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1 września 2014

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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

W  tym roku obchodzimy bo-
lesne 75.rocznice: 1 września 
agresji faszystowskich Niemiec, 
17 września agresji bolszewic-
kiego Związku Sowieckiego oraz 
ukraińskiej rebelii na Kresach. 
O dwóch pierwszych rocznicach 
będzie głośno i szumnie, o tej 
trzeciej zapewne pamiętać będą 
nieliczni Polacy – a w aktualnej 
sytuacji Ukrainy, wystąpienia „re-
beliantów z Dombasu”, nasuwa to 
wiele refleksji.  

1. Przeciwko Polsce z Niemcami 
i Sowietami – wrzesień 1939  
Agresję Niemiec w dniu 1 wrze-
śnia 1939 roku Polacy przyjęli z 
niepokojem i wiarą w zwycięstwo. 
Rozczarowanie słabością polskiego 
wojska, zawód z postawy sprzymie-
rzonej Francji i Anglii uświadomiły, 
że bitwa jest przegrywana, ale woj-
na trwa i wymagać będzie większej 
daniny krwi, niż wydawało się to 
na początku.  Dzień 17 września 
dla Polaków na Kresach był praw-

dziwą tragedią, agresja Związku 
Sowieckiego wyzbywała Polaków 
jakiejkolwiek nadziei na możliwość 
obronienia Ojczyzny. Od zachod-
niej granicy atakowali Niemcy, od 
południa z wojskami niemieckimi 
szły wojska słowackie oraz dwa 
bataliony Legionu Ukraińskich Na-
cjonalistów, na wschód od Bugu 
wrogów było kilku. 

Dokończenie w dziale historia na 
stronie 28

75 rocznica........

..IV rozbioru Polski

75 lat temu, czyli 1 września 1939 
r., bez wypowiedzenia wojny, 
Niemcy  hitlerowskie zaatakowa-
ły Polskę na całej długości grani-
cy między obydwoma państwa-
mi. Symbolicznym początkiem 
drugiej wojny światowej stał się 
ostrzał polskiej składnicy tran-
zytowej Westerplatte w Gdańsku 
przez pancernik „Schleswig-Hol-
stein”. Żołnierze polscy, mimo 
ogromnej przewagi agresora, 
od początku stawiali bohaterski 
opór….  Historia walk z niemiec-
kim napastnikiem jest stosunko-
wo dobrze  znana ogółowi spo-
łeczeństwa, dlatego dziś uwagę 
czytelnika skupiamy na drugim 
agresorze, czyli Rosji Sowiec-
kiej. Podpisane 23 sierpnia 1939 r. 
przez Joachima von Ribbentropa i 
Wiaczesława Mołotowa porozu-
mienie zakładało ponowny roz-
biór Polski pomiędzy III Rzeszę a 
Związek Sowiecki. Linię podziału 
miały wyznaczać rzeki Pisa, Na-
rew, Wisła i San . W ciągu dwóch 
pierwszych tygodni wojny siły 
niemieckie systematycznie spy-
chały armię polską na wschód. 
Tam też uciekała ludność cywilna 
licząc, że na Kresach Wschodnich 
znajdzie schronienie. W połowie 
września 1939 r. główne działa-

nia na froncie polsko-niemiec-
kim koncentrowały się na dwóch 
obszarach: w centralnej części 
kraju pomiędzy doliną Bzury, 
Puszczą Kampinoską, Warszawą 
i Modlinem oraz na południowym 
wschodzie w pasie Zamość–To-
maszów–Lwów–górny Dniestr. 
Na obszarze obejmującym nieco 
ponad połowę województwa sta-
nisławowskiego, w sprzyjających 
prowadzeniu działań obronnych 
Karpatach, miał powstać umoc-
niony przyczółek umożliwiający 
długotrwałą obronę. Przy zacho-
waniu przez Sowietów neutralno-
ści i otrzymaniu wsparcia w sprzę-
cie ze strony Wielkiej Brytanii i 
Francji Wojsko Polskie mogłoby 
stawiać opór jeszcze przez wiele 
miesięcy, ale o świcie 17 września 
1939 r. wschodnią granicę Rze-
czypospolitej na całej długości 
przekroczyła Armia Czerwona. 
W tej sytuacji polskie działania 
obronne nie miały już szans po-
wodzenia. Prezydent RP potępił 
w swoim orędziu te działania,  ale 
nie zdecydował się jednak ogłosić 
stanu wojny między obydwoma 
państwami. 

Dokończenie w dziale historia na 
stronie 27  

POCZĄTEK  DRAMATU 
KRESÓW 

WSCHODNICH  II RP   
Redakcja

Ukraińska rebelia w Kresach 
we wrześniu 1939 r. 
 Stanisław Żurek
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Zrobiliśmy małe rozpoznanie, 
dlatego może nie wszystko i  
wszystkich jeszcze dostrzegliśmy. 
Chcieliśmy naszym czytelnikom 
zwrócić uwagę, na rocznicę o któ-
rej przez lata najpierw nie wolno 
było wspominać, a później nie-
chętnie wspominano. To napaść 
Sowietów na Polskę zapocząt-
kował dramat naszych Kresów 
Wschodnich i naszych rodaków 
tam zamieszkałych. Poniżej mała 
prezentacja:

1 wrzesień - Chorzów

Prezydent Miasta Chorzów, Prze-
wodniczący Rady Miasta oraz 
Komendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień mają przyjemność za-
prosić przedstawicieli środowisk 
kombatanckich, stowarzyszeń, 
zakładów pracy, szkół, mieszkań-
ców i radnych miasta oraz przed-
stawicieli chorzowskich harcerzy 
na uroczystość upamiętniającą 75. 
Rocznicę Agresji Hitlerowskiej 
i Napaści Sowieckiej na Polskę, 
która odbędzie się 1 września o 
godz. 12.00 pod Pomnikiem Żoł-
nierzy Polskich przy ul. Śląskiej.
Biuro prasowe Urzędu Mia-
sta Chorzów. http://chorzow.eu/

aktualnosci/2951-75-rocznica-
agresji-hitlerowskiej-i-napasci-
sowieckiej-na-polske-109.html

15 września - Gmina Giżycko.

Program:
    * 11:00 – Msza Św. w Ko-
ściele p.w. Ducha Św. Pocieszy-
ciela. Bezpośrednio po mszy ok. 
godz.11:40 przemarsz pod po-
mnik w parku przy ul. Moniuszki
    * 12:00 – Uroczystości przy po-
mniku poświęconym żołnierzom 
AK i Sybirakom. W programie: 
hymn państwowy oraz hymn Sy-
biraków w wykonaniu Orkiestry 
Wojskowej, przemówienia oko-
licznościowe, wręczenie odzna-
czeń, Apel poległych i salwa ho-
norowa, składanie kwiatów przez 
delegacje, symboliczne posadze-
nie dębu.
Za: http://www.powiatgizycki.
pl/75-rocznica-napasci-rosji-
sowieckiej-na-polske-i-dzien-
sybiraka/

17 wrzesień - Suwałki

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach Andrzej Paweł 
Chuchnowski oraz Prezydent 

Miasta Suwałk Czesław Renkie-
wicz zapraszają na uroczystości 
17 września 2014 r. w związku z 
75. rocznicą agresji ZSRR na Pol-
skę

Program:
Pomnik Żołnierzy Września 1939 
r., ul Wojska Polskiego
12.00 – rozpoczęcie uroczystości
12.05 – wystąpienie okoliczno-
ściowe Prezydenta Miasta Suwałk
12.20 - złożenie kwiatów
12.30 – przejazd na cmentarz pa-
rafialny, ul. Bakałarzewska
12.50 – złożenie kwiatów pod Po-
mnikiem Sybiraków
Za: http://www.radio5.com.pl/in-
dex.php?id=5&impreza=56815

17 września- Kalisz

Zarząd Oddziału i Koła Związku 
Sybiraków oraz Miejski Komitet 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w Kaliszu   zapraszają na ob-
chody  75. rocznicy napaści wojsk 
sowieckich na Polskę. 
Uroczystość odbędzie się 17 
września w Ogrójcu Klasztoru 
OO. Jezuitów przy ul. Stawiszyń-
skiej w Kaliszu. Program uroczy-
stości przewiduje: godzina 10.00  
- zbiórka uczestników i pocztów 
sztandarowych, hymn państwo-
wy, powitanie zebranych uczest-
ników, przemówienie okoliczno-
ściowe przedstawiciela Związku 
Sybiraków, program słowno- mu-

zyczny w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Zesłańców Sybiru i Li-
ceum Ogólnokształcącego SS. 
Nazaretanek, złożenie wiązanek 
kwiatów i zapalenie zniczy pa-
mięci, Hymn Sybiraków, msza 
św. w Sanktuarium  Serca Jezusa 
Miłosiernego celebrowana przez 
superiora OO. Jezuitów i Kapela-
na Związku Sybiraków.
Za: http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-
-mieszkancow/aktualnosci/patrio-
tyczny-wrzesien-0

Poniżej plakaty miast Koło i 
Dzierżoniów.

75 rocznica napaści Sowietów na 
Polskę, gdzie i kto o tym pamięta?
Redakcja
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IV Spotkanie Miłośników 
Ziemi Wołyńskiej i Kresów 
w Świątnikach koło Sobótki 
na Dolnym Śląsku.
Redakcja
Jak dowiedzieliśmy się od orga-
nizatorów tegoroczne spotka-
nie Kresowian w Świątnikach 
będzie miało niecodzienny 
charakter, bo międzynarodowy. 
Kresowy Serwis Informacyjny, 
który jest patronem medialnym 
tego wydarzenia od samego 
początku, w imieniu organiza-
torów zaprasza i informuje. W 
dniach od 13 do 14 września 
(sobota i niedziela) dojdzie do 
niezwykłego, spotkanie na dol-
nośląskiej ziemi. Po raz pierw-
szy, od blisko 70 lat, spotkają 
się byli mieszkańcy Wołynia i 
ich przyjaciele z całej, Europy. 
Przybędą  zorganizowane gru-
py z Holandii, Czech, Niemiec 
oraz Ukrainy. Przedwojenny 
Wołyń stanowił niezwykły ty-
giel narodowościowy i reli-
gijny, gdzie obok Niemców i 
Czechów mieszkali Polacy i 
Ukraińcy, Żydzi, Ormianie i 
Karaimowie. Zły wiatr histo-
rii rozrzucił ich, wszystkich 
po całym świecie. Tak więc w 
Świątnikach po raz pierwszy w 
takiej liczbie spotkają się na-
rody Wołynia i dawnych Kre-
sów Południowo Wschodnich 
II Rzeczpospolitej. Przed ob-
razem Matki Boskiej Bolesnej 
zostaną poświęcone: kopia cu-
downego obrazu, która zostanie 
zawieziona do parafii w Korcu 
na Ukrainie oraz pomnik, który 
kresowianie zawiozą tydzień 
później do Ludwipola (dzisiej-
sze Sosnove), aby postawić na 
nieistniejącym już cmentarzu 
katolickim. Podsumowaniem 
spotkania będzie wizyta cze-
skich dzieci; ofiar II wojny 
światowej które  przybędą do 
Wrocławia 23 września, aby 
upamiętnić swoich bliskich za-
mordowanych w więzieniu na 
Klęczkowskiej przez hitlerow-
ski aparat terroru. (23 września  
godz. 10.30).
Spotkanie mające międzynaro-
dowy charakter odbędzie się u 
stóp góry Ślęża. W Świątnikach 
bowiem znajduje się słynący 
łaskami obraz Matki Boskiej 
Bolesnej z Niewirkowa na Wo-
łyniu. Tegoroczne uroczystości 
honorowym patronatem objęli: 

arcybiskup Józef Kupny-me-
tropolita wrocławski, starosta 
wrocławski Roman Potocki, 
przewodniczący parlamentar-
nego zespołu do spraw Kre-
sowian poseł na Sejm Michał 
Jaros oraz były, wojewoda dol-
nośląski Krzysztof Grzelczyk. 

Organizatorzy zapraszają w 
sobotę od godz.10.30 na mszę 
świętą pod przewodnictwem 
abp Józefa Kupnego oraz pro-
boszcza parafii i współorgani-
zatora ks. Zbigniewa Słobodec-
kiego, W szkole podstawowej 
w Świątnikach można będzie 
obejrzeć  wystawę tematyczną 
„Wołyń i jego narody”.. Póź-
niej odbędzie się konferencję  
naukową pt. „Nasz Wołyń” z 
udziałem między innymi prof. 
Jarosława Vaculika, prof. Hen-
ryka Słowińskiego,  prof. Wła-
dysława Filara oraz dr Seba-
stiana Roosta. Nie zabraknie 
także występów zespołów ar-
tystycznych z Czech i Ukrainy 
oraz dolnośląskich zespołów 
folklorystycznych. Będą tak-
że polskie zespoły z Wołynia 
m.in. chór „Faustyna” z Rów-
nego. Dzień drugi rozpocznie 
się o godz. 11.30. Niedziela 
będzie Dniem Pamięci o Akcji 
„Burza” na  Wołyniu i Kre-
sach Południowo-Wschodnich 
z udziałem kompanii honoro-
wej Wojska Polskiego ,apelem 
pamięci i salwą honorową. 
Pokłosiem spotkania będzie 
pokonferencyjny apel opra-
cowany przez uczestników 
konferencji oraz rozpoczęcie 
procesu powołania  Międzyna-
rodowej, 
Federacji Miłośników Ziemi 
Wołyńskiej, której celem bę-
dzie objecie restauracją wie-
lokulturowych, pomników 
Wołynia oraz niesienie pomo-
cy obecnym mieszkańcom tej 
ziemi. 
Oficjalne zaproszenie i plakat 
znajduje się na łamach KSI. 
Zgłoszenia przyjmuje i udzie-
la informacji: Jerzy Rudnicki 
- prezes Towarzystwa Miło-
śników Kultury Kresowej 607 
001 775
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Mimo uchwalenia 3 lutego 2011 
roku przez Sejm ustawy O Na-
rodowym Dniu Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych, przywracanie 
ich pamięci i należnego miejsca 
w polskiej historii przychodzi 
z dużym trudem. Tym większa 
radość i uznanie dla środowiska 
Klubu Gazety Polskiej w Gryfi-
nie, z jej przewodniczącym pa-
nem Grzegorzem Węgrzynem na 
czele, które wystąpiło z  inicjaty-
wą  nazwania jednej z ulic miasta 
imieniem Żołnierzy Wyklętych  i 
doprowadziło ją do szczęśliwego 
finału.
W tym ok. 22 – tysięcznym po-
wiatowym mieście,  położonym 
niedaleko Szczecina udało się 
przekonać miejscowych samo-
rządowców, że w przestrzeni pu-
blicznej należy się szacunek nie 
tylko  weteranom walk II wojny 
światowej, ale także polskim żoł-
nierzom powojennej konspiracji 
niepodległościowej. Dwóch z 
tych samorządowców : Zastęp-
ca Starosty Powiatu – pan Jerzy 
Miller  oraz  Zastępca Burmi-
strza Miasta  - pan Janusz Kor-
żak zaszczycili swą obecnością 
tę patriotyczną uroczystość w 
dniu 15 sierpnia b.r.  To dzień 
Święta Żołnierza Polskiego więc 

najlepsza okazja  na uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie tabli-
cy z nazwą ulicy Żołnierzy Wy-
klętych w Gryfinie. Ulicy przy-
legającej do placu Solidarności 
i usytuowanej w pobliżu ulicy 
Armii Krajowej i tworzących 
razem patriotyczną przestrzeń 
miasta. Ta data to dzień kolejnej,  
94. rocznicy Bitwy Warszawskiej 
1920 roku oraz religijne świę-
to Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, uroczystości miały 
więc charakter patriotyczno-re-
ligijny. Kompania Honorowa 12 
Dywizji Wojska Polskiego swym 
udziałem zapewniła ceremoniał 
wojskowy a dziesięć  sztanda-
rów  organizacji wojskowych, 
związkowych, miejskich i pa-
triotycznych dodały tej uroczy-
stości splendoru. Rozpoczęły się 
o godz. 13-tej polową Mszą św. 
odprawioną na pl. Solidarności 
pod przewodnictwem proboszcza 
parafii p.w. Narodzenia NMP -  
ks. kan. Stanisława Helaka.    

  „ Musimy krzyczeć prawdę, 
gdy inni milczą.”

Te słowa Jerzego Popiełuszki 
napisane ręcznie na biało-czer-
wonym banerze , umieszczonym 

u podnóża ołtarza polowego na 
pl. Solidarności stanowiły motto 
gryfińskiej uroczystości. Polski 
Orzeł z 1920 roku, obraz przed-
stawiający Wniebowzięcie NMP 
oraz trzy słowa :    Bóg – Honor 

– Ojczyzna oznaczające trady-
cyjne polskie wartości, o które 
walczyły pokolenia patriotów 
stanowiły swoiste prezbiterium 
polowego ołtarza. 
Jest coś symbolicznego w tym, że 

słowa kapelana „Solidarności”, 
zamordowanego przez komuni-
stów w październiku 1984 roku, 
zostały przypomniane tu na pla-
cu Solidarności i to w takim dniu. 
Ksiądz Jerzy przypominał nam, 

Święto15 sierpnia 2014 - w 
Gryfinie ulica dla Żołnierzy 
Wyklętych. 
Paweł Bendkowski
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że bez prawdy nie ma wolności i 
On o nią swą kapłańską posługą, 
swym słowem walczył. I tą wal-
ką wzmacniał Polaków w ciemne 
dni jakie nastały po wprowadze-
niu stanu wojennego w Polsce i 
zdławieniu  Solidarności, pol-
skiego społecznego ruchu wol-
nościowego przez reżimowego 
generała o polskim nazwisku w 
noc 13 grudnia 1981 roku. Pew-
nie gdyby się ten błogosławio-
ny kapłan urodził się wcześniej 
, przed wojną 39 roku, to byłby 
zapewne kapelanem wojskowym 
jednego z oddziałów polskiego 
podziemia niepodległościowe-
go. Niezłomnych Żołnierzy Ar-
mii Krajowej i Narodowych Sił 
Zbrojnych wiernych przysiędze 
wojskowej, którzy potem zasi-
lili oddziały WiN-u  i Konspi-
racyjnego Wojska  Polskiego. A 
tak był kapelanem podziemnej 
Solidarności, gdzie Ci nieliczni 
tak jak dawni „Wyklęci” stawili 
opór wobec olbrzymiej „czerwo-
nej” przemocy, opór wydawało 
się bez szans na zwycięstwo.

A jednak jak powiedział w swej 
homilii ks. Helak duch wolno-
ści przenoszony z pokolenia na 
pokolenie od czasów powstania 
listopadowego i styczniowego 
dał siłę polskim żołnierzom  i 
zwycięstwo w bitwie o Warsza-
wę 15 sierpnia 1920 roku. To 
zwycięstwo w bitwie z bolsze-
wicką nawałą,  uważanej za 18 
najważniejszą bitwę świata   ura-
towało nie tylko Polskę ale i Eu-
ropę.  Zatrzymało bowiem marsz 
komunizmu na Zachód Europy. 
Co znaczy duch wolności i od-
powiedni przywódcy, znający 
wojskowe rzemiosło i umiejący 
ten patriotyzm zagospodaro-
wać. I go kultywować, tak jak  
II Rzeczpospolitej  czyniło to 
polskie państwo. Dlatego Polska 
jako pierwsza, choć osamotnio-
na, potrafiła stawić opór hitle-
rowskim Niemcom we wrześniu 
1939 roku. I dlatego mimo ko-
munistycznego terroru po zakoń-
czeniu wojny tysiące Polaków 

idących do leśnych oddziałów 
podziemnej konspiracji podję-
ło tę heroiczną, choć jak wyda-
wało się beznadziejną walkę o 
wolność swojej Ojczyzny.  Jak 
przypomniał w swej homilii  ks. 
Stanisław Helak ostatni polski 
Żołnierz Wyklęty – Józef Fran-
czak ps. „Lalek” został zabity w 
obławie przez  komunistycznych 
oprawców 21 października 1963 
roku. Czyli 18 lat po zakończe-
niu II wojny światowej. Dziś 
tym Niezłomnym oddajemy ho-
nory, palimy znicze i składamy 
kwiaty jako wyraz naszej pamię-
ci i wdzięczności. Również tu 
w Gryfinie przy ulicy Żołnierzy 
Wyklętych.
Po Mszy św. w oficjalnej części 
uroczystych obchodów Święta 
Żołnierza Polskiego mieliśmy my 
okazję wysłuchać pozdrowień i 
życzeń dla żołnierzy  i ich rodzin, 
weteranów misji pokojowych, 
żołnierzy rezerwy i w stanie 
spoczynku a także dla wetera-
nów wojennych, z których  kilku 
przybyło na to święto. W imieniu 
Dowództwa 12 Dywizji Zmecha-
nizowanej im. B. Krzywoustego 
życzenia te złożył Zastępca Do-
wódcy Batalionu Saperów – pan 
mjr Marek Niziołek. Odczytany 
został list z życzeniami od Mi-
nistra Obrony Narodowej pana 
Tomasza Siemoniaka. Życzenia 
złożył także przedstawiciel Za-
rządu Okręgu Szczecin  Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej i prezes środowisk 27 
Dywizji Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty AK pan Jerzy Mużyło, któ-
ry wygłosił przemówienie.
Zwrócił w nim uwagę, że cyt. :”  
Preambuła  do ustawy z dnia 3 lu-
tego 2011r. o ,,Narodowym Dniu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych’’- 
mówi: ,,W Hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym  -Bohaterom anty-
komunistycznego podziemia, 
którzy w obronie niepodległego 
bytu Państwa Polskiego, walcząc 
o prawo do samostanowienia i 
urzeczywistniania dążeń demo-
kratycznych  społeczeństwa pol-
skiego, z bronią w ręku jak i w 

inny sposób przeciwstawili się 
sowieckiej agresji i narzucone-
mu siłą ustrojowi”.  I dalej ko-
mentuje te słowa:
„Niby wszystko jasne lecz tak nie 
jest. Powyższe Święto wyzwala 
u  wielu naszych rodaków wciąż 
kontrowersje. Dlaczego?  Po 
pierwsze dlatego, że jest niejako 
wyrwane z kontekstu naszej tra-
gicznej historii. A po drugie dzie-
siątki lat propagandy odcisnęły 
się na powszechnej świadomości 
i spora część społeczeństwa żyje 
w kłopocie z wartościowaniem  
zjawisk historycznych po II Woj-
nie Światowej. Jak do tej pory 
nie było stać naszego państwa , 
parlamentu na potępienie żad-
nych z wydarzeń stanowiących 
przyczyny utraty suwerenności 
naszego kraju. W malowanym  
przez  propagandę obrazie nie-
podległościowi konspiratorzy to 
ludzie powodowani niskimi po-
budkami, zdeprawowani, okrutni 
, często obciążeni kolaboracją z 
niemieckim okupantem, Czarny 
wizerunek  upowszechniały pod-

ręczniki szkolne, literatura po-
pularna i filmy. Ten sam schemat 
uprawiali także tzw. resortowi 
historycy.
Impulsem do zmiany tej sytu-
acji było powołanie w 2000 roku 
Instytutu Pamięci Narodowej, 
który przejął archiwa bezpieki. 
Możliwe stało się wtedy we-
ryfikowanie poprzednich usta-
leń w formie prac badawczych. 
Drugim silnym impulsem było 
przełamanie bariery milczenia 
środowisk kombatanckich, tak 
ważnych źródłowych świadków 
tamtych historycznych wyda-
rzeń.”
Mówca zauważył, że dokładnie 
nie wiemy dokładnie ile osób w 
interesującym nas okresie  prze-
winęło się przez wszystkie orga-
nizacje i grupy konspiracyjne, 
ale cytuję dalej:
„Na podstawie badań prowa-
dzonych przez IPN szacuje się 
ich liczbę w przedziale 120-180 
tysięcy Liczby te obejmują człon-
ków organizacji oraz grup zbroj-
nych pomijają zaś szeroki krąg 
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osób zaangażowanych w pomoc, 
formalnie pozostających poza 
organizacją. Uwzględnienie ca-
łego tego zaplecza pokazuje ilu 
ludzi podejmowało ryzyko zwią-
zane z działaniem na rzecz pod-
ziemia. W 1945 roku w lasach 
przebywało między 13 a 15 ty-
sięcy ludzi, w 1946 roku w prze-
dziale 6.600-8.600, zaś po amne-
stii a latach 1947 i 1950 przez 
oddziały przewinęło się niecałe 
2 tysiące partyzantów. W 1950 
r. walkę zbrojną kontynuowało 
jeszcze 250-400 osób. Po 1953 
roku poza kilkoma wyjątkami nie 
tworzyli oni już grup o charakte-
rze partyzanckim.” 

To był wynik terroru wobec spo-
łeczeństwa i zdecydowanej wal-
ki  z partyzantami milionowych 
sił  sowieckiego i powiązanego z 
nim polskiego aparatu przemocy 
zarówno wojska  jak i cywilnej 
bezpieki. To cały ten aparat, jak 

przypomniał pan Jerzy Mużyło, 
doprowadził do wyeliminowa-
nia kwiatu narodu polskiego w 
licznych więzieniach i obozach 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, zamordowanych 
i zamęczonych w latach 1944-
1956. Komunistyczne sądy 
przeprowadzając w tych latach 
28 tysięcy procesów sądowych, 
skazały na wieloletnie więzienia 
tysiące polskich żołnierzy i pa-
triotów. Wg prof. Jana Żaryna, 
byłego dyrektora Biura Euka-
cji IPN w Warszawie, w latach 
1948-1956 na orzeczonych po-
nad 8 tysięcy kar śmierci zostało 
wykonanych ok. 4,5 tysiąca. Jak 
mówi p. Jerzy Mużyło: „Ci bo-
haterzy, znani dowódcy podzie-
mia zbrojnego i setki wiernych 
im do końca żołnierzy i party-
zantów to współcześni Gladia-
torzy Polskiej Sprawy. 

 „Morituri Te Salutant, Polsko”

„Idący na śmierć pozdrawiają 
Cię” - tymi słowami dalszą część 
swego przemówienia  zatytuło-
wał pan Jerzy Mużyło, korzysta-
jąc z łacińskiego zwrotu, który 
już wcześniej w czasie powstania 
styczniowego w 1863 roku użył  
poeta Felicjan Faleński. Jak bo-
wiem stwierdził mówca, cyt.:
Szli do podziemia a z niego do 
ziemi z pełną świadomością  cze-
kającej ich zagłady fizycznej, a 
potem zagłady moralnej, bo ich 
niewinne groby pokryła nie tyl-
ko ziemia, ale i błoto oszczerstw, 
kłamstw, pomówień i szyderstw, 
przez dziesięciolecia zastygłe w 
magmie milczenia. Mieli zostać 
na zawsze bandytami, przestęp-
cami politycznymi. 
Zapomnienie dzisiejsze to jak 
ich druga śmierć cywilna. Zapo-
mnienie dzisiejsze ,nasze wspól-
ne, dobrowolne ,już nie nakazane 
wpisuje się bowiem w scenariusz 

oddania Ukochanej Ojczyzny 
tym którzy jej tylko używają,  ale 
wcale jej nie kochają. Ta kon-
statacja musi nam pokazać, jak 
wyjść z tej matni, u której w jakże 
upartym czekaniu na odwrócenie 
Jałty, gnili i ginęli najwspanialsi 
ludzie pokolenia naszych ojców i 
dziadów. Jak z pod tej darni wy-
prowadzić w przestrzeń publicz-
ną cienie będące uosobieniem 
honoru. Jak to zrobić, aby przede 
wszystkim dzisiejszym kilkuna-
stolatkom powiedzieć; ,,Oto oni. 
Bądźcie im podobni, a Polska 
będzie lepsza, będzie Polską po 
prostu.”

Zwracając się zaś do obecnych 
na widowni kilku kombatantów 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty  
AK powiedział:
:  „Byliście patriotami najczyst-
szej wody, biliście się o wolną 
demokratyczną Polskę. Choć 
wróg nie nosił tylko jedno imię- 
daliście radę. Po skrytobójczym 
rozbrojeniu przez Sowietów w 
pamiętnym Skrobowie 25lipca 
1944r, wielu z Was kontynuowa-
ło walkę-poszerzyliście Armię 
Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj po 
wielu latach upokorzeń żyjecie w 
wolnym demokratycznym kraju. 
Może nie jest to jeszcze ta Wasza 
wymarzona ojczyzna, to wierzy-
my,  że procesy demokratyczne do 
niej doprowadzą.” Ci do których 
się zwracał czyli por. Roman 
Kucharski, por. Kazimierz 
Lachiewicz  i por. Kazimierz 
Cytrycki zostali odznacze-
ni  przyznanymi  im Krzyżami 
Obrońców Wołynia. Odznaczeń 
dokonał  pan mjr Marek Nizio-
łek w towarzystwie pana Jerzego 
Mużyły. 

Po wręczeniu odznaczeń odczy-
tany został Apel Poległych. Po 
nim zagrała trąbka, a dla uczcze-
nia pamięci Żołnierzy Wyklętych 
została przez żołnierzy Kompanii 
Honorowej WP  wykonana salwa 
honorowa.
Następnie zebrani, wśród nich 
przedstawiciele władz i wojska  
oraz proboszcz ks. St. Helak a 
także kombatanci i wszystkie 
poczty sztandarowe przeszli na 
ulicę przylegającą do placu Soli-
darności, czyli na ulicę Żołnierzy 
Wyklętych, gdzie nastąpiło jej 
symboliczne otwarcie (poprzez 
ściągnięcie biało-czerwonej 
wstęgi z tabliczki z jej nazwą) 
oraz jej poświęcenie przez ka-
płana. Defilada Kompani Hono-
rowej WP maszerującej w rytm 
wojskowej pieśni „Czerwone 
Maki” nowo otwartą ulicą  była 
nagrodzona rzęsistymi brawa-
mi. Potem nastąpiło składanie 
kwiatów i zniczy przez delegacje 
obecnych na uroczystości środo-
wisk. 
Powrót na plac Solidarności na-
stąpił by zarówno goście jak i 
mieszkańcy  Gryfina mieli oka-
zję obejrzeć program artystyczny 
przygotowany z okazji dzisiej-
szego Święta.

Żołnierze Wyklęci…, autor : Jan 
Piotr Iwański

Nieposkromieni
Niezłomni
Niepokorni
Nieprzejednani
Niepokonani
Nieugięci
Wierni ideałom
Wierni wolności
Wierni przysiędze
Wierni Ojczyźnie
Wierni zawsze
Zawsze uczciwi
Zawsze skromni
Zawsze waleczni
Zawsze gotowi działać
Zawsze Bóg – Honor – Ojczyzna
Z troską o bliskich
Z Bogiem w sercu
Z pieśnią na ustach
Z miłością do Niej
Ukochanej Polski
W każdej chwili
Gotowi za Nią oddać życie
Bez wahania wielu oddało
Bez cienia skargi
Więc – czy „wyklęci”?
Po latach wrócili
Do Domu
Po latach
Zwyciężyli
Kiedyś Wyklęci

Program artystyczny , słowno-
-muzyczny wypełnili zarówno 
aktorzy teatru „Chór” pani Wie-
sława Glińska i pan Patryk Ko-
walczyk, którzy recytowali wier-
sze oraz pieśni śpiewane przez 
zespoły muzyczne z Chojny, 
Bielika i Borzynia.
Usłyszeliśmy  piękne wiersze 
Zbigniewa Herberta „Wilki” i 
„Guziki”, wiersz „Obława” Jac-
ka Kaczmarskiego oraz wiersz 
Jana Piotra Iwańskiego „Żołnie-
rze Wyklęci”. Widzowie mieli 
okazję usłyszeć wesołe pieśni 
ludowe i podziwiać panie w ich 
strojach regionalnych jak i pieśni 
patriotyczne. Zespół muzyczny 
z Chojny zaprezentował zarów-
no wojskowe pieśni” Piechota” 
i „Dziś do Ciebie przyjść nie 
mogę”, ludową przyśpiewkę 
„Bywaj dziewcze”, jak i hymn 
„Solidarności” autorstwa Jana 
Pietrzaka „Żeby Polska była 
Polską”, wszystkie nagradzane 
gromkimi brawami. Repertuar 
był różnorodny więc widownia 
tych patriotycznych uroczystości 
mogła być usatysfakcjonowana. 
A goście zostali nawet na koniec 
poczęstowani smaczną żołnier-
ską grochówką i specjalnie przy-
rządzonym mięsiwem. Za ten 
poczęstunek na świeżym powie-
trzu jak i całą uroczystość orga-
nizatorom należą się serdeczne 
podziękowania.

To była bardzo udana impre-
za, a mieszkańcy Gryfina mogą 
być zadowoleni i dumni, że ini-
cjatorzy i wykonawcy pomysłu 
nazwania ulicy imieniem  Żoł-
nierzy Wyklętych dołożyli swą 
cegiełkę w upamiętnianiu przez 
obecne i kolejne pokolenia na-
szych Bohaterów, którzy oddali 
swe życie w walce o niepodle-
głość Ojczyzny.

Zdjęcia : Paweł Bendkowski
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Znakomity polski badacz marty-
rologii Polaków w byłej Małopol-
sce Wschodniej oraz na terenach 
obecnej Rzeczypospolitej,  ś. p.  
Edward Prus ustalił, że nasze spo-
łeczeństwo (w kraju i poza jego 
granicami) składa się w około 
1/3  z osób wywodzących swoje 
korzenie z Ziem Kresowych.
Wobec tej niezwykłej konstatacji, 
na usta cisną się ważkie z zarazem 
trudne pytania dotyczące polityki 
naszego państwa ukierunkowa-
nej na spełnienie oczekiwań tak 
ogromnej rzeszy obywateli.
Tych pytań, których nie sposób 
uniknąć w żadnej rzeczowej dys-
kusji, a które nurtują każdego 
Polaka mającego w sercu iskierki 
patriotyzmu – jest wiele. Dzisiaj 
warto przytoczyć choćby kilka 
tych najważniejszych:
1/ Dlaczego nie ma spójnego i 
konsekwentnie realizowanego 
programu pomocy tym Polakom, 
którzy  zdecydowali się pozostać 
na  dawnych polskich ziemiach, 
oderwanych w następstwie II Woj-
ny Światowej?
2/ Jakie są przyczyny minimalizo-
wania (a obecnie wręcz – zaniku) 
poparcia ze strony naszego pań-
stwa dla pielęgnowania w Polsce 
pamięci o tragicznej przeszłości 
Kresów, która stała się udziałem 
milionów naszych obywateli?
3/ Dlaczego nieomal cały ciężar 
szanowania i kultywowania pa-
mięci ofiar hekatomby na Ukrainie 
oraz w innych krajach ościennych 
spoczywa aktualnie na barkach 
organizacji społecznych, pozba-
wianych sukcesywnie jakiejkol-
wiek pomocy ze strony własnego 
państwa?
4/ Z jakich powodów uwidacznia 
się na każdym kroku rozbieżność 
pomiędzy działaniami  państwa i 
większości mediów a oczekiwa-
niami naszych kombatantów, ofiar 
oraz ich rodzin?
5/ Kto odpowiada za manipulacje 
faktami historycznymi, rozpo-
wszechnianymi w Polsce z nie-
spotykanym dotąd rozmachem w 
formie publikacji książkowych, 
naukowych oraz dziennikarskich - 
krzywdzących i raniących pamięć 
ofiar ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów? 
6/ Jakie są powody braku sku-
tecznych reakcji władz polskich 
na powstawanie na Ukrainie i na 
Litwie ośrodków zajmujących się 
kultywowaniem ideologii faszy-
stowskiej?
Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że jeszcze przed 30 laty, 
nikomu przez myśl nie przeszło 
aby tych, którzy należeli do UPA 
nazywać partyzantami lub żołnie-
rzami. Dla zwykłych ludzi oraz 
dla naukowców, dziennikarzy 

i polityków było oczywiste, że  
banderowcom na zawsze przypi-
sane jest wyłącznie jedno jedyne 
określenie – bandyci. Obecnie, 
wbrew ustaleniom organizacji 
międzynarodowych oraz na prze-
kór definicjom MPHKZ (Między-
narodowego Prawa Humanitarne-
go Konfliktów Zbrojnych), kilku 
profesorów polskich uczelni oraz 
dziennikarzy nobilituje byłych 
zwyrodnialców obdarzając ich 
określeniami na które nigdy nie 
zasłużyli. Co znamienne, jeszcze 
nie tak dawno nikt normalny w 
Polsce nie śnił nawet w najczar-
niejszych snach, że ktokolwiek 
stojąc na naszej ziemi ośmieli 
się nazwać członków UPA (i to z 
mównicy sejmowej) - bohaterami 
i przyrównywać ich do żołnierzy 
AK. Nikt też nie przypuszczał, że 
nie tylko na Ukrainie ale również 
w Polsce znajdą się osoby goto-
we stawiać pomniki ku czci tych 
morderców bardziej okrutnych 
niż hitlerowcy. Nie przewidywa-
liśmy również, że polski Senat 
samorzutnie przyjmie uchwałę 
potępiającą ,,Operację Wisła”, 
uznając ją za zbrodniczą zaś pol-
ski Sejm odmówi nazwania lu-
dobójstwem rzezi setek tysięcy 
Polaków dokonanych w b. Mało-
polsce Wschodniej i na Lubelsz-
czyźnie. Co więcej, jeszcze nie 
tak dawno wydawało się zupełnie 
nierealne publiczne wychwalanie 
przez dziennikarzy i polityków 
tych ugrupowań ukraińskich, któ-
re otwarcie posługują się hasłami 
i znakami OUN, zgromadzonych 
pod czerwono-czarnymi chorą-
gwiami.
Jednak te sytuacje w Polsce 
nastąpiły! Stały się one faktem 
pomimo licznych głosów oporu 
oraz pomimo wystąpień przed-
stawicieli środowisk patriotycz-
nych, a w tym kombatantów i 
członków rodzin Kresowych. Co 
gorsze, uważna obserwacja sce-
ny politycznej wskazuje, że cze-
ka nas jeszcze wiele podobnych 
upokorzeń i bolesnych przeżyć, 
w niedalekiej przyszłości, przy 
czym należy sądzić, że wołania 
o opamiętanie w tym zakresie 
będą jak dotychczas wyciszane i 
ośmieszane.
W tym miejscu nieodzowne jest 
wskazanie głównych przyczyn 
warunkujących sygnalizowane 
zdarzenia oraz kompletny brak 
poszanowania odczuć i potrzeb 
Środowisk Kresowych przez 
większość elit politycznych oraz 
mediów w naszym kraju. 
Do tego rodzaju przyczyn należy 
zaliczyć przede wszystkim:

Po pierwsze: Błędne odczytywa-
nie przez polskie elity polityczne 

nacjonalistycznych sygnałów pły-
nących z Ukrainy oraz nieodpo-
wiedzialne realizowanie koncep-
cji unikania drażliwych tematów 
historycznych w stosunkach z 
Ukraińcami, a także Litwinami 
- w celu zbliżenia tych narodów, 
ukierunkowanego na przeciwsta-
wienie się wpływom Rosji w Eu-
ropie Wschodniej.   
Po drugie: Faktyczną słabość Or-
ganizacji Kresowych oraz innych 
organizacji patriotycznych – jako 
sił realnego nacisku i skutecznego 
oddziaływania na elity polityczne 
i media. 

Skupiając się w tym miejscu na 
problemie, dotyczącym aktual-
nej kondycji naszych organizacji 
wskazać trzeba, że powody tego 
stanu rzeczy są następujące:   
1/ Nasze organizacje są liczne a 
przy tym niezwykle rozproszone i 
ukierunkowane na różne akcenty 
historyczno-środowiskowe, przy 
jednoczesnym braku jednej sil-
nej, centralnej struktury (np. 
partii) skupiającej wszystkie fun-
dacje, stowarzyszenia i inne orga-
nizacje. 
Taki stan rzeczy powoduje sto-
sunkowo silne wpływy o znacze-
niu lokalnym (dla poszczególnych 
organizacji) przy jednoczesnej 
minimalizacji  mocy zewnętrz-
nego oddziaływania naszego ru-
chu - w znaczeniu ogólnopolskim 
czy międzynarodowym. Nato-
miast tylko taka struktura byłby 
w stanie koordynować wszystkie 
działania o zasięgu krajowym, a 
w szczególności prace związane z  
inicjatywami budowy pomników 
i cmentarzy oraz byłby silnym re-
prezentantem Ruchu Kresowego 
na zewnątrz. 
2/ Organizacje skupiają się na 
lokalnych działaniach, które wy-
dają się dla nich istotne, z małym 
marginesem dla przedsięwzięć 
ogólnych, ogólnopolskich, wy-
magających na przykład pilnego 
skupienia ,,ad hoc” poważnych 
sił i środków zdolnych wpływać 
na decyzje polityków, mediów i 
akcje mniejszości narodowych.
3/ Poszczególne organizacje są 
niezwykle słabo zorganizowane 
pod względem wizerunkowym 
i lobbingowym, co powoduje 
upośledzenie ich wpływu i roz-
poznawalności w środowisku 
warszawskiej władzy samorzą-
dowej (najbardziej wpływowej) i 
administracji rządowej. W Polsce 
jest znacznie mniej Ukraińców a 
posiadają w każdej kadencji 1 lub 
2 posłów/senatorów, kilku profe-
sorów i dziennikarzy,  którzy ze 
względu na swoje ,,koligacje” są 
w stanie paraliżować niewygodne 
dla nich inicjatywy polskich kół 

związanych z ruchem Kresowym.
4/  Brak jest jednego (ogólno-
polskiego) skoordynowanego 
zespołu osób, posiadających 
wiedzę z zakresu nowoczesnych 
metod komunikacji - internetu, 
zdolnych do zsynchronizowanego 
i natychmiastowego przeciwdzia-
łania (krytycznego komentowania 
w dużej skali) kłamliwych ataków 
medialnych oraz nieuczciwych, 
nierzetelnych publikacji książko-
wych, telewizyjnych i radiowych, 
a tym samym zapewnienia obec-
ności na forach internetowych 
znacznej liczby osób zdolnych do 
wyrażania swoich poglądów na 
bieżące, ważkie z punktu widze-
nia Ruchu Kresowego tematy o 
znaczeniu ogólnokrajowym.
5/  Napływ młodych kadr do or-
ganizacji jest powolny i ograni-
czony do wąskiego środowiska 
zintegrowanego, co jest skutkiem 
braku wykorzystania nowocze-
snych metod kontaktu z młodym 
pokoleniem, wymagającym od-
rębnej logiki narracji niż dotych-
czasowa. Trzeba się zastanowić 
już teraz, co Ruch Kresowy bę-
dzie mógł zaoferować młodzieży 
kiedy nasi ostatni kombatanci – 
bohaterowie odejdą na wieczną 
wartę. 
6/ Brakuje zachęt dla młodsze-
go pokolenia, które poprawiłyby 
atrakcyjność Ruchu Kresowego 
(np. muzeów, przedsięwzięć fil-
mowych i poszukiwawczych, a 
także prostszych elementów w 
postaci charakterystycznych em-
blematów-naszywek, kalendarzy, 
naklejek na pojazdy czy innych 
wizualizacji).
7/ Nie działa w sposób zorgani-
zowany system stałego moni-
torowania poczynań na Zach. 
Ukrainie, związanych z deprecja-
cją polskości i pamięci o pomor-
dowanych Polakach. Napływa-
jące stamtąd wieści mają w duże 
mierze charakter przypadkowy i 
są kierowane do różnych, rozpro-
szonych organizacji, co powodu-
je, że część z nich reaguje a część 
nie, zaś inne nie wiedzą w ogóle 
o zdarzeniach wymagających na-
tychmiastowej i celnej reakcji. 
8/ Nie ma wspólnego, łączącego 
środowiska kresowe, programu 
wskazującego najważniejsze 
cele (i środki finansowe do ich 
realizacji), do których należy za-
liczyć:
- doprowadzenie do powstania 
szczegółowej mapy miejsc kaźni i 
śmierci Polaków na Kresach oraz 
ekshumacji wszystkich szcząt-
ków ofiar tego ludobójstwa, 
- spowodowanie uznania UPA-
-OUN za organizacje faszystow-
skie - ze skutkiem ścigania ich 
propagatorów i apologetów przy-

najmniej na terenie Polski, 
- przetłumaczenie 3-4 książek na-
szych autorów na jęz. ukraiński i 
rozprowadzenie ich na Ukrainie, 
w celu zahamowania postępują-
cego fałszowania historii przez 
środowiska OUN,
- wprowadzenie do Sejmu lub 
Senatu osób, które byłyby rzecz-
nikami działań Kresowian, w wy-
niku działań własnych lub przy 
współudziale wybranych partii 
politycznych,
- utworzenie jednego, centralne-
go pisma (tygodnika) będącego 
silnym głosem Kresowian sły-
szalnym (w kraju i za granicą), 
zamiast znacznej ilości niskona-
kładowych kwartalników, biule-
tynów itp. pism mających bardzo 
ograniczony zasięg i tym samym 
wydźwięk,
- utworzenie muzeum poświęco-
nego ofiarom zbrodni dokonanym 
przez OUN-UPA z uwzględnie-
niem wskazania zidentyfikowa-
nych ofiar oraz ich oprawców,
- uruchomienie inicjatywy zmie-
rzającej do produkcji pełnome-
trażowego filmu fabularnego, 
ukazującego w sposób rzetelny i 
prawdziwy ludobójstwo Polaków 
na Kresach.

W celu realizacji w/w zadań  po-
wołuje się Tymczasową Radę 
Koordynacyjną Środowisk Kre-
sowych z tymczasową siedzibą w 
Zakopanem, 34-500 Zakopane ul. 
Jagiellońska 7/IIIp              kon-
takt: orzelbialy@zakopane.org.pl; 
konkreskresowian@vp.pl;    

W skład Rady wchodzą organiza-
cje i osoby fizyczne deklarujące 
wolę współpracy w tworzonym 
podmiocie. Wszelkie dalsze kro-
ki, a w szczególności:
a) harmonogram prac or-
ganizacyjnych z uwzględnieniem 
wyboru zarządu podmiotu, jego 
nazwy, siedziby oraz  ewentual-
nych  kroków formalno-praw-
nych zmierzających do rejestracji 
prawnej;
b) program działań bieżą-
cych;
c) działania medialne i pro-
pagandowe zostaną podjęte po 
szczegółowej analizie sytuacji i 
dyskusji - prowadzonej także za 
pomocą środków komunikacji -  
w której wezmą udział wszystkie 
organizacje oraz osoby fizyczne 
wchodzące w skład Rady.

Wojciech Orawiec – Przewodni-
czący „Porozumienia Orła Białe-
go” 
Dariusz Raczkiewicz – płk. rez. 
WP

Apel
w sprawie utworzenia szerokiego 

frontu Środowisk  Kresowych RP
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We Wrocławiu, w Klubie Muzyki 
i Literatury, odbyły się pierwsze 
regionalne konsultacje przedsta-
wicieli środowisk kresowych z 
pięciu południowo-zachodnich 
województw w sprawie powoła-
nia ogólnopolskiej reprezentacji. 
Dotychczasowe struktury cen-
tralne nie wypełniają należycie 
swojej roli. Na ostrzu krytyki 
znalazły się zaniedbania zwią-
zane z odwołaniem Marszu Pa-
mięci w Warszawie , który miał 
przygotować Komitet wyłoniony 
przez Kresowy Ruch Patriotycz-
ny, a nie przygotował. Uznano 
takie zaniechanie za świadome 
likwidowanie cennych inicjatyw 
kresowych, dławienie pomysłów, 
które obrazują antypolską zbrod-
niczą działalność OUN i UPA. 
Uznano też za niewłaściwe i 
szkodliwe dla ruchu wiązanie się 
organizacji kresowych z partia-
mi politycznymi. Nie oznacza to 
uchylania się od wspierania tych 
idei i koncepcji politycznych, 
które służą historycznej prawdzie 
i szanują odrębność i samodziel-
ność stowarzyszeń kresowych. 
Nie udało się do tej pory posta-
wić w Warszawie pomnika po-
święconego ofiarom ludobójstwa 
na Kresach. Nie powstał Instytut 
Kresowy. Sejm nie ustanowił 11 
Lipca Dniem Pamięci o ofiarach 
ludobójstwa. Nie nabrało kształ-
tu wiele innych ważnych inicja-
tyw społecznych. Przez ćwierć 
wieku środowiska kresowe nie 
zbudowały silnej, nieuwikłanej 
politycznie swojej centralnej 
reprezentacji. Pora najwyższa, 
by taka godna i prężna repre-
zentacja powstała. Zebrani we 
Wrocławiu przedstawiciele śro-
dowisk kresowych przedyskuto-
wali dwie wyłaniające się realne 
koncepcje. Jedna mówi o stwo-
rzeniu zupełnie nowego organi-
zmu centralnego, niekoniecznie 
w Warszawie, który zajmie się 
w sposób dynamiczny realizacją 
wielu zgłaszanych do tej pory 
konkretnych pomysłów. Druga 
natomiast zachęca do podjęcia 
ostatniej próby zdecydowanego 
przebudowania Kresowego Ru-
chu Patriotycznego i nadania mu 
nowego impetu organizacyjnego 
i programowego. Musi to nastą-
pić szybko, z uwzględnieniem 
daleko idących zmian struktural-
nych i personalnych. W tym celu 
Kędzierzyn Koźle, a dokładniej 

mówiąc, prezes Stowarzysze-
nia Kresowian w tym mieście, 
Witold Listowski, przygotował 
Statut całkowicie odnowionej 
struktury organizacyjnej. Sta-
tut ten spotkał się z życzliwym 
przyjęciem zebranych i poddany 
zostanie dalszym konsultacjom 
i dyskusjom w wielu innych 
miejscach kraju. Zgromadzeni 
we Wrocławiu przedstawiciele 
stowarzyszeń kresowych gotowi 
są do poparcia przedstawionego 
statutu i wyłonienia wskazanych 
przez siebie kandydatów do no-
wych władz centralnych. Pragną 
w tym celu zasięgnąć też opinii 
innych środowisk kresowych w 
Polsce. Pragną współpracować 
ze wszystkimi ludźmi dobrej 
woli i stowarzyszeniami dzia-
łającymi na rzecz Kresów i ich 
roli w polskiej kulturze, nauce i 
historii, prezentować ruch kre-
sowy w kraju i za granicą, dbać 
o wiarygodność swoich przed-
stawicieli w lokalnych społecz-
nościach, a przede wszystkim 
nie pozwalać na zakłamywanie 
pamięci narodowej, wskazywać 
na nierozliczone i nieukarane do 
dnia dzisiejszego ludobójstwo, 
jakiego dokonały bandy OUN i 
UPA na Polakach. Walka o praw-
dę i nazywanie zbrodni ludobój-
stwa po imieniu to podstawowy 
składnik świadomości narodo-
wej. Nierozliczenie tej zbrodni 
zachęca nowych zbrodniarzy do 
kolejnych aktów ludobójczych. 
Gdyby okazało się, że kresowa 
Warszawa nie jest w stanie doko-
nać w sobie głębokich przeobra-
żeń, środowiska zebrane we Wro-
cławiu podejmują walkę o nową 
formułę organizacyjną. Nowa 
struktura ujęta w statucie – w na-
szym pojęciu - gwarantuje pełną 
suwerenność dotychczas istnieją-
cym organizacjom. Będzie je za-
sadniczo wspomagać i wspierać. 
Zapraszam zainteresowane naszą 
inicjatywą regionalne struktury 
kresowe z całego kraju oraz oso-
by prywatne do kontaktu ze mną, 
pisząc na adres: srokowski.stani-
slaw@gmail.com
  Zachęcam do podobnych inicja-
tyw w innych regionach Polski. 
Chętnie podzielimy się doświad-
czeniami. Liczymy na szerokie 
wsparcie. Czekamy też na nowe 
impulsy.

   www.srokowski.art.pl 

WROCŁAWSKIE 
KONSULTACJE 
ŚRODOWISK 
Kresowych
Stanisław Srokowski

Światowej sławy kompozytor 
Krzysztof Penderecki dyrygować 
będzie Orkiestrą Sinfonietta Cra-
covia podczas koncertu poświęco-
nego 75 rocznicy napaści sowiec-
kiej na Polskę, która miała miejsce 
17 września 1939 roku.
  
Krzysztof Penderecki fot. UM Ra-
dom
Koncert odbędzie się 16 września 
o godzinie 19. w radomskiej kate-

drze pw. ONMP.
W programie koncertu są utwory 
Krzysztofa Pendereckiego: Agnus 
Dei i Chaconne z Polskiego Requ-
iem, Passacaglia i Larghetto oraz 
kompozycja Dymitra Szostako-
wicza – Symfonia kameralna op. 
110 bis.
Wstęp wolny.
Koncert objęty jest patronatem 
Księdza Biskupa Henryka Tomasi-
ka, Prezydenta Radomia Andrzeja 

Kosztowniaka i Przewodniczące-
go NSZZ Solidarność Ziemia Ra-
domska Zdzisława Maszkiewicza.
Patronat honorowy sprawują sto-
warzyszenia Rodzina Katyńska 
i Rodzina Policyjna 1939 r. oraz 
Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręg Radom.
Za: http://www.radom24.pl/arty-
kul/czytaj/19875

Koncert Pendereckiego 
w 75 rocznicy napaści 
sowieckiej na Polskę

/ Krzysztof Penderecki fot. UM Radom

Wolontariusze projektu 
Strażnicy Narodowej Pamię-
ci dokonali ważnego odkry-
cia! Efektem terenowej pracy 
badawczej było zidentyfiko-
wanie miejsca pochówku 
– przypuszczalnie polskich 
żołnierzy. Na podstawie roz-
mów z mieszkańcami wsi, 
wolontariuszom udało się 
precyzyjnie ustalić miejsce, 
które następnie ukraiński 

archeolog przebadał wykry-
waczem metali. Po potwier-
dzeniu sygnałem obecności 
metalu przystąpiono do pre-
cyzyjnego odkrywania zie-
mi. Na głębokości ok. 1.5m. 
natrafiono na hełm, elemen-
ty umundurowania, a także 
pamiątki osobiste. Obecnie 
czekamy na ustalenie przez 
historyków okresu z jakiego 
pochodzą odnalezione przed-

mioty. Zapraszamy do dołą-
czenia do grup wolontariu-
szy, które wyjadą na Ukrainę 
jeszcze we wrześniu br. 
Na zgłoszenia czekamy do 
27 sierpnia pod adresami: 
olga.semeniuk@wid.org.pl, 
w.nowicki@wid.org.pl

Za: http://wid.org.pl/odnal-
zezlismy-mogile/

ODNALEZIONA 
MOGIŁA

Informacja z 18/08/2014
Redakcja
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IV Kongres Polskich Towa-
rzystw Naukowych na Obczyź-
nie obradować będzie na temat:
„Nowoczesne nauczanie trady-
cji ojczystych – Sybiracy i mło-
dzież”.
Oznacza to połączenie troski o 
zachowanie w środowiskach mi-
gracyjnych pamięci o trudnych 
polskich dziejach z wypracowa-
niem jak najbardziej atrakcyj-
nych i nowoczesnych metod ich 
nauczania.
IV Kongres stanie się platfor-
mą dialogu między najnowszy-
mi i najstarszymi pokoleniami 
migracyjnymi, a także między 
Polską, Wschodem i Zachodem 
(w tym polskimi skupiskami za-
morskimi).
    * W wątku związanym z dzieja-
mi Sybiraków ważne jest ocalenie 
pamięci (rejestracja relacji Sybi-
raków) oraz budowanie naukowej 
współpracy. Obecnie opuszczają 
nas na zawsze pokolenia ostatnich 
zesłańców na Sybir i do Kazach-
stanu. Wysłuchanie relacji i zapis 
ich tragicznych losów staje się 
ważnym elementem budującym 
naszą świadomość i wrażliwość 
historyczną. Dlatego planowana 
jest realizacja filmu dokumentują-
cego relacje żyjących jeszcze Sy-
biraków. W płaszczyźnie badaw-
czej konieczne jest nawiązanie 
kontaktu z uczonymi poza krajem 
w tym na Syberii. W wyniku dys-
kusji wytypowane zostaną tematy, 
które należałoby podjąć wspólnie, 
pożądany jest projekt międzyna-
rodowego opracowania na temat 
życia Polaków na syberyjskiej 
zsyłce.
 * W wątku dotyczącym szkolnic-
twa polskiego poza krajem, ob-
rady stanowić będą kontynuację 
debaty zapoczątkowanej podczas 
III Kongresu „Młodzież polska 
na obczyźnie – zadania edukacyj-
ne”. Potrzeba takiej debaty jest 
oczywista ze względu na liczne 
strumienie polskich migrantów i 
rosnące liczebnie młode pokole-
nie, które wychowuje się i kształci 
poza krajem. Dodatkowo, debata 
taka jest ważna w sytuacji, gdy 
polityka RP wobec szkolnictwa 
polskiego poza krajem jest nie-
stabilna. Niekorzystne zmiany w 
ostatnich latach urzędników MEN 
odpowiedzialnych za tę dziedzinę 
powodują poczucie samotności i 
bezradności w środowiskach pol-
skich poza krajem. Odpowiadają 
one na to powołaniem własnych 

struktur, przede wszystkim Kon-
gresu Oświaty Polonijnej, który 
szuka partnera do dyskusji w kra-
ju. IV Kongres umożliwi konty-
nuację refleksji na temat dobrych 
praktyk w zakresie pomocy pol-
skim placówkom szkolnym poza 
krajem. Będzie także okazją do 
weryfikacji postulatów zawar-
tych w Deklaracji Krakowskiej, 
uchwalonej podczas III Kongresu.
Kongres stanowić będzie oka-
zję do wymiany informacji oraz 
doświadczeń osób zaangażowa-
nych w badania dotyczące tema-
tu zsyłek Polaków, a także osób 
czynnie zaangażowanych w roz-
wój i unowocześnianie polskiego 
szkolnictwa poza krajem, w tym 
w przekazywanie polskich trady-
cji młodemu migracyjnemu poko-
leniu. Ponadto Kongres poprzez 
debatę na temat polskich tradycji i 
metod skutecznego podtrzymywa-
nia ciągłości kulturowej wpisuje 
się w działania na rzecz powrotu 
do kraju. Uruchomiona na użytek 
Kongresu strona internetowa zo-
stanie utrzymana po jego zakoń-
czeniu i służyć będzie jako miej-
sce dialogu oraz podtrzymywania 
kontaktów między środowiskami 
krajowymi i migracyjnymi w na-
stępnych latach.
Aby skutecznie zrealizować za-
dania integracyjne (kształtowania 
i podtrzymywania więzi i kon-
taktów z Polską), PAU zaprasza 
do współpracy znane instytucje 
naukowe, tym razem w organiza-
cji Kongresu pomagają Centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń 
i Przesiedleń UP http://www.zsyl-
kiwypedzenia.up.krakow.pl/, oraz 
Jagiellońskie Centrum Studiów 
Migracyjnych.
IV Kongres będzie platformą 
spotkania i integracji środowisk 
migracyjnych reprezentujących 
różne kraje oraz tych środowisk 
ze stroną krajową. Od strony 
praktycznej patrząc, każdy do-
tychczasowy Kongres owocował 
nawiązywaniem współpracy za-
równo między przedstawicielami 
różnych skupisk migracyjnych, 
jak również między nimi a krajem. 
Tak będzie i tym razem. Uczestni-
cy obrad zwykle nie mają okazji 
do spotkań, wymiany opinii, do-
świadczeń, poszukiwania wspól-
nych rozwiązań. Zaproszenie ich 
do kraju i umożliwienie im wygło-
szenia opinii to sygnał, iż władze 
są zainteresowane utrzymaniem z 
nimi kontaktu i wysłuchaniem ich 

oczekiwań. Wśród uczestników 
znajdą się różne środowiska: Sy-
biracy (z kraju oraz z diaspory) i 
badacze ich dziejów z kraju oraz 
z zagranicy; działacze edukacyj-
ni (wytypowani przez Kongres 
Oświaty Polonijnej), młodzi ba-
dacze migracji. Kongres stanie się 
w ten sposób platformą spotkania 
i dyskusji osób reprezentujących 
najstarsze i najmłodsze pokolenia 
migracyjne. Umiejscowienie tego 
spotkania w Krakowie stanowi 
dodatkową atrakcję dla zagranicz-
nych uczestników.
Celem ogólnym IV Kongresu Pol-
skich Towarzystw Naukowych na 
Obczyźnie jest budowanie więzi 
między różnymi środowiskami 
migracyjnymi, w tym najstarszym 
i młodym pokoleniem oraz mię-
dzy nimi wszystkimi a krajem, 
poprzez stworzenie atrakcyjnej 
platformy współpracy, wymia-
ny informacji oraz doświadczeń. 
Dotyczy to między innymi wspól-
nych przedsięwzięć, jak współpra-
ca badaczy z Polski i z diaspory w 
studiach na temat dziejów Sybi-
raków oraz w badaniach na temat 
edukacji ojczystej w diasporze.
Drugim celem ogólnym jest kon-
tynuacja zapoczątkowanej pod-
czas III Kongresu PTNnO debaty 
na temat polskiego szkolnictwa 
poza krajem. Chodzi o wyłonie-
nie w porozumieniu z Kongresem 
Oświaty Polonijnej gremium, w 
którym reprezentanci strony kra-
jowej oraz środowisk migracyj-
nych będą regularnie monitoro-
wać sytuację, stawiać diagnozę, 
poszukiwać nowych rozwiązań, 
proponować nowoczesne metody 
nauczania tradycji ojczystych (w 
tym np. dziejów polskich Sybira-
ków). Wszystko to umożliwi ko-
ordynację działań, która przełoży 
się na efektywne organizowanie 
polskiego szkolnictwa poza kra-
jem oraz propozycje atrakcyjnych 
programów nauczania.
Cele bezpośrednie i oczekiwane 
efekty realizacji projektu
 * Przygotowanie opracowań 
dotyczących stanu wiedzy na te-
mat dziejów polskich Sybiraków 
mieszkających w kraju i za grani-
cą.
* Prezentacja opracowań na temat 
dziejów polskich Sybiraków pod-
czas IV Kongresu.               * Ak-
tywizacja i mobilizacja środowisk 
polskich w krajach zamieszkania, 
kultywowanie polskości oraz zbli-
żenie do siebie różnych pokoleń 

migracyjnych, w tym potomków 
uchodźców wojennych oraz mi-
grantów poakcesyjnych.
 * Mobilizacja środowisk polonij-
nych do zainteresowania tematyką 
losów polskich Sybiraków.
 * Przygotowanie i prezentacja 
filmu rejestrującego dzieje Sybi-
raków (jeśli zostaną pozyskane 
środki).
* Przygotowanie akcji informa-
cyjnej i promocyjnej w środowi-
skach polonijnych na rzecz atutów 
wynikających ze znajomości języ-
ka polskiego wśród dzieci i mło-
dzieży, które nie mają kontaktu z 
polskim szkolnictwem.
 * Przygotowanie nowoczesnych, 
atrakcyjnych materiałów eduka-
cyjnych dla szkół polonijnych do 
nauczania dziejów zesłańców.
 * Przygotowanie opracowań do-
tyczących stanu i możliwości roz-
woju polskiego szkolnictwa za 
granicą.
 * Przegląd dokumentów zawie-
rających oczekiwania środowisk 
migracyjnych pod adresem strony 
krajowej w zakresie wspierania 
polskiego szkolnictwa za granicą 
– przygotowanie katalogu głów-
nych postulatów.
* Ułatwienie środowiskom migra-
cyjnym sprecyzowania stanowi-
ska co do oczekiwań pod adresem 
strony krajowej w zakresie wspar-
cia dla szkolnictwa polskiego 
poza krajem.
 * Prezentacja opracowań na temat 
polskiego szkolnictwa za granicą 
podczas IV Kongresu.
 * Przeprowadzenie podczas IV 
Kongresu PTNnO debaty z udzia-
łem przedstawicieli środowisk mi-
gracyjnych nt. stanu i możliwości 
rozwoju polskiego szkolnictwa za 
granicą.
 * Przygotowanie i przeprowadze-
nie debaty na temat metod i spo-
sobów dotarcia jak najszerzej z 
pozytywnym wizerunkiem Polski 
i Polaków. Próba odpowiedzi na 
pytanie, jakie elementy wizerun-
ku Polski i Polaków powinny być 
promowane w miejscach zamiesz-
kania Polonii.

