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1 marca 2015

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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” - Program obchodów
Strona 2

MÓJ PRZYJACIEL WRÓG” - Nowy film o 
czasie zagłady Polaków na Wołyniu
Po prawej kadr z filmu „Mój przyjaciel wróg”, reż. Wanda Kościa Je-
sienią ub. r. w Warszawie odbył się pokaz filmu „Mój przyjaciel wróg” 
w reżyserii dziennikarki BBC P. Wandy Kościa. Niestety nikt z redakcji 
nie miał możliwości obejrzenia tego filmu, dlatego nie zaprezentuje-
my własnej opinii. Ukazało się natomiast wiele recenzji na zachodzie....
strona 5  

NIEZŁOMNI WRACAJĄ DO SWYCH
BLISKICH I NARODOWEGO PANTE-
ONU
Piszę do Ciebie mamo, bo wiem że klęcząc prosisz Boga O syna i o 
zmiłowanie bo wielka w sercu twoim trwoga Nie płacz mateczko , nie
płacz proszę, czas jest lekarstwem co leczy rany bo za dni kilka przyj-
dzie pismo ,że „ wyrok został wykonany”. ..... strona 8 

NIEZŁOMNY JEST W TOBIE
To proste hasło wymyślone przez Prezesa mającej swą siedzibę w 
Szczecinie Fundacji „Niezłomni” im. Zygmunta Szendzielarza Łupasz-
ki – pana Wojciecha Łuczaka działa w dwójnasób . Po pierwsze jako 
ogłoszenie skierowane do potomków zamordowanych ofiar...strona 13 

Deportacja to od wieków zwykła
rzecz w Rosji
„Sybir to sformułowanie symboliczne. Docelowe miejsca wywózek w 
głąb Rosji były różne, zesłańcy trafiali w tajgi lub tundry północnych 
obszarów europejskiej Rosji, do wszystkich zakątków Syberii, w bez-
kresne stepy Kazachstanu i innych republik Azji Środkowej..strona 16

70.rocznica ludobójstwa na Kresach: MA-
RZEC 1945
W marcu 1945 roku trwała ofensywaArmii Czerwonej. która zdobywa-
ła kolejne miasta: 4 marca Koszalin, 5 marca Stargard Szczeciński, 6 
marca Grudziądz i Słupsk, 12 marca Tczew. Od 4 marca trwała bitwa o 
Kołobrzeg, który zdobyła 1 Armia Wojska Polskiego 18 marca. Armia
Czerwona 23 marca zdobyła .............strona 21

Moje Kresy – Eugeniusz Korotasz
Siedzimy w przytulnym stołowym pokoju. Wnuczka rozmówcy- 
Agnieszka od razu podaje kawę i mocną herbatę z ciasteczkami domo-
wego wypieku. Budynek mieszkalny i całe gospodarstwo Eugeniusza 
Korotasza znajduje się obok wiejskiego cmentarza.........strona 24

Zygmunt Kosowski - Podolanin
z dziada pradziada
Zygmunta Kosowskiego znają prawie wszyscy głubczyccy Kresowia-
nie. Jest emerytowanym lekarzem medycyny, który bierze udział w spo-
tkaniach i uroczystościach związanych z historią Kresów Wschodnich 
II RP. Jego wspomnienia i opowiadania wzruszają słuchaczy, a spotka-
nia z młodzieżą stanowią żywą lekcję historii. .....strona 30

Tragedia Halszki z Ostroga.
Król Zygmunt Stary, lubił piękne kobiety. Oprócz dwóch małżonek, 
królowej Barbary z rodu Zapolyów oraz słynnej Bony, z książąt me-
diolańskich Sforza, miał jeszcze kilka kochanek. Najmilszą z nich była 
dla króla panna Katarzyna Telniczanka, z którą miał dwoje dzieci: syna 
Jana, późniejszego biskupa wileńskiego, który nigdy nie zapomniał 
podpisać się:”z książąt litewskich” oraz córkę, śliczną Beatę. Monarcha 
zadbał o swoją Kasię, oddając ją wraz z wielkim posagiem, podskarbie-
mu koronnemu Andrzejowi Kościeleckiemu.........strona 36

TYLKO MI CIEBIE MAMO TYLKO MI 
POLSKI ŻAL!...
Utwór „ORLĄTKO” napisał Artur Franciszek Michał Oppman / OR - 
OT/ gorący patriota, wybitny poeta i pisarz, „ młodopolanin”, urodzony 
w Warszawie, zakochany we Lwowie. Utwór powstał w okresie Obrony 
Lwowa w listopadzie 1918 roku. Jest to najbardziej znany przez
Lwowian, wielokrotnie prezentowany na różnych lwowskich uroczy-
stościach utwór, wzbudzający zawsze wzruszenie, nierzadko wywołują-
cy łzy. Mówiony i śpiewany, o czym poniżej.i ..........strona 44Dokończenie na stronie 2 

Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”

Program społecznych obchodów planowanych w
Warszawie i innych miastach
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WARSZAWA:
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
UROCZYSTOŚCI CENTRALNE
 
Plac Piłsudskiego (Grób Nieznanego Żoł-
nierza)
 
16.30-17.00 zbiórka i formowanie zgroma-
dzenia.
17.00-18.30 wystąpienia - Apel Poległych - 
składanie kwiatów
18.30-19.00 przemarsz do archikatedry
19.00 Msza Święta w intencji Żołnierzy 
Wyklętych w archikatedrze św. Jana.
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
OBCHODY LOKALNE
 
PRAGA PÓŁNOC
 
12.30 Katedra Świętych Michała i Floriana 
(ul. Floriańska 3)
Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych z udziałem Arcybiskupa Henryka Ho-
sera
- wręczenie medalu „Zło Dobrem Zwycię-
żaj”
- po Mszy (ok. 13.30) Apel Poległych przy 
Dębie Katyńskim.
 
14.00 ul. Sierakowskiego 7
Siedziba NKWD 1944-46 , Wojewódzki 
UBP 1946-54. [Tablica pamiątkowa].
Sierakowskiego 9
Gimnazjum Nr 31 im. Rtm. Witolda Pilec-
kiego. [Tablica pamiątkowa].
 
14.30 ul. Jagiellońska 38 (ob. Liceum im. 
Władysława IV)
Siedziba Trybunału Wojennego Armii 
Czerwonej.
 
15.30 ul. Cyryla i Metodego 4
Stołeczny UBP
[Tablica pamiątkowa].
 
16.00 ul. Targowa 81 (Plac Wileński)
- Koncert praskich zespołów Studio Wo-
kalne Praga, Praskie Małmazyje oraz chóru 
AK Nowogródzkie Orły.
 
18.00 Katedra Świętych Michała i Floriana 
(ul. Floriańska 3)
- Msza Święta w intencji Żołnierzy Nie-
złomnych.
 
PRAGA POŁUDNIE
 
9.00-15.00 Park Skaryszewski - „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych” (projekt ogólnopolski realizowany w 
81 miastach).
 
9.00-15.00 gra rodzinna; 10.30 i 12.00 re-
konstrukcje historyczne; 10.00 i 11.00 star-
ty biegów na 5 km (I-II tura); 11.40 strat 
biegu honorowego 1963 m; 12.30 i 13.45 
starty biegów głównych na 10 km (I-II 
tura); 15.00 uroczyste zakończenie. http://
tropemwilczym.pl/
 
18.00 Sanktuarium Matki Bożej Królowej 

Polskich Męczenników (Al. Stanów Zjed-
noczonych 55/ ul. Grenadierów)
- Msza Święta i złożenie kwiatów pod tabli-
cami upamiętniającymi Danutę Siedzików-
nę „Inkę” oraz żołnierzy pomordowanych 
przez władzę komunistyczną.
 
REMBERTÓW
 
12.00 ul. Marsa /ul. Płatnerska (Rember-
tów)
Obóz specjalny NKWD nr 10. [Pomnik 
ofiar NKWD].
 
WAWER
 
10.00 Kościół św. Feliksa w Marysinie Wa-
werskim (ul. Kościuszkowców 85)
- Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych.
 
12.00 ul Izbicka 1/ ul. Patriotów (d. siedziba 
Powiatowego UBP)
- Apel Poległych, złożenie kwiatów, prelek-
cja historyka.
 
FALENICA
 
10.00 Kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (ul. Narcyzowa 18)
- Msza Święta w intencji żołnierzy AK po-
ległych w latach 1939-56.
 
18.00 Wędrówka Szlakiem Żołnierzy Nie-
złomnych.
(Zbiórka przed budynkiem Zespołu Szkół 
nr 111 przy ul. Poezji).
 
SŁUŻEW
 
13.00 przy kościele św. Katarzyny na Słu-
żewiu (ul. Fosa) [Pomnik Ofiar Terroru Ko-
munistycznego].
- zakończenie Warszawskiej Masy Krytycz-
nej śladami Żołnierzy Wyklętych.
- złożenie kwiatów na starym cmentarzu 
parafialnym przy głazie i „Kapsule czasu” 
w miejscu pochowania w 1965 r. szczątków 
ofiar kontrwywiadu wojskowego.
 
13.30 uroczystości przy Pomniku Ofiar Ter-
roru Komunistycznego.
 
14.30 Cmentarz na Służewiu przy ul. Wał-
brzyskiej
Miejsce potajemnych pochówków [Krzyż 
w narożniku cmentarza].
 
WŁOCHY
 
15.00 Willa „Jasny Dom”, ul. Świerszcza 2 
(Włochy)
Siedziba NKWD, „Smiersz” i Głównego 
Zarządu Informacji WP [Tablica pamiątko-
wa].
- po zakończeniu uroczystości zwiedzanie 
zabytkowych piwnic.
- wystawa Jezu wyratuj (prace artystów OZ 
ZPAP).
 
16.15 Kino ADA (ul. Chrościckiego 14)
- pokaz filmu Kwatera Ł, reż. Arkadiusza 
Gołębiewskiego.
 
ŚRÓDMIEŚCIE - OCHOTA - MOKOTÓW
 

11.00 Warszawska Masa Krytyczna szla-
kiem Żołnierzy Wyklętych (Plac Zamkowy 
– Koszykowa 6 – Koszykowa 82 – Oczki 
1 – Rakowiecka 37 – Wałbrzyska – Fosa 17 
- zakończenie przy pomniku Ofiar Terroru 
Komunistycznego ok. 13.00).
 
12.00 Plac Zamkowy (przy kościele św. 
Anny)
Namioty Stowarzyszenia Studenci dla Rze-
czypospolitej (projekt ogólnopolski).
 
13.30-16.00 Izba Pamięci Płk. Kuklińskie-
go (Kanonia 20/22)
 
13:30 - multimedialna prezentacja doku-
mentów sądowych z Archiwum Akt No-
wych, m.in. protokołów wykonania kary 
śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila” oraz rtm. Witolda Pileckiego.
 
15:00 - referat dr Agnieszki Pietrzak, Re-
presjonowanie żołnierzy batalionów „Zoś-
ka” i „Parasol” 1949-1956.
 
14.30 ul. Chałubińskiego 3B / ul. Oczki 1
Główny Zarząd Informacji WP [Tablica pa-
miątkowa].
 
15.00 ul. Koszykowa 82
Wojskowy Sąd Rejonowy. [Tablica pamiąt-
kowa].
 
15.00 ul. Koszykowa 6 / Al. Ujazdowskie
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. 
[Tablica pamiątkowa i kamień „Anody”].
 
15.30 ul. Rakowiecka 37a
Areszt Śledczy MBP [Tablica pamiątkowa]
 
20.00 Warszawski Marsz Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych z Placu na Rozdrożu pod 
więzienie przy ul. Rakowieckiej 37a.
 
BEMOWO
 
10.00 Pomnik Żołnierzy Wyklętych (ul. 
Żołnierzy Wyklętych / Pirenejska)
- wystąpienia, złożenie kwiatów.
 
16.30 Pomnik Żołnierzy Wyklętych (ul. 
Żołnierzy Wyklętych / Pirenejska)
- złożenie hołdu przez kibiców Legii.
 
POWĄZKI i ŻOLIBORZ
 
10.30 Al. Wojska Polskiego 40
- złożenie kwiatów pod tablicą upamiętnia-
jącą rtm. Witolda Pileckiego.
 
12.00 Cmentarz Powązkowski, kwatera „Ł”
Miejsce potajemnych pochówków - obszar 
ekshumacji
- złożenie hołdu ofiarom terroru stalinow-
skiego.
- przemarsz z portretami na groby Józefa 
Szaniawskiego, gen. Augusta Emila Fiel-
dorfa „Nila” i płk. Ryszarda Kuklińskiego.
 
2 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
 
11.00 Kino „Wisła” (Plac Wilsona, Żoli-
borz)
- pokaz filmu Klamra –w przedsionku 
śmierci dla młodzieży szkół żoliborskich, z 
udziałem grup rekonstrukcyjnych.

- po filmie spotkanie z prof. Janem Żary-
nem.
 
