te-
kińskich, armeńskich, dagestań-
skich, bucharskich, smyrneńskich 
i perskich, i mimo woli rodzi się 
domysł, czy to nie wiek XVII, gdy 
nawała turecka biła w mury Polski, 
dał początek tym cudnym haftom 
huculskim, albo czy nie doszły tu 
możne wpływy wschodnie za po-
średnictwem przedsiębiorczych 
kupców ormiańskich, którzy wieźli 
z Bałkanów i z Armenii kobierce, 
adamaszki, pasy tkane dla możnej 
szlachty polskiej i ruskiej? Czy 
wreszcie rygorystyczna sztuka Is-
lamu nie zaciążyła na twórczości 
artystów huculskich, powstrzymu-
jąc ich od tematów ze świata istot 
żywych,  zwierząt i człowieka ? W 
każdym bądź razie hafty kobiet hu-
culskich stoją na bardzo wysokim 
poziomie sztuki ludowej.

W wyszywanym keptarze

Hucuł śpiewa niekiedy, lecz przy 
obrzędach najczęściej lub na za-
bawie. Śpiewać dla samego siebie, 
grać na skrzypcach lub na cymba-
łach w samotności nie umie i nie 
sprawia mu to przyjemności. To-
też Huculszczyzna nie miała nigdy 
sławnych grajków, jak owi teorba-
niści ukraińscy hetman Mazepa, a 
w czasach nowszych Widortowie. 
Hucuł zatem w pieśni samotnej lub 
muzyce nie szuka pociechy i uko-
jenia. Zagra on chyba na fujarce i 
to na połoninie, przy watrze, lub w 
drodze dalekiej, zadmie w trembi-
tę na płaju, aby oznajmić całemu 
światu, że żyje, raduje się lub tęsk-
ni, a  wtedy uczyni to tak,  aby góry 
i puszcze  głośnym  odpowiedziały 
mu echem.
Wyobraźnia ludowa, podsycana 
pięknem lub grozą, ciszą tajemni-
czą i szalonym rozpasaniem potęg 
natury znaleźć i wyczuć można nie 
tylko w piosenkach, układanych 
przez łeginiów, młodych i starych 
gazdów, pastuchów, drwali i ory-
lów, lecz i w opowieściach po-
etyckich, zdumiewających swym 
rytmem i wyrazistością umiejętnie 
dobieranych słów, a nawet, podob-
no, w kolędach. Jednak niezawod-
nie najbardziej silnie wyraża się ten 
pęd i zdolność do ujęcia bezpośred-
nich wrażeń w baśniach i opowia-
daniach. Tu nic już nie wstrzymuje 
bujnej, nieokiełzanej fantazji Hu-
cuła”.

P.S.
Autor serdecznie dziękuje państwu 
Elwirze i Zygmuntowi Przybyłom 
za udostępnienie materiałów.

http://www.wspolnota-kresowa.
neostrada.pl/6/index.html

 / Bogaty w rysunku i barwach piec kaflowy 

 
Maria Zaleska Dec

Słowo karczma ma słowiańskie po-
chodzenie, które wyjaśnia Aleksan-
der Bruckner i wywodzi się od sło-
wa "krczag"; oznaczającego dzban.
W dawnych czasach ludzie podró-
żowali konno lub z dworem i swoim 
orszakiem, który składał się z kilku 
karet i wozów z dobytkiem i kilka 
lub kilkadziesiąt osób służby. Drew-
niane koła psuły się na wyboistym 
terenie. Podróż trwała nawet kilka 
tygodni. Konieczny był wypoczy-
nek dla ludzi i zwierząt.
Początkowo zatrzymywano się w 
dworach lub na plebani, których 
było mało.
Z biegiem czasu zaczęto budować 
przy traktach lub przy rozstajach 
dróg karczmy, które miały służyć 
podróżnym.
Taka karczma powstała za czasów 
pańszczyzny przy Gontowie nie-
opodal stojącej tam góry.
Karczmę tę prowadził Żyd Szlom-
ko wraz z żoną Ryfką. Miał on do 
pomocy chłopca, który zbiegł od 
Pana z Milna, ale Szlomko o tym 
nie wiedział. Chłopiec co dzień cho-
dził na górę i ze źródła przynosił 
czystą wodę do karczmy w dwóch 
konewkach zawieszonych na koro-
myśle czyli na drewnianym nosidle 
w kształcie pałąka z wycięciem na 
szyję. U podnóża góry były źródeł-
ka, z których latem wypływała lo-
dowata woda i stamtąd przynoszono 
wodę do karczmy.
Karczma ta była kryta gontami a 
pod jej dachem mieściło się 25 fur-
manek z końmi.

Adolf Głowacki pisze:
"Koło Gontowy przechodził szlak 
handlowy z Rusi Kijowskiej przez 
Zbaraż, Milno i Załoźce do Brodów, 
Złoczowa i innych miast. Łączył się 
też z trasą Wiśniowiec- Załoźce. Ze 
względu na ruchliwość drogi, na ro-
gatkach wioski powstała karczma z 
miejscami noclegowymi i pomiesz-
czeniami dla koni. Słynęła z wybor-
nych miodów i znakomitego piwa. 
Można więc w niej było zaspokoić 
głód, ugasić pragnienie, odpocząć, 
przespać się i dać wytchnienie zdro-
żonym koniom. Ponieważ karczma 
pokryta była gontami, nazywano ją-
"Gontowa", a z czasem nazwa przy-
lgnęła do całej wioski. Mała karcz-
ma stała tam również za naszych 
czasów. Pod koniec był tam sklep".

Karczmy były drewniane, początko-
wo kryte strzechą. Karczmę budo-
wano w postaci prostokąta. Składała 
się ona z izby karczemnej, alkierza, 
izdebki i sieni. Obok pod dachem 
był stan, czyli stajnie z wozownią. 
Z przodu karczmy było podsienie z 
przejazdem do stanu.. Głównym po-
mieszczeniem była izba szynkowa.

W przydrożnej karczmie podróżni 
znajdowali odpoczynek i poczęstu-
nek, a konie nabierały siły do dal-
szej drogi.
Karczma początkowo była własno-
ścią Pana i to on czerpał z niej zyski. 
Właściciel wioski w celu zwiększe-

nia dochodu z karczmy coraz czę-
ściej zastępował piwo, wino i miody 
gorzałką z własnej gorzelni.
W karczmie jadano najczęściej pro-
ste potrawy, takie jak: kapuśniak, 
bigos, pieczyste, jajecznica. Z za-
kąsek: kawałek wędzonej słoniny 
lub boczku, kiszony ogórek, chleb, 
śledzie.

Z biegiem czasu, gdy Pan zoriento-
wał się, że karczma przynosi zyski 
zaczęły powstawać w Galicji karcz-
my na przedmieściach i rynkach 
miasteczek oraz we wsiach.
Właściciel wsi często wydzierża-
wiał karczmę tzw. arendarzowi, któ-
rym był zazwyczaj Żyd.

W Milnie stała karczma na Huku na 
styku Kamionki z Krasowiczyną. 
Karczma ta znajdowała się blisko 
dworu a także w pobliżu pańskiej 
gorzelni, która znajdowała się w 
miejscu, gdzie później wybudował 
się p. Różański. Łąki za Różańskim 
nazywano"Za Gorzelnią". Właści-
cielem karczmy był Żyd Zamojra, 
którego żona była zaprzyjaźniona 
z żoną Hwetka Andruchowa ,Marią 
zd Mazur. Andruchow był buchalte-
rem we dworze.
Żona karczmarza "była inna", jak 
o niej mówiono w Milnie. Ubierała 
się inaczej niż kobiety we wsi i mia-
ła inny sposób bycia. Była bardzo 
inteligentna. To od niej żona Hwet-
ka uczyła się ogłady.

Po I wojnie karczmę tę rozebrano a 
cegłę kupili milnianie m.in. Wiktor 
Botiuk, który na
Kamionce wybudował z tej cegły 
dom. Po wojnie plac, na którym sta-
ła karczma nazywano -Karczmisko.
Dzieci z Kamionki z sąsiedztwa z 
karczmą chętnie bawiły się w gru-
zach starej karczmy, bo tam można 
było zawsze coś wygrzebać a to 
drewnianą łyżkę a to jakieś szkieł-
ko.

Adolf Głowacki w swojej książce 
pisze:

"W Milnie też była duża karczma z 
miejscami noclegowymi. Zatrzymy-
wali się w niej podróżni różnych na-
cji i stanów. Stała na Huku, na styku 
Kamionki z Krasowiczyną.
Ludność u zatrzymujących się wę-
drownych handlarzy nabywała suk-
no, tkaniny, ozdoby i różne wyroby 
sprzętu domowego. W ruinach któ-
regoś z wcieleń karczmy, jeszcze po 
I wojnie odgrywano przedstawienia 
teatralne. W tej karczmie przed I 
wojną, często siadywał mój pra-
dziadek Justyn Głowacki, który był 
zastępcą wójta. Widocznie już wów-
czas wiele spraw
załatwiało się w oparciu o szynk-
was( dziś bufet)."

Na mapie z roku 1855 zaznaczone 
są 2 karczmy w Milnie: jedna na 
Kamionce- Huk a druga na końcu 
Podlisek od strony Blichu za mły-
nem.
"Skorowidz dóbr tabularnych w 
Galicji z wielkim księstwem Kra-
kowskim z roku 1890" podaje, że w 

KARCZMA 
W MILNIE I 
GONTOWIE

http://www.wspolnota-kresowa.neostrada.pl/6/index.html
http://www.wspolnota-kresowa.neostrada.pl/6/index.html
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Milnie były 2 karczmy.

Jakub Kazimierz Haur /1632-1709/ 
pisze: "Karczmarz ma być ludzki, 
każdemu uprzejmy i dogodny(...) 
ma mieć muzykę zwyczajną: dudę i 
skrzypce, którym tanecznicy płacą".

Dopóki funkcjonowała pańszczyzna, 
Pan dbał ażeby chłop nie wstawał 
rano skacowany, po jej zniesieniu 
karczmy powstawały jak grzyby po 
deszczu, bo przynosiły Panu zyski a 
pracowali dlań robotnicy najemni.
Przy stole zawierało się interesy. 
Wzrosło pijaństwo wśród chłopów 
i zubożenie niejednego gospodar-
stwa. Zaczęła się emigracja.

Zaczęły pojawiać się przysłowia lu-
dowe dot. Karczmy:
"Gdzie Pan Bóg kościół buduje, tam 
diabeł karczmę stawia"
"Co karczma to stój; co woda to pój"
"Kto karczmę minie, nogę wywinie".

We wsi budynek karczmy pełnił 
funkcję wyszynku, miejsce spo-
tkań i zabaw miejscowej ludności. 
W karczmie można było dokonać 
transakcji handlowej i służyła ona 
zarówno prostaczkom jak i możnym 
panom. Często przy stole zasiadali 
szlachcice i chłopi w myśl powie-
dzenia:
"W karczmie nie masz Pana"
Ponieważ każda karczma przynosiła 

pokaźne zyski propinacyjne właści-
cielowi, dlatego stanowiła szczegól-
ne zainteresowanie dworu.

Do karczmy wszyscy ciągnęli, było tam 
bardzo gwarno. Przeważnie zwracano 
się do siebie kumie. Starsi dowiadywali 
się tam nowin ze wsi i ze świata.
W karczmie odbywały się zebrania 
wiejskie, narady wójtów oraz sądy, za-
wsze zakończone piciem gorzałki. Nie-
raz dochodziło do bójek chłopskich.
Starsi siedzieli za stołem przy wódce i 
piwie a młodsi stawali po bokach, gdy 
nie było miejsca i przysłuchiwali się jak 
radzono. Nie żałowano trunku dla mło-
dzieży.

W Minie-Kamionka był szynk u 
żyda Polaka nr3, koła mostka łą-
czącego Bukowinę i Kamionkę. 
Tam można było o każdej porze 
dnia i nocy kupić wódkę lub piwo. 
Towar Żyd dawał na procent bez 
pieniędzy.
Często do Franciszka Barana / wój-
ta / przychodził wieczorem Miko-
łaj Krąpiec, mężczyzna z długimi, 
podkręconymi wąsami, w długim 
kożuchu  mówiąc "Franek pójdzie-
my do Polaka?". Gdy Franciszek 
nie zdążył jeszcze obrządku zwie-
rząt on czekał siedząc na ławce w 
chacie. Krąpiec zawsze miał pie-
niądze, bo naprawiał złamania i 
skręcenia.

Na Bukowinie mieszkał żyd Leizer 
Sigal / Wuzer/ nr 2, który posia-
dał w swoim domu piwo. Miał on 
piwnicę wykutą w zboczu, która 
była wewnątrz wyłożona kamie-
niami. W niej trzymał piwo Buskie 
i Lwowskie. W niedzielę starsza 
młodzież przychodziła do niego do 
domu. Wuzer zapraszał do dużego 
pokoju, rozkładał stół i częstował 
piwem. Piwo zawsze było zimne.

Opracowała:

Maria Zaleska Dec
Dla : http://www.milno.pl/readartic-
le.php?article_id=102

Adolf Głowacki 
 Zamożność mieszkańców
Milno i Gontowa leżały w obszarze 
typowo rolniczym. Ze względu na 
brak przemysłu który by odciągnął 
nadmiar ludzi ze wsi, postępowało 
rozdrobnienie gospodarstw i uboże-
nie ludności. Narastał głód ziemi.
Każdy młody człowiek odchodzący 
z domu, otrzymywał w posagu ka-
wałek pola, a zamożniejsi również 
konia lub krowę. Przydział gruntu 
nie przekraczał dwóch morgów. 
Chodziło o utrzymanie w możliwie 
dobrej kondycji rodzinnej schedy.
Tę stratę rekompensowała wcho-
dząca na gospodarstwo synowa 
lub zięć, ale przy większej liczbie 
dzieci, ubytku nie dało się uniknąć. 
Niemal w komfortowej sytuacji był 
najstarszy syn lub córka, którzy zo-
stawali na ojcowiźnie i wchodzący 
tam ich współmałżonek. Najtrud-
niejszy start miały małżeństwa, 
które od podstaw musiały budować 
swoje gospodarstwa.
Nasi pradziadowie byli jeszcze dość 
zamożni, trochę mniej dziadowie, 
a ojcowie stanęli przed problemem 
ubóstwa. Podział tego co posiadali, 
nie rokował sytych dni. Nadzieją 
był przemysł, który w międzywo-
jennym dwudziestoleciu dość dy-
namicznie się rozwijał. Ale to prze-
rwała wojna. Dopiero powojenne 
przesunięcie granic i przesiedlenie, 
zlikwidowało ten problem.
Czy bez tego skazani byliśmy na 
wegetację? Nie, bo to pokolenie 
mogło spokojnie przetrwać do po-
wojennego rozwoju gospodarczego.
W sumie do czasu wyjazdu ludzie 
nie żyli w dobrobycie, ale rzadka też 
była skrajna bieda.
Wielkości gospodarstw nie różni-
ły się tam zbytnio, wystarczająco 
jednak by utworzyć lokalną hierar-
chię. O pozycji każdej rodziny de-
cydowały przede wszystkim morgi, 
ale ceniono też zalety charakteru i 
pozytywne postawy. Biednego sza-
nowano za prawe postępowanie, 
pracowitość, uczynność, a nawet 
odwagę i pogodę ducha. Bogatych 
nierozważnych, też lekceważono.
Stosunkowo małe zróżnicowanie 
zamożności wpływało na to, że nie 
było jakichś zdecydowanych różnic 
w poziomie życia.
Tamta kuchnia opierała się na po-
trawach i wypiekach mącznych, 
kaszach, fasoli, grochu, kapuście, 
ziemniakach, nabiale, oleju oraz 
niewielkiej ilości mięsa i trochę 
większej tłuszczu zwierzęcego. Bo-
gaty mógł sobie pozwolić na więk-
szą ilość potraw mięsnych. Nie robił 
tego jednak na ogół, ze względów 