    * Integracja środowisk polonij-
nych zajmujących się przekazy-
waniem wiedzy na temat dziejów 
ojczystych.
Planowane efekty i trwałe korzy-
ści IV Kongresu
 * Stworzenie (podczas IV Kon-
gresu) platformy do debaty na 
temat form współdziałania środo-

wisk migracyjnych ze stroną kra-
jową.
* Prezentacja krajowym instytu-
cjom katalogu głównych postula-
tów środowisk migracyjnych.
 * Prezentacja opracowań na temat 
polskiego szkolnictwa jak najszer-
szej opinii publicznej w kraju i za 
granicą.
* Stworzenie platformy dalszej 
refleksji na temat przyszłości roz-
woju polskiego szkolnictwa za 
granicą oraz wypracowywania do-
brych praktyk w zakresie pomocy 
kraju środowiskom migracyjnym.
 * Stworzenie platformy dalszych 
badań na temat dziejów polskich 
Sybiraków.
 * Zebranie relacji (audio i video) 
polskich Sybiraków z Kanady.
 * Prezentacja opracowań na te-
mat dziejów polskich Sybiraków 
jak najszerszej opinii publicznej w 
kraju i za granicą.
* Przygotowanie opracowania 
(materiałów Kongresu) rozpo-
wszechnianego drogą internetową 
na temat stanu i potrzeb polskiego 
szkolnictwa za granicą.
* Przygotowanie opracowania 
(materiałów Kongresu) rozpo-
wszechnianego drogą interneto-
wą.
Poszczególne sesje dotyczyć będą 
(w tematyce sybirackiej):
 * zsyłki Polaków na Syberię w 
XIX i XX w.;
 * diaspory polskich Sybiraków;
 * organizacji polskich Sybiraków 
w świecie;
 * zespołów i dokumentów ar-
chiwalnych dotyczących dziejów 
polskich Sybiraków w świecie.
Ponadto (w nurcie edukacyjnym) 
przewidziane są sesje na temat:
 * stanu i potrzeb polskiego szkol-
nictwa w świecie;
 * wpływu domu, szkoły i grupy 
rówieśniczej na zachowanie pol-
skości na obczyźnie;
 * podręczników do nauczania ję-
zyka polskiego poza krajem;
 * nowoczesnego nauczania trady-
cji ojczystych;
 * zagadnień edukacji międzykul-
turowej i dwujęzyczności.

Planowane są także zajęcia warsz-
tatowe dla nauczycieli, dotyczące 
m.in. nowoczesnego nauczania 
tematyki sybirackiej oraz korzy-
stania z podstawy programowej 
przygotowanej przez MEN dla 
szkół polskich poza krajem.

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na 
Obczyźnie Pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4-7 września 2014

Organizator Współorganizatorzy Wsparcie merytoryczne
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Jak udało się nam ustalić; w 75 
rocznicę wydarzeń które dotknę-
ły nasz kraj w 1939 r. oraz 5 – tą  
rocznicę działalności Fundacji 
Kresy – Syberia,  w dniach 17 - 
19 września 2014 roku, odbędzie 
się pierwsza Międzynarodowa 
Konferencja „PAMIĘĆ POKO-
LEŃ 2014 KRESY-SYBERIA” 
. Patronat nad tym wydarzeniem 
przyjęło Ministerstwo Spraw Za-
granicznych, UDOSK i OR, oraz 
Archidiecezja Warszawska. Zapo-
wiedzieli się goście dosłownie ze 
wszystkich stron świata, a głów-
nie z Wielkiej Brytanii, USA, Ka-
nady, Australii, Nowej Zelandii. 
Przybędą również ze Wschodu 
oraz z całej Polski. Konferencja 
będzie poświęcona upamiętnieniu 
losów obywateli polskich, walczą-
cych o życie i wolność na Kresach 
Wschodnich II RP i na uchodź-
stwie w czasie II wojny świato-
wej. W konferencji uczestniczyć 
będą zarówno ci  którzy przeżyli 
tę straszne wydarzenia, jak i ich 
potomkowie. 

Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że: Fundacja Kresy-Sy-
beria, założona w 2001 roku jest 
organizacją non-profit, której ce-
lem jest badanie i  dbanie o pamięć 
oraz upowszechnianie wiedzy 
historycznej o walce i cierpie-
niu Polaków w okresie II wojny 
światowej na Kresach Wschod-
nich II RP  oraz na przymusowej 
emigracji.
Poniżej prezentujemy, udostępnio-
ny nam przez organizatorów, pro-
gram konferencji, z zastrzeżeniem, 
że może on ulegać pewnym drob-
nym korektom.
KONFERENCJA  PAMIĘĆ PO-
KOLEŃ 2014
17.09.2014 -   OFICJALNE ROZ-
POCZĘCIE KONFERENCJI, SE-
NAT RP                (UL. WIEJSKA 6)
09.30 – 10.45  Rejestracja uczest-
ników oraz poczęstunek
10.45 – 11.00 Rozpoczęcie obrad 
konferencji
Stefan Wiśniowski, Prezes Funda-
cji Kresy-Syberia
11.00 – 11.15  Przemówienie po-
witalne

Bogdan Borusewicz, Marszałek 
Senatu RP, 
Patron Honorowy Wirtualne Mu-
zeum Kresy-Syberia
11.15 – 11.45 Raport o 13-nasto 
letniej działalności Kresy-Syberii
Stefan Wiśniowski, Prezes Funda-
cji Kresy-Syberia
11.45 – 12.40 Koncert Barbary Fi-
gurniak 
12.40 – 15.00 Lunch w Senacie
(sponsorowany przez Kancelarie 
Marszałka Senatu RP)
15.00 – 16.30 Marsz Pamięci Po-
koleń
Dla delegatów maszerujących: 
15.00 – 15:30 Transport od Sena-
tu RP do Pomnika Bitwy o Monte 
Cassino (ul. Gen.
Andersa)
15: 30 – 16: 30 Marsz do Pomnika 
Poległych i Pomordowanych na 
Wschodzie, razem z członkami 
Związku Sybiraków
Dla delegatów niemaszerujących: 
15: 00 – 16: 00 Czas wolny
16: 00 – 16: 30 Transport od Se-
natu RP do Pomnika Poległych i 
Pomordowanych na Wschodzie
17.00 – 18.45 Ceremonia pod Po-
mnikiem Poległych i Pomordowa-
nych na Wschodzie
18.45 – 19.15 Transport delegatów 
spod Pomnika do Domu Polonii
19.15 – 21.30 Koktajl oraz poczę-
stunek
Szacowany przebieg wieczoru 
19.15 – 19.25 Powitanie gości, 
list powitalny od Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantowi i Osób 
Represjonowanych, Dr Jana Sta-
nisława Ciechanowskiego
19.25 – 19.40 Projekcja filmu 
„Zapomniana Odyseja”
19.40 – 20.00 Wspomnienie Ma-
rynarki Wojennej, Anna Pacewicz
18.09.2014 - MUZEUM  KA-
TYŃSKIE (ODDZIAŁ MU-
ZEUM  WOJSKA POLSKIEGO  
AL. JEROZOLIMSKIE 3)
09.00 – 09.30 Rejestracja uczest-
ników oraz poczęstunek
09.30 – 09.45  Wprowadzenie do 
dnia prof. Zbigniew Wawer, Dy-
rektor Muzeum Wojska Polskiego 
09.45 – 12.15  Interaktywne Za-
jęcie
(10 drużyn po 10 osób) Historycz-

ne Wyzwanie w Warszawie 
(Pomniki, Muzea, Archiwa) po-
prowadzony przez  Monikę Olesko 
12.15 – 14.30  Lunch w Muzeum 
Katyńskim 
14.30 – 16.30  Oprowadzenie po 
Muzeum Katyńskim
Sławomir Frątczak, Kierownik 
Muzeum Katyńskiego
16.30 – 17.00  Kawa
17.00 – 18.30  Projekcja filmu 
“Żona Oficera” z Reżyserem Pio-
trem Uzarowiczem
19.00 – 21.00  Bankiet w Pałacu 
Przeździeckich - Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych 
(miejsce do potwierdzenie) 
Usytuowanie według regionu Kre-
sowian i/lub doświadczenia wo-
jennego
19.09.2014 -  MUZEUM  KA-
TYŃSKIE  (MUZEUM WOJSKA 
POLSKIEGO AL. JEROZOLIM-

SKIE 3)
09.00 – 09.45 Rejestracja uczest-
ników oraz poczęstunek
09.45 – 10.00 Wprowadzenie do 
dnia
10.00 – 11.30  Projekcja filmu 
“Mój przyjaciel, Mój wróg” z Re-
żyserem Wanda Kością
11.30 – 11.45  Kawa
11.45 – 13.15 Proponowane ini-
cjatywy Fundacji Kresy – Syberia 
Prezentacja proponowanych pro-
jektów 
 (wraz z wnioskiem dotyczącym 
wspomagania badan historycz-
nych         Rafał Leśkiewicz, IPN)
13.15 – 14.30  Lunch w Muzeum 
Katyńskim 
14.30 – 16:00  Warsztaty Projek-
tów
Delegaci dokonują wyboru pro-
jektu 
W każdej sesji projektu weźmie 

udział Członek Fundacji Kresy – 
Syberia
16.00 – 16.30 Kawa
15.30 – 17.30 Prezentacje Projek-
tów po Warsztatach
Wybór najlepszego projektu, wg 
oceny Komisji FKS
17.30 – 18.30  Przerwa
18.30 – 22.00 Oficjalna kolacja w 
Muzeum Wojska Polskiego, od-
dział Muzeum Katyńskie 
(miejsce do potwierdzenie) 
Kolacja pożegnalna kończąca 
Konferencje
Stefan Wiśniowski, Fundacja Kre-
sy Syberia
……………………….
Informacji udziela : Paulina Ka-
sprowicz
Kontakt: +48501452933 bądź 
email Paulina.Kasprowicz@Kre-
sy-Siberia.org

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  
„PAMIĘĆ POKOLEŃ KRESY-SYBERIA”
Redakcja
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www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                            1 września 2014 - strona 11AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Intensywne prace organizacyjne 
trwały od początku czerwca do 
wyjazdu na początku sierpnia  
2014 r. Prace nad przygotowa-
niem zjazdu  przez TPZL zaczęły 
się w styczniu , po moim spo-
tkaniu  w Warszawie   z przed-
stawicielami Fundacji „Polskie 
Kresy Wschodnie-Dziedzictwo i 
Pamięć”, na którym otrzymałam 
mocną zachętę do organizacji 
zjazdu. Pierwotnie zgłosiło się 
około 50 osób, w efekcie pozo-
stało 30 osób  oraz 4 osoby , które 
załatwiały formalności w ostat-
nim tygodniu przed wyjazdem.

6 sierpnia 2014, środa-podróż 
do Lidy .

Pierwszy dzień zjazdu , to po-
dróż. Uczestników jest 34, tylko 
Państwo Łagowscy jadą samo-
chodem , reszta autobusem. Oko-
ło 10 osób przyjechało do Białe-
gostoku w przeddzień wyjazdu 
do Lidy, 12 osób jedzie z Gdań-
ska , reszta zjeżdża z Warszawy i 
innych stron Polski. Autobus   fir-
my Akces z właścicielem Panem 
Wiesławem Pińczukiem i jego 
synem Piotrem jest umówiony 
na parkingu na dworcu autobu-
sowym o godz. 14, towarzystwo 
w miarę przybywania sadowi się 
w pojeździe. Ryszard Grablis re-
prezentuje organizatorów. Szczę-
śliwie pociąg Gdański przyjeż-
dża punktualnie , wsiadamy, ale 
nie ma Panów Michałowskich , 
którzy do dzisiaj walczą o wizę. 
Są trochę po godz. 16 . Rozdaję 
identyfikatory i program, o godz. 
17 wyjeżdżamy. Do granicy bli-
sko , ale po przejściu przez pol-
ską strefę grzęźniemy na ziemi 
„niczyjej” w otoczeniu osobo-
wych samochodów białoruskich. 
Z Lidy idą smsy , co z nami? Czas 
płynie , a sprawa wygląda bezna-
dziejnie. W końcu Andrzej Obor-
ski idzie po pomoc do polskich 
pograniczników. Jeden z nich 
wyprowadza nasz autobus na pas 
dla tirów i sprawy zaczynają się 
posuwać do przodu, ale i tak gra-
nicę opuszczamy po 3 godzinach. 
Potem długie tankowanie autobu-
su i ruszamy obwodnicą Grodna 
do Lidy. Na parkingu przed ko-
ściołem farnym w Lidzie jeste-
śmy o godz. 22.15, czyli czasu 
lokalnego o 23.15, ale mieszkań-
cy hotelu dostają jeszcze kolację. 
Czeka na nas Olek Kołyszko i 
grupka Lidzian. Dostajemy uści-
ślony program pobytu.

7 sierpnia 2014, czwartek- spa-
cer po Lidzie, zwiedzenie zam-
ku, wyjazd śladami Mickiewi-
cza do Bolciennik , Bieniakoni , 
Gojcieniszek, spotkanie z człon-
kami TKPZL .

Spotykamy się o godz 10. Idzie-
my na spacer obok zamku, na sta-
ry polski cmentarz.

Na cmentarzu porządek , nie ma 
chaszczy , ale i nagrobków jakby 
mniej , jest kilka nagrobków od-
nowionych przez rodziny. Olek 
opowiada o krzyżu katyńskim, od-
nowionej kaplicy cmentarnej( 

 
Idziemy na wojskowa część cmen-
tarza , gdzie groby z roku 1920 i 
pomnik lotników, widać nowe 
ogrodzenie.  Dalej kierujemy się   
drogą w stronę tartaku, wojennego 
więzienia,  gdzie AK odbiło 69 
więźniów 18.01.1944 , obok  jar-
marku idziemy na zamek. 

Na dziedzińcu widać jakiś nowy 
drewniany  obiekt, na zamku nie 
ma już herbów szlachty lidzkiej, 
nie ma tablic poświęconych zna-
nym osobistościom i bohaterom 
tej ziemi jak Pilecki,  Mokrzeccy, 
które były tu dwa lata temu. 

Zjadamy pyszny obiad w restaura-
cji Siabrina i wyjeżdżamy w drogę 
śladami Mickiewicza. Zajeżdża-
my najpierw do Trokieli, aby obej-
rzeć tablicę wystawioną w stycz-
niu br staraniem m.in. TKPZL , 
poświęconą Władysławowi Mic-
kiewiczowi straconemu za udział 
w AK na rynku w Trokielach   6 
lutego 1945 r.

Duchowo, jako TPZL uczestni-
czyliśmy w odsłonięciu tej tabli-
cy. Na prośbę Pani Iwony Pilec-
kiej Czekaj zajeżdżamy do 
Hermaniszek , gdzie pracował 
jako ksiądz jej stryj Giedymin Pi-
lecki, który redagował biuletyn 
informacyjny Okręgu Nowo-
gródzkiego AK.

 
W drodze do Bolciennik Olek 
Kołyszko czyta nam wiersze po-
ety z Bolciennik Michała Woło-
sewicza , który był piewcą miło-
ści Adama i Maryli. Wstępujemy 
do dworu Puttkamerów wybudo-
wanego w połowie XIX w na 
miejscu dworu w którym bywał 
Adam Mickiewicz. Po ślubie 
Maryli w r. 1821 Adam odwie-
dzał ją w Bolciennikach , a mąż 
nie był temu przeciwny. Powia-
dają , że próbowała popełnić sa-
mobójstwo. W r. 1822 urodziła 
córkę Ewelinę , której jak plotka 
głosi ,  ojcem był Mickiewicz. 
Maryla po śmierci Puttkamera 
mieszkała w Brożelcach , gdzie 
zmarła w r. 1863, pochowana w 
Bieniakoniach, w których bę-
dziemy. Zachodzimy do dworu  
w Bolciennikach, w którym są 
biura. Wnętrze jest fizycznie za-
chowane, co trzeba docenić, ale 
spaskudzone sztuczną wykładzi-
ną na ścianach i suficie. 

Z dawnego dworu zachowały się 
dwa kominki.

W Bieniakoniach zaglądamy do 
kościoła obstawionego rusztowa-
niami. 
Jest tam kopia obrazu Chystusa 
ukrzyżowanego Salwatora Dali 

Przed nami jeszcze Gojcieniszki , 
gdzie oglądamy pałac, który był 
dla Mickiewicza pierwowzorem 
pałacu Horeszków opisanego w 
„Panu Tadeuszu”.

 Pałac zbudował  na początku 
XVIIw urzędnik królewski Ho-
lender Nonhart. Pałac potem był 
własnością Chreptowiczów, Putt-
kamerów , Rymszów. Na oknach 
pawilonu ogrodowego były podpi-
sy Mickiewicza i jego przyjaciół , 
ale po  remoncie się nie zachowa-
ły. Obecnie jest tu szpital psychia-
tryczny. Wieczorem, mamy spo-
tkanie z Towarzystwem Kultury 
Polskiej Ziemi Lidzkiej. Towarzy-
stwo sprzed hotelu zabiera mikro-
bus i dowozi na ul. Kalinowskie-
go. Witają nas chlebem i solą. 
Znam wszystkich tu obecnych. 
Przekazujemy Olkow-Prezeso-
wi Towarzystwa KPZL,  książkę: 
„Tryptyk wileński „Zbigniewa 
Żakiewicza, gdańskiego piew-
cy Kresów. Książkę zdobyliśmy 
dzięki staraniom Pani Inki Tkacz. 
Poza tym dla członków TKPZL 
mamy suweniry, które rozkładam 
na stoliku, do wyboru. Zaczynamy 
rozmowę o kontynuacji wydawa-
nia Ziemi Lidzkiej, która będzie 
miała cd w naszej dalszej drodze. 
Miło się gawędzi , ale nie możemy 
tu zostać zbyt długo , bo jutro wy-
jazd o godz. 6 rano.

 

Relacja z XII zjazdu Lidzian 
Jadwiga Kopeć, zdjęcia Andrzej Kopeć
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8 sierpnia 2014, piątek , Lida - 
Witebsk.

Wyjeżdżamy z Lidy o godz. 6 
rano.
W autokarze jest 31 uczestników 
zjazdu, nie jadą Państwo Ła-
gowscy i Basia Zieleń. Naszym 
przewodnikiem jest Olek Ko-
łyszko. Dowiaduję się ,że jedzie-
my przez Mińsk , jak pierwotnie 
proponowałam , ale Olek mnie 
przekonał , że droga Traktem 
Batorego jest krótsza i nie ma 
opłat. Jedziemy drogą szybkiego 
ruchu , mimo to trochę ocieramy 
się o Mińsk. Mijamy Raków , do 
1939r. miasto graniczne. Dalej 
wielkie bezludzie , pola , lasy 
, zarośla. Przejeżdżamy przez 
rzekę Berezynę, dopływ Dnie-
pru , nieprzyjazną  w r. 1812 dla 
wojsk Napoleona . Dalej mijamy 
Orszę  położoną nad Dnieprem, 
od XIII w. należącą do Księstwa 
Litewskiego . Tutaj  w r. 1514 
książę K. Ostrogski dowodzą-
cy wojskami polsko-litewskimi 
odniósł świetne zwycięstwo nad 
wojskiem moskiewskim, po-
tem  w r.1564 odniósł podobne 
zwycięstwo M. Radziwiłł zwany 
Rudym . Orsza otrzymała prawa 
miejskie w r. 1620.  W drodze 
Jacek Michałowski podejmuje 
temat kontynuacji wydawania 
Ziemi Lidzkiej. Puszcza w obieg 
listę w celu składania deklaracji 
dotyczącej wpłat po 10euro za 
jeden numer , na wydanie braku-
jących numerów Ziemi Lidzkiej 
-1 numer rok 2011, 1 numer rok 
2012, 1 numer rok 2013, 1numer 
rok 2014, 1 numer I półrocze 
2015. Do Witebska wjeżdżamy 
w południe, żar leje się z nieba 
Z przewodnikiem idziemy do 
kościoła św Barbary z 1785r.Na 
zewnątrz cegła w środku jasne  , 
strzeliste wnętrze

Rozmawiamy z młodym domi-
nikaninem. Odprawiają mszę po 
polsku (ok. 500osób) białorusku 
i w rycie trydenckim (?). Jedzie-
my do domu rodzinnego Marka 
Chagalla(1887-1985), którym 
spędził dzieciństwo i młodo-
ść(zdj.2099,2103, 2114). W Wi-
tebsku mieszkał z przerwami do 

r.1922,  skąd przeniósł się do Pa-
ryża. Tu poznał miłość swojego 
życia Bellę Rozenfeld uwiecz-
nioną na licznych obrazach. Póź-
niej zwidzimy Centrum Chagalla 
w pobliżu pałacu gubernatora  z 
wystawą dział poświęconych  te-
matyce religijnej. 

Autokar podwozi nas do centrum 
miasta, gdzie znajduje się nasz 
hotel Witebsk. Dalej idziemy 
pieszo , przed nami wspaniały 
widok na  starą , zabytkową 
część miasta zbudowaną na wy-
sokim brzegu Dźwiny między 
rzekami Łuczosą i Widźbą. Jest 
tu barokowo-klasycystyczny ra-
tusz  z 1775r. , klasztor bazylia-
nów do którego wspinamy się 
wysoko w górę po pięknych 
schodach, prawosławna cerkiew 

i pałac gubernatora. Klasztor ba-
zylianów został ufundowany 
przez podkomorzego witebskie-
go Adama F.Kisiela w miejscu 
zabójstwa św. Józefata Kuncewi-
cza(1580-1623) unickiego arcy-
biskupa Witebska zamordowa-
nego 13 listopada 1623r przez 
tłum przeciwników unii brze-
skiej. Jesteśmy zgodni to piękne 
miasto. Wracamy do hotelu na 
kolację o godz. 18.30. Po kolacji 
wychodzimy na uroczy spacer 
już bez dziennego żaru , siadamy 
w barku nad rzeką aby pogawę-
dzić przy na piwku, soku, kwasie  
lub koktajlu.

Wieczorem, chyba na cześć licz-
nych nowożeńców zaczyna się 
kanonada rac . Kto ma okno od 
rzeki ma widok, inni mają tylko 
Hałas , który szczęśliwie po pół-
nocy się kończy.

9 sierpnia 2014, sobota-Wi-
tebsk, Połock, Głębokie, jez.
Narocz, Świr, Oszmiana, Hol-
szany,  Lida.

Śniadanie o godz.7rano i wyjeż-
dżamy. Jedziemy Traktem Batore-
go w kierunku Połocka. Kasia Cie-
chanowicz wspomina czas swojej 
pracy w Nowopołocku przy budo-
wie rurociągu gazowego. Na miej-
scu jesteśmy o godz. 8.30. Grupa 
idzie zwiedzać Połock, a my Kop-
ciowie z Gdańska- Gusia , Andrzej 
, Hania z Ziutkiem Romanowskim 
udajemy się w poszukiwanie zie-
mi naszych dziadów. Andrzej, 
Ziutek i ja byliśmy w Połocku w r. 
2000. Wspominamy go jako pięk-
ne miasto, pełne zabytkowych bu-
dowli o skomplikowanej historii.                                                                                                                                        
                                                                                                                           
Kolegium i klasztor jezuitów lo-
kowany przez Stefana Batorego w 
1580r., pierwszym rektorem był tu 
piotr Skarga, Kościół św Stefana 
z cennym wyposażeniem wnętrza 
został zburzony w r. 1964. W jego 
podziemiach spoczywały szczątki 
Andrzeja Boboli sprowadzone z 
Pińska w r. 1807staraniem gene-
rała jezuitów. W r. 1922 zawie-
ziono je do Moskwy dla oględzin 
medycznych. Wykupione przez 
papieża Piusa XI spoczęły w ko-
ściele Il Jesu w Rzymie, skąd po 
kanonizacji zostały w r. 1938 
przewiezione do kościoła je-
zuitów w Warszawie. Obecnie 
mieści się tu szpital wojskowy.                                                                                                                                        
 Barokowy klasztor franciszkanów 
r. 1778-obecnie komenda policji.                                                                                                                                         
Barokowy klasztor bernardynów 
na Zadźwiniu –obecnie magazyny.                                                                                                                                        
Sobór św Zofii w miejscu świąty-
ni z XIw. W r. 1668 przekazany 
bazylianom. W latach 1738-50 
przebudowany przez wileńskiego 
architekta Glaubitza w stylu wi-
leńskiego baroku. Po restauracji 
w r. 1985 mieści salę koncertową.                                                                                                                                      
Zespół monastyru prawosławnego 
fundowanego przez Eufryzynę 
Połocką (1102-1173) w r. 1120 na 
skraju miasta. Św. Eufryzyna jest 
pierwszą w dziejach Rusi kobieta 
kanonizowaną przez cerkiew pra-
wosławną w r. 1547. W r. 1579 
po zajęciu Połocka Stefan Bato-
ry urządził tu swoją rezydencję, 
a następnie przekazał monastyr 
jezuitom, którzy zajmowali go 
do r.1820 , w r. 1832 zwróco-
no go prawosławnym. Poważnie 
zniszczony w czasie II wojny zo-
stał odrestaurowany w r. 1990.                                                                                                                         
Dom Piotra I w którym mieszkał 
w czasie wojny północnej  w r. 
1705. Obecnie biblioteka.

Niżej relacja Kasi Ciechano-
wicz.

Wjeżdżamy do Połocka i zatrzy-
mujemy się na parkingu przy mo-
nasterze. Podchodzimy do bramy, 
przed którą stoją dwaj mężczyź-
ni. Pilnują, aby nie wszedł nikt 
nieodpowiednio ubrany. A więc 
mężczyźni w długich spodniach, 
kobiety w spódnicach i chustkach 
na głowie. Można uzupełnić bra-
ki w ubiorze, korzystając z „wy-
pożyczalni” brakujących części 
garderoby, t.zn. z szafki stojącej 
tuż przy wejściu. Wchodzimy na 

dziedziniec monasteru. Pięknie 
utrzymany, z gazonami kwiatowy-
mi na środku. Przed nami cerkiew 
p.w. Przemienienia Pańskiego. Po 
prawej strony od wejścia zabudo-
wania monasteru. Tam mieszkają 
mniszki. Mężczyźni sprzed bramy 
uprzedzają, że nie wolno robić 
zdjęć ani mniszkom, ani wewnątrz 
cerkwi. Pan Olek informuje nas, 
że za chwilę podejdzie do nas 
mniszka-przewodniczka i opowie 
o monasterze. Niektórzy z naszej 
grupy, mimo zakazu,  próbują zro-
bić zdjęcie mniszce, ale służba 
przy bramie jest czujna i przypo-
minają o zakazie. Nasza przewod-
niczka przedstawia się jako Olga. 
Jest dokładnie zakryta swoim 
mniszym ubiorem, widać tylko 
twarz i całkowicie nieruchome 
jasne oczy. Nie uśmiecha się, na 
twarzy nie widać żadnych emocji. 
Opowiada monotonnym głosem o 
monasterze i św.Eufrozynie, która 
wstąpiła do monasteru w wieku 
12 lat. Urodziła się ok.1104 roku. 
Pochodziła z książęcego rodu,  
znała kilka języków. Założyła dwa 
klasztory: męski i żeński. Zajmo-
wała się przepisywaniem ksiąg, 
prowadziła też korespondencję 
z biskupami i z Konstantynopo-
lem. Pod koniec życie wyruszyła 
na pielgrzymkę do Jerozolimy. 
Podróż trwała ponad 6 miesięcy. 
Tam zmarła, a jej ciało zostało 
przewiezione i złożone w Ławrze 
w Kijowie. W 1910 roku szczątki 
zostały przewiezione do Połocka. 
Ale to nie koniec  ziemskiej wę-
drówki jej ciała. W 1924 roku wła-
dze radzieckie przewiozły jej ciało 
do Moskwy na wystawę medycz-
ną, ponieważ jej ciało zachowa-
ło się w dobrym stanie, zarówno 
skóra jak i mięśnie (podobnie jak 
ciało św.Andrzeja Boboli również 
zostało przewiezione na tę wysta-
wę). Po burzliwych dziejach XX 
wieku w końcu jej szczątki trafiają 
ponownie do Połocka, gdzie spo-
czywają do dzisiaj. Mogliśmy im 
oddać pokłon również i my. Leżą 
w trumnie w cerkwi przykryte 
aksamitną tkaniną i są odsłaniane 
raz dzienni o godz. 5.00. W cer-
kwi można było też kupić świece 
i zapalić je w różnych intencjach, 
co niektórzy zrobili. Obecnie w 
monasterze mieszka ok. 100 mni-
szek, które prowadzą własne go-
spodarstwo. Mają krowy, trzodę, 
kury, także własny ogród. Po wyj-
ściu z monasteru wróciliśmy do 
autokaru, gdzie czekała już na nas 
przewodniczka po Połocku, pani 
Stasiewicz. Pod koniec naszej 
wycieczki po Połocku zapytali-
śmy, czy jest Polką z pochodzenia. 
Odpowiedziała, że nazwisko ma 
po mężu i to mąż na polskie ko-
rzenie. Wprawdzie po polsku nie 
mówi, ale rozumie. Tak więc wy-
ruszyliśmy na dalsze zwiedzanie 
Połocka. Kolejnym miejscem do 
którego pojechaliśmy było daw-
ne kolegium jezuickie, w którym 
obecnie mieści się uniwersytet 
Połocki. Niestety bramy były za-
mknięte i nie mogliśmy zobaczyć 
z bliska. Zrobiliśmy zdjęcie przez 
kraty bramne i pojechaliśmy dalej.  
Kolejnym miejscem do którego 
pojechaliśmy był kościół p.w.św.
Zofii. Kościół pięknie odnowiony. 
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Wewnątrz są nawet symbole lite-
rowe Marii i Jezusa, a także Boga 
(oko w trójkącie) i Ducha Swię-
tego  (gołębica). Niestety, kościół 
nie należy do wiernych. Zapyta-
łam naszą przewodniczkę, dlacze-
go tak pięknie odnowiony kościół 
nie jest użytkowany przez wier-
nych. Odpowiedziała, że  kościół 
na przestrzeni wieków należał do 
różnych wyznawców - do katoli-
ków, unitów i prawosławnych i 
po renowacji nie mogli oni dojść 
do porozumienia, kto i jak ma 
go użytkować. Tak więc kościół 
został w rękach administracji i 
obecnie jest tam sala koncertowa. 
Po raz pierwszy widziałam ławki, 
których oparcia można przesuwać 
tak, by można było siedzieć raz w 
stronę ołtarza (teoretycznie) a raz 
w stronę organów. Następnie po-
jechaliśmy autokarem do centrum 
starego miasta. Zatrzymaliśmy się 
w miejscu, gdzie znajdował się 
kościół parafialny, w którym przez 
wiele lat były przechowywane 
szczątki św. Andrzeja Boboli, a 
także była rezydencja króla Stefa-
na Batorego. Na tym miejscu stoi 
dziś blok mieszkalny, a na bocznej 
ścianie budynku po drugiej stronie 
ulicy widnieje rysunek tegoż ko-
ścioła - klasyczny kościół katolic-
ki w dwiema smukłymi wieżami. 
Przed kościołem po  wojnie 1812 
roku postawiono pomnik żeliw-
ny upamiętniający zwycięstwo 
nad wojskiem napoleońskim w 
kształcie zwężającej się kolumny 
zwieńczonej kopułą z krzyżem 
prawosławnym, podobną jakie są 
na cerkwiach. W czasie wojny (nie 
pamiętam I czy II) został zużyty 
na potrzeby wojska. Dziś stoi w 
tym miejscu kopia tegoż pomnika, 
tyle że wykonany z drewna. Od-
wracamy się o 180 stopni i mamy 
przed sobą szeroką aleję - pośrod-
ku deptak dla pieszych obsadzony 
drzewami,  z ławkami. Po jednej 
i drugiej stronie deptaka jezdni 
chodniki i rząd domów o niskiej 
zabudowie najwyżej 2-3 piętra. 
Domy odnowione. Pamiętam te 
domy z mojego pobytu w połowie 
lat 80-tych - zaniedbane, z odpa-
dającymi tynkami. Mniej więcej w 
połowie tego deptaka znajduje się 
ciekawostka geograficzna - cen-
trum Europy (sic!). Jest to rodzaj 
plafonu na asfaltowej ścieżce z 
napisami w czterech językach: 
białoruskim, rosyjskim, greckim 
i szwedzkim. Zapytaliśmy naszej 
przewodniczki, dlaczego w języku 
szwedzki. Odpowiedziała, że wi-
kingowie dopływali do Połocka i 
znaleziono u nich wzmianki o Po-
łocku. Na naszej trasie znalazł się 
też pomnik białoruskiej litery „у” 
z dwoma kropkami nad nią. Jest to 
litera „u kratkoje”, litera której nie 
w alfabecie rosyjskim.      
I tak, mijając pomnik Lenina (któ-
rego pamiętam z mojego wcze-
śniejszego pobytu) dochodzimy 
do placu z fontanną i gdzie cze-
ka na nas autobus. Tu żegna się 
z nami nasza przewodniczka. 
Zachodzimy jeszcze do sklepu 
spożywczego, żeby kupić coś do 
picia. Na lewo od wejścia jest  su-
per sam, a na prawo rodzaj baru. 
Można kupić coś do zjedzenia na 
ciepło, napić się kawy lub czegoś 

zimnego. Można skorzystać też z 
toalety. Zmienił się bardzo Połock 
w ciągu tych 30-tu lat od mojego 
pobytu. Wsiadamy do autobusu i 
odjeżdżamy w stronę Głębokiego. 
My zaś udaliśmy się na południo-
wy zachód w stronę Uszacza do 
dawnej parafii Zaskórki. Po ko-
ściele nie pozostało nawet śladu. 
Spotkany starszy mężczyzna po-
kazuje nam miejsce , gdzie za jego 
dzieciństwa były jeszcze ruiny 
kościoła. Pytamy o cmentarz.  Jest 
nad rzeką Uszaczką. Najstarszy 
nagrobek nosi datę 1910 i jest na 
nim polskie nazwisko.

 
Po roku 1920 był tu ZSRR. Kie-
rujemy się na Sieliszcze, które 
Ziutek zna z opowiadań swojej 
mamy. Tu też jest parę domów , 
ani śladu kościoła, który tu był. 
Dalej to już Dziadka Józefa Sto-
łyhwo Żerczenica Dwór, gdzie 
urodził się mój Tata i Mama Ziut-
ka. Uciekli stąd w r. 1920 , kiedy 
zbliżali  się sowieci i nigdy tu już 
nie wrócili. We wsi też kilka wa-
lących się chałup. Spotykamy ko-
bietę urodzoną w r. 1927, to pani 
Janina . Stołyhwów nie pamięta, 
ale umie „Ojcze nasz.”, „Zdrowaś 
Maria” i „Wierzę w Boga „ po pol-
sku. Nosi nazwisko, które Ziutek 
zna z opowiadań mamy. Wzrusza 
się , kiedy się żegnamy, my też je-
steśmy wzruszeni. Jednak ktoś na 
ziemi Dzidków podał nam z prze-
szłości rękę.

Jeszcze jedziemy do wsi Zerczeni-
ca. Tam zostały dwa domy , ale w 
otoczeniu kwiatów. Stara kobieta 
o ładnej twarzy opowiada o swo-

im życiu i chwali Łukaszenkę, bo 
ma co jeść. 

Wracamy, bo trzeba zdążyć na 
spotkanie z autobusem w Głębo-
kiem. Głębokie pamiętamy z r. 
2000. Ładny plac między kościo-
łem i  cerkwią na wzniesieniach.

W kościele ślub. W banku wy-
mieniamy pieniądze. Policjanci 
są bardzo mili, radzą gdzie można 
coś zjeść. Po godzinie przyjeżdża 
nasz autobus. Głębokie , to była 
Polska w czasie II RP. Tu , po ma-
turze  zdanej w r.1924 pracował 
mój Tata.  Około godz. 14 rusza-
my Traktem Batorego w kierunku 
jeziora Narocz przez miasteczko  
Kobylnik , obecnie Narocz. Czy-
tam fragmenty książki Wandy 
Kocięckiej „Oddajcie mi Świę-
tego Mikołaja”, której rodzinny 
dom był w Kobylniku. W czasie 
Powstania Kościuszkowskiego 
pod Kobylnikiem miała miejsce 
bitwa powstańców z wojskiem 
rosyjskim.  Stowarzyszenie Straż 
Mogił Polskich upamiętniło tabli-
cą  oddział AK Kmicica należący 
do wileńskiej brygady Szczerbca .                                                                                                    
Zatrzymujemy się nad jez. Na-
rocz. Gorąco, ludzie nad brze-
giem,  wielka tafla jeziora. Pano-
wie Tumielewicz i Grzybowski  
ruszają w jezioro i płyną daleko, 
my moczymy nogi. 

Po odpoczynku nad jeziorem je-
dziemy do pobliskiej miejscowo-
ści  Świr. Kościół katolicki św. 
Mikołaja fundowany w r. 1653 
przez chorążego oszmiańskiego 
Fabiana Koziełł-Poklewskiego. 
Zamknięty w r.1961 i zamieniony 
w zakład przemysłowy , oddany 
wiernym w r. 1990. Obecnie w 
etapie remontu, obstawiony rusz-
towaniami.

Dalej próbujemy jechać wzdłuż 
rynnowego jeziora Świr o długo-
ści ok. 15 km , ale droga zmienia 
się na szutrową i musimy zawró-
cić. Szkoda , nie będziemy w 
Smorgoniach Żakiewicza i w Kre-
wie . Czytam fragmenty „Trypty-
ku wileńskiego „ Z.Żakiewicza.  
W Michaliszkach przekraczamy 
Wilię. Z traktu Batorego zjeżdża-
my na Worniany , Ostrowiec przez 
Gudogaje do Oszmiany.   Zatrzy-
mujemy się  przy kościele św.Mi-
chała Archanioła fundacji Wła-
dysława Jagiełły. Zbudowany na 
początku XVw. , przebudowany 
na początku XXw w stylu baroku 
wileńskiego. Zamknięty w r. 1950,  
zwrócony w r. 1990, odbudowany 
, wyremontowany.  Opowiada o 
kościele ks. Jan Puzyna. Cieka-
wostką jest , że obraz błogosła-
wionego księdza Sopoćko, który 
znajduje się w tym kościele, (któ-
rego znała moja Mama)  namalo-
wał Czesław Kołyszko, a wokół 
błogosławionego stojące dzieci to 
sami znajomi: Olek Kołyszko, Lila 
Tumielewicz, Tadeusz  Komincz, 
Ania Januszkiewicz-Komincz.  
Ksiądz Sopoćko w Oszmianie 
chodził do szkoły, w r. 1914 zo-
stał wyświęcony na księdza.                                                                                         
W kościele znajdowała się tablica 

upamiętniająca rzeź mieszkańców 
Oszmiany dokonaną przez woj-
ska rosyjskie podczas Powstania 
Listopadowego 15.04.1831. Po 
potyczce z powstańcami Rosjanie 
wymordowali ok.500 cywilnych 
mieszkańców Oszmiany , którzy 
schronili się w kościele.

Dalej Zatrzymujemy się w Hol-
szanach. Oglądamy ruiny zamku 
Sapiehów  zbudowanego starostę 
oszmiańskiego Pawła Sapiehę , 
męża Oleny Holszańskiej na prze-
łomie Xvi i Xvii wieku. Idziemy 
do rynku , gdzie jest obelisk po-
święcony Sofce Holszańskiej. 

Nazywają ją założycielką dynastii 
Jagiellonów. Moim zdaniem nie 
jest to prawda . Może być matką 
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Jagiellonów , a nie założycielką 
dynastii. Gdyby nie królowa Ja-
dwiga , Władysław Jagiełło nie zo-
stałby królem i nie byłoby dynastii 
i potęgi Jagiellonów. Przejeżdża-
my obok kościoła franciszkanów, 
też fundowanego  przez Pawła Sa-
piehę. Kierujemy się  przez Traby 
, Juraciszki . Iwie na Lidę , gdzie 
jesteśmy o godz. 21.30.

10 sierpnia 2014, niedziela-Li-
da-cmentarz w Niecieczy , Bia-
łohruda, Nieciecz, piknik nad 
Niemnem-Lida.

Wyjazd z Lidy o godz. 10. Poszu-
kuję  zniczy i kwiatów. W kościele 
farnym pełno ludzi, tłum wylewa 
się na chodnik przed kościołem. 
Jedziemy na kwaterę żołnierzy 
AK w Niecieczy, w tym IV bata-
lionu „Ragnera”77p.p.AK Okręgu 
Nowogródzkiego. Modlimy się , 
zostawiamy znicze i kwiaty.

Jedziemy na mszę za Lidzian do 
kościoła w Białohrudzie.

  
Jacek Michałowski czyta lekcję , 
ja modlitwę przygotowaną przez 
klan Grablisów, Ziutek Roma-
nowski śpiewa psalm, na zakoń-
czenie Grażyna Siwicka śpiewa „ 
Warto dla jednej miłości żyć ..”, w 
końcowej partii  towarzyszy jej or-
ganista, śpiew brzmi pięknie. 
Jeszcze zatrzymujemy się przy 
kościele w Niecieczy, gdzie Lech 
Mokrzecki z wnukiem Wiktorem 
Romerem składają wieniec na 
grobie pradziada Lecha Aleksan-
dra Mokrzeckiego , ojca znanych 
Zygmunta entomologa, generałów 
-Stefana i Adama.

Jedziemy nad Niemen. Spotyka 
nas orkiestra złożona z męskiej 
części zespołu „Kresowiacy”, ra-
zem idziemy nad rzekę w okolicy 
mostu w Bielicy. Czekają na nas 
suto zastawione stoły przygotowa-
ne przez Lilę i Jańcie.

Chętnie przy nich zasiadamy, bo 
jesteśmy głodni, a wszystko wy-
gląda pysznie. Witamy się ser-
decznie ze znajomymi Lidzianami 
, szczególnie serdecznie z senio-
rem Panem Stasiem Uszakiewi-
czem.

Ania K. i Krystyna I. pięknie wy-
glądają w suwenirkowych czer-
wieniach.  

Panie częstują chłodnikiem i uchą, 
Kresowiacy grają i śpiewają, popi-
jamy piwo lidzkie i nico zimnej 
wódeczki. 

Niemen jak zawsze piękny, w tym 
roku ma miej Wody. 

Łąka pachnie jest rozkosznie. Za-
czynają się tańce.

  
Na boku zbieramy się w gronie 
Jacek , Brygida , Olek i ja , aby 
porozmawiać o konkretach zwią-
zanych z  kontynuacją wydawania 
Ziemi Lidzkiej. Wygląda na to 
,że wystarczy pieniędzy tylko na 

druk, ale żeby drukować trzeba 
przygotować materiał. Tego po-
dejmuje się bezpłatnie Olek. Oso-
biście uważam , że tak wielka pra-
ca nie może być pracą społeczną, 
ale postanowione, Olek w ciągu 
III kwartału dostarczy Brygidzie 
materiał na druk zaległego nume-
ru z II półrocza 2011. Wydamy 
300 egzemplarzy. Rozmawiamy, a 
z dala dobiega przepiękne brzmie-
nie „Za Niemem  tam precz..” 
Rozmawiamy , tańczymy, śpiewa-
my, zacytuję Jana Pawła II „Żal 
odjeżdżać„ Jeszcze nad Niemnem 
robimy pamiątkowe zdjęcie. (foto 
na górze)

11 sierpnia 2014, poniedziałek-
-Lida-cmentarz w Wawiórce , 
Krupowo, Wasiliszki, Lida.

Spotykamy się o godz. 10, przed-
tem kupuję kwiaty, znicze ofiaruje 
Małgosia Ż. Wstępujemy do lidz-
kiej fary, a potem zatrzymujemy 
się przy nowym kościele na osie-
dlu Industrialnyj, gdzie.

Olek opowiada historię tablicy 
upamiętniającej Ludwika Narbut-
ta dowódcę Powstania Stycznio-
wego na Wileńszczyźnie. 

Przed II wojną tablica była wmu-
rowana w ścianę kościoła pijarów 
w Lidzie. Za czasów sowieckich 
była na swoim miejscu ale za-
betonowana. Po zmianach poli-
tycznych została odsłonięta. Po 
przekazaniu kościoła pijarów 
prawosławnym została wycięta ze 
ściany. Polacy zadbali o to , aby 
nie została zniszczona. Przez parę 
lat była przechowywana w róż-
nych miejscach, aż w końcu zna-
lazła swoje miejsce, oczywiście 
dzięki działaniu ludzi dobrej woli. 

Zatrzymujemy się w Krupowie,
wstępujemy do kościoła, gdzie 

bywali żyjący w pobliskich Su-
kurczach Pileccy, a Witold Pilecki 
podarował należący do rodziny 
obraz Matki Boskiej oraz namalo-
wany przez siebie obraz św. Anto-
niego.

 
Oglądamy oba obrazy i słuchamy 
księdza , który opowiada o Witol-
dzie Pileckim(1901-1948)  . Mówi 
się o nim jako o jednym z naj-
większych bohaterów II wojny 
światowej- oficer rezerwy Wojska 
Polskiego, współzałożyciel Tajnej 
Armii Polskiej, dobrowolny wię-
zień KL Auschwitz( 09.1940-
04.1943), oficer Komendy Głów-
nej Armii Krajowej i „NIE”, 
uczestnik Powstania Warszaw-
skiego, więzień polityczny okresu 
stalinowskiego, ofiara mordu są-
dowego . Odwiedzamy cmentarz 
w Krupowie , gdzie są groby Pi-
leckich.

Jedziemy na cmentarz w Wawiór-
ce, gdzie jest kwatera żołnierzy 

„Ponurego”, leżał tu też sam „Po-
nury”- Jan Piwnik (ur.w 1912r. w 
Janowicach, zm. 16 czerwca 1944 
pod Jewłaszami, kapitan Wojska 
Polskiego i aspirant Policji Pań-
stwowej, pośmiertnie awansowa-
ny do stopnia majora, a następnie 
do stopnia pułkownika (2012),ci-
chociemny, żołnierz Wachlarza, 
dowódca partyzancki Armii Kra-
jowej w Górach Świętokrzyskich 
i na Nowogródczyźnie), ale na 
prośbę rodziny i jego żołnierzy z 
Gór Świętokrzyskich zwłoki zo-
stały przeniesione do Polski, a 
potem w r.1988 umieszczone w 
klasztorze cystersów w Wąchoc-
ku. Modlimy się , składamy kwia-
ty , zapalamy znicze. 

Na tym cmentarzu pochowany 
jest Czesław Kołyszko , ojciec 
Aleksandra, założyciel TKPZL. 
Na koniec odwiedzamy dom stry-
ja Czesława Niemena  w Starych 
Wasiliszkach, gdzie jest ekspo-
zycja jemu poświęcona i kościół  
fundowany prawdopodobnie przez 
polskie rodziny bo ich nazwiska 
umieszczone na murach kościoła,  
skuto, aby były nieczytelne.  

Po południu mamy czas wolny. 
My odwiedzamy lidzkich Przyja-
ciół-Pana Józefa Trockiego  z ro-
dziną  i Panią Teresę Zmitrowicz.

12 sierpnia 2014, wtorek Lida, 
Białystok

O godz. 7 wyjeżdżamy ,żegnają 
nas Lidzianie (zdj. 2665).
Dziękujemy. Do zobaczenia!       
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Z prasy polonijnej
Apel Polaków do Niemiec o 
obronę praw mniejszości
KURIER WILEŃSKI

Sąd zadecyduje, kto 
ma usunąć dwuję-
zyczne tabliczki 
WILNOTEKA

Młodzi Polacy i Ukraińcy wspól-
nie porządkują polskie cmenta-
rze na Ukrainie
MONITOR WOŁYŃSKI

Kilkuset litewskich Polaków 
oraz przedstawicieli innych 
mniejszości narodowych wczo-
raj, 25 czerwca, pikietowało 
przed ambasadą Niemiec w Wil-
nie. Apelowali do władz Niemiec 
i osobiście kanclerz Angeli Mer-
kel o wsparcie dla swoich postu-
latów w walce o prawa mniejszo-
ści narodowych oraz przeciwko 
dyskryminacji na tle narodowo-
ściowym.

Organizatorem pikiety był wileń-
ski rejonowy oddział Związku Po-
laków na Litwie, który otrzymał 
pozwolenie stołecznych władz na 
przeprowadzenie akcji z udzia-
łem 500 osób. Prezes oddziału, 
a zarazem lider Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie, europoseł Wal-
demar Tomaszewski powiedział 
„Kurierowi”, że jednym z celów 
protestu jest nagłośnienie na arenie 
międzynarodowej problemów do-
tyczących polskiej i innych mniej-
szości, a placówkę Niemiec wybra-
no jako przedstawicielstwo kraju 

cieszącego się w Unii Europejskiej 
największym autorytetem.
Zauważył też, że wbrew pozorom, 
problemy, z jakimi spotyka się pol-
ska mniejszość na Litwie, nie są 
dobrze znane na arenie międzyna-
rodowej i nieraz są zaskoczeniem 
dla przedstawicieli państw euro-
pejskich.

— Premier Wielkiej Brytanii Da-
vid Cameron był, na przykład, 

zaskoczony, a zarazem ubolewał, 
gdy poinformowałem go o ograni-
czaniu praw polskiej mniejszości 
na Litwie i o prześladowaniach za 
używanie języka ojczystego — li-
der AWPL przypomina swoją roz-
mowę z premierem Cameronem, 
który też wyraził swoje poparcie 
dla starań polskiej mniejszości na 
Litwie.

Młodzi ludzie z całej Polski już po 
raz siódmy przyjechali na Wołyń, 
by porządkować polskie nekropo-
lie i miejsca pamięci na dawnych 
terytoriach II Rzeczypospolitej. 
W tym roku w pracach pomoże 
młodzież z Ukrainy. Wyjazd to ini-
cjatywa Fundacji Niepodległości, 
którą wspiera m.in. Konsulat Ge-
neralny RP w Łucku.

Przez dwa tygodnie prace porząd-
kowe będą trwały na 15 cmen-
tarzach i weźmie w nich udział 
łącznie około 70 osób, w tym tak-
że polscy harcerze mieszkający na 
Ukrainie i ukraińska młodzież. Wo-
lontariusze przeprowadzą działania 
na cmentarzach m.in. w Ryma-
czach, Ostrówkach, Kostiuchnów-
ce, Kowlu, Zasmykach, Lubomlu, 
Przebrażu, Koszyszczach, Bindu-
dze, Turzysku, Kupiczowie, Jan-
kowcach, Rożyszczach. Oprócz 
nekropolii wołyńskich, młodzież 
będzie porządkowała również pol-
skiej groby na Tarnopolszczyźnie i 
Rówieńszczyźnie.

IMG 0007– Sięgamy do kilkuset-
letniej tradycji kultury i wspólnej 
tradycji mieszkających na tych 
terenach Polaków, Ukraińców, Ży-

dów, Czechów, Holendrów, Niem-
ców. Kres tej historycznej narra-
cji wyznaczyła gehenna II wojny 
światowej. Pozostały cmentarze – i 
nasza pamięć. W niej można szu-
kać nadziei na przyszłość – mówi 
Jacek Bury, koordynator projektu z 
Fundacji Niepodległości. 
Fundacja Niepodległości skupia 
wokół projektu różne środowiska z 
różnych stron Polski i Ukrainy. W 
inicjatywie uczestniczą instytucje 
państwowe, kombatanckie i ko-
ścielne jak lubelskie Środowisko 
Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej, Towa-

rzystwo Przyjaciół Krzemieńca i 
Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Para-
fia Świętego Krzyża w Lublinie. W 
wyjazdach od lat biorą też udział 
młodzi ludzie z dawnej przemysło-
wej dzielnicy Lublina. W ubiegłym 
roku powstał film o ich zaangażo-
waniu w pracę na polskich nekro-
poliach, który potem nagrodzono 
na gdyńskim festiwalu filmowym 
«Niepokorni Niezłomni Wyklęci».

Patronat honorowy nad projektem 
objął Sekretarz Generalny Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa.

Lucyna Kotłowska, Dyrektor 
Administracji Samorządu Re-
jonu Wileńskiego, zwróciła się 
do sądu z wnioskiem o wyja-
śnienie, kto ma być wykonawcą 
decyzji sądu w sprawie tabliczek 
z dwujęzycznymi nazwami ulic: 
dyrektor samorządowej admini-
stracji czy komornik.

Sądy różnych instancji wielo-
kotnie już wymierzały Lucynie 
Kotłowskiej grzywny za dwuję-
zyczne tabliczki w miejscowo-
ściach rejonu wileńskiego. O ile 
z budynków instytucji samorzą-
dowych takie tabliczki zostały 
usunięte, to na niektórych bu-
dynkach prywatnych pozostały 
do dziś.

Lucyna Kotłowska, Dyrektor 
Administracji Samorządu Rejo-

nu Wileńskiego,  niejednokrot-
nie tłumaczyła się, że nie ma 
prawa wejścia na teren prywatny 
i zdjęcia tabliczki umieszczonej 
przez właściciela. Zwróciła się 
więc do sądu o ostateczne wyja-
śnienie, jak należy postępować 
w sytuacji, gdy sprawa dotyczy 
terenu prywatnego. 

Wileński Okręgowy Sąd Admi-
nistracyjny rozpatrzył wniosek 
Lucyny Kotłowskiej. Decyzja 
zostanie ogłoszona 28 sierpnia 
2014 r.

Obecnie - zgodnie z najnow-
szym rozporządzeniem ministra 
spraw wewnętrznych - tabliczki 
z nazwami ulic są umieszczane 
na metalowych słupkach usta-
wionych na ziemi będącej w ge-
stii samorządu

Minister kultu-
ry Šarūnas Biru-
tis losy Ustawy 
o mniejszociach 
narodowych łą-
czy z dyskusją o 
składzie koalicji 
rządzącej oraz z 
uczestnictwem Ak-
cji Wyborczej Po-
laków na Litwie.

„Zaczekamy, aż się 
uformuje koalicja 
i wyjaśni się udział Polaków w 
niej. Oni są jednymi z tych, z 
którymi ciężko osiągnąć kom-
promis. Po posiedzeniu Rady 
Politycznej zobaczymy, czy bę-
dziemy szukali kompromisu, czy 
też nie. Obecnie, to jest istotnym 
pytaniem” - powiedział BNS Bi-
rutis.

Minister zaznaczył, że na razie 
nie wiadomo, czy projekt, nad 
którym pracował wiceminister 
kultury Edward Trusewicz, zo-
stanie nie rozpatrzony oraz do-
dał, że może on być w ogóle nie 
potrzebny, jeżeli Sejm przyjmie 
poprawki z wiosennej sesji.

Šarūnas Birutis: Ustawa o 
mniejszościach narodowych 
zależy od udziału AWPL w 
koalicji
DELFI
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Na Wołyniu powsta-
nie zakład wodolecz-
niczy
MONITOR WOŁYŃSKI

W oczekiwaniu na wojnę, 
informacyjna już trwa
KURIER WILEŃSKI
Konflikt zbrojny na wschodzie 
Ukrainy może stać się zarze-
wiem trzeciej wojny światowej, 
przekonują niektórzy politycy 
i politolodzy. Tymczasem zma-
gania na skalę światową już się 
toczą co najmniej od kilku lat.

„Trwa wojna informacyjna” — 
mówią litewscy politycy wskazu-
jąc na machinę rosyjskiej propa-
gandy i zapowiadają odwet. Zaraz 
przyznają jednak, że nie mają wie-
le możliwości, żeby przeciwsta-
wić się zalewającej Litwę i świat 
kremlowskiej propagandzie.
Znana litewska „piarowiec” i po-
lityk Rūta Vanagaitė przyznaje w 
jednym ze swoich wywiadów, że 
sytuacja jest paradoksalna, bo Li-
twa i inne kraje zagrożone rosyj-
ską propagandą nie mogą skutecz-
nie jej przeciwstawić się, gdyż są 
(sic!) krajami demokratycznymi.
Jej zdaniem, u nas nie można 
zmusić wolnych mediów do pro-
pagowania doktryny władz dlate-
go, że media są właśnie wolne, a 
władza demokratyczna.

Z kolei w Rosji większość me-
diów albo są kontrolowane przez 
władze, albo w obawie przed 
ewentualnymi ich represjami 
„dobrowolnie” działają na rzecz 
kremlowskiej propagandy.

Słowa Vanagaitė potwierdzają 
ostatnie działania władz rosyj-
skich,
które przejawiły się w kontekście 
naświetlenia informacji o wyda-
rzeniach na Ukrainie. Po opubli-
kowaniu wywiadu z liderem ukra-
ińskich nacjonalistów została tam 
rozpędzona redakcja portalu lenta.
ru — do niedawna jednego z nie-
licznych rosyjskich mediów stara-
jących się pozostać obiektywny-

mi. Za odmowę dostępu służbom 
specjalnym do kont użytkowni-
ków portalu „V kontakte”, rosyj-
skiego odpowiednika Facebooka, 
jego założyciel i współwłaściciel 
musiał sprzedać swoje udziały i 
poszukać innej pracy, ale już za 
granicą Rosji.
Przykłady ich losów, wydaje się, 
działają, przynajmniej na pozio-
mie podświadomości, nie tylko na 
rosyjskie media, ale też zagranicz-
ne, w tym też krajów unijnych.
Działania tego mechanizmu na 
zagraniczne media ujawnił nie-
dawno znany litewski publicysta 
i bloger Andrius Tapinas, który 
na przykładzie należącego do 
skandynawskiej spółki „MTG” 
(„Modern times group”) litew-
skiego operatora sieci kablowych 
i właściciela kilku ogólnokrajo-
wych kanałów telewizyjnych (w 
tym najbardziej oglądalnego TV3) 
— spółki „Viasat”. Jako jedyna 
odmówiła podporządkowania się 
nakazom sądowym o wstrzymaniu 
transmisji rosyjskich „NTV Mir 
Lithuania”, „RTR Planeta”, PBK 
(Pervyj Baltijskij Kanal).

Transmisje tych telewizji, uzna-
wanych za tuby kremlowskiej 
propagandy, na Litwie zostały 
wstrzymane na 3 miesiące za 
rozpowszechnianie nieprawdzi-
wych informacji o wydarzeniach 
na Ukrainie oraz za oszczerstwa 

wobec Litwy. Wszystkie litewskie 
kablówki podporządkowały się tej 
decyzji sądu. Należący do Szwe-
dów „Viasat” — nie.
„Nie ograniczamy retransmisji 
rosyjskich kanałów, ponieważ 
szanujemy wolność słowa” — 
oświadczył rzecznik prasowy 
MTG Henrikas Toremarkas.
Andrius Tapinas zbadał sprawę i 
okazało się, że źródłem szwedz-
kiego „szacunku” do wolności 
słowa mogą być interesy bizne-
sowe koncernu MTG, który jest 
największym, ale bez pakietu kon-
trolnego, udziałowcem rosyjskiej 
„STS Media”, która z kolei jest 
właścicielem trzech ogólnokrajo-
wych stacji telewizyjnych.
Pod względem oglądalności 
zajmują one drugie miejsce po 
stacjach należących do kontro-
lowanej przez Kreml grupy „Gaz-
prom-Media”. Współwłaścicielem 
Szwedów w Rosji jest inna rosyj-
ska spółka kontrolowana przez 
prokremlowskich oligarchów i ich 
firmy. Co więcej, absolutna więk-
szość przychodów z reklamy na 
kanałach „STS Media” pochodzi z 
również przez Kreml kontrolowa-
nej agencji „Video International”.
Na marginesie warto zauważyć, że 
szefem „STS Media” jest zawodo-
wy „były” wojskowy, który już 
pracując w mediach w 2007 roku 
dostał wyższy stopień wojskowy 
— został majorem.

We wsi Hremiacze w rejonie ki-
wercowskim w ramach polsko-
-ukraińskiego projektu powsta-
nie zakład wodoleczniczy.

W biuletynie «Wisnyk Derżaw-
nych Zakupiwel» podano in-
formację o tym, że Gmina Hre-
miacze na podstawie przetargu 
zawarła umowę ze sp. z o.o. 
«Zachidelektromontaż», która 
przewiduje budownictwo budyn-
ku dla zakładu wodoleczniczego. 
Koszt wykonania powyższych 
prac wyniesie 6,69 mln hrywien.

Projekt «Rozwój współpracy w 
dziedzinie turystyki uzdrowi-
skowo-sanatoryjnej na pogra-
niczu polsko-ukraińskim» jest 

współfinansowany przez UE w 
ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Biało-
ruś – Ukraina 2007-2013.Jest on 
realizowany wspólnie z Gminą 
Biszcza w powiecie biłgorajskim 
na Lubelszczyźnie, która zamie-
rza wykorzystać dofinansowanie 
na przygotowanie dokumentacji 
w celu uzyskania statusu uzdro-
wiska.

Józef Rybak jest dyrekto-
rem Administracji Samo-
rządu Rejonu Solecznic-
kiego dopiero od czerwca 
2014 r. Podobnie jak jego 
poprzednik, Bolesław 
Daszkiewicz, jest ścigany 
przez komorników za nie-
usunięcie z prywatnych 
domów w niektórych miej-
scowościach rejonu solecznickiego 
tablic z dwujęcznymi nazwami ulic.

Były dyrektor Administracji Sa-
morządu Rejonu Solecznickiego 
Bolesław Daszkiewicz w maju 
2014 r. zapłacił grzywnę w wyso-
kości ponad 47 tys. litów, wymie-
rzoną mu przez sąd za nieusunię-
cie tabliczek z polskimi nazwami 
ulic z prywatnych domów w kilku 
miejscowościach rejonu solecznic-
kiego. Sprawa nie została jednak 
zakończona. Komornicy ścigają 
nowego szefa rejonowej admini-
stracji, domagając się wykonania 
dwóch decyzji sądowych: z 2008 
r. i 2013 r.
Obydwa niewykonane wyroki 
sądowe dotyczą tabliczek z dwu-
języcznymi nazwami ulic w miej-
scowościach rejonu solecznickie-
go. W obu przypadkach Józefowi 
Rybakowi grożą wysokie kary: za 
każdy dzień zwłoki w wykonywa-
niu orzeczenia sądu komornicy żą-
dają zapłacenia 1 tys. litów.