20.00 Kino „Wisła” (Plac Wilsona, Żoli-
borz)
- otwarty pokaz filmu Klamra –w przed-
sionku śmierci, reż. Jędrzej Lipski i Piotr 
Mielich
Po projekcji spotkanie z prof. Krzysztofem 
Szwagrzykiem, synem i wnukiem bohatera 
filmu, płk Adama Lazarowicza oraz z jego 
autorami.
 
14 MARCA (SOBOTA)
 
19.15 Mokotowski Dom Kultury „Centrum 
Łowicka”, ul. Łowicka 21
Wieczór litewski w ramach IX Katolickich 
Dni Filmowych.
- wykład Ilony Lewandowskiej, „Nierówna 
walka Leśnych Braci z okupacją sowiecką 
na Litwie 1944-1953”
- 20.00 Pokaz filmu Zupełnie sam (Vienui 
vieni), reż. Jonas Vaitkus 2004, 90 min.
 
 
OKOLICE WARSZAWY
 
BŁONIE
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
13.00 Kościół p.w. Narodzenia Pańskiego
- Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych
- koncert Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego
- Apel Poległych
- złożenie kwiatów.
 
GRODZISK MAZOWIECKI
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
12.00 Kościół św. Anny
- Msza Święta w intencji Żółnierzy Wyklę-
tych.
 
13.00 Stary cmentarz parafialny
- złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnie-
rzy Wyklętych.
 
12.00-17.00 Centrum Kultury
- II grodziski Maraton Filmowy o Żołnier-
zach Wyklętych.
 
17.00 Centrum Kultury
- wręczenie nagród i dyplomów dla uczest-
ników IV Powiatowego Konkursu Histo-
rycznego Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
 
21 MARCA (SOBOTA)
 
16:00 Centrum Kultury
- spotkanie z Kajetanem Rajskim, autorem 
książki Wilczęta. Rozmowy z dziećmi żoł-
nierzy wyklętych.
 
JÓZEFÓW - MICHALIN
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
17.00 ul. ks. W. Malinowskiego 7
(d. siedziba tajnego ośrodka śledczego 
MBP).
 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” - Program obchodów
Redakcja - dokończenie ze strony 1
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KOBYŁKA
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
15.00 Bazylika Św. Trójcy
- Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych
- występ uczennic z parafii Najświętszego 
Odkupiciela z Grodna.
 
16.20 Plac 15 Sierpnia
- złożenie wiązanek, inscenizacja historycz-
na.
 
KONSTANCIN-JEZIORNA
 
Konstanciński Dom Kultury (ul. Mostowa 
15, Hugonówka)
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
17.00 Wystawa Zaplute karły reakcji - pol-
skie podziemie niepodległościowe 1944–
1956 (IPN Odd. Lubelski) czynna od 1 
marca do 13 kwietnia.
 
18.00 Koncert poetycko – muzyczny pt. Li-
sty cz. 1 z udziałem ppłk. Józefa Małka ps. 
„Tygrys”. Patronat Instytut Pamięci Naro-
dowej oraz Fundacja Niepodległości.
 
10 MARCA (WTOREK)
 
19.00 Film dokumentalny Panna Lodzia 
(2014, reż. Agata Gregorczyk-Janik) - 
dyskusja po projekcji. Film powstał przy 
współpracy z IPN i współudziale mieszkań-
ców Konstancina-Jeziorny.
 
13 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK)
 
18.00 Spotkanie z ppłk. Józefem Małkiem 
ps. „Tygrys”. Projekcja filmu Zdobycie 
więzienia w Kielcach (reż. Dariusza Walu-
siaka).
 
MARKI
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
10.30 Kościół Matki Bożej Królowej Pol-
ski.
- Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych.
 
25 MARCA LUTEGO (ŚRODA)
 
19.00 Szkoła podstawowa nr 3
- koncert Podziemna Armia Powraca wyk. 
Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk.
 
MILANÓWEK
 
13 MARCA (PIĄTEK)
 
19.00-23.00 II Milanowski Maraton Filmo-
wy o Żołnierzach Wyklętych
(Klub Gazety Polskiej Milanówek).
  
OSSÓW
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
13.00 Centrum Informacji Turystyczno Hi-
storycznej (ul. Matarewicza 148)
- otwarcie wystawy, spotkanie z Żołnierza-
mi Wyklętymi i ich rodzinami.
 
OSTRÓWEK
 
1 MARCA (NIEDZIELA)

11.30 Pomnik Upamiętniający Ofiary obo-
zu NKWD.
- złożenie wiązanek kwiatów.
 
12.00 Kościół NMP Matki Kościoła.
- Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych.
 

 OTWOCK
 
9 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
 
19.00 Sala widowiskowa PMDK, ul. Ponia-
towskiego 10
- Spotkanie Żołnierze Wyklęci Pamięć i 
Dziedzictwo. Specjalnym gościem spotka-
nia będzie pisarz i dziennikarz Tadeusz Płu-
żański oraz Michał Nowak, który zaprezen-
tuje rezultaty prac poszukiwań szczątków 
Ofiar sowieckiego terroru.
 
PRUSZKÓW
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
10.00-11.00 Marsz ku czci Żołnierzy Wy-
klętych (Skwer Kościuszki - kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP)
 
11.15 Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP (Żbików) ul. 3-go Maja 124.
- Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych.
 
12.15 błonie kościoła: Apel Poległych, 
przemówienia władz miasta i organizato-
rów.
(od 11.30: obóz partyzancki (diorama), 
pokazy uzbrojenia i umundurowania, gro-
chówka, materiały patriotyczne, periodyki, 
książki, odznaczenia, stanowisko do ryso-
wania dla dzieci, baloniki).
 
12.45-13.00 błonie kościoła: inscenizacja 
historyczna: potyczka pomiędzy oddziała-
mi sowieckimi oraz LWP, a oddziałami par-
tyzanckimi (Żołnierze Wyklęci).
 
13.45 błonie kościoła: część artystyczna 
(pieśni patriotyczne, krótka inscenizacja 
dot. Inki).
 
WOŁOMIN
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
10.00 Kościół Matki Bożej Królowej Polski 
(ul. Kurkowa 35)
- Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.
 
11.00 Przemarsz pod pomnik Narodowych 
Sił Zbrojnych.
 
11.45 Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych
- uroczystości, składanie kwiatów, wystą-
pienia.
 
3 MARCA (WTOREK)
 
11.00 Miejski Dom Kultury
- Pogrzeb dla Inki - spektakl dla szkół w 
wykonaniu uczniów ZS nr 5 w Wołominie.
 
ZĄBKI
 
1 MARCA (NIEDZIELA)
 
11.00-14.00 Szkoła podstawowa nr 3
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tro-
pem Wilczym”.

SZCZECIN:
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 
Szczecinie 2015.
1 marca 2015 r. Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. O żołnierzach powstania an-
tykomunistycznego 1944 – 1963 pamięta 
także Szczecin. Tego dnia, w ramach ogól-
nopolskiego projektu biegowo – eduka-
cyjnego Fundacji Wolność i Demokracja, 
odbędzie się: „Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych”. Organizato-
rem szczecińskiego wydarzenia jest Kato-
lickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
Oddział Okręgowy w Szczecinie, Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie 

oraz Ruchowa Akademia Zdrowia.
Biegi (plakat) rozpoczną się o godz. 12:00, 
na Jasnych Błoniach, obok Pomnika Czynu 
Polaków. Symbolicznym dystansem będą 
1963 m., które są jednocześnie datą śmier-
ci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa 
Franczaka ps. „Lalek”. Odbędzie się także 
bieg na 6 km. W godz. od 10:30 – 12:00 
otwarte będzie Biuro Zawodów. Uczestni-
cy będą mogli wziąć udział w jednym lub 
w drugim biegu (szczegóły w regulaminie 
poniżej) Przygotowane zostaną także tra-
sy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
szkoły podstawowej. Biegi dzieci odbędą 
się między godz. 11:30 a 12:00. Po biegach 
głównych odbędzie się wręczenie nagród 
zwycięzcom.
Tego samego dnia w Szczecinie, 1 marca 
2015 r., odbędzie się Marsz Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych (godz. 17:00, Plac Grun-
waldzki) oraz Msza św. w intencji Żołnie-
rzy Wyklętych (godz. 19:00, po Marszu, 
Katedra św. Jakuba).
Informacja za http://narodowyszczecin.pl/
index.php/archives/52925

AUGUSTÓW:
27.02 12.00 Aula II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Augustowie im. Polonii i Polaków na 
Świecie, Al. Kardynała Wyszyńskiego 1.
Sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajo-
wej w Augustowie
- Żołnierzy Wyklętych Suwalszczyzny zapre-
zentują Danuta Kaszlej, Zbigniew Kaszlej
 
01.03 10.30 - Msza Święta w intencji Żoł-
nierzy Wyklętych, Bazylika p.w. Najświęt-
szego Serca Jezusowego
 
11.30 - złożenie kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą Ofiary NKWD i UB - „Dom 
Turka”, ul. 3 Maja 16 i przemarsz do po-
mnika Kresowych Straceńców - Żołnierzy 
Wyklętych poległych i zamordowanych na 
Kresach II RP przy ul. Portowej
 
12.00 - „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych” na trzech dystan-
sach: 1000 metrów, 5 kilometrów oraz na 
dystansie 1963 metrów
Start i meta przy pomniku Kresowych Stra-
ceńców, ul. Portowa. Udział wezmą m.in. 
reprezentacje wszystkich augustowskich 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 
18.00 - film Ryszarda Bugajskiego: Generał 
Nil, Kino „Iskra”.
 
DUSZNIKI koło Poznania
02.03 17.30 Pomnik Walk i Męczeństwa
- złożenie wiązanek kwiatów
 
18.00 Biblioteka Publiczna i Centrum Ani-
macji Kultury
- wykład dra Dariusza Kucharskiego Dla-
czego należy pamiętać o Wyklętych?
 

GDAŃSK
01.03 11.00 Kościół św. Brygidy
- Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.
 
12.00-13.30 Krajowa Defilada Pamięci Żoł-

nierzy Niezłomnych Gdańsk 2015
- przemarsz od bazyliki św. Brygidy uli-
cami Katarzynki, Podmłyńską, Piekarską, 
Węglarską, Kołodziejską, Tkacką, Długą 
do Ratusza Głównego.
 
18.00 Cmentarz Garnizonowy
- Apel Poległych.

KAZIMIERZ DOLNY

08.03 prezentacja i pokaz filmu o „Żołnier-
zach Wyklętych”.
 

ŁÓDŹ
15.03 Konferencja o kształtowaniu się i 
percepcji mitu Żołnierzy Wyklętych. Za-
powiedziana jest prelekcja prof. Krzysztofa 
Szwagrzyka.
 

NOWA SÓL
01.03 18.00 Kościół św. Antoniego
- Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych
 
01.03 19.30 Nowosolski Marsz ku czci Żoł-
nierzy Wyklętych
 

OSTROŁĘKA
01.03 11.00 Plac przed Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych (ul. Traugutta 19)
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tro-
pem Wilczym” [start i meta].
 
01.03 13.00 Sanktuarium św. Antoniego
- Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.
 
01.03 13.45 Przemarsz na Skwer Lecha Ka-
czyńskiego.
 
01.03 14.00 Pomnik Ofiar terroru komuni-
stycznego
- Apel Pamięci, złożenie kwiatów i zapaleni 
zniczy
- poczęstunek wojskową grochówką.
 
02.03 18.00 Ostrołęckie Centrum Kultury
- Koncert „Żołnierze Niezłomni - Podziem-
na Armia Powraca”.
 

Piła
- 22.02-03.03.2015 r. Konkurs Plastycz-
ny „Portret Leśnego Rycerza” dla zuchów 
i harcerzy Hufca ZHP Piła im. Stanisława 
Staszica.
19.00 sala św. Jana Bosko przy parafii 
Świętej Rodziny
- Film IPN o Żołnierzach Wyklętych oraz 
spotkanie ze świadkiem historii Edmundem 
Kasztelanem ps. „Motyl”, żołnierzem No-
wogródzkiego Okręgu Armii Krajowej, AK 
Grupy „Kampinos”, AK Ziemi Piotrkow-
sko-Opoczyńskiej (Okręg Łódzki Armii 
Krajowej - Podokręg Piotrków).
Iwonicz-Zdrój
11.00  uroczysta Msza Św. z okolicznościo-
wym kazaniem
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12.00  formowanie Biało-Czerwonego 
Marszu pamięci  na placu przykościelnym
12.10  przemarsz do Domu Ludowego z 
udziałem Gminnej Orkiestry Dętej  z Iwo-
nicza
12.15  wspólne odśpiewanie Polskiego 
Hymnu narodowego
12.30  występ uczniów Zespołu Szkół im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Iwoniczu
13.00  wykład posła RP Piotra Baninetza 
na temat podziemia niepodległościowego 
w Polsce
13.45  Zwiedzenie wystawy poświęconej 
pamięci  rtm. Witolda Pileckiego
 

Płock
1 marca

12.00 Koncert „Panny Wyklęte’
13.30 Przemarsz ze Starego Rynku pod 
Stanisławówkę
14.30 Odsłonięcie tablicy poświęconej 
Żołnierzom 11 Grupy Operacyjnej NSZ
IMPREZY TOWARZYSZACE:
28.II- 13.00- 20.00-  Dzień z ZOłnierzami 
Wykletymi w Galerii Wisła
18.00 - Stanisławówka- Msza św. w inten-
cji Żołnierzy Wykletych, a po msz prze-
marsz z pochodniami do Ronda Żołnierz 
Wykletych
 

Krajenka
01.03 Wystawa plenerowa o Żołnierzach 
Wyklętych przy kościele św. Józefa,
16.00 Msza św. w intencji Ojczyzny i Żoł-
nierzy Wyklętych.
 