oszczędnościowych. Trochę bar-
dziej zróżnicowany był kolor chle-
ba, bo biedny bazował głównie na 
mące razowej, a zamożny na pytlo-
wej. Utarło się nawet powiedzenie, 
że ludzie wyjeżdżają za granicę za 
bielszym chlebem.
Zróżnicowanie w ubiorach świą-
tecznych też nie szokowało, a ro-
bocze wszyscy mieli jednakowe – z 
płótna samodziałowego. Od tego 
standardu trochę odbiegali najbied-
niejsi.
Zamożny choć plasował się wyżej 
od średniaka, podobnie się odżywiał 
i ubierał, ale ciężej pracował. Też 
ze względów oszczędnościowych, 
bo nie chciał wynajmować ludzi 
do pracy. Niektórzy robili to ale w 
bardzo małym zakresie. Tylko Za-
krzewska wyłącznie na tym bazo-
wała.
Praca na roli była ciężka, ze względu 
na brak maszyn. Jedynie do części 
omłotów wynajmowano młocarnie. 
Resztę zimą młócono cepami. Siłą 
pociągową były wyłącznie konie, 
narzędzia proste, a wozy na drew-
nianych kołach.
Najciężej pracowano w czasie żniw 
i wykopków. Żyto i pszenicę żęto 
sierpami. Ludzie 3-4 tygodnie pół-
zgięci, garść po garści ścinali zbo-
że, z trudem prostowali plecy, ale 
cieszyli się każdą nową kopą. Len i 
konopie rwano z korzeniami, nato-
miast resztę koszono kosą. Ziemnia-
ki kopano ryckalami (szpadlami). Z 
nasion lnu i konopii robiono olej, a 
z włókien po odpowiedniej obróbce, 
tkaniny. Szyto z nich worki, płachty, 
bieliznę i odzież roboczą. W czasie 
okupacji również świąteczną. Był 
to jeden z najtrudniejszych okresów 
w życiu wioski. Wszystkiego wów-
czas brakowało i trzeba było odda-
wać bardzo wysokie kontyngenty.
Pracowitość i oszczędność, to naj-
wyżej cenione w tej społeczności 
walory. Wymuszało je postępujące 
ubożenie i całkowite zniszczenie 
wioski w czasie I wojny. Do końca 
międzywojennego dwudziestolecia, 
trwała powolna, mozolna odbudo-
wa zagród, która pochłaniała pra-
wie wszystkie dochody. Dziś trudno 
to sobie wyobrazić, ale wówczas 
oprócz pożyczek, nie było żadne-
go wsparcia władz. Do końca życia 
modlili by się za cząstkę takiej za-
pomogi, jaką otrzymują teraz powo-
dzianie.
Żadnego wsparcia nie otrzymywali 
też nasi pra, pra, gdy Tatarzy zrów-
nywali wieś z ziemią. Co najwyżej 
mogli otrzymać zgodę, na wycięcie 
drzew w pańskim lesie.

Dorobek dwudziestu lat

Wioski od października 1915 do 
połowy 1916 roku, pozostawały 
w linii frontu i zostały doszczętnie 
zniszczone. Gdy ludzie pod jesień 
1918 roku wrócili z ewakuacji, za-
stali ruiny, doły po wybuchach poci-
sków, okopy, bunkry, kikuty drzew, 
porozrzucaną amunicję, resztki 
zniszczonego sprzętu wojskowego 
i cmentarze.
Trochę rodzin wtłoczyło się do za-
chowanych kilku domów bez drzwi 
i okien, a reszta szybko przystąpiła 
do budowy bud i ziemianek. Część 
zamieszkała w bunkrach na polach. 
Spieszono się bo zbliżała się zima. 

Te warunki i niedożywienie, wywo-
łały epidemię tyfusu, która pochło-
nęła czwartą część ludności. Nie 
było rodziny bez zgonu.
Tak to wyludnione, obdarte i głodne, 
wkraczały wioski w międzywojenne 
dwudziestolecie. W okres tytanicz-
nej pracy i wyrzeczeń. Na początku 
budowano małe lepianki kryte sło-
mą, aby zapewnić sobie i zwierzę-
tom jaki taki dach nad głową.
Z kretowiska wojennego dość szyb-
ko zaczęła wyłaniać się wioska: 
biedna i prymitywna ale tętniąca 
życiem. Po zakończeniu wstęp-
nej odbudowy oraz wyrównaniu i 

zagospodarowaniu pól, z marszu 
przystąpiono do drugiego etapu. 
Na miejscu tymczasowych, wolno 
ale sukcesywnie, wyrastały nowe 
większe budynki, pozwalające na 
normalne życie i gospodarowanie. 
Towarzyszył temu niewyobrażalny 
dziś reżim oszczędnościowy.
W tych skrajnie trudnych warun-
kach następuje nie tylko odbudowa, 
ale i rozbudowa wiosek. Po począt-
kowym wyludnieniu, ludzi szybko 
przybywa, odbywają się skromne 
ale huczne weseliska, a po nich ko-
nieczność budowy nowych gospo-
darstw.

NASZ KRESOWY DOM w perspektywie lat

Boże Ciało na Milnie /nadesłała Maria Zaleska zd. Dec / Procesja 16-06-1943

http://www.milno.pl/readarticle.php?article_id=102
http://www.milno.pl/readarticle.php?article_id=102


Strona    46  - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 lutego 2012

Na Bukowinie zabudowane zostaje 
Paświsko i Kawałeczek oraz wydłu-
ża się Tamten Koniec. Na Kamionce 
rośnie Kątek i powstaje nowe osie-
dle – Parcelacja. Po zakończeniu 
parcelacji obszarów majątkowych, 
zabudowa wkracza do lasu. Gonto-
wa wspina się na górę i schodzi w 
dolinę w kierunku Ditkowiec i Be-
rezowicy Małej.
Mimo tak dużego obciążenia, Milno 
zdobywa się na heroiczny wysiłek 
odbudowy kościoła, a Gontowa od 
podstaw buduje nowy.
Przed II Wojną Światową wio-
ski tętnią już pełnią życia. Gęsta 
nowa zabudowa Milna, ciągnie się 
od Paświska do Derkaczówki pod 
Blichem. Nad panoramą Bukowi-
ny dominuje masyw odbudowane-
go kościoła ze strzelistą wieżą, a 
nad Podliskami kopulasta cerkiew. 
Wjeżdżających do Gontowy wita 
nowy kościółek z białego piaskow-
ca. Rytm życia odmierzają dźwięki 
dzwonów, wzywające pracowity 
lud do modlitwy, na nabożeństwa, 
do pracy i odpoczynku. Po znisz-
czeniach wojennych ślad nie został. 
Szkoły tymczasowe powojenne, 
pękają w szwach. Planuje się budo-
wę nowych, większych placówek 
oświatowych i domów ludowych.
Mimo niedostatku i niskich cen pło-
dów rolnych, postęp jest zaskakują-
co duży. W chałupach pojawiają się 
radia kryształkowe na słuchawki, 
działają biblioteki z czytelniami, a 
tuż przed wojną, w świetlicach od-
zywają się radia lampowe głośni-
kowe. Jest to epokowe wydarzenie 
– otwiera się okno na świat. Każdy 
może przeczytać gazetę lub książ-
kę i posłuchać co się w kraju i na 
świecie dzieje. Blacha i dachówka 
stopniowo zaczynają wypierać z 
dachów strzechy. Na podwórzach 
budowane są studnie, a bogatsi 
montują też kieraty. Po żniwach po 
wiosce krążą młocarnie, napędzane 
silnikami spalinowymi.
Rozwija się oświata oraz życie kul-
turalne i społeczne. W Milnie szko-
ła zostaje zreformowana z cztero 
na sześcioklasową. Działa kółko 
teatralne i rolnicze oraz organizacje 
Strzelca, Orląt, PSL i ZMW „Wici”. 
W sumie życie tej społeczności było 
żywe, urozmaicone i coraz lepiej 
zorganizowane.
W tak krótkim czasie, bo zaledwie 
w ciągu 20 lat, wioski odrodziły się 
jak przysłowiowy Feniks z popio-
łów i o dziwo, mim braku podstaw, 
również wzbogaciły. Tylko nowe in-
westycje gromadzkie skończyły się 
na planowaniu, bo przerwała je woj-
na. Jedynie Gontowa zdążyła wybu-
dować szkołę w stanie surowym.
Gdzież to zacofanie jak niektórzy 
twierdzą. Odwrotnie - wioski pla-
sowały się w czołówce postępu. 
Oczywiście postępu na ówczesną 
skalę. To czego nasi dziadowie i ro-
dzice dokonali w tak krótkim czasie, 
zasługuje na podziw i najwyższe 
uznanie.

Dwa różne światy
Od naszego wyjazdu tutaj minęło 65 
lat. Nastąpił w tym czasie niespoty-
kany w dziejach rozwój technicz-
ny, technologiczny i cywilizacyjny 
świata. Przeskok od
lampy naftowej do powszechnej 
elektryfikacji, komputeryzacji i lo-
tów w kosmos. Rower, motocykl, 
samochód, samolot, pralka, lodów-
ka, radio, telewizor, automatyzacja 
przemysłu, mechanizacja rolnictwa, 
wykorzystanie energii atomowej i
wiele innych osiągnięć, to wyznacz-
niki tego czasu. Wręcz rewolucja 

techniczna.
Dla naszej ludności samo przesie-
dlenie było sporym przeskokiem. Z 
dnia na dzień znaleźli się w obsza-
rze uprzemysłowionym, z dostat-
kiem ziemi i maszynami rolniczymi 
oraz nieograniczonym dostępem do 
szkół. Sierp, kosę i cep zastąpiły ko-
siarki i młocarnie, a trochę później 
kombajny. W domach zrobiło się 
widniej i uruchomione zostały róż-
ne urządzenia elektryczne. Dzięki 
bliskości kolei, zmalały odległości 
i przybliżyły się dalsze miejscowo-
ści. Szybko rozpowszechniło się 
radio, a po nim pralka i lodówka. 
Trochę później telewizor przybliżył 
cały świat. W 1952 roku pojawi-
ły się pierwsze SHLki, które dość 
szybko wyparły masówkę rowero-
wą. W 1960, motocykl panoszy się 
już na wszystkich drogach. Po 1970, 
wolno zaczyna zastępować go sa-
mochód. Około 1960 roku, kończy 
też żywot wielowiekowy, wielce 
zasłużony, wóz na drewnianych ko-
łach. Zastępuje go nowocześniejszy 
na kołach gumowych.
W latach siedemdziesiątych nastę-
puje drugi etap mechanizacji rol-
nictwa. Młodzi przesiadają się na 
ciągniki i nowe maszyny. Starzy do-
ciągnęli z końmi do emerytury.
Mimo systematycznego postępu, 
wieś dość szybko się starzeje. Mło-
dzi poszli do szkół i nie wrócili już 
na rolę.
Schyłek XX wieku przyniósł ko-
lejną zmianę: zmierzch gospodarki 
drobnotowarowej. Znika kolorowa 
mozaika pól, a pojawiają się wiel-
koobszarowe uprawy.
Pacholęta zakończyły już etap rol-
niczy. Ta wieś razem z wiernymi 
jej mieszkańcami, w ciągu półwie-
cza przeszła cały cykl rozwoju – od 
rozkwitu do upadku i stopniowo 
przekształca się w osiedle miesz-
kaniowe. Obojętnie jakby ucho się 
wsłuchiwało, nie usłyszy rżenia ko-
nia. Już dawno wypędził go traktor. 
Podobny proces zachodzi też w in-
nych wioskach.
Jesteśmy świadkami ciągłych dyna-
micznych przemian. To co kiedyś 
tworzyły stulecia, teraz dokonują 
lata.
W Milnie i Gontowie też następowa-
ły przemiany. Radio kryształkowe a 
po nim lampowe, maszyny omłoto-
we, kieraty, studnie na podwórzach, 
blacha i dachówka na dachach, 
szkoła sześcioklasowa, biblioteki 
z czytelniami, Kółko Rolnicze, or-
ganizacje społeczne i młodzieżowe 
oraz nowe odmiany upraw. To duży 
postęp na ówczesne, ale nie dzisiej-
sze czasy. Są to dwa różne i niepo-
równywalne światy.

Ocena porównawcza
Wszelkie oceny wynikają z porów-
nań. Poziomu życia też. Z tym, że 
każde środowisko ma swoją skalę 
ocen, wynikającą ze zróżnicowania 
jego zamożności. Dalsze otoczenie 
ma na to mały wpływ.
Tam wielkości gospodarstw nie róż-
niły się zbytnio, ale wystarczająco 
by wytworzyć miejscową hierar-
chię. I to ona decydowała o szczeblu 
na tej drabinie, oraz o lepszym bądź 
gorszym samopoczuciu.
Przytoczone na wstępie oceny są 
inne, wynikają bowiem z porów-
nania ówczesnego poziomu z obec-
nym. Podkreśla to postęp jaki się w 
tym czasie dokonał, ale nie pokazuje 
prawdziwego obrazu tamtego życia. 
W tym przedziale czasu wszystko 
się zmieniło i nastąpiła duża popra-
wa bytu ludności. Ale to nie znaczy, 
że mieliśmy tam proporcjonalnie 

do tego, gorsze samopoczucie. Od-
wrotnie. Wszyscy zgodnie podkre-
ślają radość tamtego życia.
My tam mierzyliśmy wszystko 
miejscową skalą. Nic innego nie 
znaliśmy i było nam z tym dobrze. 
Nikt wówczas nawet nie wyobrażał 
sobie tego wszystkiego co dziś ist-
nieje.
Moja ciocia Maria Letka mieszka-
ła w Okopie – w uroczym zakątku 
wypełnionym ptasim śpiewem i ci-
chym szumem drzew. Było to nowe, 
zbudowane przez nich gospodar-
stwo.
Gdy tutaj straciła męża i dwóch sy-
nów, biadała, że całe życie miała 
nieszczęśliwe. A w Okopie? – za-
pytałem. Po chwili zastanowienia 
powiedziała: „Tam było mi dobrze”. 
A przecież ciężko pracowała i kosz-
tem skrajnych wyrzeczeń, wszystko 
od podstaw z mężem tworzyła. Była 
też mniej zamożna i żyła gorzej niż 
tutaj. Ale właśnie dlatego, że zdo-
była wszystko wielkim trudem i nie 
znała nic innego , dawało jej to tyle 
satysfakcji i zadowolenia. Ponad-
to w miejscowej hierarchii plaso-
wała się troszkę powyżej środka i 
wszyscy byli zdrowi. I to w sumie 
decydowało o tak dobrym samopo-
czuciu.
Pojęcie dobrze lub źle jest więc 
względne, zależy bowiem od przed-
miotu odniesienia oraz okoliczno-
ści. Porównywanie z kolei różnych 
światów, daje obraz nieprawdzi-
wy, zafałszowany, jak w krzywym 
zwierciadle. A twierdzenie, że tam 
tylko biedy było pod dostatkiem, 
jest wręcz absurdalne.
Poziom życia w Milnie i Gontowie 
nie odbiegał od średniej krajowej. 
Może w poznańskiem był trochę 
wyższy. Ludzie nie żyli z zadrą w 
sercu i nie czuli się pokrzywdzeni 
przez los, bo taka była cała ówcze-
sna wieś polska.
W tym czasie tutaj też biedniej się 
żyło niż teraz, ale tego nikt nie od-
czuwał.
Młodzi tutaj urodzeni, dziwią się jak 
mogliśmy żyć w tych małych chat-
kach. Były to przeważnie budynki 
dwupokojowe, z kuchnią i sienią, o 
powierzchni 60-70 metrów kwadra-
towych. Współczesne mieszkania 
dwupokojowe nie są większe, różni 
je jedynie łazienka i wyposażenie. 
Co prawda mniejsze pokoje (cha-
ciny) użytkowano przeważnie jako 
magazyny, ale w przyszłości miały 
je zastąpić komory. Trzeba pamię-
tać, że to wszystko zostało zbudo-
wane w niecałe dwadzieścia lat.
I jeszcze jedno jest godne uwagi. 
Choć sytuacja materialna większo-