W lipcu Sąd Dzielnicowy w Dru-
skiennikach rozpatrywał wniosek 
komornik Janė Jakimavičienė, ale 
na prośbę Józefa Rybaka, który 
chciał się zapoznać z aktami spra-
wy, sprawa została przełożona. 
Kolejne posiedzenie sądu wyzna-
czono na 2 października. Wniosek 
złożony przez komornik Terezę 
Gerasimovič Sąd Dzielnicowy w 
Solecznickach rozpatrywał w ubie-
głym tygodniu. Kolejne posiedze-
nie sądu odbędzie się 26 siepnia, 
został na nie wezwany starosta 
gminy Ejszyszki Tadeusz Zimiń-
ski. 
Sprawa rozpatrywana przez sąd w 
Solecznikach dotyczy tego same-
go orzeczenia sądu, na mocy któ-
rego Bolesław Daszkiewicz zapła-
cił już karę. Przedstawiciel rządu 
na okręg wileński twierdzi jednak, 
że choć kara została zapłacona, w 
niektórych miejscowościach ta-
bliczki wciąż wiszą. „Wysokość 
kary wyznaczy sąd. Trudno oce-
niać, jak wysoka to będzie kara. 
Zostaną uwzględnione wszystkie 
okoliczności. 

Dyrektorowi admini-
stracji solecznickiej 
grożą kolejne kary 
WILNOTEKA

Aloyzas Sakalas: Litwą rządzi 
dwóch premierów - Butkevičius i 
Tomaszewski
DELFI
Premier Algirdas Butkevičius 
oświadczył, że celem Akcji Wybor-
czej Polaków na Litwie jest sianie 
chaosu w państwie. Jest to prawdą 
oczywistą, gdyż ostatecznie zrozu-
mieliśmy, że Litwą rządzi dwóch 
premierów: Algirdas Butkevičius 
i Waldemar Tomaszewski. Pierw-
szy podejmuje decyzję, a drugi ją 
zmienia.
Chaos był siany podczas formowania 
ekipy w Ministerstwie Energetyki, 
chaos był siany, kiedy Tomaszewski 
w Brukseli oskarżał Litwę o łamanie 
praw polskiej mniejszości, chociaż 
takich praw, jakie mają Polacy na Li-
twie, nie ma w żadnych Zachodnim 
państwie. O tym również wspomniał 
były prezydent Valdas Adamkus w 
wywiadzie dla DELFI. 
Chaos jest siany również obecnie, 
kiedy AWPL nie podporządkowuje 
się decyzjom sądowym o zakazie 
dwujęzycznych tabliczek. W pań-
stwie demokratycznym partia, która 

nie podporządkowuje się decyzjom 
sądowym, byłaby natychmiast uka-
rana, a może nawet zlikwidowana.
Co nas dalej czeka na scenie poli-
tycznej? Możliwe są następujące 
scenariusze:
1. Rada Polityczna proponuje AWPL 
wyjść z koalicji rządzącej.
2. AWPL dobrowolnie wychodzi z 
koalicji rządzącej.
3. Koalicja pozostaje bez zmian, a 
ws. ministrów i wiceministrów osią-
ga się porozumienie.
Pierwszy scenariusz byłby najmą-
drzejszy, jednak Rada Polityczna 
będzie musiała odpowiedzieć na trzy 
pytania: czy AWPL może nadal być 
partnerem koalicyjnym, kiedy jej ce-
lem jest sianie chaosu w państwie, 
który jest na rękę wrogim dla nas 
państwom; czy AWPL może nadal 
być partnerem koalicyjnym, kiedy 
służby specjalne informują o moż-
liwych jej kontaktach z Rosją; czy 
Rada Polityczna, która oczyściła 

się z wiceministrów z „czarnej li-
sty”, zastosuje podwójne standardy 
względem AWPL?
Drugi scenariusz jest mało prawdo-
podobny, chyba że AWPL wyjdzie z 
koalicji z oświadczeniem, że została 
do tego zmuszona. Celem takiego 
manewru byłoby zebranie elektoratu 
przed wyborami mera Wilna i samo-
rządów.
W skutek trzeciego scenariusza jutro 
będziemy mieli identyczne jak dzień 
wczorajszy. nie zrozumieliśmy, że 
Litwą rządzi dwóch premierów: 
Algirdas Butkevičius i Waldemar 
Tomaszewski. Pierwszy podejmu-
je decyzję, a drugi ją zmienia.
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Od gór po morza brzeg

Po dwuletniej przerwie przyby-
li do nas goście ze wschodniej 
Białorusi. Zamieszkujący te-
reny Narowli i Mozyrza czyli 
ziem zabranych Rzeczypospo-
litej już podczas pierwszego 
rozbioru Polski w 1772 roku. 
Pierwotnie można tam było się 
jeszcze uczyć języka polskiego, 
który był traktowany jako jeden 
z przedmiotów nauczania. Wyż-
sze urzędy, stanowiska były 
odtąd zarezerwowane tylko dla 
tych, którzy wyrzekli się swego 
pochodzenia i wiary.

Wraz z nastaniem komunizmy 
w 1917r. kościół katolicki zo-
stał zamknięty na ponad 70 lat, 
wszystkie nauczycielki języ-
ka polskiego zaginęły w cią-
gu jednej nocy. Wprowadzono 
też zakaz rejestracji polskich 
imion. Jakby tego było mało, 
mieszkańców tej ziemi dotknął 
kataklizm Czarnobyla. Mozyrz 
miał zostać wysiedlony. Osta-
tecznie jego mieszkańcom dano 
możliwość wyboru. Większość 
pozostała. Wśród najwytrwal-
szych polskość przetrwała. Po 
upadku Związku Radzieckiego 
władze Białorusi zezwoliły na 
działalność kościoła katolickie-
go. Powoli zaczął się on odbu-
dowywać z gruzów. Na kresach 
dzisiejszej Białorusi, tuż przy 
granicy z Ukrainą na ten cel 
przekazano dawny budynek ko-
misariatu i izby celnej. Po ada-
ptacji stał się świątynią. Parafia, 
którą zawiaduje ks. Wincenty 
Siewruk obejmuje dwa powiaty. 
Liczy około 350 - 400 wiernych. 
Spora ich część z braku innych 

możliwości ochrzczona zosta-
ła w prawosławiu. Dziś mają 
wreszcie możliwość spotykania 
się w swoim własnym koście-
le. Na terenie zawiadywanym 
przez ks. Wincentego znajdują 
się jeszcze dwie kaplice. W każ-
dą niedziele proboszcz pokonu-
je blisko 200 km. by odprawić w 
nich Msze Św.

Powroty na łono kościoła kato-
lickiego i polskości wciąż trwa-
ją. Pewnego razu ks. Wincenty 
odwiedził swoją parafiankę w 
szpitalu. Wspólnie, po polsku 
odmawiali Ojcze nasz. Po mo-
dlitwie odzywa się po rosyjsku 
inna pacjentka. Pyta: „Co to 
jest? Ja to znam. Mnie tego bab-
cia uczyła.” Z panem Perejczu-
kiem, który przybył do Mozyrza 
z darami rozmawia po rosyjsku 
ojciec Oli, która była w Ojczyź-
nie w 2012r. (teraz przyjecha-
ła ponownie). „ Córka tyle mi 
opowiadała o Polsce, że zaczą-
łem pożyczać książki opisujące 
historię mojego kraju.” Jest to 
proces długi i powolny. Ważne, 
że trwa. Nadal na wschodniej 
Białorusi, język polski nie jest 
wykładany, językiem urzędo-
wym jak i podstawowym środ-
kiem komunikacji międzyludz-
kiej pozostaje rosyjski. Skąd 
więc znają ojczystą mowę? Oto 
co na to pytanie odpowiedziała 
telewizji przebywająca u nas po 
raz drugi Irena: „moi rodzice i 
dziadki Polaki, a ja piszę z Pa-
nem Krystianem i Marcinem.” 
Ksiądz Wincenty zapytany o to 
co porabiają dzieci, które gości-
liśmy w 2009r. Odpowiedział: 
Wszyscy maja już Kartę Polaka. 
Otwarło się przed nimi szereg 

nowych możliwości. Okazuje 
się, że dla moich podopiecznych 
droga do tego jakże ważne-
go dokumentu prowadzi przez 
Bydgoszcz i Złąwieś Wielką.
 Goście przybyli do nas 28 lipca 
wieczorem. Podróż z Narow-
li trwała równą dobę. Tysiąc 
kilometrów dzielących ich od 
Bydgoszczy przebyli pociąga-
mi, przesiadając się w Brześciu, 
Terespolu i Warszawie. Dzięki 
życzliwości dyrektora Rober-
ta Swiontek Brzezinskiego za-
kwaterowani zostali na terenie 
Schroniska Młodzieżowego 
działającego przy Zespole Szkół 
w Złejwsi Wielkiej. Otrzymali 

tam nie tylko darmowe noclegi, 
ale także nieograniczony do-
stęp do kompleksu sportowego, 
placu zabaw oraz całodobową 
opiekę Marcina Pieńkowskie-
go ze SK PTSM i Krystiana 
Frelichowskiego z KGP. Wójt 
Gminy Jan Surdka nieodpłatnie 
udostępnił autokar. 29 sierpnia 
kresowiacy poznawali najbliż-
szą okolicę. Na początku zwie-
dzili zespół pałacowo-parkowy 
z XIX w., z neogotyckim dwo-
rem pomnikowymi dębami, 
platanami, klonami; cmentarz 
rodzinny Brauerów, oraz gale-
rię mieszczącej się tu Fundacji 
Piękniejszego Świata. Pozna-
li też legendę o Emmie Braun, 
której duch nocami konno jeź-
dzi po parku. Kolejnym etapem 
podróży był wzniesiony przez 
krzyżaków w XIII w. Zamek 
Bierzgłowski. Obecnie opieku-
ją się nim księża diecezji to-
ruńskiej. Zapoznali oni swoich 
gości z jego historią, zaprowa-
dzili do kaplicy i sali rycerskiej 
oraz poczęstowali zupą. Stam-
tąd udali się do Przysieka. Po 
tamtejszym Zespole Parkowo 
- Pałacowym przybyłych opro-
wadzali zawiadujący tym miej-
scem pracownicy Caritasu. Na 
kresowiaków czekał tu smaczny 
obiad i drobne upominki. Trzy-
godzinną przerwę w zwiedzaniu 
okolicy młodzi ludzie poświę-
cili na gry i zabawy sportowe, 
oraz bezpłatne badanie słuchu. 
Późnym popołudniem udali się 
do Zespołu – Parkowo Pałaco-
wego w Ostromecku z XVIII w. 
Tam też po zwiedzeniu 40 hek-
tarowego parku w stylu angiel-

skim i zapoznaniu się historią 
tego miejsca pod wodzą Ma-
cieja Różyckiego doskonalili 
umiejętność śpiewania polskich 
pieśni.

30 lipca goście wraz ze swoimi 
rówieśnikami z gminy Zławieś 
Wielka, wyruszyli już na pod-
bój województwa kujawsko-po-
morskiego. Rankiem zawitali do 
Inowrocławia, gdzie powitał ich 
radny Gustaw Nowicki – orga-
nizator pobytu kresowiaków w 
tym regionie. Pierwszą atrakcją 
była kąpiel w basenie. Następ-
ni cała grupa udała się do Parku 
Linowego. Dzięki życzliwości 
Stowarzyszenia Rozwoju Inicja-
tyw active Xtreme, po krótkim 
przeszkoleniu mogli przebyć 
każdą z tras wspinaczkowych. 
Swoich sił spróbował nawet 
ks. Wincenty Siewruk. Po tych 
doświadczeniach wypoczywali 
przy solankach delektując się 
zdrowotnym jodem. Kolejnym 
etapem wędrówki była Krusz-
wica. Gości witali wicemar-
szałek sejmiku wojewódzkiego 
Adam Banaszak oraz zastępca 
burmistrza Kruszwicy Mikołaj 
Bogdanowicz. Wręczyli go-
ściom prezenty ufundowane 
przez samorząd. Po krótkim po-
witaniu Kresowiacy wsiedli na 
statek, którym opłynęli Gopło. 
Następnie wspięli się na Mysią 
Wieże, by potem zejść do świe-
żo odkopanych lochów.

31 lipca goście zawitali do Byd-
goszczy. Dzięki staraniom Rady 
Osiedlowej Flisy i życzliwości 
władz Leśnego Parku Kultury i 

Kresowianie z Białorusi 
zwiedzają Polskę.   
Relacja z Bydgoszczy dzięki portalowi „isakowicz.pl”  

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Wypoczynku zwiedzili z prze-
wodnikiem ogródFauny i Flory 
Polskiej, Zaginiony Świat oraz 
otrzymali karnet umożliwiający 
im korzystanie z urządzeń Par-
ku Rozrywki. Największym po-
wodzeniem cieszyła się kolejka 
górska. Ostatnim punktem dnia 
było zwiedzanie Muzeum Wo-
dociągów Miejskich.

1 sierpnia przyszedł czas na 
Toruń. Program pobytu w tym 
mieście przygotował Karol Woj-
tasik. Kresowiacy zwiedzili ko-
ściół Janów, wspięli się na jego 
wieże by zobaczyć z bliska dru-
gi co do wielkości dzwon w Pol-
sce Tuba Dei (Chwała Bogu), 
oddali cześć relikwią błogosła-
wionego ks. Stefana Wincente-
go Frelichowskiego w kościele 
Marii Panny, uczestniczyli w 
seansie w Planetarium, ostat-
kiem sił wdrapali się na Wieżę 
Ratuszową by podziwiać pano-
ramę starówki no i jeszcze od-
wiedzili zamek krzyżacki. Kul-
minacyjnym punktem pobytu w 
tym mieście był udział w uro-
czystościach upamiętniających 
wybuch Powstania Warszaw-
skiego. Delegacja kresowiaków 
złożyła wiązankę pod tablicą 
poświęconą Żołnierzom Armii 
Krajowej. Były jeszcze fotogra-
fie z grupami rekonstrukcyjny-
mi, i grill nad brzegiem Wisły.

Rankiem 2 sierpnia po całonoc-
nej podróży goście z Białoru-
si dotarli do podkrakowskiego 
Zabierzowa. Na plebani zo-
stali podjęci śniadaniem prze-
zKrzysztofa Burdaka, probosz-
cza parafii pw. św. Franciszka 
z Asyżu. Bezpośrednio po nim 
rozpoczęli zwiedzanie dawnej 
stolicy Polski. Po Krakowie 
młodzież oprowadzała dzia-
łaczka regionalnego KGP, li-
cencjonowana przewodniczka 
Maria Machl. Przebyto zaczy-
nający się od Barbakanu, cały 
trakt królewski, obejrzano ołtarz 

Wita Stwosza, Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zapoznano się z legendami opo-
wiadającymi historię miasta. 
Zwiedzono Katedrę Wawelska. 
Każdy uczestników poprzez 
dotknięcie Serca Dzwonu Zyg-
munta starał sobie zapewnić po-
wrót do grodu królów. Późnym 
popołudniem udano się nad je-
zioro do Kryspinowa gdzie go-
ście otrzymali obiad ufundowa-
ny przez Karczmę Rochatyna. 
Noclegi otrzymali u życzliwych 
parafian oraz dzięki uprzejmo-
ści Jacka Figla w kempingu na 
terenie Błoń Zabierzowskich 
przy rogatym Ranczu.

 
Wczesnym rankiem w niedziele 
3 sierpnia ruszyli w Tatry. Już 
ich widok z oddali wywołał sze-
reg pozytywnych emocji. Gór 
skalistych dotąd nie widział ża-
den z naszych gości. Wreszcie 
przybyli na miejsce. Po półtora 
godzinnej wędrówce dotarli na 
Rusinową Polanę. Tu okazało 
się, że prawdziwym jest przy-
słowie mówiące o tym, że apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Wszy-
scy bez wyjątku prosili, by w 
przyszłym roku pokazać im góry 
widziane ze szczytów. Tu też 
w Sanktuarium Królowej Tatr 
ks. Wincenty koncelebrował 
Mszę Św. Po opuszczeniu Par-
ku Narodowego wszyscy udali 
się do Bukowiny Tatrzańskiej. 
Dzięki życzliwości właścicieli 
aquaparku „ Terma Bukovina” 
przez dwie godziny nieodpłat-
nie korzystali ze wszystkich do-
stępnych tam atrakcji.
 
4 sierpnia to ostatni dzień po-
bytu Kresowiaków na południu 
Polski. Wczesnym rankiem wy-
brali się do Wieliczki. Tu dzięki 
życzliwości władz Kopalni Soli, 
poznawali podziemny świat. Po 
zejściu schodami 700 m w głąb 
ziemi otworzyły się przed nimi 
solne groty, tajemnicze koryta-

rze podziemne jeziora, kapli-
ce, restauracje. Zachwytom nie 
było końca. Obejrzeli nawet 
film w 5d. Zwiedzanie trwało 
ponad 3 godziny. Z głębin ziemi 
wyruszyli na kopiec Kościusz-
ki, by jeszcze raz, tym razem z 
góry popatrzeć na przepiękny 
Kraków. Koordynatorem pobytu 
w Krakowie i okolicach był M. 
Jerzy Rajpolt redaktor naczelny 
gazety parafialnej Życie Zabie-
rzowa, wcześniej organizator 
pobytu niemalże 50 osobowej 
grupy Polaków z Litwy, wyży-
wienie dostarczyły firmy: pie-
karnia Rafapol, Wolarek i pro-
ducent kiełbasy lisieckiej.

 
5 sierpnia to głównie wypo-
czynek po nocnej podróży. 
Goście tego dnia uczestniczy-
li w konferencji prasowej. Za 
pośrednictwem dziennikarzy 
dziękowali darczyńcą. Ponad-
to uczestniczyli we Mszy Św. i 

spotkali się z mieszkańcami 
Bydgoszczy.

 
Rankiem 6 sierpnia wyruszyli 
do Chojnic. Tu dzięki staraniom 
regionalnego KGP i jego prze-
wodniczącego Kamila Kaczmar-
ka uczestniczyli w pełnym wra-
żeń spływie kajakowym. Trasa 
wiodąca z Kaszuba do Widna 
wynosiła 11 kilometrów. Wielu 
uczestników po raz pierwszy w 
życiu siedziało w kajaku. Emo-
cji było wiele. Wydarzenie to, z 
wielkim poświęceniem, podob-
nie jak i pobyt w Bydgoszczy, 
za pomocą aparatu dokumen-
towała, Adrianna K. Piekarska, 
wcześniej uczestniczka konwo-
ju z darami dla Polaków z Mo-
zyrza i Narowli. Na młodych 
zawsze można liczyć.

7 sierpnia to wyprawa do Gdań-
ska i upragniona kąpiel w mo-
rzu. Wszyscy poza księdzem 
Siewrukiem, po raz pierwszy w 
życiu zanurzyli się w Bałtyku. 
Zwiedzili też port pasażerski i 
jachtowy w Gdyni oraz zako-
twiczony tam żaglowiec „Dar 
Pomorza”. Goście będą mieli co 
wspominać przez długie lata.

 
Ostatniego dnia pobytu Kreso-
wiacy udali się do Stadniny Koni 
w Grabowcu. Uczestniczyli tu 
w zorganizowanym specjalnie 
dla nich pokazie jazdy konnej 
w wykonaniu byłej mistrzyni 
Polski. Mieli też możliwość kar-
mienia i zabawy ze zwierzętami 
domowymi w tym cieszącymi 
się największym zainteresowa-
niem końmi. Korzystali też z 
placu zabaw. Otrzymali wspa-
niały, obfity posiłek z lodami 
na deser. Spotkanie to zorgani-
zowali: Kujawskao – Pomorska 
Brygada ONR i Towarzystwo 
Torunium im A. Bolta

 
W nocy 9 sierpnia, pożegnani 
na Dworcu PKP w Bydgoszczy, 
goście wyruszyli w podróż do 

Białorusi.

Organizatorami, koordynatora-
mi i opiekunami przez cały czas 
pobytu byli: Marcin Pieńkowski 
z ramienia SK PTSM w Złejwsi 
Wielkiej i młodzieżowego KGP 
oraz Krystian Frelichowski 
przewodniczący bydgoskiego 
KGP i nauczyciel ZS w Złejwsi 
Wielkiej

Organizatorzy i goście składa-
ją składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim darczyń-
com wśród, których są m.in.: 
Posłowie na Sejm RP: Tomasz 
Latos, Piotr Król; Radni: Józef 
Rogacki, Marek Gralik,Stefan 
Pastuszewski, Michał Krzem-
kowski (wszyscy Bydgoszcz), 
Jan Mosiński (Kalisz); Bractwo 
Inflanckie, Akademicki Klub 
Obywatelski im L. Kaczyń-
skiego w Krakowie, Komitet 
Zakładowy NZSS Solidarność 
przy MWIK w Bydgoszczy, 
Komisja Uczelniana NZSS So-
lidarność przy UP w Krakowie, 
Bank Spółdzielczy w Toruniu, 
firma Hacom ze Złejwsi Małej, 
Firma Gotowski, Klub Gazety 
Polskiej Hamburg, KGP Berlin, 
Klub Gazety Polskiej Krakó-
w,Klub Gazety Polskiej Wejche-
rowo, Klub Gazety Polskiej Tar-
nowskie Góry, Stowarzyszenie 
Osób Represjonowanych w PRL 
„Przymierze”, liczni ofiarodaw-
cy indywidualni w tym człon-
kowie Klubów Gazety Polskie 
i Solidarnych2010. Oczywiście 
dziękujemy też wszystkim bez 
wyjątku osobom wymienionym 
w tekście artykułu.

Na tym nie kończy się działal-
ność KGP, Solidarnych2010, 
Zespołu Szkół w Złejwsi Wiel-
kiej! Planowany jest już prze-
wóz darów dla naszych gości i 
kolejna akcja wakacyjna na rok 
2015 

fot. Adrianna Katarzyna Piekar-
ska 
fot. Marcin Pieńkowski
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Zdaniem polskojęzycznych me-
diów na Ukrainie nie ma żadnych 
banderowców i żadnego szowini-
zmu. Z mediów tych wiemy, że 
pod przewodem panów Poroszen-
ki i Jaceniuka na Ukrainie budo-
wana jest demokracja, twórczo 
wspierana przez USA i Unię Euro-
pejską oraz największego orędow-
nika sprawy ukraińskiej na świecie 
– Polskę. Budująca demokrację 
Ukraina przygotowuje się do in-
tegracji z Unią Europejską, którą 
chce powstrzymać neoimperialna 
Rosja, wspierająca separatystów i 
terrorystów. Itd., itp. Jednakże gdy 
przyjrzymy się chociażby emble-
matom używanym przez niektóre 
formacje zbrojne, podległe Mi-
nisterstwu Spraw Wewnętrznych 
Ukrainy, nasuwa się podejrzenie, 
że z tą ukraińską demokracją i 
integracją europejską jest coś nie 
tak. Chodzi tu o emblematy bata-
lionów „Azow” i „Donbas” oraz 
tzw. Gwardii Narodowej.

Batalion „Azow” to ochotnicza 
formacja zbrojna, w skład której 
wchodzi kompania służby patro-
lowej milicji MSW Ukrainy oraz 
członkowie bojówek i organizacji 
nacjonalistycznych. Jednostka ta 
została sformowana w maju 2014 
roku w Mariupolu z inicjatywy 
Ołeha Odnorożenki – przywódcy 
organizacji o jakże wdzięcznej 
nazwie: Socjal-Nacjonalistyczne 
Zgromadzenie. Formalnie pod-
porządkowano ją Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych Ukrainy. 
Przeznaczeniem tej jednostki była 
i jest pacyfikacja oporu rosyjsko-
języcznej ludności wschodniej 
Ukrainy. Symbolika batalionu 
„Azow” – przede wszystkim od-
wrócony tzw. „wilczy hak” – na-
wiązuje wprost do symboliki 2. 
Dywizji Pancernej Waffen-SS 
„Das Reich”.

Symbolem 2. Dywizji Pancernej 
Waffen-SS „Das Reich” był tzw. 
Wolfsangel (niem. „wilczy hak”). 
Runa Wolfsangel nawiązuje do 
pogańskiego amuletu, który miał 
chronić właściciela przed ciemny-
mi siłami. W XV wieku „wilczy 
hak” stał się emblematem nie-

mieckich mieszczan, walczących 
z feudalizmem. W okresie wojny 
trzydziestoletniej (1618-1648) 
uchodził za symbol wolności jako 
tzw. znak samowoli. „Wilczy hak” 
początkowo był emblematem 
NSDAP (potem przyjęto swasty-
kę). Następnie przyjęła go 2. Dy-

wizja Pancerna Waffen-SS „Das 
Reich”. Dywizja ta została utwo-
rzona w kwietniu 1940 roku. Bra-
ła udział w niemieckiej agresji na 
Francję, a potem walczyła na fron-
cie wschodnim. Początkowo była 
dywizją zmotoryzowaną. W 1942 
roku została przekształcona w dy-
wizję grenadierów pancernych, a 
w październiku 1943 roku w dy-
wizję pancerną. Brała m.in. udział 
w bitwie na łuku kurskim (5 lipca 
– 23 sierpnia 1943 r.). Była wów-
czas jedną z najsilniejszych forma-
cji pancernych III Rzeszy. Liczyła 
163 czołgi, a więc dwukrotnie 
więcej niż analogiczne dywizje 
pancerne Wehrmachtu. W kwiet-
niu 1944 roku ponownie trafiła do 
Francji w związku ze spodziewaną 
inwazją aliantów. Cztery dni po tej 
inwazji – 10 czerwca 1944 roku – 
esesmani z dywizji „Das Reich” 
popełnili jedną z najgłośniejszych 
niemieckich zbrodni wojennych, 
jaką była masakra mieszkańców 
miasteczka Oradour-sur-Glane. W 
odwecie za śmierć jednego z ofi-
cerów dywizji z rąk francuskiego 
ruchu oporu esesmani z dywizji 
„Das Reich” wymordowali prawie 
wszystkich mieszkańców Oradour 

– 642 osoby, mężczyzn, kobiety i 
dzieci – a samo miasteczko spalili. 
Po wyparciu wojsk niemieckich z 
Francji dywizja „Das Reich” wal-
czyła w Ardenach, na Węgrzech i 
w Austrii, gdzie w maju 1945 roku 
poddała się Amerykanom pod 
Linzem.

Po drugiej wojnie światowej „wil-
czy hak” stał się symbolem hi-
tlerowskiej organizacji Werwolf 
(Wilkołak), która prowadziła 
działalność dywersyjną na daw-
nych wschodnich ziemiach Rze-
szy odzyskanych przez Polskę w 
1945 roku.

W latach 1991-2004 Wolfsangel był 
oficjalnym znakiem Socjal-Nacjo-
nalistycznej Partii Ukrainy. Partia ta 
obecnie nosi nazwę Ogólnoukraiń-
skie Zjednoczenie „Swoboda” i jest 
obok Prawego Sektora oraz Partii 
Radykalnej czołową postbanderow-
ską siłą polityczną na Ukrainie. W 
ukraińskiej wersji Wolfsangel sym-
bolizuje łacińskie litery I (idea) i N 

(naród), odczytywane też jako „idea 
nacji”.

Drugim – obok „wilczego haku” 
– nazistowskim elementem em-
blematu batalionu „Azow” jest 
symbol Czarnego Słońca, będą-
cy pierwowzorem swastyki. Był 
to jeden z najbardziej ulubionych 
symboli Reichsführera SS Heinri-
cha Himmlera. Osobiście Himmler 

był zafascynowany okultyzmem, 
a Czarne Słońce – składające się 
z trzech swastyk – symbolizuje w 
okultyzmie astrologiczny emblemat 
słońca. Znak ten był ornamentem 
posadzki na zamku w Wewelsburgu 
koło Paderborn, gdzie odbywały się 
spotkania elity SS.

Batalion Gwardii Narodowej „Don-
bas” został sformowany w Dnie-
propietrowsku z inicjatywy miej-
scowego gubernatora, a faktycznie 
jednego z głównych sponsorów 
rewolty kijowskiej, oligarchy Ihora 
Kołomojskiego. Jego przeznacze-

niem była od początku pacyfikacja 
oporu rosyjskojęzycznej ludności 
wschodniej Ukrainy. Jako formacja 
ochotnicza został zasilony głównie 
członkami Prawego Sektora i in-
nych nacjonalistycznych organiza-
cji ukraińskich, biorących wcześniej 
udział w walkach w Kijowie. W 
kwietniu 2014 roku powstały dwie 
formacje o tej nazwie: 24. batalion 
obrony terytorialnej „Donbas”, pod-
porządkowany Ministerstwu Obro-
ny Ukrainy, oraz operacyjny bata-
lion „Donbas” Gwardii Narodowej 
Ukrainy, podporządkowany Mi-
nisterstwu Spraw Wewnętrznych. 
Symbolem batalionu Gwardii Naro-
dowej „Donbas” jest stylizowany na 
trójząb odwrócony orzeł hitlerowski 
z półotwartymi skrzydłami, nawią-
zujący do oficjalnego emblematu 
Wehrmachtu z 1942 roku.

Szowinistyczna symbolika jest 
też obecna na emblemacie Gwar-
dii Narodowej Ukrainy – formacji 
ochotniczej złożonej z członków 
paramilitarnych organizacji nacjo-
nalistycznych, głównie Prawego 
Sektora. To nie tylko czerwono-
-czarne tło (symbolika OUN/UPA), 
ale także symbol widniejący u pod-
stawy postaci św. Michała, będący 
stylizowaną swastyką.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Nazistowska symbolika 
sił zbrojnych Ukrainy 
Bohdan Piętka

/ Żołnierze batalionu MSW Ukrainy „Azow”. Fot. Polska Agencja Prasowa

/ Emblemat batalionu MSW Ukrainy 
„Azow”

/ Emblemat 2. Dywizji Pancernej Waffen-
-SS „Das Reich””

/ Ruiny spalonego przez dywizję „Das Reich” Oradour-sur-Glane, pozostawione w orygi-
nalnym stanie jako pomnik niemieckiego barbarzyństwa. Fot. Wikipedia

/ Wolfsangel jako symbol Werwolfu”

/ Ukraińska wersja Wolfsangel (idea na-
cji), używana w latach 1991-2004 przez 
obecną partię „Swoboda”

/ Symbol Czarnego Słońca

/ Emblemat batalionu Gwardii Narodowej 
Ukrainy „Donbas”

/ Emblemat Wehrmachtu z 1942 r.

/ Emblemat Gwardii Narodowej Ukrainy
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Informacje odnośnie nazistow-
skiej symboliki niektórych for-
macji sił zbrojnych Ukrainy są 
w Polsce lekceważone i zby-
wane określeniem „rosyjska 
propaganda”. To jednak nie jest 
rosyjska propaganda, ale fakty. 
Formacje MSW Ukrainy, zło-
żone z członków różnych or-
ganizacji neobanderowskich, 
nawiązują wprost do symboliki 
nazistowskiej. Czy te jednostki 
są współczesną ukraińską Waf-
fen-SS? Ostatecznie Ukraińcy 
mają w tej dziedzinie ponure tra-
dycje 14. Dywizji Grenadierów 
Waffen-SS „Galizien” („Hały-
czyna”). Co ciekawe jednak, na 
emblemacie dywizji SS-Galizien 
nie było symboli nazistowskich. 
Epigoni SS-Galizien poszli jak 

widać znacznie dalej.
USA i Unia Europejska wprowa-
dzają kolejne sankcje wobec Ro-
sji. Właśnie się dowiedziałem, 
że Jarosław Kaczyński domaga 
się wprowadzenia przez Pol-
skę embarga na rosyjski węgiel. 
Nikt jednak nie myśli o sank-
cjach dla Ukrainy za jawne od-
woływanie się do nazistowskiej 
symboliki niektórych formacji 
jej sił zbrojnych (pomijając już 
zbrodnie dokonywane przy pa-
cyfikacji Donbasu). Przecież na-
zizm i faszyzm są surowo zwal-
czane zarówno w USA jak i w 
UE. Czyżby Ukraina dostała od 
Zachodu specjalną koncesję na 
uprawianie nazizmu? To popie-
ranie szowinizmu i neonazizmu 
na Ukrainie może zakończyć się 
dla Zachodu tak jak popieranie 
najbardziej skrajnego fundamen-
talizmu islamskiego w Afgani-
stanie, Iraku i Syrii. Żeby potem 
nie trzeba było wprowadzać na 
Ukrainę „międzynarodowych sił 
pokojowych”. 
No i czy siłom politycznym 
Rzeczypospolitej Polskiej – za-
równo obozowi rządzącemu jak 
i opozycji – nie przeszkadza ta 
symbolika? Przecież Polska do-
znała największych strat i okru-
cieństw nie od komunizmu, ale 
od nazizmu – niemieckiego i 
ukraińskiego. Najwidoczniej 
polski mainstream polityczno-
-medialny, gorąco wspierający 
kijowską juntę, pozbył się już 
wszelkich oporów moralnych. 

/ Różne rodzaje swastyki

/ Emblemat 14. Dywizji Grenadierów 
Waffen-SS „Galizien” („Hałyczyna”), na-
wiązujący do herbu Lwowa

Polub nas na Facebook Na facebookowej tożsamości 
Kresowego Serwisu informacyj-
nego można komentować treść 
zamieszczanych w KSI publi-
kacji. 

https://www.facebook.com/pa-
ges/Kresowy-Serwis-Informa-
cyjny/289874061080081 

Z dnia na dzień przybywają 
nowe polubienia więc i Ciebie 
nie może tam zabraknąć. 

Jeżeli nie cały Świat, to z całą 
pewnością cała Europa obserwuje 
przedziwną „wojnę nie wojnę” to-
czącą się na Ukrainie. 
Niemowlę państwowości jaką nie-
wątpliwie jest 23 letnia Ukraina,  
to dziecko pierestrojki którą tej 
części Europy zaordynował Mi-
chaił Gorbaczow. 
Zarządzanie olbrzymimi  poła-
ciami ziemi znajdującej się po 
obu stronach Dniestru, to potężne 
wyzwanie logistyczne dla nowego 
bytu państwowego, którego jak 
widzimy władze nie są w stanie 
udźwignąć. 
Na forach dyskusyjnych pojawia-
ją się pytania dotyczące poniższej 
kwestii:

W 1989 r. Michaił Gorbaczow za-
proponował na spotkaniu w Mo-
skwie gen. Wojciechowi Jaruzel-
skiemu zwrot Ziem Wschodnich 
w dwóch wersjach.
Pierwsza: zwrot Wilna, Lwowa i 
Krzemieńca;
Druga - okręg grodzieński z pusz-
czą białowieską i dawne woj. 
Lwowskie z zagłębiem naftowym. 
Powodem tej propozycji było 
unieważnienie umów jałtańskich 
i chęć wzajemnego zrzeczenia się 
roszczeń o odszkodowania.
Wkrótce gen. Jaruzelski przyjął 
propozycje Gorbaczowa w imie-
niu Polski. Kiedy sprawa dotarła 
do Warszawy, panowie Geremek, 
Michnik, Kuroń i Mazowiecki 
pojechali w pośpiechu do Mo-
skwy i prawie na klęczkach wy-
błagali Gorbaczowa, aby tego 
nie czynił. Jakich wpływów użyli 
nikt nie wie, w końcu Gorbaczow 
przystal na ich prośby. Konsul 
generalny ZSRR w Krakowie p. 
Serdaczuk mówił o tym w obec-
ności prof. Edwarda Prusa. Rów-
nież potwierdził to poseł z Litwy 
do sejmu ZSRR Jan Ciechano-
wicz w rozmowie ze Stanisławem 
Sadowskim z Toronto. Podała to 
również prasa nowojorska. Opu-
blikowano to w Podstawach Na-
rodowych Nr 4 (2) 2006 r. 

Podobne plotki dotyczą Jelcyna 
który rzekomo też rozpatrywał 

kwestię naprawienia losu miesz-
kających na Kresach Polaków, 
którym w wyniku postanowień 
Jałtańskich granica ojczyzny po 
prostu „odjechała”, cokolwiek 
miałoby to znaczyć. 
Jak podają encyklopedie, „wpro-
wadzenie pieriestrojki miało da-
lekosiężne skutki dla globalnego 
bezpieczeństwa w bipolarnym po-
dziale powojennego świata. Sta-
ło się niezamierzonym powodem 
osłabienia, a następnie całkowitej 
destrukcji zarówno samego ZSRR 
jak i całego bloku wschodniego, 
działając na korzyść interesów 
politycznych USA i europejskich 
państw zachodnich. W wyniku 
zniszczenia konkurenta gospo-
darczo-wojskowego państw euro-
atlantyckich USA pozostało jedy-
nym supermocarstwem.” 
Na naszych oczach rozgrywał się 
więc spektakl upadku stalinow-
skiego systemu  i państwa oparte-
go na jałtańskich postanowieniach 
które podobno miały być niena-
ruszalne. Na pierestrojce skorzy-
stały Niemcy które odzyskały 
tereny dawnego NRD, powstały 
nowe państwa  nadbałtyckie jak 
Litwa,  Łotwa i Estonia, powsta-
ła Białoruś i oczywiście Ukraina. 
Dwa lata po pierestrojce, nasz 
południowy sąsiad  Czechosłowa-
cja również „rozwalił” „jałtański 
pariadek” tworząc oddzielne pań-
stwa Czechy i Słowację. 
Dla uważnego czytelnika nie trud-
no będzie zauważyć, że wszyscy 
nasi sąsiedzi cos zyskali/zmienili  
ale dotyczy to tylko naszych sąsia-
dów bo....???? nikt nie upomniał 
się się o Polskie Kresy.
W wielu rozmowach w których 
Kresowianie dziwią się dlaczego 
nikt nie upomina się o Kresy pada 
kontrargument w postaci Szczeci-
na i Wrocławia.
Przypomnę zatem niektórym mal-
kontentom, że Wolinianie, Pyrzy-
czanie, Lubuszanie, Bobrzanie, 
Ślężanie czy Opolanie, to przecież 
polskie plemiona zaznaczane na 
mapach historycznych i to nie tyl-
ko polskojęzycznych.    
Poza tym, „okrojenie” czyli 
zmniejszenie terytorium i potęgi 

Niemiec miało być karą za rozpę-
tanie II WŚ którym po pierestrojce 
zwrócono część po dawnym NRD.
Inaczej wygląda historia nowe-
go sąsiada zza Buga, któremu 
państwowość spadła jak manna z 
nieba. Władze tego młodego pań-
stwa zamiast budować podstawy 
i zręby państwowości poszły w 
kierunku budowy oligarchii która 
trawi to państwo od momentu jego 
powstania. Postsowieckie dobra 
szybko rozmieniono na drobne a 
wrzód korupcji rozkłada ten kraj 
od szczebla władzy poczynając na 
lokalnych urzędnikach i obywate-
lach kończąc.
W zasadzie powinna to być spra-
wa wewnętrzna tego młodego 
państwa jednak do dzisiaj, jego 
zachodnią część zamieszkują Po-
lacy a tego nie można przemil-
czać. Ci Polacy mimo upływu lat 
żyją i myślą po Polsku, tyle że 
Polska NIC dla niech nie zrobiła i 
nadal nic nie robi.
Zamiast pomocy Polakom na 
Kresach, coraz jawniej i coraz 
częściej widzimy plany i samo 
wsparcie rządu RP dla probande-
rowskich   władz Ukrainy, władz  
które dryfują w oparach absurdów   
nie mając pomysłu na ucywilizo-
wanie banderowskiej zbieraniny. 
Nie wiem czy znajdzie się wresz-
cie polska Erika Steinbach ale po-
pierestrojkowy błąd zaniechania 
sprawy Kresów, może nieść za 
sobą fatalne w skutkach konse-
kwencje.
23 lata temu, kiedy jeszcze nie 
było państwa Ukraina, mieszkań-
cy tych terenów byli obywatelami 
ZSRR, mówili i myśleli po rosyj-
sku i to im pozostało do dzisiaj.  
Wie o tym Putin i to wykorzystuje 
z całą bezwzględnością bo nie po-
zwoli, by Ruś Kijowska, kolebka 
„Matuszki Rasiji” przeszła pod 
wpływ Zachodniej Europy.

Dlaczego więc władze RP milczą 
i tak łatwo zapominają wielowie-
kowa Polskość Lwowskliego, Tar-
nopolskiego, Stanisławowskiego i 
Wołynia?   
               

Kresy, fatalny błąd 
zaniechania ....???
Andrzej Łukawski

https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081
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 Bardzo wielu Polaków z Wołynia 
wspomina Czechów z wdzięczno-
ścią za życzliwą pomoc i opiekę w 
tragicznym czasie banderowskiego 
terroru w latach 1943-44. Do nich 
należę również ja, moja rodzina i 
znajomi. W moich Radowiczach, 
gmina Turzysk, powiat Kowel, w 
połowie zamieszkałych przez Po-
laków, była na skraju wsi kolonia 
czeska. Miała zwartą zabudowę, 
otoczoną sadami i rozległymi po-
lami. Stamtąd było już blisko do 
Kupiczowa – 4 km. Zapamiętałem 
jedno nazwisko z tej kolonii – Ku-
czery. Ale ze wspomnień Vaclava 
Brazdy („Z Kupicova do stare vla-
sti”) dowiedziałem się, że miesz-
kali tam również Maskovie, Słobo-
dovie, Lesenkovie i Mazurkowie. 
Radowiczanie odnosili się do nich 
z respektem, cenili ich za pracowi-
tość, gospodarność i dobrosąsiedz-
kie stosunki z mieszkańcami wsi.

 Kupiczów zobaczyłem pierwszy 
raz w czerwcu 1943. Szalał wów-
czas banderowski terror, zwłaszcza 
na wschodnim Wołyniu. Ginęła 
masowo ludność polska, płonęły 
jej domostwa. Ale i w Radowi-
czach miały miejsce mordy po-
jedynczych osób, a nawet całej 
rodziny. Wokół czyhała śmierć. 
Rezygnując z nabożeństw w Tu-
rzysku, wybrałem się z wujkiem 
Henrykiem Sobczykiem, później-
szym partyzantem „Liskiem” 27 
WDP AK do Kościoła w Kupi-
czowie, gdzie proboszczem był 
ks. Bonawentura Burzmiński. Po 
nabożeństwie szczęśliwie wróci-
liśmy do domu. Kupiczów wydał 
mi się bardzo ładnym, zadbanym, 
czystym miasteczkiem, otoczonym 
łanami dojrzewających zbóż.
 Wkrótce rzezie zagroziły ludności 
polskiej Radowicz. Po tragicznych 
przeżyciach udało nam się w porę 
uciec z Mamą i siostrą do Zasmyk, 
gdzie samoobronę utworzyła mło-
dzież z naszej wsi, wkrótce wstą-
pił do niej i mój Ojciec „Okoń”. 8 
września Niemcy wyparli bande-
rowców z Radowicz, Tuliczowa, 
Kupiczowa i utworzyli  polowy 
garnizon, Zbierali tam z urodzaj-
nych pól plony dla armii. Pozwa-
lali rolnikom zbierać część plonów 
dla siebie, z czego i my skorzysta-
liśmy.

 Pewnie 7 listopada Niemcy wy-
cofali się z zajętych wsi. Do Ku-
piczowa wtargnęli banderowcy. W 
obawie o swoje losy Czesi  wysłali 
z Kupiczowa delegację do  komen-
danta samoobrony por. Władysła-
wa Czermińskiego „Jastrzębia”  
z prośbą, by wspólnie z czeską 
samoobroną wyparł z miastecz-
ka banderowców. Z delegatami 
przyjechała do Zasmyk Marzen-
ka Houżwicówna, wesoła, ładnie 

mówiła po polsku, bardzo nam się 
podobała. 12 listopada „Jastrząb” 
odbił Kupiczów, ale następnego 
dnia upowcy z brawurą zaatako-
wali miasteczko, bój trwał do nocy, 
obfitował w bardzo dramatyczne 
momenty. „Lisek” opowiadał, że o 
zmroku na przedmieściu Kupiczo-
wa, po drugiej stronie chaty miał 
już banderowców. Tylko despe-
racki rzut granatem uratował mu 
życie.

 Masowy atak na Kupiczów przy-
puścili banderowcy 22 listopada, 
używając „czołgu” (opancerzone-
go traktora) i dwóch działek. Sy-
tuacja była dramatyczna. Pomo-
gły obrońcom umocnienia wokół 
Kupiczowa pozostałe po niemiec-
kim garnizonie. Bunkru koło ko-
ścioła bronił mój Ojciec z dwoma 
Czechami. Pocisk z pobliskiego 
„czołgu” zarył się przed bunkrem, 
ale nie wybuchł. Reszta pocisków 
poleciała  dalej, wzniecając pożary, 
kilka podziurawiło strop kościoła. 
Sytuacja była dramatyczna,ale o 
zmroku z odsieczą przybył z Su-
szybaby „Jastrząb” i „Kania”. Ban-
derowski pierścień pękł w dwóch 
miejscach. Kupiczów był urato-
wany. Czesi wołami przyciągnęli 
„czołg” do centrum, oglądaliśmy 
go z dreszczem lęku.   

  W Zasmykach z trwogą wsłuchi-
waliśmy się w dalekie wybuchy 
w odległym o 12 km Kupiczowie, 
wytłumiane przez masyw Lityń-
skiego lasu. Niebezpieczeństwo 
ze strony OUN-UPA groziło nam 
stale. W pierwszy dzień Bożego 
Narodzenia,  wczesnym rankiem, 
banderowcy podstępnie wtargnęli 
do zasmyckiej bazy samoobrony, 
mordując ponad 50 osób i paląc w 
Janówce kilkadziesiąt zabudowań. 
Ze skuteczną, brawurową odsieczą 
przybyła z Kupiczowa kompania 
„Kani,” gdzie polscy partyzanci, 
w gościnie u Czechów, spędzali 
z nimi Wigilię. Zasmyki ocalały, 
ale nie na długo.19 stycznia 1944 
Niemcy puścili z dymem połowę 
wsi. Polacy z Zasmyk masowo, 
w panice uciekali do Kupiczowa, 
gdzie zostali życzliwie przyjęci 
pod dach i nakarmieni. Wielu, nie 
mając dokąd wracać, pozostało 
tam na dłużej. Niebawem również 
ja z siostrą przy dziadkach (Mama 
zmarła, Ojciec w partyzantce) za-
mieszkaliśmy w poukraińskiej ru-
derze na końcu przedmieścia przy 
drodze do Nyr. Przeżyliśmy tam, 
podobnie jak wszyscy mieszkańcy 
Kupiczowa, wiele groźnych, dra-
matycznych sytuacji: bombardo-
wania, ostrzał artyleryjski, pobli-
skie walki frontowe i silne natarcie 
niemieckie w celu odblokowania 
Kowla, zamkniętego w kotle przez 
Armię Czerwoną.

 W końcu kwietnia, na polecenie 
radzieckiego dowództwa, razem z 
Czechami,  opuściliśmy Kupiczów, 
jadąc frontowymi, wyboistymi 
drogami za Stochód i dalej za Styr. 
Z kilkoma rodzinami dotarliśmy 
do lasów kiwerskich, gdzie stacjo-
nował polski korpus gen. Zygmun-
ta Berlinga. Tutaj poczuliśmy się 
w miarę bezpiecznie. Stamtąd 20 
lipca wróciliśmy do Zasmyk, na-
stępnie do Radowicz i w końcu 12 
sierpnia, na dziko, uciekliśmy za 
Bug. Tak właściwie skończyła się 
nasza wojenna epopeja, związana z 
życzliwymi nam Czechami, którzy 
głęboko zapadli mi we wdzięcz-
ną pamięć.Nie sposób pominąć, 
że kilku Czechów z Kupiczowa 
walczyło w szeregach 27.WDA-
K:Jaroslav Houżvic,Vaclav Ho-
użvic, Jarosław Zapotocky, Vaclav 
Zapotocky i Bohuslav Zapotocky 
(„Obrazky z Kupicova”);Jaro-
slav Zapotocky iVaclav Houżvic 
„Siwy” polegli w walce z Niemca-
mi, „Siwy” na Lubelszczyźnie koło 
Nadrybia, spoczywa na cmentarzu 
w Puchaczowie. Staraniem mojego 
wujka, Jana Sobczyka,żołnierza 
27.WDAK, na Grobie „Siwego” 
położono piękną płytę nagrobną.

 Po pół wieku odżyły tragiczne 
wołyńskie wspomnienia, w tym 
i przeżycia w Kupiczowie. Na-
wiązałem kontakty listowne z 
Marzenką Houżwicową-Żarską, 
sądząc, że to jest ta Marzenka z 
Zasmyk, następnie z jej siostrą 
Halinką Woźnicką, która przy-
znała, że to dzięki mnie wróciła 
do kupiczowskiej macierzy. Na-
wiązałem również kontakt z nie-
odżałowanym Vaclavem Kytlem, 
Jaroslavem Mecem. Kytl przysłał 
mi urokliwe „Obrazky z Kupico-
va,”które czytałem i oglądałem 
z rozrzewnieniem. Podobnych 
wrażeń dostarczyła mi książka 
od Halinki „Z Kupicova do sta-
re vlasti”, również wspomnienia 
Jana Jelinka „Pustej chleb swój 
po vode,” od pani prof. Miloslavy 
Żakowej, której jestem wdzięczny 
za „Kupicovsky hlasatay”.Cenię 
sobie bardzo listowny kontakt ze 
wspaniałym Józefem Tomanem 
Tomankiem,poetą i kompozyto-
rem, który przesłał mi z Nowego 
Jorku swoją interesującą ksiązkę 
„Hlas ceskeho vyhnanse” i zbio-
rek urokliwych wierszy „Niepo-
wrotny czas” w języku polskim. 
Ale z Czechami kojarzą mi się 
i inne przeżycia. Niezrównani 
Karel Gott i Iiri Korn zachwyca-
ją nas pięknym głosem, Helena 
Vondrackova uświetniła festiwal 
w Sopocie, jej „Malowany dzban” 
śpiewała cała Polska,a Jozin z Ba-
zin rozśmieszał nas do łez. Niech 
więc będzie z pieśnią świat, a ni-
gdy już tamten z okrutnych lat.                 

NASI PRZYJACIELE 
CZESI Z WOŁYNIA
Feliks Budzisz

Kresowa księga sprawiedliwych 
1939–1945. O Ukraińcach ratu-
jących Polaków poddanych eks-
terminacji przez OUN i UPA, 
opracował Romuald Niedzielko, 
Warszawa 2007 (seria: „Studia i 
materiały”, t. 12)

Nacjonaliści ukraińscy dokonali 
eksterminacji ludności polskiej 
zamieszkującej Kresy Wschod-
nie Rzeczypospolitej, które zna-
lazły się pod okupacją sowiecką 
i niemiecką. Do pojedynczych 
napadów oraz rzezi na masową 
skalę doszło w kilku tysiącach 
miejscowości. Zginęło tam, we-
dług różnych szacunków, ok. 100 
tys. osób.

Korzystając z zachowanych re-
lacji świadków, w książce od-
notowano wydarzenia w 500 
miejscowościach (na terenie wo-
jewództw: wołyńskiego, poleskie-
go, tarnopolskiego, lwowskiego, 
stanisławowskiego, rzeszowskie-
go i lubelskiego), w których z 
rąk OUN-UPA poniosło śmierć 
blisko 20 tysięcy Polaków. Część 
skazanych na zagładę polskich 
mieszkańców otrzymała pomoc 
humanitarną ze strony ukraińskich 
sąsiadów, zazwyczaj członków 
rodzin mieszanych, krewnych lub 
przyjaciół, czasem nieznajomych, 
kierujących się chrześcijańską mi-
łością bliźniego, w sporadycznych 
przypadkach – także ze strony ka-
tów.
Zachowani we wdzięcznej pamię-
ci ocalonych Ukraińcy – główni 

bohaterowie tej książki (ponad 
1300 osób, niestety częstokroć 
anonimowych) zasłużyli na za-
szczytne miano „sprawiedliwych” 
i na publiczne uhonorowanie, po-
nieważ z narażeniem życia, indy-
widualnie, a nawet całymi rodzi-
nami, przeciwstawili się czynnie 
ludobójstwu. Ostrzegali przed 
napadem, udzielali schronienia, 
wskazywali drogi ucieczki, za-
opatrywali w żywność i ubranie, 
przewozili w bezpieczne miejsce, 
do lekarza czy szpitala, przyjmo-
wali pod opiekę, a nierzadko na 
długoletnie wychowanie sieroty 
po zamordowanych, odmawiali 
wykonania rozkazu zabicia człon-
ka własnej rodziny – np. żony 
lub męża – narodowości polskiej. 
Dzięki aktom solidarności i miło-
sierdzia ocalały zarówno pojedyn-
cze osoby, jak i całe wsie (łącznie 
ponad 2,5 tysiąca osób). Kilkuset 
Ukraińców wykonawcy „akcji 
antypolskiej” ukarali śmiercią, 
uważając udzielanie pomocy „La-
chom” za zdradę ukraińskich ide-
ałów narodowych.

Autor prosi czytelników o nadsyła-
nie uwag i uzupełnień pod adresem:
Romuald Niedzielko
Instytut Pamięci Narodowej
Kontakt telefoniczny: 22 431-83-73
e-mail: romuald.niedzielko@ipn.
gov.pl

http://pamiec.pl/pa/biblio-
teka-cyfrowa/publikacje
/12487,dok.html

„Kresowa księga 
sprawiedliwych 
1939–1945” 
Romuald Niedzielko

http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/12487,dok.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/12487,dok.html
http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/12487,dok.html
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NAZISTOWSKIE BRUNATNE 
OBLICZE UKRAINY

Wojna trwająca obecnie na Ukra-
inie nawiązuje swoim zamysłem 
nie tylko do odzyskania imperium 
sowieckiego przez putinowską 
neoimperialistyczną zgraję, ale 
wytyczne prowadzonej agresji na-
wiązują stricte do historycznej hi-
tlerowskiej operacji Barbarossa, z 
tą zapewne różnicą, że nie prowa-
dzącej do porażki, ale do ekspansji 
terytorialnej.

Operacja Barbarossa (niem. 
Unternehmen Barbarossa) – agre-
sja III Rzeszy na ZSRR w trakcie 
II wojny światowej. Była to naj-
większa i najważniejsza operacja 
niemiecka w czasie wojny, której 
porażka zdecydowała ostatecznie 
o niemieckiej przegranej w całej 
wojnie. Bitwy na froncie wschod-
nim, gdzie realizowano operację 
„Barbarossa”, okazały się być jed-
nymi z najbrutalniejszych i najbar-
dziej wyniszczających potyczek 
dla obu stron. Nazwa „Barbaros-
sa” wywodzi się od przydomku 
cesarza rzymsko-niemieckiego 
Fryderyka I Barbarossy.

Hitlerowskie Niemcy, jak i ZSRS 
nie miały w zwyczaju wypowia-
dania wojny. 
Napadały znienacka, niosąc „wol-
ność uciemiężonym ludom”, jak 
uczynił to ZSRR 17 września 
1939 roku we Lwowie, lub orga-
nizując Lebensraum z mordami 
w tle jak Niemcy w Krakowie w 
akcji Sonderaktion Krakau doty-
czącej krakowskich profesorów 
wyższych uczelni. 
„Konkurencją” Sonderaktion Kra-
kau dokonanej 6 listopada 1939 
roku, brutalnego ataku Niemców na 
krakowską  inteligencję, była Son-
deraktion Lemberg, gdy 4 listopada 
1941 roku ukraińsko – niemiecki 
batalion „Nachtigall”[Słowiki], 
(Ukraińcy przebrani w mundury 
niemieckie) wymordował na stoku 
Góry Kadeckiej Wzgórzach Wu-
leckich we Lwowie 45 profesorów 
lwowskich wyższych uczelni, w 
tym trzy krotnego premiera II RP 
prof. Kazimierza Bartla, jako ostat-
niego zamordowanego uczonego, 
więzionego przez trzy tygodnie w 
więzieniu przy ul. Łąckiego celem 
wymuszenia na nim kolaboracji z 
Niemcami. 
Bohaterski profesor zginął „po 
katyńsku” strzałem w tył głowy. 
Zamordowany został wówczas 
najstarszy 82 letni polski uczony, 

światowej sławy ginekolog położ-
nik prof. Adam Sołowij, którego 
mój Ojciec doc. med. dr Maurycy 
Marian Szumański był asystentem 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza.
Zwłoki wywieziono do lasu 
Krzywczyńskiego, dorzucając je 
do ogromnego stosu z innych ma-
sowych grobów.
Istnieje domniemanie, że w lesie 
Krzywczyńskim, spalono  zwłoki 
mojego ojca doc. med. dr Maury-
cego Mariana Szumańskiego asy-
stenta prof. Adama Sołowija na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza.

Mój Ojciec został aresztowany 
przez Gestapo po 4 lipca 1941 
roku (4 listopada 1941 roku) w 
swoim (naszym) mieszkaniu przy 
ul. Jagiellońskiej 4 we Lwowie 
i osadzony w więzieniu przy ul. 
Łąckiego we Lwowie wraz z inny-
mi lwowskimi intelektualistami.

Być może został rozstrzelany w 
drugiej egzekucji na dziedziń-
cu Zakładu Abrahamowiczów, a 
zwłoki z tej egzekucji wywieziono 
ciężarówką za miasto, gdzie spa-
lono je w pobliskim lesie, jak dwa 
tysiące innych ofiar.

http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_conten-
t&task=view&id=218&Itemid=2

Władze Lwowa odmawiają upa-
miętnienia pomnikiem zamordo-
wanych profesorów, tłumacząc to 

m.in. że prof. Kazimierz Bartel 
był faszystą. Hipokryzja neonazi-
stów, faszystów rządzących obec-
nie Ukrainą nie zna granic.
http://www.lwow.home.pl/sem-
per/polit-wojna.html
http://gazetaobywatelska.info/
blog/showEntry/1067

Dieter Schenk „Noc morderców” 
– Kaźń profesorów we Lwowie i 
Holokaust w Galicji Wschodniej; 
Wysoki Zamek Kraków 2011 str. 
130, 131:
„(…) Żołnierze batalionu „Na-
chtigall” rekrutowali się w pierw-
szym rzędzie z Ukraińców, którzy 
dostali się do niemieckiej niewoli 
jako żołnierze armii polskiej…
jednostka specjalna „Nachtigall” 
składała się z 300 Ukraińców i 100 
Niemców…niemieckie mundury 
wojskowe nosili również ukra-
ińscy członkowie batalionu „Na-
chigall”…jako oficer łącznikowy 
porucznik dr Theodor Oberländer 
należał do sztabu batalionu „Na-
chtigall”…Nie podlega żadnym 
wątpliwościom, że członkowie ba-
talionu brali udział w masowych 
mordach we Lwowie…wbrew 
niedbale prowadzonym postępo-
waniom prokuratorskim jest oczy-
wiste, że  ukraińscy członkowie 
jednostki ubrani w mundury nie-
mieckiego Wehrmachtu tworzyli 
szpaler w lwowskim więzieniu 
Brygidki i bili przebiegających 
środkiem Żydów kolbami karabi-
nów i innymi przedmiotami…

…Oberländera i batalion „Na-
chtigall” wielokrotnie łączono z 
zamordowaniem profesorów na 
Wzgórzach Wuleckich  we Lwo-
wie( …)”.
., Według Włodzimierza Bonusia-
ka zarówno batalion „Nachtigall” 
jak i ukraińska milicja uczestniczy-
ła w masowych pogromach lwow-
skich Żydów i Polaków
Ukraińska radykalna nacjonali-
styczna partia Prawy Sektor grozi 
prezydentowi Petrowi Poroszence 
zbrojnym marszem na Kijów w 
przypadku, jeśli w ciągu 48 go-
dzin władze nie zaczną zwalczać 
„sił reakcyjnych w MSW” i nie 
uwolnią wszystkich zatrzymanych 
członków partii, - podano w ape-
lu do prezydenta Ukrainy, który 
opublikowano na stronie Prawego 
Sektora.
Nacjonaliści uważają, że wysokie 
stanowiska w MSW Ukrainy zaj-
mują ludzie, którzy reprezentują 
„wewnętrzną kontrrewolucję”. 
Domagają się oni, aby Poroszenko 
ich odwołał i polecił przeprowa-
dzenie śledztwa w sprawie „pro-
wadzonej przez nich działalności 
przestępczej”.
Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/
news/2014_08_17/Prawy-Sektor-
grozi-Poroszence-zbrojnym-
marszem-na-Kijow-9671/

TWIERDZENIA PRAWEGO 
SEKTORA

Europa i Polska haniebnie zapo-

mniały o Prawym Sektorze i roli, 
jaką odegrał podczas zamieszek 
na kijowskim Majdanie.
- Kijów formalnie wybrał swoich 
urzędników: prezydenta, premie-
ra, rząd i parlament. W tym czasie 
Dmytro Jarosz, przywódca jed-
nego z najbardziej radykalnych, 
nacjonalistycznych i jawnie fa-
szystowskich ruchów, Prawego 
Sektora, domaga się uwolnienia 
swoich zatrzymanych członków, 
zwrotu zarekwirowanej broni, 
grozi wycofaniem batalionów ze 
wschodniej Ukrainy i marszem na 
Kijów.
- Jeden z tych batalionów  zwerbo-
wał prawicowych nacjonalistów z 
kilku krajów Europy, dla których 
Unia Europejska jest takim sa-
mym wrogiem jak Rosja.

WOŁYŃ WCIĄŻ KRWAWI.
POLSKO – UKRAIŃSKIE 
PRZYMIERZE Z DONAL-
DEM TUSKIEM W TLE

NIE CHCEMY WASZEGO 
PRZEMYŚLA – SERIO?

Tą „wspaniałomyślną” deklaracją 
radykalnych wyznawców ludo-
bójców spod znaku UPA „urado-
wała” nasze serca w maju br. „Ga-
zeta Wyborcza”. Wywiad Anny 
Pawłowskiej z rzeczniczką Pra-
wego Sektora Ołeną Semeniaka 
miał zapewne ocieplić wizerunek 
tej organizacji w Polsce.

HITLEROWSKIE „CZARNE SŁOŃCE” 
I DYWIZJA „DAS  REICH” 
NAD „SWOBODNĄ” UKRAINĄ 
Z PRAWYM SEKTOREM W TLE 
Aleksander Szumański
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Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

skiej na antenie Polskiego Radia 
Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą nie-
dziele o godz. 8.10. 
Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 
niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobrania 
na stronie PR Katowice: 
www.radio.katowice.pl   
i Swiatowego Kongresu Kreso-
wian: 
www.kresowianie.com

 Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

Miesiąc później entuzjastyczny 
artykuł Michała Wilgockiego w 
tym samym periodyku przypomi-
nał wręcz premiera Chamberlaina, 
który ogłosił: „Przywożę pokój 
dla naszych czasów”. Teraz po-
ważnie: jak to z tym Przemyślem 
jest?

Poważny to chyba problem, skoro 
dziennik o dość określonej pro-
weniencji najpierw udziela tyle 
uwagi nie lewicowemu bynaj-
mniej Prawemu Sektorowi, potem 
wyjeżdża z pomysłem jego przy-
mierza z polskimi nacjonalistami, 
aby w końcu – kiedy ci nie okazali 
się na tyle głupi by zadawać się z 
banderowskimi oszustami – napi-
sać po miesiącu z niesmakiem:

„Prawy Sektor w Warszawie: Gra-
nice po II wojnie są nienaruszalne. 
A narodowcy protestują”.