Piła
wyjazd autokarowy na Krajową Defiladę 
Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Gdań-
sku.
 
03.03 Piła
10.40 - Aula Liceum i Gimnazjum Towa-
rzystwa Salezjańskiego – Uroczysta aka-
demia „Dzieci Żołnierzy Wyklętych”.
 
17.00, Aula Szkoły Podstawowej nr 7 im. 
Adama Mickiewicza - Kominek Patrio-
tyczny poświęcony „Żołnierzom Wyklę-
tym” zorganizowany przez Hufiec ZHP 
Piła im. Stanisława Staszica.
 

05.03 Szamocin

10.00, Gimnazjum Publiczne – Dorota 
Fechner lekcja historii o Żołnierzach Wy-
klętych i spotkanie z kombatantem AK
 
06.03 Trzcianka
17.00, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. 
Wiktora Stachowiaka – dwugłos na temat 
antykomunistycznego podziemia po II 
wojnie światowej: ks. dr Jarosław Wąso-
wicz z Archiwum Salezjańskiego Inspek-
torii Pilskiej oraz mgr Andrzej Poniatow-
ski z Muzeum Ziemi Nadnoteckiej.
 

PLESZEW
 
01.03 Kościół pw. Ścięcia Św. Jana Chrzci-
ciela w Pleszewie
9.30 Msza Święta za dusze Żołnierzy Wy-
klętych – Niezłomnych
(wyjazd członków pleszewskiej grupy re-
konstrukcyjnej – Drużyna Tradycji 70pp 
na uroczystości wojewódzkie do Poznania 
).
 
19.30 Zbiórka przy cmentarzu na ul. Ka-
liskiej w Pleszewie, złożenie wiązanek i 

zapalenie zniczy pleszewskim Żołnierzom 
Wyklętym - Niezłomnym.

 POZNAŃ
01.03 9.00 „Tropem Wilczym - Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych”- Cytadela. 
Start na kładce przy Rosarium (od ul. Za 
Cytadelą), dystans 1963 metry. Po biegu 
głównym odbędą się mniejsze biegi dla 
dzieci w czterech kategoriach wiekowych.
 
11.30 Msza św. w intencji Żołnierzy Wy-
klętych w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela ul. Fredry 11.
 
12.30 Marsz Pamięci ulicami: Fredry, 
Gwarna, Św. Marcin, al. Niepodległości.
 
13.30 al. Niepodległości przy pomniku 
Polskiego Państwa Podziemnego. Zapa-
lenie zniczy, złożenie kwiatów, założe-
nie biało - czerwonych wstęg na drzewie 
– symbolu Żołnierzy Wyklętych przy po-
mniku Polskiego Państwa Podziemnego, 
wysłuchanie pieśni „Śpij kolego”. Warta 
honorowa harcerzy, grup rekonstrukcyj-
nych.
 
15.00 „Namioty Wyklętych”. Plac Wolno-
ści. W wojskowych namiotach prezentacja 
historii Żołnierzy Niezłomnych, wystawa 
edukacyjna o podziemiu antykomunistycz-
nym, spotkania z kombatantami i history-
kami, rozdawana będzie publikacja „Dla 
Niepodległej”. Prezentacja pomnika „Żoł-
nierzom Wyklętym - Rodacy” w Poznaniu. 
Udział grup rekonstrukcyjnych z epoki i 
harcerzy.
 
15.00 Wręczenie nagród. Sala Śniadeckich 
II piętro, Collegium Maius, ul. Fredry 10. 
Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklę-
ci – Bohaterowie Niezłomni”, IV edycja 
2015 roku.
 
15.00 Pokaz filmów dokumentalnych o 
Żołnierzach Wyklętych. Kino CK „Dą-
brówka”, os. Chrobrego.
 

RYPIN
14.03 15.00 – 19.00, II Rypiński Maraton 
Filmowy o Żołnierzach Wyklętych.
 

SUWAŁKI
 
01.03 1030 Uroczysta Msza święta w in-
tencji Ojczyzny i Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, konkatedra p.w. św. Aleksandra.
 
1040 Złożenie wieńca pod tablicą upa-
miętniającą Ofiary NKWD i UB przy ul. T. 
Kościuszki 72.
 
1130 Po zakończeniu mszy świętej ufor-
mowanie kolumny na placu marszałka J. 
Piłsudskiego i przemarsz do pomnika 41 
Pułku Piechoty Armii Krajowej przy ul. 
Sejneńskiej.
 
1200 Apel Poległych oraz złożenie wień-
ców i kwiatów pod pomnikiem 41 Pułku 
Piechoty Armii Krajowej przy ul. Sejneń-
skiej.
 
1700 Koncert Niezłomnym Bohaterom 
chóru „Viva Musica”, konkatedra p. w. św. 
Aleksandra.

WROCŁAW
 
01.03 10.30-12.00 Oficjalne uroczystości 
na Cmentarzu Osobowickim, przy Kwate-
rach Żołnierzy Wyklętych
 
12.30 Bieg „Tropem Wilczym”, organi-

zowany przez Fundację Wolność i Demo-
kracja oraz Stowarzyszenie Odra-Niemen 
(partner regionalny). Start biegu - Park 
Milenijny
 
13.00-14.00 „Najmłodsi dla Niezłom-
nych”. Czytanie książki dla dzieci Joanny 
Gajewskiej i Weroniki Zaguły „Rycerze 
lasu”, zabawy edukacyjne, Centrum Edu-
kacji Historycznej „Konspira”, Plac Solny 
11
 
16.30-17.30 Msza Św. w intencji Bohate-
rów Niezłomnych i ich Rodzin, Bazylika 
Św. Elżbiety
 
17.45 Kulminacja wydarzeń – Marsz Pa-
mięci „De profundis-Z prochów”. Prze-
marsz wrocławian przez miasto, insceni-
zacje wydarzeń, scenki na trasie marszu, 
koncert.
 
02.03 13.00 Finał V Edycji Konkursu 
„Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie naszej 
wolności”. Sala Kolumnowa Urzędu Wo-
jewódzkiego, plac Powstańców Warszawy 
1
 
05.03 10.00 Konferencja naukowa „Żoł-
nierze Wyklęci”. Aula Wyższej Szkoły 
Bankowej
 

WRZEŚNIA
01.03 17.30 Muzeum Regionalne - prelek-
cja Michała Sypniewskiego Zielony Trój-
kąt. Czy wyklęci do dziś?
 
18.30 Kościół farny - Msza Św. w intencji 
Żołnierzy Wyklętych
 
19.15 Przemarsz pod pomnik Patriotów 
Ziemi Wrzesińskiej (ul. Fabryczna, przed 
domem „Kadena”)
- warta honorowa (GRH „Niezłomni 
1945”)
- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
 

ZIELONA GÓRA
01.03 11.00 Konkatedra p.w. Św. Jadwigi
- Msza Św. w intencji Żołnierzy Wykle-
tych.
 
01.03 12:00 Złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Żołnierzy Wyklętych.
 
01.03 12:30 Bieg „Tropem Wil-
czym” (https://www.facebook.com/
events/410454865776792/)
 
01.03 18:00 Marsz ku czci Żołnierzy wy-
klętych. (https://pl-pl.facebook.com/pa-
triotazgora)
Plac Bohaterów Westerplatte - Pomnik 
Żołnierzy Wyklętych (u zbiegu ulicy Pod-
górnej i Wrocławskiej)
 
 
WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE
 
Konkurs literacki dla szkół - „Żołnierze 
Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni”. http://
konkurswykleci.pl/
 
Bieg „Tropem Wilczym”. http://tropem-
wilczym.pl/
 
Ogólnopolski Turniej Szachowy Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” (Gniezno) https://
www.facebook.com/turniejszachowyzol-
nierzywykletych
1 marca wywieś flagę Oddaj hołd Żołnie-
rzom Wyklętym!
  
BRADFORD
http://www.ddbradford.pl/…/dzien-pamie-
ci-zolnierzy-wyklety…/

 CHEŁM Bieg Tropem Wilczym
http://www.chelmbiega.pl/
 
CZAPLINEK
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/1561529094092023
 
GNIEZNO
28 lutego - Koncert grupy Forteca - http://
scenatodziwna.home.pl/…/narodowy-
-dzien-pamieci-zoln…/
Turniej szachowy - https://www.facebook.
com/turniejszachowyzolnierzywykletych
 
GÓRA KALWARIA
6 lutego -https://www.facebook.com/
events/1680274688866066/
 
GUBIN
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / e v e n t -
s/769394376470169/?ref=4
 
LIMANOWA
1 i 2 marca - http://mlimanowa.pl/2846-
-dzien-zolnierzy-wykletych-program-…
 
ŁÓDŹ
Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych - http://
lksfans.pl/bieg-pamieci-zolnierzy-wykle-
tych/
 
OLSZTYN
Turniej piłkarski „Ku chwale Wyklętych!” 
- https://www.facebook.com/kuchwalewy-
kletych
 
OŚWIĘCIM
12 lutego - 8 marca - OCK - wystawa „Por-
trety Wyklętych.
 
PRUSZKÓW
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / e v e n t -
s/403999449775800/?ref=4
 
RACIBÓRZ
28 lutego - http://www.naszraciborz.
pl/…/39992-w-raciborzu-uczcza-zolni…
 
RZESZÓW
http://www.narodowyrzeszow.pl/iv-rze-
szowski-marsz-pamieci…/…
 
SOSNOWIEC
Miesiąc Żołnierzy Wyklętych w Zagłębiu 
Dąbrowskim https://www.facebook.com/
ZaglebieZolnierzomWykletym
 
SYCÓW
11 lutego - http://www.sycow.pl/…/naro-
dowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykl…
 
SZCZECIN
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/704914746291662
 
WAŁCZ
23-27 lutego - http://zs3walcz.com/…/173-
-program-tygodnia-zolnierzy-wyklet…
 
WARKA
https://www.facebook.com/onr.warka/
photos/gm.637057756399121/593059404
171851/?type=1
 
WROCŁAW
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / e v e n t -
s/1532708610313533/?ref=3&ref_news-
feed_story_type=regular
5 marca - https://www.facebook.com/
events/1383346328641335/?ref=4
 
ZAMOŚĆ
http://wmeritum.pl/marsze-pamieci-zol-
nierzy-wykletych-2015/
 
ZIELONA GÓRA
Marsz Pamięci - https://www.facebook.
com/events/731198190327113
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Po prawej kadr z filmu „Mój przy-
jaciel wróg”, reż. Wanda Kościa
Jesienią ub. r. w Warszawie odbył 
się pokaz filmu „Mój przyjaciel 
wróg” w reżyserii dziennikarki 
BBC P. Wandy Kościa. Niestety 
nikt z redakcji nie miał możliwo-
ści  obejrzenia tego filmu, dlatego 
nie zaprezentujemy własnej opinii. 
Ukazało się natomiast wiele re-
cenzji na zachodzie. Przytoczymy 
kilka z nich za http://myfriendthe-
enemyfilm.com/polish_lang_page.
html  „ Fascynujący film. Dający 
wiele do myślenia.” Norman Da-
vies, Historyk. (God’s Playground, 
White Eagle Red Star, Europe a 
Hsitory, The Isles, Rising ’44, …) 
„To nareszcie znaleziony brakują-
cy fragment układanki. Nie tylko o 
tym, co Ukraińcy i Polacy robili w 
tamtym czasie sobie nawzajem, ale 
również o wszystkich potwornych 
zbrodniach popełnionych podczas 
lat tej wojny. Bardziej niż niezli-
czone filmy i książki o Holokau-
ście lub o masakrze we francuskim 
Oradour, czy o Warszawie, film ten 
uświadomił mi przerażającą mie-
szankę niepojętego okrucieństwa i 
moralnego zagubienia. Sąsiadów, 
którzy najpierw potrafią zwrócić 
się przeciwko sąsiadom, a potem 
zaryzykować własnym życie, by w 
imię Chrystusa ratować obcego 
człowieka… Kobiety płaczące z ra-
dości , kiedy widzą potomków, tych 
którzy byli ich sąsiadami i te same 
kobiety przekonane, że tylko bande-
rowcy uratowali ich przed śmiercią 
z rąk Polaków.” Neal Ascherson. 
Dziennikarz i pisarz (The Polish 
August: The Self-limiting Revolu-
tion, The Nazi Legacy, Black Sea. 
…)  „ Skoncetrowanie uwagi na 
tych którzy ratowali pozwala na 
opowiedzenie tej trudnej historii w 
możliwie subtelny sposób, jednak 
nie pozbawia narracji głębokiej 
siły. Iskierki człowieczeństwa po-
zwalają nam przebrnąć przez ten 
ciemny czas.. bardzo poruszający 
film… “
John-Paul Himka, Profesor historii 
Europy Wschodniej na Uniwersy-
tecie Alberta. Bartosz Staszczy-
szyn  (http://culture.pl/pl/dzielo/
moj-przyjaciel-wrog )  między 
innymi napisał : „W jej dokumen-
talnej historii o rzezi wołyńskiej 
zamiast oskarżeń jest próba zrozu-
mienia jednej z najmroczniejszych 
kart polsko-ukraińskiej historii. 
Współproducentem filmu jest Cul-
ture.pl. Dokumentalny film Wandy 
Kości to opowieść o wydarzeniach, 
które rozegrały się na terenach po-
łudniowowschodniej Polski (dziś 
Ukrainy) w 1943 i 1944 roku. Rzeź 
wołyńska, w wyniku której z rąk 
ukraińskich nacjonalistów zginęło 
przeszło 50 tysięcy polskich oby-
wateli, w dokumencie polskiej reży-