ści po przesiedleniu się poprawiła, 
zamożniejsi poczuli się zdegrado-
wani np. Wójtuła z lasu, Bogacz 
łuciów, Czwórak, Zakrzewska czy 
inni. Oni stracili, bo zrównano ich z 
wszystkimi. Wyraźnie zyskali bied-
ni. Nawet średniozamożni, choć też 
zyskali, nie odczuwali pełnej satys-
fakcji, bo to nie było ich lecz nie-
mieckie. Tam mieli mniej ale swoje 
– dziedzictwo z dziada pradziada. 
To jeszcze wówczas miało istotne 
znaczenie.
Nasi przodkowie którzy przywędro-
wali na Kresy w XVI wieku, osa-
dzeni zostali w szczerym polu lub w 
lesie. Ich pierwszymi domami były 
szałasy i ziemianki. W dzisiejszym 
pojęciu najzwyczajniej więc wege-
towali. Ale oni byli zadowoleni, bo 
w perspektywie mieli lepszy byt niż 
na ziemi sandomierskiej.
Wszystko trzeba rozpatrywać w 
określonych warunkach i w odpo-
wiednim czasie.

Wieś spokojna i wesoła
Kresową ludność cechowała duża 
pogoda ducha i radość życia. Choć 
widoki były mierne, z optymizmem 
patrzyli w przyszłość. Trwali w 
przekonaniu, że modlitwą i pracą 
ludzie się bogacą.
Nie żyli w izolacji. Często się spo-
tykali, gwarzyli, śmiali i śpiewali. 
Latem czas wypełniała praca, ale 
w niedziele gromadzili się na przy-
domowych trawnikach, wspominali 
stare dzieje, omawiali sprawy go-
spodarskie oraz bieżące ciekawostki 
i wydarzenia.
Najwięcej hałasu i radosnej wrza-
wy robiła dzieciarnia, spędzająca 
czas w ciągłym ruchu i w stałym 
kontakcie z naturą. Młodzi spacero-
wali, przekomarzali się i śmiali, a w 
wieczornej ciszy daleko niosły się 
melodie nastrojowych pieśni kreso-
wych: junackie chłopców i tęskne o 
miłości i rozstaniu dziewcząt.
Bujnym życiem tętniły wszystkie 
pastwiska, a szczególnie największe 
– Komisarzowa. Bieganina, gry, za-
bawy, nawoływania, chlupot wody 
w jeziorze, porykiwanie bydła oraz 
śpiewy dziewcząt, tworzyły jego 
niepowtarzalny klimat.
Częstsze spotkania odbywały się 
zimą. Gdy zadymki śnieżne pędziły 
tumany śniegu, zasypywały wąwo-
zy i formowały duże zaspy, groma-
dzono się na zwieczorkach. Kobiety 
zasiadały do przęślic, a mężczyźni 
prowadzili niekończące się wspo-
minki wojenne i z wojska, omawiali 
miejscowe sprawy i parzyli bajki. Z 
wielu domów dolatywały śmiechy 
i śpiewy zgromadzonej młodzieży. 

Starzy grzali przy piecach strudzone 
plecy i nagabywani, czasem wracali 
w przeszłość i opowiadali dziwy jak 
to dawniej bywało.
Największą frajdę zimą miała dzie-
ciarnia i młodzież, która oblegała 
wszystkie górki i ślizgawki. Ta gru-
pa wiekowa i teraz chętnie to robi, 
ale bardzo dużo czasu spędza rów-
nież przy komputerach i telewizo-
rach na siedząco. Starszym też wol-
ny czas pochłania mały ekran.
Stefcia Letka-Olejnik z Kamionki, 
dziękując mi za opis wycieczki na 
Kresy, napisała:
„Byłam tym bardzo wzruszona, bo 
tam spędzaliśmy nasze dzieciństwo 
– może biedne ale wesołe. Tam cho-
dziliśmy do szkoły i do kościoła. 
Tam też ze starszymi koleżankami 
wywodziłyśmy Żelmana. Na Wiel-
kanoc cała wieś była rozśpiewana. 
Wspominam też zimowe dni. Koło 
nas była górka. Zjeżdżały z niej 
dzieci na sankach, a o zmroku rów-
nież starsi na saniach. Jedni siedzie-
li, inni stali, nawet na jednej nodze 
trzymając się innych – byle jechać. 
Śmiechu było co niemiara jak kogoś 
zgubili. Były to niezapomniane ra-
dosne dni”.
Ja też to wszystko przeżyłem i 
mimo okupacji, bardzo dobrze się 
tam czułem. Wyjechałem stamtąd w 
wieku 13 lat, byłem więc za młody 
by odczuwać wszystkie niedogod-
ności wojny, ale moi bliscy borykali 
się z tymi trudnościami, a zawsze z 
łezką w oku wspominali rodzinne 
sioło i jego mieszkańców. Wyraźnie 
brakowało im bliskiego sercu krajo-
brazu, pól, ścieżek i zapachu czar-
nej ziemi. A nawet tamtego słońca i 
zasp śnieżnych.
Bardzo uroczyście i wesoło obcho-
dzono wszystkie święta, a zwłaszcza 
Boże Narodzenie. Święto radości, 
pojednania i pięknych kolęd. Święto 
z sianem na stole, dziaduchem (sło-
mą) na podłodze, z Herodami i ko-
lędnikami. Poprzedzała je atmosfera 
wyczekiwania i wielodniowe przy-
gotowania, jak świniobicie, robienie 
wypieków, strojenie ścian papiero-
wymi kwiatami itp.
Po wieczerzy wigilijnej przed pół-
nocą, cała wieś wyruszała na pa-
sterkę. Tej nocy kościół drżał w 
posadach. Nikt nie żałował tchu by 
głosić radosną nowinę. Szczególnie 
wzruszająca była kolęda „Noc cicha 
w śnie, pasterze śpią już ....”
Tej nocy wszyscy spali na dziadu-
chu, a lampa świeciła się przez całą 
noc.
W pierwszy dzień świąt, starsza 
młodzież odgrywała jasełka w każ-
dym domu. Nazywano ich Heroda-
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mi. Było przy tym sporo śmiechu i 
pisku dziewcząt, bo diabeł pokrzy-
kiwał i doskakiwał do nich z widła-
mi. Na drugi dzień wyruszały grupy 
kolędników. Melodie nastrojowych 
kolęd niosły się przez sioło do póź-
nego wieczora.
Teraz te święta też obchodzi się uro-
czyście, ale bez Herodów, kolędni-
ków, siana na stole i słomy na pod-
łodze. Ponadto przygotowania nie 
nastręczają trudności, bo wszystko 
można kupić. Jedna z uciekinierek 
z socjalistycznego raju zwierzała się 
w TV, że na zachodzie brakowało 
jej naszej atmosfery przygotowań i 
przedświątecznej bieganiny po skle-
pach. Tam poszła do jednego, kupiła 
wszystko w niecałą godzinę i skoń-
czyły się emocje.
Wielkanoc poprzedzał post ścisły. 
Babcia opowiadała, że za jej mło-
dości wyparzano garnki, aby nie zo-
stała w nich jakaś cząstka tłuszczu 
zwierzęcego, natomiast do święce-
nia nosiło się wszystkie wypieki i 
wędliny.
Te święta były dniami śpiewów i za-
bawy. Po nabożeństwie i obiedzie, 
wszystka młodzież wylegała na 
drogę, a jak było sucho na ogrody, 
gdzie gry, zabawy i śpiewy, trwały 
do nocy. Szczególnie śpiewne i we-
sołe było „Wywodzenie Żelmana”. 
Dziewczęta trzymając się za ręce 
wędrowały w kółko i cały czas śpie-
wały związane z tym pieśni. Chętnie 
przyglądali się temu starsi. Wszę-
dzie rozrabiała też dzieciarnia.
Drugi dzień to obficie lany ponie-
działek. Dziewczęta moczono do 

suchej nitki. Nie oblane odczuwały 
to jako brak powodzenia. Idących 
do kościoła w świątecznych stro-
jach, nie wolno było oblewać.
Wydarzeniem był też czerwcowy 
odpust „Na Jana”. Tłumy miejsco-
wych i okolicznych ludzi, kramy, 
hałas trąbek, fujarek i kogucików 
glinianych, gwar ludzki, uroczyste 
nabożeństwo z procesją przy dźwię-
kach dzwonów, tworzyły podniosły 
nastrój i wyraźnie wydzielały ten 
dzień ze zwykłej codzienności.
Wielkim przeżyciem duchowym 
były odpusty w Podkamieniu. W 
przeddzień każdego święta Maryj-
nego, ciągnęli tam ludzie pieszo, 
jechali wozami i szli w licznych 
pielgrzymkach. Kościół, plac przy-
kościelny i klasztor, oblegało mro-
wie ludzkie. Przy studni klasztornej 
(122m gł.) wciąż stała kolejka po 
wodę. Księża cały czas odprawia-
li nabożeństwa, a niekończący się 
sznur ludzki na klęczkach, przesu-
wał się za ołtarz do Stopek Maryi. 
Przynosili Podkamieńskiej Panience 
swoje smutki, radości i cierpienia. 
Dziękowali za opiekę oraz doznane 
łaski i prosili by ich nadal wspierała.
Kulminacyjnym punktem było uro-
czyste nabożeństwo przy głównym 
ołtarzu, z odsłonięciem cudownego 
obrazu i procesją przy dźwiękach 
wszystkich dzwonów.
Mała dochodowość (niskie ceny) i 
duże wydatki przy odbudowie za-
gród sprawiły, że tych ludzi cieszy-
ła każda odłożona złotówka i naj-
mniejsza zdobycz. Cieszyła nowa 
ławka, krzesło, sukienka, spódnica, 

spodnie, trzewiki, a także chustka 
czy czapka na głowę. Nowy garnitur 
i płaszcz, to już większe przeżycie.
Gdy utrudzeni siadali na kamieniu, 
z dumą patrzyli na swój nowy dom 
bez okien, ale już pokryty strzechą. 
Latem choć z trudem prostowali 
plecy, cieszyli się każdą nową kopą 
i workiem ziemniaków. Cieszyła za-
pełniająca się stodoła, komora i piw-
nica. Każdy worek zboża, grochu, 
kaszy, fasoli czy mąki, powiększał 
pewność przetrwania do następnych 
zbiorów. Dobry urodzaj gwaranto-
wał też dopływ nowej gotówki na 
niekończące się wydatki.
Teraz może to dziwić, bo zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb nie 
nastręcza trudności. Coś podobne-
go wywołuje dopiero kupno miesz-
kania, kompletu umeblowania czy 
samochodu. Dziś nie modna lub 
opatrzona odzież, zalega szafy. Wy-
rzuca się to do specjalnych pojem-
ników lub przekazuje dla bezdom-
nych. Taka zdobycz na Kresach, 
wywołała by euforię radości.
Na dobre samopoczucie wpływało 
też małe zróżnicowanie zamożności 
i duża stabilność tego stanu. Elimi-
nowało to rywalizację i zawiść – 
podstawową przyczynę konfliktów. 
Ludzie aby kupić kawałek ziemi lub 
wybudować nowy dom, wyjeżdżali 
na roboty za granicę. Ale tym nie 
zazdroszczono, bo pieniądze zdoby-
wali ciężką wieloletnią pracą, a pra-
cowitość bardzo wysoko ceniono.
Dziś przy suto zastawionym sto-
le, często słyszy się narzekania i 
prorokuje czarną przyszłość. Tam 

przy skromnej zastawie domino-
wał gwar, śmiechy i śpiew. Wynika 
to z różnych porównań. Wówczas 
samopoczucie kształtowała miej-
scowa skala ocen, teraz wpływa 
na to też wyższa dochodowość w 
krajach zachodnich. Świadomość, 
że tam są wyższe zarobki, wielu lu-
dziom spędza sen z powiek, wywo-
łuje frustracje, a nawet stresy. I nie 
chodzi tu o podstawowe potrzeby, 
bo te każdy ma zaspokojone. Jest 
to zwykła dążność do dominacji i 
wykazania swojej wyższości przez 
stan posiadania.
Zaraz po przesiedleniu, tutaj też 
dominował kresowy sposób bycia 
i życia. Ludzie często się spotyka-
li, gościli, bawili i śpiewali. Długo 
doskwierało wszystkim rozprosze-
nie. Dawne sąsiedztwa, przyjaźnie, 
sympatie i inne związki, zostały 
pozrywane. Jeździli więc po całym 
kraju by spotkać się na weselach, 
powspominać stare dzieje, pośmiać 
do syta, wypić zdrowie, zawirować 
w skocznej poleczce i zaśpiewać 
ulubione pieśni kresowe.
Z czasem, w miarę narastania za-
możności pojawiły się niesnaski, 
a po nich konflikty, które do reszty 
podzieliły naszą społeczność. Zna-
cząca rolę odegrała tu rywalizacja i 
zawiść, a telewizor jeszcze pogłę-
bił te podziały: wypełnił czas spę-
dzany dawniej gromadnie i osadził 
każdego przed swoim ekranem.
Praktyka wykazuje, że warunki 
materialne mają mały wpływ na sa-
mopoczucie. Najbiedniejszy wśród 
milionerów, też przeżywa frustra-
cje. Dobrą atmosferę tworzą częste 
spotkania, kontakty i dobre współ-
życie ludzi.
Teraz poziom życia jest wyższy, 
ale nie wpłynął on proporcjonalnie 
na poprawę pozytywnych odczuć 
człowieka. Życie nabrało niespo-
tykanego wcześniej przyspieszenia 
i porwało ludzi jak lawina. Wzrósł 
niepokój i znerwicowanie. Każdy 
goni za pieniądzem aby utrzymać 
się na fali, lub przynajmniej nie od-
stawać zbytnio od czołówki. Tamto 
było stabilne i zgodne z rytmem 
natury. Przez lata nie wiele się w 
nim zmieniało. Wnosiło to spokój 
oraz dawało dobre samopoczucie, 
pogodę ducha i radość życia. Co 
wszyscy kresowianie zgodnie pod-
kreślają.
Pamiętajmy skąd nasz ród
Echa minionych lat odżyły w rogo-
zinieckich zjazdach. Szczególnie 
liczny był w 2009 roku. Co prawda 
dominowali w nim młodzi, ale star-
szych też nie brakowało.
Wielu nie widziało się od wyjazdu, 
to też opowiadaniom i wspomnie-
niom nie było końca. Nie zabrakło 
też pieśni kresowych. Polskie dzie-
ci broniły Lwowa, ułani pukali do 