Przemyśl to miasto, gdzie zdarzają 
się różne cuda. Widzieli już jego 
mieszkańcy paradę zwolenni-
ków UPA i jej weteranów z czar-
no-czerwoną flagą. Miejscowy 
rzymskokatolicki kościół jezuitów 
podarowano grekokatolikom, 
czyli de facto społeczności ukra-
ińskiej, z ręką na sercu, po chrze-
ścijańsku. 

Szkoda tylko, że druga strona po-
traktowała to nie jako chrześcijań-
ski gest, tylko zwykłe frajerstwo.

Ukraińskie władze Lwowa nie 
okazały się potem równie szczodre 
względem zwrotu katolikom ko-
ścioła pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny. Na wymianie domów 
– „polskiego” we Lwowie i „ukra-
ińskiego” w Przemyślu – Polacy 
też zostali wyrolowani. Sytuacja 
niczym z chrystusowej przypo-
wieści o nielitościwym dłużniku 
– kiedy umorzono mu wielki dług, 
on bynajmniej nie odwdzięczył się 
tym samym swojemu dłużnikowi.

Teraz Związek Ukraińców w Pol-
sce zabiega by na potrzeby uro-
czystego chowania morderców 
Polaków upowców powiększyć 
w Przemyślu Cmentarz Strzel-
ców Siczowych. Po raz pierwszy 
w Polsce nadano też ulicy w tym 
mieście imię duchownego Joza-
fata Kocyłowskiego, na którym 
ciążą zarzuty współpracy z mor-
dercami Polaków.

Wokół Przemyśla od lat rosną jak 
grzyby po deszczu nielegalne po-
mniki zbrodniarzy z UPA. Polskie 
władze centralne, w tym Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, nie pofatygowały się dotych-
czas by cokolwiek z tym zrobić, 
toteż i miejscowe siedzą cicho. 
Jedyne publiczne napomknięcie 
o usunięciu pomnika przez Sekre-
tarza Rady Andrzeja Kunerta po-
zostało na razie bez pokrycia. Bo 
neobanderowcy tupnęli nogą?

Ludzie, którzy na własną rękę 
usuwają nielegalne pomniki mor-
derców Polaków w swoim wła-
snym państwie, spotykają się z 
groźbami nacjonalistów ukraiń-
skich, którzy grożą im… polską 
prokuraturą!

Warto nadmienić, że w przeka-
zanym Ukraińcom kościele je-
zuitów, który do grekokatolików 
nigdy wcześniej nie należał, sku-
li oni wszystkie napisy łacińskie, 
włącznie z epitafiami fundatorów. 
Nie przejęli się w ogóle protestami 
konserwatorów. Nie różni się to 
niczym od traktowania przez na-
cjonalistów ukraińskich polskich 
zabytków we Lwowie.

Dlaczego kościół jezuitów został 
przekazany Ukraińcom? Gdyż 
coraz natarczywiej domagali się 
kościoła karmelitów w Przemy-
ślu. Na jakiej podstawie? Ano na 
takiej, że Austriacy podczas za-
borów, kasując zakon karmelitów, 
przekazali tę świątynię greko-
katolikom. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości po I wojnie 
światowej budynek wrócił w ręce 
karmelitów.

Jak można w III RP powoływać 
się na decyzje dawnych zabor-
ców? Jak widać Związek Ukra-
ińców nie ma z tym problemów. 
Wzbudzało to jednak zrozumiałe 
protesty mieszkańców Przemyśla 
i braci zakonnych. Ojciec Święty 
Jan Paweł II przekazał więc gre-
kokatolikom kościół jezuitów, 
obiekt większy i położony w bar-
dziej atrakcyjnym miejscu.

Ponadto zwrócono im dawną cer-
kiew bazylianów w Przemyślu, do 
której rzeczywiście grekokatolicy 
mieli prawo, mimo że zakon ten 
w przeszłości miał nieco inny cha-
rakter. Polskie władze zapłaciły za 
remont świątyni i zaadaptowały 

dawną łaźnię na nowe archiwum. 
Ukraińcy domagali się także na 
własność budynków, które do-
tychczas tylko dzierżawili oraz 
budynku starostwa, na szczęście 
w tym akurat wypadku – bezsku-
tecznie.
Przypomnijmy, że budynek sta-
rostwa mieści się w niegdysiej-
szym klasztorze dominikańskim. 
Po skasowaniu także tego zakonu 
przez cesarza austriackiego budy-
nek był krótki czas używany przez 
biskupa grekokatolickiego, póź-
niej umieszczono tam więzienie 
oraz inne urzędy.

Związek Ukraińców w Polsce do-
magał się zwrotu tego budynku bo 
w zamierzchłych czasach przez 
kilkanaście lat jednym z jego 
użytkowników był grekokatolicki 
duchowny! 

W tym kontekście wszelkie po-
chlipywania nacjonalistów ukra-
ińskich o „krzywdzie” jaka im 
się stała w związku ze zwrotem 
budynków są raczej mało wiary-
godne.

Nie jest w Przemyślu niczym no-
wym, że 14 października ukraiń-
ska młodzież świętuje dzień ukra-
ińskiego wojska. Ta data nie jest 
jednak ukraińskim świętem woj-
skowym, lecz wiąże się z rokiem 
1942 i utworzeniem UPA, która 
wkrótce potem zaczęła mordować 
Polaków.

Pięć lat temu weterani zbrodniczej 
organizacji obchodzili 100-lecie 
urodzin Stepana Bandery. Towa-
rzyszył im ks. grekokatolicki Jan 
Tarapacki, który jest oficerem pol-
skiej Straży Granicznej w służbie 
czynnej.

Ukraińcy chętnie osiedlają się w 
Przemyślu i trudno się w tej sy-
tuacji temu dziwić. W ubiegłym 
roku posłanka nazistowskiej 
ukraińskiej Partii Swoboda Irina 
Farion, która wsławiła się wypo-
wiedzią o konieczności burzenia 
polskich zabytków, by w to miej-
sce stawiać ukraińskie budynki, 
wygłosiła uczniom wykład, w 
którym przekonywała, że region 
Przemyśla to „ziemia ukraińska”, 
która „:musi wrócić” do Ukrainy.

 Potem powtarzała to publicznie, 
podobnie jak rzecznik Prawego 
Sektora Andrij Tarasenko, czy 

lwowski radny Naszej Ukrainy, 
bloku Julii Tymoszenko, Rości-
sław Nowożeniec.

Powyższe wypowiedzi przebiły 
się w polskich mediach. Takich 
skandalicznych wypowiedzi i 
gróźb jest znacznie więcej, tylko 
nie zawsze docierają one do sze-
rokiej opinii publicznej w Polsce.

O potrzebie „reukrainizacji” Zie-
mi Przemyskiej pisało już lata 
temu „Nasze Słowo”, tygodnik 
Związku Ukraińców, wtedy i teraz 
suto finansowany z pieniędzy pol-
skiego podatnika.

„To, co Pan wymienił, zarówno w 
kwestii majątku, który Związek 
Ukraińców w Polsce uzyskał, jak 
i roszczeń członków tej organiza-
cji, to zaledwie wierzchołek góry 
lodowej. Ale mało kogo to intere-
suje, a ludzie czują się bezsilni, po 
prostu się boją. Wystarczy spoj-
rzeć i porównać, co Polacy w skali 
swoich potrzeb dostają na Ukra-
inie, a co Ukraińcy w Polsce” – 
powiedział  Andrzej Zapałowski, 
były europoseł.

To jeden z niewielu, który wspo-
mniane sprawy stara się monito-
rować.

Kiedy się te wszystkie informacje 
zbierze razem, choćby z Internetu, 
gdy się posłucha ludzi, aż nie chce 
się w to wierzyć. Przecież Prze-
myśl to Polska!
 Czytając ten tekst nacjonaliści 
ukraińscy po raz kolejny pod-
niosą pewnie krzyk, że to „ruska 
propaganda”, która ma skłócić 
bratnie narody. Dyskredytacja to 
najlepszy sposób by uniknąć od-
powiedzi na niewygodne pytania, 
szczególnie w obecnej sytuacji 
politycznej na Ukrainie.

 Można też oskarżyć mnie, że in-
formując o działaniach wymierzo-
nych w polską rację stanu jestem 
„antyukraiński”. Ale wszystko, o 
czym tu piszę, można po prostu 
sprawdzić – to są fakty. Dla neo-
banderowców w Polsce prawda 
zawsze była jednak największym 
wrogiem, a tym łatwiej nią mani-
pulować, że przeciętny Polak nie-
wiele wie na ten temat i łatwo mu 
wcisnąć kłamstwo.
ht tp: / /www.isakowicz.pl / in-
d e x . p h p ? p a g e = n e w s & k i -
d=8&nid=9657

 A Rosja, oczywiście, nie byłaby 
sobą gdyby nie rozgrywała sprawy 
Przemyśla we własnym interesie. 
Специальный корреспондент 
01.07.2014 Без возврата
http://www.youtube.com/wat-
ch?v=NNQ4VYQKehE

Wszystkie polskie telewizje są 
zbyt leniwe lub poprawne poli-
tycznie, żeby zainteresować się 
problemami Polaków w Przemy-
ślu, na naszym własnym teryto-
rium. Nie pamiętam, żeby jaka-
kolwiek stacja cokolwiek o tym 
mówiła. Temat cynicznie „zago-
spodarowuje” więc telewizja ro-
syjska.

 Do tego właśnie prowadzi nasza 
pasywność. To dokładnie ten sam 
mechanizm, który zdesperowaną 
Akcję Wyborczą Polaków na Li-
twie pchnął do koalicji z Sojuszem 
Rosjan.

Związek Ukraińców w Polsce do-
skonale opanował technikę szer-
mowania argumentem zagrożenia 
ze strony Rosji by usuwać ze swo-
jej drogi wszelkich niewygodnych 
oponentów i osiągać swoje cele.

Jeśli polskie władze i media nie 
zajmą w tej kwestii zdecydowanej 
postawy, będą siłą rzeczy wpy-
chać zdesperowanych antybande-
rowskich Polaków w ręce Rosjan, 
choć faktycznie środowiska te 
wcale prorosyjskie nie są. 

To jest sprzeczne z polską racją 
stanu i kryje się w tym gigantycz-
ne niebezpieczeństwo. Może się 
bowiem okazać, że na tej samej 
zasadzie jak jeszcze niedawno 
spora część polskiej prawicy dla 
potrzeb Majdanu była zupełnie 
ślepa na rozwój neobanderyzmu i 
nawet nie chciała o tym słuchać, 
tak teraz duża część antybande-
rowskich środowisk patriotycz-
nych nie zechce dostrzec niebez-
pieczeństwa rosyjskiego.

Czy tak trudno zrozumieć, że 
uczestnicy tej gry nie dzielą się 
„złych” i „dobrych”? 
Że zagrożeniem dla Polski jest za-
równo rosyjski imperializm, jak 
ukraiński nacjonalizm? 

Że obie strony po prostu cynicz-
nie realizują swoje interesy i że 
nie powinniśmy pozwolić, aby 
odbywało się to naszym kosztem? 
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Że nie powinniśmy dawać się ma-
nipulować żadnej ze stron, tylko 
wybierać to, co jest korzystne dla 
naszego kraju i naszych obywate-
li, szczególnie wtedy, gdy – jak w 
przypadku Przemyśla – chodzi o 
nasze terytorium?

To miasto to łakomy kąsek dla na-
cjonalistów ukraińskich, a ich spo-
radyczne zapewnienia, że tak nie 
jest, są mało wiarygodne w świetle 
innych ich wypowiedzi i konkret-
nych działań. Ich szaleńcze my-
ślenie, jakkolwiekby fantastycznie 
by to nie brzmiało, wygląda mniej 
więcej tak: 

skoro Polska zaakceptowała bez 
uwag i żadnych dodatkowych 
umów granice ukraińskie ze Lwo-
wem, co nie śniło się naszym 
przodkom, to malutki Przemyśl 
jest w zasięgu naszej ręki.

 Z drugiej strony dla Rosji jest to 
niezwykle łakomy polityczny ką-
sek dla propagandowego rozgry-
wania. Pozostaje mi apel do mo-
ich rodaków: nie pozwólmy robić 
z siebie frajerów! Nie naśladujmy 
wiadomego generała, który w imię 
„mniejszego zła” wolał się z nim 
układać. Bądźmy sobą i głównie 
między sobą nawiązujmy sojusze, 
zamiast się wzajemnie oskarżać. 
Bo nic nas nie uratuje, jeśli we 
własnym kraju będziemy trakto-
wać się jak wrogowie i szukać w 
tej bratobójczej walce sojuszni-
ków poza naszymi granicami.

 Apeluje do was o to potomek 
dwóch rodzin: Orlęcia Lwowskie-
go i weterana wojny polsko-bol-
szewickiej.

Aleksander Szych http://www.isa-
kowicz.pl/index.php?page=new-
s&kid=8&nid=9657

Jak informuje Polishclub wojsko 
polskie na zlecenie premiera Do-
nalda Tuska wspierać będzie neo-
banderowców. Wojsko Polskie sta-
nie ramię w ramię z banderowcami.

h t t p : / / w w w . p o l i s h c l u b .
org/2014/07/15/na-telefon-po-
ro szenk i -po l s cy -zo ln i e r ze -
wespra-spadkobiercow-stepana-
bandery/

Prezydent Ukrainy Petro Poroszen-
ko zdradził rezultaty konsultacji 
telefonicznych przeprowadzonych 
w poniedziałek z premierem Polski 
Donaldem Tuskiem – otóż oma-
wiali oni szczegóły powstania pol-
sko-ukraińsko-litewskiej brygady. 
Tym samym jest już przesądzone, 
iż polscy żołnierze staną ramię w 
ramię ze spadkobiercami ideologii 
Stepana Bandery.

„Ukr Pol Lit Brig” – tak ma się 
nazywać wspomniana formacja 
wojskowa, przy czym nie wiadomo 
jeszcze, żołnierze jakich jednostek 
zostaną w niej zmobilizowani. W 
zamian za zaangażowanie Polski 
w konflikt na Ukrainie prezydent 
Poroszenko obiecał stronie polskiej 
dołączenie do programu kreowania 
nowych miejsc pracy na terytoriach 
zagarniętych przez separatystów.

 Powtarza się zatem historia z 
czasów inwazji na Irak, gdzie w 
zamian za udział naszych wojsk 
obiecywano nam konkretne ko-
rzyści gospodarcze. Oczywiście 
jedyne, z czym pozostaliśmy to 
opinia o Polakach jako o intruzach 
najeżdżających iracką ziemię oraz 
trauma polskich żołnierzy, któ-
rzy musieli się bardzo starać, aby 
wmówić sobie, iż ta wojna jest ko-
nieczna w imię bliżej niesprecyzo-
wanych „celów wyższych”.

Sam pomysł stworzenia wspólnej 
polsko-litewsko-ukraińskiej bry-
gady zrodził się miesiąc temu, w 
czerwcu, kiedy to pełniący obo-
wiązki ministra obrony narodowej 
Ukrainy Mychajło Kowal poinfor-
mował, iż zapadła decyzja w tej 
sprawie.

Nikt chyba nie podejrzewał, iż 
dożyjemy czasów, w których czer-
wono-czarne, banderowskie flagi 
będą powiewać obok polskich, 
natomiast Wojsko Polskie będzie 
walczyć o interesy pewnych grup 
na Ukrainie, mocno skażonych 
duchem banderyzmu.

Co ciekawe Donald Tusk nie spie-
szy się z poinformowaniem opinii 
publicznej o szczegółach podję-
tych przez Polskę zobowiązań. Nic 
w tym zresztą dziwnego – premier 
już od dawna daje do zrozumie-
nia, że społeczeństwo polskie ma 
płacić podatki, a nie wypowiadać 
się na tematy polityczne. Szkoda 
jedynie polskich żołnierzy, którzy 
zamiast własnego kraju, bronić 
będą obcych interesów.

 Anna Wiejak POLISH CLUB 
ONLINE , 2014.07.16

h t t p : / / w w w . p o l i s h c l u b .
org/2014/07/15/na-telefon-po-
ro szenk i -po l s cy -zo ln i e r ze -
wespra-spadkobiercow-stepana-
bandery/
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KONFERENCJA PRASOWA 
W STANISŁAWOWIE

We wrześniu 2009 roku „Kurier 
Galicyjski” zorganizował w Sta-
nisławowie konferencję prasową 
w czasie której red. nacz. żydow-
skiej gazety „Gazeta Wyborcza”  
tow. Adam Michnik wypowiedział 
się publicznie w czasie owej kon-
ferencji, że należy Polskę przyłą-
czyć do Ukrainy tworząc nowy 
twór państwowy 
POL – UKR lub UKR – POL. 

Owo oświadczenie tow. Adama 
Michnika było publiczne i oficjal-
ne z obrazą polskiej racji stanu, 
podane przez ogólnoświatowe 
media jako realną propozycję rzą-
du polskiego.

Co na to oświadczenie polska pro-
kuratura?

Teraz realne kształty przybiera 
zbliżona nazwa polsko – ukraiń-
ska 

 „Ukr – Pol – Lit - - Brig”.

 Za podobne oświadczenia przy-
łączenia Polski do ZSRR ojciec 
Adama Michnika Ozjasz Szech-
ter członek Komunistycznej Partii 
Zachodniej Ukrainy otrzymał wy-
rok 8 lat ścisłego pierdla! 

BANDEROWSKA MIĘDZY-
NARODOWA KONFERENCJA
 Z RZĄDEM UKRAINY W TLE

Jak wynika z reportażu Katarzyny 
Pawlak pomieszczonego w „Ga-
zecie Polskiej Codziennie” (5-6 
kwietnia 2014 r.) „Nie ma wolnej 
Polski bez wolnej Ukrainy”, pod 
takim hasłem 320 metrów pod zie-
mią, w zabytkowych salach Ko-
palni Węgla Kamiennego Guido 
w Zabrzu, przez dziewięć godzin,. 
kilkudziesięciu panelistów brało 
udział w dyskusji, której wspól-
nym mianownikiem było hasło 
„Polska. Majdan, Ukraina – prze-
szłość – teraźniejszość – przy-
szłość.
Kilkudziesięciu panelistów: na-
ukowców, historyków, aktywi-
stów i dziennikarzy, zarówno z 
Polski, jak i z Ukrainy spotkało się 
na Międzynarodowej Konferen-
cji dotyczącej sytuacji na Ukra-
inie i stosunków między naszymi 
krajami. Tematami była zarówno 
współpraca międzynarodowa, o 
której priorytetach mówili poli-
tycy (PO, PIS, oraz ukraińskich 
UDAR-u, Batkiwszczyny oraz 
Swobody.).
Aż dziw bierze, iż do takich spo-
tkań dochodzi jakby w naszej hi-
storii nic nie zaszło, jakby właśnie 
w teraźniejszości polski Parlament  
uczcił 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian a wy-
mordowanie 200 tysięcy Polaków 
i innych narodowości obywateli 
polskich nie było genocide – ludo-
bójstwem lecz „znamionami ludo-
bójstwa”. 
Takie spotkanie na najwyższym 
szczeblu polskich polityków i to-
warzyszących im dziennikarzy 
w atmosferze teraźniejszości jak 
zapowiada hasło „wspólny mia-
nownik” należy nazwać krótko: 
„wyrafinowaną podłością”.
Przedstawiciele ukraińscy biorą-
cy udział w tej międzynarodowej 
konferencji to przedstawiciele an-
typolskich partii faszystowskich, 
antysemickich, nacjonalistycz-
nych wysuwający względem  Pol-
ski arbitralne żądania terytorialne 
od  Przemyśla po Krynicę.

To właśnie pod egidą przywódców 
tych partii na Ukrainie odbywają 
się antypolskie pochody z hasła-
mi: 
 
„Smert Lachom - sława Ukrainie”

„Lachy za San”

„Riazy Lachiw”
„Lachow budut rizaty i wiszaty”

„Dosyć już Lachy paśli się na 
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie 
każdego Polaka z korzeniami”.

„To przywódczyni Batkiwszczyny 
Julia Tymoszenko żąda ustano-
wienia „1 września Dniem Pamię-
ci pomordowanych Ukraińców” 

dla upamiętnienia rzekomych 
mordów na Ukraińcach dokona-
nych przez Polaków 1 września 
1939 roku.
To Adam Michnik żąda przyłącze-
nia Polski do Ukrainy dla powsta-
nia tworu POL – UKR, lub UKR 
– POL.
„Majdan to nie tylko sprawa Ukra-
iny, to kontynuacja ducha Solidar-
ności” zakończył konferencję bez-
czelnie dr Andrzej Dragoń, szef 
katowickiego oddziału IPN, przy 
poklaskach dziennikarza „Gaze-
ty Polskiej Codziennie” Dawida 
Wildsteina.

NOWY BANDEROWSKI 
RZĄD UKRAINY 

Przywódcy banderowców powia-
dają, że wymiana systemu władz 
na Ukrainie nie została zakończo-
na. Wymagają aby każdy z mini-
strów przyszedł do nich i zamel-
dował jak wprowadzają postulaty 
banderowskich przywódców.
Nowe władze Ukrainy są pod 
wpływem ukraińskich nacjonali-
stów spod znaku Bandery, to jest 
fakt, chociaż wielu nie chce tego 
przyjąć do wiadomości.

Rząd przejściowy nie jest mocny i 
zależny jest od banderowców, któ-
rzy kierowali przewrotem.

Ruch nacjonalistów ukraińskich 
składa się z wielu skrajnie nacjo-
nalistycznych grup i był bardzo 
skuteczny w obaleniu Janukowy-
cza. 
Po podpisaniu umowy w dniu 21 
lutego między Janukowyczem i 
przywódcami opozycji, bande-
rowcy zadeklarowali, ze nie uzna-
ją tego i będą kontynuować działa-
nia zbrojne.

Banderowcy wyraźnie wpływają 
na obecnie podejmowane decyzje 
w Kijowie.

Nowe władze poprosiły bande-
rowców aby zaakceptowali no-
wych ministrów, a teraz nacjona-
liści są niezadowoleni. Przywódcy 
banderowców powiadają, że wy-
miana systemu władz na Ukrainie 
nie została zakończona. Wyma-
gają aby każdy z ministrów przy-
szedł do nich i zameldował jak 
wprowadzają postulaty banderow-
skich przywódców.

Banderowcy, którzy chcieli mieć 
dostęp do uzbrojenia Ukrainy 
mają teraz pod kontrolą Kijów, a 
stolica nie jest bezpieczna. Obec-
nie nie ma państwowej kontroli 
nad porządkiem publicznym, a 
banderowcy uciekają się do terro-
ru i zastraszania.

- Nie po pie raj my ban de row ców, 
nie wpa daj my w amok - po wie-
dział w „Kontr wy wia dzie” RMF 
FM ksiądz Ta de usz Isa ko wicz 
- Za le ski. Dodał, że „to nie po-
ko ją ce, że do no we go rządu na 
Ukra inie wpro wa dzo no ban de-
row ców”.
- Ukra ina obala po mni ki Le ni na i 
na to miej sce sta wia po mni ki Ban-
de ry. 
Ja nu ko wycz był ło bu zem i ban-

de row cy to też ło bu zy, a pre mier 
Ja ce niuk się od nich nie od ciął. To 
nie bez piecz ne - pod kre ślił w au-
dy cji ksiądz Tadeusz  Isa ko wicz 
- Za le ski.
Pod kre ślił również , że „Ban de ra 
był ter ro ry stą”. - Jego lu dzie mają 
po glą dy z za ło że nia an ty pol skie. 
W Pol sce to temat tabu, ale wia-
do mo, że sys tem Ban de ry to naj-
bar dziej an ty se mic ki sys tem. Ja-
kie kol wiek związ ki z nim są dla 
no we go rządu Ukra iny dys kwa li-
fi ku ją ce. 
Ukra ina ban de row ska nie jest 
wcale lep sza niż so wiec ka - dodał. 
Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.
Ksiądz za zna czył, że „ewen tu al-
ny po dział Ukra iny to bę dzie jak 
otwar cie pusz ki Pan do ry”. - Wtrą-
cą się Wę grzy i Ta ta rzy. Pol ska 
może stać się są sia dem ko lej nej 
Ju go sła wii - ostrzegł gość RMF 
FM.
Par la ment Ukra iny za twier dził w 
lutym rząd pre mie ra Ar se ni ja Ja-
ce niu ka z par tii Bat kiwsz czy na. 
Kijów ofi cjal nie po pro sił o pomoc 
MFW. Opa no wa ny przez zbroj ną 
grupę par la ment Krymu zde cy do-
wał, że 25 maja odbę dzie się re fe-
ren dum o roz sze rze niu upraw nień 
au to no mii.
39-let ni Ja ce niuk, który stoi na 
czele no we go rządu jest praw ni-
kiem i eko no mi stą. Kie ro wał Bat-
kiwsz czy ną w imie niu wię zio nej 
byłej pre mier Julii Ty mo szen ko. 
W prze szło ści był mi ni strem go-
spo dar ki, spraw za gra nicz nych, 
sze fem par la men tu Ukra iny.
W jego rzą dzie, two rzo nym przez 
ko ali cję Eu ro pej ski Wybór, są 
po li ty cy Bat kiwsz czy ny i neo-
nazistowskiej, faszystowskiej i 
antysemickiej  na cjo na li stycz nej 
partii Swo bo da dowodzonej przez 
światowej rangi antysemitę Ołeha 
Tiahnyboka mającego u boku Ju-
rija Szuchewycza  syna Romana 
Szuchewycza („Tarasa Czuprynki) 
– mordercy Polaków. Poza rzą dem 
po zo stał UDAR Wi ta li ja Klicz ki. 
Jed nak więk szość mi ni strów nie 
na le ży do żad nej par tii, a są wśród 
nich np. dzia ła cze Maj da nu.
Sta no wi sko pierw sze go wi ce pre-
mie ra, który bę dzie od po wie dzial-
ny za spra wy we wnętrz ne objął 
Wi ta lij Ja re ma z Bat kiwsz czy ny, 
były funk cjo na riusz MSW. 
Wi ce pre mie ra mi zo sta li także: 
Ołek sandr Sycz ze Swo bo dy, były 
szef MSZ Borys Ta ra siuk (bę dzie 
od po wia dał za in te gra cję eu ro pej-
ską) i Wo ło dy myr Hroj sman, były 
mer Win ni cy.
Re sort obro ny objął ad mi rał Ihor 
Te niuch, MSZ - An drij Desz czy ca, 
były am ba sa dor Ukra iny w Fin-
lan dii, który pra co wał wcze śniej 
w am ba sa dzie Ukra iny w Pol sce. 
Mi ni strem fi nan sów zo stał znany 
eko no mi sta Ołek sandr Szła pak, 
który w 2001 roku stał na czele 
re sor tu go spo dar ki. Sze fem re sor-
tu ds. paliw i ener ge ty ki jest Jurij 
Pro dan, który pra co wał już na tym 
sta no wi sku w rzą dzie Ty mo szen-
ko w la tach 2007-2010. MSW 
objął Arsen Awa kow z Bat kiwsz-
czy ny.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Za-
leski nie został dopuszczony do 
głosu przez redakcję „Gazety 
Polskiej”, która bezprawnie ocen-
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zurowała i zablokowała mu tekst. 
ZABLOKOWANY TEKST PU-
BLIKUJĘ W CAŁOŚCI:

„BANDEROWCY W NOWYM 
RZĄDZIE UKRAINY”

„Ci co chcieli Ukrainę sowiecką 
zastąpić banderowską mogą mieć 
satysfakcję, bo wśród nowych mi-
nistrów ukraińskich znalazło się 
kilku czcicieli UPA. 
Pierwszy z nich to Arsenij Jace-
niuk, premier. Jako prezes Fun-
dacji Open Ukraine realizował 
on program „Wspólna historia – 
wspólna przyszłość”, w ramach 
którego we wschodniej Ukrainie 
promował UPA. 
Drugi z nich to Ołeksander Sycz, 
wicepremier, rodem z Woły-
nia. Jako historyk zajmuje się ba-
daniami nad życiem Stepana Łen-
kawskiego, głównego ideologa 
Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów, autora „Dekalogu ukraiń-
skiego nacjonalisty”. 
W 2011 r. uczestniczył w hucz-
nych obchodach 102. rocznicy 
urodzin Bandery. Jak pisał Euge-
niusz Tuzow - Lubański, nazwał 
on wówczas region karpacki “ban-
derowską krainą”, a radnych samo-
rządów regionu wzywał do stania 
się “duchowymi i urzędowymi 
banderowcami.  
Trzeci z nich, to Borys Tarasiuk , 
wicepremier ds. integracji z UE (w 
ostatniej chwili ponoć wycofał się). 
Przez lata pracował w dyplomacji 
radzieckiej m.in. w Nowym Yor-
ku. Na takim stanowisku trzeba 
było być albo agentem KGB, albo 
osobą przez niego akceptowaną. 
Później był instruktorem Komi-
tetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Ukrainy.  Z kolei w 2007 
r., w 65. rocznicę powstania UPA 
wezwał prezydenta Wiktora Jusz-
czenkę do uznania tej zbrodniczej 
organizację za stronę walczącą o 
niepodległość. 
Czwarty to Andrij Mochnyk, mini-
ster środowiska, aktywny polityk 
“Swobody”. W 2009 r. wraz Ołe-
hem Tiahnybokiem i Ołeksandrem 
Syczem zwracał się do prezydenta 
o nadanie Stepanowi Banderze ty-
tułu bohatera narodowego. 
Rok później miałem wątpliwą 
przyjemność poznać go osobiście, 
gdy jako „sotnik” bojówki zerwał 
konferencję prasową w Kijowie, 
poświęconą zagładzie Polaków, 
Ormian i Żydów. I co ten bojów-
karz ma wspólnego z ekologią? 
Piąty to Ihor Szwajka, minister rol-
nictwa, poseł „Swobody”.
Osobną sprawą jest wprowadzenie 
do rządu ludzi z skrajnego Prawe-
go Sektora, naśladującego UPA. 
Przyznanie nacjonalistom ważnych 
stanowisk państwowych niczego 
Ukrainie dobrego nie wróży. Poza 
tym, będą oni bardziej zajmować 
się stawianiem kolejnych pomni-
ków UPA i SS Galizien niż ratowa-
niem upadających fabryk. 
Na koniec dobra wiadomość z 
Polski. Przyjęto dymisję złożoną 
przez wojewodę lubelską Jolan-
tę Szołno - Koguc, która m.in. 
ocenzurowała napis na pomniku 
w Lublinie, poświęconym ofiarom 
ludobójstwa na Kresach. 
Innych urzędników, którzy boją 

się prawdy, zachęcam, aby zrobili 
to samo”. 
Koniec cytatu.
Międzynarodowa Konferencja 
„Nie ma wolnej Polski bez wol-
nej Ukrainy” jest jednym wielkim 
skandalem „wolnej Polski”.

POROSZENKO I BANDERA

Mantra, że obecne władze w Ki-
jowie nie mają nic wspólnego z 
banderyzmem jest tyleż przewidy-
walna, co nieprawdziwa. 

Dowodem, na odchodzenie w 
przeszłość demonów szowinizmu 
miałby być zwłaszcza słaby wynik 
jawnych ultranacjonalistów – Ołe-
ha Tiahnyboka i Dymitra Jarosza 
w wyborach prezydenckich. 

Sęk w tym, że szczerze czy nie – 
także Petro Poroszenko odwołuje 
się do dziedzictwa Stepana Ban-
dery.

I nie chodzi bynajmniej o ostrą 
satyrę polityczną „Dialog Petra 
Poroszenki z cieniem Stepana 
Bandery”, zestawiającą „operację 
antyterrorystyczną” w wykonaniu 
kijowskiej junty z ludobójstwem 
dokonywanym przez OUN/UPA. 

Nie w apokryfach bynajmniej, 
ale w zupełnie oficjalnych wystą-
pieniach obecny prezydent, jako 
prominentny przedstawiciel obo-
zu władzy publicznie bronił kul-
tu Bandery, zadekretowanego na 
Ukrainie przez poprzedniego„Eu-
ropejczyka z buławą” czyli Wikto-
ra Juszczenkę.

„TYLKO TAKI SYMBOL”?

- W wielu państwach czci się sym-
bole, uznaje za bohaterów osoby 
i organizacje, które są odrzucane 
przez inne nacje. Ukraina nie jest 
w tym zakresie wyjątkiem – prze-
konywał Poroszenko w 2010 r., 
gdy jako minister spraw zagra-
nicznych odpowiadał na protesty 
Rosji w sprawie honorowania 
UPA, Bandery i Szuchewycza. 

Nie trudno zauważyć, że w ro-
zumowaniu tym pominięty był 
istotny drobiazg – że trudno by-
łoby dziś znaleźć państwo i naród 
aspirujące do uznania wspólnoty 
międzynarodowej, które by na po-
mniki stawiały ludobójców. 

I trudno mówić w tym zakresie o 
potrzebie zrozumienia subiektyw-
nego podejścia. Nadto Poroszenko 
wywodził, że „uznając za bohate-
rów narodowych UPA i Banderę, 
Ukraina nie powinna brać pod 
uwagę krytycznych opinii innych 
państw, w tym nawet ich oficjal-
nych protestów i negatywnych 
reakcji”. 

Niestety, w tamtym okresie w grę 
wchodziły tylko sprzeciwy ze 
strony Moskwy, bowiem władze 
w Warszawie mimo rozpaczli-
wych apeli Kresowian nie chciały 
zabrać głosu w sprawie kultu mor-
dercy tysięcy Polaków.
BANDERA NA ZAWSZE BO-
HATEREM UKRAINY

Poroszenko nie jest jedynym 
przedstawicielem obecnych władz 
broniącym kultu Bandery. Jeszcze 
bardziej zdeterminowanym zwo-
lennikiem tej nowej świeckiej reli-
gii państwowej Ukrainy jest prze-
wodniczący Rady Najwyższej, 
były p.o. prezydenta Ołeksandr 
Turczynow. 

Gdy doniecki sąd administracyjny 
i obalony dziś prezydent Wiktor 
Janukowycz odebrali zaszczytne 
tytuły Banderze i spółce – Turczy-
now będący wiceprzewodniczą-
cym „Batkiwszczyzny” pisał: 

„Czy człowiek staje się boha-
terem, gdy zostaje to zapisane 
w prezydenckim dekrecie? Czy 
przestaje nim być, gdy taki dekret 
zostaje zniesiony? 

Heroizmu nigdy nie mierzy się 
liczbą nagród” - wywodził czo-
łowy dziś przedstawiciel junty, 
który już jest dalej niż w pół drogi 
od odstawionej przez Zachód na 
boczny tor Julii Tymoszenko do 
nowego obozu władzy firmowa-
nego przez Poroszenkę. 

- Konaszewicz, Krzywonos, Bo-
hun, Szewczenko, Bandera i wielu 
innych wspaniałych synów i córek 
naszego kraju byli, są i pozostają 
bohaterami Ukrainy – podkreślał 
Turczynow.

BANDYCI DO RZĄDU 

W rządzie Arsenija Jaceniuka za-
siadają jawni banderowcy, tacy 
jak Andriej Mochnyk, który przed 
kilku lat rozbijał w Kijowie zor-
ganizowaną przez środowiska 
antyfaszystowskie i miejscowych 
Polaków konferencję na temat 
zbrodni banderowskich (jako pre-
legent miał na niej wystąpić m.in. 
ks. Tadeusz Isakowicz-  Zalew-
ski). 
Obecny szef resortu środowiska 
osobiście i własnoręcznie próbo-
wał kontynuować dzieło swych 
idoli z UPA szarpiąc, bijąc gdzie 
popadnie i wrzeszcząc „Lachy i 
Żydy precz!”. 

Banderowcem, a przy okazji afe-
rzystą jest minister rolnictwa Igor 
Szwajka. Z kolei wicepremier 
Ołeksandr Sycz jest orędowni-
kiem dołączenia do panteonu na-
rodowego innego zbrodniarza, 
Stepana Lenkawskiego, następcy 
Bandery na czele OUN, autora 
słynnego „Dekalogu”, głoszącego 
„nienawiść i bezwzględność dla 
wszystkich wrogów narodu go-
spodarza”, co tak złowrogo brzmi 
dla wszystkich znających zastoso-
wanie tych zasad w praktyce. 

Banderowcy pełnią też kierowni-
cze funkcje w administracji obwo-
dowej i rejonowej, nie tylko już na 
Zachodzie kraju, tam też dominu-
ją w radach (nie będących jednak 
bynajmniej organami samorządo-
wymi w rozumieniu polskim, a 
przypominając raczej dawne Rady 
Narodowe, stanowiące część ad-
ministracji państwowej w PRL).

BANDEROWSKI ENTRYZM 

Entryzm - taktyka stosowana 
przez ugrupowania trockistowskie 
w celu zdobycia poparcia u ludzi 
o poglądach lewicowych w kra-
jach, gdzie pojęcie trockizmu nie 
jest szerzej znane i rozumiane, za 
to istnieją masowe partie komuni-
styczne lub socjaldemokratyczne.
Głosy oddane na Tiahnyboka 
bynajmniej nie uspokajają w sy-
tuacji, gdy równolegle Swobo-
da dysponuje już realną władzą, 
dzierżąc funkcje ministerialne, 
desygnując swych przedstawiciele 
na funkcje wicegubernatorów, czy 
zdobywając stołki merów. 

Co więcej, polscy obserwatorzy 
nader często zapominają – a raczej 
nie chcą dostrzegać, że uznaną tak-
tyką banderowców jest entryzm, a 
więc wchodzenie w struktury par-
tii  aktualnie rządzącej. 

Tak było z „Naszą Ukrainą” Jusz-
czenki, która z amorficznego, 
deklaratywnie demoliberalnego 
bloku prezydenckiego w wyniku 
infiltracji zamieniła się w formację 
deklaratywnie nacjonalistyczną. 

Nie inaczej wyglądały przeobra-

żenia „Batkiwszczyny”, która 
wchłonęła znaczną część „sta-
rych banderowców”, czynnych na 
Ukrainie jeszcze w latach 90-tych 
i uważających się za bezpośred-
nich kontynuatorów dziedzictwa 
OUN/UPA. 

Banderowski entryzm jest jednak 
znacznie starszy, niż najnowsza 
historia samoistijnej Ukrainy. Na 
tej samej zasadzie amnestionowa-
ni banderowcy i ich potomkowie 
robili karierę w KPZR (a w Polsce 
w PZPR), nierzadko odgrywając 
się na tych patriotach ukraińskich 
i polskich, którzy wcześniej pono-
sili ofiary w walce zbrojnej z UPA 
i innymi ukraińskimi sojusznika-
mi Hitlera.

Kiedy więc w Polsce dywaguje się 
czy banderyzm na Ukrainie może 
dojść do władzy – to jest dyskusja 
co najmniej spóźniona. Wyznaw-
cy Bandery już w Kijowie rządzą, 
a że nauki swego idola traktują 
poważnie – widać na przykładzie 
Odessy, Ługańska, Doniecka, Sło-
wiańska, Mariupola. I oby Polacy 
nie przekonali się o tym na wła-
snej skórze.

TRYZUB - NAZISTOW-
SKIE BRUNATNE OBLICZE 
UKRAINY

„Nasz Dziennik” – 26 VIII 2014 
Michał Soska 

„Na południowym wschodzie 
Ukrainy ramię w ramię z armią 
rządową walczą bojówki neo-
nazistowskie i skrajnie nacjona-
listyczne – są to bojówki partii i 
organizacji, które kilka miesięcy 
temu odegrały znaczącą rolę na 
kijowskim „Euromajdanie”.

Po wystawionym ( i wycofanym 
kolejnego dnia) ultimatum Pra-
wego Sektora wobec prezydenta 
Poroszenki można zadać pytanie, 
na ile Kijów  w ogóle panuje nad 
tymi bandami i jak długo może 
być pewny  wsparcia radykalnych 
bojowników, którzy jako ochotni-
cy wspierają armię rządową.
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REZATY LACHIW

W okolicach Doniecka i Ługań-
ska działają liczne bandy skrajnie 
nacjonalistycznych ugrupowań i 
partii. Walczą wspólnie z armią 
rządową przeciwko prorosyjskim 
separatystom. W przeciwieństwie 
do sił regularnych, którym często 
brakuje woli walki i których mo-
rale jest wątpliwe (cały czas ciąży 
na nich oskarżenie, że są katami 
własnego narodu – a o wpływie 
tego oskarżenia na psychikę żoł-
nierzy świadczą liczne dezercje i 
ucieczki za rosyjską granicę). 
Wśród ochotników z radykalnie 
nacjonalistycznych i neonazistow-
skich ugrupowań tego problemu 
nie ma. Oni są zdecydowani i 
przekonani, nienawiścią do Ro-
sjan i chcą wszelkimi środkami 
zwalczać separatystów. 

Tyle tylko, że są to organizacje 
nieobliczalne, odwołujące się do 
ideologii nazizmu, do tradycji III 
Rzeszy, Hitlera, walki u boku We-
hramachtu i ludobójstwa na Pola-
kach. 
Gdy Prawy Sektor – największa 
z radykalnie nacjonalistycznych 
partii politycznych Ukrainy – wy-
stosował do prezydenta  Poroszen-
ki ultimatum, od razu fakt ten wy-
korzystała Rosja. 
Prawy Sektor zagroził, że jeżeli w 
ciągu 48 godzin z aresztu nie zo-
staną zwolnieni wszyscy zatrzy-
mani członkowie tej partii, jeżeli 
z ministerstwa spraw wewnętrz-
nych nie zostaną usunięte „siły an-
tyukraińskie” i jeżeli nie zostanie 
zwrócona „nielegalnie skonfisko-
wana broń” – wycofa swe podod-
działy z terenu walk i rozpocznie 
zbrojny „marsz na Kijów” (także 
tu dopatrzeć się można jawnej alu-
zji do faszyzmu i nazizmu, marsz 
na Rzym w 1922 roku przepro-
wadził Mussolini, a w 1923 roku 
nieudany pucz monachijski Hitle-
ra miał zapoczątkować marsz na 
Berlin).
Podczas rozmów w Berlinie rosyj-
ski minister spraw zagranicznych 
Sergiej Ławrow zarzucił stronie 
ukraińskiej, że nie kontroluje za-
równo walczących na południo-
wym wschodzie bojówek neo-
nazistowskich, jak i batalionów 
finansowanych przez ukraińskich 
oligarchów.
Po stronie sił rządowych nowych 
ukraińskich władz walczą batalio-
ny „Azow” i „Donbas” grupy Pra-
wego Sektora i ukraińska Gwardia 
Narodowa, także w dużej mierze 
złożona z członków Prawego Sek-
tora. Członkowie tych grup okre-
ślają się jako „ukraińscy patrioci”, 
a separytyści i Rosja nazywają ich 
neofaszystami i neonazistami.
Dlaczego?

NOWE WCIELENIA  SS – „GALI-
ZIEN”(„HAŁYCZYNA”)
SŁAWA UKRAINIE – BOHATE-
ROM SŁAWA

BATALION „AZOW”
Został sformowany w maju b.r. 
W jego skład wchodzi specjalna 
kampania milicji ukraińskiego 
MSW. Bojownicy batalionu wal-
czą w wojskowych mundurach 

i czarnych kominiarkach – choć 
początkowo batalion był orga-
nizacją paramilitarną, złożoną z 
ochotników – banderowców, teraz 
wchodzi w skład armii ukraińskiej 
i odnosić ma sporo sukcesów w 
walce z „separatystami”. 

Żołnierze batalionu  należą do 
Socjal – Nacjonalistycznego Zjed-
noczenia  (SNA), ugrupowania re-
prezentującego ideologię narodo-
wego socjalizmu i rasistowskiego 
nacjonalizmu (czytaj „Bij Żyda”). 
http://niepoprawni.pl/blog/2218/
bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-
-niemiecka-w-tle

Obok ukraińskich ochotników 
(także z za oceanu, z emigracji w 
Kanadzie i USA) w brygadach ba-
talionu walczyć mają neonaziści 
– ochotnicy ze Szwecji, Włoch, 
Francji i Kanady. Bojownicy pod-
kreślają, że pierwszym wrogiem 
Ukrainy jest Rosja, a drugim Unia 
Europejska. 

Żadnych wątpliwości nie pozosta-
wia emblemat batalionu:

na pierwszym planie znajduje 
się znak heraldyczny Wolfsangel 
(wilczy hak), a w tle okultystycz-
ny i nazistowski symbol czarnego 
słońca. 

Wolfsangel – to runiczny symbol 
nazizmu używany przez neonazi-
stów w różnych krajach. W wersji 
ukraińskiej oznaczał także skrót 
hasła „Idea Nacji”. 

W III Rzeszy wilczy hak wyko-
rzystywany był w kilku jednost-
kach Waffen SS, służył też jako 
emblemat dywizji pancernej „Das 
Reich”. 

Ponieważ znakiem tym posługi-
wały się liczne grupy i organiza-
cje neonazistowskie, w Republice 
Federalnej Niemiec Wolfsangel 
znajduje się na liście prawnie za-
kazanych symboli. 

Także „czarne słońce” było chęt-
nie wykorzystywane w III Rzeszy 
symbolem, wywodzi się jednak z 
okultyzmu i czarnej magii. Było 
jednym z ulubionych symboli 
szefa SS, Gestapo i policji nie-
mieckiej Heinricha Himmlera 
(mocno zaangażowanego w dzia-
łalność okultystyczną). 

Batalion „Azow” posługuje się 
też nazwą „Czarny Korpus” – za-
pożyczonym bezpośrednio z hi-
tlerowskiej III Rzeszy, w której 
formacje SS ( a także oficjalna 
gazeta SS) nosiły właśnie nazwę 
„Das schwarze Korps”.

BATALION „DONBAS”
Sformowany został w kwietniu 
b.r. w Dniepropietrowsku do wal-
ki z seperatystami z republiki Do-
nieckiej. 
Z ochotniczego ugrupowania 
powstały później 24 Batalion  
Obrony Terytorialnej „Donbas”, 
podporządkowany bezpośred-
nio sztabowi generalnemu sił 
zbrojnych Ukrainy oraz batalion 
operacyjny Gwardii Narodowej 

„Donbas”, podporządkowany 
ukraińskiemu MSW. 

Według własnych danych, bata-
lion w czerwcu liczyć miał ponad 
800 członków. Wśród ochotni-
ków tych formacji sporą część 
stanowią ukraińscy neonaziści, co 
potwierdzają liczne zdjęcia zabi-
tych żołnierzy batalionu i bryga-
dy „Donbas” z wytatuowanymi 
godłami III Rzeszy, hitlerowskimi 
orłami i swastykami.     

W szeregach jednostki walczą 
też ochotnicy z Hiszpanii, Gru-
zji, Białorusi i Rosji – przeważnie 
neonaziści. 

Symbolem batalionu jest odwró-
cony (lecący w dół) hitlerow-
ski czarny orzeł, którego ogon i 
skrzydła tworzą ukraiński tryzub. 
Popularnym symbolem, wystę-
pującym w formie tatuażu wśród 
żołnierzy batalionu, jest też czer-
wony ukraiński tryzub wpisany 
w czarny kontur hitlerowskiego 
orła. 

Znane są też zdjęcia punktu rekru-
tacyjnego przy koszarach batalio-
nu, w którym wywieszano – obok 
flagi ukraińskiej – czerwoną flagę 
ze swastyką, flagę III Rzeszy nie-
mieckiej. 

PRAWY SEKTOR

Skrajnie nacjonalistyczny, anty-
semicki, neonazistowski niefor-
malny ruch polityczny, który jest 
stosunkowo najlepiej znany z 
wszystkich sił ekstremistycznych 
na Ukrainie. 
W zasadzie jest to sojusz różnych 
mniejszych organizacji nacjona-
listycznych i neonazistowskich, 
które walczyły na kijowskim „Eu-
romajdanie”. 

Listy zabitych „bohaterów” za 
„Wilnu Ukrainu” z kijowskiego 
„Euromajdanu” regularnie pre-
zentuje „Gazeta Polska Codzien-
nie”.
Prawy Sektor powstał w marcu 
b. r.  na bazie ukraińskiej Organi-
zacji Stepana Bandery „Tryzub” 
oraz partii Ukraińskie Zjednocze-
nie Narodowe (UNA). 

Przyłączyła się do niego też UNA 
– UNSO – organizacja najbar-
dziej radykalnych ukraińskich 
neofaszystów, neonazistów i ban-
derowców, której członkowie po 
rozpadzie ZSRR walczyli w wielu 
konfliktach zbrojnych przeciwko 
Rosji. 

Do nich przyłączyły się też mniej-
sze neonazistowskie ugrupowania 
jak „Biały Młot” i C – 14 neonazi-
stowskie, antysemickie skrzydło 
partii „Swoboda” oraz piłkarscy 
„ultrasi” kibice Dynama Kijów. 
Najprawdopodobniej  właśnie 
bojówkarze Prawego Sektora 
odpowiedzialni są za podpalenie 
domu związków zawodowych w 
Odessie, w którym zginęli liczni 
Ukraińcy i Rosjanie. 
Prawy Sektor posługuje się sym-
boliką, kolorystyką, hasłami lu-
dobójczych nacjonalistycznych  

Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów i Ukraińskiej Powstań-
czej Armii, które kolaborowały 
z hitlerowcami i mordowały Po-
laków na Wołyniu, Małopolsce 
Wschodniej i winne są bestial-
skich mordów w Rzezi Wołyń-
skiej. OUN – UPA mordowały 
również Ukraińców, Żydów, Ro-
sjan, Ormian, Czechów i walczy-
ły ramię w ramię z Wehrmachtem. 

Polacy znają te wszystkie zbrod-
nie, których upamiętnienia się 
domagają  jak uznanie 11 lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian i dokonanego ludobójstwa 
na Kresach Ii RP w czasie trwania 
II wojny światowej. 

Niestety Sejm III RP nie uznał 
tych mordów za ludobójstwo, 
posiłkując się „znamionami lu-
dobójstwa” co prawnie nie jest 
jednoznaczne z ludobójstwem 
(genocide). Sejm III RP nie uznał 
również 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian.

Hasłem Prawego Sektora jest 
pozdrowienie OUN – UPA, któ-
re powstało w czasie II wojny 
światowej: „Sława Ukrainie – 
bohaterom sława”, któremu czę-
sto towarzyszy faszystowskie 
pozdrowienie wzniesioną prawą 
ręką. 

Zabity w marcu jeden z liderów 
Prawego Sektora, ukraiński biz-
nesmen i działacz polityczny 
„Saszko Biały”(Oleksandr Mu-
zyczko) domagał się przyłączenia  
południowo – wschodnich powia-
tów Polski do Ukrainy, czy wręcz 
niemiecko – ukraińskiej granicy 
pośrodku Polski.

GWARDIA NARODOWA 
UKRAINY

Powstała w marcu b. r. po prze-
formowaniu ukraińskich sił zbroj-
nych i podlega bezpośrednio 
ukraińskiemu MSZ. 

Część bojowników trafiła do niej 
bezpośrednio z Majdanu i należa-
ła do Prawego Sektora, sotni Sa-
moobrony Majdanu. 

Emblemat Gwardii utrzymany 
jest w czarno – czerwonej kolo-
rystyce UPA. Pośrodku widnieje 
przypuszczalnie postać Archa-
nioła Michała, choć istnieje też 
opinia, że w rzeczywistości ze 
względu na pewne szczegóły jest 
to Lucyfer. 

Bez wątpienia natomiast pod fi-
gurą dostrzec można stylizowaną 
swastykę. 

Jak widać, struktury radykal-
nych neonazistów, banderowców 
i nacjonalistów, walczących na 
Majdanie, a teraz na wschodzie 
Ukrainy, przeplatają się już ze 
strukturami rządowej armii, czyli 
państwa. 
Pytanie brzmi, jak długo Kijów 
może być pewny takich „żołnie-
rzy”. Do walki z Rosjanami za-
pewne im zapału nie zabraknie, 
ale co będzie potem? Czy neona-

ziści ruszą na Kijów bo stwierdzą, 
że to także nie jest „ich władza”?

Czy będą chcieli rozpocząć nową 
rewolucję, jeśli prezydent i rząd 
będą zacieśniać więzy z UE i 
USA? 

A może będą chcieli „odzyskać” 
Przemyśl i całą „zachodnią Gali-
cję”, aż po Kraków?
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Naczelny wódz WP rozkazał woj-
skom polskim unikać walk z Ar-
mią Czerwoną i przebijać się do 
granicy węgierskiej i rumuńskiej. 
Oddziały, które wcześniej starły 
się z Sowietami, oraz część tych, 
do których rozkazy nie dotarły, 
prowadziły walkę. Pierwsze w 
bój z wkraczającymi oddziałami 
sowieckimi podjęły nieliczne, 
stacjonujące na ponad 1300 km 
granicy oddziały Korpusu Ochro-
ny Pogranicza (KOP). W następ-
nych dniach walkę prowadziły 
wycofujące się na zachód pułki 
KOP gen. Wilhelma Orlika-Rüc-
kemanna, staczając m.in. zwycię-
ski bój pod Szackiem. Przez trzy 
dni bohatersko broniło się Grod-
no, gdzie żołnierzy wspierała 
polska młodzież. Do końca wrze-
śnia Sowieci zajęli wschodnie 
województwa Rzeczypospolitej. 
Na zajmowanych terenach doko-
nywali zbrodni, głównie na woj-
skowych. W Grodnie rozstrze-
lali grupę wziętych do niewoli 
obrońców miasta. W szpitalu w 
Mielnikach wymordowali żołnie-
rzy i oficerów KOP rannych pod 
Szackiem. W Mokranach grupa 
wziętych do niewoli przez Armię 
Czerwoną oficerów Flotylli Piń-
skiej została przekazana lokalnej 
bojówce i rozstrzelana. Wymie-
nić tu jednak trzeba też walki w 
Puszczy Augustowskiej,  czy bi-
twę pod Wytycznem. Jako ostat-
nie 5 października 1939 r. Sowie-
tom poddały się wycofujące się 
po tzw. drugiej bitwie tomaszow-
skiej jednostki płk. Tadeusza Zie-
leniewskiego . W momencie za-
kończenia działań wojennych na 
terytorium zajętym przez Sowie-
tów przebywało tam ok. 500–750 
tys. żołnierzy Armii Czerwonej i 
NKWD. Stracili oni 2500–3000 
zabitych i od 8000 do 10 000 ran-
nych, ok. 150 wozów bojowych i 
15–20 samolotów. Straty polskie 
były znacznie wyższe i mogły 
sięgać 6000–7000 ludzi pole-
głych w walce oraz ok. 10 000 
rannych. Dodać do tego trzeba 
nieustaloną liczbę żołnierzy i ofi-
cerów WP wziętych do niewoli, a 
następnie zamordowanych przez 
czerwonoarmistów oraz człon-
ków różnego rodzaju milicji. W 
rezultacie działań wojennych w 
sowieckich obozach jenieckich 
znalazło się kilkanaście tysięcy 
żołnierzy WP i policjantów. Na 
mocy decyzji Stalina, zaaprobo-
wanej przez Biuro Polityczne KC 
WKP(b), zostali oni rozstrzelani 
w kwietniu 1940 r. W tym miej-
scu warto przypomnieć, że pierw-
szej połowie września 1939 r. w 
szeregach WP służyli, żołnierze 
narodowości ukraińskiej, białoru-

skiej czy żydowskiej  i walczyli 
nie gorzej od Polaków. Jednak po 
sowieckiej agresji  17 września 
1939 r, sytuacja ta uległa zmia-
nie. Dość powszechne stały się 
dezercje szczególnie wtedy, gdy 
przegrana WP  stała się oczywi-
sta. W powszechnej świadomości 
Polaków właściwie nie istnieje  
równie dramatyczny, ale za to 
znacznie bardziej złożony kon-
flikt, do którego doszło w cieniu 
wielkich zmagań między Woj-
skiem Polskim, Wehrmachtem i 
Armią Czerwoną. Na ziemiach 
wschodnich rozegrała się bowiem 
swoista wojna w wojnie. Wojna, 
w której naprzeciw siebie stanęli 
Polacy i przedstawiciele tak zwa-
nych mniejszości narodowych. 
Na Kresach od połowy września 
nasilały się wystąpienia miej-
scowej ludności przeciwko pol-
skim urzędnikom państwowym 
a nawet ludności cywilnej. 11 
września, po wkroczeniu oddzia-
łów Wehrmachtu na teren Galicji 
Wschodniej, grupy zbrojne OUN 
rozpoczęły szeroko zakrojoną an-
typolską akcję. Ofiarami agresji 
padło kilka tysięcy osób cywil-
nych, głównie uchodźców i osad-
ników wojskowych, atakowano 
również mniejsze grupki żołnie-
rzy . Do napadów na pojedyncze, 
cofające się oddziały doszło pra-
wie w każdym powiecie. Na Wo-
łyniu rozgorzał nacjonalistyczny 
terror: gwałty, grabieże i morder-
stwa, palenie polskich dworów 
i gospodarstw. Zginęło 2–3 tys. 
Polaków, wśród których dużo 
było ewakuowanych żołnierzy, 
policjantów, urzędników oraz 
uciekinierów z Polski centralnej.  
Na Kresach Północno-Wschod-
nich do prowadzonych na szeroką 
skalę antypolskich działań doszło 
bezpośrednio po sowieckiej agre-
sji. 18 września 1939 r. uzbrojone 
bojówki, złożone głównie z Bia-
łorusinów i Żydów, opanowały 
Skidel w powiecie grodzieńskim. 
Dopiero przysłana następnego 
dnia ekspedycja karna z Grodna 
po stoczeniu regularnej bitwy 
wyparła rebeliantów z miastecz-
ka. Do ataków podejmowanych 
przez  lokalne „milicje” doszło 
w dziesiątkach miasteczek i osad 
północno-wschodniej Polski . 
Działania te organizowała i koor-
dynowała sieć konspiracyjna zło-
żona z członków Komunistycznej 
Partii Zachodniej Ukrainy, Ko-
munistycznej Partii Zachodniej 
Białorusi i Komunistycznej Partii 
Polski, wsparta przerzucanymi z 
terenu ZSRS grupami dywersyj-
nymi. We wsiach zaś zrewolto-
wane przez bolszewików białoru-
skie, a także ukraińskie chłopstwo 

zabrało się za „obszarników”. We 
dworach i na folwarkach roze-
grały się sceny identyczne jak te, 
które miały miejsce na dworach 
Ukrainy po zakończeniu I wojny 
światowej i zostały we wstrzą-
sający sposób opisane przez Zo-
fię Kossak-Szczucką w słynnej 
powieści „Pożoga”. „Polskich 
panów” mordowano całymi ro-
dzinami, majątek i inwentarz gra-
biono, a dwory – często zawiera-
jące bogate zbiory dzieł sztuki i 
znakomite biblioteki – burzono 
bądź puszczano z dymem. Pro-
paganda bolszewicka triumfo-
wała: „Na zachodniej Białorusi i 
Ukrainie rozwija się ruch rewo-
lucyjny. Rozpoczęły się wystą-
pienia i powstania białoruskiego i 
ukraińskiego chłopstwa w Polsce. 
Klasa robotnicza i chłopska łączy 
swe siły, aby skręcić kark swoim 
krwawym ciemiężcom”. Dla Po-
laków szczególnie bolesny był 
fakt radosnego witania wkracza-
jących Sowietów przez przedsta-
wicieli mniejszości narodowych.  
W Galicji wśród witających do-
minowała ludność żydowska. W 

północnej części Kresów z kwia-
tami, chlebem i solą występowa-
li przede wszystkim miejscowi 
Białorusini i Żydzi, w południo-
wej części Polesia i na Wołyniu 
Żydzi i Ukraińcy. Polacy, którzy 
we wrześniu 1939 roku byli na 
Kresach, ze szczególnym bó-
lem wspominają radość, jaką ich 
współobywatele okazywali z po-
wodu ich dramatu. Profanowano 
polskie flagi, godła i mundury, 
wyszydzano i upokarzano Pola-
ków. Żydzi rozbrajali małe grup-
ki żołnierzy polskich, zdzierając 
im orzełki i inne oznaki i rzucając 
na ziemię i depcząc, wielu wspo-
mina. Do dziś nie wiadomo, ilu 
Polaków we wrześniu 1939 roku 
mogło ponieść śmierć z rąk przed-
stawicieli innych narodów Rze-
czypospolitej. Historycy mówią 
na ogół o kilku tysiącach, ale są 
to tylko dane orientacyjne. Mor-
dów tych dokonywano bowiem 
na ogół skrytobójczo, a ofiary 
grzebano w przypadkowych, 
nieznakowanych miejscach. Nie 
bardzo wiadomo również, kto do-
kładnie został zabity. Temat walk 

między narodami Rzeczypospoli-
tej jest bardzo trudny dla wszyst-
kich. Jak obserwujemy z daleka 
od tematu wolą trzymać się Ukra-
ińcy. Głupio bowiem się przy-
znać, że w momencie załamania 
się państwa polskiego ukraińscy 
nacjonaliści rzucili się do gardła 
przegranym Polakom. Nie chcą o 
tym mówić Białorusini, bo wstyd, 
że tylu ich rodaków weszło w 
skład komunistycznych bojówek. 
W końcu temat jest  również nie-
wygodny dla Żydów. Bo tłumy 
wznoszącej bramy triumfalne dla 
bolszewików, to smutny widok, 
który bardzo mocno wrył się w 
zbiorową pamięć mieszkańców 
kresowych miasteczek. Wszystko 
to sprawia, że kresowa wojna w 
wojnie jest jednym z najbardziej 
niepoprawnych politycznie tema-
tów najnowszej historii Europy 
Wschodniej. A były to przecież 
wydarzenia niezwykłej wagi, bo  
w dalszych latach, doszło tam do 
Holokaustu, ludobójstwa UPA, 
masowych komunistycznych 
zbrodni i deportacji. 