serki widziana jest oczami młodych 
ofiar ocalałych z wojennej pożogi. 
(…) Kościa nie rozdziela historycz-
nych racji, ani nie etykietuje mor-
derców i ofiar. Uczciwie relacjonu-
je historyczne wydarzenia.” Kim 
jest reżyserka w/w filmu, Wanda 
Kościa?  W internecie znaleźliśmy 
informację „Mieszkająca w Londy-
nie dokumentalistka. Tematami jej 
filmów są historia i bieżące wyda-
rzenia polityczne. Zajmuje ją za-
równo dokumentowanie procesów 
wielkiej polityki międzynarodowej, 
jak i opowiadanie osobistych histo-
rii bohaterów swoich filmów. Wyre-
żyserowała wiele filmów dokumen-
talnych, także wieloodcinkowych, 
dla BBC, brytyjskiego Channel 
Four i Discovery…”..Wstępujący 
w filmie p. Janusz Horoszkiewicz  
ma jednak mieszane uczucia do-
tyczące niektórych wątków tego 
filmu,  co wyraża w postaci niżej 
zaprezentowanego oświadczenia. 
Oświadczenie - Janusza Horosz-
kiewicza dotyczące filmu  pt. „Mój 
przyjaciel wróg” w reżyserii P. 
Wandy Kościa
Jestem potomkiem parafian z Huty 
Stepańskiej.  Moja rodzina krwią 
zaświadczyła przynależność do 
narodu polskiego. Dokonałem 30 
upamiętnień ofiar ludobójstwa z 
rąk OUN-UPA na Wołyniu na te-
renie byłego powiatu kostopolskie-
go we współpracy z wołyńskim 
duchowieństwem prawosławnym 
i miejscowymi Ukraińcami.  Za 
swoją służbę otrzymałem w 2009 
r. od Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa złoty medal Opie-
kuna Miejsc Pamięci Narodowej. 
Zagłada Polaków na Wołyniu jest 

mi znana nie tylko z przekazów 
rodzinnych, lecz także od co naj-
mniej kilkuset naocznych świad-
ków ludobójstwa, których człon-
kowie rodzin zostali zamordowani, 
a niektórzy z nich zostali ocaleni 
przez Ukraińców. Film „Mój przy-
jaciel wróg” jest poświęcony róż-
nym postawom ludzkim podczas 
okrutnej depolonizacji Wołynia 
dokonywanej przez nacjonalistów 
ukraińskich. Występuję w filmie P. 
Wandy Kościa, na co zgodziłem się 
rok przed jego montażem w dobrej 
wierze. Obecnie, po obejrzeniu 
tego filmu, wyrażam rozczarowa-
nie i obawę o wrażenie, jakie może 
on wywołać u widzów z powodu 
kilku epizodów, które sprzyjają 
fałszywej ocenie wydarzeń na Wo-
łyniu. Wydaje mi się, że to tylko 
przypadek wynikający z niewiedzy 
P. Wandy Kościa i niezrozumienia 
tzw. „rzezi wołyńskiej”.   
Uzasadnienie:
Problem pierwszy to przypadki 
udzielania pomocy przez Ukra-
ińców Polakom w sytuacji dąże-
nia do ich zagłady przez UPA. 
Nazywamy ich „sprawiedliwymi 
Ukraińcami”. Zjawisko to zostało 
wyeksponowane w filmie w spo-
sób sugerujący, że jest to podstawa 
do pojednania polsko-ukraińskie-
go i że „Sprawiedliwi Ukraińcy” 
wszystko załatwiają, że to koniec 
sprawy banderowskiego ludobój-
stwa. Takie podejście jest zgodne 
z ostatnio lansowaną propagandą 
przez współczesnych poczciwych 
Ukraińców, dla których bande-
ryzm jest złem, ale nie próbują w 
żaden sposób z nim rozliczyć się, 
a tymczasem na Ukrainie rozwija 

się kult OUN i UPA oraz ich przy-
wódców-zbrodniarzy. Dodam, że 
urosło wiele legend dotyczących 
tej pomocy, a nikt z ocalonych nie 
wspomina o kosztach material-
nych, jakie niejednokrotnie przy-
szło im ponieść, bo nie wypadało 
o tym mówić.
Problem drugi to działania na Wo-
łyniu sowieckiej partyzantki, które 
według propagandy banderowskiej 
były przyczyną zniszczenia pol-
skich wsi przez UPA, a na ten wą-
tek jest w filmie położony nacisk. 
Stanowczo stwierdzam, że to nie 
sowiecka partyzantka spowodo-
wała  banderowskie ludobójstwo 
dokonane na Polakach, lecz bande-
rowski  pomysł „Ukrainy dla Ukra-
ińców”. 
Trzeci problem to ukazanie bi-
twy w Butejkach pomiędzy UPA 
a samoobroną z Huty Stepańskiej 
wspieraną przez sowiecką par-
tyzantkę, która miałaby być  do-
wodem na symetryczne działania 
Polaków i Ukraińców, a przy tym 
sugerować czynnik sowiecki jako 
usprawiedliwienie dla UPA. Nie-
stety film przemilcza okoliczności  
trwania już w całej okolicy potwor-
nych mordów, wymuszających na 
zdesperowanych Polakach ataku 
wyprzedzającego.  Odstraszanie  
było  aktem desperacji, bowiem 
Hucianie walczyli o biologiczne 
przetrwanie, czego kulminacją 
była dwudniowa (16-18 VII 1943 
r.) walka samoobrony z przewa-
żającymi hordami banderowskimi 
atakującymi Hutę Stepańską, która 
uratowała kilka tysięcy Polaków od 
śmierci, ale nie zdołała ocalić życia 
kilkuset Polakom od niemowlęcia 

do starca. 
Problem czwarty to zacieranie w 
filmie ludobójstwa banderowskie-
go przez przeciwstawienie mu 
tzw. „polskich bandytów”, którzy 
niby na równi mieli na sumieniu 
Ukraińców jak UPA Polaków. Na 
moje nieszczęście określenie „pol-
scy bandyci” pada z moich ust, 
ale nie jest moim poglądem ani 
na przyczyny ludobójstwa, ani nie 
jest oceną rozmiarów polskiego 
odwetu. Przeciwnie, uważam, że 
w stosunku do niewyobrażalnie 
potwornych mordów w charakte-
rze i skali dokonanych przez UPA 
i jej ukraińskich współsprawców, 
polskie reakcje były niewspółmier-
nie niewielkie. Tymczasem moja 
wypowiedź  została wyrwana z 
kontekstu długiej opowieści, znie-
kształcając jej wymowę i stawiając 
znak równości między ludobój-
stwem banderowskim i odwetem. 
Mając powyższe na uwadze, 
stwierdzam, że film w moim od-
czuciu jest szkodliwy dla prawdy 
historycznej i ludzi nie znających 
historii wprowadzi w pomieszanie 
pojęć  kto był katem, a kto ofiarą. 
Przez lata mojej działalności na 
Wołyniu dążyłem zawsze do pojed-
nania pomiędzy narodami Polski i 
Ukrainy, ale nie do okłamywania i 
fałszowania historii. Film zapewne 
będzie pokazywany również  na 
Ukrainie, a więc dla banderow-
ców będzie usprawiedliwieniem 
ludobójstwa, w Polsce zaś będzie 
wspierał aktualną linię historycz-
nego zapomnienia o ludobójstwie 
wołyńskim w imię dobrych stosun-
ków z Ukrainą. 
Janusz Horoszkiewicz

„MÓJ  PRZYJACIEL  WRÓG” 
- Nowy film o czasie zagłady 
Polaków na Wołyniu
Redakcja
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Wszystkich miłośników Kresów, 
a okolic Podkamienia w szcze-
gólności, informujemy, iż ukazała 
się, w formie płyty CD, książka 
„Cmentarze w Podkamieniu”. Au-
torzy: Aleksander Maria Wiśniew-
ski i Maria Agnieszka Paszkowicz 
pokazują m.in. dzieje tej prze-
pięknej miejscowości o bogatej i 
tragicznej historii. Inspiracją były 
cmentarze.  
Jak piszą sami autorzy: „Pamięć 
ludzka jest ulotna. Nieco dłużej 
trwa pamięć zamknięta w przed-
miotach materialnych. Specyficz-
nym historycznym źródłem mate-

rialnym jest cmentarz. Pamięć jest 
w nim zaklęta przede wszystkim 
w kamieniu, ale i ten z czasem 
ulega erozji. Jednakże nawet po-
wtarzana na nagrobkach „wieczna 
pamięć” przestaje z upływem cza-
su być wieczna: niszczą ją warun-
ki atmosferyczne lub ludzka ręka. 
Celem niniejszego opracowania 
jest próba utrwalenia w pamię-
ci historycznej miejsc pochów-
ków w jednej z miejscowości 
na Kresach Wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej – Podkamie-
niu, zwanym czasem „wschodnią 
Częstochową”. Przez wieki jego 

istnienia funkcjonowało kilka 
miejsc grzebalnych zlokalizowa-
nych w różnych rejonach miasta. 
W ciągu wielu lat byli mieszkańcy 
Podkamienia  i ich potomkowie 
chronili i gromadzili informacje i 
dokumenty na temat samej miej-
scowości, jak i osób z nią związa-
nych. Oprócz książek i artykułów 
poświęconych ogólnie problema-
tyce sepulkralnej, a także samemu 
Podkamieniowi, podstawowymi 
źródłami informacji były foto-
grafie obrazujące zmiany, jakie 
dokonywały się w czasie w sub-
stancji materialnej współczesnej 
nekropolii, a także ustne przekazy 
byłych Podkamienian. Na fotogra-
fiach widać stopniową degradację 
starych nagrobków, ale także pró-
by – mniej lub bardziej profesjo-
nalne – ich renowacji.
Widoczne jest też „życie” cmen-
tarza: wśród starych nagrobków 
pojawiają się nowe; rozrasta
się też jego tzw. nowa część. Dla 
znacznej części nagrobków jest to 
już ostatni moment, by
udokumentować ich istnienie i 
zidentyfikować (przypisać im) 
zmarłego. W przypadku wielu 
grobów jest to już niemożliwe.”
Wydawcą jest Stowarzyszenie 
Kresowe „Podkamień” z Wołowa 
(KRS  0000319715) Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt: har-
ry1959@wp.pl