okienka i muraweczkę odkrywała 
żona młodziusieńka. Budzono też 
rycerzy z nad kresowych stanic.
Szczególnie wzruszał udział 97 
letniej Stanisławy Zaleskiej z Po-
świska. Choć z trudem, przyszła by 
jeszcze raz spotkać się ze swoimi, 
powspominać dawne czasy i przy-
wołać atmosferę kresowego sioła. 
Wręczono jej kwiaty i zaśpiewa-
no „Sto lat to za mało .....” oraz „I 
zdrowia i szczęścia i błogosławień-
stwa życzymy Wam ....”.
Szkoda, że takie spotkanie nie od-
było się 20-30 lat wcześniej, gdy 
większość naszych ziomków jesz-
cze żyła. Ileż by to było uścisków, 
gwaru, łez, radości i śmiechu. 
Większym echem niosły by się też 
pieśni kresowe.
Udział staruszki Stanisławy i wie-
lu starszych, świadczy o wielkim 
przywiązaniu i miłości do kresowej 
ziemi naszych ziomków. Więk-
szość starszych mimo korzystnych 
warunków, nie zapuściła już tu ko-
rzeni. Do końca żyła jak na obczyź-
nie i z nostalgią w sercu opuściła 
ten świat.
Te zjazdy wykazują też, że u czę-
ści kresowian zanika już więź z 
rodzinnym siołem i tamtą społecz-
nością. Wielu z nich nawet z po-
bliskich miejscowości, nie wzięło 
udziału w tych spotkaniach.
Pocieszające jest natomiast duże 
zainteresowanie młodych tymi 
sprawami. To daje nadzieję, że na-
sza wielowiekowa kresowa prze-
szłość, będzie żyła w pamięci po-
tomków kresowych wygnańców. 
Że nie zaniknie pamięć o marty-
rologii i wygnaniu tego ciężko do-
świadczonego ludu. Że nie zostaną 
zapomniane zbrodnie ukraińskie na 
narodzie polskim. Ta pamięć jest 
szczególnie ważna, bo Ukraińcy 
już bez żenady gloryfikują mor-
derców naszych braci. Pomniki 
Bandery stoją w niemal wszystkich 
większych miejscowościach.
To schodzące już kresowe poko-
lenie, które przeżyło dwie woj-
ny światowe, dwukrotną zagładę 
sioła, barbarzyństwo ukraińskie, 
wygnanie i trudny okres wrastania 
w nową ziemię, a jednocześnie ni-
gdy się nie poddawało i w najtrud-
niejszych warunkach walczyło o 
lepszy byt dla młodych, zasługuje 
na szacunek i pamięć potomnych. 
Godni też pamięci są nasi przod-
kowie pozostawieni na Podolu i ta 
krwią polską przesiąknięta czarna 
ziemia święta. Nie zapominajmy 
skąd nasz ród.
Szczecin, grudzień 2010 rok Adolf 
Głowacki

Opublikowane: http://www.milno.
pl/readarticle.php?article_id=105
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"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie"

Jan Zamoyski
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Anna Małgorzata Budzińska 
 
Uwielbiam maki w zbożu!
Historia ikon jest trudna, efeme-
ryczna i delikatna tak jak i kru-
chy jest żywot maków na polu. 
Są tacy, którzy zachwycają się 
ich ulotnym pięknem, ale też i 
tacy, którzy niszczą je traktując 
jako chwasty- dotyczy to zarów-
no maków jak i ikon. Rolnik ceni 
zboże i tępi maki- chwasty. Po-
dobnie niektórzy wielcy artyści 
z lekceważeniem wyrażają się o 
„bohomazach” prostych mnichów 
i innych „nawiedzonych” ikono-
pisów. Powiem więcej- w historii 
ikon był czas nie tylko lekcewa-
żenia i pogardy dla tej twórczo-
ści, był też czas ikonoklazmu, 
kiedy to zniszczono wielką część 
spuścizny ikonopisarskiej Bizan-
cjum.
Zacznijmy jednak od początku.
Kto namalował pierwszą ikonę?
Może był to święty Łukasz, pierw-
szy ikonopis? Legenda mówi, że 
namalował on wizerunek Matki 
Boskiej na stole Świętej Rodziny. 
Maria pozując opowiadała mu hi-
storie z życia Jezusa, a on to po-
tem spisał w swoich ewangeliach.
Może to chrześcijańscy ucieki-
nierzy w czasach ich pogromów, 
kiedy kryjąc się w grotach i pie-
czarach malowali, lub ryli na 
ścianach pierwsze wyobrażenia 
sakralne?
To na pewno były pierwsze przed-
stawienia obrazowe treści reli-
gijnych, ale nie możemy jeszcze 
mówić o ikonach. Ikona to przed-
miot kultu- za jej pośrednictwem 
oddaje się cześć Bogu niewidzial-
nemu, jest przekaźnikiem wiary, 
nie tylko zwykłym wyobrażeniem 
postaci, czy sceny. 
Ikona wiąże się z liturgią. Towa-
rzyszy chrześcijańskim świętom. 
Ikonę się celebruje, nie wystarczy 
na nią patrzeć. Trudno jest więc 
określić kto i kiedy namalował 
pierwszą ikonę, a raczej kiedy 
wizerunki świętych stały się iko-
nami.
W roku 313 cesarz Konstantyn 
wydał edykt mediolański, Kościół 
mógł wyjść  katakumb i zaczął się 
rozwój budownictwa i plastyki 
sakralnej. Powstał Konstantyno-
pol- Nowy Rzym, co utrwaliło 
podział imperium na Wschód i 

Zachód. Natomiast gdy upadło 
zachodnie Cesarstwo Rzymskie 
Konstantynopol stał się na długie 
wieki stolicą artystyczną Euro-
py, a imperium to, nazywane Bi-
zancjum, wywierało wielki poli-
tyczny i religijny wpływ na całą 
Europę. Z zachowanych do dziś 
ikon najstarsze są te, które od-
kryto w klasztorze św. Katarzyny 
na Synaju, mogły one powstać 
nie wcześniej niż na początku VI 
wieku.
Malarstwo ikonowe zaczęło wte-
dy powstawać w pracowniach 
niezliczonych klasztorów i w 
warsztatach związanych z dwo-
rem cesarskim. Ikony zaczęły być 
coraz kosztowniejsze, coraz pięk-
niej zdobione, pełne przepychu, 
złoceń i bogactwa. W tej sytuacji 
w VIII wieku w Bizancjum zaczę-
to się zastanawiać, czy to nie jest 
bałwochwalstwo? Czy taki kult 
ikon nie jest grzechem? Przecież 
w Dekalogu było wyraźnie napi-
sane: „Nie będziesz miał cudzych 
bogów obok mnie”- biblijny prze-
kaz obejmował  zakaz wszelkiego 
rodzaju przedstawień figuralnych 
i oddawania im czci. Na pewno w 
tej dziedzinie mogło dochodzić 
do nadużyć. Pierwszy podniósł 
rękę na ikony cesarz Leon III 
Izauryjczyk. Kazał on zniszczyć 
wizerunek Chrystusa nad bramą 
swego pałacu. I jak to zwykle w 
historii bywa zamiast się nad tym 
zastanowić, zamiast spokojnie 
dojść do jakichś wniosków ludzie 
zaczęli wielką wojnę z ikonami, 
wojnę, która trwała ponad sto lat 
i której ofiarą padły olbrzymie 
zbiory ikon. Nie brakowało jed-
nak w tym czasie również obroń-
ców ikon. Byli to mnisi, niektórzy 
biskupi i większość ludu. Jak to w 
czasie wojny bywa, czynniki poli-
tyczne, ekonomiczne, ideologicz-
ne mieszały się z teologicznymi, 
a zacietrzewienia nie brakowało 
żadnej ze stron konfliktu.  Okres 
ten nazywany jest ikonoklazmem. 
Ikony, mozaiki i freski były ma-
sowo i systematycznie niszczone. 
Cesarska policja tropiła malarzy i 
osoby posiadające ikony. Wojna 
przeciw ikonom przerodziła się 
też w wojnę przeciw mnichom, 
którym konfiskowano klaszto-
ry, zabraniano chodzić w habi-
tach, zamykano w więzieniach, 

zmuszano do małżeństwa lub 
skazywano na wygnanie. Wielu 
ikonopisów znalazło schronienie 
w Rzymie i na Półwyspie Ape-
nińskim i to tam przetrwało wiele 
ikon. 
Ostatecznie zwyciężyli zwolenni-
cy kultu ikon. W 787 roku podczas 
Soboru Nicejskiego II ogłoszono 
ortodoksyjną naukę o obrazach 
przyjętą w całym Kościele. Nauka 
ta oparta jest na teologii św. Jana 
z Damaszku. Rozróżniono poję-
cie kultu należnego wizerunkom 
od kultu należnego jedynie Bogu. 
„Kto czci obraz, odwołuje się do 
pierwotnego wzoru. Kto czci ob-
raz, ten czci osobę, którą obraz 
przedstawia.” Argumentem prze-
mawiającym za istnieniem obrazu 
w Kościele jest tajemnica Wcie-
lenia. Niewidzialny Bóg przyjął 
ludzkie ciało, stając się widzial-
nym człowiekiem. W ten sposób 
Chrystus stał się „obrazem Boga 
niewidzialnego”- pierwszą ikoną 
Boga Ojca.
Moim zdaniem ikonoklazm to 
było barbarzyństwo. Żal mi stra-
conych zbiorów ikon, potępiam 
taki terror, jednak nie mogę się 
też oprzeć myśli, że ikonoklaści 
mieli trochę racji, choć nie mu-
sieli jej tak radykalnie przefor-
sować. Otóż mnie osobiście nie 
podobają się te ikony poubierane 
w sukienki z drogocennych ma-
teriałów, bogato zdobione kosz-
townymi kamieniami. Uważam, 
że nie przystoją one wizerunkom 
Matki Boskiej, Jezusa i świętych, 
którzy przecież byli ubodzy i 
propagowali wyzbycie się dóbr 
doczesnych. Ponadto te sukienki, 
lub zbyteczne ornamenty ocieka-
jące złotem zasłaniają naturalne 
piękno ikon. Proszę spojrzeć na 
tę złotą „sukienkę” ikony Trójcy 
Św. Rublowa ( Muzeum Historii 
Sztuki, Siergijew Posad):
                                               
 Czyż nie piękniejsza jest ta ory-
ginalna ikona Andrieja Rublowa 
bez przykrycia, nawet mocno 
dotknięta zębem czasu?(Galeria 
Trietiakowska, Moskwa)  Cieka-
wy jest efekt prześwitywania ko-
loru spodniej szaty na ikonie- tego 
pod „sukienką” nie widać. Ważne 
są też poszczególne, symboliczne 
elementy- kielich, drzewo, góra, 
a nawet prostokąt na stole, a nie 

metal, nawet najbardziej szlachet-
ny, który zaciera i ukrywa detale. 
Złoto w ikonie ma swoją ważną 
rolę, lecz nie może być naduży-
wane.

Wróćmy jednak do historii.
Po ostatecznym zwycięstwie nad 
ikonoklazmem sztuka bizantyjska 
i malarstwo ikonowe nabrały no-
wego rozmachu. 
Postępująca w tym czasie chry-
stianizacja ludów pogańskich, 
w tym Słowian, ukształtowała 
na przełomie tysiącleci istnieją-
cy do dziś podział na dwa kręgi 
cywilizacyjne: łaciński i grecki. 
Bułgaria, Ruś Kijowska, Serbia, 
Wołoszczyzna i Mołdawia przy-
jęły chrzest ze wschodu, a wraz z 
nim pismo- cyrylicę, model kul-
tury bizantyjskiej, obrządek litur-
giczny, architekturę i malarstwo 
ikonowe. Młode państwo polskie 
poprzez chrzest Mieszka I zosta-
ło włączone w krąg cywilizacji 
łacińskiej i kościoła katolickie-
go. Położenie młodej monarchii 
piastowskiej  w sąsiedztwie ziem 
ruskich sprawiło, że model naszej 
kultury stał się modelem kultury  
pogranicza- wzajemnego prze-
nikania się Rzymu i Konstanty-
nopola. Granica polsko- ruska w 
tym czasie pozostawała płynna, 
grody pograniczne przechodziły 
z rąk do rąk, cerkiewne kopuły 
sąsiadowały z kościelnymi wie-
żami. W kolejnych wiekach Pol-
ska ekspansja postępowała na 
wschód, a związana z nią była 
intensywna misja katolicka, co 
nie pozostało bez wpływu na ma-
larstwo ikonowe- zauważa się za-
chodnie wpływy.
W 1453 roku Konstantynopol zo-
stał zdobyty przez Turków. Dla 
kościoła prawosławnego i dla 
całej Europy to była wielka ka-
tastrofa. Tradycja bałkańskiego 
malarstwa ikonowego zaczęła 
podupadać, gdyż większa część 
Bałkanów na pięćset lat dostała 
się do tureckiej niewoli.
Natomiast na terenie Rusi Czer-
wonej i litewskiego Wołynia wiek 
XV był okresem dynamicznego 
rozkwitu malarstwa ikonowego. 
Rozwój ten dokonywał się ponad 
zmiennymi granicami politycz-
nymi. XV stulecie jest złotym 
wiekiem ikony moskiewskiej z 
jej wspaniałym mistrzem- iko-
nopisem Andriejem Rublowem. 
Wielki książę moskiewski Iwan 
III  poślubił bratanicę ostatniego 
cesarza bizantyjskiego i ogło-
sił się carem, czyli cesarzem i 
spadkobiercą Drugiego Rzymu- 
Konstantynopola. Moskwa stała 
się Trzecim Rzymem, a Wielkie 
Księstwo Moskiewskie zaczęło 
przekształcać się w Rosję.
W tym czasie dominacja politycz-

no- cywilizacyjna Zachodu miała 
duży wpływ na malarstwo ikono-
we, nastąpiła infiltracja włoskie-
go renesansu, a potem baroku. 
Wschodnie myślenie w katego-
riach mistycznych zaczęło nasią-
kać myśleniem historycznym.
W 1596 roku zawarto na syno-
dzie w Brzesku Litewskim unię 
kościelną między kościołami: 
prawosławnym, a rzymskokato-
lickim. Miała ona na celu zjedno-
czenie rozdzielonych Kościołów  
wokół biskupa Rzymu, przy za-
chowaniu odrębności liturgicz-
nych i zwyczajowych. W rezulta-
cie jednak unia ta przyczyniła się 
do rozbicia Cerkwi, bo nie została 
zaakceptowana przez część du-
chowieństwa i wiernych. Kościół 
unicki  miał burzliwe dzieje. W 
okresie przedrozbiorowym Ko-
ściół unicki w Rzeczypospolitej 
posiadał dwukrotnie więcej para-
fii niż Kościół rzymskokatolicki, 
natomiast cerkwie Kościoła pra-
wosławnego były w mniejszości, 
ale miały 273 parafie. Ogólnie 
ilość świątyń obrządku bizantyj-
skiego przekraczała dziesięć ty-
sięcy, a były to głównie drewnia-
ne budynki! Pomyślmy ile  było 
ikon na naszym terenie! Mieliśmy 
ich wielkie bogactwo, którego 
większa część  została bezpow-
rotnie utracona w czasach zabo-
rów, obu wojen i komunizmu. 
Szkoda...  Nie tylko ikonoklazm 
zaszkodził ikonie. W naszych 
czasach oprócz niszczenia cerkwi 
popełniono również grzech zanie-
chania i zapomnienia sztuki pisa-
nia ikon i to nie tylko w Polsce. 
Dopiero wiek XX na nowo zaczął 
odkrywać ikony- na szczęście.
Pocieszające jest jednak to, że po-
mimo trudnych dziejów ikona nie 
zginęła. Sztuka pisania ikon nie 
zamiera, wciąż są ludzie którzy 
oddają jej serce.