POCZĄTEK  DRAMATU KRESÓW 
WSCHODNICH  II RP  
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Na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej byli to Sowieci, Ukra-
ińcy, Żydzi oraz w wielu miejsco-
wościach grupki komunistów pol-
skich. Na Wileńszczyźnie do 
Sowietów, a potem do Niemców 
dołączyli Litwini. Na Grodzieńsz-
czyźnie i Polesiu do Sowietów do-
łączyli Żydzi i białoruscy chłopi, 
tworzący bojówki komunistyczne. 
Zdarzały się przypadki lojalności 
Żydów, Ukraińców czy Litwinów 
wobec Polaków, jednak w więk-
szości ludność polska na Kresach 
znalazła się w sytuacji wrogości 
swoich sąsiadów należących do in-
nych narodowości. Samo spotkanie 
z Armią Czerwoną nie było szoku-
jące, wyglądem i mentalnością nie 
różniła się od tej sprzed 19 lat, ma-
szerującej na Warszawę, aby „po 
trupie białej Polski” rozwłóczyć 
zarazę bolszewicką po Europie Za-
chodniej. Szokował terror NKWD 
oraz sowieckiej administracji, 
wzmacniany kłamstwami i obłudą. 
Paraliżował on nie tylko odruchy 
obrony, ale czynił spustoszenie w 
sferze moralnej i intelektualnej. 
Niemożliwe stało się dla Polaków 
ukrywanie swojej dotychczasowej 
pozycji społecznej, pełnionych 
funkcji, wykształcenia. Zasługi 
owych „sąsiadów” dla służb 
NKWD w rozpracowaniu społecz-
ności polskiej były ogromne i w 
istotny sposób przyczyniły się do 
eksterminacji jej elit poprzez aresz-
towania, egzekucje oraz zsyłki. 
Nikt ich do tej zdrady nie zmuszał, 
była to kolaboracja z okupantem 
sowieckim ochotnicza, spontanicz-
na, dokonywana często z satysfak-
cją. Zdumiewa, że przeciwko spo-
łeczności polskiej zjednoczyli się 
wówczas Żydzi i Ukraińcy. Two-
rzyli wspólnie „czerwoną milicję”, 
„komitety selrady”, razem napadali 
na domy i gospodarstwa Polaków, 
rabowali, zabijali, aresztowali, 
więzili, „rozkułaczali”. Zasługą ich 
„internacjonalistycznej” współpra-
cy było skuteczne aresztowanie 
polskich elit oraz deportacje na Sy-
bir. W wielu miejscowościach na 
Polesiu, a także chociażby w 
Szumsku i we wsi Chodak na Wo-
łyniu, Żydzi zabronili używania 
języka polskiego. A gdy nadszedł 
czas holokaustu, to właśnie Polacy 
nieśli im pomoc i ratunek kosztem 
śmierci swoich rodzin, a nawet pa-
cyfikacji całych wsi polskich, po-
cząwszy od pierwszego masowego 
mordu mieszkańców wsi Obórki w 
dniach 11 - 14 listopada 1942 roku, 
gdzie policjanci ukraińscy zamor-
dowali 51 Polaków i wieś spalili, 
jako karę za „przechowywanie Ży-
dów”. W wyniku ataków ukraiń-
skich we wrześniu 1939 roku stra-
ciło życie około 6 - 8 tysięcy 

Polaków. Ofiarami byli zarówno 
zamieszkali tutaj sąsiedzi Polacy, 
żołnierze Wojska Polskiego usiłu-
jący przedostać się za granicę bądź 
powracający do swoich domów po 
rozbiciu ich oddziałów, jak i cywil-
ni uciekinierzy z Polski centralnej, 
których pod okupacją sowiecką 
znalazło się ponad pół miliona, 
głównie kobiet i dzieci. Był to sku-
tek roznieconego nacjonalizmu 
ukraińskiego, ale także „zwykłej” 
zachłanności ukraińskich chłopów 
rabujących Polakom dobytek. Za-
równo z przyzwoleniem „swobody 
3 dni” danym przez wkraczających 
Sowietów, jak i bez tego przyzwo-
lenia, w warunkach anarchii w 
miażdżonym i deptanym przez 
dwóch agresorów Państwie Pol-
skim. W poczuciu bezkarności 
znajdowały ujście najciemniejsze 
instynkty mordu, gwałtu i grabieży. 
Ponad 10 tysięcy Polaków stała się 
ofiarą wkraczających wojsk so-
wieckich, zabitych żołnierzy, poli-
cjantów i osób cywilnych oraz roz-
strzelanych oficerów po wzięciu do 
niewoli, często przy współudziale 
Ukraińców i czasami Żydów. So-
wieci zagarnęli 51,6% terytorium 
II Rzeczypospolitej zamieszkałego 
przez 12 325 tys. ludności. Białoru-
sini i Ukraińcy stanowili 45% tej 
ludności, Polacy 43%, Żydzi 11%, 
natomiast Litwini, Niemcy, Czesi i 
Rumuni – 1%.. Polacy stanowili 
większość w przyłączonych do 
Związku Sowieckiego wojewódz-
twach: białostockim (66,9%}, wi-
leńskim (57,9%), lwowskim 
(57,7%), nowogródzkim (52,4%), 
oraz niewiele mniej w tarnopol-
skim (49,4% - gdzie Ukraińcy sta-
nowili 45% ludności). Mołotow 
wymienił liczbę 230 tys. żołnierzy 
Wojska Polskiego wziętych do nie-
woli. „Krasnaja Zwiezda” z 17 
września 1940 roku pisała o 181 
tysiącach polskich jeńców wojen-
nych, w tym: 12 generałów, 55 puł-
kowników, 72 podpułkowników 
oraz 9 227 oficerów niższych stop-
ni. Zbrodnie dokonane na Kresach 
na Polakach od 1 września 1939 
roku do końca ekspatriacji ludności 
polskiej w 1946 roku nigdy nie zo-
stały rozliczone. Nauka polska 
(PAN, wydziały historyczne uni-
wersytetów, IPN) nie zrobiła tego 
przez ponad 25 lat „wolnej Polski” 
, nawet na płaszczyźnie opracowań 
historycznych, dokumentalnych, 
aby dać świadectwo prawdzie i 
chociaż w ten sposób uczcić pa-
mięć ofiar. Niewielu młodych (ale 
nie tylko młodych) Polaków wie, 
ze we wrześniu 1939 roku w agre-
sji na Polskę przy boku wojsk nie-
mieckich udział wzięły wojska sło-
wackie i ukraińskie. Były to 
oddziały współpracującego z 

Niemcami rządu ks. Józefa Tiso, 
które maszerując bez walk przez 
nie broniony teren Bieszczadów w 
Baligrodzie dołączyły już do wojsk 
niemieckich, oraz sformowany 
przez Abwehrę Legion Ukraiń-
skich Nacjonalistów pod dowódz-
twem członków prowidu OUN Ro-
mana Suszki i Osypa Bojdunyka. 
Składał się on z dwóch batalionów 
(kureni) i liczył około 600 żołnie-
rzy, a jeden z jego pododdziałów 
dotarł aż pod Lwów. Kureniami 
dowodzili: por. Osyp Karaczewś-
kyj „Swoboda” oraz por. Jewhenij 
Hutowicz „Norim”.  Ich przemarsz 
w Bieszczadach opisał Witold Mo-
łodyński. „Na szlabanie, gdzie od 
drogi Krościenko – Ustrzyki D. od-
chodziła droga do Jasienia, stało 
kilkanaście osób miejscowych, ale 
byli też ludzie z uciekinierki. Oka-
zało się, że niedaleko w siedzibie 
„Sokoła” (obecnie Ustrzycki Dom 
Kultury) zainstalował się oddział 
Ukraińców. Zatrzymywali oni 
wszystkich przechodniów, legity-
mowali ich, a niektórych prowadzi-
li do budynku na dokładną rewizję 
zabierając im wartościowsze rze-
czy, przede wszystkim biżuterię i 
zegarki” („Gazeta Bieszczadzka”., 
nr 10 z 2010 r.). Nie wiadomo, co 
stało się z zatrzymanymi uciekinie-
rami. Faktem jest, że w tym czasie 
w okolicy nacjonaliści ukraiński 
dokonali kilku morderstw na miej-
scowych Polakach.  „W połowie 
września 1939 faszyści ukraińscy z 
LU spalili żywcem 40 jeńców - 
żołnierzy Wojska Polskiego w sto-
dole w miejscowości Bystrzyca. 
Maszerując na tyłach wojsk nie-
mieckich, poprzez Sanok, Lesko, 
Ustrzyki Dolne i Sambor, legion 
dotarł do Komarna, gdzie otrzymał 
rozkaz natychmiastowego zatrzy-
mania się. Po drodze dokonywali 
mordów polskiej ludności cywilnej 
oraz niszczyli polskie symbole na-
rodowe”.  (www.ivrozbiorpolski.
pl/index.php?...zbrodnie-legionu-
-ukrainskiego). „Manifestacyjne 
powitanie wojskom niemieckim 
zgotowali Ukraińcy m. in. w Terce, 
oraz 18 września w Sanoku, na tle 
płonących trzech synagog podpalo-
nych przez Niemców nocą z 16 na 
17 września. Dziewczęta i chłopcy 
z okolicznych wiosek poprzypinali 
sobie niebiesko-żółte kokardy i w 
pochodzie z chorągiewkami i śpie-
wem paradowali ulicami Sanoka. 
U wylotu uliczki wiodącej do cer-
kwi barwną procesję dzieci prowa-
dził ruski ksiądz. Powiewały żółto-
-niebieskie chorągwie, dziewczyna 
z kolorowymi wstążkami we wło-
sach niosła na tacy chleb i sól na 
powitanie nowych władców świa-
ta” (Edward Zając: „Niemcy wy-
wiesili afisze”, w: Gazeta Biesz-

czadzka nr 21 z 2003 r.). Nie 
spotkałem ani jednego przypadku, 
aby w prowokowanych przez 
Niemców już we wrześniu 1939 
roku pogromach Żydów brała 
udział ludność polska. „We wrze-
śniu 1939 roku po wkroczeniu do 
wsi Zahoczewie Niemcy pozwolili 
Ukraińcom przez 24 godziny robić 
z Polakami, co im się tylko podo-
bało. Miejscowi Ukraińcy wtedy 
ograbili i spalili dwa polskie domy, 
Stanisława Lorenca i Pawła Olsza-
nieckiego, oraz zamordowali 2 
osoby: żonę Stanisława spalili 
żywcem w budynku a Antoniego 
Łopuszańskiego zakłuli nożami” 
(Siekierka…, s. 416, lwowskie). W 
Jasieniu (Bieszczady) po wejściu 
wojsk niemieckich, miejscowi 
Ukraińcy dokonali napadu na ple-
banię rzymskokatolicką, ograbili ją 
doszczętnie i zdemolowali. Pro-
boszcz ks. Jan Kolanko zdołał 
ukryć się. Ukraińcy rabowali pol-
skie gospodarstwa. Utworzona po-
licja ukraińska więziła w piwnicy 
aresztowanych Polaków. Podczas 
przesłuchań biła ich i torturowała, 
w wyniku czego 2 osoby zmarły, a 
15 osób odniosło poważne obraże-
nia. Uzbrojone bandy Ukraińców, 
tworzone głównie przez bojówka-
rzy OUN, wznieciły rebelię na za-
pleczu frontu w Małopolsce 
Wschodniej (woj. tarnopolskie, 
lwowskie i stanisławowskie) oraz 
na Wołyniu. Atakowały nie tylko 
cywilną ludność polską, ale także 
posterunki policji, pojedynczych 
żołnierzy WP lub ich małe grupy, z 
oddziałów rozbitych już przez 
Niemców i wycofujących się przed 

Sowietami na zachód za Bóg, bądź 
usiłujące przedostać się przez gra-
nicę z Rumunią i Węgrami. Już 
wówczas szokowało niebywałe 
barbarzyństwo popełnianych przez 
Ukraińców zbrodni. W opracowa-
nym przeze mnie „Kalendarium 
ludobójstwa dokonanego przez 
Ukraińców na Polakach w latach 
1939 – 1948” (pierwsza wersja 
znajduje się na stronie internetowej 
www.stankiewicze.com/ludobój-
stwo/ kalendarium ) odnotowałem 
ponad 400 napadów dokonanych 
przez Ukraińców na Polaków we 
wrześniu 1939 roku. Biorąc pod 
uwagę późniejsze deportacje, ludo-
bójcze rzezie i ekspatriację, jest to 
zapewne niewielka część faktycz-
nie mających miejsce zbrodni-
czych akcji. Niemcy wkroczyli do 
Przemyśla 14 września., a na ich 
cześć bramę tryumfalną postawiła 
ludność ukraińska. Już następnego 
dnia zaproszono ks. biskupa greko-
katolickiego Jozafata Kocyłow-
skiego i dr W. Zahajkiewicza na 
spotkanie z Adolfem Hitlerem w 
okolicy Jarosławia, który przyle-
ciał samolotem w celu rozważenia 
powołania rządu ukraińskiego na 
obszarach położonych na wschód 
od Sanu. Spowodowało to manife-
stację w dniu 16 września na prze-
myskim rynku ludności ukraiń-
skiej, deklarującej przyjaźń między 
Niemcami a Ukrainą, w czasie któ-
rej wznoszono między innymi ha-
sła „Sława Hitleru”. Równocześnie 
tego samego dnia Niemcy zaprosili 
na rozmowę w sprawie utworzenia 
rządu polskiego Wincentego Wito-
sa. Po jego odmowie internowano 

Ukraińska rebelia w Kresach 
we wrześniu 1939 r. 
 Stanisław Żurek
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go 16 września w Sądzie Grodzkim 
w Jarosławiu (Piotr Jaroszczak: 
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/
prz_glow.html).              W Przemy-
ślu 27 września Niemcy powołali 
nowe władze miejskie z burmi-
strzem – sędzią narodowości ukra-
ińskiej - dr Grzegorzem Łucza-
kowskim. O świcie 17 września 
1939 roku ZSRR dokonał agresji 
na Polskę, bez wypowiedzenia 
wojny, wbrew obowiązującemu do 
1945 roku traktatowi pokojowemu. 
Było to faktycznie „wbicie noża w 
plecy” Polsce walczącej w wojnie 
obronnej z III Rzeszą Niemiecką. 
Granicę przekroczyło około milio-
na sowieckich żołnierzy, a wkrótce 
liczba ich powiększyła się. Ponad-
to Sowieci przeciwko Polsce rzuci-
li 4,7 tys. czołgów i 3,3 tys. samo-
lotów, a więc dwukrotnie więcej 
niż Niemcy 1 września. Rozpoczął 
się IV rozbiór Polski, jako realiza-
cja podpisanego 23 sierpnia 1939 
roku przez III Rzeszę i ZSRR paktu 
Ribbentrop-Mołotow. Znajdował 
się w nim ,,Tajny Protokół Dodat-
kowy” , który zobowiązywał 
ZSRR do zbrojnego wystąpienia 
przeciw Polsce w sytuacji, gdyby 
III Rzesza znalazła się w stanie 
wojny z Polską oraz zawierał do-
kładne określenie granicy (linii de-
markacyjnej) między III Rzeszą 
Niemiecką a Związkiem Sowiec-
kim – miała ona przebiegać linią 
rzek Narwy, Wisły i Sanu. Zapew-
ne już 12 września do Stalina do-
tarła agenturalna informacja, że 
tego dnia na brytyjsko-francuskiej 
konferencji w Abbeville podjęto 
decyzję o rezygnacji z ataku na 
Niemcy, gdy to zachodni sojuszni-
cy postanowili zdradzić krwawiącą 
w ciężkich walkach Polskę i zła-
mać obowiązujące ich międzyna-
rodowe umowy. 16 września w 
Moskwie podpisany został układ 
rozejmowy z Japonią, której woj-
ska pokonała Armia Czerwona w 
bitwie 27 sierpnia. Sowieci zapew-
nili sobie bezpieczną granicę od 
wschodu i już pod koniec tego dnia 
do oddziałów skoncentrowanych 
na granicy z Polską dotarł tajny 
rozkaz Woroszyłowa nr 16634 o 
treści: „Uderzać o świcie siedem-
nastego”. Oficjalny pretekst agresji 
został zawarty w nocie dyploma-
tycznej przekazanej o godzinie 
3.00 w nocy 17 września przez za-
stępcę Ludowego Komisarza 
Spraw Zagranicznych Potiomkina 
ambasadorowi Grzybowskiemu. 
Zamieszczono w niej niezgodne z 

prawdą oświadczenie o rozpadzie 
państwa polskiego, ucieczce rządu 
polskiego, konieczności ochrony 
mienia i życia zamieszkujących 
wschodnie tereny polskie Ukraiń-
ców i Białorusinów oraz uwalnia-
niu ludu polskiego od wojny. 
ZSRR uznał wszystkie układy za-
warte uprzednio z Polską (w tym 
traktat ryski z 1921 r. i pakt o nie-
agresji z 1932 roku) za nieobowią-
zujące, jako zawarte z nieistnieją-
cym państwem. Dlatego też wzięci 
do niewoli polscy żołnierze nie 
posiadali statusu jeńców wojen-
nych. Ambasador odmówił przyję-
cia noty i zażądał wiz wyjazdo-
wych dla dyplomatów polskich. 
Władze ZSRR próbowały wbrew 
prawu międzynarodowemu (kon-
wencja genewska dyplomatyczna) 
uniemożliwić opuszczenie kraju 
polskim dyplomatom i aresztować 
ich (stwierdzając utratę statusu dy-
plomatycznego). Polaków urato-
wał dziekan korpusu dyplomatycz-
nego w Moskwie, ambasador 
Rzeszy hr. Friedrich Werner von 
der Schulenburg osobiście wymu-
szając na rządzie ZSRR zgodę na 
wyjazd dyplomatów. Sowiecki am-
basador w Polsce Nikołaj Szaro-
now wyjechał z terenu RP już 11 
września. Konsul generalny RP w 
Kijowie Jerzy Matusiński wezwa-
ny 30 września 1939 r. przez wła-
dze sowieckie zaginął (po areszto-
waniu został zamordowany przez 
NKWD).Marszałek Edward Rydz-
-Śmigły wydał 17 września w Ku-
tach tzw. dyrektywę ogólną treści: 
„Sowiety wkroczyły. Nakazuję 
ogólne wycofanie na Rumunię i 
Węgry najkrótszymi drogami. Z 
bolszewikami nie walczyć, chyba 
w razie natarcia z ich strony lub 
próby rozbrojenia oddziałów. Za-
danie Warszawy i miast, które mia-
ły się bronić przed Niemcami – bez 
zmian. Miasta do których podejdą 
bolszewicy, powinny z nimi per-
traktować w sprawie wyjścia garni-
zonów do Węgier lub Rumunii”. 
Legalny rząd II Rzeczypospolitej 
opuścił granice Polski dopiero póź-
nym wieczorem 17 września, po 
otrzymaniu potwierdzonej infor-
macji o zbliżaniu się sowieckich 
oddziałów pancernych do miejsca 
przebywania władz RP. Prezydent 
Ignacy Mościcki, w wydanym w 
Kosowie „orędziu do narodu”, 
określił jednoznacznie sowieckie 
działania wojskowe jako akt agre-
sji. 17 września 1939 ZSRR stał się 
faktycznie uczestnikiem II wojny 

światowej jako sojusznik III Rze-
szy.  Pod Lwów jednostki sowiec-
kie podeszły 19 września, w Pia-
skach pod Lublinem były 28 
września. Sowieci zajmowali ko-
lejne obszary do początku paź-
dziernika 1939. Jednostki pancerne 
Armii Czerwonej w pierwszej ko-
lejności starały się dotrzeć do gra-
nic Rzeczypospolitej z Litwą, Wę-
grami i Rumunią, by uniemożliwić 
ewakuację Wojska Polskiego. Z 
części zajętych uprzednio obsza-
rów Rzeczypospolitej Wehrmacht 
wycofał się do ustalonej linii de-
markacyjnej i oddał zajęty obszar 
wojskom sowieckim (Białystok, 
Kobryń, Brześć, Borysław, Droho-
bycz oraz spod Lwowa 20 wrze-
śnia). Lwów został po krótkim 
oporze w dniu 22 września podda-
ny Armii Czerwonej przez gen. 
Langnera na honorowych warun-
kach, natychmiast przez władze 
sowieckie złamanych. Oficerom 
gwarantowano w układzie kapitu-
lacyjnym swobodny przemarsz na 
Węgry i do Rumunii – zostali jed-
nak na granicy linii oddziałów Ar-
mii Czerwonej aresztowani, wy-
wiezieni do obozu w Starobielsku i 
zamordowani wiosną 1940 r. w 
Charkowie.  Wraz z Armią Czer-
woną polską granicę przekroczyły 
oddziały NKWD. Do ich zadań na-
leżało rozbicie struktur administra-
cji II RP na kresach wschodnich 
oraz zorganizowanie w ich miejsce 
organów władzy sowieckiej. Od-
działy te zajmowały budynki urzę-
dów państwowych, banki, drukar-
nie, redakcje gazet, konfiskowały 
papiery wartościowe i archiwa. 
Dokonywały masowych areszto-
wań i często natychmiastowej eg-
zekucji elit lokalnych według 
wcześniej przygotowanych list 
proskrypcyjnych lub według wska-
zań zgłaszających się do współpra-
cy zwolenników nowej sowieckiej 
władzy, głownie Żydów i Ukraiń-
ców, którzy „pozakładali czerwone 
opaski na rękawy i tworzyli tzw. 
czerwoną milicję”. Tylko w okresie 
wrzesień – październik NKWD i 
„czerwona milicja” zamordowały 
co najmniej kilkaset osób cywilnej 
ludności polskiej, żołnierzy WP 
oraz policjantów. Także Armia 
Czerwona dokonywała wielu 
zbrodni wojennych, mordując jeń-
ców i masakrując ludność cywilną. 
Dowódca Frontu Ukraińskiego Ar-
mii Czerwonej w jednej z odezw 
napisał : „Bronią, kosami, widłami 
i siekierami bij swoich odwiecz-
nych wrogów – polskich panów”. 
Największe zbrodnie popełniono w 
Rohatynie, Grodnie, Nowogródku, 
Sarnach, Tarnopolu, Wołkowysku, 
Oszmianie, Świsłoczy, Mołodecz-
nie i Kosowie Poleskim. Do dra-
matycznych wydarzeń doszło tak-
że w Chodorowie, Złoczowie i 
Stryju. W wielu miejscowościach 
żołnierze Armii Czerwonej roz-
strzeliwali wziętych do niewoli 
żołnierzy Wojska Polskiego. So-
wieci złamali postanowienia umów 
dotyczących złożenia broni nie tyl-
ko we Lwowie, ale także w Łucku i 
Włodzimierzu Wołyńskim. W Mo-
stach Wielkich wymordowali 
ogniem z karabinów maszynowych 
nieuzbrojonych kadetów ze Szkoły 
Oficerów Policji, po zgromadzeniu 

ich na placu apelowym i odebraniu 
raportu od komendanta szkoły.  W 
Brześciu 22 września kombrig Sie-
mion Kriwoszein i niemiecki gene-
rał Hein Guderian odebrali wspól-
ną defiladę oddziałów pancernych 
niemieckich i sowieckich. 28 wrze-
śnia ZSRR i III Rzesza podpisały 
tzw. Traktat o granicach i przyjaź-
ni, zwany też drugim paktem Rib-
bentrop-Mołotow, korygujący 
wcześniejsze ustalenia dotyczące 
przebiegu granicy niemiecko-so-
wieckiej oraz stref wpływów w 
krajach bałtyckich.  ”W 1992 roku 
Rosyjskie Ministerstwo Obrony 
wydało w Moskwie książkę „Grif 
siekrietnosti snjat”, w którym po-
daje dokładną ilość sprzętu wojen-
nego zdobytego we wrześniu i paź-
dzierniku 1939 roku w Polsce. Oto 
bilans: 247325 karabinów, 8566 
ciężkich karabinów maszynowych, 
12783 szable, 740 dział różnych 
kalibrów, 36 czołgów, 64 samocho-
dy pancerne, 131 samolotów oraz 
4579 innych pojazdów mechanicz-
nych. Łącznie stanowi to uzbroje-
nie co najmniej trzech armii polo-
wych z 1939 roku. W oparciu o 
prawie 30 ośrodków zapasowych 
przeniesionych z centrum kraju 
można było zorganizować twardą 
obronę. Dodatkowo na wschodzie 
stacjonowały liczne garnizony kre-
sowe ze znaczną ilością rezerw 
uzbrojenia. To na wschód wycofy-
wały się wojska pobite przez 
Niemców, by zreorganizować się i 
podjąć na nowo walkę. Podjęcie 
obrony na „przedmościu rumuń-
skim” było jak najbardziej możli-
we. Stacjonowały już tam czołgi 
płk Maczka, brygada zmotoryzo-
wana oraz batalion czołgów mjr 
Łuckiego, liczący łącznie 50 ma-
szyn, z których ani jeden nie oddał 
strzału” (www.wiadomości.wp.pl z 
17 września 2008). Na przełomie 
września i października Niemcy 
posiadali zapas amunicji pozwala-
jący im na dwa tygodnie walk.

2. Ukraińska rebelia na Kresach 
– wrzesień 1939  

Ukraińska rebelia we wrześniu 
1939 roku miała dwa aspekty: dy-
wersji zbrojnej tzw. V kolumny 
skierowanej przeciwko Wojsku 
Polskiemu i administracji państwo-
wej (posterunki policji, urzędy) 
oraz eksterminacyjny, skierowany 
przeciwko ludności polskiej. Dzia-
łacze nacjonalistyczni i wojskowi 
ukraińscy nie pogodzili się z fak-
tem przegranej walki z Polakami o 
Lwów, Podole i Wołyń. Po zwycię-
skiej dla Polaków 15 sierpnia 1920 
roku bitwie z Armią Czerwoną, już 
31 sierpnia 1920 roku w Pradze po-
wołali Ukraińską Wojskową Orga-
nizację (UWO), której przywódcą 
wkrótce został Jewhen Konowalec 
(pułkownik, były dowódca Strzel-
ców Siczowych). UWO za cel sta-
wiała sobie walkę o utworzenie 
państwa ukraińskiego na terenach 
„etnicznie ukraińskich”, a znajdu-
jących się na terytorium państw 
Polski, ZSRR i Rumunii,, ale w 
praktyce sprowadziła się ona do 
działalności terrorystycznej, sabo-
tażowej i szpiegowskiej skierowa-
nej wyłącznie przeciwko Polsce. 
Już w 1922 roku Konowalec został 

agentem wywiadu niemieckiego i 
UWO zawarła porozumienie z 
Abwehrą odnośnie dostarczania in-
formacji szpiegowskich. Zważyw-
szy, że w II RP znalazło się około 5 
milionów mniejszości ukraińskiej, 
działalność ta była niezwykle szko-
dliwa. Od tego też roku Abwehra 
rozpoczęła szkolenia dla ukraiń-
skich dywersantów, terrorystów i 
szpiegów. W 1923 roku w Mona-
chium powstał specjalny ośrodek 
szkoleniowy dla Ukraińców. Poza 
tym takie szkolenia prowadzone 
były w Gdańsku i na terenie Cze-
chosłowacji. Od 1925 roku Kwate-
ra Główna UWO znajdowała się w 
Berlinie. W latach 1923-1928 
Niemcy za pośrednictwem swego 
wywiadu przekazały UWO dwa 
miliony marek niemieckich, 500 
kilogramów materiałów wybucho-
wych, setki sztuk broni palnej.  W 
wydanej w 1929 r. we Lwowie bro-
szurze propagandowej UWO wzy-
wało: „Trzeba krwi - dajmy morze 
krwi! Trzeba terroru - uczyńmy go 
piekielnym! Trzeba poświęcić do-
bra materialne - nie zostawmy so-
bie niczego. Nie wstydźmy się 
mordów, grabieży i podpaleń. W 
walce nie ma etyki. Etyka na woj-
nie to pozostałość niewolnictwa, 
narzucone przez zwycięzców zwy-
ciężonym”. W myśl takiej przyjętej 
ideologii dokonywało zamachów 
na urzędników i placówki policyj-
ne, mordowała nie tylko Polaków, 
ale także Ukraińców opowiadają-
cych się za współpracą z państwem 
polskim. Jej członkowie podpalali 
folwarki, magazyny i budynki pań-
stwowe, zrywała szyny, ścinała 
słupy telegraficzne itp.     Na prze-
łomie stycznia i lutego 1929 roku 
radykalne grypy nacjonalistów 
ukraińskich (w tym UWO) na kon-
gresie w Wiedniu powołały Orga-
nizację Ukraińskich Nacjonali-
stów. Od tego też roku członkowie 
UWO tworzą bojówki OUN i 
wchodzą w ich skład, formalnie 
UWO rozwiązało się w 1933 roku.  
Zgodnie z założeniami programo-
wymi OUN miała zmierzać do 
„odzyskania, budowy, obrony i po-
większania niezależnego, zjedno-
czonego ukraińskiego państwa na-
rodowego” (Ukrajinśka Samostijna 
Soborna Derżawa), które miało 
objąć wszystkie :ukraińskie ziemie 
etnograficzne”, czyli te, które we 
wczesnym średniowieczu (!) były, 
zdaniem nacjonalistów, zasiedlone 
przez Ukraińców. Zastrzeżono, iż 
granice przyszłego państwa muszą 
być jak najlepsze do obrony, co, jak 
się wydaje, oznaczało przyznanie 
sobie prawa do włączenia w jego 
skład także ziem nawet przez na-
cjonalistów nie uznawanych za 
ukraińskie”” (Motyka: Ukraińska 
partyzantka.., s. 48). W powiązaniu 
z przyjętą ideologią nacjonalizmu 
integralnego Dmytra Doncowa 
oraz „Dekalogiem Ukraińskiego 
Nacjonalisty” był to złowieszczy 
sygnał dla Polaków, Żydów i sa-
mych Ukraińców. Integralny na-
cjonalizm ukraiński oparty o dar-
winowską teorię (nieco 
wypaczoną) bezwzględnej i okrut-
nej, zwierzęcej walki o byt, zapo-
wiadał taką samą eksterminacje fi-
zyczną słabszych konkurentów 
politycznych. Nacjonalistów ukra-
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ińskich nie interesowało porozu-
mienie z Polakami, ale wyłącznie 
oddanie im „ziem etnograficznie 
ukraińskich” ( co najmniej z Cheł-
mem, Zamościem, Przemyślem, 
Sanokiem – aż po Krynicę), gdzie 
mogliby ustanowić „Ukrainśką Sa-
mostijną Soborną Derżawę” , pań-
stwo faszystowskie, sprzymierzo-
ne z Niemcami, Litwą i Czechami 
– oczywiści po „usunięciu cużyń-
ców”, czyli głównie ludności pol-
skiej (w tym rodzin mieszanych 
polsko-ukraińskich) i zapewne 
ludności żydowskiej (jako obywa-
teli polskich). Trzeba być naiw-
nym, aby wierzyć, że jeszcze ła-
godniejsza polityka polska 
usatysfakcjonowałaby ukraińskich 
nacjonalistycznych i zaczęliby oni 
solidarnie dbać o dobro wspólnej 
Ojczyzny.  W latach 1936-1937 
łączny budżet OUN wynosił 126 
tysięcy dolarów, z czego 50 tysię-
cy wpłaciły Niemcy hitlerowskie, 
a 30 tysięcy - Litwa, gdzie Kono-
walec był uważany za „swego” 
człowieka. Z litewskim paszpor-
tem on swobodnie poruszał się po 
całej Europie, prowadził negocja-
cje i zdobywał pieniądze „na roz-
wój”. W styczniu 1934 roku sztab 
OUN z siedzibą w Berlinie na pra-
wach samodzielnego wydziału 
włączono do Gestapo. Zwerbowa-
ny do Abwehry Konowalec wpro-
wadził tam Melnyka, który otrzy-
mał pseudonim Konsul-1. Bandera 
został wymieniony w aktach 
Abwehry pod pseudonimem Sza-
ry. Jego zwolennik Rico Jaryj był 
oficerem Gestapo i agentem o 
pseudonimie Konsul-2. Jarosław 
Stećko miał abwehrowski pseudo-
nim Basmacz. Roman Szuche-
wycz - Taras Czuprynka, ukończył 
niemiecką szkołę oficerską a na-
stępnie wyższe kursy i otrzymał 
stopień Hauptsturmfuhrer (kapi-
tan) SS. Jednocześnie OUN wspar-
cie otrzymywała od czechosłowac-
kiego prezydenta Tomáša 
Masaryka i ludzi z jego otoczenia, 
a historyk ukraiński Kost Bonda-
renko twierdzi, że początkowo tak-
że była finansowana przez ZSSR.  
OUN była w II Rzeczypospolitej 
organizacją nielegalną i opowiada-
ła się przeciwko polityce ugody 
polsko-ukraińskiej, reprezentowa-
nej ze strony ukraińskiej przez 
UNDO – ukraińską partię działają-
cą legalnie. Dr Wiktor Poliszczuk 
stwierdził, że OUN wchodziła w 
skład międzynarodówki faszy-
stowskiej o nazwie Zjazd Zagra-
nicznych Narodowych Socjalistów 
z siedzibą w Stuttgarcie pod patro-
natem Josepha Goebbelsa. Po za-
mordowaniu Konowalca w roku 
1938 przez agenta NKWD Pawła 
Sudopłatowa, na czele Głównego 
Prowodu stanął Andrij Melnyk . 
Ogółem w całym okresie 1921-
1939 UWO i OUN przeprowadziły 
63 zamachy w których zginęło 36 
Ukraińców (w tym jeden komuni-
sta), 25 Polaków, 1 Rosjanin i 1 
Żyd. Oprócz tego dokonały pięciu 
zamachów bombowych, 18 akcji 
ekspropriacyjnych oraz co naj-
mniej kilkaset aktów sabotażu 
skierowanych przeciw mieniu pu-
blicznemu, społecznemu i prywat-
nemu. Najgłośniejszą akcją terro-
rystyczną OIN było zastrzelenie 

15 czerwca 1934 w Warszawie 
ministra spraw wewnętrznych II 
RP Bronisława Pierackiego. OUN 
i Abwehra wspólnie zaplanowały 
wybuch antypolskiego powstania, 
co stało się nieaktualne po agresji 
sowieckiej. W tej części omówio-
ne jest wystąpienie zbrojne bojó-
wek OUN i zwerbowanych przez 
nich chłopów ukraińskich prze-
ciwko Wojsku Polskiemu, policji 
państwowej i administracji II RP.  
Już 3 września we wsi Kniahini-
nek pow. Łuck Ukraińcy bestial-
sko zamordowali 7 ułanów WP 
śpiących w stodole. Ukraińcy roz-
poczęli 10 września rebelię w rejo-
nie Mikołajowa nad Dniestrem 
pow. Żydaczów. Uzbrojeni zarów-
no w broń palną, jak też w siekiery, 
widły, kosy, bagnety, noże itp., 
opanowali 10 wsi wprowadzając 
„władzę ukraińską”. Ich bandy 
mordowały zarówno polską lud-
ność cywilną, jak też i pojedyn-
czych żołnierzy polskich. Wojsko 
Polskie zlikwidowało ten bunt 14 
września, ale zamieszki i zabój-
stwa w tym rejonie miały miejsce 
do końca września. Prawdopodob-
nie jakiś lokalny przywódca OUN 
znając przygotowany plan Abwery 
i OUN wzniecenia „ukraińskiego 
powstania” na tyłach frontu pol-
sko-niemieckiego nie wiedział, że 
Niemcy po podpisaniu paktu Rib-
bentrop – Mołotow z tego planu 
wycofały się. Były to więc bez 
wątpienia działania terrorystyczne 
V kolumny, co w warunkach woj-
ny pozwalało na stosowanie kary 
śmierci przez rozstrzelanie każde-
go terrorysty złapanego z bronią w 
ręku, lub któremu taką działalność 
udowodniono. Kontrakcje Wojska 
Polskiego i policji ograniczały się 
w zasadzie do przepędzenia rebe-
liantów, czasami po stoczeniu z 
nimi walki. Z różnych źródeł wy-
nika, że spłonęło po kilka chałup 4 
– 5 zbuntowanych wioskach ukra-
ińskich, z których padały strzały 
do przechodzących oddziałów 
wojska. Ale nawet w tych wio-
skach nie było żadnej odwetowej 
masakry ludności ukraińskiej co w 
warunkach toczonej wojny świad-
czy o wysokim morale żołnierza 
polskiego. W okolicy Stryja 11 
września bojówki OUN rozbrajają 
żołnierzy WP, dochodzi do walk. 
Nocą z 12 na 13 września bojówki 
OUN podejmują próbę opanowa-
nia miasta. Dywersja został stłu-
miona przez Wojsko Polskie, a 
około 40 członków OUN schwyta-
nych z bronią w ręku rozstrzelano, 
natomiast we wsi Duliby 6 ukraiń-
skich dywersantów z OUN (dane 
ze sprawozdania OUN). Nocą z 11 
na 12 września we wsiach Stawy-
żany i Oborczyn (Małopolska 
Wschodnia) bojówki OUN rozbro-
iły i wymordowały około 500 pol-
skich żołnierzy. Dowódcą jednej z 
bojówek był były oficer petlurow-
ski Lew Szańkowśkij, późniejszy 
ukraiński „historyk”. Od 13 do 16 
września w miasteczku Rozdół 
pow. Żydaczów bojówkarze OUN 
z udziałem około tysiąca zwerbo-
wanych przez nich ukraińskich 
chłopów z okolicznych wsi oraz z 
Rozdołu uzbrojonych w broń pal-
ną, siekiery, kosy, bagnety, kołki 
itp. opanowali miasteczko, ograbi-

li Polaków i dokonali kilku mor-
dów, m.in. 6 policjantów i 4 urzęd-
ników państwowych. 16 września 
oddział żandarmerii i policji pań-
stwowej z Żydaczowa przywrócił 
porządek. We wsi Synowódzko 
pow. Stryj bojówki OUN oraz oko-
liczni Ukraińcy napadają na po-
ciąg oraz dokonują wielu akcji 
przeciwko Polakom. Napady mają 
miejsce także w: Podhorcach pow. 
Stryj, Truskawcu pow. Drohobycz, 
Mraźnicy pow. Drohobycz, Bory-
sławiu pow. Drohobycz, Uryczu 
pow. Stryj, Żukotyniu pow. Turka. 
W rejonie wsi Majdan pow. Dro-
hobycz 15 września bojówka OUN 
zamordowała 6 Polaków z Bory-
sławskiego Oddziału Obrony Na-
rodowej.  Napady na żołnierzy 
polskich nasiliły się od 17 wrze-
śnia, po agresji sowieckiej na Pol-
skę. Tego dnia we wsi Dryszczów 
pow. Brzeżany bojówkarze OUN 
rozbroili dwie drużyny żołnierzy 
WP, którzy od strony Złoczowa 
szukali przejścia przez wieś Ko-
niuchy do granicy, a następnie 
wszystkich wymordowała w po-
bliskim lesie, około 20 żołnierzy 
(Komański..., s 107). We wsi Jasie-
nica Solna pow. Drohobycz oto-
czyli odpoczywających w stodole 
15 żołnierzy WP, zamknęli wrota i 
podpalili – żołnierze spłonęli żyw-
cem We wsi Taurów pow. Brzeża-
ny: „17 września 1939 r. podczas 
wycofywania się oddziałów Woj-
ska Polskiego w kierunku granicy 
rumuńskiej, do wsi Taurów przyje-
chał 20 osobowy oddział żołnierzy 
polskich, z 12 wozami taborowy-
mi. Przewozili oni sprzęt wojsko-
wy. Błądzącym żołnierzom zaofia-
rował pomoc miejscowy Ukrainiec 
o nazwisku Semko Mowczka 
„Szalej”, który zaprowadził zmę-
czonych żołnierzy za wieś do wą-
wozu, gdzie już czekali uzbrojeni 
bojówkarze OUN. Rozbroili kom-
pletnie zaskoczonych żołnierzy i 
wymordowali. Zwłoki zakopano w 
miejscu mordu, tabor z końmi i 
sprzętem zagrabiono. Naocznym 
świadkiem był mieszkaniec Tauro-
wa, Bolesław Kozakiewicz, który 
przekazał tę informację Bronisła-
wowi Lenartowiczowi. (Lucyna 
Kulińska: „Preludium zbrodni. 
Nacjonalizm ukraiński na Brze-
żańszczyźnie w latach 1922-
1941.”, w: Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach 
Południowo-Wschodnich. Seria 
pod redakcją Witolda Listowskie-
go, Kędzierzyn-Koźle 2012). We 
wsi Leśniki pow. Brzeżany: ‘W 
nocy z 17 na 18 IX 1939 roku do-
wództwo nad Ukraińcami w Le-
śnikach objął Mikołaj Senyszyn 
syn Piotra. Razem z Michałem 
Diakowiczem zorganizowali oni 
bandę. Wraz z całą wsią (ukraińscy 
mężczyźni 16-60 lat) wzięli udział 
w morderstwie na moście w środ-
ku wsi, na szosie Brzeżany - Roha-
tyn. Droga została zastawiona bel-
kami. Każdy przejeżdżający 
pojazd był zatrzymywany, a pasa-
żerowie, bez względu na wiek i 
płeć mordowani. Trupy odwożono 
do lasu; gdzie je zakopano, do dziś 
dnia nie wiadomo. Pozostałe na 
drodze 18 trupów w, tym czterech 
oficerów, po wkroczeniu bolszewi-
ków pogrzebał za wsią na cmenta-

rzu wojskowym z r. 1914-1918 
Józef Jędrzejewski, z pomocą za-
mieszkałej w Leśnikach Kseńki 
Bryk. Przy zabitych były doku-
menty, które od Jędrzejewskiego 
odebrał obecny w Leśnikach Iwan 
Jacyszyn syn Mikołaja. W tym 
czasie koło cerkwi w Leśnikach, w 
kilkunastu chatach stacjonowała 
policja z Katowic w liczbie 40-50 
ludzi. Stwierdzono, że oddział ten 
w ogóle z Leśnik nie wyruszył. 
Prawdopodobnie śpiących i kwate-
rujących w poszczególnych cha-
tach, Ukraińcy wymordowali, a 
trupy wywieźli do lasu. Oddział 
powiatowej Komendy PP. z Toma-
szowa Lubelskiego, składający się 
z Komisarza Tadeusza Pławińskie-
go i pięciu policjantów wymordo-
wano obok mleczarni, z wyjątkiem 
komisarza, który cudem uciekł. W 
stodole Michała Grześkowa noco-
wała rodzina uciekinierów, praw-
dopodobnie z województwa po-
znańskiego, w liczbie 6-ciu osób. 
Śpiących wymordował Grześków 
z pomocą własnej rodziny. Córka 
Grześkowa nosiła złoty zegarek i 
biżuterię zrabowaną pomordowa-
nym uciekinierom. Petryna Miko-
łaj zabił widłami policjanta przed 
mleczarnią. Szofer który woził 
majora Wojska Polskiego, prosił o 
darowanie mu życia, bo zostawił w 
domu pięcioro dzieci. Na nic się to 
zdało. Zamordowano go razem z 
majorem. U Jaremy na podwórzu, 
obok posiadłości pana Kolbeka, 
zastrzelono dwóch oficerów – ma-
jora i kapitana. Odpowiedzialny za 
zbrodnię jest komendant OUN 
Dmytro Semczyszyn z Wierzbo-
wa. Był on porucznikiem „Siczo-
wych Strilciw” w 1914 roku. W 
sumie Leśnikach zamordowano 
około 200 osób głównie narodo-
wości Polskiej. (Kulińska…, jw.).  
Nocą z 17 na 18 września we wsi 
Potutory koło Brzeżan w zasadzce 
na kolumnę samochodów jadą-
cych do granicy bojówka OUN za-
biła 32 Polaków a 50 zostało ran-
nych. „W sprawie mordów w 
Potutorach zeznawała pani „Nina” 
(pseudonim). W nocy z 17 na 18 
września 1939 r. przyniesiono do 
p. „Niny” na prowizorycznych no-
szach oficera polskiego por. Lu-
dwika Zwolańskiego z drogi potu-
torskiej. Porucznik Zwolański (lat 
23) jechał samochodem z innymi 
oficerami. Ukraińcy strzelali do 
nich z karabinu maszynowego – 
porucznik Zwolański dostał szereg 
kul w uda. Rannego przeniesiono 
do sąsiadki p. „Niny”. Tam opie-
kował się nim wojskowy lekarz i 
zabrał go do szpitala powszechne-

go w Brzeżanach. W tę samą noc 
na podwórzu p. „Niny” było trzech 
rannych – dwóch oficerów i jeden 
żołnierz o nieznanych nazwiskach. 
Jeden z oficerów ciężko ranny le-
żał w ogrodzie w kwiatach na leża-
ku – nie chciał dać się zabrać do 
mieszkania. Stracił do wszystkich 
zaufanie, nawet nie chciał przyjąć 
lampki wina. W dzień zabrano ich 
na furę do szpitala. W tę samą noc 
przybyli i nocowali u p. „Niny” 
trzej oficerowie - dwaj porucznicy 
i kapitan – starszy pan. Z początku 
bali się zdrady, nie wiedzieli do 
kogo przyszli, a później zoriento-
wali się, że są w polskim domu. 
Kapitan płakał, zeznawał, że Ukra-
ińcy napadli na nich, strzelali z ka-
rabinów ręcznych i maszynowych, 
rzucali ręczne granaty - bomby za-
palające na auta i dużo oficerów 
spaliło się żywcem w tych autach. 
Grabarz, który ich chował zezna-
wał później, że musiał „specjalnie 
duże jamy kopać, ponieważ ręce 
mieli rozłożone jak na krzyżu” (u 
ciał zwęglonych nie można było 
rąk po śmierci złożyć). Jeden z ofi-
cerów był trafiony kulą przy kie-
rownicy auta i w tej pozycji został 
spalony, cały był czarny, tylko 
miejsce na przegubie ręki, gdzie 
był owinięty różaniec pozostało 
białe. Jeden z dwóch wyżej wy-
mienionych poruczników, wziął 
rower męża p. Niny i rano przed 
6-tą godziną pojechał na tragiczne 
miejsce w Potutorach by zbadać co 
robią tam dalej Ukraińcy. Otóż wi-
dział jak dzicz ukraińska rabowała 
zniszczone auta i wozy na których 
jechali uciekinierzy, a którzy zo-
stali pomordowani w bestialski 
sposób. Okryła ich wspólna mogi-
ła, której wierzchnia warstwa 
wskutek deszczy jesiennych osia-
dła i rozmiary tej mogiły były wi-
doczne. Wszyscy ranni oficerowie 
zostali zabrani do szpitala. P. 
„Nina” odwiedziła tych oficerów 
w szpitalu. Leżeli wszyscy pod nr 
5. Było ich tam razem 11 ciężko 
rannych. Jeden z nich, oficer rezer-
wy – z zawodu nauczyciel około 
40 lat, był ranny w głowę, kula 
wyszła mu nad czołem. Miał żonę 
i córkę, często wspominał córkę i 
choć rana zagoiła się - chwilami 
mówił od rzeczy. Zmarł w szpitalu, 
pochowany został na cmentarzu 
brzeżańskim. Najwięcej utkwił w 
pamięci p. „Niny” oficer z Pozna-
nia, wybitnie przystojny, który 
opowiadał, że jadąc autem w nocy 
z kolegami widział wokoło łuny. 
To dzicz ukraińska paliła domy i 
wsie polskie. Nagle na tej sławnej 
drodze potutorskiej strzelają do 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/Gdzieś na Kresach. - Arch KSI



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                            1 września 2014 - strona 31

nich, auto stanęło im. Otoczeni zo-
stali przez Ukraińców. W aucie 
było ich kilku oficerów mieli dwa 
karabiny, postanowili bronić się. 
Równocześnie kilkanaście rąk 
chwyciło za lufy ich karabinów i 
zaczęło się szamotanie. Jeden z 
kolegów wyskoczył z auta i od 
razu został trafiony kulą i padł.

Opowiadający musiał przez niego 
przeskoczyć, został trafiony w rękę 
i słyszał jeszcze jak tamten konają-
cym głosem zawołał „Jezu”, sam 
skoczył w rów gdzie położył się i 
tym sposobem uratował się. Ponie-
waż noc była wybitnie ciemna – 
nikt nie mógł go dojrzeć. Leżał w 
rowie - słabł z upływu krwi i sły-
szał jak wszystko ucichło. Po pew-
nym czasie przytomniejąc usłyszał 
kroki i mowę polską na gościńcu. 
Był pewny, że to Polacy. Zbliżył 
się do nich, a to byli Ukraińcy, któ-
rzy prowadzili 6 oficerów pol-
skich. Gdy go zobaczyli – wzięli 
jego również do tej grupy, zrobili 
przy nim rewizje osobistą, zabrali 
mu wszystko, pieniądze, zegarek, 
metrykę itp. Zobaczyli u niego 
oryginalną obrączkę, kutą w listki 
mirtu i to mu chcieli zabrać, zasło-
nił ją ręką mówiąc „to mi zostaw-
cie”. Rękę zabandażowali mu. 
Prowadzili całą grupę kawałek 
około 2 km. Kazali im kłaść się na 
ziemi, potem stać i znów 2 km pro-
wadzili. Później ustawili ich w 
szereg i po kolei strzelali z rewol-
weru. Tamtych sześciu oficerów 
padło, on był ostatni, trafiony zo-
stał w obojczyk, przez który prze-
szła kula. Upadł i udawał, że nie 
żyje. Hajdamacy ściągnęli z zabi-
tych obuwie i z niego również 
zdjęli. Nim jednak zdjęli te buty, 
ciągnęli go po ziemi. Zaciął zęby i 
nawet nie drgnął. Ukraińcy w łu-
pem odeszli. Gdy wszystko uci-
chło pełzał na kolanach i brzuchu 
w kierunku światełka, które zoba-
czył. Zapukał do chaty nad rzeką, 
prosząc o ratunek i schronienie.” 
(Kulińska…, jw.) W majątku Ro-
manówka gm. Szczurzyn pow. 
Łuck 17 września chłopi ukraińscy 
ze wsi Nemir i Tychotyn (gm. 
Szczurzyn), uzbrojeni i podpici, z 
czerwonymi opaskami, zażądali 
złożenia broni przez oddział WP. 
Po odmowie w dniu 18 września 
zaatakowali polski oddział. Po kil-
kugodzinnej walce, gdy pojawił 
się oddział sowiecki, Polacy złoży-
li broń. Ukraińcy pozdzierali z żoł-
nierzy mundury, powiązali i wraz z 
rannymi – razem około 50 żołnie-
rzy - załadowali na kilka dużych 
wozów drabiniastych. Kłując ba-
gnetami leżących na wozach, za-
wieźli ich nad przepływającą w 
pobliżu rzekę Stochód i tam poto-
pili. Tak wyglądały początki „brat-
niej, internacjonalistycznej współ-
pracy ukraińsko-sowieckiej”. Ci 
sami Ukraińcy „czerwone opaski” 
za dwa lata zamienią na mundury 
policjantów ukraińskich na służbie 
okupanta niemieckiego , w ramach 
„bratniej, faszystowskiej współ-
pracy ukraińsko-niemieckiej”, a 
po kolejnym roku na czapki z try-
zubami, aby dokonać „depoloniza-
cji etnicznych ziem ukraińskich po 
San”. 18 września: „Po południu w 
lasach koło Łapszyna (gm. Brze-

żany) w zasadzkę zastawioną 
przez bojówki wpadło 150 pol-
skich policjantów. Nikt z tej grupy 
nie ocalał. Organizatorami zasadz-
ki i mordu byli: Dulęba, syn sołty-
sa z Łapszyna i Wasyl Biłłaj z osa-
dy Bernardyny koło Gaiku. Po tym 
wydarzeniu wielu Ukraińców z 
Łapszyna i Gaiku chodziło w mun-
durach i butach pomordowanych” 
(Kulińska…, jw.). Tego dnia we 
wsi Majdan pow. Drohobycz miej-
scowi bojówkarze OUN, którymi 
dowodził Stepan Hubysz, rozbroili 
i zamordowali 20 żołnierzy WP 
idących do granicy.  We wsi Olesin 
pow. Brzeżany: „W nocy z 18 na 
19 IX 1939 r. jechał drogą z Budy-
łowa do Kozowej oddział wojsk 
polskich samochodem i na fur-
mankach. Został zatrzymany nad 
rowem, który został specjalnie 
przekopany w poprzek drogi wio-
dącej Olesina, w jarze. Oddział ten 
w liczbie 30 ludzi został wymor-
dowany przez bandę z Olesina i 
zagrzebany w dołach pod Olesi-
nem, gdzie wydobywa się piasek. 
W Olesinie na podwórku u Kusina 
Jana zamordowano trzech polskich 
oficerów” (Kulińska…, jw.). We 
wsi Schodnica pow. Drohobycz: 
„Dopiero 19 września 1939 roku 
zaczęła się dla nas wojna. Tego 
dnia miejscowi Ukraińcy wypę-
dzili nas Polaków, mieszkańców 
tej wsi w pobliże dużego drewnia-
nego baraku. Okazało się, że w 
tym baraku zostało zamkniętych 
50 polskich żołnierzy. Wokół bara-
ku stało wielu Ukraińców, niektó-
rzy mieli karabiny, większość jed-
nak uzbrojona była w widły, 
siekiery, kosy, łopaty itp. Na na-
szych oczach barak został oblany 
naftą lub benzyną i podpalony. 
Ucieczka z niego nie była możli-
wa, gdyż był gęsto obstawiony 
przez uzbrojonych Ukraińców. 
Kto się nie spalił, a próbował wy-
dostać się przez wyłamane deski 
ze ścian, był dobijany strzałem z 
karabinu lub jakimś narzędziem, 
widłami lub łopatą. Po dokonaniu 
tego morderstwa nam Polakom 
oraz ukraińskim gapiom kazano 
rozejść się do domów, a przy tym 
wykrzykiwano do nas różne obe-
lgi, jak np. polskie świnie itp.”. 
(Kazimierz Kaniewski; w: Siekier-
ka..., s. 195; lwowskie).  W dniach 
16 – 20 września w rejonie wsi Na-
rajów pow. Brzezany: „OUN roz-
brajała i mordowała pojedynczych 
polskich żołnierzy w rejonie Pod-
wysoki – Mieczyszczów, Narajów 
– Byszki, gdzie wymordowano w 
lesie byszkowskim za starą cer-
kwią około 80 żołnierzy i prawdo-
podobnie oficerów i paru kapela-
nów. Takie oświadczenia złożyli 
mieszkańcy wsi Kuropatniki, 
świadkowie tych morderstw” (Zbi-
gniew Rusiński: Tryptyk brzeżań-
ski, s. 13).   We wsi Żuków gm. 
Buszcze pow. Borszczów: „W 
okresie 16-20 września w rejonie 
Żukowa, według świadków, prze-
chodzący pojedynczo lub grupka-
mi polscy żołnierze powracający 
bez broni z wojny, lub udający się 
w stronę granicy rumuńskiej, byli 
podstępnie mordowani. Większość 
ofiar zakopywano w pobliskim 
wyrobisku po żukowskich kamie-
niołomach. Według świadków, 

zginęło tam ok. 1000 żołnierzy, 
oraz cywilnych uciekinierów z 
centralnej Polski” (Kulińska…, 
jw.).  W dniach 17 – 20 września w 
osadzie wojskowej Borowicze 
pow. Łuck podczas trzydniowej 
anarchii Ukraińcy ze wsi Topólno 
oraz z innych wsi okolicznych, za-
bili około 50 żołnierzy WP oraz 8 
osadników. We wsi Borowicze 
ostrzeliwali żołnierzy WP, chwyta-
li i przetrzymywali w szkole razem 
uciekinierami cywilnymi z Polski 
centralnej, których po obrabowa-
niu topili w rzece Styr. Dwóch 
urzędników z Trościańca po zwią-
zaniu drutem kolczastym zastrzeli-
li. We wsi Byszki gm. Koniuchy 
pow. Brzeżany: „Od 17-20 wrze-
śnia 1939 w lesie znajdującym się 
w pobliżu cerkwi greckokatolic-
kiej zostało przygotowane miejsce 
kaźni, w którym mordowano po-
wracających do domu, pojedynczo 
lub małymi grupkami, żołnierzy 
polskich. Byli oni zatrzymywani 
przez bojówki OUN, rozbrajani i 
następnie stawiani przed ukraiń-
skim „sądem”, który przed egze-
kucją przeprowadzał „dochodze-
nie”. Życie można było uratować 
jedynie deklarując narodowość 
ukraińską, co sprawdzano każąc 
deklamować modlitwy po ukraiń-
sku. Po szczegółowym „przesłu-
chaniu” i potwierdzeniu znajomo-
ści języka ukraińskiego żołnierz 
był wypuszczany. W ten sposób 
uniknęło śmierci kilku Polaków 
znających dobrze ukraiński. Egze-
kucji członkowie OUN tylko spo-
radycznie dokonywali przez za-
strzelenie, większość 
zamordowano przy użyciu siekier, 
noży i bagnetów, często okrutnie 
torturując. Według relacji Ukraiń-
ców i Polaków, w tym miejscu za-
mordowano i pochowano 250 żoł-
nierzy i kilkanaście osób 
cywilnych - uciekinierów z cen-
tralnej Polski. Na polu między 
Byszkami a Potokiem bojówkarze 
OUN zamordowali 30 osobową 
grupę polskich żołnierzy z kapela-
nem. Mimo upływu tylu lat nie do-
konano w tym miejscu ekshuma-
cji, ani nie postawiono 
upamiętnienia” (Kulińska…, jw.). 
Na polu między Byszkami a Poto-
kiem bojówkarze OUN zamordo-
wali 30-osobową grupę polskich 
żołnierzy z kapelanem wojsko-
wym, który miał przy sobie konse-
krowane komunikanty, których nie 
pozwolono oddać księdzu grecko-
katolickiemu. W miejscu mordu 
rośnie dziś dąb, na którym ktoś 
wyrzeźbił krzyżyk (Komański..., s. 
106).  We wsi Grabowo oraz w ca-
łej gminnie Pulemiec (Olszanka, 
Piszcz, Pulemiec, Wólka Chryp-
ska) pow. Luboml, a także w gmi-
nie Domaszewo pow. Brześć n. 
Bugiem, woj. poleskie, przez trzy 
dni po wkroczeniu Sowietów (i 
przed 17 września) miejscowi 
Ukraińcy mordują Polaków: 
uchodźców, żołnierzy, oficerów, 
urzędników. Ofiarą ich padło 300 
– 400 Polaków. We wsi Kozowa 
pow. Borszczów: „Między 17-20 
września 1939 r. w rejonie Kozo-
wej miały miejsce napady bojó-
wek OUN na pojedyncze osoby 
oraz małe grupki żołnierzy pol-
skich powracających z wojny lub 

idących w kierunku granicy ru-
muńskiej. Wszyscy którzy wybie-
rali boczne, leśne drogi byli roz-
brajani i mordowani, odzierani po 
śmierci z obuwia i mundurów. W 
rejonie tym zginęło ponad 30 żoł-
nierzy” (Kulińska…, jw.).  W po-
bliżu wsi Deraźne pow. Kostopol 
20 września bojówka OUN zatrzy-
mała 11 żołnierzy WP, dwóch pod-
oficerów i jednego oficera. Oficer i 
jeden żołnierz uciekli, pozostałych 
powiesili na drzewach za nogi (A. 
Przybysz: Z umęczonego Wołynia, 
s. 34). Około 14 km od stacji kole-
jowej w Radziwiłłowie pow. Dub-
no grupa uciekających polskich 
żołnierzy natknęła się na 3 trupy 
żołnierzy polskich zamordowa-
nych przez Ukraińców. W powie-
cie Deraźne pow. Kostopol bojów-
karze OIN zamordowali 7 
żołnierzy WP, których powiązane 
ze sobą ciała wyrzuciły nurty rzeki 
Horyń na południe od wsi Złaźno. 
We wsi Domamorycz pow. Tarno-
pol, zamordowali 5 miejscowych 
Polaków oraz co najmniej 10 żoł-
nierzy WP We wsi Drohomyśl 
pow. Jaworów rozbroili i zamordo-
wali 15 żołnierzy. We wsi Jaśniska 
pow. Gródek Jagielloński miejsco-
wi Ukraińcy spalili żywcem w sto-
dole 32 żołnierzy WP. We wsi Łap-
szyn gm. Buszcze pow. Brzeżany: 
„ nacjonaliści ukraińscy, miejsco-
wi i z okolic, utworzyli „sąd”, któ-
ry wydawał wyroki śmierci na pol-
skich żołnierzy, powracających z 
wojny. Specjalnie utworzone bo-
jówki zajmowały się łapaniem żoł-
nierzy na szosie ze Lwowa do 
Brzeżan. Schwytanych rozbrajano 
i dostarczano do wsi. Sąd odbywał 
się w zabudowaniach gospodar-
czych miejscowego bogacza o na-
zwisku Duleba. Głównym „sę-
dzią” ferującym wyroki był 
Ukrainiec Iwan Bozykowski, były 
nauczyciel fizyki ze szkoły podsta-
wowej w Brzeżanach. Żołnierzy 
torturowano, a potem zabijano. 
Zwłoki pomordowanych drabinia-
stymi wozami wywożono nocą do 
lasu, do przygotowanych dołów i 

tam je zakopywano. Potwierdził 
ten fakt Józef Tomaszewski, który 
uzyskał wiedzę od zaprzyjaźnione-
go Ukraińca, wraz z sąsiadami wo-
żącego trupy do lasu przez cały 
tydzień. Doły później wyrównano, 
by nie pozostał ślad po zbrodni. 
Aktualnie rosną tam drzewa”. 
(Kulińska…, jw.). We wsi Potok 
pow. Brzeżany: „Potok i dwie inne 
wsie razem brały udział w zabija-
niu polskich żołnierzy. Na terenie 
Potoka zamordowano ich 500-700, 
tam jest wspólna ich mogiła”. (Ku-
lińska…, jw. ). Pod koniec wrze-
śnia we wsi Żupanie pow. Stryj 
miejscowi bojówkarze OUN za-
trzymali 16 żołnierzy WP, pocho-
dzących ze Śląska, którzy powró-
cili z Węgier chcąc wrócić do 
swoich domów, uwięzili ich w 
piwnicy tartaku i po przesłuchaniu 
zamordowali w lesie. W miejsco-
wości Grabowiec pow. Hrubie-
szów Sowieci i miejscowi Ukraiń-
cy zamordowali w szpitalu 
polowym 5 lekarzy WP, natomiast 
30 rannych żołnierzy rozstrzelali 
w pobliskim lesie. We wsi Pisz-
czac (na północny wschód od Bia-
łej Podlaski) Ukraińcy zamordo-
wali kilkunastu żołnierzy polskich. 
Na wschodnich krańcach Lubelsz-
czyzny napady i zabójstwa pol-
skich żołnierzy miały miejsce we 
wsiach: Cześniki, Dębina, Jawor-
nik Ruski, Łykoszyn, Macoszyn, 
Osowa, Rzesna Ruska, Telatyn, 
oraz w wielu innych. W okolicach 
Włodawy Ukraińcy napadają na 
żołnierzy polskich, rozbrajają ich i 
zabijają m.in. we wsiach: Domini-
czyn, Stulno, Wołoskowola, Żło-
bek.  

Na początku października we 
wsi Kodeniec, na wschód od Par-
czewa, oraz w okolicach tej wsi, 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
ponad 20 żołnierzy „kleberczy-
ków”, którzy po bitwie pod Koc-
kiem nie chcieli pójść do niewoli 
niemieckiej i przedzierali się do 
swoich domów rodzinnych. Ich 
ciała zakopane w stodole przy-
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/płk. Roman Szuszko, dowódca Legionu Ukraińskiego, który razem z Niemcami atakował 
WP w 1939r.i  doszedł do Stryja.
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padkowo odkryte zostały w latach 
siedemdziesiątych i potajemnie 
przeniesiono je na cmentarz w 
Parczewie (Ryszard Szawłowski/
Karol Liszewski...., s. 381 – 382)        
Wg danych OUN pomiędzy 29 
sierpnia a 23 września 1939 roku 
jej członkowie zabili 796 Polaków 
i spalili co najmniej cztery polskie 
miejscowości, przy stratach wła-
snych 160 zabitych i 53 rannych. 
W akcjach dywersyjnych prowa-
dzonych przez oddziały specjalne 
OUN wzięło udział 7729 osób, w 
większości członków grup mili-
tarnych OUN. Akcje te objęły 183 
miejscowości polskie. Członkowie 
OUN zdobyli jeden czołg, kilka 
samolotów i dział, 23 ciężkie i 80 
lekkich karabinów maszynowych, 
3757 karabinów, 3445 pistoletów 
i 25 samochodów. OUN, głównie 
na skutek akcji oddziałów Wojska 
Polskiego i policji, straciła 160 
zabitych i 53 rannych. Spalono co 
najmniej 4 polskie miejscowości i 
zniszczono 1 most. Polska kontr-
akcja spowodowała spalenie 5 wsi 
ukraińskich.  Dane te odnośnie 
strat polskich są oczywiście znacz-
nie zaniżone, jak też „sukcesy mi-
litarne” OUN zawyżone.