Historia pisana na cmentarzu
Henryk Bajewicz

Jak napisał dr. Witold Zych w 
swoim art. „Upamiętnią rzeź wo-
łyńską” zamieszczonym w Na-
szym Dzienniku ,sobota, 7 lutego 
2015. : „ Rzeźbiarz Andrzej Pityń-
ski, polski artysta, od 40 lat żyjący 
i tworzący w Stanach Zjednoczo-
nych, pracuje nad realizacją po-
mnika Rzeź Wołyńska, który ma 
stanąć w Polsce. Jego lokalizacja 
nie jest jeszcze ustalona.  Pomnik 
będzie monumentalną kompozy-
cją rzeźbiarską, mającą 14 me-
trów wysokości. Odlany zostanie 
w brązie, pokryty jasno brązową 
patyną i stanie na cokole z granitu 
o wysokości 1,5 metra. Monument 
w całości zostanie sfinansowany 
przez Stowarzyszenie Weteranów 
Armii Polskiej w Ameryce, SWAP-
-Okręg 2 w Nowym Jorku. Monu-
mentalny pomnik Rzeź Wołyńska 
będzie wymownym symbolem pa-
mięci Narodu Polskiego o zbrodni 
ludobójstwa dokonanej na pol-
skiej ludności wschodnich teryto-
riów II Rzeczypospolitej. Stanie 
w Polsce, by nigdy Polacy nie 
zapomnieli o swoich rodakach, 
którzy w bestialski sposób zostali 
zamordowani w latach 1942-1945 

tylko dlatego, że byli Polakami i 
katolikami. Będzie świadectwem 
pamięci o tych setkach tysięcy 
niewinnych ofiar, głównie matek, 
starców i dzieci, którzy zostali po-
mordowani na naszych Kresach 
Wschodnich przez Organizację 
Nacjonalistów Ukraińskich i jej 
zbrojne ramię UPA – Ukraińską 
Powstańczą Armię. Pomnik składa 
się z trzech elementów. Centralnie 
widzimy orła w koronie. Na jego 
rozpostartych skrzydłach artysta 
umieścił nazwy miejscowości, w 
których UPA dokonała mordów na 
Polakach; w jego piersi jest wy-
cięty krzyż, zaś w środku dostrze-
gamy dziecko nabite na trójzęb-
ne widły. W symboliczny sposób 
nawiązują one do ukraińskiego 
tryzuba, który dla Polaków na 
Wołyniu oznaczał śmierć. U jego 
podstawy artysta umieścił natu-
ralnej wielkości postacie: ojca, 
matki z niemowlęciem, chłopca i 
dziewczynki, a za nimi fragment 
ogrodzenia ze sztachetami, na któ-
re wbite są trzy główki dziecięce, a 
czwarta leży obok płotu na ziemi. 
Postaci otoczone są abstrakcyjny-
mi płomieniami stanowiącymi jed-

nocześnie podstawę kompozycji 
rzeźbiarskiej pomnika. Na skrzy-
dłach orła artysta umieścił nazwy 
niektórych miejscowości, osad i 
wsi, gdzie UPA dokonała mordów 
na Polakach. Części z nich nie 
ma już na mapach. Większość na-
szych rodaków, którzy zginęli na 
Kresach, nie ma krzyży na swoich 
grobach. Nikt nie zapalił na nich 
znicza, nie odmówił modlitwy, bo 
ich ciała mordercy z UPA wrzu-
cali do przydrożnych rowów, pa-
lili albo grzebali w zbiorowych 
mogiłach. Mordowali mężczyzn, 
kobiety i dzieci, stosując najwy-
myślniejsze tortury. Grabili ma-
jątki, równali całe osady i wsie z 
ziemią, niszcząc wszystkie ślady 
kultury polskiej. Blisko 90 proc. 
Polaków, którzy zostali przez nich 
zamordowani, spoczywa w niepo-
święconej ziemi bez żadnego upa-
miętnienia.”   

( Cały artykuł  na stronie: 
http:/ /www.naszdziennik.pl/
mysl/127637)

NIE WIADOMO KIEDY I W JAKIM 
MIEJSCU? UPAMIĘTNIENIE 

RZEZI WOŁYŃSKIEJ
Redakcja

Dotarła do nas smutna wiado-
mość, że kwartalnik „Wołyń i 
Polesie” nr 85, jest już ostatnim 
numerem jaki został wydany. 
W tym miejscu musimy napisać 
chociażby kilka słów o pani  re-
daktor naczelnej , dzięki której 
powstał i funkcjonował ten bar-
dzo ciekawy Biuletyn Towarzy-
stwa Miłośników Wołynia i Po-
lesia. Halina Ziółkowska-Modła 
urodziła się w Równem na Woły-
niu 30 marca 1924 roku i tam spę-
dziła młodość. Po wojnie została 
zmuszona do opuszczenia swoje-
go rodzinnego miasta. Uczyła w 
oświęcimskich szkołach średnich 
języka polskiego. Po przejściu 
na emeryturę po-wołała do życia 
w Oświęcimiu  Koło Terenowe 
Towarzystwa Miłośników Woły-
nia i Polesia i rozpoczęła pracę 
redaktorską. Wydała osiemdzie-

siąt pięć numerów kwartalnika 
„Wołyń i Polesie”. W ostatnim 
numerze, który co dopiero ukazał 
się, zaprzestając ze względu na 
wiek dalszej pracy redaktorskiej, 
żegna się ze swoimi Czytelnika-
mi pisząc: „Przez dwadzieścia lat 
spotykaliśmy się na łamach cza-
sopisma „Wołyń i Polesie” wyra-
żając tęsknotę za utraconą Małą 
Ojczyzną – Wołyniem. Nostalgia 
była naszą towarzyszką. „Wołyń 
i Polesie” pomagał nam ukoić tę-
sknotę za Ziemią Wołyńską. Dzię-
kuję wszystkim Autorom i Czy-
telnikom za poświęcony czas na 
utrwalanie pamięci za Utraconą 
Ziemią”. My też dziękujemy pani 
Halinie Ziółkowskiej- Modła za 
jej wieloletni trud na rzecz rato-
wania pamięci historycznej na-
szych Kresów.

Ostatni numer 
„Wołynia i Polesia”
Redakcja
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Zapraszam na otwarcie wystawy 
malarstwa artysty z Litwy (Ej-
szyszki, cv poniżej)
KRZYSZTOFA SOKOŁOW-
SKIEGO
O PRAWDZIE METAFIZYCZ-
NEJ
 we wtorek, 3 marca o godz. 17.00,
w Mazowieckim Urzędzie Woje-
wódzkim w Warszawie

Plac Bankowy 3/5, Wejście głów-
ne C Romuald Mieczkowski w 
imieniu organizatora: Mazowiec-
kiego Instytutu Kultury
Tel. 22 5864219, 508764030

Krzysztof Sokołowski urodził się  
w 1985 roku w Ejszyszkach  na 
Litwie. Absolwent Politechniki 
Gdańskiej, kierunek – energety-
ka, w tymże mieście odbył kurs 
anatomii klinicznej (poziom li-
cencjacki) na Uniwersytecie Me-
dycznym, zaś w 2014 ukończył 
studia, kierunek – malarstwo, 
na Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie, zdobywając wyróż-
nienie w konkursie Najlepszych 
Dyplomów ASP „ComingOuT”, 
a także na najlepszy dyplom Wyż-
szych Szkół Artystycznych Polski 
ArtNoble 2014. Laureat innych 
nagród, uczestnik wystaw indywi-
dualnych i zbiorowych.

W tym roku rozpoczyna pracę nad 
doktoratem na warszawskiej ASP.

Głównym jego zainteresowaniem 
jest sztuka sakralna. Brał udział 
w renowacjach obiektów sakral-
nych. Autor polichromii w kościo-
łach w Polsce i na Litwie, pracuje 
również w technice sgraffita i fre-

sku mokrego (np. panneau w Ra-
tuszu w Solecznikach na Litwie).

Krzysztof Sokołowski o swojej 
sztuce:

Swoimi pracami usiłuję zgłębić 

strukturę i sposób percepcji do-
świadczeń metafizycznych, które 
mogą powstawać podczas kon-
taktu z obrazem. Te poszukiwania 
prowadzą mnie do badania form 
i układów kompozycyjnych, któ-
re są w stanie wzbudzać w czło-

Wtorek,3 marca: wernisaż 

O PRAWDZIE METAFIZYCZNEJ 
Krzysztofa Sokołowskiego - Litwa
Romuald Mieczkowski

/ K.Sokołowski Ikony relikwiarzowe

wieku takie doznania. Sztuka 
abstrakcyjna wydaje się być naj-
prostszą drogą ku temu. Abstrak-
cja bowiem zdolna jest przywołać 
prawdę o świecie materialnym i 
duchowym. Stawianie pytań w 
tym zakresie tak naprawdę jest  
pytaniem do samego siebie.

Zadaję natomiast pytania, wyni-
kające z chęci poznania symboli 
jedności ducha i sztuka jest do-
skonałym narzędziem szukania 
odpowiedzi. To pewnego rodza-
ju pomost, który wprowadza w 

świat materialny rzeczywistość, 
ujawnioną przez Boga w umyśle 
człowieka. 

Obraz w swojej budowie w pe-
wien sposób nawiązuje do Bi-
blijnej Arki Przymierza. Warstwą 
malarską są Cherubini, osadzeni 
na Przebłagalni, którą jest pod-
obrazie. Za nią kryje się wiedza 
o świecie i cała prawda rządząca 
nim. Jest to odpowiedzialność za 
prawdę, której poszukuje artysta i 
którą przekazuje dla widza.
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Piszę do Ciebie mamo , bo 
wiem że klęcząc prosisz Boga  
O syna i o zmiłowanie bo wiel-
ka w sercu twoim trwoga  
Nie płacz mateczko , nie 
płacz proszę, czas jest le-
karstwem co leczy rany  
bo za dni kilka przyjdzie pismo 
,że „ wyrok został wykonany” . 
Ja nie rozpaczam , choć się boję 

a w sercu taka miłość płonie  
Więc klęczę u nóg Twoich mamo 
, całując spracowane dłonie . 
Nie płacz Mateczko , muszę przejść 
te siedem schodów do piwnicy  
Nieść moje osiemnaście lat , 
aby nie wlekli mnie strażnicy  
Kocham cię Matuś , słonce 
wiatr i łopot żagli na jeziorze  
I pierwszych pocałunków smak 

i kiedy jest wzburzone morze ! 
Umierać jest mi strasznie żal , 
przysięgam na mą biedną duszę  
Tak trudno przejść te siedem scho-
dów a przecież przejść je muszę !!!!  
Więc jeśli kiedyś WRÓCI Polska 
to niech się za nas ktoś upomnie  
Żegnaj Mateczko , muszę kończyć 
,klucz zgrzyta w zamku .........idą 
po mnie !!

ŻAŁOBNE ZGROMADZENIE

Słowa wiersza „Ostatni list do 
Matki” poświęconego kolegom 
pomordowanym w lochach UB 
wypowiedziane przez młodego 
chłopca niech wystarczą za krótki 
przekaz atmosfery jaką wytwo-
rzyli uczniowie szkolni w swej 
prezentacji słowno muzycznej 
poprzedzającej wprowadzenie na 
męskich barkach pierwszej trum-

ny spowitej biało-czerwoną flagą 
z tabliczką z krzyżem i słowami : 
Poległ na polu chwały, śp. porucz-
nik Jan Boguszewski ps. „BIT-
NY” 1914-1946 .To pierwszy 
dotąd zidentyfikowany w 100 % 
- były dowódca 2.plutonu Pogoto-
wia Akcji Specjalnej III Brygady 
A za nią kolejne 8 trumien jeszcze 
jedynie z napisem : Poległ na polu 
chwały. Śp. Żołnierz Nieznany. I 
ta sama data na wszystkich : zm. 
16.02.1946. Wszystkie trumny 
spowite polską flagą stawiane są 
przed ołtarzem i przyozdabiane 
biało-czerwonymi wiązankami 
kwiatów. W wypełnionym po 
brzegi kościele p.w. Św. Kazimie-
rza Królewicza w Orłowie rozpo-
czyna się msza św. celebrowana 
pod przewodnictwem biskupa 
ełckiego Jerzego Mazura. Nastrój 
skupienia i powagi, modlitwy i ża-

łobnych pieśni. 

To chwila na którą krewni i żyjący 
jeszcze nieliczni towarzysze broni 
poległych 16 lutego 1946 roku 9 
odnalezionych z 22 poległych 69 
lat temu żołnierzy 3 Brygady Wi-
leńskiej Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego dowodzonych 
przez kpt. Romualda Rajsa ps. 
„BURY” czekali 69 lat. 

Liczne poczty sztandarowe i 
komenda wojskowa baczność. 
Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie a światłość wiekuista 
niechaj im świeci śpiewane kil-
kakrotnie poprzedzają słowa bi-
skupa, witające przedstawicieli 
przybyłych władz parlamentar-
nych, rządowych i samorządo-
wych, kombatantów, członków 
rodzin poległych. 

NIEZŁOMNI WRACAJĄ DO SWYCH 
BLISKICH I NARODOWEGO PANTEONU
Tekst i zdjęcia : Paweł Bendkowski
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„Gromadzimy się dziś by modlić 
się w intencji pomordowanych Bo-
haterów, Żołnierzy Niezłomnych . 
Modlimy się o pokój i zachowanie 
pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 
których jedyną winą było to, że 
kochali Ojczyznę, inną od tej któ-
rą po II wojnie światowej rzeźbi-
li komuniści radzieccy i polscy” 
rozpoczął biskup Mazur. W dalszej 
części homilii przypomniał  histo-
ryczne wydarzenia walki żołnierzy 
III Brygady Wileńskiej Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego, 
którą dowodził kpt. Romuald Rajs, 
ps. „BURY”. 16 lutego 1946 roku 
w bitwie z funkcjonariuszami so-
wieckich i polskich służbami bez-
pieczeństwa – NKWD i UB zginęło 
22 partyzantów. 9 z nich zostało 
pochowanych przez odważnych 
mieszkańców Gajrowskich – Ste-
fanię Gazda z d. Augustynowicz i 
jej brata Stanisława Augustyno-
wicza oraz Mazura o nazwisku 
Klimek. Tragedią było że ginęli 
z rąk rodaków. Przez lata czy-
niono wszystko by pamięć o tych 
ludziach, podobnie jak prawda o 
Katyniu, Powstaniu Warszawskim 
czy Obławie Augustowskiej i in-
nych tragicznych kartach historii 
była przez lata okryta milczeniem, 
strachem i niepewnością. 