Historia ikon to poważne zagad-
nienie, ważny dział w historii 
świata, historii sztuki i historii 
Kościoła. Moje krótkie opracowa-
nie przeznaczone jest dla pasjo-
natów, a nie dla fachowców. Przy 
pisaniu korzystałam z wiadomo-
ści  zawartych w książce Michała 
Janochy pt. „Ikony w Polsce”, a 
także z książki Macieja Bielaw-
skiego pt. „Oblicza ikony”. Nie 
podaję za wielu dat, bo nie jestem 
osobą, która żyje w świecie cyfr. 
Jest to trochę faktów, kilka moich 
przemyśleń splecionych porów-
naniem do maków. 
Tak, polne maki rosną, rozkwi-
tają i giną krótko ciesząc oczy – 
ale przecież rozsiewają miliony 
drobnych ziarenek, które znów 
rosną, rozkwitają, giną i znów się 
rozsiewają. Jestem jedną z tych, 
które rozsiewają ziarenka, ale nie 
maków,  a ziarenka ikon i wiedzy 
o nich.

Uwielbiam maki w zbożu!

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

HISTORIA- IKONY JAK MAKI
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„Krakidały” to szmoncesem nazywa-
ny lwowski plac targowy. Znajdował 
się na placu zwanym Krakowskim. 

Z okien Skarbkowskiego gmachu do 
którego przylegał teatr, patrząc na 
północ widać było plac Krakowski. 
A tuż za nim splot uliczek i zaułków, 
bocznic o szmoncesowych nazwach:
Starotandetna, Bóżnicza, Zakątna, 
Starozakonna , Gęsia, Cebulna, czy 
Pełtewna. Brak było „Czosnkowej”, 
„Pejsatej”, czy wreszcie „Szmonceso-
wej” i „Mojżeszowej”.

Rodowód nazwy „Krakidały” idący 
więc w prostej linii od Krakowskie-
go, dowodzi przy okazji chętnie przez 
brata lwowiaka uprawianej swoistej 
onomastycznej  zabawy. Onomastyka 
zajmuje się m.in. nazwami miejsco-
wości, imionami, nazwiskami zawsze 
skorymi do przekraczania imion wła-
snych. Bo i Łyczaków bywał niekie-
dy Łykaczowem, Rzeszów – nie bez 
pewnej racji – Mojżeszowem, au-
striacki Lemberg Lembrykiem, a co 
już było ulubionym bon tonem Tońka 
– to nazywanie Galicji, Lodomerii i 
Wielkiego Księstwa Krakowskiego – 
Golicją, Głodomerią i Wielkim Świń-
stwem Krakowskim.
„Krakidały” dzięki swej wyjątkowo 
folklorystycznej urodzie, postrzegane 
były nieodmiennie przez wszystkich 
kronikarzy miasta, autorów, przewod-
ników i wspomnieniowych memu-
arów. Co z zawodowego obowiązku 
historyka czynili Franciszek Jawor-
ski, czy Bohdan Janusz, to z mocy 
nostalgii – Józef Wittlin i Kazimierz 
Scheyen, a - żeby po najwyższą półkę 
literacką sięgnąć – nawet taki esteta 
jak Jan Parandowski, też nie oparł 
się pokusie, by jednego ze swych 
bohaterów przez „Krakidały” prze-

prowadzić. Co szczególnie ciekawe 
„Krakidały” znacznie młodsze wszak 
od  dawnych tu usytuowanych placów 
targowych, takich  jak plac Teodora, 
czy Solskich – mocą swego szczegól-
nego folkloru sprawiły, że i tamte dwa 
również podlegać zaczęły wspólnej 
nazwie „Krakidałów”.  

Kiedy idąc Wałami Hetmańskimi, 
albo którąś z dwu ograniczających je 
obustronnie głównych śródmiejskich 
ulic Lwowa: ulicą Legionów, lub uli-
cą Hetmańską, mijaliśmy zamykający 
perspektywę Wałów monumentalny 
gmach Teatru Wielkiego - stawaliśmy 
na granicy dwóch światów. Światów 
absolutnie rożnych od siebie, ostro 
wzajemnie skontrastowanych. Aż się 
wierzyć wówczas nie chciało, że coś 
takiego jest w ogóle możliwe. Możli-
we jednak było - i to jak...

Bo oto tuż za naszymi plecami dźwi-
gał się wielki, rozłożysty, niemal 
przytłaczający swoją ozdobną wspa-
niałością Teatr Wielki (dzisiejszy Te-
atr Opery i Operetki). Stał jak gdyby 
na straży tego rozciągającego się za 
nim aż po plac Mariacki wspaniałego 
salonu miasta - paradnych, pysznie 
zielonych Wałów Hetmańskich oraz 
towarzyszących mu po bokach wiel-
komiejskich, tętniących zorganizowa-
nym ruchem obu eleganckich arterii. 
Przed nami natomiast, po drugiej 
stronie placu Gołuchowskich, zaczy-
nał się diametralnie różny od tamtego 
świat „Krakidałów”.

Czytający te słowa lwowianie, dosko-
nale wiedzą, czym właściwie był ów 
tak odmienny świat, co się właściwie 
kryło za tą jego cudaczną nazwą - nie 
lwowianom zaś trzeba to jakoś obja-
śnić. No, to objaśniajmy, najlepiej za-
czynając właśnie od owej nazwy.

Została w specyficznie lwowski, do-
sadny, rubaszny i prześmiewczy spo-
sób trawestowana z oficjalnej nazwy 
tego obszaru - ongiś Krakowskiego 
przedmieścia, tamtego odległego, z 
ubiegłych wieków, Lwowa, a póź-
niej, ku naszym już czasom, placu 
Krakowskiego. Zarówno jedna, jak 
i druga nazwa nawiązywała do wio-
dącego stąd, od Bramy, również 
Krakowskiej, w obronnych murach 
miejskich, starego handlowego traktu 
ku Krakowowi. "Krakidałami" nazy-
wano zresztą za "naszych czasów" 
bynajmniej nie sam tylko ów wydłu-
żony plac Krakowski, ciągnący się od 
wylotu ulicy Hetmańskiej po wylot 
zmierzającej ku niemu od Rynku uli-
cy Krakowskiej - ale także znacznie 
większy obszar, rozciągający się stąd 
ku północy oraz obejmujący zespół 
kilku innych jeszcze placów i pląta-
ninę ulic, uliczek, zaułków, podwó-
rzy i przejść w gęstej zabudowie tej 

najstarszej w swoich zrębach części 
dawnego Lwowa.

Tyle o nazwie wspomnianego obsza-
ru, a teraz o jego niepowtarzalnym 
charakterze. Najogólniej rzecz ujmu-
jąc, była to handlowa dzielnica mia-
sta, jednakże w znacznej mierze dają-
ca się określić terminem stosowanym 
po dzień dzisiejszy w odniesieniu do 
takich właśnie handlowych, ośrod-
ków - "tandeta". Kipiała tym tandet-
nym handlem cały dzień na kształt 
arabskich suków, dalekowschodnich 
bazarów, czy zachodnioeuropejskich 
"pchlich targów". Specyficznego ko-
lorytu i obyczajowego charakteru 
nadawały jej przede wszystkim tłumy 
Żydów, którzy tutaj właśnie, na tym 
obszarze dawnego Krakowskiego 
Przedmieścia, mieli swoje getto pod-
miejskie (obok drugiego, a właściwie 
pierwszego chronologicznie getta 
wewnątrzmiejskiego), przekształco-
ne z czasem w "normalną", miejską 
dzielnicę o charakterze wybitnie ży-
dowskim.

Obok bardzo wielu handlarzy żydow-
skich, przewalały się tu stale tłumy 
zarówno sprzedających, jak i kupu-
jących wszelką tandetę Polaków i 
Rusinów. Ci kupujący wywodzili się 
w przeważającej większości z lwow-
skich przedmieść o uboższej ludności 
oraz z podmiejskich wsi i miasteczek. 
Stale panował tu ogromny ruch, gwar 
i hałas, często przerywany wrzaskami 
poszkodowanych przez przeróżnych 
oszustów i wydrwigroszów oraz bu-
szujących w tłumie złodziei, a także 
gwizdkami ścigających owych "smy-
traczy" policjantów. To dźwiękowe 
tło „Krakidałów”  bywało muzycznie 
podmalowywane dźwiękami harmo-
nii i mandolin (rzadziej innych instru-
mentów), na których miejscowi "arty-
ści" zarobkowo wygrywali wszelkie, 
najmodniejsze w danym czasie szla-
giery, nie zapominając jednak o tych 
dawniejszych, najbardziej tu ulubio-
nych, no, i o rodzimych lwowskich 
piosenkach, od dziesięcioleci ukocha-
nych bynajmniej nie tylko tutaj, na 
Krakidałach, ale w całym mieście.

Cały obszar „Krakidałów” był z grub-
sza podzielony na poszczególne strefy 
wyspecjalizowanego handlu, handlu 
zresztą nie tylko samą tandetą. Oto 
krótki przegląd tych handlowych sek-
torów:

Pierwsze miejsce należy się w nim 
honorowo placowi Krakowskiemu, a 
mianowicie z dwóch względów. Po 
pierwsze, leżał na samym froncie opi-
sywanego obszaru, a po drugie - dał 
przecież „Krakidałom” swoją, praw-
da że dosadnie przeinaczoną, nazwę.

Plac Krakowski (który dziś w swej 
pierwotnej postaci już nie istnieje) 
miał kiedyś kształt wydłużonego tra-
pezoidu, o wymiarach swych nierów-
noległych i nierównych boków mniej 
więcej 200, 150, 70 i 40 metrów. 
Ciągnął się z zachodu na wschód 
wzdłuż całej długiej, tylnej fasady 
neoklasycystycznego gmachu Teatru 
Skarbkowskiego i dalszej po nim za-
budowy, niemal aż do stóp wznoszą-
cego się na wyniosłości pod Wysokim 
Zamkiem sędziwego kościoła Matki 
Boskiej Śnieżnej. No i przyjmował na 
swój obszar wloty placu Gołuchow-
skich (którego był przedłużeniem) 

oraz kolejno ulic - Rutkowskiego, 
Krakowskiej, Kościelnej, Żółkiew-
skiej, Sternschussa i Aszkenazego, 
Nazwy tych dwóch ostatnich ulic do-
wodnie świadczą o głównym, etnicz-
nym charakterze „Krakidałów”.

Można zaś ten plac nazwać (z pewną, 
oczywiście, przesadą) najgodniejszą 
enklawą całego, rozległego obszaru 
„Krakidałów”. Po pierwsze dlatego, 
że znajdował się na nim pierwszy we 
Lwowie stały bazar targowy, w posta-
ci rozczłonkowanej w planie budowli 
o żelaznej konstrukcji, w której wnę-
trzu siedemdziesiąt pięć stanowisk 
zajmowali rzeźnicy - niewątpliwa, za-
chowując naturalnie wszelkie propor-
cje, arystokracja placu Krakowskiego. 
A po drugie - z uwagi na wspomniany 
już, a wynikający z jego usytuowania, 
"wizytówkowy" charakter tego placu.

Na samym zaś placu ciągnęły się 
rzędy straganów i ław z wyrobami, 
noszącymi dawniej nazwę bławat-
nych, dziś zaś nazywanymi znacznie 
mniej pięknie i o wiele prozaiczniej 
- tkaninami lub materiałami włókien-
niczymi wszelkiego rodzaju. Były tu 
one w wielkim wyborze, dostarczane 
prosto z fabryk i na ogół bardzo tanie. 
Miały jednak pewną istotną wadę - 
były nadzwyczaj liche, czyli, zgodnie 
z charakterem tego targowiska, po 
prostu tandetne. Co jednak wcale nie 
przeszkadzało w ożywionym nimi tu-
taj handlu.

Na placu Krakowskim handlowano 
jednak także czymś znacznie nobliw-
szym i szlachetniejszym. "Krakidały” 
mieściły w sobie kilka czarodziej-
skich czworoboków, w których budy 
zawalone były stosami starych ksią-
żek. I nie tylko starych. Ale przede 
wszystkim tu właśnie w morzu prze-
różnej makulatury, pochodzącej ze 
zbankrutowanych czytelni i bibliotek 
pływały rzadkie rarytasy. Ileż razy 
szczupły zarobek asystencki tonął tu 
niemal bez reszty. Ileż wspaniałych 
znalezisk dokonywało się w budzie 
Nachuma Rudego czy na straganie 
Miśka Brodacza. Miśko, o typowości 
bardzo wyraźnie kinderskiej, wraz ze 
swoją przyjaciółką, dość jeszcze za-
lotną, choć bardzo spłowiałą damą o 
jednoznacznej przeszłości, miewał na 
straganie rzeczy wyjątkowe i trudne 
do dostania. (...) 

Przedostając się od strony ulicy Sło-
necznej na „Krakidały”, było nie-
możliwością ominięcie tego stoiska. 
Jeżeli się szło nawet do znajdującej 
się obok, ale nieco wciśniętej w głąb 
jednego z czworoboków budki, któ-
ra należała do Motla Italiańca, mu-
siało się obejść przynajmniej róg 
szerokiego straganu. Piętrzyło się tu 
wszystko bez wyboru - luźne stronice 
elzewirów obok zeszytów "Jacka Te-
xasa", "Sitting Bulla" czy "Sherlocka 
Holmesa", nieocenionych roczników 
"Naszego Kraju", szacownych tomów 
"Monumentów" Bielowskiego.

Miśko handlował dość swoiście, jeże-
li targ z upartym klientem cokolwiek 
się przedłużał, a on sam był akurat 
usposobiony źle - umiał wypuścić 
wiązkę takich stówek, od których ba-
raniały nawet przekupki sprzedające  
precle i buchty, chrupiące bułki i plac-
ki z cebulą. Ale też jeżeli, ku dużemu 
zadowoleniu. Miśko uzyskiwał bez 

większego zachodu cenę, jaką wziąć 
pragnął, dawał wspaniałomyślnie 
dodatek. Byłoby grubym nietaktem 
zlekceważenie takiej wspaniałomyśl-
ności. Można było otrzymaną premię 
wyrzucić po drodze, jeżeli był to jakiś 
śmieć, ale wziąć ją od Miśka należa-
ło. Raz był to jakiś zeszytowy kry-
minał, wyrwana nie wiadomo skąd 
ilustracja, ale czasami... piękny, choć 
cokolwieczek przybrudzony szkic 
Dębickiego do ilustracji „Legend” 
Niemojewskiego. 