3. Pierwsza fala kraińskiego lu-
dobójstwa na ludności polskiej – 
wrzesień 1939  

Napady nacjonalistów ukraińskich 
na cywilną ludność polską zaczęły 
się już od pierwszego dnia wojny. 
Tego dnia we wsi Smerdyń pow. 
Łuck banda Ukraińców bestialsko 
zamordowała nauczyciela miej-
scowej szkoły Józefa Gąsiorow-
skiego (lat ok. 30), jego brata Sta-
nisława (lat 15) oraz Ukraińca, 
który przypadkowo znajdował się 
na kwaterze nauczyciela. W tej sa-
mej wsi, 12 września uzbrojona 
grupa Ukraińców zamordowała w 
pobliskim lesie 22 Polaków, w 
tym: małżeństwo staruszków w 
wieku po ok. 80 lat, 5 chłopców w 
wieku 10 – 14 lat, 4 dzieci w wielu 
przedszkolnym, 9 kobiet w wieku 
20 – 35 lat, 2 dziewczynki w wieku 
11 – 13 lat, które przed śmiercią 
były zbiorowo zgwałcone (Sie-
maszko…, s. 654). We wsi Krup-
sko pow. Żydaczów, 13 września 
miejscowi bojówkarze ukraińscy 
napadli na drodze na uciekającą 
rodzinę polską zarządcy majątku 
ziemskiego i ją zamordowali (Fry-
deryk Cieślar, jego żona i 3 dzieci). 
We wsi Dryszczów pow. Brzeżany 
15 września bojówkarze OUN za-
mordowali 22 Polaków, w tym ko-
biety i dzieci, m.in. półrocznego 
Stefana Mazurka (Zbigniew Ru-
siński: Tryptyk brzeżański, s. 37). 
Inne źródła podają datę 17 wrze-
śnia z informacją: „miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 32 Pola-
ków, przeważnie dzieci w wieku 
szkolnym i młodsze oraz Piotra 
Żaka, byłego sołtysa” („Antypol-
ska akcja nacjonalistów ukraiń-
skich w Małopolsce Wschodniej w 
świetle dokumentów Rady Głów-
nej Opiekuńczej 1943 – 1944”, 
wstęp i opracowanie L. Kulińska i 
A. Roliński, Kraków 2003, s. 12 – 
14). Tego dnia we wsi Klusk gm. 
Turzysk pow. Kowel miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 9 Polaków 

stosując tortury, a następnie ciała 
ich zakopali w radowickim lesie. 
Wystąpienia Ukraińców przeciw-
ko Polakom na terenie Małopolski 
Wschodniej odnotowano także w 
miejscowościach: Drohobycz, Bo-
rysław, Sambor, Modrycz, Dobro-
hostów, Dolina, Bolechów i Ka-
łusz. Liczba ofiar nie jest znana. 
Podczas nocnego napadu z 15 na 
16 września we wsi Żuków gm. 
Buszcze pow. Brzeżany miejscowi 
bojówkarze z OUN zamordowali 7 
Polaków (4 mężczyzn i 3 kobiety), 
w tym 5-osobową rodzinę Chma-
rów. W połowie września we wsi 
Koniuchy pow. Brzeżany „zatrzy-
mała się na chwilowy postój grupa 
48 uciekinierów z Jasła, w tym 
burmistrz tego miasta, Władysław 
Dworkiewicz. Gdy opuszczali 
wieś udając się w kierunku Brze-
żan, w wąwozie między Koniu-
chami i Byszkami zostali otoczeni 
przez miejscowych bojówkarzy z 
OUN, ograbieni i wymordowani 
nad potokiem. W tym samym cza-
sie zamordowani zostali następują-
cy polscy mieszkańcy Koniuch: 
Stefan Budzyński lat 30; Franci-
szek Jarosz emerytowany komen-
dant posterunku PP w Koniuchach 
i jego córka; rodzina żydowska 
Kahane i jego trzy córki (Komań-
ski…, s.638).  Nocą z 16 na 17 
września Ukraińcy ze wsi Smer-
dyń pow. Łuck napadli na sąsied-
nią polską osadę Młynek, zamiesz-
kałą głównie przez emerytów 
górników ze Śląska i wymordowa-
li wszystkich mieszkańców, łącz-
nie około 50 Polaków. Wśród ofiar 
były dzieci, wnuki osadników, 
przybyłe na wakacje ze Śląska.  W 
dniu agresji Sowietów na Polskę, 
17 września we wsi Bartatów pow. 
Gródek Jagielloński ukraińskie bo-
jówki zamordowały 3 miejsco-
wych Polaków a 1 ciężko ranili 
oraz zatrzymywali uciekinierów i 
gromadzili w stodole. Wieczorem 
wszystkich zamordowali, a ciała 
ofiar spalili w stodole – ponad 50 
osób. Tego dnia w lasach Nadle-
śnictwa Karpiłówka pow. Sarny 
banda chłopów ukraińskich napa-
dła na gajówkę: - postrzelili gajo-
wego Józefa Kałamarza, przywią-
zali do ławy i przerżnęli w poprzek 
brzucha  - jego żonę Otylię zawle-
kli do stodoły, gdzie ją zbiorowo 
zgwałcili i zamordowali - podpalili 
gajówkę i w ogień wrzucili ich 
trójkę małych dzieci (Siemasz-
ko..., s. 809).  We wsi Soroki pow. 
Buczacz Ukraińcy zamordowali 
13 Polaków: policjanta z posterun-
ku we wsi Zubrzec o nazwisku 
Bratek oraz 12 osób z trzech pol-
skich rodzin. Przy trakcie Luboml 
– Ostrówki – Huszcza miejscowi 
Ukraińcy zamordowali kilkunastu 
Polaków, z rodzin ewakuowanych 
z Tczewa, którzy powracali fur-
mankami do Polski centralnej (oni 
przecież nie byli „polskimi oku-
pantami etnicznych ziem ukraiń-
skich”). Nocą z 17 na 18 września 
we wsiach Bóbrka, Biłka Szla-
checka, Żydatycze, Stare Sioło 
(Małopolska Wschodnia) oraz w 
wielu okolicznych mają miejsce 
liczne napady, rabunki, palenie za-
gród oraz zabójstwa Polaków do-
konywane zarówno przez bojówki 
OUN jak i okolicznych chłopów 

ukraińskich uzbrojonych w różne 
narzędzia: siekiery, kosy, widły, 
noże, łańcuchy, bagnety. Liczba 
ofiar nie została określona. We wsi 
Boków pow. Podhajce Ukraińcy 
wymordowali 10 Polaków.  Tej 
nocy we wsi Sławenczyn pow. 
Podhajce, bojówka OUN ograbiła 
i spaliła zagrody polskie mordując 
85 Polaków (Motyka..., s. 72; 
Ukraińska partyzantka…. Kuliń-
ska podaje, że wymordowano 28 
rodzin: „Preludium zbrodni. jw.).   
„Z opowiadań ocalałych miesz-
kańców wsi wiem, że napad rozpo-
częli oni 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”. W mordzie brali udział 
niektórzy nasi sąsiedzi. Większość 
zamordowanych Polaków zginęła 
od ciosów siekier, noży i wideł, a 
tylko nieliczni zostali zastrzeleni, 
głownie ci, którzy próbowali rato-
wać się ucieczką. Pierwszą ofiarą 
zbrodni była Pani Gutowska, żona 
kierownika szkoły, która mieszka-
ła w pobliżu cerkwi. Była w ostat-
nim miesiącu ciąży. Oprawcy no-
żem rozpruli jej brzuch. Jej 
córeczkę Romcię zakłuto nożami. 
Florian Kustrio, zięć Anny Denegi, 
był torturowany, obcięto mu język, 
nos, uszy, palce u ręki i nóg. Ukra-
iniec Perekop, który ukrył Polaka 
– Władysława Świdera, za to, że 
nie chciał wydać jego kryjówki, 
został zarąbany siekierą” (Janina 
Mazur; w: Komański..., s. 760).  
Przejmujące wspomnienia Anny 
Kozieł ze wsi Sławenczyn pt. „Rą-
bali nas jak kury na klocu…” spi-
sała Magdalena Kolatowska 
(wnuczka świadka). Jej 20-letnia 
wtedy prababcia Anna Holchauzer 
z domu Buczek z mężem, rodzica-
mi, rodzeństwem i dwójką małych 
dzieci, 3-letnią Janinką i 5-letnim 
Bolkiem, mieszkała w jednym z 
bogatszych gospodarstw w Sła-
wentynie.  „ – Potem znowu było 
słychać krzyki: »Uciekajcie, Pola-
cy! Biją nas Ukraińcy! Uciekaj-
cie!«. To my szybko uciekliśmy do 
pałacu, bo my kupili taką czyn-
szówkę. I na dole, w kuchni, tam 
wszyscy siedzieliśmy. A tu naraz 
ten pałac Ukraińcy okrążyli i za-
częli strzelać. A ja tulę moje dzie-
ciątko, córeczkę, na ręku. A mąż 
mój z Bolkiem uciekł przez okno 
do takiego mostu okrągłego, ce-
mentowego. Tam, do środka, wło-
żył Bolka. Rosła tam pokrzywa i 
Bolek ukrył się w niej. A mąż mój, 
postrzelony, nie zdążył się tam do-
czołgać. Ukraińcy przyświecili i 
zobaczyli go. Wyciągnęli i zabili. 
A Bolek cichuteńko siedział w 
tych pokrzywach i patrzył... Pięć 
lat miał, ale mądry był. Cichutko 
schował się i siedział w tych po-
krzywach. Ja mamę wyciągałam 
przez okno, a córeczkę zostawiłam 
na chwilę samą. Mamę próbowa-
łam wyciągnąć – kontynuuje pra-
babcia. – W czasie gdy ją wyciąga-
łam, Ukrainiec przyleciał i wbił mi 
widły w tył głowy. Od razu upa-
dłam i już byłam jak nieżywa. 
Mama krzyczała, a potem upadła 
obok. A moja córeczka, biedactwo, 
koło mnie do rana leżała... /…/ I ja 

leżałam tam do rana nieżywa. Nic 
nie czułam. Jak ta dachówka za-
częła strzelać, bo się paliła, to ja 
się zerwała. Ja się przebudziła. 
Włosy miałam poszarpane. Cała 
we krwi. Przedtem byłam ubrana, 
a obudziłam się w samej tylko ko-
szuli. A miałam taką ładną spódni-
cę, haleczkę. Nie było tego... I ja 
próbuję się podnieść, ale nie mogę. 
Cała we krwi i błocie. I męczę się, 
ale coś mi mówiło cały czas: 
»Wstań!, Wstań!«. To dzieciątko, 
moja córeczka, wstała, ona już… 
oczy miała wybite. I w ogóle tak 
pokaleczone dzieciątko. Ono, bie-
dactwo, za te rany się trzymało... 
/…/ W końcu, za czwartym razem, 
wstałam. Taka pobita... Cała głowa 
we krwi, w głowie szumiało. Pod 
żebro mi wbili widły, prawie do 
serca, gwizdało mi tam, taka dziu-
ra była. Do dzisiaj jest blizna. Idę i 
patrzę – moja mama leży. Podcho-
dzę do niej, próbuję podnieść. Cie-
pła jeszcze była. Tak się męczy-
łam, żeby ją podnieść. W końcu 
padłam koło niej – opowiada dalej. 
– A tam w górze taki las kupił Mu-
szyński i chłopak się przechował, i 
krzyczał do mnie: »Pani Holchau-
zerowa! Niech pani ucieka! Mama 
już nie żyje!«. Mama już nie żyje... 
A gdzie ja miałam uciekać? Jak? 
Ale wstałam i tak się trzęsę, i nic 
nie wiem – gdzie ja jestem, co ja 
jestem? A to dzieciątko trzyma 
mnie za rękę, a takie ono pobite. 
Oczy wybite, tak jej oczy wypły-
wały – prababci łamie się głos. – 
Moja córeczka... /…/ A to dzieciąt-
ko biedne położyło się, tak się 
męczyło, takie siniutkie i pobite, i 
tak stękało, biedne jeszcze żyło i 
męczyło się. Ja byłam jeszcze nie-
przytomna. Cała we krwi, jak stra-
szydło wyglądałam – płacze pra-
babcia. /…/ W nocy wzięłam już 
nieżywą córeczkę i przytuliłam. 
Całą noc tak spałam... I później ta 
Ukrainka, Melanka, uprosiła mnie 
i wzięła małą. Nieboszczyk Wła-
dek zrobił trumnę i pochowaliśmy 
córeczkę obok kapliczki polskiej – 
płacze prababcia./…/ A później 
napisano mi (w 1940 roku świadka 
Sowieci zesłali na Sybir – przyp. 
S.Ż), że moją siostrę Kasię, szwa-
gra Michała i ich dzieci rąbali jak 
kury na klocu. Ale o Mietku nikt 
nic nie wiedział. Listy nie docho-
dziły. Pisałam, ale nikt mi nie od-
pisał. Pisałam do Kasi, gdy jeszcze 
żyła, bo dopiero później ich złapa-
li. Oni uciekli do pobliskiej wioski. 
Ale Ukraińcy dowiedzieli się, 
okrążyli dom i wszystkich wybili.”  
W sierpniu 2010 r. Magdalena Ko-
latowska, odwiedziła Sławentyn. 
Relacjonuje: „Trudno było odna-
leźć wioskę z opowieści prababci. 
Po bytności Polaków nie ma tam 
śladu. Z pomocą mieszkańców 
udało mi się zlokalizować miejsce, 
gdzie kiedyś stała polska kaplicz-
ka, obok której prababcia pocho-
wała swoją córeczkę. Po kapliczce 
został tylko fragment fundamentu. 
Miejscowi twierdzili, że to Rosja-
nie w czasie wojny ją zniszczyli. I 
w tym właśnie miejscu zapaliłam 
znicze dla trzyletniej Janinki, có-
reczki prababci; pierwsze znicze, 
które kiedykolwiek zapalono w 
miejscu jej pochówku. Obok fun-
damentu polskiej kapliczki ujrza-

łam ogrodzony niskim płotem ko-
piec i ukraińską kapliczkę. Stały 
tam dwie nowe płyty pomnikowe, 
a przed nimi kwiaty. Były to po-
mniki na cześć odwagi i bohater-
stwa bojówkarzy OUN i UPA z 
wypisanymi nazwiskami „bohate-
rów ze Sławentyna”... Prababcia 
wzruszyła się i strasznie mi dzię-
kowała, gdy opowiedziałam, że 
zapaliłam znicze w miejscu po-
chówku jej córeczki. Jednakże nie 
miałam serca powiedzieć, że do-
słownie obok grobu Janinki stoi 
kopiec i pomnik sławiący bohater-
stwo jej oprawców”. (http://ioh.pl/
artykuly/pokaz/rbali-nas-jak-kury-
-na-klocu,1127 ). W kolonii Ko-
łodne należącej do wsi Monaste-
rzyska pow. Buczacz, 18 września, 
około godziny 22,oo kilkunasto-
osobowa bojówka OUN napadła 
na zagrody polskie. W zagrodzie 
Wojtyłów zamordowali 4 Pola-
ków: 56-letnia Maria otrzymała 7 
postrzałów z karabinu oraz 8 ran 
kłutych bagnetem i zmarła po 12 
godzinach, 25-letnia synowa Sta-
nisława otrzymała postrzał z kara-
binu w głowę a jej 13-miesięczne-
mu synowi Ukraińcy rozpruli 
bagnetem brzuch; zginął też około 
50-letni sąsiad Wojtyłów o nazwi-
sku Zalewa. Ciężko ranni zostali: 
córka Stanisławy, lat 7 (rana po-
strzałowa klatki piersiowej i nogi) 
oraz syn, lat 5 (dwie rany postrza-
łowe w brzuch i jedna w nogę). 
Pozostali mieszkańcy zdołali uciec 
i ukryć się. Ukraińcy ograbili 
wszystkie zagrody Polaków i spa-
lili. We wsi Kuropatniki pow. 
Brzeżany zamordowali 40 osób 
narodowości polskiej. We wsi 
Mieczyszczów pow. Brzeżany za-
mordowali 10 polskich gospoda-
rzy, ograbili ich domostw i spalili 5 
zagród. We wsi Plaucza Mała pow. 
Brzeżany bojówka OUN uprowa-
dziła 17 Polaków i 3 Żydów doko-
nując nad nimi „rozprawy sądo-
wej” połączonej z torturami. Tortur 
nie przeżyło 14 Polaków i 1 Żyd . 
We wsi Jakubowce pow. Brzeża-
ny: „18 września 1939 roku za-
mordowano Grzegorza Erazmusa i 
Andrzeja Erazmusa - mojego ojca 
i stryja. W Ceniowie zamordowa-
no - mojego kuzyna Wronę, chyba 
Stanisława. W poniedziałek 
18.09.1939 padli pod toporami są-
siedzi Wojciech Krężel i Ćwiok. 
Zamordowany też został Wojciech 
Persak i jego dorosły syn, którego 
żywcem zakopali w ziemi. Zginał 
pod toporami Kędziora (imienia 
nie pamiętam) oraz kobieta z dru-
giego końca wsi. Prawie cała wieś 
została spalona. Nocą z 18 na 19 
września poddał się Ukraińcom 
mały oddział wojska polskiego. 
Wszyscy żołnierze zostali roz-
strzelani i pochowani w piasko-
wych pagórkach między Olesinem 
a Ceniowem. (Edward Erazmus; 
w: www. stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl). W „Liście Zamordo-
wanych ...” brak następujących 
nazwisk: Garstka Jan, Gołyźniak 
Stanisław - uciekinier spod Grybo-
wa (Małopolska), który przyjechał 
do swojej rodziny (Jędrusików) i 
został zamordowany w Jakubow-
cach , Gołyźniak Wojciech - (brat 
Stanisława),Studnicka Balbina” 
(Edward Erazmus i Tadeusz Per-
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sak; w: www.stankiewicze.com/ 
ludobojstwo.pl).„Mój ojciec Tade-
usz urodził się w Jakubowcach i 
mieszkał tam wraz z rodzicami i 
rodzeństwem. Z opowiadań cioci 
Anieli dowiedziałem się, że do li-
sty pomordowanych należy dodać 
również nazwisko Dołęga mężczy-
zna (imię niestety umknęło z pa-
mięci) zamordowany we wrześniu 
1939 r. w Jakubowcach gm. Budy-
łów pow. Brzeżany. Mój ojciec 
miał wtedy 7 lat i wraz z rodzeń-
stwem widzieli z ukrycia śmierć 
swojego sąsiada Emila Kędziory 
przeciętego żywcem piłą przez 
ukraińskich oprawców. W rodzinie 
mojego kuzyna, dziecko z kołyską 
zostało wrzucone w ogień” (Ry-
szard Siwak; w: www.stankiewi-
cze.com/ ludobojstwo.pl).   Lucy-
na Kulińska podaje: „W nocy z 18 
na 19, tuż przed wkroczeniem 
wojsk sowieckich, bojówka OUN 
wsparta przez okolicznych chło-
pów, ograbiła i spaliła tam 57 go-
spodarstw i wymordowała 21 pol-
skich kolonistów. Czynów tych 
dokonywali Ukraińcy ze wsi Ole-
sin. Zamordowali oni także sześciu 
polskich posterunkowych z żona-
mi i dziećmi (uciekinierów) Ofiary 
pochowane były przy polnej dro-
dze prowadzącej do Olesina, a 
trzech cywilnych uciekinierów po-
chowano na cmentarzu”. Marian 
Rzeszutko, w: Komański…, s. 642 
wymienia 21 Polaków z 6 rodzin:: 
rodzina Ignacego Bartkiewicza - 3 
osoby, rodzina Józefa Ćwieka - 4 
osoby, rodzina Stanisława Era-
zmusa - 4 osoby, rodzina Jana 
Kryżka - 3 osoby, rodzina Włady-
sława Percaka - 3 osoby, rodzina 
Leona Rogalskiego - 4 osoby. 
Mordu dokonano przy użyciu kos, 
wideł, noży i siekier. Część osób 
spalono żywcem. Nocą z 18 na 19 
września we wsi Horożanka pow. 
Podhajce: „Zamordowano kierow-
nika szkoły Jana Groszka, jego 
żonę i kilkumiesięczne dziecko 
oraz około 50 innych rodzin pol-
skich” („Antypolska akcja…, jw.) 
We wsi Litwinów pow. Podhajce 
miejscowa bojówka OUN zamor-
dowała 41 Polaków i spaliła 15 za-
gród. Przez kilka godzin bili i kłuli 
nożami Helenę Lityńską, działacz-
kę katolicką, fundatorkę kościoła. 
Okaleczoną wypędzili z jej domu i 
zabronili powrotu. We wsi Szum-
lany pow. Podhajce: „Zamordowa-
no rodziny właścicieli folwarków 
Gilewskiego i Gołembskiego, po 3 
osoby, rodzinę kierownika szkoły 
Engela (4 osoby) oraz około 20 in-
nych rodzin polskich. Bandzie 
przewodził ukraiński ksiądz z Tro-
ściańca powiat Brzeżany. /.../ W 
liście wysłanym 17 grudnia 1941 r. 
przez polskiego rządcę z dworu w 
Szumlanach Jana Serafina do Pol-
skiego Komitetu Pomocy w Brze-
żanach, pisał on: „We wrześniu 
1939 r. Ukraińcy zamordowali w 
Sławentynie miejscową nauczy-
cielkę p. Zdebową, z domu Mała-
czyńską. Mordowali ją w sposób 
wyrafinowany. Egzekucja trwała 
w mieszkaniu nauczycielki od 
zmroku do świtu. Powodem mor-
du był fakt, że Zdebowa była Po-
lką”. /.../ Mord w Szumlanach roz-
począł się od sprofanowania 
rzymskokatolickiego kościoła. 

Banda rozbiła drzwi kościoła, z 
którego wyniesiono następnie ob-
razy, chorągwie, szaty liturgiczne i 
wszystko, co się w nim znajdowa-
ło. W akcji brała udział młodzież 
męska i żeńska. Następnie pocięto 
na części przedmioty, nadające się 
na przeróbkę spódnic, chustek itp., 
przy czym przy podziale docho-
dziło do bójek, a zwyciężał silniej-
szy. Z kolei uformował się pochód. 
Kilku z mołojców ubrało się w nie-
zniszczone jeszcze szaty liturgicz-
ne, wsiadło na konie i wśród szy-
derczych okrzyków, śmiechów i 
dzikiej wesołości ruszono na wieś. 
Zabrano oczywiście kielichy, ko-
munikanty i inne świętości, które 
rozrzucano po drodze. Nie należy 
zapominać, że zarówno święto-
kradcy, jak cała zresztą wieś byli 
katolikami, a tylko obrządku grec-
kiego. Ta profanacja trwała trzy 
dni, żadnej władzy wtedy nie było. 
W międzyczasie mordowano nocą 
rodziny polskie i rabowano ich do-
bytek. W tym to czasie wymordo-
wano wszystkich Polaków w 
Szumlanach” („Antypolska ak-
cja…, jw.). H. Komański i Sz. Sie-
kierka na s. 270 podają, że miej-
scowi Ukraińcy z inicjatywy OUN, 
używając siekier, wideł, kołków 
oraz paląc żywcem, wymordowali 
46 Polaków, w tym całe rodziny 
(m.in. rodziców dyrektora szkoły, 
5-sobową rodzinę z 2-letnim 
dzieckiem spalili żywcem). Spro-
fanowany został kościół katolicki. 
Masakrę przerwało wejście Armii 
Czerwonej. We wsi Trościaniec 
pow. Brzeżany: „wymordowano 
wszystkie rodziny polskie. Akcja 
mordu była zorganizowana na spo-
sób wojskowy, a kierował nią 
ukraiński ksiądz, zamieszkały w 
Trościańcu jako miejscowy wika-
ry. W organizacji brała udział tylko 
młodzież. Starsi odsunęli się od 
roboty całkowicie. Zbiórki urzą-
dzano nocami i w tym czasie od-
bierano przysięgę od nowo zwer-
bowanych. /.../ Sprofanowano 
także miejscową kaplicę polską i 
zbezczeszczono groby /.../ a nie-
boszczyków odarto z szat i obuwia 
i tak pozostawiono. Znajdują się 
oni w takim stanie do dnia dzisiej-
szego. Zdartą z nieboszczyków 
odzież i obuwie, a także zrabowa-
ne z kaplicy szaty liturgiczne z wi-
zerunkami Chrystusa, chustką We-
roniki, itd. oddano do krawców, 
krawczyń i szewców do przerób-
ki” („Antypolska akcja…, jw.).  W 
kolonii Józefówka pow. Brzeżany 
19 września: „bojówkarze OUN 
kolonię zupełnie zniszczyli i spali-
li a ludność w znacznej części wy-
bili” („Antypolska akcja…, jw.). 
We wsi Kotów pow. Brzeżany: „19 
września 1939 roku został zabity 
przez bolszewików ks. Gach, Po-
lak zadenuncjowany przez Ukraiń-
ców jako osoba, która rzekomo 
strzelała z miejscowego kościoła z 
karabinu maszynowego do jadące-
go wojska sowieckiego. Oczywi-
ście natychmiastowa rewizja w 
kościele wykluczyła taką możli-
wość ale i tak ks. Gach jako kontr-
rewolucjonista został „dzięki” 
miejscowym Ukraińcom nie-
zwłocznie rozstrzelany pod ko-
ściołem. W pracy Blicharskiego z 
kolei znajduje się informacja o 

tym, że 19 września bojówka OUN 
zamordowała 12 mieszkańców tej 
wsi” (Kulińska…, jw.). We wsi 
Kozowa pow. Brzeżany miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 6 Polaków, 
w tym 2 braci zarąbali siekierami. 
W kolonii Krzywieckiej pow. 
Brzeżany Ukraińcy z Kozowej za-
mordowali 8 Polaków w tym 
5-osobową rodzinę Jana Ślusar-
czyka. W kolonii Trychubowa 
pow. Brzeżany zginęło 6 Polaków, 
osoby zostały uprowadzone i za-
mordowane siekierami. O nadle-
śnictwie Turza Mała we wsi Oblic-
ki pow. Dolina pisze Rajmund 
Scholz w książce „Wojny – lasy – 
ludzie” (s. 170 – 171): „Dostali-
śmy z Bolechowa informację, że 
dwóch leśniczych już tam pocho-
wano, a nadleśniczy Śladek rozpu-
ścił uczniów swojej szkoły do do-
mów, a sam – choć w mieście – nie 
jest pewny życia. (W parę dni po 
tej wiadomości nacjonaliści ukra-
ińscy zamordowali okrutnie oboje 
państwa Śladków i ich dwoje dzie-
ci. To samo spotkało nadleśnicze-
go Wisza z Polanicy i jego rodzinę. 
Leśniczego Skóreckiego oblegano 
dwie doby po czym całą rodzinę 
wymordowano)”. We wsi Uwsie 
pow. Brzeżany: „Odszukaliśmy 
dalszą gałąź naszej rodziny z daw-
nych ziem odzyskanych. Od nich 
dowiedzieliśmy się, że we wrze-
śniu (19.09.1939 roku) w miejsco-
wości Uwsie została zamordowa-
na przez UPA Melania Filus 
(1919-1939) wraz z ojcem Ludwi-
kiem Filusem, matką Marią Filus z 
domu Kluz oraz kuzynką Hanna 
Filus - córką Stanisława Filusa.” 
(www.stankiewicze.com/ludoboj-
stwo.pl). W dniach 17 – 20 wrze-
śnia we wsi Dryszów pow. Brzeża-
ny bojówki OUN i miejscowi 
Ukraińcy wyłapywali uciekinie-
rów z Polski centralnej, ograbiali 
ich z dobytku i odzieży a następnie 
mordowali ; „W ten sposób zamor-
dowano ok. 22 osób” (Kulińska, 
jw. oraz „Na Rubieży” nr 2 (16) 
1996 s. 15).W tym samym okresie 
we wsi Grabowo oraz w całej 
gminnie Pulemiec (Olszanka, 
Piszcz, Pulemiec, Wólka Chryp-
ska) pow. Luboml, a także w gmi-
nie Domaszewo pow. Brześć n. 
Bugiem, woj. poleskie, przez trzy 
dni po wkroczeniu Sowietów (i 
przed 17 września) miejscowi 
Ukraińcy mordują Polaków: 
uchodźców, żołnierzy, oficerów, 
urzędników. Ofiarą ich padło 300 
– 400 Polaków.  We wsi Karpiłów-
ka pow. Sarny, żołnierze sowieccy 
razem z Ukraińcami zamordowali 
2 Polaków: leśniczego i gajowego; 
natomiast chłopi ukraińscy samo-
dzielnie zamordowali 7 Polaków:  
- gajowego Bagińskiego skrępo-
wanego łańcuchem podciągnęli na 
grubą gałąź pod którą rozpalili stos 
metrowych polan i wśród ich 
gwizdów, krzyków i śmiechu 
upiekł się żywcem i spopielił; - ga-
jowego Kazimierza Lecha powie-
sili na drzewie;  - dwójce małych 
dzieci Kazimierza Lecha roztrza-
skali główki uderzając nimi o ścia-
nę, trzymając za nogi; - żonę Wan-
dę Lechową przybili gwoździami 
do wrót stodoły, gajówkę podpalili 
a ogień przeniósł się także na sto-
dołę – spłonęła żywcem;  - gajo-

wego Chajeckiego skrępowanego 
drutem wrzucili do rozgrzebanego 
mrowiska; - gajowemu Prusowi 
odrąbali głowę i wrzucili do bagna 
(Siemaszko..., s. 763).  W majątku 
Grabów pow. Łuck jeszcze przed 
wkroczeniem wojsk sowieckich 
miejscowi chłopi ukraińscy ze wsi 
wymordowali właścicieli majątku 
(rodzinę Nieczujów-Wierzbickich) 
i mieszkańców, 12 Polaków. Ukra-
ińcy dumni byli z tego, że „panów 
polskich zniszczyli z korzeniami”. 
Wśród zamordowanych był 1 męż-
czyzna, 6 kobiet i 5 dzieci, w tym 
3-miesięczne. We wsi Leśniki 
pow. Brzeżany; „Z miejscowych 
Polaków zamordowano w Leśni-
kach: Boryszkową Weronikę lat 
60, zamordowaną 20 XI 1939 r.; 
Grudzikową Marię lat 47 zamor-
dowaną 20 XI 1939 r; Mireckiego 
Wincentego sołtysa polskiego; Mi-
recką Paulinę; Wolańską Annę 
matkę Mireckiej. Zamordowali 
tych ludzi: Senyszyn Roman; Me-
dyński Stefan; Łaczyszyn Iwan 
syn Mikołaja; Pryjdun Iwan syn 
Fedka i Szopiak Kazimierz. /…/ W 
innych relacjach jest informacja o 
ograbieniu zamordowaniu przez 
miejscową bojówkę OUN (lub 
miejscowych ukraińskich chło-
pów)w Leśnikach, we wrześniu 
1939 roku następujących osób z 
centralnej Polski: nieznanego z na-
zwiska majora WP z córką (zakłu-
ci widłami), i trzech kobiet.(Kuliń-
ska…, jw.).  W dniach 19 – 21 
września w mieście Stanisławów 
wkraczający Sowieci dali Ukraiń-
com trzy dni „swobody”, w czasie 
których tzw. komitety rewolucyjne 
aresztowały, torturowały i zamor-
dowały nie ustaloną liczbę Pola-
ków. We wsi Czetwertnia pow. 
Łuck: „Wieczorem, chyba 21 
września, przejeżdżały przez naszą 
wieś dwie furmanki z kobietami i 
dziećmi, kierując się w stronę wsi 
Czetwertni (3-4 kilometry od Ho-
domicz), gdzie można było prze-
prawić się promem przez rzekę 
Styr. Towarzyszyli im oficerowie i 
żołnierze polscy z bronią gotową 
do strzału. Przed szkołą wywołali 
ojca, aby dowiedzieć się, czy nie 
ma w pobliżu jakiegoś wojska, a 
upewniwszy się, że w okolicy pa-
nuje spokój, udali się w dalszą dro-
gę. Później dowiedzieliśmy się, że 
przepływających promem przez 
Styr żołnierzy z rodzinami ostrze-
lano z obu brzegów. Nikt się nie 
uratował. W sąsiedniej wsi Boro-
wicze za rzeką Styr przechodziły 
grupy polskich żołnierzy cofają-
cych się na wschód. Były one 
ostrzeliwane przez Ukraińców 
ukrytych we młynie oraz w oko-
licznych domach i stodołach. Paw-
lusza – były woźny, obawiając się 
naszej ucieczki z Hodomicz, zor-
ganizował wartę w szkole. Zabro-
nił nam i zgromadzonym u nas 
uciekinierom oddalania się z tego 
miejsca. W klasach zorganizował 
areszt, w którym trzymał schwyta-
nych i rozbrojonych żołnierzy pol-
skich oraz osoby cywilne. Więź-
niów wyprowadzał następnie nad 
rzekę Styr i topił. U niektórych 
mieszkańców wsi widzieliśmy 
później zegarki, papierośnice i 
inne rzeczy pomordowanych. 
Pewnego dnia z rana przyprowa-

dzono sekretarza gminy Trościa-
niec pana Fiecyka z drugim urzęd-
nikiem, dobrych znajomych moich 
rodziców, z rękami związanymi z 
tyłu drutem kolczastym. Ojciec 
prosił strażników, żeby ich uwolni-
li, bo nikomu nic złego nie zrobili. 
Nic to jednak nie pomogło. Ze-
zwolono ojcu jedynie na podanie 
pojmanym zapalonych papierosów 
do ust. Zaraz potem wyprowadzo-
no ich, a po jakimś czasie zobaczy-
liśmy na ręku Pawłuszy zegarek 
pana Fiecyka. W czasie, kiedy 
oczekiwaliśmy na wyjazd ze wsi 
Hodomicze, przebywających u nas 
uciekinierów (profesora gimna-
zjum oraz wspomnianą trzyosobo-
wą rodzinę) wywieziono w niezna-
nym kierunku. Nigdy nie 
dowiedzieliśmy się, co się z nimi 
stało”. (Zofia Szyszkowska: 
„Dziecko z kresów”, Fundacja 
Moje Wojenne Dzieciństwo, 2011; 
za: http://www.mojewojennedzie-
cinstwo. pl/pdf/18szyszkowska-
dziecko.pdf ).  W osadzie wojsko-
wej Szczurzyn pow. Łuck 22 
września, po wkroczeniu Sowie-
tów Ukraińcy zamordowali 14 
osadników oraz 2 oficerów WP; 
nad niektórymi szczególnie znęca-
li się, wśród ofiar były dwie kobie-
ty. Zamordowany został osadnik, 
który bezpłatnie załatwiał miejsco-
wym Ukraińcom sprawy urzędni-
cze, pisał pisma i podania, odpisy-
wał na pisma, a na przednówku 
pożyczał żywność. We wrześniu 
1939 roku w osadach wojskowych 
polscy osadnicy byli mordowani, 
najczęściej w sposób bestialski, a 
ich mienie było rabowane. Tak 
było m. in. w osadach leżących w 
pow. Równe (Wołyń): Basowy Kąt 
(Mysia Dolina), Dworzec, Tymne, 
Hallerówka, Kurhany (gmina Ła-
nowce), Chodkiewicze (tutaj Pola-
cy zdołali uciec i ukryć się, nato-
miast ich domy zostały ograbione 
nawet z mebli – w tym domy 2 
nauczycieli), Radziwiłłów, Wola 
Piłsudskiego (tutaj Ukraińcy zabili 
osadnika w randze kapitana). W 
pow. Sarny (Wołyń) napady do-
tknęły osady: Trauguttówka, Piłsu-
dy (osadnicy z rodzinami przez 
tygodnie kryją się po lasach, cier-
pią głód), Niweck (mienie osadni-
ków rozgrabili Ukraińcy i Żydzi). 
W osadzie wojskowej Belweder 
pow. Łuck Ukraińcy dokonali licz-
nych zabójstw żołnierzy WP i ster-
roryzowali osadników, następnie 
„komitet ukraiński” z sąsiedniego 
Romanowa zrabował Polakom in-
wentarz żywy i martwy. W osa-
dach wojskowych Bojanówka i 
Bolesławice pow. Równe Ukraiń-
cy dokonali „rozkułaczenia” Pola-
ków bijąc ich i wypędzając z do-
mów, a następnie zagrabili ich 
mienie. W osadzie wojskowej Sta-
sin pow. Włodzimierz Wołyński, 
podczas nocnego napadu na osadę 
Ukraińcy z sąsiedniej wsi Ochnów-
ka zastrzelili 2 polskich osadni-
ków. W osadzie wojskowej Stoł-
biec pow. Dubno bandy ukraińskie 
napadały na gospodarstwa osadni-
ków obrabowując je i paląc. Jedne-
go osadnika Ukraińcy zarąbali sie-
kierą, a jego syna ugodzili widłami.    
We wrześniu 1939 roku (świadko-
wie nie podali dnia) ludność pol-
ska była mordowana, według za-
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branych przeze mnie danych, w 
ponad 200 miejscowościach (po-
mijam tutaj napady na żołnierzy 
polskich). Poniżej przykłady.  We 
wsi Budyłów pow. Brzeżany bo-
jówka OUN zamordowała 4 Pola-
ków. We wsi Cewelicze pow. Wło-
dzimierz Wołyński Ukraińcy 
zorganizowali się w bandy, napa-
dali i mordowali ludność polską, 
liczba ofiar nie jest znana W gmi-
nie Dąbrowica pow. Sarny Ukraiń-
cy rozgrabili całkowicie majątki 
polskie: Romejki, Worobin, Zosin. 
Z domów powyrywali drzwi i 
okna, rozebrali piece kaflowe, w 
parkach powycinali drzewa, ilość 
ofiar nie jest znana. We wsi Janów-
ka gm. Ludwipol (Wołyń), Ukraiń-
cy „rozkułaczają” gospodarstwa 
polskie. W całym powiecie nastę-
pują liczne grabieże dobytku Pola-
ków połączone z zabójstwami, 
gwałtami, pobiciem. Ograbiane 
polskie gospodarstwa często są 
uboższe od gospodarstw grabież-
ców. W osadzie wojskowej Nawóz 
pow. Łuck Ukraińcy ze wsi obra-
bowali osadników i zabili 5 z nich, 
w tym kpt. Józefa Michalskiego, 
odznaczonego krzyżem Virtuti Mi-
litari; część osadników kryła się 
przez parę tygodni po lasach. Jed-
nej nocy Ukraińcy zamordowali 
16-letniego syna osadnika, gdyż 
nie chciał zdradzić kryjówki ojca 
oraz kierowniczkę szkoły, a jej cia-
ło powiesili; do deportacji 10 lute-
go 1940 roku trwały grabieże i po-
bicia.  We wsi Denysów pow. 
Tarnopol zamordowali 9 Polaków: 
7-osobową rodzinę od 4 do 85 lat 
oraz małżeństwo.  Lucyna Kuliń-
ska w cytowanym wyżej opraco-
waniu („Preludium zbrodni….) 
podaje imienną listę 29 Polaków 
zamordowanych we wrześniu 
1939 roku we wsi Dryszczów pow. 
Buczacz. Wśród ofiar jest 11 męż-
czyzn, reszta to kobiety i dzieci, w 
tym 6-cioro w wieku 2 – 5 lat. Po-
daje także nazwiska zbrodniarzy 
ukraińskich, którzy pochodzili z 
tej samej miejscowości. We wsi 
Hołoby, pow. Kowel Ukraińcy za-
mordowali 8 osadników wojsko-
wych oraz legionistę. We wsi Kali-
nów – Kaiserdorf pow. Sambor 
Ukraińcy ze wsi Babica i Piniany 
wymordowali we młynie 6-osobo-
wą polską rodzinę młynarzy, nato-
miast w karczmie 11 Żydów i za-
właszczyli młyn i karczmę. W 
wojskowej osadzie Karczówka 
pow. .Łuck Ukraińcy wymordowa-
li 24 Polaków, uciekinierów z Pol-
ski centralnej, topiąc związanych 
drutem kolczastym lub rozstrzeli-
wując. W kolonii Klimowsk pow. 
Luboml Ukraińcy zamordowali 18 
Polaków, w tym sekretarza gminy i 
jego brata, a dom obrabowali na-
wet z firanek i zabawek dziecię-
cych. We wsi Krasucko pow. Pod-
hajce: „Całą wieś spalono niemal 
doszczętnie i zamordowano kilka 
rodzin polskich” („Antypolska ak-
cja…, jw.). We wsi Krzeczów pow. 
Włodzimierz Wołyński po 17 
września rządy objęli Ukraińcy z 
częścią Żydów, aresztowali oni 
wielu Polaków a około 10 zamor-
dowali. We wsi Leśniaki pow. Sar-
ny miejscowi Ukraińcy zamordo-
wali kilkunastu Polaków, 
uciekinierów. W kolonii Mazur-

skie Łany pow. Brzeżany Ukraińcy 
zupełnie zniszczyli i spalili tą pol-
ską kolonię, a ludność w znacznej 
części wybili („Antypolska ak-
cja…, jw.).       We wsi Pawłokoma 
pow. Brzozów ukraiński nacjonali-
sta nauczyciel Mikołaj Lewicki 
złożył donos do Niemców na 12 
Polaków, że posiadają broń i w 
nocy ostrzelali żołnierzy niemiec-
kich. Niemcy aresztowali 5 Pola-
ków, groziło im rozstrzelanie. 
Okazało się, że oficer niemiecki 
prowadzący śledztwo zna jednego 
z aresztowanych, gdyż razem słu-
żyli w wojsku austriackim podczas 
pierwszej wojny światowej. Śledz-
two przeprowadził dokładnie i 
zwolnił aresztowanych. Po dwóch 
tygodniach Niemcy cofnęli się i 
Pawłokoma znalazła się pod oku-
pacją sowiecką. Wówczas miej-
scowy Komitet Ukraiński doniósł 
do NKWD, że część Polaków jest 
osadnikami wojskowymi, którzy 
walczyli w 1920 r. NKWD zesłało 
na Sybir 7 polskich rodzin liczą-
cych 40 osób. Z tej grupy ocalało 
10 osób. W kolonii Pieńki pow. 
Łuck miejscowi chłopi ukraińscy 
zamordowali około 100 Polaków 
topiąc ich w dołach po wydobytym 
torfie, przy pomocy dużych kamie-
ni przywiązanych do szyi. Byli to 
Polacy z kolonii Pieński i z pobli-
skiej wsi Dorosiny. Domy polskie 
zostały później przez Ukraińców 
rozebrane. Na terenie gminy Po-
czajów pow. Krzemieniec bandy 
chłopów ukraińskich podczas na-
padów rabunkowych na polskie 
gospodarstwa zamordowały kilku 
Polaków.  We wsi Połoski pow. 
Biała Podlaska: „We wrześniu 
1939 Ukraińcy dokonali pogromu 
ludności polskiej w Żukach i Poło-
skach. Wymordowano tam 30 
osób, a ich ciała topiono w ba-
gnach, grzebano w obejściach, za-
kopywano na polach. Popi i zakon-
nicy z monastyru św. Onufrego w 
Jabłecznej odprawili w październi-
ku 1939 nabożeństwo w trakcie 
którego urządzono „pogrzeb Pol-
ski”. Ubraną w biało – czerwone 
szmaty słomiana kukłę podpalono 
i ciśnięto do Bugu „na wiecznu za-
hubu” (...) Już w połowie września 
1939 roku w pow. włodawskim 
rozpoczęły dywersyjno - terrory-
styczną działalność bojówki OUN 
- terroryści ostrzeliwali tabory, 
mordowali pojedynczych żołnie-
rzy, dobijali rannych. Sygnał do 
rozpoczęcia akcji dywersyjnej 
dało przybycie grupy agentów 
Abwehry, którzy 10 września wy-
lądowali na spadochronach w la-
sach zachodniego Podlasia. OUN-
-owcy współpracowali aktywnie z 
dywizją von Schweppebburga i już 
16 września, gdy tylko Niemcy za-
jęli Włodawę, zaczęli przeprowa-
dzać aresztowania i rozstrzeliwać 
Polaków oraz Żydów w mieście”. 
(Lewandowska Stanisława: Nad-
bużańskiego Podlasia okupacyjny 
dzień powszedni 1939-44). „Czasy 
ostatniej wojny były dla mieszkań-
ców wsi Połoski tragiczne. We 
wrześniu 1939 r. doszło tu bowiem 
do przygotowanego przez Ukraiń-
ców pogromu ludności polskiej. 
Ofiarami morderstw byli wojsko-
wi i cywile, a wśród tych ostatnich 
- kobiety. Według jednych przeka-

zów zginęło 30, według innych 40 
osób. Trudno to ustalić, bowiem 
ciała pomordowanych były ukry-
wane, zakopywane na polach i to-
pione w bagnach. Część ofiar tam-
tejszych bratobójczych mordów 
spoczęła na cmentarzu w Poło-
skach” (http://www.echo. siedlce.
net/index.php?p= 21&arch_
iid=2586).  

We wsi Poruczyn gm. Buszcze 
pow. Brzeżany: „we wrześniu 
1939 roku bojówki banderowskie 
zamordowały rodzinę sołtysa Mi-
chała Kinala przy użyciu siekier, 
a po ograbieniu spalono zabudo-
wania ze zwłokami żony Kinala i 
dwóch małoletnich synów” (Ku-
lińska…, jw.) W mieście Równe 
Ukraińcy pobili do utraty życia 
kilku Polaków, wcześniej areszto-
wanych przez Sowietów i wypusz-
czonych na plac, gdzie w ciągu 
godziny ludność ukraińska miała z 
nimi „zrobić porządek”, czyli do-
konać linczu. We wsi Rudka pow. 
Krzemieniec Ukraińcy zamordo-
wali kilku Polaków, kolonię spalili 
(koło wsi Wierzbowiec). W kolonii 
Seńków Kuropatnicki pow. Brze-
żany: „Ukraińcy zupełnie znisz-
czyli i spalili tą polską kolonię , a 
ludność w znacznej części wybili” 
(„Antypolska akcja…, jw.). We 
wsi Telacze pow. Podhajce Ukraiń-
cy wymordowali 11 Polaków a ich 
zagrody ograbili i spalili.   We wsi 
Urmań pow. Brzeżany: „Zamor-
dowano kilka osób spośród tam-
tejszych Polaków” („Antypolska 
akcja…, jw.). We wsi Wyczółki 
pow. Buczacz: „Zamordowano kil-
kadziesiąt osób narodowości pol-
skiej” („Antypolska akcja…, jw.). 
We wsi Załokieć pow. Drohobycz 
miejscowi Ukraińcy wymordowa-
li 2 polskie rodziny liczące 7 osób 
i ograbili ich domy.  Ocenia się, 
że we wrześniu 1939 roku tylko 
w masywach leśnych wokół Tar-
nawki, pow. Żydaczów, bojówki 
OUN oraz okoliczni chłopi ukra-
ińscy wymordowali łącznie około 
2 000 cywilnej ludności polskiej. 
Łącznie w tym okresie nacjonali-
ści ukraińscy zamordowali na Kre-
sach około 6 - 8 tysięcy Polaków, 
w tym 2,5 – 3,5 tys. żołnierzy WP 
oraz 3,5 – 4,5 ludności cywilnej.  
G. Motyka pisze o ukraińskiej 
dywersji: „W terenie pojawiły się 
ukraińskie oddziały partyzanc-
kie, które atakowały i rozbrajały 
polskich żołnierzy. W powiecie 
drohobyckim działało ich pięć” 
(Motyka...., s. 70; Ukraińska par-
tyzantka). Natomiast Andrzej L. 
Sowa stwierdza: „Na obszarze jed-
nego powiatu brzeżańskiego doko-
nało mordów 17 band zorganizo-
wanych, pochodzących z przeszło 
20 gromad tego powiatu. Najwię-
cej mordów popełniły bandy z 
Potoka (około 700 ofiar), z Leśnik 
(około 200 ofiar) i z Potutorów, 
razem około 1200 stwierdzonych 
ofiar”. Następnie podaje, że w sa-
mym rejonie Przemyślany - Roha-
tyń – Buczacz „z ręki ukraińskiej 
padło ok. 2000 uchodźców pol-
skich” (Sowa..., s. 85).  G. Motyka 
pisze o „ukraińskich oddziałach 
partyzanckich” - chociaż w tejże 
książce „ukraińską partyzantkę” 
datuje od 1942 roku. Jego zdaniem 

nie byli to wiec dywersanci czy 
rebelianci, ale partyzanci, czyli od-
działy walczące o niepodległość z 
polskim okupantem!  Należy tutaj 
dodać, że w monografiach doty-
czących ludobójstwa ludności pol-
skiej dokonanego przez nacjonali-
stów ukraińskich, opracowanych 
przez Szczepana Siekierkę i jego 
współpracowników, odnośnie wo-
jewództw: tarnopolskiego, lwow-
skiego i stanisławowskiego część 
powyższych miejscowości w ogó-
le nie została wymieniona, a więc 
także nie ujęta w statystyce ofiar 
(np. Kuropatniki, Mazurskie Łany, 
Seńków Kuropatnicki).  Grzegorz 
Motyka analizując problem kwa-
lifikacji morderstw pod kątem de-
finicji „ludobójstwa” stwierdził: „ 
po ukraińskiej stronie ludobójczy 
charakter miała cała akcja antypol-
ska, a po polskiej – poszczególne 
pacyfikacje” (Motyka G: „Od rze-
zi wołyńskiej do akcji „Wisła”, s. 
459). Do „noszących znamiona 
ludobójstwa” zaliczył m.in. za-
bójstwa dokonane przez odział 
„Wołyniaka” w Leżajsku i Pisko-
rowicach (jw., s. 459). Motyka tym 
„ludobójstwem w Leżajsku” prze-
licytował nawet Wikipedię Polską, 
gdzie ta „zbrodnia” nie doczekała 
się hasła, a są tam dokładnie wy-
szczególnione wszystkie „zbrod-
nie polskie” (w tym dowodzonych 
przez Sowietów różnych formacji 
komunistycznych) dokonane na 
„niewinnej ludności ukraińskiej”. 
Kapitan Józef Zadzierski „Woły-
niak” rozpracowany przez NKWD 
i aresztowany, uciekł w listopadzie 
1944 roku z transportu na Sybir. 
„W Zarzeczu został opatrzony. na-
karmiony, ale nie przystał na pro-
pozycję, by odpocząć choć kilka 
dni. Śpieszno mu było do Leżaj-
ska, a na drogę poprosił o nagan, 
naboje i granaty. Odnalazł UB-
-ków i NKWD-zistów, którzy go 
niedawno aresztowali i co do jed-
nego zlikwidował!” (www.podzie-
miezbrojne.blox.pl/.../Kpt-Jozef-
-Zadzierski-Wolyniak-1923-1 ). W 
oparciu o powyższy wywód Moty-
ki wymordowanie przez Ukraiń-
ców w kilkunastu miejscowościach 
na Kresach we wrześniu 1939 roku 
wszystkich lub prawie wszystkich 
mieszkańców ze względu na ich 
narodowość bezwzględnie należy 
uznać za ludobójstwo. Natomiast 
sposób dokonywania zbrodni po-
zwala na używanie definicji „ludo-
bójstwa okrutnego, straszliwego”, 
czyli genocidium atrox, opisanego 
przez prof. Ryszarda Szawłow-
skiego we wstępie do monumen-
talnego i pionierskiego opracowa-
nia Władysława i Ewy Siemaszko 
„Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia 1939 - 
1945”.  „13 września 1939 roku do 
Sambora wkroczyły wojska nie-
mieckie, które przebywały w nim 
przez 10 dni. W ciągu tego krót-
kiego czasu Niemcy aresztowali 
na podstawie wcześniej przygoto-
wanych list około 100 Polaków. 
Tę „operatywność” należy przy-
pisać ścisłej współpracy wywiadu 
Abwery z działaczami ukraińskimi 
z kierownictwa OUN i donosami 
miejscowych nacjonalistów ukra-
ińskich. 23 września 1939 roku, po 

wycofaniu się wojsk niemieckich, 
do Sambora wkroczyły oddziały 
Armii Czerwonej. I już kilka dni 
potem rozpoczęły się aresztowa-
nia Polaków, dokonywane przez 
NKWD. Ponownie działo się to 
przy ścisłej współpracy i donosach 
miejscowych Ukraińców, zarówno 
komunistów, jak i nacjonalistów” 
(Siekierka..., s. 895; lwowskie). 
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Michał Podlewski - historia  
pewnego listu
Wspomnienia wnuka  Mariana  Augustyna Padlewskiego.
„Do  Pana  Marszałka  Rydza Śmi-
głego w Warszawie. Uprzejmie 
upraszam się o przyjęcie  mnie w 
szeregi  ochotników żywej torpe-
dy. Prośbę swoja motywuję  nastę-
pująco” …  Tak zaczyna  się list  
mojego  dziadka Michała Podlew-
skiego z dnia 23 lipca 1939  roku, 
mężczyzny wówczas  47  letniego, 
potomka powstańca  1863  roku i 
zesłańca na Sybir.. W  tym czasie,  
kiedy  pisał ten list,  mieszkał na 
Kaszubach, w ubogiej, ale prze-
pięknej jak dzisiaj Kościerzynie. 
Miał  żonę  i czwórkę  nieletnich 
dzieci. Najmłodsze  z dzieci mia-
ło  7 lat. Ich to  bowiem  był go-
tów pozostawić i pójść na pewną  
śmierć, kiedy Ojczyzna  znalazła 
się w potrzebie. 
 Z widokiem śmierci  był  oswo-
jony.   Urodził  się i mieszkał  na 
Wołyniu.  Kiedy  Ukraińcy urzą-
dzili na Wołyniu  rzeź  Polaków,  
w  nieznanych mi  niestety oko-
licznościach , w  roku  1919  przy-
był  na Kaszuby i to się  ożenił  z 
Kaszubką i założył rodzinę.   W 
tym okresie imał  się  różnych za-
jęć:  pracował  jako   nauczyciel  w 
wiejskiej szkółce, w latach  1924 
– 25   pracował  jako policjant  
w Podkamieniu koło Brodów  w 
woj. Tarnopolskim.
W  1939  roku  temat  „Żywych  
torped”  przewijał się w ówczesnej 
prasie.  Podnosiły  go gazety  wiel-
kopolskie i krakowskie,  zapewne  
również na Kaszubach temat  był 
znany. Wykazy ochotników, ich  
fotografie, ryciny i rysunki  pod-
wodnych torped, kierowanych 
przez  ludzi na  wrogie okręty 
musiały robić  wrażenie, skoro w 
pierwszym półroczu 1939  roku 
zgłosiło się ponad  1000 ochotni-

ków. Kiedy  sąsiad  dziadka otrzy-
mał odpowiedź  od Szefa  Broni 
Podwodnej  Marynarki Wojennej,  
że  zgłoszenie zostało zarejestro-
wane  i w razie  potrzeby akces  
zostanie  wykorzystany, mój dzia-
dek podjął  życiowa  decyzję.  Do 
tej pory problemem  zajmował  się 
od strony technicznej, obmyślał 
urządzenia elektryczne do zdal-
nego sterowania torpedami przy 
pomocy  kabla, tak by  oszczędzić  
życie  człowieka-torpedy.   Pew-
nie nigdy  bym się o tym nie do-
wiedział, gdyby  nie  pan Narcyz  
Klatka  -  oficer  Marynarki Wo-
jennej, zajmujący się zawodowo 
tą  tematyką.  On  to   w czasie 
badania  archiwów, natknął się na   
wspomniany na wstępie  list  Mi-
chała Podlewskiego.  

W  posiadanej  przeze  mnie ko-
pii tego listu, ,  dziadek mój od-
powiednio umotywował swoją 
decyzję, a list   zakończył  jak-
by testamentem , polecającym 
Marszalkowi opiekę nad swoimi  
nieletnimi  synami, prosząc  jed-
nocześnie o wychowanie ich na 
dobrych i ofiarnych żołnierzy.  
Starszy syn  Zbigniew, kilka lat 
później, wcielony siłą do Wehr-
machtu, zdezerterował   i po wie-
lu perypetiach  został  żołnierzem  
Samodzielnej  Brygady Spado-
chronowej   dowodzonej przez  
gen. S. Sosabowskiego. Służył 
tam pod  zmienionym  ze wzglę-
du na bezpieczeństwo  rodziny 
nazwiskiem.  Jestem w posiada-
niu  odznaki  bojowej  i  legityma-
cji spadochroniarza  oraz  dwóch 
zdjęć  mojego wujka  z  tego okre-
su.  O kłopotach jakie go czeka-
ły ze  strony UB, po powrocie do  

kraju  nie będę  wspominał.
Treść  całego listu dla  mnie i dla  
rodziny, przestała  być tajemnicą, 
długo  po śmierci  Michała Pod-
lewskiego, za  sprawą  wspomnia-
nego   już wcześniej  mieszkańca  
Gdyni pana płk.  Narcyza Klatki. 
Co do  autentyczności  listu nie  
miałem żadnej wątpliwości. Ten  
charakter pisma  rozpoznałbym 
wszędzie. Litery kaligrafowane, z  
charakterystycznymi  ozdobnika-
mi, wyszły z cała  pewnością  spod 
ręki osoby  mi   bliskiej. Niewiele  
zachowało się po nim pamiątek, 
zwłaszcza z okresu  międzywojen-
nego. Pozostał  paszport  carski z 
1913  roku i kilka  fotografii. Teraz  
do  zbioru pamiątek  rodzinnych  
doszedł ten list.

Z artykułu p. N. Klatki pt. „Żywe 
torpedy” opublikowanego w  20 
numerze „Gryfa Kościerskiego” 
z  1994  roku dowiedziałem się, że 
do  wybuchu  II wojny światowej 
zgłosiło się  4700  ochotników  do 
żywych torped,  z czego 500 osób 
to kobiety. Jak to zwykle  bywa  
ponad połowa to ludzie młodzi 
i bardzo młodzi. Około  45%   z 
ogólnej liczby ochotników 1 
września 1939  roku wstąpiło do  
Wojska Polskiego walcząc na  róż-
nych  frontach. Wielu walczyło z 
okupantem w  podziemiu.  Wielu 
zginęło lub zmarło. Od tamtej pory  
minęło  75 lat,  jeżeli  jeszcze  ktoś  
z   tamtych ochotników  żyje, to 
być  może  jak mój dziadek przez 
całe życie  fakt ten, z  sobie tylko 
znanych powodów  zachował  w 
tajemnicy  przed  rodziną.
No cóż, dzisiaj żałuję  tego,  że jak 
od czasu do czasu opowiadał  mi  
o swoim życiu  na Wołyniu, pusz-

czałem  te wiadomości mimo  uszu.  
Dzisiaj, kiedy już  sam  mam doro-
słą  wnuczkę, poznałem znaczenie   
wiedzy   o swoich  bliskich, z tego 
powodu, mozolnie odbudowu-
ję wiedzę o  swoim  dziadku ,  o  

jego rodzinie. Nie  jest  to zadanie 
łatwe, bo przecież  po drodze  było 
kilka wojen, zmian ustroju, zmian 
granic, migracja  i rzeź  ludności 
polskiej. Ale nie tracę  nadziei.

/ Michal  Podlewski  z rodzina  w  1935  roku 

/ Zbigniew Podlewski  w  1946  roku żołnierz  I Brygady  Spadochronowej  gen.  S. So-
sabowskiego

/ Michał Podlewski
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 Warszawa broniła się jeszcze, jak 
dowódca obrony stolicy gen. Ju-
liusz Rómmel przekazał gen. bryg. 
Michałowi Karaszewicz Toka-
rzewskiemu zadanie prowadzenia 
walki o utrzymanie niepodległo-
ści i całości granic.  27 września 
1939 r. to początek, „polskiego 
państwa podziemnego”, państwa 
znakomicie zorganizowanego bę-
dącego ewenementem w Europie 
i w świecie. Przez lata negowano 
i minimalizowano wkład AK i 
Polskiego Państwa Podziemnego 
w dzieło walki z okupantem nie-
mieckim. O okupancie sowieckim 
w czasach PRL mówić nie można 
było, choćby i z tego względu, że 
ziemie zajęte w 1939 r. przez so-
wietów znalazły się poza granica-
mi Polski, ziemie na których roz-
poczęła się Akcja „Burza” czyli 
Ogólnonarodowe Powstanie prze-
ciw okupantom. Spadochroniarze 
Armii Krajowej wyszkoleni w 
Anglii, bo o nich tu mowa, stano-
wili jedną z najbardziej elitarnych 
grup żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego w czasie II wojny 
światowej. Początkowo określa-
no ich  mianem „zrzutków” czy 
„skoczków”, ostatecznie przyjęła 
się dla nich nazwa „cichociemni”, 
co było uzasadnione, bo zadania 
wykonywali: „w ciszy oraz po 
ciemku”.
W latach okupacji byli nadzieją 
dla umęczonego narodu, a wo-
kół ich działań narastała legenda. 
Początkowo nikt nie wiedział ilu 
ich zrzucono, co bardzo  zanie-
pokoiło okupantów, tak niemiec-
kich jak i sowieckich i zmusiło 
do kontr- działania. Dziś wiemy, 
że było ich 316. Idea przerzutu 
spadochronowego do okupowanej 
Polski, narodziła się w głowach 
kapitanów Jana Górskiego oraz 
Macieja Kalenkiewicza , również 
późniejszych „cichociemnych”, 
już we Francji w 1939 r. a dojrzała 
w Anglii z chwilą gdy przekonano 
do tego przedsięwzięcia Naczel-
nego Wodza Polskich Sił Zbroj-

nych gen. Władysława Sikorskie-
go. Nabór do tej jednostki oparty 
był na ochotniczym zgłoszeniu, 
ale  dalsza selekcja była niezwy-
kle surowa. Dowódcy poszczegól-
nych jednostek polskich w Anglii  
proponowali wyróżniających ofi-
cerów, pchor.  żołnierzy odznacza-
jących się bardzo dobrą, kondycją 
fizyczną, predyspozycją psychicz-
ną oraz inteligencją.  Wytypowano 
2413 najlepszych z najlepszych. Z 
tej liczby  jedynie 606 osób ukoń-
czyło wszechstronne szkolenia 
/5-7 kursów specjalistycznych 
trwających łącznie ok. 1 roku/, 
a tylko 316 z nich przerzucono 
drogą powietrzną samolotami do 
kraju jako skoczków spadochro-
nowych  / w tym jedną kobietę/.

Znak Cichociemnych

 W dniu 20 czerwca 1941 gen. 
Władysław Sikorski podpisał 
rozkaz ustanawiający Znak Spa-
dochronowy. Znak zaprojektował 
grafik Marian Walentynowicz

/ Zwykły Znak Spadochronowy. Wzór 
20.VI.1941.