OFIARY NIELUDZKIEGO SYS-
TEMU

Ci zwani Niezłomnymi bohatero-
wie niepodległościowego podzie-
mia kontynuował biskup - walczy-
li z władzą, która wprowadzała w 
naszej Ojczyźnie nieludzki sys-
tem, który odpowiadał za wiele 
zbrodni, za wiele cierpienia, za 
walkę z Kościołem. W latach 40-
tych i 50-tych wydano w Polsce 
ponad 8 tysięcy wyroków śmierci 
, większość z nich wykonano. W 
więzieniach zmarło ok. 20 tysięcy 
ludzi, kolejne 10 tysięcy zginęło w 
akcjach pacyfikacyjnych prowa-
dzonych przez NKWD, UB i inne 
formacje zbrojne reżimu komuni-
stycznego. Ofiary nie tylko zabija-
no, ale również zacierano ślady po 
miejscach ich pochówku. 

A ONI TRWAJĄ W POKOJU

Wśród tych bohaterów należy 
wspomnieć gen. Emila Fieldorfa 
„Nila”, rotmistrza Witolda Pilec-
kiego, majora Zygmunta Szen-
dzielarza Łupaszkę, a także ofi-
cerów i podoficerów, żołnierzy 
szeregowych III Brygady Wileń-
skiej NZW OKR Białystok. Przy-
pomniał w tym momencie słowa 
: ”Zdawało się oczom głupich, że 
pomarli, zejście ich poczytano za 

nieszczęście, a odejście od nas za 
unicestwienie, a oni trwają w po-
koju” . 

 ONI DZISJAJ SĄ ZWYCIĘZ-
CAMI.

Stwierdza biskup.„ Doczekali się 
należytego szacunku. Pragniemy 
wzniecić naszą pamięć o Tych, 
którzy walczyli o wolną i suweren-
ną Polskę. To jest naszym świętym 
obowiązkiem”

Gdy zadajemy sobie pytanie o to 
gdzie było źródło mocy chowa-
nych dziś Bohaterów, kontynuuje, 
to odpowiedź jest oczywista, mówi 
biskup : „Nie była nim ateistycz-
na propaganda a wiara w Boga” 
I przypomina, że Św. Jan Paweł II 
zobowiązał nas bardzo mocno gdy 
mówił : 

„Trzeba wspomnieć wszystkich  
zamordowanych także rękami pol-
skich instytucji i służb bezpieczeń-
stwa pozostających na usługach 
systemu przyniesionego ze Wscho-
du” .

”Trzeba ich przypomnieć przed 
Bogiem i historią, kontynuuje bi-
skup, żeby nie zamazywać praw-
dy o naszej przeszłości. Dobrze, 
że władze gminy Wydminy, fun-
dacji „Niezłomni” i parafia w 
Orłowie z proboszczem na czele 
podjęły decyzję o budowie Pante-
onu Żołnierzy Niezłomnych, tutaj 
– na cmentarzu w Orłowie. Du-
chowny dziękuje tym wszystkim, 
którzy przyczynili się abyśmy z 
honorami i modlitwą na ustach 
dokonali katolickiego pogrzebu.

„Przywracamy pamięć o nich, 
polecamy Bożemu Miłosierdziu. 
Chowamy dziś Bohaterów Nie-
złomnych , tych wielkich Bo-
haterów Ojczyzny, a jeszcze do 
niedawna spychanych w niebyt 
historii”, kontynuuje biskup, 

PRZECHODNIU POWIEDZ 
WSPÓŁBRACIOM

„Oni wszyscy mogliby podpisać 
się pod słowami : Przechodniu, 
powiedz współbraciom, że walczy-
liśmy mężnie i umierali bez trwo-
gi, z troską w sercu o losy Polski, 
o losy przyszłych pokoleń.”  Tak 
biskup parafrazuje słowa poety, i 
dopowiada : 

„To nasze losy. Żołnierze Niezwy-
ciężeni mają nam dzisiaj wiele do 
przekazania i powiedzenia. Zada-
ją nam trudne pytania : Na jakich 
wartościach budujecie Ojczyznę, 
której na imię Polska. Czy budu-

jecie ją na wartościach za które 
my oddaliśmy życie ?”

Kończąc główny celebrans stwier-
dza : „ Dobrze się stało, że wła-
dze Gminy Wydminy, Fundacja 
„Niezłomni” i parafia w Orłowie 
na czele z proboszczem podjęli-
ście decyzję o budowie Panteonu 
Niezłomnych na cmentarzu w 
Orłowie” , a następnie dziękuje 
wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowanie tej katolickiej 
uroczystości. Do organizatorów 
oprócz w/w należy dodać Stowa-
rzyszenie Pamięci Żołnierzy Nie-
złomnych „Gajrowskie”.

OSTATNIE  POŻEGNANIE 

Już kondukt żałobny niesionych 
przez całą dużą przecież wieś 
9 trumien niesionych w asyście 
niezliczonych sztandarów i tłumu 
uczestników ceremonii pogrze-
bowej robił ogromne wrażenie. 
A gdy znaleźliśmy się na cmen-
tarzu w obliczu spowitych bia-
ło-czerwonymi flagami trumien 
przy asyście wojskowej Kompanii 
Honorowej odbyły się liczne po-
żegnalne wypowiedzi przedstawi-
cieli władz, Fundacji Niezłomni 
,Związków Żołnierskich i kole-
gów z Oddziału oraz przedstawi-
cieli  przybyłych rodzin w imieniu 
których wypowiadali się Romuald 
Rajs – syn kpt. Romualda Rajsa 
„Burego” – dowódcy chowanych 
dzisiaj żołnierzy a w imieniu ro-
dziny Jana Boguszewskiego ps. 
„BITNY” jego krewny ks. Tade-
usz Olszewski, który podzięko-
wał organizatorom  i uczestnikom 
ceremonii . Wśród nich był syn 
rotmistrza Witolda Pileckiego An-
drzej Pilecki oraz przybyli z wielu 
zakątków Polski a także krewni 
poległych z USA. 

W swej pożegnalnej mowie przy-
pomniał on także słowa Świętego 
Jana Pawła II iż „Wolność nie jest 
nam dana, a zadana” i apelował 
byśmy to motto przyjęli na nasze 
dalsze życie.

Wszystkie te piękne i mądre poże-
gnalne słowa były wyrazem hołdu 
składanego żegnanym Bohaterom 
których pamięć wskrzeszono. Ce-
remoniał wojskowy zawierał Apel 
Poległych oraz salwę honorową w 
wykonaniu Kompanii Honorowej 
z 15 Brygady Zmechanizowanej z 
Giżycka.

Z ceremoniału katolickiego po-
chówku relacjonującemu to wy-
darzenie najbardziej w pamięci 
utkwił moment, gdy po słowach 
biskupa : „Z prochu powstałeś, w 
proch się obrócisz” kapłan ruszył 
w obchód 9 trumien rzucając na 
nie grudy ziemi. W tym samym 
czasie powszechnie znany i szano-
wany współtowarzysz  broni cho-
wanych do grobu kolegów Jerzy 
Widejko ps. „Jureczek”, najmłod-
szy bo 11-letni  w styczniu 1944 
roku żołnierz III Brygady Wileń-
skiej AK, z przeciwnej strony roz-
począł obchód trumien, dotykając 
je w geście pożegnania swoich tak 
dawno poległych kolegów. Ta sy-
tuacja miała symboliczny wymiar 
tego tak ważnego wydarzenia, 
oddającego  dziś prawdziwie i w 
pełni Polakom ich Niezłomnych 
Bohaterów.
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W ostatnim czasie Litewska Te-
lewizja Publiczna (Lietuvos Na-
cionalinis Radijas ir Televizija) 
ogłosiła, że w nowym sezonie w 
jej ramówce znajdzie się więcej 
programów w języku rosyjskim. 
Jednocześnie czas trwania pro-
gramu w języku polskim „Album 
Wileńskie” nie uległ zmianie.
Europejska Fundacja Praw Czło-
wieka (EFHR) uważa zapowiada-
ne zmiany za dyskryminujące w 
stosunku do mniejszości polskiej. 
Jak wynika z ostatniego spisu po-
wszechnego, narodowość polską 
na Litwie deklaruje ok. 6,6 proc. 
mieszkańców, co czyni ją najlicz-
niejszą mniejszością narodową.
Władze Litwy, a tym samym tele-
wizja publiczna, której zadaniem 
jest realizacja misji publicznej, 
zobowiązane są przestrzegać pra-
wa międzynarodowego. Dotyczy 
to także ochrony praw mniejszo-
ści narodowych i ich równego 
traktowania. W tej sytuacji polska 
mniejszość znalazła się w gorszej 
sytuacji niż mniejszość rosyjska, 
która jest mniej liczebna.
Zgodnie z zaleceniami Organiza-
cji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (Organization for Se-
curity and Co-operation in Euro-
pe) The Oslo Recommendations 
regarding the Linguistic Rights of 
National Minorities & Explana-
tory Note mniejszości narodowe 

powinny mieć zagwarantowany 
niedyskryminujący dostęp do me-
diów w językach tych mniejszo-
ści. W praktyce chodzi m. in. o 
przyznanie czasu antenowego na 
programy skierowane do mniej-
szości w sposób proporcjonalny.

Takie rozumienie równego trak-
towania mniejszości narodowych 
potwierdzają „Wytyczne w spra-
wie stosowania języków mniej-
szości narodowych w nośnikach 
medialnych” („Guidelines on the 
use of Minority Languages in the 
Broadcast Media”). W dokumen-
cie autorzy wyraźnie wskazują, 
że państwa powinny zapewnić 
mniejszościom narodowym do-
stęp do mediów publicznych od-

zwierciedlający ich liczebność, 
rozmieszczenie, a także ich po-
trzeby, przy jednoczesnym odpo-
wiednim wsparciu finansowym.

Państwa Unii Europejskiej (i nie 
tylko) dążą do wywiązywania 
się z międzynarodowych zobo-
wiązań w zakresie promowania 
kultur mniejszości narodowych 
w ogólnokrajowych mediach. Na 
Węgrzech mniejszości narodowe 
korzystają ze specjalnego godzin-
nego pasma na kanale M1 węgier-
skiej telewizji państwowej od po-
niedziałku do czwartku, w piątek 
czas jest zarezerwowany na audy-
cje promujące kulturę romską.
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Z prasy polonijnej

O czasie antenowym dla mniejszo-
ści narodowych
KURIER WILEŃSKI

Zapusty po wileńsku, czyli 
radosne przygotowanie 
do Wielkiego Postu
WILNOTEKA

Walentynkowy Konkurs 
w Kowlu
MONITOR WOŁYŃSKI

Na Wileńszczyźnie Wielki Post 
traktowany jest bardzo poważnie. 
Nic więc dziwnego, że zgodnie 
tradycją trzeba się do niego odpo-
wiednio przygotować. Jak najle-
piej to zrobić? Wilnianie uważają, 
że aby wytrwać 40 dni w ciszy i 
skupieniu najlepiej zawczasu się 
wybawić, czyli hucznie świętować 
zapusty. „Będziemy jeść dużo, 
tańczyć i bawić się z całego serca! 
„Nawałkujcie” się do syta, wtedy 
przez cały rok będziemy sytymi i 
szczęśliwymi” - takimi słowami 
rozpoczęto zabawę zapustową w 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Hucznie obchodzone zapusty, czyli 
ostatnie dni karnawału, to święta 
tradycja Wileńszczyzny. Chęt-
nych do zabawy nigdy nie brakuje, 
zwłaszcza, że według ludowych 
przekonań każdemu, kto nie świę-
tuje, grozi rok nieszczęść, zaś udana 
zabawa gwarantuje rok dobrobytu. 
Rokrocznie zapusty są uroczy-
ście obchodzone w Domu Kultu-

ry Polskiej w Wilnie. W tym roku 
chętnych było tak dużo, że zabawa 
odbywała się dwa razy. Goście tań-
czyli w rytm polskich przebojów w 
wykonaniu grupy „VaBank”. Nie 
zabrakło także prawdziwych Cy-
ganów - goście mogli podziwiać 
płomienne występy Białoruskie-
go Teatru Muzycznego z Grodna 
„Rada”.

W trakcie zabawy zorganizowano 
akcją charytatywną na rzecz 2-let-
niego Maksymiliana Sielawy, cho-
rującego na rzadki nowotwór oka. 
Jedynym ratunkiem dla chłopca 
jest operacja w Szwajcarii, na któ-
rą potrzeba 30 tys. euro. W czasie 
dwóch dni zabawy udało się zebrać 
1010 euro.