Motl Italianiec, czy też, jak czule wo-
łały go damy z zatłoczonego budkami 
placu - Piękny Motio, miał inne oby-
czaje. Czarny i chudy, rzeczywiście 
przypominał włoskiego lazzarone. 
Ale przezwisko zdobył dlatego, że ze 
swoim wspólnikiem porozumiewał 
się - gdy chodziło o ceny - po włosku. 
Był to jegomość o ambicjach psycho-
loga, skrzętnie notujący w pamięci 
nawyki i narowy klienta, obserwują-
cy bacznie jego zachowanie wobec 
tak czy siak olśniewającego towaru. 
Piękny Motio był poza tym czytelni-
kiem przysięgłym wszelkich nowości 
literackich. Prowadził dyskursy na 
temat i Jasieńskiego, i Wandurskie-
go, zabawnie interpretował Peipera, 
który "bardzo się stara, ale co robić, 
jak mu nie wychodzi”? Bez zastrze-
żeń wielbił jednego tylko pisarza i 
dziwił się, że nie wszyscy podzielają 
jego przywiązanie do Józefa Ignacego 
Kraszewskiego.

Nachum Rudy i Pesio Zabołotny na-
leżeli do doświadczonych i szczwa-
nych wyg bukinistycznych. Przy nich 
wszyscy inni mieli znaczenie co naj-
wyżej płotek. Z pogardą traktowali 
detal, dostarczając spore ilości ksią-
żek według od dawna prowadzonych, 
opatrzonych adresami rozdzielników 
wszystkim miejscowym rekinom bi-
bliofilskim.

„Krakidały” to była podszewka praw-
dziwego antykwarycznego handlu, 
jego kulisy i potrosze kuchnia. Zasad-
niczo szanujący się nabywca wolał 
księgarnie, których właściciele nie-
jednokrotnie zaopatrywali się właśnie 
na „Krakidałach”, zwłaszcza gdy cho-
dziło o tomy dodatkowe, głównie jed-
nak o numery brakujące w zdekom-
pletowanych rocznikach czasopism.

 Plac Solskich, położony między uli-
cami Słoneczną i Pełtewną. Otóż plac 
ten we wszystkich przewodnikach po 
Lwowie i na wszystkich planach tego 
miasta sprzed drugiej wojny świato-
wej występował pod tą nazwą jakby 
nieoficjalnie, czasem w nawiasach 
pod całkiem inną nazwą. Oficjalnie 
bowiem nazywano go wcześniej, od 
roku 1871, Targowicą Zbożową, a 
później, już w bieżącym stuleciu aż 
do września 1939 r. - placem Zbożo-
wym. Wszyscy zaś mieszkańcy Lwo-
wa gwizdali, na te nazwy, nazywając 
omawiany plac na „Krakidałach” po 
staremu (po bardzo staremu...) pla-
cem Solskich.

Solscy, był to ród, który w XVIII i 
XIX w. wydał niemało pozostających 
w służbie lwowskiego Magistratu 
różnych urzędników. Między innymi 
rajcę i burmistrza Lwowa w trzeciej 
ćwierci XVIII w., Marcina Solskiego 
- posesora Żubrzy i Skniłowa, pana 
kamienicznego i mocno pieniężnego, 

KRAKIDAŁY - LWOWSKI PLAC TARGOWY cz. I 
ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA BARW KRESÓW



Strona    50  - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 lutego 2012

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA
a przy tym obywatela dobrego i szcze-
rego, miastu pieniędzy pożyczającego 
- jak go scharakteryzował Franciszek 
Jaworski w swojej książce „O szarym 
Lwowie”. 

Marcin Solski także wraz ze stanami i 
narodami miasta uchwalał i podpisy-
wał na ratuszu w roku 1772 rezolucję 
do austriackiego generała Hadika i 
pierwszego austriackiego gubernatora 
Galicji Pergena, że miasto Lwów nie 
może przysięgać nowemu rządowi, a 
chce pozostać wierne najjaśniejsze-
mu królowi polskiemu Stanisławowi 
Augustowi. Marcin Solski oraz inni 
Solscy z jego rodu przed nim i po nim 
byli kolejno posiadaczami przedmiej-
skiego jeszcze wtedy kawałka grun-
tu. I z tej właśnie przyczyny nosił on 
miano swych właścicieli - powszech-
nie był znany jako plac Solskich. 
 Dopiero w roku 1871, ze względu 
na pełnioną przezeń nową funkcję - 
miejsca handlu zbożem, nazwano go 
Targowicą Zbożową. Po wielu latach, 
już w nowym, dwudziestym stuleciu, 
zmieniono w tej nazwie "targowicę" 
na "plac". Co z tego jednak, skoro dla 
wszystkich lwowian i tak przez dwa 
stulecia pozostawał i pozostał placem 
Solskich - inaczej go nigdy nie nazy-
wali. Co to znaczy siła przyzwycza-
jenia i przywiązania do tradycji... Nie 
jedyny to zresztą bynajmniej przykład 
podobnego tradycjonalizmu w lwow-
skim nazewnictwie.

Tradycjonalizm tradycjonalizmem, 
plac Solskich był jednak, niestety, za-
wsze - okropnie zaniedbany i wręcz 
obskurny. Znakomity gawędziarz o 
"dawnym i wczorajszym Lwowie" 
Franciszek Jaworski, nazwał ów plac 
bez osłonek "biednym, beznadziej-
nym, zapomnianym, w odwieczne 
błoto wkopanym, bezpańskim zauł-
kiem".

Powiedziane to zostało mocno i bez-
litośnie, taki jednak był ów plac przez 
dziesiątki lat. Trochę się to zmieniło 
po zasklepieniu płynącej obok Peł-
twi oraz potem, w dwudziestym już 
wieku, jednakże nie tak znowu wiele 
na lepsze. A jak ów nieszczęsny plac 
wyglądał w "naszych" latach trzy-
dziestych? 

Był wówczas powszechnie we Lwo-
wie znanym i osławionym miejscem 
sprzedaży wszelkiej starzyzny. Moż-
na tu było nabyć za tzw. "psi pieniądz" 
dosłownie wszystko - od każdego ro-
dzaju śrubki za marne kilka groszy, 
poprzez rozmaite, nieco tylko droż-
sze, stare żelaziwo wszelkiego gatun-
ku, typu i przeznaczenia, dziesiątki 
rodzajów oraz fasonów ubrań i butów 
męskich, damskich i dziecinnych o 
różnym stopniu znoszenia i zużycia, 
aż po również dziesiątki okazów kul-
turalnego towaru - obrazów najróż-
niejszej wartości - od straszliwych, 

przeraźliwie kolorowych kiczów, aż 
po niewątpliwie wartościowe dzieła 
wybitnych nieraz malarzy.

Handlujący obrazami z reguły nie 
miał zielonego pojęcia o ich rzeczy-
wistej, artystycznej wartości. Wyce-
niał sprzedawany malunek według 
ustalonej przez siebie samego warto-
ści... ramy danego obrazu. Rama bo-
wiem, a nie ujęte w nią zamalowane 
płótno, była dlań rzeczywiście czymś 
konkretnym, dającym się wymiernie 
ocenić. Powiadano wtedy, przed dzie-
siątkami lat, we Lwowie, że na placu 
Solskich nieraz zakupiono wartościo-
we obrazy znanych malarzy zaledwie 
po trzy, a bywało, że nawet po dwa 
ówczesne złote... Z tym naturalnie, że 
handlarzowi zostawiano wspaniałą, 
suto wyzłoconą ramę takiego obrazu, 
która miała dla niego wartość co naj-
mniej dziesięciu złotych...

I jeszcze ostatnia informacja o placu 
Solskich, po którym od dawna śladu 
już nie ma. Wtedy, kiedy jeszcze plac 
ów istniał, znajdowało się na nim aż 
trzysta pięćdziesiąt budek i straga-
nów z wszelką tandetą (i z cennymi 
czasem obrazami...). Pochodzenie tej 
tandety nie zawsze było znane, nikt 
jednak nigdy tego nie dochodził - ani 
klienci, ani policja. Ceny na różne 
sprzedawane tam artykuły były nie 
tyle umowne, ile najzupełniej dowol-
ne. Gdy sprzedawca żądał za coś, na 
przykład, dziesięć złotych (bardzo 
duży pieniądz wówczas), można mu 
było proponować nawet złotówkę. 
Handlarz bynajmniej nie obrażał się 
i po tradycyjnym, zajadłym targowa-
niu, oddawał sprzedawany towar za... 
półtora złotego. Aż przyjemnie było 
tam handlować...

I następne jądro tego zadziwiające-
go, handlowego mikrokosmosu, ja-
kim były sławetne „Krakidały” -plac 
Teodora. Od placu Solskich dzieliły 
go dosłownie kroki, leżał bowiem 
po przekątne) w stosunku do niego, 
między ulicami Pełtewną, Miodową, 
Starotandetną i Węglaną. 

No, i do tego ta intrygująca nazwa 
placu... Co za Teodor, dlaczego wła-
śnie Teodor?,  W spisie ulic przy po-
pularnym planie Lwowa autorstwa W. 
Horbaya ów zagadkowy Teodor ma 
przed swoim imieniem zaszczytny 
kwalifikator... "święty”. 

Tu właśnie, gdzie znajdował się ów 
plac, stała ongiś, w trzynastym jesz-
cze stuleciu, jedna z prawosławnych 
cerkwi pierwotnego, ruskiego, ksią-
żęcego Lwowa - właśnie pod wezwa-
niem św. Teodora!

Centralny targ owoców oraz takiż targ 
drobiu nie były wszystkimi specjal-
nościami placu św. Teodora. Uzupeł-
niała je najtańsza w całym Lwowie 
sprzedaż mięsa, którą prowadziło tu 
aż stu pięćdziesięciu rzeźników, a ra-
czej tyleż ich żon. Kilogram wołowi-
ny kosztował u nich zaledwie 50-60 
groszy, czyli połowę tego, co za to 
samo płacono w śródmieściu, np. w 
hali targowej na placu Halickim. Na 
placu św. Teodora mięso było jednak 
oczywiście gorszego niż tam gatunku, 
no bo na”Krakidałach” jak tandeta, to 
tandeta... Dlatego też tutejszą, okazyj-
ną sprzedaż mięsa wykorzystywała 
tylko kleparowska i zamarstynowska 
biedota. Przeważnie zaś biedota kato-
licka, gdyż liczna w tej okolicy biedo-
ta żydowska miała do swej dyspozycji 
na tym placu kolejną jego handlową 
specjalizację, a swoją szczególną 
kulinarną okazję - targ rybny. Stoisk 

z różnymi rybami, głównie śledzia-
mi (dla uboższych) oraz karpiami i 
szczupakami (dla zamożniejszych) 
było tu dwadzieścia pięć.

W  lwowskich zbiorach ikonograficz-
nych istnieje sporo autentycznych, 
przedwojennych, dokumentarnych 
fotografii, ilustrujących codzienne 
życie tego właśnie placu. Na jednej 
z nich widać szereg straganów z pie-
czywem, które też tu sprzedawano, 
dobrze na zdjęciu widocznej, miej-
scowej biedocie oraz zamiejscowym 
wiejskim babom z charakterystycz-
nymi tobołami w białych płachtach 
na plecach. Na pierwszym planie fo-
tografii typowy lwowski batiar-gaze-
ciarz usiłuje sprzedać tu swoje gazety.

Na innym zdjęciu dwie stare, handlu-
jące rybami Żydówki zachwalają swój 
towar szabasowy, wyciągany przez 
nie rękami wprost z wielkich beczek. 
Na następnej fotografii grupka już 
z samego swego wyglądu podejrza-
nych osobników obstąpiła kręgiem 
niewielki stolik - z pewnością odcho-
dzi tutaj popularna hazardowa gra w 
"trzy karty".     http://www.lwow.com.
pl/rocznik/92/krakidaly.htm 

Gdy na "Krakidały"  przyjeżdżał, 
najpewniej hrabia, to wokół niego tal-
mudystów nie zoczyłem. Kręcili się 
zaś w "krawatkach", dostojnie ubrani 
osobnicy mówiący poprawną polsz-
czyzną, załatwiając swoje geszefty, 
a to złoto 21 karat, jak Boga kocham 
prosto ze Stambułu, a to pierścionek z 
brylantem 3,5 karata blauweis do ode-
brania za połowę ceny, prosto z Wies-
baden, możesz pan sprawdzić u Ro-
senkrantza na rogu Legionów, na co 
prawie sicher usłyszał: Moniek ty mi 
nie idź psuć interesu, od razu Moniek 
znikał, pojawiał się inny osobnik też 
w „krawatce”, pachnący na odległość 
perfumami, bo kto wie czy hrabia nie 
był antysemitnik. 

Na „Krakidałach” poza oszustami  
gier w „kolorki” i  w „trzy karty”, 
pojawiali się osobnicy „lutujący garn-
ki”. Ale nie ci, którzy wałęsali się po 
podwórkach lwowskich kamienic z 
zawołaniem „garki lutuuu”, ale w zu-
pełnie inny sposób oferujący swoje 
usługi: 

Stał taki osobnik przy składanym sto-
liku ze stosem garnków i reklamował 
preparat:

„…jak państwa tu informuje, sam 
sobie na miejscu dziuruję, a potem 
lutuje. Bez kolbum, bez kwasum, 
bez  żadnegom ambarasum lutujemy 
naszym preparatum. Każda kucharka 
może być blacharka od swojego gar-
ka. Jak państwa tu informuje – odejdź 
gówniarzu bo cie opluje. Niech sobie 
tylko marynarke dopne – odejdź gów-
niarzu bo cie w dupe kopne. 

I w ten sposób znajdowały się nie tyl-
ko kucharki do nabycia „preparatum”.

Na „”Krakidałach” spotkać można 
było całą „śmietankę” lwowskich 
„myszygene kopf” w osobach:

„LOLO WARIAT” - nostalgiczny , 
niechlujny osobnik, jednakowo "wy-
watowany" w zimie i w lecie, wyglą-
dem wzbudzający ogólną sensację.

„WARSZAWA – WAWA” - gentel-
man w batiarskim kaszkiecie - pro-
ponujący napotkanym przechodniom 
podróż z Parku Kościuszki we Lwo-
wie do Warszawy. Bez względu na 
decyzję "ruszał" truchtem naśladując 
lokomotywę parową - "warszawa 
wawa, warszawa wawa" - powtarzał 
rytmicznie. Dzieci oczywiście za nim 
biegały, a jakże, łącznie ze mną i z 
Adamem Macedońskim Kustoszem 
Pamięci Narodowej, współtwórcą 
krakowskiego słynnego "Przekroju", 

„PROFESOR JEGIER” - stał nie-
zmiennie w wylocie bramy przy ul. 
Legionów w zapomnianym już dzisiaj 
pasażu Hellera, od rana do wieczora 
. Wykrzywiał śmiesznie usta woła-
jąc: profesor Jegier, profesor Jegier, 
reklamując kalesony jegierowskie, 
równocześnie rozciągając rzekomo 
elastyczne nogawki śnieżno białych 
kalesonów. Ten akurat chyba nie był 
stuknięty, interes mu szedł jak się pa-
trzy. Trwał do września 1939 roku.

„ŁUCYK” – uzdrowiciel, szarlatan 
ubrany w długą szatę przystrojoną 
mosiężnymi gwiazdami i kołami, z 
wężem grzechotnikiem w zarękawku. 

Sprzedawał pigułki na wszystko, wła-
snego wyrobu.

„BARONEK” - zubożały baron, hula-
ka, trochę pomylony, żyjący z jałmuż-
ny. Wystawał pod hotelem George'a 
i przemawiał po francusku. Podobno 
językiem literackim.