Poniżej najważniejsze fragmenty 
rozkazu W. Sikorskiego:
„[...]1. Zatwierdzam Znak Spado-
chronowy w kształcie spadającego 

do walki orła. Na obczyźnie, gdzie 
myśli wszystkich Polaków biegną 
ustawicznie do chwili powrotu -a 
obraz jego różnie wyrażany przy-
biera kształty- ma to sens szcze-
gólny. Wojsko Polskie widzi swój 
powrót w walce, poświęceniu i 
chwale.
Chcemy, by orły naszych sztanda-
rów zwycięsko spadały na wroga, 
zanim spoczną na swej oswobo-
dzonej ziemi.
2. Ustalam dwa rodzaje Znaku 
Spadochronowego: bojowy i zwy-
kły. Bojowy znak spadochronowy 
różni się od zwykłego tym, że 
orzeł ma złoty dziób i pazury.
Znak nosi się na lewej piersi po-
wyżej orderów.
Na wewnętrznej stronie jest wyry-
te hasło: »Tobie Ojczyzno« i nu-
mer ewidencyjny znaku.
3.Prawo noszenia znaku bojowe-
go mają tylko żołnierze, którzy 
brali udział w bojowej akcji spa-
dochronowej. Prawo do noszenia 
znaku zwykłego mają żołnierze, 
posiadający wyszkolenie przewi-
dziane odnośnymi rozkazami dla 
oddziałów spadochronowych.
4. Znak Spadochronowy nadaje 
Naczelny Wódz[...]
Naczelny Wódz
(-)Sikorski     Gen. Broni”

23. września 1941 r. w rejonie Kin-
craig w Szkocji odbyły się pierw-
sze ćwiczenia bojowe polskich 
oddziałów spadochronowych- od 
tego dnia 1. Samodzielnej Bryga-
dy Spadochronowej. Obserwowali 
je gen. Sikorski i licznie zaprosze-
ni goście. Po zakończeniu ćwiczeń 
Wódz Naczelny wręczył żołnie-
rzom Brygady pierwsze zwykłe 
Znaki Spadochronowe.  20. listo-
pada 1944 roku, w dwa miesiące 
po bitwie pod Arnhem, Minister 
Obrony Narodowej wydał rozkaz 
zmieniający wzór bojowego Zna-
ku Spadochronowego. Do zwykłe-
go znaku dodano pozłacany wie-
niec laurowy, przymocowany do 
spodu szponów orła. W niespełna 

10 lat później, 5. lutego 1954 roku 
w Londynie został ustanowiony 
Znak Spadochroniarzy Armii Kra-
jowej. Do wnętrza wieńca lauro-
wego Znaku Spadochronowego 
z 20. XI 1944 r. dodano srebrną 
kotwicę „Polski Walczącej”. Edy-
cja tej odmiany jest niewielka, bo 
obejmuje 316 znaków- tyle ilu 
było cichociemnych.

/ Znak Cichociemnych- Spadochroniarzy 
AK. Wzór 5.II.1954  

Krótka historia  zrzutów

 15 na 16 lutego 1941 r. w ramach 
operacji o kryptonimie „Adol-
phus” (nazwa zaczerpnięta od 
imienia Hitlera) z numerem zero, 
dokonała brytyjska załoga pod do-
wództwem pilota F/Lt. F. Keasta.  
Zrzuceni zostali pierwsi skoczko-
wie w okolice Dębowca na Gór-
nym Śląsku, wówczas wcielonego 
do Trzeciej Rzeszy. Byli to: major 
Stanisław Kostka-Krzymowski 
“Kostka”, rotmistrz Józef Gabriel 
Zabielski “ Żbik” i kurier Czesław 
Raczkowski. W listopadzie tego 
samego roku odbył się drugi zrzut, 
który rozpoczął doświadczalny 
cykl lotów trwających do kwiet-
nia 1942 r.  I tak przykładowo: W 
nocy z 3 na 4 marca 1942 -  Ope-
racja „Collar”. Placówka „Pole” /
Łosinno/
dowódca samolotu por. naw. Ma-
riusz Wodzicki
IV ekipa skoczków
por. Stanisław Jankowski „Bure-
k”,”Agaton”

por. Jan Kochański „Jarma”
kpt. Zygmunt Milewicz „Róg”
kpt. Bohdan Piątkowski „Mak”
por. Franciszek Pukacki „Gzyms”
por. Jan Rogowski „Czarka”
 Do końca grudnia 1944 r. w ra-
mach kolejnych cyklów: do Polski 
przybyło drogą lotniczą 316 „ci-
chociemnych”. 
„Intonacja” - Sezon operacyjny 
sierpień 1942 - kwiecień 1943. 
Wysłano 119 spadochroniarzy. 3 
skoczków zginęło podczas lotu, 1 
zabił się przy skoku.
„Riposta” - Sezon operacyjny 
sierpień 1943 - lipiec 1944. Wy-
słano 146 spadochroniarzy . 3 
skoczków zginęło podczas lotu, a 
1 zabił się przy skoku.
„Odwet” - Sezon operacyjny sier-
pień 1944 - lipiec 1945. Wysłano 
38 spadochroniarzy . 1 skoczek 
zginął podczas skoku.
 W nocy z 26 na 27  grudnia 1944 
r. w okolicach Nowego Targu miał 
miejsce ostatni zrzut cichociem-
nych. W ogólnym bilansie war-
to zwrócić uwagę, że najstarszy 
skoczek miał 54 lata - najmłodszy 
20. Wśród Cichociemnych repre-
zentowane były wszystkie stopnie 
wojskowe: od generała dywizji 
do szeregowca i wszystkie rodza-
je broni. Po skoku skoczkowie 
awansowani byli o jeden stopień 
wyżej.
Do pracy w ZWZ-AK przystąpiło 
jednak tylko 305 cichociemnych. 
6 zginęło w szczątkach zestrze-
lonych samolotów, 5 zginęło w 
walce z Niemcami po wylądo-
waniu. Cichociemni wyszkoleni 
w zakresie dywersji, prowadzili 
przede wszystkim szkolenie ka-
dry dywersyjnej „Parasol”. Byli 
instruktorami i wykładowcami, 
tak w „wachlarzu”, jak w szkole 
dywersyjnej „Zagajnik”, na róż-
nych kursach, w doborowych od-
działach dywersyjnych Komendy 
Głównej, jak „Motor” czy „Para-
sol” oraz w oddziałach partyzanc-
kich. Później w „Kedywie” ZICH. 
Obsadzili m.in. 10 stanowisk sze-
fów lub zastępców szefów „Kedy-
wa” w obszarach, okręgach oraz 
liczne stanowiska inspektorów 

316 „Żołnierzy z Nieba” 
Podziemnego Państwa Polskiego
Bogusław Szarwiło
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dywersji oraz kierowników ośrod-
ków dywersyjnych. Cichociem-
ni przeszkoleni w specjalności 
wywiadowczej byli przydzielani 
przede wszystkim do wywiadu 
ofensywnego Oddziału II Sztabu 
Komendy Głównej AK. Mimo, że 
liczba „cichociemnych”, jacy za-
silili struktury Polskiego Państwa 
Podziemnego nie była zbyt wyso-
ka, to ich dokonania, poświęcenie 
w służbie Ojczyźnie oraz w wielu 
przypadkach oddanie życia w wal-
ce z wrogiem najlepiej świadczą, 
jak bardzo byli potrzebni. Podsu-
mowując ich dokonania należy 
pamiętać, że 84 cichociemnych 
zginęło w walce lub zostało za-
mordowanych przez gestapo, 91 
brało udział w Powstaniu War-
szawskim z których 18 poległo 
lub uznano za zaginionych. W 
czasach utrwalania władzy ludo-
wej na 9 wykonano karę śmierci, 
a innych torturowano i więziono 
jako szpiegów państw zachod-
nich. Imię tych bohaterów nosi 
słynna polska jednostka specjalna 
- Wojskowa Formacja Specjalna 
GROM im. Cichociemnych Spa-
dochroniarzy Armii Krajowej.

Najsławniejsi cichociemni 
 
- Gen. bryg Elżbieta Zawacka 
ps. „Zo”, „Elma”, „Sulica”. 

We wrześniu 1939 była żołnie-
rzem Kobiecego Batalionu Po-
mocniczej Służby Wojskowej, 
walczącym w obronie Lwowa. 
Emisariuszka Komendanta Głów-
nego AK gen. Stefana Roweckie-
go. Zrzucona do kraju w nocy z 
9-10 września 1943 roku w akcji 
„Neon 4”. Brała udział w Powsta-
niu Warszawskim w dowództwie 
Wojskowej Służby Kobiet. Po 
wojnie pracowała jako prof. nauk 
humanistycznych specjalizująca 
się w historii najnowszej, na  Uni-
wersytecie M. Kopernika w Toru-
niu . 5 września 1951 aresztowana 
przez UB i po procesie skazana 
na 10 lat więzienia. Na wolność 
wyszła 24 lutego 1955. Druga Po-
lka w historii Wojska Polskiego 
awansowana na stopień generała 
brygady. Dama Orderu Orła Bia-
łego. Zmarła 10 stycznia 2009 
roku w Toruniu.

-płk. Jan Piwnik ps. „Ponury”. 
(foto w następnej kolumnie na gó-
rze) 
Zrzucony do kraju nocą z 7 na 8 
listopada 1941 roku w operacji o 
kryptonimie „Rucktion” Po zrzu-
cie powierzono mu koordynację 
przyjmowania zrzutów cicho-
ciemnych. Oficer II Odcinka / ppor. 
„Wachlarza” dowódca zgrupowań 

partyzanckich na ziemi kieleckiej 
i nowogródzkiej. 

Jan Piwnik jako oficer Polskich Sił Zbroj-
nych fot. Archiwum Mieczysława Soko-
łowskiego

Przeprowadził skuteczną akcje 
odbicia więźniów z więzienia w 
Pińsku (kpt. Alfreda Paczkow-
skiego ps. „Wania”, Piotra Do-
wnara ps. „Azorek” i Mariana 
Czarneckiego ps. „Ryś” ).          18 
stycznia 1943 roku ,partyzanci 
„Ponurego” w przebraniu SS do-
stali się do więzienia i uratowali 
schwytanych partyzantów, pod-
dawanych torturom. Bez strat po-
konali straż więzienia, zastrzelili 
komendanta i uwolnili więźniów. 
Operacja stała się wzorem dla 
szkolenia alianckich jednostek 
specjalnych. Dowódca Zgrupo-
wania Partyzanckiego AK „Po-
nury” do 1944. Następnie zostaje 
dowódcą 77. Pułku Piechoty AK 
w okręgu Nowogródek. Zginął 
16 czerwca 1944 w trakcie akcji 
pod wsią Jewłasze, realizując za-
dania Akcji „Burza”. Pośmiertnie 
awansowany do stopnia majora, a 
następnie do stopnia pułkownika 
(2012r.)

- Gen. bryg Leopold Okulicki 
ps. „Kobra”, Niedźwiadek”. 

Ostatni komendant AK. Zrzuco-
ny do kraju w nocy z 21 na 22 
maja 1944 roku. To on wymusił 
na gen. Borze-Komorowski i gen. 
Pełczyńskim zgodę na wywołanie 
powstania. Od roku 1944 obejmu-
je stanowisko komendanta głów-
nego AK. Komendant organiza-
cji „NIE” ps. Nowak. W wyniku 
prowokacji NKWD i UB z 27-28 
marca 1944 roku zostaje areszto-
wany z 15 innymi przywódcami 
AK i Państwa Podziemnego, wy-
wieziony do Moskwy, a następnie 
sądzony w tzw. procesie szesna-
stu. Prawdopodobnie zamordowa-
ny w Wigilię 1946 roku.

-ppłk. Adolf Pilch „Góra” „Do-
lina”.  (foto 3 kolumna na górze)
Został zrzucony do kraju w lutym 
1943 r. Skierowany do Obwodu 
Armii Krajowej – Stołpce „Słup” 
w Okręgu Nowogródek „Nów”. 

We wrześniu 1943 r. ,trafił do pol-
skiej partyzantki w Puszczy Nali-
bockiej. Po zwycięskim Powsta-
niu Iwienieckim 19 czerwca 1943 
r. jako jedyny dowódca kresowy 
przeprowadził przez fronty nie-
mal 900 żołnierzy, którzy w dużej 
mierze wsparli Powstanie War-
szawskie.   Ppłk Adolf Pilch ps. 
„Góra”, „Dolina” zmarł 26 I 2000 
w Londynie. Odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari V klasy, czte-
rokrotnie Krzyżem Walecznych 
oraz King’s Medal For Courage in 
the Cause of Freedom.

− ppłk. Maciej Kalenkiewicz ps. 
„Kotwicz” 

– saper 35  lat, w randze kapi-
tana, twórca idei cichociemnych 
wspólnie z Janem Górskim wy-
myślił koncepcję polskich wojsk 
spadochronowych i mostu po-
wietrznego do Polski.  W lutym 
1940 r. taką propozycję zgłasza-
ją gen. K. Sosnowskiemu, kiedy 
Niemcy dopiero w maju 1941 
r. przeprowadzała pierwszy w 
historii desant na Kretę. Zrzu-
cony 27 grudnia 1941 r. w locie 
nr 2 kryptonim: „Jacket”. Z datą 
wylotu do Polski awansował do 
stopnia majora, a 19 marca 1942 
r. został po raz pierwszy odzna-
czony orderem Virtuti Militari. 
W sierpniu 1943 r. kierował ak-
cją „Taśma Wschodnia”, serią 
ataków na posterunki graniczne 
między Generalnym Guberna-
torstwem i terenami przyłączo-
nymi do Rzeszy. W marcu 1944 
r. został skierowany do Okręgu 
Nowogródek. W kwietniu i maju 
zgrupowanie przeprowadziło 
kilkanaście akcji bojowych. W 
czasie walk pod Iwiem Kalen-
kiewicz trafił do szpitala. 29 
czerwca w szpitalu polowym 
w Antoniszkach amputowano 
mu prawą rękę.  „Kotwicz” był 
także współautorem i intensyw-
nym propagatorem koncepcji 
akcji „Ostra Brama”. 21 sierpnia 
zginął w starciu z batalionem 
NKWD w  Surkontach.

Cichociemni na Wołyniu i w 27 
WDP AK

Cichociemni byli wszędzie. 
Uczestniczyli niemal we wszyst-
kich poważniejszych akcjach. 
Byli zaciekle tropieni przez Gesta-
po i Abwehrę, a później NKWD. 
Cichociemni przeszkoleni w za-
kresie dywersji prowadzili szko-
lenie kadry dywersyjnej w od-
działach partyzanckich takich jak 
„Wachlarz”. Tu uczestniczyło 26 
cichociemnych. Na 5 odcinków 
czterema dowodzili skoczkowie. 
Na Wołyniu np. organizowali 
samoobronę i tworzyli leśne od-
dział partyzanckie AK, chroniące 
ludność polską  przed zbrodniczą 
działalnością  UPA. W 1944 r. po 
ogłoszeniu Akcji „Burza” znaleź-
li się w szeregach 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK. Na Woły-
niu walczyło 10- ciu cichociem-
nych z tym, że w samej  27 WDP 
AK znalazło się 8-miu, bo nim 
powstała dywizja Sowieci porwali 
jednego z pierwszych dowódców 
OP AK, Władysława Kochań-
skiego, drugiego działającego w 
delegaturze wołyńskiej Jana Ko-
złowskiego wycofano do Warsza-
wy, gdzie brał udział w Powstaniu 
Warszawskim.

- mjr.  Franciszek Konstanty 
Pukacki „Gzyms”. 

Urodził się w 1916 r. w Wysko-
ci  pow. Kościański. W kampanii 
wrześniowej początkowo dowo-
dzi plutonem 8 kompanii 60 puł-
ku piechoty. Walczył nad Bzurą. 
13 września został, awansowany 
rozkazem Naczelnego Wodza WP 
na stopień porucznika. Za osobi-
ste męstwo w walce został odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari V 
klasy. Po kapitulacji przez Węgry, 
Jugosławię przedostaje się do 
Francji, gdzie dostał przydział do 
Legii Oficerskiej. 3 dni po kapitu-
lacji Francji przedostał się do An-
glii . Na wniosek Sosabowskiego 
zostaje skierowany do Samodziel-
nej Brygady Spadochronowej. Po 
przeszkoleniu 10 listopada 1941 
roku zostaje  zaprzysiężony w 
Oddziale VI Sztabu Naczelnego 
Wodza oraz przybiera pseudonim 
„Gzyms”. W nocy z 3 na 4 mar-
ca 1942 Pukacki zostaje zrzucony 
pod Wyszkowem w składzie IV 
ekipy spadochronowej, podczas 
operacji lotniczej o kryptonimie 
„Collar”. W kraju zostaje do-
wódcą Ośrodka Dywersyjnego w 
Szepietówce II Odcinka „Wachla-
rza”, później dowódcą Oddziału 
Partyzanckiego „Gzyms” w In-

spektoracie Rejonowym Równe. 
Po powstaniu 27 WDP AK zostaje 
dowódcą 1 batalionu 45 pp . Na 
czele batalionu przeszedł pełny 
szlak bojowy dywizji, poczynając 
od boju o Turopin w operacji ko-
welskiej dnia 22-23 marca, a koń-
cząc w nocy z 25 na 26 lipca 1944 
r. na Lubelszczyźnie. 6 sierpnia 
1944 r. został aresztowany w 
Otwocku przez radzieckie orga-
na bezpieczeństwa, wywieziony i 
internowany w Związku Radziec-
kim kolejno w Charkowie, Riaza-
niu i Griazowcu, gdzie podjął w 
nocy z 10 na 11 sierpnia 1947 r. 
próbę ucieczki. Został zatrzymany 
przy przekroczenia granicy i osa-
dzony w Twierdzy Brzeskiej. 18 
czerwca 1948 r. został repatriowa-
ny do kraju. Od 1951 r. pracował 
jako kamieniarz, następnie jako 
dyplomowany mistrz kamieniar-
ski w Zjednoczeniu Robót Kamie-
niarskich Budownictwa. W latach 
1956 – 1962 studiował zaocznie 
na Wydziale Prawa UW w Warsza-
wie uzyskując dyplom mgr prawa. 
W latach 1976-79 przewodniczył 
zespołowi Historycznemu Cicho-
ciemnych w Warszawie, a przez 
wiele lat był jego członkiem. Pu-
kacki był wykonawcą w kamieniu 
pomnika Poległych Żołnierzy I 
Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej i Cichociemnych, który 
znajduje się na Cmentarzu Komu-
nalnym na Powązkach w Warsza-
wie. Zmarł nagle 4 listopada 1980 
w pociągu, pomiędzy Ostrowem 
Wielkopolskim, a Kaliszem, zo-
stał pochowany na cmentarzu w 
Krotoszynie.

- por. Andrzej Buchman ps. 
„Korsak”. 

Przed wojną służył w 1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich w No-
wym Sączu, następnie w 2 Pułku 
Saperów Kolejowych w Jabłonnej 
pod Warszawą oraz w 5 Batalio-
nie Pancernym w Krakowie. Jak 
przedostał się do Anglii dokładnie 
nie wiadomo. W każdym razie, 
11 czerwca 1942 roku porucznik 
Buchman wszedł w skład 14 oso-
bowej grupy dywersyjnej, której 
zadaniem było obsadzenie II od-
cinka „Wachlarza” obejmującego 
swym zasięgiem ziemie przed-
wojennego Wołynia. Działał pod 
pseudonimem „ Korsak”, czyli lis, 
został skierowany do Szepietów-
ki celem założenia tam placówki 
operacyjnej. Ośrodek dywersji, 
liczył 51 osób i dowodzony był 
przez por. Franciszka Pukackiego 
„Gzymsa” cc, którego zastępcą 
był „Korsak”. W 1943 roku, z uwa-
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gi na sytuację na froncie wschodnim, 
nastąpiła reorganizacja placówek 
konspiracyjnych. II odcinek „Wa-
chlarza” został podporządkowany 
komendantowi Okręgu Wołyńskie-
go AK. Do nowych zadań oddzia-
łu porucznika Buchmana należała 
obrona ludności polskiej przed na-
cjonalistami z UPA oraz przygoto-
wanie partyzantów do Akcji „Bu-
rza”. Po utworzeniu 27 WDP AK 
por. Andrzej Buchman znalazł się 
przy Dowództwie Dywizji.  Zginął 
w boju, 21 kwietnia 1944 roku, gdy 
dywizję zaatakowały niemieckie 
odziały zmotoryzowane i pancerne. 
Ciało porucznika „Korsaka” wpadło 
w ręce Niemców w  miejscowości 
SOKÓŁ gdzie został pochowany.30 
lipca 2011r. ekshumowano doczesne 
szczątki por. Buchmana i przeniesio-
no je na cmentarz w Ostrówkach.

-kpt. Michał Fijałka, ps. „Kawa”, 
„Wieśniak”, „Sokół”.

Urodził się 5 października 1915 w 
Izdebkach. W kampanii wrześnio-
wej walczył w szeregach 5 Pułku 
Strzelców Podhalańskich. W 1939 
przedostał się przez Węgry, Ju-
gosławię i Włochy do Francji. W 
szeregach francuskiej 11 Dywizji 
Piechoty walczył w 1940 we Fran-
cji. Za udział w kampanii francu-
skiej został odznaczony przez gen. 
Władysława Sikorskiego orderem 
Virtuti Militari i awansowany do 
stopnia porucznika. W  Anglii 
przeszedł szkolenie dla cichociem-
nych. Został zrzucony  w nocy z 1 
na 2 września 1942 do okupowa-
nej Polski w składzie 10 ekipy w 
6 osobowej grupie, m. in. z przy-
jacielem Wacławem Kopisto . 18 
stycznia 1943 brał udział w brawu-
rowej akcji „Ponurego” w uwolnie-
niu grupy dywersyjnej Wachlarza 
z więzienia w Pińsku .W 1943 r. 
przydział jako zastępca inspekto-
ra AK w Kowlu na Wołyniu. Od 
16 stycznia 1944 r. jako dowódca 
batalionu I/50pp. 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej. 
Brał udział w walkach dywizji i 
przeszedł cały jej szlak bojowy na 
Wołyniu, Polesiu i Lubelszczyźnie, 
aż do rozbrojenia dywizji przez Ar-
mię Czerwoną dnia 26 lipca 1944 
roku. Okresowo więziony na Zam-
ku w Lublinie. Po wyjściu na wol-
ność pracował na różnych stanowi-
skach w szkolnictwie rolniczym, 
kończąc jednocześnie inżynierskie 
studia rolnicze i pedagogiczne na 
UMCS w Lublinie Zmarł  20 wrze-
śnia 1983 w Lublinie.
Odznaczony:  Krzyż Srebrny Orde-
ru Virtuti Militari, Krzyż Walecz-
nych – trzykrotnie, Złoty Krzyż 
Zasługi z Mieczami, Srebrny Krzyż 
Zasługi z Mieczami,  Złoty Krzyż 

Zasługi, Krzyż Wojenny (Francja).
-kpt. Władysław Kochański ps. 
„Bomba”, „Wujek”.

Urodzony 7.11.1918 w Stanisła-
wowie, ukończył specjalny kurs 
szkolenia dywersyjnego dla „cicho-
ciemnych” w Audley End w Anglii 
18 sierpnia 1942 roku. Został zrzu-
cony na teren Polski w nocy 1 na 2 
września tegoż roku. Przydzielony 
do II odcinka sieci „Wachlarz” na 
Wołyniu. Z chwilą rozpoczęcia się 
„rzezi wołyńskiej”  został dowód-
cą ośrodka samoobrony Huty Ste-
pańskskiej.  W ten sposób powstał 
jeden z pierwszych oddziałów par-
tyzanckich, który w połowie 1943 
r. liczył ok. 700 dobrze uzbrojonych 
żołnierzy. Współpracował z od-
działami partyzantów radzieckich 
- w tym z oddziałem słynnego już 
wtedy gen. Kowpaka. W grudniu 
1943 roku,  Kochański (już wtedy 
w stopniu kapitana) w trakcie spo-
tkania z  gen. partyzantki radzieckiej  
Naumowem, został aresztowany ( 
porwany) i odstawiony do Kijowa 
i potem do Moskwy . Tam skazano 
na 25 lat więzienia jako przedstawi-
ciela „obcej agentury” i po czterech 
latach więzienia skierowano do sy-
beryjskiego łagru na Kołymie, ok. 
500 km od Magadanu, gdzie więź-
niowie w kopalni wydobywali rudę 
uranową i złoto. Zwolniony, w 1956 
wrócił do Polski. Zamieszkał w Kra-
kowie i rozpoczął studia w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej, uzyskując w 
1963 roku tytuł magistra. Zmarł na 
serce 12 grudnia 1980 r., w wieku 
62 lat.
-por. Zbigniew Adam Twardy ps. 
„Trzask”, „Wici”, „Adam Mierz-
wa”, „Zygmunt Tarło”, 

ur. 25 maja 1920 w Borysławiu. W 
1939 r. jako ochotnik od 22 sierpnia 
do 11 września 1939 pełnił funkcję 
obserwatora na posterunku woj-
skowym w Drohobyczu. 15 marca 
1940 przekroczył granicę węgier-
ską i przedostał się do Francji. W 
trakcie kampanii francuskiej został 
przydzielony do 3 Pułku Artylerii 
Ciężkiej jako kanonier. Po kapitula-
cji Francji samodzielnie przedostał 
się do Saint-Nazaire, do Wielkiej 
Brytanii przybył 23 czerwca 1940. 
Od lipca 1940 służył jako bombar-
dier w I dywizjonie artylerii lekkiej 
(1 Brygada Strzelców). Od lipca do 

grudnia 1941r. uczył się w Szkole 
Podchorążych Artylerii w Coupar 
Angus. Jako ochotnik został skie-
rowany na szkolenie konspiracyjne 
ze specjalnością dywersji (tzw. kurs 
cichociemnych). Zaprzysiężony w 
Audley End 24 sierpnia 1942. Zo-
stał mianowany podporucznikiem 
ze starszeństwem od 24 marca 1943. 
W nocy z 24/25 marca 1943 r. w 
ramach operacji  „Cellar”,  z ekipą 
28 został zrzucony  na placówkę 
odbiorczą „Smok”, położoną 23 ki-
lometrów na południowy zachód od 
Siedlec. W kwietniu 1943 skierowa-
ny na teren Okręgu Wołyń AK. Do 
Kowla przybył na początku lipca 
1943 r. Początkowo był oficerem 
organizacyjnym  w Inspektoracie 
Rejonowym Kowel, adiutantem ko-
mendanta Obwodu Kowel – Miasto. 
W styczniu 1944 mianowany został 
dowódcą oddziału konspiracyjnego 
„Błyskawica” (Kowel) oraz oddzia-
łów samoobrony Zielonej, Zasmyk i 
Dąbrowy. Później przyjął on nazwę 
III baonu 50pp 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty AK (Zgrupowanie 
Gromada). Dowództwo oddziału 
stacjonowało wówczas w Kupiczo-
wie. Liczył on około 400 żołnierzy. 
W nocy z 29/30 stycznia 1944 brał 
udział wraz z oddziałami party-
zanckimi cc „Sokoła” (por. Michał 
Fijałka), „Jastrzębia” (por. Włady-
sław Czermiński), cc „Siwego” (kpt. 
Piotr Szewczyk) i „Łuny” w akcji 
przeciw Ukraińcom we wsi Babie 
pod Szczurzynem. 2 lutego 1944 r. 
w ataku na wieś Budyszcze, w któ-
rej stały silne oddziały UPA. 5 mar-
ca 1944r.  jego batalion  otrzymał 
proporzec od społeczeństwo miasta 
Kowla. Został ranny w rękę 29 lu-
tego pod Oździatyczami, dalej do-
wodził baonem. 10 kwietnia  ciężko 
ranny pod Stawkami. Przewieziony 
do szpitala polowego w Lasach Mo-
surskich. 23 kwietnia zabrany przez 
Węgrów (w służbie niemieckiej, ale 
sprzyjających Polakom). Przewie-
ziony 3 maja do obozu jeńców so-
wieckich w Okszowie koło Chełma 
(Stalag 319), skąd został wykupiony 
przez PCK. Następnie leczony był w 
chełmskim szpitalu miejskim przy 
ul Lwowskiej. Ponieważ nie wyraził 
zgody na amputację nogi dotknię-
tej gangreną i zmarł 6 października 
1944 r.. Pochowany na cmentarzu 
miejskim przy ulicy Lwowskiej w 
Chełmie. Odznaczony Virtuti Mili-
tari 5 kl.18 września 1994r.

-kpt. Tadeusz Klimowski ps. 
„Klon”, „Ostoja”. 
We wrześniu 1939 r. był dowódcą 
kompanii Straży Granicznej. Po za-
kończeniu walk przedostał się przez 
Węgry do Francji, następnie do 
Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Bry-
tanii został oficerem 1. Samodziel-
nej Brygady Spadochronowej gen. 
Sosabowskiego. Na ochotnika został 
przeszkolony w dywersji, jako „ci-
chociemny”; dnia 10.11.1941 złożył 
przysięgę na rotę ZWZ. Jako por. 
„Klon” zrzucony do kraju w nocy 
6/7.01.1942 r., w ramach operacji 
lotniczej „Shirt” Pierwszy przydział 
to: „Wachlarz”, gdzie został zastęp-
cą, a następnie dowódcą  II Odcinka 
(kierunek działania: Równe - Kijów 
- Czerkasy), przez krótki okres do-
wodził też I Odcinkiem. Po rozwią-
zaniu „Wachlarza”, w styczniu 1943 

r. został komendantem Inspektoratu 
Rejonowego Równe w Okręgu AK 
Wołyń. Jesienią 1943 r. objął szefo-
stwo Oddziału III w sztabie Okręgu. 
Od lutego 1944 r. pełnił funkcję ofi-
cera operacyjnego, a od maja - sze-
fa sztabu 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK. Po przejściu dywizji 
na Lubelszczyznę, w lipcu udał się 
do Warszawy na leczenie. Powsta-
nie Warszawskie zastało go w sto-
licy, w Śródmieściu Południowym. 
Jako ochotnik, bez przydziału war-
szawskiego, włączył się do walki. 
Początkowo był zastępcą dowódcy 
batalionu „Iwo”, a od 12.09.1944 
r. dowódcą batalionu „Ostoja”. Po 
kapitulacji Warszawskiego Korpu-
su Armii Krajowej jeniec Stalagu 
X B Sandbostel. W obozie używał 
przybranego nazwiska „Bazyli Świ-
ryd” .Po wyzwoleniu od 1945 r. 
służył w Polskich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie, gdzie ukończył kurs 
Wyższej Szkoły Wojennej. Pozostał 
na emigracji w Wielkiej Brytanii. 
Zmarł 12 września 1981 r. w Lon-
dynie.. 

-kpt.Walery Marian Krokay vel 
Walery Wilga pseud.: „Siwy”, 
„Lekki”, „Morawa”, „Zawiślak”  

urodził się 23 listopada 1914 w 
Skolem. We wrześniu 1939 roku 
walczył jako dowódca plutonu, a 
następnie dowódca 6 kompanii w 20 
Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej. 
W lutym 1940 roku znalazł się we 
Francji, walczył w 7 Pułku Piecho-
ty 3 Dywizji Piechoty. W czerwcu 
1940 roku przedostał się do Anglii, 
gdzie służył w 14 Pułku Ułanów 
10 Brygady Kawalerii Pancernej.  
Zgłosił się na ochotnika na kurs 
„cichociemnych”, zaprzysiężony 
29 listopada 1942 roku w Oddzia-
le VI Sztabu Naczelnego Wodza. 
Zrzucony w nocy  20 na 21 lutego 
1943 roku w ramach operacji „File”. 
Otrzymał przydział do Kedywu 
Okręgu Wołyń AK na stanowisko 
oficera dywersji na miasto Kowel. 
Od września 1943 roku walczył 
w oddziale partyzanckim „Korda” 
jako oficer operacyjny, a od 15 lute-
go 1944 roku do 20 kwietnia 1944 
roku był dowódcą 2. batalionu 43. 
Pułku Piechoty Zgrupowania Gro-
mada 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty.  20 na 21 kwietnia 1944 roku 
rozwiązał oddział i sam przedostał 
się na teren Okręgu Lublin AK, a 
następnie do Warszawy. Od czerw-
ca 1944 roku walczył jako zastępca 
dowódcy batalionu Samodzielnego 
Partyzanckiego Batalionu Szturmo-
wego „Suszarnia” działającego w 
ramach 106 Dywizji Piechoty AK w 
Inspektoracie Miechów AK Okręgu 
Kraków AK. W 1946 roku przedo-
stał się do Anglii. Wrócił  w 1960 
roku i podjął pracę w banku w Kra-

kowie, a od 1968 roku – w Warsza-
wie, gdzie zmarł  5 września 1982 r.
- ppor. Ryszard Kowalski vel Ru-
szard Jurkowski vel Ryszard Ma-
łyk, ps.: „Benga”, „Rycho”, 
ur. 26 listopada 1919 w Sosnowcu. 
We wrześniu 1939r. otrzymał mobi-
lizacyjny przydział do Dowództwa 
Saperów. Później jak wielu polskich 
żołnierzy przedostaje się przez Ru-
munię do Wojska Polskiego we 
Francji. Po kapitulacji Francji do-
ciera do Anglii, gdzie jako ochotnik 
podejmuje służbę w 1. Brygadzie 
Strzelców. Dowództwo pozytywnie 
oceniając jego predyspozycje kie-
ruje go do tajnego ośrodka „Cicho-
ciemnych”. Po przeszkoleniu w dy-
wersji, zostaje zaprzysiężony ZWZ 
AK – 24 sierpnia 1942 roku. Skacze 
na spadochronie do okupowanej 
Polski nocą razem z por. Władysła-
wem Klimowiczem, 1/ 2 październi-
ka 1942 roku na placówkę odbiorczą 
o kryptonimie Zamek, w okolicach 
Dęblina. Komenda Główna AK 
skierowuje Go do Okręgu Wołyń-
skiego Armii Krajowej. Początkowo 
jest instruktorem, a później komen-
dantem Armii Krajowej Obwodu 
Zdołbunów. W sierpniu 1943 roku 
w Zdołbunowie, w niewyjaśnionych 
okolicznościach, został aresztowany 
przez tajną niemiecką policję Ge-
stapo. Posiadał wówczas tak zwane 
„lewe” dokumenty wystawione na 
Ryszarda Małyka. 18 listopada 1943 
r. – w więzieniu w Równem został 
rozstrzelany. Odznaczony cztero-
krotnie, Krzyżem Walecznych.

- por. Lech Adam Łada ps. „Ża-
giew” Insp. Rej Dubno., „cicho-
ciemny” d-ca OP „Gryzonie”, za-
strzelony przez sowieckiego oficera, 
pochowany na  cmentarzu w Dub-
nie.

-kpt. Julian Jan Kozłowski vel 
Edward Milewski vel Henryk Bie-
lecki vel Stefan Kowalczyk vel No-
wak, ps. „ Cichy”, „Wuj” urodził 
się 6 stycznia 1898 w Warszawie 
– polski nauczyciel, oficer Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii 
Krajowej, kapitan piechoty, cicho-
ciemny. Działał w Delegaturze na 
Wołyniu. Wziął udział w Powstaniu 
Warszawskim i  poległ 18/19 sierp-
nia 1944 r.
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„I. Przed deportacją

1.    Mój rodowód. Dzieciństwo
Urodziłem się 19 marca 1929 roku 
w miejscowości Hłuboczek Wiel-
ki, wsi sołeckiej, siedzibie gminy, 
parafia Tarnopol (9 km od Tarno-
pola, pierwsza stacja kolejowa w 
kierunku Złoczów, Lwów). Do 
sołectwa należała kolonia Sienkie-
wiczówka, która liczyła 20 zagród 
i około 90 mieszkańców. Powsta-
ła po 1922 r. z zakupu ziemi po 
parcelowanym majątku ziemskim 
hrabiego Platera. Mieszkali w niej 
wyłącznie Polacy. W 1921 r. wieś 
liczyła 408 zagród i 2251 miesz-
kańców, w tym: 1827 Rusinów, 
400 Polaków i 15 Żydów. W 1931 
r. liczba zagród wzrosła do 469 a 
mieszkańców do 2335 osób.
Były dwie miejscowości o nazwie 
Hłuboczek. Starej wsi dodano 
przymiotnik „Wielki” zaś „Mały” 
dla później powstałej. Hłuboczek 
Mały znajdował się w pow. zbar-
skim.
Mieszkaliśmy w Hłuboczku Wiel-
kim w dzielnicy Odnoga. Pamię-
tam, że była tam łąka, strumyk, 
dwa młyny, jeden z nich wodny. 
Radość rodziców z powody moich 
urodzin musiała być ogromna, a to 
dlatego, że przede mną urodziły 
się trzy siostry. Pierwsza sześć lat 
starsza ode mnie - Kazimiera, dru-
ga - Bronia, która zmarła w wieku 
sześciu lat na anginę oraz trzecia 
siostrzyczka Lila, która zmarła 
mając sześć tygodni. I w końcu 
urodził się chłopak. Dzięki temu, 
chcąc nie chcąc, zapobiegłem 
nadmiernemu przyrostowi demo-
graficznemu w rodzinie. Nie było 
bowiem wtenczas antykoncepcji i 
dzieci rodziło się w zależności od 
wielkości gospodarstwa, a więc 

określonej ilości rąk potrzebnych 
do pracy lub też ambicji rodzicie-
la, który chciał mieć syna - sukce-
sora. Tak długo rodziły się dzieci, 
aż urodził się syn - przyszły go-
spodarz.
Pierwsze moje świadome wspo-
mnienie z dzieciństwa dotyczy 
szczepienia na ospę. Ciocia Mary-
sia trzymała mnie na rękach, a ja 
tak niesamowicie krzyczałem, że 
chyba właśnie dzięki temu zapa-
miętałem ten moment. Kiedy wró-
ciłem po wielu latach z Rosji i po-
nownie zobaczyłem tamtą ciocię, 
była tak szczuplutka i malutka, że 
nie uniosłaby kurczaka.
Ojciec mój Franciszek Tomaszew-
ski urodził się w 1893 r. w Płoty-
czy leżącej w odległości trzech 
kilometrów od mojej wsi rodzin-
nej - Hłuboczka. Gdy miał 16 lat 
uciekł do Legionów. 

/ Franciszek Tomaszewski (stoi).

W czasie I wojny światowej wal-
czył w austriackiej armii. Doszedł 
aż pod Kijów i tu został ranny. 
Po zakończeniu I wojny świato-
wej brał z tego tytułu rentę. Brał 
również udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej w 1920 roku i tra-
fił do niewoli. Ojciec był rosłym, 
sprytnym mężczyzną. W rodzinie 
opowiadano, że w obozie jeniec-
kim zrobił z kolegami podkop pod 
ogrodzeniem, przez który ucie-
kali polscy oficerowie. Wkrótce 
ojciec wpadł, złapali go. Był pod 
ochroną, bo jeszcze wtedy Rosja-
nie uznawali konwencje dotyczą-
ce wziętych do niewoli jeńców, 
uprzedzili go jednak, że tym ra-
zem mu się udało, ale następnym 
razem nie wyjdzie z tego żywy, co 
później się potwierdziło. Po za-
kończeniu I wojny światowej i po 
zwolnieniu z wojska trudno było 

znaleźć pracę. Oferowano byłym 
żołnierzom wstąpienie do policji. 
I w ten sposób ojciec został poli-
cjantem. Jako były wojskowy był 
przeszkolony i mógł służyć w po-
licji. Służył w Tarnopolu do 1929 
r. Tak się złożyło, że w tym cza-
sie, kiedy urodziłem się ja, ojciec 
zwolnił się z policji. Pod koniec 
służby w policji ożenił się z moją 
mamą Zofią Balicką. Mama po-
chodziła z wielodzietnej rodziny, 
była krawcową. Dziadek - ojciec 
mojej mamy - Bartłomiej Balicki 
pracował na kolei, był też wójtem, 
miał więc prestiż w Hłuboczku. 
Miał cztery córki i trzech synów. 
O trzecim z nich długo nic nie 
wiedziałem. O jego istnieniu do-
wiedziałem się dopiero w 2007 
roku. Wszystko dzięki mojemu 
krewnemu pochodzącemu także 
z Hłuboczka, który opiekował się 
mną w czasie studiów we Wrocła-
wiu.
W Hłuboczku był folwark, którego 
właścicielem był hrabia Plater. Za 
czasów rządów Wincentego Wito-
sa uchwalono akty prawne (1920 
r.) dotyczące sprzedaży ziemi z 
majątków obszarniczych (par-
celacja). Miał on obowiązek od-
sprzedawać ziemię osiedlającym 
się tam Polakom. Myślę, że do 
osiedlenia się na tych ziemiach 
zachęcano Polaków po to, by two-
rzyć przeciwwagę dla Ukraińców. 
Ojciec również nabył ziemię. W 
Hłuboczku był powszechnie zna-
ną i szanowaną osobą. Mieszka-
łem w wielkim domu. Ojciec pro-
wadził gospodarstwo, otrzymywał 
rentę policyjną a mama prowadzi-
ła dom. Pamiętam go jako niezbyt 
wylewną osobę. Wtedy nie był już 
oczywiście policjantem, tylko rol-
nikiem. Rodzice cały czas oszczę-
dzali pieniądze po to, by dokupić 
więcej ziemi. Nie bez powodu, 
status człowieka zależał wówczas 
od zamożności, m.in. Od ilości 
posiadanej ziemi.
W Hłuboczku był mały kościół, 
lecz nie mieliśmy swojego księ-
dza. Należeliśmy do parafii Tarno-
pol. Ksiądz przyjeżdżał do nas co 
dragą niedzielę. Mszę odprawiał 
o godzinie 11°°. We wsi była też 
nieduża greckokatolicka cerkiew 
oraz pałac, w którym mieszkał 
wspomniany już hrabia Plater.
Po odzyskaniu niepodległości w 
1918 r. wsie w zaborze austriac-
kim - i nie tylko - były bardzo 
biedne. Ludzie żyli z uprawy 
ziemi, gospodarstwa były małe, 
kilkumorgowe. W gospodarstwie 

była jedna lub dwie krowy, ho-
dowano trzodę chlewną. Mało 
gospodarstw posiadało konia. Nie 
było sprzętu rolniczego, oranie, 
sianie zboża, żniwa, sianokosy, 
zbiór ziemniaków - wszystko od-
bywało się ręcznie. Bardzo często 
sąsiedzi pomagali, sobie w żni-
wach, przy wykopkach itp. Lu-
dzie żyli bardzo skromnie. Dzieci 
kończyły edukację po czterech 
klasach szkoły powszechnej. War-
to zaznaczyć, że wśród ludności 
polskiej istniał wielki patriotyzm, 
starsza młodzież należała do or-
ganizacji „Strzelec”, a młodsi, na 
przykład ja, należeli do „Orląt”. W 
Hłuboczku wybudowano Dom Lu-
dowy, w którym mieściła się sala 
widowiskowa i sklep spółdzielczy. 
Podczas wakacji w 1939 roku wieś 
gościła obóz studentów Uniwer-
sytetu z Wilna z wydziału lekar-
skiego. Studenci organizowali dla 
polskiej młodzieży różne kursy, 
ogniska, naukę pływania, rysowa-
nia czy śpiewania.
W 1954 roku, będąc studentem 
medycyny, odbywałem praktykę 
w szpitalu w Gryfowie Śląskim i 
spotkałem tam doktora Nykanda 
Trepko, który właśnie brał udział 
w tym obozie studenckim. W cza-
sie rozmowy doktor zapytał mnie, 
skąd pochodzę, odpowiedziałem, 
że z Hłuboczka. Ucieszył się i 
obiecał mi zdjęcie z Hłuboczka, 
ale zamiast zdjęcia przyniósł mi 
akwarelę namalowaną przez sie-
bie. Wtedy powiedziałem mu, że 
pamiętam, kiedy ją malował.  Była 
niedziela i  idąc do  kościoła na go-
dzinę   11°°, zatrzymałem się przy 
nim i patrzyłem, jak maluje. Wzru-
szony doktor uznał, że dla mnie to 
jest większa pamiątka i ofiarował 
mi tę akwarelę. Zaznaczam, że do 
tej pory, od czasu powrotu z Sybe-
rii, nie miałem żadnych pamiątek z 
Hłuboczka.

Gdy osiągnąłem wiek szkolny 

zacząłem uczęszczać do cztero-
klasowej szkoły powszechnej. 
Pierwsze trzy klasy ukończyłem 
na miejscu, zaś do klasy czwartej 
dojeżdżałem do Tarnopola. Rodzi-
ce zapisali mnie tam, dlatego, że 
w Tarnopolu były gimnazja i inne 
wyższe szkoły. Chcieli, żebym 
się przyzwyczajał do większego 
miasta. Codziennie dojeżdżałem 
pociągiem do Tarnopola oddalo-
nego od Hłuboczka o 9 km. Szko-
ła, do której zostałem zapisany 
istniała od 1809 roku. Najpierw 
pod nazwą „Hauptschule”, a w 
listopadzie 1904 roku na wniosek 
Okręgowej Rady Szkolnej w Tar-
nopolu Rada Miejska nadała szko-
le męskiej imię Stanisława Konar-
skiego. Szkoły w tym czasie nie 
były koedukacyjne, ale frontowa 
część budynku należała do „Mad-
chenschule” -Wydziałowej Szkoły 
Żeńskiej im. Św. Jadwigi. Ukoń-
czyłem czwartą klasę w szkole im. 
Stanisława Konarskiego i byłem 
właśnie na wakacjach w Jagiel-
nicy u brata mamy, kiedy wybu-
chła wojna. Doskonale pamiętam 
ten moment. W 1939 roku, kiedy 
miałem iść do szkoły, którejś nocy 
zrobił się straszny szum. Wysze-
dłem z pokoju i gdy spytałem ro-
dziców, co się stało, powiedzieli 
mi, że wybuchła wojna. Dla mnie, 
małego chłopca, niewiele to zna-
czyło, ale czym jest wojna miałem 
się przekonać już wkrótce. Nad 
nami latały i strzelały niemieckie 
samoloty. To na stację kolejową, 
to na dachy, wprost na ludność 
cywilną.

2.       Pierwsza okupacja sowiec-
ka

17 września 1939 r. na nasz teren 
wkroczyli Rosjanie. Myślę, że 
było im łatwiej przejąć kontrolę 
nad naszymi ziemiami, bo wcze-
śniej prowadzili agitację wśród 
Ukraińców i przeciągnęli ich na 
swoją stronę.
Poszedłem kiedyś z kolegą na 
dworzec kolejowy, stał tam po-
ciąg z polskim transportem woj-
skowym, był już niczyj. Były tam 
między innymi mundury. Uderzył 
nas nieprzyjemny zapach środków 
dezynfekujących. Kiedy wracali-
śmy do domu, widziałem strzela-
jące rosyjskie czołgi, które stały 
za naszym domem (był to teren 
górzysty). Najadłem się wtedy 
strachu, a i w domu mi się dostało 
od rodziców, którzy mieli mi za 
złe, że wałęsam się w niebezpiecz-

Tomaszewski Zbigniew 
-  wspomnienia
„Kto przeżył tamten czas, czuje potrzebę upamiętnienia nieszczęść, samotności, głodu i 
chłodu, prób odarcia człowieka z godności, poczucia indywidualizmu i przynależności na-
rodowej. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać... Przeżyliśmy, wróciliśmy do kraju, 
próbowaliśmy i próbujemy pokonać traumę i żyć normalnie. Wielu się to udało, mimo że 
tkwią głęboko w każdym z nas tamte doświadczenia.”
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nych, ostrzeliwanych okolicach, 
gdzie byłem narażony na śmierć 
od rosyjskiej kuli. Zapamiętałem 
z tamtego okresu łąki pełne olbrzy
/ Waleria zd. Tomaszewska i brat Franci-
szek Tomaszewski

mich dział i czołgów rosyjskich z 
lufami skierowanymi na zachód.
W końcu trzeba było iść do szko-
ły. Lekcje prowadzono w języku 
ukraińskim. Znaliśmy ten język, 
ponieważ uczęszczając jeszcze do 
polskiej szkoły, dwa razy w tygo-
dniu pobieraliśmy naukę języka 
ukraińskiego. Ukraińcy i Polacy 
tworzyli w owych czasach zgodną 
symbiozę. „Ruskim”, jak nazywa-
liśmy wówczas język ukraiński, 
posługiwałem się w zabawach na 
podwórku, jako że wielu moich 
kolegów było właśnie Ukraiń-
cami. Któregoś dnia mieliśmy w 
szkole nietypowe zajęcia. Otóż 
mieszkający tam hrabia posiadał 
na polu nieuprzątnięte buraki cu-
krowe. Naszym zadaniem było 
ich zebranie. Każdy z nas dostał 
zapłatę - porcję cukru. Do tej 
szkoły nie nachodziłem się długo, 
bo tylko do wiosny.

3.      Aresztowanie ojca

Wkrótce moja rodzina przekonała 
się, jak działa system radziecki. 
W lutym 1940 roku mój ojciec 
został wezwany do Rady Narodo-
wej. Pamiętam dokładnie, jak wy-
chodząc z domu, pogłaskał mnie 
w progu po głowie. Wtedy to wi-
działem go po raz ostatni w życiu. 
Jak się później okazało, został 
aresztowany. Owo aresztowanie 
oraz transport zostało dokładnie 
opisane w pamiętniku naszego 
sąsiada Chabina Bazylego, który 
prowadził dziennik (zapisał w su-
mie cztery stukartkowe zeszyty), 
zawierający opisy zdarzeń. Była 
w nim mowa o tym, że w tym 
czasie odrabiał szarwark, dyżur-
-wartę z koniem przed budynkiem 
wspomnianej Rady Narodowej. 
Pisze on, jak Rosjanie kazali mu 
zrobić siedzenie z siana, a na-
stępnie wyprowadzili z gmachu 
Franka Tomaszewskiego, czyli 
mojego ojca i kazali jechać pod 
więzienie w Tarnopolu. 

Oryginalny zapis z pamiętnika 
dotyczący powyższego wydarze-
nia:
„Przyszedł styczeń 1941 roku, 
(Autor zamiast 1940 r. podaje 
błędnie 1941 r. Zgromadzone do-
kumenty (w Aneksie) dotyczące 

ustalania losu Franciszka To-
maszewskiego podają rok 1940.) 
zaczęli aresztować Polaków, 
19 stycznia aresztowali Toma-
szewskiego Franciszka i Władka 
Błażejowskiego. Rano przyszedł 
posłaniec do mnie i mówi, ze ja 
pojadę na tzw. podwodę żeby ko-
nie były dobrze futrowane, po 
południu pojechałem saniami bo 
było dużo śniegu i był silny mróz. 
Podjechałem do dworu, ale tam 
nikt nic nie wiedział na co ta fur-
manka. Nadszedł Wakuła Michał 
ja pytam gdzie mam jechać. On 
nic nie mówiąc ukląkł na sanie i 
mówi jedź i jadę pod milicję, on 
poszedł zameldował że już jest 
furmanka, zaraz wyszedł jakiś pan 
po cywilnemu z teczką i Myko-
ła Głoguś posiadali i poganiają. 
Jadę, na raz mówi na lewo, jadę 
koło ruskiego księdza i dalej jadę 
w kierunku jak do miasta, a po-
tem mówi na prawo (w kierunku 
do mnie, a koło Rydla). Naprze-
ciw nas nadeszła Tomaszewski i 
ten Głoguś mówi może niech się 
wróci, a ten pan mówi tak Ja za-
trzymał konie i ona uklękła z tyłu 
na sanie i jedziemy do niej, oni 
pozłazili a ja czekam długo aż się 
już robiło ciemno, potem wyszli 
posiadali i wio i jadę z powrotem 
a tu za rampą kolejową mówi na 
prawo jadę na Kąt. I tu koło si-
lirady Romka Kowalskiego kazali 
zatrzymać oni pozłazili a ja cze-
kam, dobrze zmarzłem konie też 
i co robię jeżdżę po drodze to na 
Kąt (dzielnica Hłuboczką) to z 
powrotem a potem wjeżdżam na 
podwórze aż tu wychodzą ale nie 
od hołowy silirady a od Błażejow-
skiego. Jak się potem okazało że 
Tomaszewski i Błażejewski byli 
aresztowani na milicji a u nich 
robili rewizję i znów jedziemy na 
milicję. Jak pozłazili to ten pan 
powiedział siedzenie na 5 czło-
wiek a ja nie miałem tyle wten 
czas podjechałem za milicję w 
górę nadszedł Wakuliński. Kutny 
Władek mówi do nich dajcie mi 
wiązkę słomy bo gdzieś pojadę i 
mówił mi milicjant siedzenie na 5 
człowiek, zaraz mi wyniósł z domu 
Wakuliński wiązankę słomy do-
brze związanej, podjeżdżam znów 
i czekam, aż tu wychodzą i siadają 
ale nikogo nie poznaję bo już było 
dobrze ciemno. Naraz podchodzi 
Tomaszewska i mówi do swojego 
męża Franka na masz choć ten 
różaniec, a on mówi trzeba było 
choć kawałek chleba przynieść, 
a ona zaczęła głośno płakać a on 
krzyknął (ten milicjant) cisza a do 
mnie poganiaj i ja jadę jak zwy-
kle kłusem, a on co chwila krzy-
czy poganiaj. I ja popędzam konie 
choć konie pomarzły to same bie-
gną prędko. Jedziemy do Tarno-
pola i nikt nic nie gada tylko sanie 
skrzypią. Jedziemy pod most tzw. 
Ziernickiego (nazwa ta pochodzi 
z tego, że kiedyś za czasów au-
striackich mieszkał tam na górze 
strażnik kolejowy nazwiskiem 
Ziernicki) i za tym mostem ode-
zwał się Tomaszewski po rosyjsku 
czto ja winowat ja niczo nie wi-
nowat a milicjant mówi nasze lu-
dzie choroszi rozsmotrut rozberut 
i was pustiat, naszi ludzi choroszi 
tylko waszi nie choroszi, tylko 

było mówienia za całą podróż do 
Tarnopoła 9 km. I tak wjeżdża-
my do miasta, miasto oświetlone, 
jasne mróz skrzypi pod sania-
mi, ludzie gdzie niegdzie jeszcze 
przechodzą ale mało. Naraz koło 
kościoła Dominikanów mówi mi z 
tyłu na tretioho maja skierowałem 
na ulicę 3-go maja, jadę mijam 
aptekę a on mówi prawej jak wy-
siedli poznałem Tomaszewskiego 
Franka i Biażejowskiego Władka 
jak wysiedli to do mnie powiedział 
ów milicjant po cywilnemu jesteś 
wolny [...] jak przyjechałem do 
domu była już 12 godzina. I tak 
ja Polak zawiozłem 2-ch Polaków 
do więzienia. Na drugi dzień wi-
działem się z Józefem Popielem 
dawnem sołtysem pyta mnie co to 
jest, ja jemu mówię już Polaków 
aresztują i ty musisz się gdzieś 
skryć, a on mówi co ja komu wi-
nien, a ja mówię co winien był To-
maszewski i Błażejowski i ja ich 
wczoraj odwiózł do Tarnopola do 
więzienia”.

Mama odwiedzała ojca w więzie-
niu, przynosiła mu paczki. Udało 
się to raz, może dwa razy. Któ-
regoś dnia, gdzieś na przełomie 
marca   i   kwietnia   1940   roku   
powiedziano   jej,   aby  już   nie 
i przychodziła, bo jej męża już 
tu nie ma: „Wybył w Odessu”. 
Zrozpaczona matka została sama 
z dwójką dzieci.
Dalsze zapiski pamiętnika doty-
czą już wysyłki na wschód całej 
rodziny Tomaszewskich, w tym i 
mnie:
„Posłaniec zawiadomił furmanów 
z saniami i do każdego\kolonisty 
na Sienkiewiczówce (dawnej Ana-
stazówki) jedne sanie’, i jeden 
Ukrainiec z polecenia milicji, a 
było to w nocy i obudzili i i zbie-
raj dzieci i rzeczy i ładuj na sa-
nie i transport do Hłuboczka na 
stację. Na stacji już były wagony 
z kominkami tzw. rtepłuszki i tam 
wszystkich ładowali i rano od-
jechali i te wagony z kominkami 
często się pojawiali na stacji i ze 
wszystkich stron w nocy przywo-
zili kolonistów na Stację a raniut-
ko odjeżdżali w głąb Rosji. A po 
wywiezieniu kolonistów zaczęli 
wywozić Polaków wioskowych i 
z naszej wioski pewnej nocy, tak 
samo jeszcze śnieg leżał, za dnia 
zawiadomili furmanów i czekali 
do późnej nocy. A potem odjeż-
dżali do wyznaczonych Polaków, 
w nocy budzili po cichu i prędko 
popędzali się zbierać i ładować 
na sanie i do wagonów zamknęli, 
i postawili bojca z długim bagne-
tem na karabinie. I tak z naszej 
wioski zabrali Biskupską Marię 
z synem nauczycielem, rodzinę 
Guzików, byłego komendanta 
posterunku, rodzinę Ginterów — 
kolejarza, Kopacz Marję z dziec-
kiem na ręku - żona nauczyciela, 
Maziak Marję z dziećmi - żona 
kolejarza, Cichockiego Piotra 
(syn był podporucznik wojskowy), 
Tomaszewską Zofię z dziećmi - 
żona emerytowanego policjanta. 
W nocy wywieźli z domów, a rano 
odjechali na Sybir w Pawłodar-
ską obłaść. Z tych aresztowanych 
i wywiezionych zginęli we więzie-
niu; Popiel Józef, Tomaszewski 

Franciszek, a Maria Biskupska i 
Cichocki Piotr zmarli na Sybirze, 
a zwolnieni po trzech miesiącach 
więzienia zostali Chabin Piotr, 
Klim Jan, Guzik i Chabin Bazyli, 
którego żona wyprosiła u proku-
ratora i dała mu ostatnie ubranie 
swojego męża a inni aresztowani 
dostali się do Armii Andersa, jak 
Swetajło, Hryć, Deka Antoni, Bi-
skupski Stanisław, syn zmarłej 
na Sybirze matki. Te wszystkie 
aresztowania i wywózki na Sybir 
to była robota miejscowych Ukra-
ińców. Oni to donosili kto co robi 
i kto czym był i przedstawiali nie-
prawdziwe donosy a ruski zaraz 
wszystkich brali za szkodników i 
aresztowali i przesłuchiwali i tak 
robili jak mówił ten NKWD-yst 
których ja wiózł do Tarnopola, to 
Tomaszewski odezwał się szto ja 
winowat a ten ruski powiedział że 
nasze ludzie choroszi rozsmotriat 
rozbyrut i pusciat ale waszi ludzie 
nie choroszi bo donosiat.”

4.    Sprawa ustalenia losu Fran-
ciszka Tomaszewskiego

Starania o ustalenie dalszych 
losów mojego ojca Franciszka 
Tomaszewskiego, syna Józefa i 
Anny, urodzonego 15.10.1893 r. 
we wsi Płotycz, powiat Tarnopol, 
a zamieszkałego do czasu aresz-
towania w Hłuboczku Wielkim, 
powiat Tarnopol, rozpocząłem po 
55 latach.
Po powrocie do Polski w 1946 r. 
po tylu latach cierpień na nieludz-
kiej ziemi - Syberii, musiałem 
zafałszować swój życiorys, pisać 
i mówić, że mój ojciec zmarł na 
zapalenie płuc w 1940 r., by móc 
żyć w tamtej rzeczywistości, 
uczyć się, pracować i założyć ro-
dzinę.
Napisałem wiele pism do stosow-
nych instytucji z prośbą o podanie 
gdzie i jak zginął mój ojciec, czy 
została wykonana ekshumacja, 
potwierdzona tożsamość, miejsce 
gdzie znajduje się grób ojca oraz 
wszystkie inne fakty możliwe do 
ustalenia. Pisma skierowałem do:
Głównej   Komisji   Badań   
Zbrodni   Przeciwko   Narodowi 
I Polskiemu. Instytut Pamięci Na-
rodowej w Krakowie;

- Zastępcy     Prokuratora     Ge-
neralnego      Stefana     Śnieżki  z 
Ministerstwa Sprawiedliwości w 
Warszawie;

- Archiwum   Wschodniego   i   
Związku   Sybiraków,   Ośrodek 
KARTA w Warszawie;

- Fundacji Archiwum Wschodnie-
go, Indeks Represjonowanych w 
Warszawie; 

- Ministerstwa    Sprawiedliwości,    
Departament    Prokuratury 
w Warszawie;

Inny   Feduszczak,   Prezesa   Do-
broczynnego   Regionalnego
Towarzystwa „Poszuk” na Ukra-
inie.

Z otrzymanych pism z dnia 30.XI
.1995r. i 6.XII.1995r.| dowiedzia-
łem się o ustaleniach dotyczących 

dalszych losów mojego ojca. Na 
uzyskanej od władz Ukrainy li-
ście aresztowanych, których akta 
zostały przekazane  w  listopadzie   
1940 r.   do  I  Oddziału Specjal-
nego NKWD w Moskwie - pod 
pozycją nr 2955 figuruje:’
Tomaszewskij Frank Josifowicz”, 
rok urodzenia 1893, przypis 41/1-
40 (prawdopodobnie nr listy wy-
syłkowej).

Zachodzi przypuszczenie, że oso-
by wymienione we wspomnianej 
liście, w tym Tomaszewski Fran-
ciszek, zostały rozstrzelane wio-
sną 1940 r. przez NKWD w wy-
niku wykonania postanowienia 
Biura Politycznego CKWKP(b) z 
dnia 5 marca 1940 r.

W toku śledztwa ustalono, że oso-
by wymienione w liście z Ukrainy 
były wiosną przewożone do wię-
zień NKWD w Kijowie, Char-
kowie i Chersoniu - prawdopo-
dobnie tam znajdują się miejsca 
ich rozstrzelania i pochowania. 
Jednym z takich miejsc jest - co 
zostało już ustalone z całkowitą 
pewnością - Bykownia na przed-
mieściach Kijowa.

Nadal nie można określić z całą 
pewnością miejsc zamordowania 
i pochowania poszczególnych 
osób, w tym ojca. Wzmianka o 
wywiezieniu ojca do Odessy, jaką 
usłyszała matka w czasie odwie-
dzin ojca w więzieniu w Tarno-
polu, może wskazywać na rejon 
Chersonia. Prowadzone są w tej 
sprawie dalsze czynności przy 
współpracy z prokuraturą ukraiń-
ską.
Lista przekazana w dniu 
5.05.1994 r. polskiej prokuraturze 
przy Ministerstwie Sprawiedli-
wości w Warszawie przez Służ-
by Bezpieczeństwa Ukrainy, na 
której znajduje się nazwisko ojca 
została publikowana w zeszycie 
pt. „Listy katyńskiej. Straceni na 
Ukrainie” na str. 99.

Z dotychczasowych poszukiwań 
udało mi się ustalić, że pod nume-
rem 2955 Tomaszewski Franci-
szek, syn Józefa ur. 1893 we wsi 
Płotin (Płotycz), policjant, aresz-
towany przez NKWD pow. Tar-
nopolskiego dwukrotnie - po raz 
pierwszy 3.11.1939 i po raz drugi 
- 21.02.1940. Śledztwo wszczęto 
21.02.1940 r., oskarżony z § 54-
13.

Ustaliłem, że został zamordowa-
ny z wyroku NKWD w czerwcu 
1940 roku. Nie udało mi się nato-
miast ustalić gdzie został zamor-
dowany i gdzie pochowany.”