15 lutego w Szkole Polskiej w 
Kowlu na Ukrainie odbył się Wa-
lentynkowy Konkurs Polskiej Po-
ezji i Piosenki Miłosnej.
 W konkursie wzięło udział 15 re-
cytatorów, którzy zinterpretowali 
różne wiersze o miłości polskich 
poetów i 6 wykonawców pol-
skich piosenek, którzy wykonali 
7 utworów, oczywiście o miłości.
Jury złożone z dyrektora szkoły 
Wacława Herki i uczniów gru-
py dorosłej: Tatiany Dworskiej, 
Leonida Szeliuka i Ludmiły De-
nysiuk – uczących się już dłużej 
niż trzy lata, oceniali poziom wy-
konawców. Uczestnicy otrzyma-
li dyplomy, pluszowe zabawki i 
długopisy
Najważniejsze było to, że w kon-
kursie wzięli udział uczniowie z 

różnych grup wiekowych. Walor 
poznawczy połączył się z elemen-
tem estetycznym i zabawowym. 
Wszyscy – zarówno wykonawcy 
jak i widzowie – podkreślali to, że 
nie spodziewali się aż takiego za-
angażowania wykonawców.
W ostatniej części wieczoru lider 
polonijny Natalia Balecka popro-
wadziła zabawy walentynkowe, 
podczas których każdy bawił się 
dobrze, a uczestnicy odreagowali 
stres po występie.

Kto stolicą rzą-
dzi..,

Przypomnijmy, że 
w wyborach sa-
morządowych w 
2011 roku najwię-
cej czyli 12 man-
datów zdobył spo-
łeczny ruch ”Tak” 
Arturasa Zuokasa 
, 11 mandatów 
otrzymała koalicja 
Akcji Wyborczej i 
Aliansu Rosjan ”Blok Waldema-
ra Tomaszewskiego”, dla Partii 
Pracy w wyborach przypadło 
8 mandatów. Socjaldemokraci 
zdobyli w radzie samorządu 5 
miejsc.

Radni ruchu Arturasa Zuoka-
sa „Tak” wespół z Partią Pracy, 
socjaldemokratami oraz dwoma 
radnymi Aliansu Rosjan, któ-
rzy do samorządu dostali się z 
listy „Blok Waldemara Toma-
szewskiego” utworzyli koalicję 
rządzącą w stolicy. Niedługo 
później doszusowało do nich 9 
radnych z ramienia AWPL.

Ci ostatni weszli do koalicji w 
zamian za uzupełnienie progra-
mu koalicyjnego miasta o czte-
ry postulaty Akcji Wyborczej, 
a mianowicie: przyśpieszenie 
zwrotu ziemi w Wilnie, rozwój 
przedmieść stolicy, przejrzysta 

i uczciwa działalność admini-
stracyjna, wsparcie w dążeniach 
Kurii Wileńskiej do wzniesienia 
w mieście Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego.

Utworzona przed 4 laty koalicja 
niezmiennie rządzi stolicą do 
dziś.

...a kto tylko udziela się?

Pod koniec kadencji koalicjan-
ci wolą nie przyznawać się 
do współodpowiedzialności 
za owoce rządzenia miastem, 
twierdząc, że zgodnie z podzia-
łem obowiązków w samorządzie 
ich przedstawiciele kierują tylko 
poszczególnymi sferami dzia-
łalności rady oraz administracji 
nie ponosząc odpowiedzialności 
za całokształt podejmowanych 
decyzji, życząc tym samym, aby 
ich pracę oceniano według zasa-
dy: „co złego, to nie my”.

Zbigniew Balcewicz. 
Co z polskimi postu-
latami, czyli bezrad-
ni radni
DELFI
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Parafianie kościoła Świętych Piotra 
i Pawła w Równem uszanowali 95. 
rocznicę śmierci starszego szerego-
wego Alfreda Kelle, jedynego zi-
dentyfikowanego polskiego legioni-
sty, który spoczywa na Dubieńskim 
cmentarzu w Równem.
W wydarzeniu wzięła udział Kon-
sul Generalny RP w Łucku Beata 
Brzywczy. Na warcie honorowej 
stanęli miejscowi harcerzy. Uro-
czystość rozpoczęła szereg przed-
sięwzięć, poświęconych polskim 
legionistom, które mają odbyć się 
w Równem. Zgodnie z planami, 
ukończą się one na początku lipca 
tego roku postawieniem pomnika 
na Dubieńskim cmentarzu. Właśnie 
w lipcu 1920 r. pod Równem odby-
ła się znana bitwa między polskimi 

legionistami i armią bolszewicką. 
Projekt przyszłego pomnika zostanie 
wystawiony na konsultacje z lokalną 
społecznością.
Według szacunków historyków, pod 
bezimiennymi krzyżami na Dubień-
skim cmentarzu w Równem spo-
czywa 326 polskich wojskowych, 
którzy oddali życie za niepodległość 
własnej ojczyzny. Pomnik powi-
nien przypominać mieszkańcom i 
gościom Równego o polskich żoł-
nierzach, którzy zginęli w walce z 
bolszewikami.
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Pamięci polskich 
legionistów
MONITOR WOŁYŃSKI

W czwartek, 29 stycz-
nia,  nad ranem niezna-
ni sprawcy na domu 
córki Iriny Rozowej, 
posłanki na Sejm RL 
z frakcji Akcji Wybor-
czej Polaków na Li-
twie (AWPL), kandy-
datki koalicji AWPL 
i Aliansu Rosjan na 
mera Kłajpedy umie-
ścili antyrosyjskie na-
pisy.
Na białych ścianach 
domu umieszczono czerwone na-
pisy: „Rosjanie, idźcie do domu”, 
„Wolność dla Litwy”, „Rosjanom 
— nie”. W reakcji na incydent Biu-
ro Prasowe AWPL wydało oświad-
czenie, w którym potępiło atak na 
rodzinę posłanki.
„AWPL wyraża stanowczy protest 
przeciwko takim atakom wymie-
rzonym w naszych kandydatów, jak 
też ogólnie przeciwko nagonce na 
mniejszości narodowe. Paradoksem 
jest to, że po wstąpieniu naszego 
kraju do Unii Europejskiej, którą to 
akcesję mniejszości narodowe gre-
mialnie poparły oczekując, że ich 
sytuacja ulegnie poprawie — stan 
posiadanych praw wspólnot naro-
dowych znacząco się pogorszył. 
Dzisiaj sytuacja i prawa mniejszo-
ści są znacznie gorsze niż przed ak-
cesją do UE.
Po dyskryminacyjnych posunię-

ciach poprzedniego rządu liberal-
no-konserwatywnego: anulowaniu 
Ustawy o Mniejszościach Naro-
dowych, która nieprzerwanie obo-
wiązywała od 1991 roku, zmianie 
Ustawy o Oświacie, która znacząco 
ograniczyła prawa szkół polskich, 
rosyjskich i białoruskich — nowy 
rząd socjaldemokratyczny nie tyl-
ko nie polepszył sytuacji, ale też 
blokował wszystkie propozycje 
AWPL dotyczące tych ustaw gło-
sując razem z konserwatystami. Z 
kolei przedstawiciel rządu w po-
wiecie wileńskim Audrius Skaistys 
dyrygował finansowymi represjami 
przeciwko mniejszościom narodo-
wym, w wyniku czego nakładano 
drakońskie kary za używanie ję-
zyka ojczystego w nazwach ulic 
umieszczanych na prywatnych do-
mach mieszkańców” — czytamy 
w komunikacie Biura Prasowego 
AWPL.

Nowy Dom Polski został otwarty 
na kresach Wileńszczyzny - ok. 100 
km od Wilna, w Nowych Święcia-
nach. Mimo że Polacy stanowią tu 
ok. 30 proc. mieszkańców, od wielu 
lat nie mają polskiej szkoły. Troska 
o podtrzymywanie polskiej kultu-
ry i języka napotyka tu na o wiele 
większe trudności niż w rejonie wi-
leńskim czy solecznickim. Dzięki 
nowo otwartej placówce zostanie 
rozwiązany jeden z największych 
problemów, z jakimi borykała się 
wspólnota, czyli brak miejsca na 
jakąkolwiek działalność.
Wileńszczyzna także ma swoje 
kresy. W Nowych Święcianach, 
100 km od Wilna, mieszkają Pola-
cy, którzy także chcą pielęgnować 
polskie tradycje i mówić w ojczy-
stym języku. Mimo że stanowią tu 
30 proc. mieszkańców, nie mają 
w pobliżu polskiej szkoły. Do tej 
pory nie mieli też swojego miejsca. 
Budowa domu polskiego w tym 
miejscu nie od początku spotykała 
się ze zrozumieniem. Pierwszym 
problemem były oczywiście środki. 
„Poza granicami Polski mieszka 20 
mln Polaków. Sprawa Polaków na 
Litwie ma dla nas znaczenie prio-
rytetowe, ale trzeba pamiętać, że 
wszędzie są potrzeby” - wyjaśniał 
w rozmowie z Wilnoteką prezes 
Wspólnoty Polskiej Longin Komo-
łowski.
Pojawiały się sugestie, że lepiej 
byłoby, gdyby Dom Polski powstał 
w Podbrodziu, gdzie Polacy stano-
wią większość. Ostatecznie wygra-

ła koncepcja budowy w miejscu, 
gdzie polskość jest szczególnie 
zagrożona - na kresach Wileńsz-
czyzny. „Były różne pytania, różne 
wątpliwości, ale Janusz Skolimow-
ski, bardzo pomocny i życzliwy 
wobec Polaków mieszkających na 
Litwie, przekonał władze Polski, że 
ta budowa jest niezbędna” - powie-
dział w czasie otwarcia Waldemar 
Tomaszewski, prezes Akcji Wybor-
czej Polaków na Litwie.
Bez wątpienia dom nie powstał-
by bez zaangażowania samych 
Polaków z Wileńszczyzny - ZPL 
oraz AWPL, w tym szczególnie 
Waldemara Tomaszewskiego, co 
podkreślano w czasie uroczystości 
otwarcia: „Przed 15 laty pan Wal-
demar Tomaszewski powiedział, 
że powinniśmy zbudować placów-
kę w Święcianach czy w Nowych 
Święcianach, ponieważ jesteśmy to 
winni tym ludziom, którzy nie mają 
swoich szkół, którzy nie mogą tak, 

jak w rejonie wileńskim czy solecz-
nickim, kultywować swojej kultu-
ry, swoich obyczajów - wspominał 
początki budowy poseł na sejm 
Zbigniew Jedziński - Droga do wy-
konania tego projektu była bardzo 
ciernista. Gdyby nie determinacja 
pana Tomaszewskiego, wszystko 
mogło się zakończyć tylko na pro-
jektowaniu”.
„Dobrze jest być wśród ludzi, któ-
rzy są zadowoleni i cieszyć się ze 
spełnionych marzeń, dobrze jest 
mieć wśród siebie człowieka ta-
kiego jak Waldemar Tomaszewski, 
który marzenia środowiska potrafi 
zrealizować - podkreślał w swoim 
wystąpieniu Longin Komołow-
ski - To Waldemar Tomaszewski 
różnymi drogami wydeptał ścieżki 
do tego, aby ten Dom powstał. Ten 
Dom jest dowodem, że cała rodzi-
na polska na świecie wspiera siebie 
nawzajem”.