„DOKTOR” - stojący zawsze na pla-
cu Gołuchowskich, przemawiający 
do siebie po żydowsku i niemiecku.

„PROFESOR” lub „FILOZOF” - 
poeta, piszący na zamówienie oko-
licznościowe wiersze, stał z książką 
w ręku, zwykle przy ul. Wałowej i 
deklamował łacińskie wiersze, lub 
młodzieży szkolnej odrabiał zadania 
z łaciny .

„DURNY IGNAŚ” - grywał na 
skrzypkach pod murem kamienicy 
na rogu ul. Kurkowej i Czarniec-
kiego. Zaczepiany przez batiarów 
okrzykiem: "Ignaś Zośka cię nie ko-
cha". Wołał za nimi w złości: "Idź ty 
beńkart magistracki!". Wykrzyknik 
ten stał się popularnym, potocznym 
zwrotem lwowian, wyrażającym 
zniecierpliwienie .

„BEN HUR” - albo „BUGAJ” - na 
poły oryginał , na poły pomyleniec, 
który wyśpiewywał w kółko: „buwaj-
ty  zdorowa,  moja  zołoteńka".

„DODIO” - dziwak, emeryt z górnego 
Łyczakowa, chodził w czarnej kapo-
cie z pasją zdzierał afisze z murów, 
którymi wypychał kieszenie.

„ALTESZIKER ” / stary pijak / - Żyd, 
szewc i pijak, tańczący po ulicach.

„DURNY JASIU” - syn przekupki z 
rynku. Śmiano się z jego powiedzo-
nek: "ni kupujci  barszczu u mojij 
mamy, bo si tam szczur utopił".

"ŚLEPA MIŃCIU" - siadywała na 
składanym stołeczku na Wałach Het-
mańskich pod pomnikiem Sobieskie-
go przygrywała na harmonii i śpie-
wała ówczesne szlagiery np. "Śliczny 
gwóździki", "Pienkny  tulipani". Za-
czepiana przez uliczników wołała za 
nimi: "ty miglanc”!

Czy na „Krakidałach” sprzedawano 
kolorowe widokówki? Jakże by nie?
 Stałe swoje miejsce miał Żyd z długą 
siwą brodą w stroju ortodoksyjnym z 
najbardziej interesującą widokówką 
przedstawiającą brodatego Żyda tal-
mudystę na planie środkowym, ma-
jącego z lewej ryczącego lwa, z pra-
wej zaś pożar. Napis pod widokówką 
brzmiał:
„Nysz ta hir, nysz ta hi” ( ani tędy, ani 
tędy). 

Czy grałem w „trzy karty” na „Kra-
kidałach”? Oczywiście że nie. Można 
było natychmiast wszystko przegrać 
przy przesuwaniu znakowanych kart, 
a w razie wygranej prowadzący zwijał 
stolik z okrzykiem „policja”! I znikał. 
Grałem na „Krakidałach” w „kolor-
ki”, ale o tym następnym razem.

                              
 cdn
  
cz. II Z cyklu „Sagi lwowskie” Lwów 
Batorego 6
czyli nad kołyską nowego tworu ludz-
kiego geniuszu opowiada Jerzy Janic-
ki

 http://www.lwow.com.pl/rocznik/92/krakidaly.htm 
 http://www.lwow.com.pl/rocznik/92/krakidaly.htm 
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Stanisław Wodyński      

Urodziłem się ,wraz z siostrą Ma-
rysią 4 sierpnia 1943 r. w Złoczo-
wie, dokąd przyjechali   nasi rodzi-
ce, powracając   wraz  ze starszą 
od nas o cztery lata siostra Stasią 
ze Lwowa, gdzie schronili się na 
początku wojny w 1939 r. 

Ojciec  przed wojną pracował jako 
administrator w dobrach państwa 
Stanisława i Maryli z Jabłonow-
skich Cieńskich w Pieniakach 
.Mama z domu panna Szczęsno-
wiczówna, absolwentka Semina-
rium Nauczycielskiego we Lwo-
wie  ,po kilkuletniej  praktyce w 
powiatowych Brodach, objęła  sta-
nowisko  kierowniczki tamtejszej 
6-klasowej szkoły powszechnej. 
Po  wkroczeniu na Kresy Wschod-
nie  Niemców, w majątku państwa 
Cieńskich  w Pieniakach utworzo-
no  „Liegenschaft” – przymusowy 
zarząd władz okupacyjnych .Do-
tychczasowi właściciele schronili 
się w Małopolsce i przez mojego 
ojca ,próbowali  mieć wpływ na  
zajęty przez niemiecka admini-
strację  klucz  pieniacki. W Zło-
czowie  proboszczem  był , póź-
niejszy  „tajny biskup” Ks. Jan 
Cieński , brat pracodawcy mojego 
ojca. Bliska  obecność ,przedwo-
jennego administratora, jego czę-
ste wizytacje na miejscu powodo-

wały ,że mimo wojny ,nałożonych 
przymusowych dostaw  żywności  
i drewna z pieniackich lasów  Pie-
niaki ,wraz z przyległymi folwar-
kami  - gospodarowały zupełnie 
sprawnie .Ojciec  pochodził z 
nieodległych  od tej miejscowości  
Podhorców. Właściwie z przysiół-
ka tej ,znanej ze wspanialej, poło-
żonej na wzgórzu pasma Woronia-
ków  magnackiej  rezydencji – o 
nazwie Zwierzyniec. Tam  ,bliżej 
w zasadzie  Jasionowa  osiedlił 
się  mój dziadek ,także Stanisław 
nabywając    u schyłku XIX w. 
kilkudziesięciomorgowy folwark 
.Była przy nim również i cegiel-
nia. Dziadek  wcześniej również 
zajmował się  administrowaniem 
,zarządzaniem wielkimi gospodar-
stwami rolnymi na obszarze  Ma-
łopolski Wschodniej .Ożeniony z  
Maria Gerasińską doczekał się z 
tego związku licznego potomstwa. 
Trzech córek: Heleny, Wandy i 
Walentyny. Synów; Władysława, 
Józefa, Franciszka ,Zdzisława 
,Mariana  i mojego ojca  Stani-
sława. Dziadek umarł pod koniec 
I Wojny Światowej ,wysiedlony  
przez wojska austriackie  do  Sa-
sowa  i na tamtejszym cmentarzu 
został pochowany . Siostry ojca 
powychodziły za mąż, Wanda za 
kierownika gorzelni w Pieniakach   
Michała Wolanina, Walentyna 
za  właściciela młyna Kazimierza 
Dumicza ,a najstarsza Helena za 
Rusina  Bazylego  Bakaja z nie-
odległych Bakajów. Synowie zaś 
– poszli w świat. Władysław był  
górnikiem , Franciszek nafciarzem 
,stryj  Junek –wybitnym scenogra-
fem, artystą malarzem ,Zdzisław  
mechanikiem we  Lwowie, Marian   
- wojskowym .W folwarku dziad-
ków zamieszkała wraz z mężem 
najmłodsza z córek. Mój ojciec 
po skończeniu szkoły rolniczej  i 
po odbyciu praktyk  związał swo-
ją przyszłość z rodziną Cieńskich. 
Początkowo był kierownikiem tar-
taku ,potem awansował na głów-
nego administratora. Rodzice po-
znali się tam, jak opowiadała moja 
ś.p. Mama  - 10 lat przed swoim  

ślubem. Mama należała do tego 
pokolenia  kresowych ”siłaczek” 
,że nie brała  w ogóle pod uwagę 
sprawy  założenia rodziny. Chciała 
się w zupełności poświęcić swoje-
mu nauczycielskiemu powołaniu. 
Nieustannemu  dokształcaniu się 
,poszerzaniu swoich  horyzontów 
po to, żeby potem przekazywać 
wiedzę i wzorce do naśladowania  
swoim uczniom. Jednak krąg tak 
zw. ”towarzystwa” ,w tej położo-
nej u źródeł Styru  miejscowości 
, ograniczał się do stosunkowo  
nielicznej grupy inteligencji ,w 
skład której wchodzili  księża obu 
wyznań ,nadleśniczy  i kierownicy  
z majątku .No i  sawantka ,nasza 
Mama. Wszyscy się  dobrze znali, 
razem organizowano pikniki, gra-
no w karty,  odwiedzano się nawza-
jem .  Po dziesięciu latach adora-
cji, mój ojciec jadąc z moją mamą 
do kościoła na niedzielną  mszę 
bryczką ,kościół  znajdował się 
bowiem  po drugiej stronie rzeczki 
,jakieś dwa kilometry oddalony od 
pałacu zagadnął – a może Maryna 
…po mszy ,  poszlibyśmy do księ-
dza Wieczorka dać na zapowiedzi? 
Ojciec miał wtedy 40 lat, Mama 
była o 7 lat od niego młodsza. Jej 
rodzice, moi dziadkowie mieszkali 
od lat we Lwowie na Łyczakowie. 
Dziadek  Zygmunt Szczęsnowicz, 
wywodził się z asymilowanych 
od stuleci w Polsce Ormian. Był 
uosobieniem  C.K . urzędnika , 
znacznie starszy od babci Ireny . 
Poślubił ją  kiedy…    powierzo-
na ,jego urzędowej  kurateli ,ze 
względu na  zupełne sieroctwo 
,podopieczna panna Czajkowska 
- osiągnęła pełnoletniość . To nie 
było udane małżeństwo, kiedy  ich 
dzieci moja Mama Maria, jej bra-
cia  Władysław i Edward dorośli 
– dziadkowie zamieszkali  osobno. 
Wujek Edward utalentowany ma-
larz, specjalizujący się w sztuce 
sakralnej – zmarł w młodym wieku 
we Lwowie ,chorując na  t/w  .”ga-
lopujące suchoty”. Wujek Włady-
sław  został urzędnikiem poczto-
wym. Stryj Władysław, podczas 
urlopu  z kopalni we Francji, który 
spędzał  w rodzinnych stronach – 
umarł w Podhorcach i tam został 
pochowany . Siostra Ojca ,Wanda  
Wolaninowa, matka  naszych ku-
zynów Mietka, Zbyszka, Jurka  i 
kuzynki Zosi Krzeszowskiej – zo-
stała zamordowana  w bestialski 
sposób ,wraz z najmłodszą córka 
Danusią  przez  ukraińskich na-
cjonalistów w Pieniakach .Ban-
derowcy  zabili również  jej męża 
Michała Wolanina  - wrzucając go 
do pieca w gorzelni,  w której był 
kierownikiem . 
Ta tragedia, która tak blisko do-
tknęła rodzinę ojca, uzmysłowiła 
rodzicom  ogrom czyhających   w 
najbliższej przyszłości zagrożeń. 
Z jednej strony słychać było  groź-
ne pomruki zbliżającej się  so-
wieckiej ofensywy ,z drugiej zaś 
-  zwłaszcza nocami w rozświe-
tlonymi pożogą palonych przez 
banderowców wsi, słychać było  
straszliwe jęki  mordowanych 
przez  ukraińskich nacjonalistów  
Polaków . Nastał bowiem  naj-
straszniejszy od  wybuchu  wojny  
czas. Co robić? Sowieci wywiozą  
na Syberię ,albo do Kazachsta-
nu, a  Ukraińcy  zadając śmierć 
,wcześniej  zadręczą ! Nie było 
więc innego wyjścia jak uchodzić 
,udać się na tułaczkę ,poniewier-

kę. Opuścić  ,porzucić wszystko 
co się miało. Podzielić  los wypę-
dzonych, znany  wcześniej tylko  z  
podręczników historii , tak samo 
jak my  gnanych strachem, lękiem 
o życie swoje, swoich dzieci ,naj-
bliższych. 
Załatwiając  u dosyć , przychylnie 
nastawionych  do planów opusz-
czenia   zagrożonych terenów 
Niemców  -  transport w postaci 
towarowego wagonu , ojciec ura-
tował również przed najgorszym 
rodziny sióstr ,najstarszej Heleny, 
najmłodszej  Wali i brata Maria-
na. Pod koniec czerwca 1944 roku 
wszyscyśmy  odjechali ze stacji 
kolejowej  w Brodach, kierując się 
na Zachód jak najdalej, podążając 
prawie równocześnie, z cofający-
mi się  pod naporem Armii Czer-
wonej żołnierzami Wermachtu .Po 
dwóch tygodniach  jazdy przery-
wanej przepuszczaniem  wojsko-
wych eszelonów  wypełnionych 
Niemcami -  wagon ,który był 
podczepiany do różnych składów 
pociągów,  dotarł do Jasła. Stam-
tąd  wynajętymi przygodnie fur-
mankami , ojciec przewiózł nas  
do Grudnej Kępskiej. Tam znaleź-
liśmy schronienie  , w tamtejszej 
szkole, w której kierowniczką była  
dawna uczennica mamy .Nato-
miast znaleźć  schronienie rodzi-
nom  cioci  Heleny i Wali  pomógł 
w Dembowcu  ksiądz Szubarga . 
Kiedy   Grudna  Kępska  znalazła 
się   w ogniu przetaczającego  się   
frontu ,wraz z rodzicami kilka dni 
spędziliśmy  w wykopanym w zie-

mi schronie. Mieliśmy wtedy  po  
niespełna dwa latka, siostra Sta-
sia  pięć. Do dramatycznych zda-
rzeń  tamtego okresu należy rów-
nież dodać   , napad  bandytów na 
szkołę w której my, wypędzeni z 
Kresów Wschodnich znaleźliśmy 
schronienie . Wtedy  już wszyst-
ko nam zabrano, ze wszystkiego  
ograbiono, ogołocono! Nie mieli-
śmy   ,poza swoim życiem już nic 
!Na Wschodzie zaś pozostawili-
śmy wspomnienia o lepszym bycie  
i groby w których spoczywali nasi   
najbliżsi .

Latem 1945 roku przyjechaliśmy 
do Wadowic. W tym , najbardziej 
znanym z  małych ,polskich miej-
scowości mieście dorastałem.  W 
nim ,  nadal mieszkają moje sio-
stry. Na tamtejszym cmentarzu po-
chowani są  nasi rodzice ,na któ-
rych  płycie nagrobnej   wyryte są 
słowa ” wypędzeni ,prześladowani 
– żyli godnie”.

Stanisław Wodyński      
WWW.wodynski info

Moje kresowe korzenie

/ Ja i moja siostra

/Irena i Zygmunt Szczesnowiczowie  z córką 
Marią Wodynską

/ Z rodzicami i siostrami zaraz po wypędzeniu nas ze wschodu 

/ Grób rodziców

http://WWW.wodynski info
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI
Od Redakcji
ABC- Redakcja odpowiada 
w lutowym numerze:

Listy do redakcji

W ramach wolnej trybuny napłynę-
ły niżej zaprezentowane listy.

Jeden tydzień

Jak można o Nich nie pamiętać, o 
moich wspaniałych Rodakach?
22 stycznia 2012r. byłam w Mu-
zeum Niepodległości na koncercie 
pamięci powstania styczniowego w 
wykonaniu Chóru Surma.
Przed koncertem wykład wygłosił 
Wojciech Gąssowski, wykład zwię-
zły ,bardzo ciekawy.
W piątek kolejne spotkanie w DSH 
z Tomaszem Kubą Kozłowskim 
.Obejrzałam film „Kadisz. Ostatni 
Żydzi z Szarogrodu „.