/ Tabliczka Franciszka Tomaszewskiego w kaplicy Kate-

dry Polowej Wojska Polskiego

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
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1. WSTĘP

   Pokolenie, które przesiedlono z 
Kresów Wschodnich na Zachod-
nie, kończy żywot. Ci, którzy 
umacniali tam polskość, tworzy-
li naszą kulturę i naukę, szerzyli 
oświatę, krzewili wiarę i bronili 
kresowej ziemi, śpią już snem 
wiecznym. Wielu z nich, złotymi 
zgłoskami zapisało się w dziejach 
Polski. Tych wybitnych, wspiera-
ły tysiące mniej znanych, lokal-
nych działaczy. W Milnie też było 
wielu niezwykłych, a także zwy-
kłych, zasługujących na uwagę 
ludzi. Ludzi, którzy kształtowali 
życie tamtej, a później tutejszej 
społeczności, z oddaniem i po-
święceniem walczyli o byt rodzi-
ny, przelewali krew za ojczystą 
ziemię, bronili sioła, cierpieli w 
niewoli, duszą i sercem oddani 
ziemi i ojczystej sprawie. I choć 
wszyscy godni są pamięci, tych 
wyróżniających się czymś, chciał-
bym przybliżyć młodemu pokole-
niu. Ich wykaz z podaniem stron, 
na których występują, zamiesz-
czony jest na końcu książki.
Milno to jedna z największych 
wsi w województwie tarnopol-
skim. W jej skład wchodzą przy-
siółki: Bukowina, Kamionka, 
Krasowiczyna i Podliski. Z licz-
by 2800 mieszkańców, połowę 
stanowili Polacy, skupieni głów-
nie w Bukowinie i Kamionce. 
Przeszłość naszych przodków to 
burzliwe, wypełnione niezwy-
kłymi wydarzeniami czasy, które 
ukształtowały walecznych i od-
pornych na przeciwności ludzi. 
Gorących patriotów, niezłomnych 
bojowników o polskość i prze-

trwanie na kresowej ziemi.  Nasze 
korzenie tkwią w czarnoziemach 
Podola, ale oni wywodzili się z 
Małopolski, niektórzy również z 
Mazowsza i być może z innych 
rejonów kraju. Nasuwa się py-
tanie, dlaczego porzucili swoje 
domy i co ich zagnało na dalekie 
Podole? Odpowiedź jest prosta: 
niedola i bieda - nadmierne obcią-
żenie pańszczyzną, ograniczenie 
swobód i ubożenie na ojczystej 
ziemi. W Polsce w tym czasie, z 
roku na rok, zwiększały się ob-
ciążenia i ograniczenia wolności 
ludności wiejskiej, a przekazanie 
przez Zygmunta Starego sądów 
nad chłopami szlachcie, oznacza-
ło pełną niewolę. Jednodniowa 
początkowo pańszczyzna, roz-
ciągnęła się na cały tydzień, bez 
wtorku. Chłop staje się własno-
ścią pana. Nie może nawet prze-
nieść się z jednej miejscowości do 
drugiej. Narastające bezprawie, 
wyzysk, kary chłosty, a nawet 
zajmowanie dobytku i gruntów, 
doprowadziły do buntów, palenia 
dworów i krwawych rozrachun-
ków. Na to wszystko nałożyło się 
rozdrabnianie gospodarstw, na-
rastające zagęszczenie i postępu-
jące ubożenie. Wywołało to falę 
zbiegostwa i legalnych przesie-
dleń na puste Kresy, gdzie możni 
oferowali lepsze warunki i dosta-
tek ziemi. Te rozległe i słabo za-
ludnione przestrzenie, prosiły się 
o zagospodarowanie. Napływali, 
więc tam z różnych stron włościa-
nie, rzemieślnicy, ludzie uciekają-
cy przed niewolą tatarską, kocha-
jący wolność i swobody, oraz ci, 
którzy weszli w kolizję z prawem 
i musieli chronić gardła. Połącze-
nie pustych i żyznych Kresów 

z ludną Polską wywołało ruchy, 
których okiełznanie nie leżało w 
niczyich możliwościach. Nadmiar 
ludności polskiej wlał się w te ol-
brzymie, niezasiedlone przestrze-
nie – pisze historyk Paweł Jasieni-
ca. Zbiegostwo było karalne, ale 
możnowładcy kresowi, skutecz-
nie chronili uciekinierów przed 
prawem. Większość przesiedleń 
odbywała się legalnie. Szlachta 
pozbywała się nadmiaru ludności, 
ci zaś kuszeni obietnicami lepsze-
go bytu, chętnie wyjeżdżali na za-
chwalane kresowe czarnoziemy. 
Ta nowa ziemia nie zawiodła ich 
oczekiwań. Okazała się żyzna i 
piękna, ale niespokojna. Dała im 
większą wolność i chleb, ale wie-
lu też przedwcześnie przyjęła na 
wieczny spoczynek. Poprawili 
byt, lecz znaleźli się w obszarze 
najazdów tatarskich. Gdzie, czę-
sto błyskały szable, ciszę mącił 
tętent i kwik koni, szczęk żelaza 
i wrzawa bitewna, a stada wron 
unosiły się z krakaniem nad po-
bojowiskami. Nie znamy losów i 
przeżyć tych odległych przodków. 
Ich radości i smutki, dole i niedo-
le, skryły mroki dziejów Podola. 
Jedynie na podstawie wydarzeń, 
jakie tam się rozegrały możemy 
wnosić, że życie nie skąpiło im 
trudnych momentów i różnych 
zawirowań. Byli świadkami wy-
darzeń, które trwale zapisały się 
w dziejach narodu polskiego. 
Uczestniczyli w życiu hetma-
nów Kamienieckich, Potockich i 
książąt Wiśniowieckich, którzy z 
załozieckiego zamku włodarzyli 
tymi ziemiami. Co prawda najaz-
dy tatarskie w końcu XVII wieku 
ustały, ale krótko po tym, Polska 
na 122 lata popada w niewolę. 

Mimo sporej jeszcze potęgi, nie 
była w stanie oprzeć się trzem 
otaczającym ją zaborcom. Podole 
już w Pierwszym Rozbiorze, na 
146 lat, dostaje się pod panowanie 
austriackie. Okrutnie nam się od-
wdzięczyli za Odsiecz Wiedeńską 
i uratowanie przed zalewem mu-
zułmańskim. Zniewoleni Polacy 
nie zatracili jednak ducha, poczu-
cia narodowości i wiary w odzy-
skanie niepodległości. Walczyli 
o nią w powstaniach i Insurekcji 
Kościuszkowskiej. Taką szansę 
stworzyła też I Wojna Światowa, 
gdy za łby wzięli się nasi zaborcy. 
Tym razem skutecznie ją wyko-
rzystali. Co prawda nasi przod-
kowie zapłacili za nią wieloma 
bliskimi i całym dobytkiem, ale 
na Boże Narodzenie 1919 roku, 
w swoich naprędce skleconych 
lepiankach, mogli zaśpiewać: 
„Podnieś rękę Boże Dziecię, bło-
gosław ojczyznę miłą ...” Niestety 
tylko 20 lat cieszyli się wolnością. 
Wykorzystali ten czas na lecze-
nie wojennych ran i odbudowę 
zagród. Ledwie dźwignęli wieś 
z ruin, w 1939 roku wybuchła II 
Wojna Światowa i Polska ponow-
nie została rozgrabiona. Tym ra-
zem przez dwóch zaborców. Oku-
pacja rosyjska, niemiecka i znowu 
rosyjska, rzezie banderowskie, 
spalenie sioła, wygnanie, rozpro-
szenie po całym Zachodzie i kra-
ju, tworzenie zrębów polskości na 
nowej ziemi i powolne zapuszcza-
nie w nią korzeni, to kolejne, już 
lepiej znane etapy losów naszej 
ciężko doświadczonej kresowej 
społeczności. Celem tego opraco-
wania jest pokazanie ludzi, którzy 
w tym uczestniczyli. Jest tu sporo 
powtórzeń z książek Milno-Gon-
towa i Z Kresów Wschodnich na 
Zachodnie, bo chciałem przedsta-
wić ich losy, przeżycia i postawy, 
na tle tych burzliwych, okresami 
tragicznych, czasów i wydarzeń. 
A także zebrać to w jedną całość. 
Do określenia wielu osób użyłem 
przezwisk, które też stanowią 
ważną cząstkę naszej przeszłości 
i prawie uległy już zapomnieniu. 
Podaję je w niezbyt gramatycz-
nym, ale ówczesnym brzmieniu. 
Tak samo jak, na Milnie, na Baszt-
kach, na Gontowie, zamiast w 
Milnie, w Basztkach, czy w Gon-
towie. Do tej ostatniej miejscowo-
ści popraniejsze było by brzmie-
nie w Gontowej, ale zachowałem 
formę tam stosowaną. Dotyczy 
to również pastwiska Komisa-
rzowa. Zamiast na komisarzowej 
lub komisarzowym, używano for-
my na komisarzowie. Podstawę 
opracowania stanowią informacje 
zebrane od ludzi starszych uro-

dzonych na Podolu, odnalezione 
w dokumentach archiwalnych, 
wybrane z opracowań historycz-
nych, oraz z książek Antoniego 
Worobca „Nasz kresowy dom”, 
Władysława Kubowa „Polacy i 
Ukraińcy w Berezowicy Małej”, 
Jana Białowąsa „Wspomnienia 
z Ihrowicy na Podolu”, Edwar-
da Grossa „Tragedia Podola” 
oraz opracowań Edwarda Prusa. 
Wiele fragmentów odtworzyłem 
z pamięci. Cenne uzupełnienia 
wniosła Maria Zaleska-Łanowa 
z Gliwic, Maria Dec-Zaleska z 
Wrocławia, Anna Majkut-Magul-
czak z Choszczna, Władek Zale-
ski z Warszawy oraz Bronek Za-
leski i Jan Hawryszczak z Brójec 
Lubuskich.

2. KRESOWA „ZIEMIA OBIE-
CANA”

 Pierwszym, najważniejszym i 
przełomowym wydarzeniem w 
życiu naszych przodków, było 
oderwanie się od korzeni i prze-
siedlenie na Podole. Doskonale 
wiemy jak duży to wstrząs, bo też 
mamy za sobą takie przeżycie. Co 
prawda my zostaliśmy wygnani i 
opuściliśmy ojczystą ziemię pod 
groźbą utraty życia, a oni dobro-
wolnie, ale odczucia związane z 
opuszczeniem swojego środowi-
ska i rodzinnego domu, są takie 
same. Towarzyszyły im również 
podobne obawy i niepokoje, bo 
nie znali stron, w których mieli 
rozpocząć budować nową przy-
szłość. Miało to miejsce na po-
czątku XVI wieku, kiedy Ziemią 
Załoziecką włodarzył hetman 
Marcin Kamieniecki. I to on 
przedstawił im wizję nowego lep-
szego bytu, oraz zachęcił do wy-
prawy, która zmieniła bieg ich ży-
cia. Represjonowani i zagrożeni 
ubóstwem, oprócz bolesnego roz-
stania z ojcowizną, nie wiele mie-
li do stracenia. Sporo natomiast 
do zyskania. Nie znam kryteriów 
formowania takich grup przesie-
dleńczych. Na pewno odbywało 
się to za porozumieniem moż-
nych tych czasów i na zasadzie 
rozgęszczania przeludnionych 
małopolskich wsi. Trudno sobie 
wyobrazić, aby przesiedlano całe 
wioski, bo kto by uprawiał porzu-
coną ziemię. Ponadto część ziemi 
należała do włościan i nie sądzę, 
aby wszyscy porzucali ojcowiznę. 
Prawdopodobnie rodzice zosta-
wali z rodziną najstarszego syna 
lub córki, spadkobiercami ojco-
wizny, a reszta wyjeżdżała. Była 
to wyprawa wielodniowa z całym 
dobytkiem. Prowadzili też zwie-

NIEZWYKŁE  CZASY  LUDZIE I 
ZDARZENIA
Adolf Głowacki
Informacje zebrane od ludzi starszych urodzonych na Podolu odnalezione w dokumentach 
archiwalnych,  wybrane z opracowań historycznych i odtworzone z pamięci.
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rzęta, więc poruszali się wolno. 
Mieli do przebycia ponad 250 ki-
lometrową trasę. Tyle mniej wię-
cej dzieliło ich, od tej zachwala-
nej kresowej „Ziemi Obiecanej”. 
Starsi mogli nie wytrzymać tru-
dów takiej podróży i spartańskich 
warunków okresu zagospodaro-
wywania. Prawdopodobnie grupy 
przesiedleńcze formowano z 2-3 
wsi, albo główną z jednej, wzmoc-
nioną mieszkańcami sąsiednich. 
Nie trudno sobie natomiast wy-
obrazić, jak wyglądało rozstanie, 
bo elementy tego przetrwały do 
końca naszego pobytu na ojczy-
stej ziemi. Na wozy załadowali 
skromny dobytek, żywność, nie-
zbędny sprzęt oraz narzędzia do 
uprawy roli i budowy domów. Na-
stępnie ucałowali ręce rodzicieli, 
progi rodzinnych domów, ziemię 
dotychczasową żywicielkę i uści-
skali pozostających. Po tym na 
wozach usadowili matki z dzieć-
mi, powożący zrobili batami znak 
krzyża przed końmi, wszyscy się 
przeżegnali i wyruszyli w niezna-
ne. Z dala skinieniem ręki, jeszcze 
raz pożegnali bliskich, sąsiadów i 
przyjaciół. Z nimi zostawiali wie-
le przeżytych zdarzeń, radości, 
smutków, powiązań rodzinnych, 
przyjaźni i innych związków. Nim 
zanurzyli się w lasy, załzawionym 
wzrokiem i westchnieniem poże-
gnali też bliskie sercu pola, łąki 
i widoki. Nie było to czasowe 
rozstanie, lecz pożegnanie. Odle-
głość, jaka miała ich rozdzielić, 
nie dawała nadziei na ponowne 
widzenie. Wiele wskazuje na to, 
że wieś, w której główna grupa 
porzuciła swoje domy, to Buko-
wina w pobliżu Biłgoraja na San-
domierszczyźnie.  Ta nowa ziemia 
nie zawiodła ich oczekiwań. Kra-
ina okazała się urokliwa, urozma-
icona wzniesieniami, z żyzną zie-
mią, rozległymi lasami i licznymi 
źródłami z  czystą wodą. Osadzo-
no ich na pustkowiu nad rzeczką, 
kilka kilometrów za istniejącymi 
rusińskimi Podliskami. Ówcze-
sne osadnictwo skupiało się nad 
wodą. Łatwe pozyskiwanie tego 
życiodajnego płynu, decydowa-
ło o wyborze miejsca na osadę. 
Studnie zaczęto drążyć później, 
gdy zabrakło terenów z wodami 
powierzchniowymi. 
Początki były trudne. Zaczęli, 
bowiem od budowy domów i za-
gospodarowywania nietkniętej 
sochą, porosłej burzanami ziemi. 
Powiększali też jej obszar wypa-
laniem lasów i wycinką drzew 
na budulec. Wydajniejsze źródła 
pogłębili i obłożyli kamieniami. 
Z nich brali wodę do celów spo-
żywczych. Te kyrnice przetrwały 
do końca naszego pobytu w Mil-
nie. Z tej koło Wuzera, jeszcze w 
1944 roku brał wodę Krakowiak, 
Krawcy, Baranicha i Szeligi. 
Rzeczka zabezpieczała dostatek 
wody dla potrzeb gospodarczych. 
Na czas zagospodarowania, przez 
kilka pierwszych lat, całkowicie 
zostali zwolnieni z pańszczyzny. 
Później była ona tylko trzydnio-
wa. Dla upamiętnienia rodzinne-
go sioła, nową osadę nazwali Bu-
kowina. Nazwa Milno pojawiła 
się później, gdy ukształtowały się 
wszystkie przysiółki: Bukowina, 

Kamionka, Krasowiczyna oraz 
Podliski i połączyły w jedną dużą 
wioskę.

3. HETMANI I KSIĄŻĘTA ZA-
ŁOZIECCY

 Wkrótce dobrze zapowiadającą 
się przyszłość, zmąciło zagroże-
nie tatarskie. Odetchnęli, gdy het-
man Marcin Kamieniecki rozgro-
mił kilka zapędzonych w te strony 
czambułów. Jednocześnie by 
stawić skuteczniejszy opór więk-
szym siłom, przystąpił do budowy 
zamku obronnego w Załoźcach.
Nasi pra, pra, też prawdopodob-
nie pracowali przy wznoszeniu tej 
budowli. Ten zamek umocniony 
przez jego syna Jana, wielokrotnie 
później stawiał skuteczny opór 
najeźdźcom. W czasie najazdów, 
ludność okolicznych wsi, kryła 
się w lasach. Ich częstotliwość w 
pewnych okresach była znaczna. 
W latach 1612-1621, Tatarzy 31 
razy wdzierali się w granice Rze-
czypospolitej. Źródła historyczne, 
pamiętniki i listy z tego okresu, 
opisują grozę owych tragicznych 
wydarzeń. Książę Jerzy Zbarazki 
pisze: „Zasięg grabieży Tatarów 
w samym tylko 1620 roku, ob-
jął całe Podole, Ruś Czerwoną i 
część Wołynia”.  O ogromie znisz-
czeń, młody Jan Sobieski w liście 
do siostry Katarzyny Radziwiłł pi-
sze: „Mój Zborów, Jezierna, Po-
morzany i inne miasta tak siadły, 
że znaku gdzie co było nie znajdu-
ję, a chłopa i na lekarstwo”.
”. Aby w porę ostrzec ludność, 
każde osiedle budowało na wzgó-
rzu wysoką wieżę, na której dzień 
i noc czuwały straże. Jak tylko 
zaobserwowały dymy, łunę lub 
coś niepokojącego, wszczynały 
alarm i wszyscy uciekali w ostępy 
leśne. Po powrocie zastawali na 
ogół zgliszcza. Ci, którzy nie zdo-
łali zbiec, ginęli lub szli w jasyr. 
Hetman Jan Kamieniecki w 1547 
roku, założył w Załoźcach pierw-
szą parafię rzymskokatolicką. 
Odtąd nasi przodkowie w każdą 
niedzielę i święto, wędrowali tam 
na nabożeństwa, spotykali się z 
mieszkańcami sąsiednich wsi, na-
wiązywali znajomości i zadzierz-
gali przyjaźnie międzyosiedlowe. 
Trwałym śladem po Kamieniec-
kich, została Kamieniecka Dębi-

na, nazwa lasów ciągnących się 
na południe od Milna.  W 1578 
roku, Załoźce przejmuje książę 
Konstanty Wiśniowiecki. Roz-
budował on i upiększył zamek, 
który stał się jego ulubioną sie-
dzibą. Pięćdziesięcioletni wów-
czas książę, senator i mąż stanu, 
otaczał się przepychem. Do Zało-
ziec zjeżdżali wówczas najdostoj-
niejsi goście z Korony i Litwy. W 
1608 roku, w zamku przebywał 
car Dymitr Samozwaniec i tam 
w kościele, wziął ślub z Mary-
ną Mnirzchówną. W tym zamku 
młodość spędził osierocony w 
wieku 7 lat, książę Jeremi Wiśnio-
wiecki, słynny  z Ogniem i Mie-
czem Sienkiewicza, Jarema. W 
1618 roku zmarł mu ojciec książę 
Michał, a rok później matka Ra-
ina Mohylanka, córka hospodara 
Mołdawii. Ich ciała spoczęły w 
cerkwi zamkowej w Wiśniowcu. 
Sierotę przygarnął stryj Konstan-
ty. Jarema hasał po łąkach i der-
bach załozieckich, ścigał się po 
Serecie w zgrabnych czajkach i 
polował z synami Konstantego w 
okolicznych lasach. Później żywo 
interesował się rozwojem Zało-
ziec i okolicznych wsi. Bywał też 
w Milnie i wybudował tam mały 
zamek. Głównymi siedzibami 
Wiśniowieckich były Załoźce, 
Wiśniowiec i Zbaraż. Trasa z Za-
łoziec do tych miejscowości pro-
wadziła przez Milno. Był to rejon 
niebezpieczny. Siedziby magna-
tów ściągały czambuły tatarskie, 
zbrojne kupy chłopskie, zbie-
głych Kozaków i innych rabu-
siów. Kryli się oni w okolicznych 
lasach, jarach i wertepach. Jarema 
dla bezpieczeństwa podróżnych, 
wybudował sieć zamków i uforty-
fikowanych stanic. Pierwszy był 
w Milnie. Droga przechodząca 
przez Milno i Gontowę, to wów-
czas ruchliwy szlak handlowy i 
dyplomatyczny. Kursowały po 
nim zarówno karawany kupiec-
kie, jak i pojazdy ważnych oso-
bistości w licznej i bogatej asy-
ście. Wiele z nich zatrzymywało 
się w gontowieckiej i mileńskiej 
karczmie, by się posilić ugasić 
pragnienie, odpocząć i dać wy-
tchnąć zdrożonym koniom. Każ-
da karczma miała miejsca noc-
legowe, zadaszenie na pojazdy 
i stajnię dla koni. Mileńska stała 

na kamienieckim Huku. Ludność 
u zatrzymujących się handlarzy 
kupowała sukno, tkaniny, ozdo-
by i różny sprzęt gospodarski.  A. 
Czołowski w książce „Przeszłość 
i Zabytki Województwa Tarno-
polskiego” pisze: Tutaj w roku 
1641 wojewoda (Konstanty) na 
wieść o śmierci ostatniego syna 
Jerzego, rażony apopleksją, sam 
zakończył życie i stąd 27 czerwca 
wspólny odbył się pogrzeb ojca 
i syna do kościoła parafialnego, 
gdzie Jakub Sobieski zwłoki pięk-
ną pożegnał mową. Spadkobiercą 
dóbr załozieckich i zamku został 
wnuk Konstantego, syn Jerzego, 
książę Dymitr. Za jego dziedzic-
twa zamek ciężkie przechodził 
chwile.         
W 1647 roku dymy i pożogi, 
znowu spowiły kresową ziemię. 
Pod wodzą Bohdana  Chmiel-
nickiego, polskiego szlachcica, 
wybucha największe powstanie 
kozackie. Wspomagają go Ta-
tarzy Krymscy. Hetmani polscy 
początkowo zlekceważyli rebelię 
i nie połączyli sił w jedną całość. 
W 1648 r. Chmielnicki z chanem 
zwyciężają pod Korsuniem i Żół-
tymi Wodami. Z pod Piławiec 
regimentarze wycofują się bez 
walki. Na dodatek umiera król 
Władysław IV. Po elekcji Jana 
Kazimierza, Chmielnicki wyco-
fuje się w głąb spustoszonych 
Kresów, ale w 1649 wraca z całą 
potęgą i chanem i bezskutecznie 
oblega w Zbarażu 15 tysięcy ry-
cerstwa polskiego. Obroną dowo-
dzi książę Jeremi Wiśniowiecki. 
Na odsiecz przychodzi król z 
wojskiem. Bitwa pod Zborowem 
zakończyła się Ugodą Zborow-
ską. Milno i Załoźce leżą na tra-
sie Zbaraż-Zborów. Przewaliły 
się, więc tędy krocie Tatarów, 
Kozaków i Czerni, idących na 
spotkanie wojskom królewskim. 
Złupiony został przez nich zamek 
załoziecki, spustoszone miasto, 
zniszczony zamek mileński i wieś 
zrównana z ziemią. Podobny los 
spotkał okoliczne miejscowości. 
Poborcy podatkowi w sprawoz-
daniu z 22 lipca 1649 roku po-
dają: Ze względu na duże spusto-
szenie wsi, karczm i cerkwi oraz 
wymarcia i pobrania w niewolę 
ludzi, mało pieniędzy zebrali, a z 
Milna nic a nic bo wieś spusto-

szona w niwecz i jednego chłopa 
nie zostało.
Brak wiadomości ilu naszych 
przodków zginęło i poszło w ja-
syr. Większość na pewno zdoła-
ła zbiec i ukryć się w lasach, bo 
wieś się odrodziła. Po odejściu 
grabieżców wrócili i odbudowali 
swoje domostwa. Nie ulega wąt-
pliwości, że poborcy zastali wieś 
spaloną i pustą. Ludzie mogli 
jeszcze przebywać w kryjówkach 
leśnych, lub celowo się przed 
nimi ukryli, aby stworzyć pozory 
całkowitej zagłady sioła. Wiśnio-
wieccy mogli oczywiście osadzić 
nowych osadników polskich, 
ale Rusinów nie sprowadzali, a 
do końca stanowili oni połowę 
ludności Milna. Potwierdza to, 
że sporo się uratowało. Straty 
na pewno były i uzupełniono je 
nowymi nasiedleniami. Gonto-
wiecka ludność też się wówczas 
uratowała, bo w porę została 
ostrzeżona przez strażników z 
wieży i zbiegła w lasy. Wieża 
stała na Gontowieckiej Górze. 
Ten system ostrzegania był wów-
czas powszechny. Chmielnicki 
szedł jak lawina, niszcząc po 
drodze wszystko, co napotkał. 
Kraj przed nim powstawał, za 
nim pustoszał. Kwitnąca ziemia 
zamieniła się w pustynię. Jesz-
cze większe spustoszenie czynili 
wspierający go Tatarzy. Grabi-
li, co napotkali. Starszych ludzi 
mordowali, a młodszych brali do 
niewoli. Rusini służyli w armii 
Chmielnickiego, natomiast ich 
bezbronne żony i dzieci, Tatarzy 
gnali w jasyr. Tym, co zrabowali i 
ludźmi, Chmielnicki płacił im za 
wsparcie w wojnie z Polakami. 
Takiego barbarzyństwa, żaden 
wódz się nie dopuścił. Te strasz-
ne czasy, dobrze charakteryzuje 
rozmowa borowego ze Skrzetu-
skim w Ogniem i Mieczem H. 
Sienkiewicza: Wariaty chodzą 
po lesie i krzyczą ci, co im się od 
tych okropności w głowach po-
mieszało. A może to wilcy wyją? 
Gdzież tam Panie. Wilków teraz w 
lesie nie ma; wszystkie poszły do 
wsi gdzie mają trupów dostatek. 
Straszne czasy - odrzekł na to ry-
cerz  - w których wilcy we wsiach 
mieszkają, a w lasach  obłąkani 
ludzie wyją. Boże! Boże!
Historycy ukraińscy sławiąc 
Chmielnickiego, zupełnie ten 
problem pomijają. Boją się, że 
przyćmiłoby to blask dziesiątków 
spiżowych pomników wodza. 
Pomijają też, że kwitnące Kresy 
zamienił w pustynię. Po zawarciu 
Ugody Zborowskiej, Chmielnic-
ki z Chanem wycofują się, ale w 
1651 roku wracają. 

Do walnej bitwy dochodzi pod 
Beresteczkiem. Tym razem na-
tknęli się na połączone siły pol-
skie, pod wodzą króla Jana Ka-
zimierza. Henryk Sienkiewicz 
w epilogu Ogniem i Mieczem 
pisze: Na polach Beresteczka 
spotkały się wreszcie owe krocio-
we zastępy i tam stoczono jedną 
z największych bitew w dziejach 
świata, której odgłosem brzmiała 
cała ówczesna Europa. Trwała 
ona trzy dni. Przez dwa pierwsze 
ważyły się losy – w trzecim 
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doszło do walnego boju, który 
przeważył zwycięstwo. Rozpoczął 
ów bój książę Jeremi. I nastał 
dzień gniewu, klęski i sądu. Kto 
nie był zduszon, lub się nie utopił, 
szedł pod miecz. Spłynęły krwią 
rzeki tak, że nie rozpoznałeś czy 
krew czy woda w nich płynie. Li-
tość zgasła i rzeź trwała do nocy. 
Rzeź taka, jakiej najstarsi nie 
pamiętali wojownicy i na której 
wspomnienie włosy stawały im 
później na głowach. Gdy wresz-
cie ciemności okryły ziemię, sami 
zwycięzcy byli przerażeni swoim 
dziełem. Nie śpiewano Te Deum 
i nie łzy radości, lecz łzy żalu i 
smutku, płynęły z dostojnych oczu 
królewskich. 
Po tym pogromie, Chmielnic-
ki już się nie dźwignął. W 1653 
roku Perejesławska Rada, pod-
dała bezwarunkowo kozaczyznę 
Moskwie, która wkrótce wybiła 
im z głowy wszelkie swobody 
kozackie. Próby wyłamywania 
się z rygorów, tłumiła w zarodku. 
W 1709 roku pułki cara Piotra I 
zdobywszy Sicz, rozstrzelały na 
miejscu większość wziętych do 
niewoli, a reszta poszła na Sybir. 
W 1775 roku caryca Katarzyna II, 
kazała zrównać z ziemią odradza-
jącą się Nową Sicz, mieszkańców 
zaś przesiedlić w odległe strony. 

Kozacy z łezką w oku wspomina-
li czasy „ucisku królewskiego”, 
kiedy to Sicz stanowiła równo-
prawny składnik Rzeczypospo-
litej, z pełnym poszanowaniem 
mowy i wiary. W 1675 roku, ko-
lejnego najazdu dokonują Tatarzy 
z Turkami. Milno ponownie zo-
staje zniszczone, ale załozieckie-
go zamku nie zdobyli. W książce 
A. Czołowskiego jest taki zapis 
tego wydarzenia: W roku 1675 
z początkiem sierpnia, zamek 
ocalał dzięki szczególnemu wy-
padkowi. Oto Ibrahim Szyszman 
pasza wysłał na jego zdobycie z 
pod Zbaraża, kilku baszów razem 
z hordą tatarską. Zamek obsadzo-
ny przez księcia Dymitra Wiśnio-
wieckiego załogą pod dowódz-
twem Hersza  i podstarościego 
Hryniewicza, mężny stawił opór. 
Po dwóch odpartych szturmach, 
Turcy zwyczajem wschodnim po-
stanowili zasięgnąć wróżby co 
do wyniku rozpoczętej akcji i w 
tym celu wypuścili ku zamkowi 
czarną  kurę. Kura z gdakaniem 
wróciła w obóz muzułmański, 
co nieprzyjaciel wziąwszy za zły 
omen, spalił tylko miasteczko, a 
sam odstąpił od oblężenia.
Tym razem najeźdźców rozgro-
mił Jan III Sobieski, król polski. 
Po Dymitrze Załoźce przeszły na 
jego córki. Wiktorię w 1692 roku 
poślubił hetman Józef Potocki, 
wojewoda kijowski. Prowadził 
on szeroką działalność gospodar-
czą i protegował handel z krajami 
Lewantu. Zmodernizował też za-
mek. Kamienieccy, Wiśniowiec-
cy i Potoccy, aby dysponować 
odpowiednią liczbą szabel, osa-
dzali tu dużo weteranów drobnej 
szlachty. Potocki trzymał też kil-
ka chorągwi węgierskich. Wielu 
z tych Madziarów zauroczonych 
miejscowymi krasawicami, zo-
stało na stałe. Takie nadania były 

też w Milnie. Z nich wywodzą 
się nasi Zalescy, Maliszewscy, 
Zawadzcy i inni. Do naszych cza-
sów, cztery sąsiadujące rodziny 
Letkich, nazywano Gierami. To 
prawdopodobnie jeden z tych 
Węgrów o nazwisku Gera, był 
protoplastą tej rodziny. Po nim do 
1788 roku obejmują to Olszow-
scy, a w 1820 pojawiają się Let-
cy. Ten ród z czasem się rozrósł 
i siedlisko zostaje podzielone na 
pół, a następnie na ćwiartki. Choć 
linia męska Gery wygasła, nazwi-
sko przetrwało w formie przezwi-
ska. Józef Potocki podobnie jak 
książę Konstanty Wiśniowiecki, 
chętnie przebywał w Załoźcach. 
A. Czołowski w przytoczonej 
wyżej książce pisze:
Upodobawszy sobie na starość 
to miejsce, przemieszkiwał tu 
chętnie, wspaniałym otoczony 
dworem i tu 19 maja 1751 roku 
zakończył życie. Stąd osiem tygo-
dni później nastąpiła eksporta-
cja jego zwłok do Stanisławowa, 
wśród niebywałych uroczystości 
pogrzebowych.

Przytaczam te wszystkie wy-
darzenia, bo nasi przodkowie 
w nich uczestniczyli. Razem z 
włodarzami Ziemi Załozieckiej, 
współtworzyli historię tego re-
gionu.
W tamtych czasach ciągłych wo-
jen i potyczek, szlachta gro czasu 
spędzała na koniach z szablą w 
ręku, część włościan wojowała 
z nimi w służbie pomocniczej, a 
reszta pracowała, aby zapewnić 
byt sobie i ich rodzinom. Wszy-
scy przeżywali gorycz porażki i 
radość zwycięstwa oręża polskie-
go.
Wielbili wręcz księcia Jaremę 
za obronę pobliskiego Zbaraża i 
świętowali wielkie zwycięstwo 
pod Beresteczkiem. Polska wy-

chodzi zwycięsko z wojen z Tur-
kami i Tatarami. W 1699 roku 
w wyniku traktatu pokojowego 
podpisanego w Karłowicach, od-
zyskuje województwo kijowskie 
i bracławskie, oraz część Podola 
z Kamieńcem Podolskim. Dopie-
ro po bez mała dwóch wiekach, 
nasi przodkowie mogli zdjąć stra-
że z wieży obserwacyjnej, ode-
tchnąć z ulgą i zacząć budować 
przyszłość, bez lęku utraty tego 
dorobku. Do tego czasu, trudne 
przeżywali chwile i wielokrotnie 
ucieczką w lasy, ratowali życie, 
a po odstąpieniu najeźdźców, od 

podstaw budowali swoje domo-
stwa. Wielu z nich niestety przed-
wcześnie oddało życie lub zosta-
ło schwytanych i poszło w jasyr. 
Kobiety i dziewczęta wychowane 
w rygorach chrześcijańskiej czy-
stości, przeżyły wstrząs sromoty 
gwałtu, haremu i pohańbienia 
przez pohańców. Mężczyźni zaś 
sprzedani na targach bazarów 
wschodnich, do końca swoich dni 
pracowali jako niewolnicy mu-
zułmańscy. 

CDN….    

/ Portret Jeremiego Wiśniowieckiego. Fot. NAC 

MY JESTEŚMY Z MIASTA POEZJI
I NAJPIĘKNIEJSZYCH KOBIET 
POLSKICH
Aleksander Szumański  – dla „Barw Kresów”
Kto poznał miasto siedmiu pagór-
ków fiesolskich, miasto muzyki, 
inteligencji i najpiękniejszych ko-
biet polskich, ten uwierzy w mi-
łość i w piękno w pięknie. 

Ile strof poetyckich i prozy, ile 
zasług w hołdzie dla tego miasta 
i Kresów powstało za przyczyną 
takich osób i autorów  jak Marian 
Hemar i  Juliusz Słowacki, Feliks 
Konarski, Witold Szolginia, Kor-
nel Makuszyński, Jerzy Janicki, 
Janusz Wasylkowski, Stanisław 
Wasylewski, Jan Lam  (urodzony 
w Stanisławowie ), Beata Obe-
rtyńska, Maryla Wolska, Artur 
Grottger, Teodor Axentowicz, 
Gabriela Zapolska, Maria Konop-

nicka, Maria Dulębianka, Henryk 
Zbierzchowski, Zbigniew Herbert, 
Leopold Staff, Aleksander Fredro, 
Tadeusz Śliwiak, Jerzy Michotek, 
Emanuel Szlechter, Wiktor Bu-
dzyński - urodzony w Stanisławo-
wie, Jan Kasprowicz, , Seweryn 
Goszczyński, Władysław Bełza 
( autor „Katechizmu polskiego 
dziecka”), Seweryn Goszczyński, 
Karolina Lanckorońska, Stanisław 
Lem, Ignacy Mościcki, Piotr Skar-
ga, Karol Szajnocha, , Franciszek 
Smolka – (twórca Kopca Unii Lu-
belskiej ) , Franciszek Karpiński, 
Juliusz Kleiner,  Juliusz Kossak 
, Ignacy Jan Paderewski, Walery 
Łoziński, Ignacy Łukaszewicz, 
Włada Majewska, Edward Rydz – 

Śmigły, , ks. Tadeusz Fedorowicz, 
ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, 
Kazimierz Wajda (Szczepcio ), 
Henryk Vogelfänger ( Tońcio ), 
Jan Kasprowicz oraz wielu in-
nych.

W ciężkim znoju rodziły się 
„Lwowskie Spotkania” miesięcz-
nik społeczno – kulturalny. To 
doprawdy znakomita pozycja na 
lwowskim bruku. Najbardziej wy-
magający potrafią docenić kunszt 
edytorski i redaktor naczelnej re-
daktor tego miesięcznika Bożeny 
Rafalskiej. 

Gdy przeglądam te znakomite 
karty traktujące o zamierającej  

kulturze Lwowa, o historii za-
bytków lwowskich, o wielkich 
lwowianach którzy rozsławili to 
miasto na całym świecie, słyszę 
głos Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego, który w listo-
padzie 1920 roku odznaczył to bo-
haterskie miasto Orderem Virtuti 
Militari. 

Miasto Semper Fidelis. Ocalić od 
zapomnienia ziemie kresowe taki 
cel przyświeca pismu. Przypo-
mnieć drogę życiową tych wiel-
kich zapisanych złotymi zgłoska-
mi w poczcie lwowiaków. I tak 
dla przykładu z zapartym tchem 
czytamy zapis specjalnego nume-
ru pisma poświęcony poecie Zbi-

gniewowi Herbertowi. na kartach 
„Lwowskich Spotkań. 

/ Herbert, lata młodości
W tym tekście odkryłem zupeł-
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nie nieznane epizody z życia tego 
wielkiego polskiego poety, który 
nie został laureatem nagrody No-
bla, choć powinien, ten książę nie-
złomny polskich poetów. W latach 
osiemdziesiątych XX w. Herbert 
stał się sztandarowym poetą pol-
skiej opozycji. Od 1986 mieszkał 
w Paryżu, gdzie współpracował z 
„Zeszytami Literackimi”. Do Pol-
ski powrócił w 1992 roku.

Urodził się we Lwowie 29 paź-
dziernika 1924 roku. Pochodził 
z polskiej rodziny o tradycjach 
kulturalnych i patriotycznych. Był 
synem Marii z Kaniaków i Bole-
sława Herberta, legionisty, praw-
nika, profesora ekonomii.
Jako poeta zadebiutował na ła-
mach prasy w 1950. Jego debiut 
książkowy, tom wierszy „Struna 
światła” ukazał się w 1956. 10 
lipca 2007 roku Sejm R P uchwa-
lił rok 2008 „Rokiem Zbigniewa 
Herberta”.
Do najbardziej cenionych dzieł 
Herberta należy cykl utworów o 
Panu Cogito, postaci zanurzonej 
we współczesności, a jednocze-
śnie mocno zakorzenionej w euro-
pejskiej tradycji kulturowej.
I tak etos poety - wieszcza XX 
wieku przypadł w udziale mojemu 
ziomkowi lwowianinowi Zbignie-
wowi Herbertowi. Znawcy poezji 
twierdzą, iż właśnie Zbigniew 
Herbert powinien być laureatem 
literackiej nagrody Nobla dla Pol-
ski. Dla mnie ogromnie prestiżo-
wą nagrodą jest Nagroda Pierście-
nia i tytuł Księcia Słowa (Rada 
Naczelna Zrzeszenia Studentów 
Polskich), którą uzyskał Zbigniew 
Herbert w 1961 roku.
Publicysta lwowski Mariusz Ol-
bromski historyk literatury, krytyk 
literacki, pisarz i poeta  na łamach 
„Lwowskich Spotkań” nazwał 
Zbigniewa Herberta „Poetą wier-
ności”.
Twórczość Zbigniewa Herber-
ta powstała z potrzeby oporu w 
okresie powojennym wobec na-
rzuconego siłą Polsce zniewole-
nia, sprzeciwu wobec przemil-
czania dziedzictwa kulturowego, 
podważania tradycyjnego systemu 
wartości. Z negacji konformizmu i 
relatywizmu.

Dom
Zbigniew Herbert

Dom nad porami roku
dom dzieci zwierząt i jabłek
kwadrat pustej przestrzeni
pod nieobecną gwiazdą

dom był lunetą dzieciństwa
dom był skórą wzruszenia
policzkiem siostry
gałęzią drzewa

policzek zdmuchnął płomień
gałąź przekreślił pocisk
nad sypkim popiołem gniazda
piosenka bezdomnej piechoty

dom jest sześcianem dzieciństwa
dom jest kostką wzruszenia

skrzydło spalonej siostry

liść umarłego drzewa
Autor: Zbigniew Herbert

Pożegnanie września
Zbigniew Herbert

Dnie były amarantowe
błyszczące jak lanca ułańska

śpiewano w megafonach
anachroniczną piosenkę
o Polakach i bagnetach

tenor ciął jak szpicrutą
i pokażdej zwrotce
ogłaszano listę żywych torped

które notabene
przez sześć lat wojny
szmuglowały słoninę
żałosne niewypały

wódz podnosił brwi
jak buławę
skandował: ani guzika

śmiały się guziki:

nie damy nie damy chłopców
płasko przyszytych do wrzoso-
wisk  

W krakowskim Parku dra Hen-
ryka Jordana  pośród najwybit-
niejszych Polaków uświetnio-
nych rzeźbami popiersi znajduje 
się popiersie Zbigniewa Herber-
ta  Uroczystość zorganizował 
– jak zwykle – fundator rzeźby 
popiersia jubilata – patriotycz-
ny prezes krakowskiego Parku 
dra Henryka Jordana Kazimierz 
Cholewa.

Przesłanie Pana Cogito” należy 
do utworów wieszczych. Alego-
ria jest w tym utworze umow-
na, ale przerażająco wieszcza 
- przewidująco - prorocza, ale i 
dająca nadzieję:

„...ocalałeś nie po to, aby żyć
masz mało czasu trzeba dać 
świadectwo
bądź odważny gdy rozum zawo-
dzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie 
to się liczy

a Gniew twój bezsilny niech bę-
dzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżo-
nych i bitych

niech nie opuszcza ciebie twoja 
siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy - oni 
wygrają

pójdą na twój pogrzeb i z ulgą 
rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony 
życiorys
i nie przebaczaj zaiste nie w 
twojej moc
przebaczać w imieniu tych któ-
rych zdradzono o świcie…”

Utwór powstał w 1974 roku.

Nierzadko w tekstach publicy-
stycznych, czy wierszowanych 
napotyka się w lwowskim pi-
śmie bałak, czy szmonces, te 
gwary przedmieść lwowskich, 
będące niestety w zaniku.  W 
ten sposób „Lwowskie Spotka-
nia” dają niejednokrotnie odpo-
wiedź redaktorowi „Cały Lwów 

na mój głów”, czyli Jerzemu 
Janickiemu, który martwił się 
zanikającym bałakiem i szmon-
cesem w swoich opowiadaniach 
„Krakidały” prezentowanych w 
„Lwowskich Spotkaniach”, w 
rozmowach z Bożeną Rafalską 
w galerii przy ulicy Badenich 9 
(Rylejewa ) we Lwowie.  

Spacerkiem po Kresach inaugu-
racyjnie odwiedzamy Stanisła-
wów.

Miasto Stanisławów zostało za-
łożone w 1662 r. na miejscu wsi 
Zabłotowo przez Andrzeja Po-
tockiego, który nadał mu nazwę 
Stanisławów na cześć swego 
ojca Stanisława Rewery Potoc-
kiego. 

/ Andrzej Potocki, hetman polny koron-
ny

Pierwotnie pomyślany jako 
twierdza do obrony Rzeczypo-
spolitej przed najazdami Tata-
rów. 

W kolejnych latach, dzięki życz-
liwości Potockiego, swoich ko-
ściołów doczekali się również 
katoliccy Ormianie, oraz wła-
snej cerkwi i szkoły wyznawcy 
prawosławni. W 1669 Potocki 
założył w mieście szkołę tzw. 
kolonię akademicką po auspi-
cjami Akademii Krakowskiej, 
którą później przejęli jezuici. 

Od 1672 roku czyli od upadku 
Kamieńca Podolskiego, forte-
ca stanisławowska wraz z po-
bliskim Haliczem przejęła na 
siebie ciężar obrony południo-
wo-wschodnich granic Rzeczy-
pospolitej. 

Turcy już w roku 1676 oblegali 
mury Stanisławowa, który obro-
nił się, ale kosztem ogromnych 
zniszczeń, stąd decyzja sejmu 
warszawskiego z roku 1677 o 
zwolnieniu go z podatków. W la-
tach 1679-1682 pod kierunkiem 
Karola Bonowego odnowiono i 
umocniono fortyfikacje.

W 1767 roku w Stanisławowie 

powstał browar w nowo wybu-
dowanym ogromnym baroko-
wym gmachu w którym niestety 
nie warzy się już piwa.

Stanisławów na sejmikach ha-
lickich bywał nazywany głową 
całego Pokucia. Rozbudowany 
w epoce baroku, nazywany był 
czasami „małym Lwowem”. 
Stanowił przecież ważny ośro-
dek kultury ormiańskiej w Pol-
sce. W tamtejszym kościele or-
miańskim znajdował się do 1946 
cudowny obraz Matki Boskiej 
Łaskawej (po wojnie przewie-
ziony do Gdańska).

Maciej Rosalak redaktor „Rze-
czypospolitej” podaje:

„Najbitniejszym ze wszystkich 
bitnych Potockich był zapewne 
Stanisław Rewera. Brał udział 
w prawie 50 bitwach i aż dziw 
bierze, że dożył niemal  80 lat i 
zmarł własną śmiercią. Walczył 
już przeciw rokoszanom pod 
Guzowem w 1607 roku, a na-
stępnie bił się za Rzeczpospolitą 
z Miskwicinami, Turkami, Ko-
zakami, Szwedami i Siedmio-
grodzianami. Widziano go m.in. 
pod Smoleńskiem, Cecorą, Cho-
cimiem, Górznem, Zborowem, 
Ochmatowem, Gródkiem Jagiel-
lońskim, Warszawą, Czarnym 
Ostrowem i Cudownem. Nosił 
buławę polną koronną i wielką 
koronną, władał 12 starostwami 
i trzema województwami. Pan 
co się zowie. Pan w rzeczy sa-
mej – po łacinie re vera”.

Stanisławów położony jest na 
południe od Lwowa, a stąd tylko 
krok do Kamieńca Podolskiego, 
krok do Lwowa i trzy kroki, no 
może cztery kroki do Krakowa. 
Informator „Turystyka senty-
mentalna w praktyce” poleca 
danie „Suhsi z dynią”, w okresie 
jesiennym w czasie tygodnia z 
dynią. Polecana jest restauracja 
„Nadija”, w której można zamó-
wić tradycyjne huculskie dania, 
jak kaszę z dyni i strudel z dy-
niowym miąższem. 

Oczekuję z „Nadiji” zaprosze-
nia, poza dynią preferuję blon-

dynki.

To piękne 
miasto po-
z o s t a w a -
ło jednak 
w cieniu 
Lwowa i 
Krakowa, 
mimo, iż 
S t a n i s ł a -
wów był 
jednym z 
n a j w a ż -
niejszych 

ośrodków kultury galicyjskiej. 
Był przecież tyglem wielu na-
rodów i wyznań. Polacy, Rusini, 
Żydzi, Ormianie, Węgrzy, Gre-
cy, Karaimowie, Niemcy, przez 
wieki przyczyniali się do rozwo-
ju miasta. 

Kwitły wspólna kultura i sztuka. 
Nie należy zapominać, iż miasto 

Stanisławów wydało wielu wiel-
kich Polaków – Franciszka Kar-
pińskiego – poetę, autora pieśni 
patriotyczno – religijnych m.in. 
„Kiedy ranne wstają zorze”, 
„Wszystkie nasze dzienne spra-
wy”, czy „Bóg się rodzi”,    Jana 
Lama – pisarza, autora „Wielkie-
go świata Capowic”, Stanisława 
Wasylewskiego – znakomitego 
eseistę, Wiktora Budzyńskiego 
– pisarza, poetę, twórcę radio-
wej „Wesołej Lwowskiej Fali”, 
autora wodewilu „Preclarka z 
Pohulanki”, wielu uczonych i 
bohaterów narodowych jak ge-
nerałów – Ludwika Bitnera, 
Bernarda Monda, 

Bolesława Popowicza, Stanisła-
wa Sosabowskiego, 

twórcę pierwszej polskiej bry-
gady spadochronowej, bohatera 
spod Arnhem, wielu polityków. 

Należy wspomnieć o kobiecie, 
oczywiście jest – Barbara Lu-
dwiżanka – wybitna polska ak-
torka.

Naturalnie żałuję, iż nie urodzi-
łem się w Stanisławowie, ale 
wszystko jest przede mną.

 Do zobaczenia za miesiąc
 Aleksander Szumański
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POMNIK WIELKIEGO 
KRESOWIAKA W GDAŃSKU
Anna Małgorzata Budzińska
Nie, nie zgadliście tytułu! Nie chodzi o pomnik Neptuna 
w Gdańsku- on nie był z Kresów- haha!  
Rzecz będzie o pomniku Jana III Sobieskiego.
W czasie niedawnych, wakacyjnych wędrówek natknę-
łam się w Gdańsku na pomnik, na który kiedyś nie zwró-
ciłam uwagi. Teraz zaintrygowała mnie tablica z napi-
sem: 
KRÓLOWI JANOWI III MIASTO LWÓW
-skąd ten Lwów w Gdańsku?

/ Pomnik Jana III Sobieskiego w Gdańsku

Pomnik stoi na skwerku, wśród dość ruchliwych ulic, na 
Targu Drzewnym. Ten napis na cokole  przypomina o losie 
tysięcy Polaków, którzy musieli opuścić swój  ukochany 
Lwów, by szukać sobie innego miejsca na ziemi, miejsca, 
którym w końcu stał się dla wielu Gdańsk. 
Zacznijmy jednak od początku. 
W 1883 r. w najważniejszych miastach byłej, podzielonej 
między zaborców, Polski  celebrowano dwusetną rocznicę 
odsieczy wiedeńskiej- mniej lub bardziej jawnie i hucznie- 
w zależności od możliwości. Na odważny krok zdecydo-
wano się we Lwowie- cieszącym się wtedy względną swo-
bodą, gdzie postanowiono uhonorować pomnikiem postać 
polskiego monarchy. W tym celu przez dziesięć kolejnych 
lat cierpliwie gromadzono potrzebne fundusze. Możemy się 
o tym dowiedzieć z tekstu aktu pamiątkowego odczytanego 
przy odsłonięciu pomnika króla Jana III we Lwowie:
..Podpisani i uczestniczący w dzisiejszej uroczystości, podajemy do wia-
domości współczesnych i ku wiecznej pamięci potomnych, że w r. 1883, 
gdy kraj, naród i gród nasz święciły uroczyście 200 rocznicę pamiętnej od-
sieczy wiedeńskiej, gdy wspomnienia o zasługach nieśmiertelnej pamięci 
Jana III. odżyły w całej pełni, ówczesna Rada miasta Lwowa postanowiła 
uczcić trwale pamięć ostatniego króla-rycerza przez postawienie mu w 
najbliższej przyszłości pomnika i na ten cel uchwaliła odkładać corocznie 
przez lat dziesięć po tysiącu zł.
Ofiarność Gminy znalazła chętnych wykonawców.
W roku 1888 chlubnie znany rzeźbiarz lwowski p. Tadeusz Barącz wniósł 
ofertę, że za zwrotem kosztów pomocników i materyału, postawi z kamie-
nia krajowego ten pomnik i przedłożył jego szkice….”
We Lwowie pomnik ten stanął  pośrodku skweru na placu 
Świętego Ducha.

/ Pomnik króla Jana III we Lwowie

W końcowej części cytowanego tekstu czytamy:
„…Rada miejska oddając pomnik rodakom i mieszkań-
com tego starego grodu, składa trwały dowód czci, hołdu 
i tradycyą uświęconej wdzięczności dla wielkiego Obroń-
cy Chrześciaństwa i Polski, a zarazem obrońcy, opiekuna i 
przyjaciela Lwowa i jego mieszczaństwa. Niech ta rycerska 
postać będzie dla przyszłych pokoleń łącznikiem z przeszło-
ścią, a dla współczesnych niech będzie promieniem nadziei 
i bodźcem do czynów, przez które droga do wolności!”
To były ważne słowa dla Polaków, którzy żyli pod zabora-
mi i tęsknili do własnego państwa. Ten „promień nadziei” 
i „bodziec do czynów”, -ten pomnik wielkiego Polaka, a 
w dodatku Kresowianina był ważny i bliski dla wszystkich 
Lwowiaków.
Sobieski to jedyny król Rzeczypospolitej pochodzący z naj-
bliższych okolic Lwowa. Urodził się w Olesku, w zamku 
rodowym matki.

/ Olesko

Dzieciństwo spędził w rezydencji pradziada w Żółkwi, któ-
ra później, w dorosłym życiu była jego ulubionym miej-
scem. Młody Jan wychowywał się w atmosferze kultu dla 
osoby wielkiego przodka po kądzieli, którego przedstawia-
no mu jako wzór postawy żołnierza i obywatela. Pierwszy-
mi słowami w języku łacińskim, jakich nauczył się czytać 
przyszły król, miał być cytat z Ody Horacego: O, quam dul-
ce et decorum est pro patria mori („O, jak słodko i dostojnie 
jest umierać za ojczyznę”), wypisany na nagrobku Stanisła-
wa Żółkiewskiego

/ Grobowiec Żółkiewskich- przodków Jana Sobieskiego

Posiadał też w mieście rezydencję („Kamienicę królewską” 
na Rynku 6), w związku z czym często we Lwowie prze-
bywał.

/ Rynek Lwowa i dwie słynne kamienice: Czarna i Królewska- Sobieskiego.

/ Lwów dzisiaj

Wróćmy do pomnika.
Król przedstawiony został na tym pomniku w polskim na-
rodowym stroju- w żupanie i kontuszu, na wspiętym ru-
maku, przeskakującym obalone działo, kosz faszynowy i 
strzaskaną lawetę- to symbolizuje odniesione zwycięstwo.
Postać króla była zwrócona twarzą na południowy wschód, 
skąd najczęściej nadchodziło niebezpieczeństwo dla Lwo-
wa. 
Polacy odzyskali niepodległość, ale niestety -gdy w lip-
cu 1944 roku Lwów został ponownie zajęty przez ZSRR, 
powstał projekt, by Sobieskiego przerobić na Bohdana 
Chmielnickiego. Na szczęście to nie doszło do skutku. W 
roku1950 przekazano jednak pomnik władzom polskim. 
Przez 16 lat stał w parku w Wilanowie, a potem postano-
wiono go przenieść do innego miasta.  Szczególnie ener-
giczne były zabiegi Krakowa, z którym monarcha był dość 
silnie związany oraz Wrocławia, gdzie po wojnie osiadła 
największa grupa repatriantów lwowskich. 
W końcu jednak zdecydowano,  że niewygodny wówczas 
dla Warszawy pomnik, zostanie przeniesiony do Gdańska, 
z uwagi na głębokie więzi króla Jana III Sobieskiego z gro-
dem nad Motławą. To potwierdza chociażby medal wybity 
w Gdańsku na cześć monarchy 

/ 

Awers i rewers medalu

Jakie były te więzi króla z tym miastem?  Co  uczynił, że 
tu w Gdańsku stanął pomnik na jego cześć?  Złożyło się 
na to wiele okoliczności. 
Po pierwsze Jan III Sobieski bywał w Gdańsku z racji 
swych obowiązków jako właściciel starostw  pomor-
skich.
Ponadto był zaprzyjaźniony z tutejszymi uczonymi 
światowej sławy – Janem Heweliuszem i Adamem Ko-
chańskim, których wspierał także finansowo. Szczegól-
ną sympatią obdarzał Heweliusza; nie tylko przyznał 
mu stypendium 1000 florenów rocznie, ale i często  od-
wiedzał tego  naukowca. 
Najdłużej przebywał król w Gdańsku  prawie rok. Kiedy 
wczesną wiosną 1677 r w Warszawie wybuchła straszli-
wa zaraza, Sobieski z brzemienną królową Marysieńką 
wyjechali  z Wilanowa do Gdańska.  Zamieszkali  w 
domostwie  przy Długim Targu (numery 1-2). Był to 
szczególnie ważny pobyt, bowiem tu, 9 września 1677 r 

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA



1 września 2014 - strona 46                                                                                                                                                                                                            www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
urodził się syn Jana i Marii - Aleksander Benedykt.  Po-
byt pary królewskiej przedłużył się do 14 lutego 1678 r. 
Król Jana III zasłużył się dla miasta i ich mieszkańców, 
spełniając rolę mediatora, kiedy rozstrzygnął i załago-
dził długotrwałe spory i ostry konflikt między cechami 
i radą miasta. 
Tak więc było sporo  powodów, żeby lwowski pomnik 
króla o korzeniach kresowych stanął w końcu w Gdań-
sku.
 Transport z pomnikiem trafił nad Motławę 10 maja 
1965 roku. Ceremonia odsłonięcia nastąpiła 27 czerwca 
1965 roku. Pomnik usytuowano  w Gdańsku tak, że król 
zwrócony jest w kierunku zachodnim, skąd  wtedy spo-
dziewano się wrogów i niebezpieczeństwa. Oryginalna 
tablica z tekstem „Królowi Janowi III miasto Lwów” 
została ukryta i zamontowana dopiero po roku 1989.
Dla wielu Gdańszczan pomnik ten stał się  miejscem- 
symbolem wolności i niezłomności w dążeniu do celu. 
Dlatego większość manifestacji w okresie przemian 
zaczynała się właśnie tutaj. Już w latach 70. pod tym 
pomnikiem odbywały się nielegalne demonstracje tłu-
mione przez milicję, ZOMO i SB.

/ 

Naprzód rodacy! Manifestacja patriotyczna –lata 70 i 3maja 1981 

Również obecnie to jedno z najważniejszych miejsc, 
gdzie odbywają się coroczne majowe i listopadowe ma-
nifestacje patriotyczne.

/ Współczesne Parady Niepodległości w Gdańsku pod lwowskim pomni-
kiem Sobieskiego

Znamy życiorys Jana III Sobieskiego. Wszyscy uczy-
liśmy się o jego zwycięstwie pod Wiedniem i o wielu 
innych bitwach pod jego dowództwem.  W roku 1673 
Sobieski odniósł zwycięstwo pod Chocimiem nad 
przeważającymi  wojskami tureckimi. Dzięki temu po 
śmierci M. Korybuta Wiśniowieckiego został on wynie-
siony do godności króla Rzeczypospolitej.
Jan III Sobieski  jest  kojarzony głównie z wielkimi 
zwycięstwami oręża polskiego pod Podhajcami, Cho-
cimiem i Wiedniem.  Pod jego dowództwem, w dniu 
12 września 1683 rozegrała się wielka bitwa pod Wied-
niem, która zakończyła się pogromem Turków. Zginęło 
ich 15 000, a chrześcijan zaledwie 3 000. 
Sobieski zasłynął z umiejętności strategicznych, ale nie 
zapominajmy, że  posiadał także  gruntowne wykształ-
cenie filozoficzne, historyczne i filologiczne, władał 
językiem francuskim, niemieckim, włoskim, tatarskim, 
tureckim, oraz łaciną. Wiele podróżował, zdobywał 
różne doświadczenia, był światłym człowiekiem i me-
cenasem kultury.

Sobieski miał bardzo wszechstronne zainteresowania 
naukowe. Interesował się szczególnie matematyką, 
astronomią, architekturą oraz inżynierią. Odwiedzał 
często obserwatorium słynnego gdańskiego astronoma 
Jana Heweliusza, któremu asystował podczas pracy i 
obserwacji gwiazd. Król zwolnił jego browar z podat-
ków za co ten odwdzięczył mu się nazywając nowo od-
kryty gwiazdozbiór „Tarczą Sobieskiego”.

Jan III roztoczył opiekę nad zdolnymi artystami, w tym 
architektami  i malarzami  oraz humanistami, matema-
tykami i astronomami  Wielu z nich  nobilitował.
Zgromadził dużą bibliotekę. Wybudował pałac w Wila-
nowie, ufundował kościół kapucynów (jako votum za 
wiktorię wiedeńską, gdzie spoczywa jego serce) i ko-
ściół św. Kazimierza (sakramentek) na Nowym Mieście 
w Warszawie (kolejne votum) oraz Kaplicę Królewską 
w Gdańsku. Przebudował również jedną z kamienic na 
lwowskim rynku.
Był honorowym członkiem pierwszego na świecie to-
warzystwa geograficznego Accademia cosmografica 
degli argonauti, założonego przez weneckiego francisz-
kanina Vincenza Marię Coronelliego. Jego imię nosił 
statek gdański Johann der dritte König von Pohlen

To tak w skrócie o tym ciekawym pomniku gdańsko- 
kresowym i o królu, którego przedstawia.  To świa-
dek naszej historii. Losy tego pomnika były trudne i 
zagmatwane – podobnie jak wielu naszych Kresowian. 
Tułał się po wielu miejscach podobnie jak oni. Długo 
nie mógł przemówić swoimi pamiątkowymi napisami 
na cokole- tak jak i Kresowianie nie mogli opowiadać 
swoich tragicznych dziejów. 
Odwrócili go obliczem w kierunku zachodnim, nie ba-
cząc, że niebezpieczeństwo i napaść czyha raczej od 
wschodu. Kresowianom i wszystkim Polakom tez długo 
wmawiano wrogów z zachodu. 
Ot taki los, taka nasza historia… Oby nigdy więcej Jan 
III Sobieski nie musiał wypatrywać wrogów i szykować 
się do bitwy- nieważne z której strony. 

Wykorzystałam zdjęcia własne i Andrzeja Nowaka oraz 
materiały miasta Gdańsk, z internetu:

http://wikisource.org/wiki/Akt_erekcyjny_pomnika_
kr%C3%B3la_Jana_III_Sobieskiego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_kr%C3%B3la_
Jana_III_Sobieskiego_w_Gda%C5%84sku 

http://albumpolski.pl/artykul/krol-sobieski-mial-trzy-
-pieski 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski 

Rota Kresów
Edward Prus

Nie rzucim, ziemi skąd nasz ród,
ziem wschodnich nie sprzedamy.
Niczym nam Sybir, Katyń głód,
w nas duch jest nie złamany.
Pójdziem na hasło gdy da Bóg.
I padnie każdy wróg!
I padnie każdy wróg!

Powstanie Bogu wierny lud,
i chwyci miecz Chrobrego.
Jego idea zrodzi cud,
wstaną rycerze jego.
Za ojców grób - ojczysty próg.
Synowski spłacisz dług!
Synowski spłacisz dług!

Walczyć będziemy póki sił,
choć do skończenia świata,
aż się rozpadnie w proch i pył
i Teuton  i Azjata.
Odzyska ziemię dziadków wnuk,
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Lechicki posąg dowód dał,
odwiecznie lachów ród,
wraz z Światowidem wiernie trwał
nad rzeką Zbrucz i Słucz i Prut
Nie chcemy cudzych ziem ni ról.
Własnych nie damy pół!
Własnych nie damy pół!

Melodia do Roty Kresów taka sama jak do 
Roty, której zapis podajemy poniżej.

Edward Prus

(ur. 1931 w Załoźcach, zm. 31 grudnia 2007) 
– polski historyk, politolog, działacz i akty-
wista narodowy, doktor habilitowany nauk 
humanistycznych, profesor Wyższej Szko-
ły Planowania Strategicznego w Dąbrowie 
Górniczej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej TWP w Warszawie, wykładowca w Wyż-
szej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu.
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