Szarogród na Podolu założony zo-
stał w XVI wieku jako twierdza 
strzegąca południowych rubieży 
Rzeczypospolitej. Władali nim Za-
mojscy, Lubomirscy, Sanguszko-
wie, Potoccy i Braniccy. W ostat-
nich latach XVI wieku zezwolił 
Zamoyski na osiedlanie się w mie-
ście Żydów. 
Według różnych źródeł w mieście 
było od 300 do 1000 domostw ży-
dowskich, a szarogrodzka gmina 
należała w I poł. XVII w. do jednej 
z największych na Podolu. Pomimo 
burzliwych dziejów zachował swój 
oryginalny układ urbanistyczny i 
stanowi dzisiaj prawdziwą perełkę 
architektoniczną. Dzisiaj, 29 stycz-
nia 2012 roku, po raz trzeci z okazji 
rocznicy powstania 27 WDP AK, 
żołnierze dywizji spotkali się na 
uroczystej mszy w kościele p.w. Św. 
Wincentego a'Paulo w Otwocku. 
To oni w odpowiedzi na antypolskie 
akcje nacjonalistów ukraińskich, 
którzy dokonywali eksterminacji 
ludności polskiej we wszystkich 
powiatach Wołynia, zorganizowali 
samoobronę zagrożonej ludności 
polskiej. Jestem pełna podziwu dla 
tych, których mam okazję jeszcze 
wysłuchać, to tęgi umysł , duch i 
serce! Cieszę się, że tak wiele for-
macji przybyło ze sztandarami aby 
oddać hołd tym, którzy już odeszli i 
tej garstce żyjących..

Czytam fragment referatu profeso-
ra Władysława Filara: „Oprócz od-
działów UPA przeprowadzających 
krwawą „czystkę etniczną” ludności 
polskiej, na terenie Wołynia poja-
wiły się liczne sowieckie oddzia-
ły partyzanckie realizujące swoje 
zadania, a także bandy składające 
się z Kozaków zbiegłych ze służby 
niemieckiej, dezerterów z jednostek 
niemieckich i z różnych formacji 
pomocniczych….27 WDP AK była 
największą jednostką partyzancką, 
która od stycznia 1944 r. do lipca 
1944 r. działała nieprzerwanie jako 
zwarty i zorganizowany związek 
taktyczny. Zapoczątkowała akcję 
„Burza” i najdłużej realizowała jej 
założenia na Wołyniu i Lubelsz-
czyźnie ….” 
Czytam i myślę o młodych żoł-
nierzach 27 WDP AK, sierotach bo 
przecież po zakończeniu działań nie 
mieli dokąd wrócić , ich domy i całe 
pokolenia rodzin zostały również 
spalone przez nacjonalistów ukra-
ińskich i sowieckich. I konfrontuję 
akcję „Burza” ze scenami z filmu 

„Róża” Wojciecha Smarzewskiego. 
Byłam na uroczystej premierze w 
Warszawie, 24 stycznia 2012r., w 
Multikinie. 
W filmie "Róża" główną postacią 
jest ludność cywilna, gwałcona, pa-
lona, katowana i mordowana przez 
wyzwolicieli, żołnierzy Armii Czer-
wonej i NKWD. Film Wojciecha 
Smarzewskiego (szkoda, że nie jest 
nominowany do Oskara) wspania-
le przedstawia tragedię ludności 
cywilnej, pokazuje niewielki skra-
wek piekła bo to tylko Mazury , ale 
oglądając film "Róża" pamiętajmy, 
Armia Czerwona wyzwalała całą 
Europę, od Kresów po Berlin.

Bożena Ratter

Dzień Babci 
Czytam Jerzego Michotka "Tylko 
we Lwowie", książka napisana w 
1989 roku a jakże aktualne jest jej 
przesłanie.
"Przypominam sobie przedwojenne 
powiedzenia :"Murowana prawda-
-w gazecie pisali!" lub: "Mur-be-
ton! W radio sam słyszałem". Dziś 
ten sam człowiek powie wam bez 
zmrużenia oka w TV, że np. na ulicę 
w tym a tym mieście wyszło 2000 
osób, mimo że tydzień temu podał 
liczbę paruset, a za trzy tygodnie 
oznajmi: Jak mówiłem, było tam 
około 8000 osób....Przerażająca jest 
obecna metoda odbierania młodzie-
ży podstaw do mówienia prawdy : 
kłam, jeśli chcesz utrzymać się na 
powierzchni i nie uchodzić za nie-
dorozwiniętego. W ten sposób z " 
inteligentnego  kłamstwa " robi się 
sposób na życie. Z tego samego 
kłamstwa, które w naszym domu 
rodzinnym , w naszym mieście było 
błędem niewybaczalnym. Wytłuma-
czalnym
jedynie przez tchórzostwo i szu-
brawstwo". I dalej, autor wspomina 
książkę poetki lwowskiej , Beaty 
Obertyńskiej "W Domu Niewoli" 
(wspomnienia z łagrów) wydaną w 
Rzymie, którą przewiózł tajemnie 
przez granicę . Autor zadaje sobie 
pytanie po co. "Żeby się nie powtó-
rzyło ?
Powtórzy się. Jeśli tworzyć będzie-
my systemy oparte na fałszu, na 
posłuszeństwie wymuszonym przez 
policję, która za obiad w zamknię-
tych konsumach płaci piątą część 
wartości realnej, a mieszkanie ma 
w parę tygodni od wstąpienia na 
służbę, jeśli młodzież wychowywać 
będziemy w cynizmie, a za prawdę 
z podręcznika szkolnego otrzymy-
wać się będzie 10 lat zsyłki. Wtedy, 
żeby nie wiem co pisano-powtórzy 
się groza stalinizmu, któremu żaden 
Stalin potrzebny nie jest. Potrzeb-
ne są pożywki: korzyść ze służenia 
władzy i nienawiść służąca skłóce-
niu ewentualnych obrońców praw-
dy."
Przekonajmy młodych, że ważna 
jest obrona prawdy i pamięci o na-
szych wspaniałych Polakach, któ-
rym bliski był los kraju, Rodakach 
z Kresów, Żołnierzach Wyklętych 
i wartości , którym byli wierni. To 
byli ludzie, którzy mogli jeszcze 
wiele dać Polsce i światu a zosta-
li eksterminowani przez nacjona-
listów sowieckich, ukraińskich i 
funkcjonariuszy ubeckich. A Ci co 
przeżyli nie mieli prawa przyznać 
się do swojej przeszłości, byli szy-
kanowani w środowisku wskutek 
nienawiści, którą szerzyły wła-
dze PRL. Zbliża się Dzień Babci 
i Dziadka, rozejrzyjcie się , może 

wśród bliskich są Ci , którzy milczą 
do dzisiaj, ze strachu. Nie pozwól-
my im się bać! I wesprzyjmy ich w 
biedzie , na którą skazały ich wła-
dze sowieckie i PRL-u. I nie dajmy 
sobie wmówić ,że pamięć to zaścia-
nek. Nie bójmy się, bierzmy przy-
kład z innych. Simon Wiesenthal, 
człowiek sumienie, honorowy oby-
watel wielu krajów, ciągle pamiętał 
i walczył o prawdę:
"świat musi znać prawdę , najpierw 
prawda cała, a później sprawiedli-
wość. . Bo jeśli my to wszystko za-
pomnimy i są ludzie , im zależy na 
tym , żebyśmy zapomnieli to histo-
ria może się powtórzyć. Nie jest ja-
kimś prawem, że to musi zacząć się 
od Żydów, tym razem zaczęło się od 
Żydów a później było 20 innych na-
rodowości" . Według Wiesenthala to 
Stalin przez zimną wojnę uniemoż-
liwił rozprawę z nacjonalizmem. I 
dlatego wygranymi są zbrodniarze. 
Nie należy mieć względu na ich 
wiek przy wydawaniu wyroku, "oni 
stracili prawo umierać w spokoju". 
Jego przesłanie to : "Każdy dzień 
powinien być dniem pamięci".

Niemiecka Centrala Wymiany Aka-
demickiej (Deutscher Akademi-
scher Austauschdienst e.V.),
która jest wspólną organizacją nie-
mieckich szkół wyższych zainicjo-
wała powstanie Centrum Studiów 
Niemieckich i Europejskich we 
Wrocławiu i nadała mu imię . Wil-
ly’ego Brandta .
Oni pamiętają , a my? http://www.
wbz.uni.wroc.pl/               
Bożena Ratter
---------------

Dzień Dziadka

List od: 
Anny Zamysławskiej-Lenz

Dzień Dziadka

Kochany Dziadku- Dziadziusiu kochany
Dziś o Twoim Świecie także pamiętamy
Bo dziadek - to postać najstarsza w Ro-
dzinie
Niech w zdrowiu, radości Twoje życie 
płynie

Kochają Dziadziusia malutkie wnuczęta
Bo Senior Rodziny wszyściutko pamięta
A pradziad prawdziwa historie opowie
O pięknej krainie i straszliwej wojnie

Mieszkał on kiedyś w wołynskiej kolonii
Okrutni Kraińcy wybili Polonię
Ich dobra spalili, wykradli dostatek
Miód jedli i pili, a na miejscu kaźni po-
mnik postawili

Pomnik ludobójcy, oprawcy i kata
Który w czasach dawnych zabił jego brata
Wiec kochajmy dziadków za wiedze o 
świecie
Bo książki pisane nic nie wiedza przecież...
                                   
Swojczowka

Swojczowka, to nazwa kolonii wo-
łyńskiej, w ktorej mieszkali moi 
dziadkowie, pradziadkowie i pra pra 
dziadkowie.
(…)

-------------------------------------------

W tym miejscu zacytujemy kilka 
fragmentów  listów  które motywują 
nas do kontynuacji naszej działalno-
ści i wskazują niejako nowe kierun-
ki ku którym będziemy zmierzać.

Kresowy Serwis Informacyjny jest 
mi znany od dawna. Czytam go 
starannie i chociaż nie tyczy bezpo-
średnio terenów z których osobiście 

się wywodzę to jednak Wołyń był
siedliskiem moich przodków.
Podzielam  poglądy dotyczące po-
trzeby propagowania wiedzy o daw-
nych Kresach Rzeczpospolitej. 
Na co dzień spotykam się z żenują-
cym brakiem wiedzy o tej dawnej 
ale i  tej współczesnej historii Kre-
sów.
Równocześnie miałem okazję prze-
konać się, że jest spore grono ludzi, 
drugie i trzecie
pokolenie dawnych mieszkańców 
Kresów, które pragnie wiedzy o 
„krainie szczęśliwości”
ich rodziców i dziadów.  (EK)
---
Śmierć mojej Matki i uświadomienie 
sobie utraty możliwości zachowania 
znacznej części historii rodzinnej, 
do której jako dziecko i młodzieniec 
nie przywiązywałem tak istotnej 
wagi, a która jak się okazało, miała 
i ma wpływ - poprzez wychowanie i 
tradycję, także na moją osobowość, 
mentalność i światopogląd. 

Przyznam jednak, że historia ta, 
rozpoczynająca się od niemal sie-
lanki w zielonej kresowej dolinie, 
która zamieniła się później w kosz-
mar, tułaczkę, rozłączenie rodziny, 
emigrację, zawsze mnie poruszała. 
Zwłaszcza obecnie, w czasach - z 
jednej strony postępującej wielokul-
turowości, zacierania się granic, a 
z drugiej strony - narastających na-
pięć społecznych i podziałów nawet 
w obrębie jednego narodu (mam na 
myśli nasz kraj), refleksja nad przy-
czynami prowadzącymi  aż  do lu-
dobójstwa . (…)

Jak widać, życie toczy się swoimi 
ścieżkami, co nie znaczy, że o histo-
rii nie musimy pamiętać. Chciałbym 
jeszcze nie raz pojechać do (…) z 
synem czy wnukiem, popatrzeć na 
zielone pola oczyma przodków, po-
stawić im symboliczny krzyż i żyć 
nadzieją, że ta tragiczna karta histo-
rii nigdy się już nie powtórzy. (JO)

-----

Wysyłam rozszerzony tekst "Moje 
kresowe korzenie" ze zdjęciami (do 
uznania Redakcji) i myślę czy by 
nie warto - moją publikacją  otwo-
rzyć cos w rodzaju konkursu. (…)
Kresowy Serwis Informacyjny, 
jak najbardziej  mógłby przez  taki 
konkurs zmobilizować ,jeszcze ży-
jących, albo niestety tylko już   ich 
potomków, którym zaszczepili no-
stalgię, a nawet niewygasłą żało-
bę po utraconej ziemi dzieciństwa 
(SW)

----

Czas nieubłaganie zabiera z grona 
żyjących starych kresowian. Jest 
jeszcze pokolenie, któremu rodzice 
przekazali wiedzę o „krainie swojej 
szczęśliwości”. Ale dla większości 
powojennego pokolenia Polaków 
Kresy Wschodnie – to pojęcia już 
bez treści. Powoli zdarzenia i twa-
rze krewnych i znajomych blakną i 
znikają z pamięci. Może, czytając te 
wspomnienia, ktoś przypomni sobie 
jakieś wydarzenie lub bliską oso-
bę... (EK)

-------------------------------------------

Reasumując nie można zaprzeczyć, 
że takie wypowiedzi jak powyżej 
zacytowane nie dają do myślenia. 
Pomysł ogłoszenia konkursu pod 
hasłem „Moje kresowe korzenie” 
jest bardzo kuszący i wydaje się 

uzasadniony, ale są i wątpliwości. 
Czytając artykuł  Beaty Łabutin w 
Gazecie pl. Opole p.t. „Potomkowie 
Kresowiaków wstydzą się swojego 
pochodzenia?” rodzi się pytanie ilu 
będzie chętnych do wzięcia udzia-
łu w takim przedsięwzięciu? Mimo 
tego rozpoczniemy cykl publikacji 
wspomnień o rodzinnych korze-
niach, niejako na zachętę do udziału 
w takim konkursie. Zrobimy rów-
nież rozpoznanie wśród naszych 
czytelników w kwestii zaintereso-
wania tym tematem.
-------------------------------------------
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Planujesz zostać dziennikarzem...?
Koniecznie skontaktuj się z 

Kresowym Serwisem Informacyjnym
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Partnerzy medialni 

Dołącz do grupy
PARTNERÓW

MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

www.milno.pl  

www.olejow.pl

www.radiownet.pl

www.isakowicz.pl

www.ivrozbiorpolski.pl/

www.kresowianie.info/

www.polskiekresy.pl
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Niech inni sy jadą, dzie mogą, dzie chcą, Do Widnia, Paryża, Londynu,
A ja si zy Lwowa ni ruszym za próg! Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!
    Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu?     Tylko we Lwowie!
    Gdzie pieśnią cię budzą i tulą do snu?     Tylko we Lwowie!
    Czy bogacz czy dziad jest tam za „pan brat"     I każdy ma uśmiech na twarzy! ...
    A panny to ma, słodziutkie ten gród,.     Jak sok, czekolada i mniód!
    Więc gdybym miał kiedyś urodzić się znów-     Tylko we Lwowie!
    Bo ni ma gadania i co chcesz, to mów-     Ni ma-jak Lwów! 
Możliwe, że więcej ładniejszych jest miast, Lecz Lwów jest jedyny na świecie!
I z niego wyjechać, ta gdzież ja bym mógł! Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!

Szczepcio i Tońko w KSI

Nie zapomnij wydrukować bieżącego 
numeru 

Kresowego Serwisu Informacyjnego i 
przekazać go 

Kresowianom którzy jeszcze nie mają 
dostępu do Internetu. 
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