Dom Polski w Nowych Święcianach 
rozpoczął działalność
WILNOTEKA

Za wolność naszą i waszą! 
DELFI

Podczas niedawnej mojej wizyty na 
Litwie, mieszkaniec podwileńskich 
Trok, osoba z mieszanej polsko – 
litewskiej rodziny, zaczął wyrażać 
wielkie żale do miejscowych Po-
laków. Główny zarzut jest taki: jak 
oni mogą popierać Putina. Przecież 
to urąga bezpieczeństwu państwa, 
w którym mieszkają tak Litwini jak 
i Polacy.
Cóż więc robić z tymi wrednymi 
Polakami na Litwie. Odpowiedzią 
zszokowałem chyba swojego roz-
mówcę: „przez dwadzieścia pięć lat 
państwo litewskie robiło wszystko 
(w sposób niekoniecznie zgodny z 
zasadami europejskimi), by z miej-
scowych Polaków zrobić Litwinów. 
Efekt jest taki, że ciż Polacy (w swo-
jej dużej części), miast stać się wzo-
rowymi Litwinami, raczej skłaniają 
się ku statusowi homo sovieticus. 
Władze Litwy więc mają teraz tylko 
jedno wyjście, w stosunku do swojej 
polskiej mniejszości: tym ludziom 
trzeba pomóc w zostaniu prawdzi-
wymi Polakami”.
Prawdziwy Polak to taki, który do-
brze mówi (także w domu!) i pisze 
po polsku, czyta polskie książki i ga-
zety, korzysta z polskiego internetu, 
ogląda polską (lub polskojęzyczną) 
telewizję. Na pewno nie osiągnie się 
tego, nie załatwiając wielu spraw. 
Ostatnio tak popularne kwestie jak 
pisownia nazwisk czy miejscowości 
oraz ulic, zwrot ziemi ich prawowi-
tym właścicielom, powinny być tyl-

ko początkiem wielkiego procesu.
Dla poprawy statusu narodowego 
polskiej mniejszości na Litwie, ko-
nieczne wydają się działania kolej-
ne: wprowadzenie polskich telewizji 
na Litwę, polskojęzyczne audycje 
w telewizji i radiu litewskim, usta-
wowe umożliwienie, polskojęzycz-
nym obywatelom Litwy załatwiania 
spraw w urzędach w ich języku oj-
czystym. Ponadto w miejscowo-
ściach, gdzie Polacy stanowią jakiś, 
ustanowiony prawem, procent (tak 
jak to jest w Finlandii czy Kanadzie), 
każdy urzędnik na służbie państwo-
wej czy samorządowej, powinien 
znać język polski oraz litewski. W 
szkołach litewskich, szczególnie w 
regionach przygranicznych z Polską, 
nie należy unikać wprowadzania ję-
zyka polskiego, jako jednego z ob-
cych, na równi z niemieckim, rosyj-
skim czy francuskim.
Przy próbach wdrożenia takiego 
modelu pewnie znów odezwą się 

litewscy „patrioci”. I może nawet 
przekonają swoich zwolenników, że 
mniejszym zagrożeniem dla Litwy 
są wpływy rosyjskie niźli polskie. I 
lepiej nadal pozwalać na ekspansję 
telewizji rosyjskiej niźli polskiej. 
Tylko w takiej sytuacji niech nie na-
rzekają, że miejscowi Polacy ciągle 
wyznają „moskiewską” wiarę. Nota 
bene jakże wielu Litwinów (dzięki 
ciągłej ekspansji rosyjskich mediów) 
również wyznaje „tę wiarę”, uwa-
żając Putina za swojego bohatera. 
Ojcami chrzestnymi tego rodzaju 
postaw są niestety ci właśnie „patrio-
ci”: Julijus Panka, Gintaras Songaila, 
a nawet Vytautas Lansbergis i wielu 
innych. A korzysta na działaniach 
„patriotów”, taki szczwany, politycz-
nie, lis jak Waldemar Tomaszewski, 
który na fobiach anty litewskich 
(często, niestety, mających podsta-
wy!) buduje swój, wcale nie tak 
mały, elektorat.

AWPL potępia atak 
na rodzinę posłanki i 
kandydatki na mera 
Kłajpedy Iriny Roz-
owej
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
http://pl.delfi.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
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To proste hasło wymyślone przez 
Prezesa mającej swą siedzibę w 
Szczecinie Fundacji „Niezłomni” 
im. Zygmunta Szendzielarza Łu-
paszki – pana Wojciecha Łuczaka 
działa w dwójnasób . Po pierwsze 
jako ogłoszenie skierowane do 
potomków zamordowanych ofiar 
komunistycznego terroru, nie ma-
jących dotąd swych grobów by nie 
tracili nadziei, bo fundacja pomoże 
im w poszukiwaniach szczątków 
ich bliskich. Po drugie jest także 
wezwaniem do młodych szukają-
cych prawdy o trudnej i dramatycz-
nej wojennej i powojennej historii  
ich Ojczyzny. Bądź niezłomny – 
szukaj prawdy o swych przodkach. 
Z tego Kraju, w którym z szacunku 
dla Boga jak mówił poeta podnosi 
się z ziemi okruszynę chleba i dla 
którego wolności ginęły kolejne 
pokolenia tę wolność miłujących 
ponad swe życie.

Dlatego obecność 15 lutego 2015 
r. w  mazurskim Orłowie  podczas 
uroczystego pochówku odnale-
zionych po 69 latach 9 żołnierzy 
kpt. Romualda Rajsa „Burego” – 
dowódcy III Wileńskiej Brygady 
Narodowego Zjednoczenia Woj-
skowego, znanego historyka i pisa-
rza pana Żebrowskiego wydawała 
się czymś naturalnym. To on jest 
jednym z tych którzy zajmują się 
historią polskiego podziemia nie-
podległościowego czasów II woj-
ny światowej i lat 1944 -1963. To 
historyczne w pewnym sensie wy-
darzenie relacjonuję w tekście za-
tytułowanym „Niezłomni wracają 
do swych bliskich i narodowego 
panteonu” . Natomiast poniżej 
przedstawiam treść wykładu pana 
Leszka Żebrowskiego, który w 
prostych słowach wyjaśnia dlacze-
go Ci Niezłomni podejmowali trud 
swej skazanej na porażkę walki. 

D L A C Z E G O  W A L C Z Y L I

Gdy wracamy dzisiaj naszą pa-
mięcią, z tym co wiemy, o tamtych 
strasznych, tragicznych czasach, o 
tym co się rozpoczęło na ziemiach 
polskich, nie tylko obecnej Polski, 
ale ziemiach II Rzeczpospolitej, 
włącznie ze Wschodem, z Kresa-
mi, które nam zabrali, musimy so-
bie zadawać pytanie : Co się wte-
dy stało ? Dlaczego ludzie, którzy 
złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę 
życia, zostali wyklęci ? Dlaczego 
przez kilkadziesiąt lat byli poniża-
ni, dlaczego ich rodziny były poni-
żane, skąd te obelżywe nazwy, co 
takiego zrobili, kim byli, o co wal-
czyli ? Za co zostali wyklęci ? Rok 
1944, 45 okazał się na ziemiach 
polskich tragedią. To co powinno 
przyjść, czyli wyzwolenie, to co 
stało się w Europie Zachodniej, 
gdzie wkraczały armie alianckie, 
wyzwalały ludzi, którzy wracali 
do normalnego życia, do odbudo-
wy. W Polsce nie miało to miejsca. 
Było wyzwolenie od jednej okupa-
cji, ale przyszła druga, wcale nie 
lepsza

Ponad sto tysięcy ludzi Sowieci 

wywieźli na Syberię. Sto kilka-
dziesiąt tysięcy ludzi zostało po 
wojnie, po działaniach wojennych 
zamordowanych w Polsce, czę-
sto w niezwykle okrutny sposób. 
Olbrzymiej większości z nich nie 
możemy odnaleźć, ich groby zo-
stały ukryte, właściwie nie groby, 
oni byli wrzucani do jam cmen-
tarnych, do dołów torfowych, 
chowani na wysypiskach śmieci, 
na miejscach gdzie dokonywano 
tajnych pochówków. Tych, którzy 
byli mordowani w więzieniach 
często komuniści stawiali toalety, 
żeby ich jeszcze bardziej poniżyć, 
pohańbić.

I dlatego ta nazwa Żołnierze Wy-
klęci jest nam tak szczególnie bli-
ska. Tak samo wszystko rozumieli 
Oni tak naprawdę nigdy nie byli 
Wyklęci, to byli ludzie Niezłomni, 
ale przez to, że przez kilkadziesiąt 
lat trwała wokół nich ta propagan-
da, zakłamanie, ta nazwa została 
przyjęta. I rzeczą niezwykle tra-
giczną, także haniebną jest to, że 
są w Polsce Ci, którzy w dalszym 
ciągu tą stalinowską propagandę 
powielają.

Pamiętajmy o tym, że to byli tacy 
sami ludzie jak my, chcieli tego 
samego . tak samo wszystko ro-
zumieli. A stawia im się bardzo 
wysoką poprzeczkę. Ten podły 
fałsz polega na tym, że to byli lu-
dzie, którzy walczyli o godność, o 
wolność, o własność, o zdrowie i 
życie swoich bliskich, tych, którzy 
im pomagali, tych, którymi się oni 
opiekowali. Mieli prawo się bronić 
na wszelkie możliwe sposoby i ze 
wszystkich sił. Wobec nich zwy-
kłych kryteriów stosować nie wol-
no, bo po 6 latach walki polskich 
żołnierzy o wolność mieli prawo 
oczekiwać wolności i w Polsce.

To Zachód wybrał innego sojusz-
nika, po latach wykorzystywania 
polskich Sił Zbrojnych, polskich 
polityków. Zmienił sojusz, uznał, 
że Stalin będzie lepszy. W związku 
z tym największemu zbrodniarzo-
wi w historii oddano całą Europę 
środkową, w tym Polskę. Siły pol-
skie, które były temu przeciwne 
były zbyt słabe, rachityczne, zo-
stały spacyfikowane.

O CO TOCZYŁA  SIĘ GRA ?

Ci ludzie od samego początku 
wiedzieli o co toczy się ta gra. 
To byli ludzie orientacji niepod-
ległościowej, ludzie niezłomni, 
którzy dosyć szybko zorientowa-
li się, że w tej nowej Polsce będą 
w sytuacji bez wyjścia, że będzie 
brakowało im wolności. Byli w sy-
tuacji bez wyjścia bo zaprzestanie 
ich działalności nie gwarantowa-
ło im życia, nie gwarantowało im 
wolności, także ich rodzinom, ich 
bliskim. Te potworne straty powo-
jenne są nieznane, tego nie ma w 
podręcznikach szkolnych, tego nie 
ma w mediach, dlaczego ?

Sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi za-
mordowanych w niezwykle okrut-

ny sposób, włącznie z małymi 
dziećmi po wojnie przez komuni-
stów woła do nas o pamięć, o zro-
zumienie, o przypominanie. Ale 
te siły polityczne, które wtedy to 
wtedy  zrozumiały , przewidywały 
i ostrzegały i mówili dlaczego ta 
walka trwać musi. 

W lipcu 1945 roku podziemne 
Konspiracyjne Stronnictwo Na-
rodowe, które było dysponen-
tem Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego najdłużej walczącej 
organizacji konspiracyjnej an-
tykomunistycznej  podczas po-
wstania antykomunistycznego na 
ziemiach polskich ogłosiło swoje 
stanowisko. W momencie zwrot-
nym dla polityki polskiej kiedy 
mimo zobowiązań  pomimo uro-
czystych zobowiązań i traktatów  
Sprzymierzeni przestali uznawać 
legalny Rząd Polski Stronnictwo 
Narodowe stwierdza, że nie uznaje 
faktów dokonanych i będzie dalej 
walczyć o pełne wyzwolenie na-
rodu i odbudowanie państwa pol-
skiego do samodzielnego życia. O 
rządzie Tomasza Arciszewskiego, 
ostatnim polskim rządzie Polski 
Podziemnej, tamtej Polski po-
wstańczej,  Stronnictwo Narodowe 
mówiło : Rząd ten uratował honor 
narodu i ciągłość prawną państwa, 
a przez to stworzył warunki do dal-
szej walki.

Ta walka była rozumiana nie tyl-
ko jako walka zbrojna, walka 
zbrojna była w tle, to była walka 
samoobronna.  Wszystkie więk-
sze walki, które stoczyło Polskie 
Podziemie Niepodległościowe po 
1944 roku na ziemiach polskich to 
były walki z grupami operacyjny-
mi NKWD. Tak jak tu w Orłowie 
tak jak  w wielu innych miejscach. 
Ludowe Wojsko Polskie, bezpie-
ka, milicja byli dodatkiem, tłem . 
Bez Armii Czerwonej, bez enka-
wudzistów to powstanie byłoby 
wygrane i to bardzo szybko. Sam 
Stalin śmiał się ze swoich kolabo-
rantów, mówił Gomułce i Bieruto-
wi, mówił Osóbce- Morawskiemu 
: „Gdyby nie my, gdyby nie nasze 
siły to reakcja w Polsce od razu 
przykryła by Was czapkami.”  Bo 
taka była prawda.

Walka zbrojna była ostatecznością 
i w ostateczności do tego argumen-
tu sięgali. Ta walka przeznaczona 
była do zwalczania pacyfikacji 
ludności cywilnej, do rozbijania  
aresztów i więzień, do likwidacji 
najważniejszych konfidentów, do-
nosicieli, którzy sporządzali listy 
tych, którzy mają jechać na Sy-
berię lub tych, którzy mają być na 
miejscu zamordowani. Bez zrozu-
mienia istoty sprawy, bez sięgania 
do dokumentów z tamtego okresu, 
o co to podziemie walczyło, o co 
tym ludziom chodziło nie zrozu-
miemy. A to zrozumienie z naszej 
strony im się należy.

  O CO WALCZYLI  ?

Komendant Główny Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego  płk. 

Tadeusz Danielewicz ps. „Doman” 
w 1945 roku w swoich rozkazach  
wskazywał te cele : Walczymy o 
pełne wyzwolenie Polski z pod 
okupacji  i wpływów sowieckich 
zarówno bezpośrednich jak i za 
pośrednictwem swoich agentów 
czyli grupy Bieruta. Prowadzi-
my walkę o  całość ziem wschod-
nich w granicach z 1939 roku. Z 
walki o Wielką Polskę nie zrezy-
gnujemy pod wpływem terroru 
Rosji Sowieckiej i jej agentów.

W jednym z rozkazów z lipca 1945 
r. napisał coś co było manifestem 
tego podziemia. Wyjaśnił prze-
piękną polszczyzną istotę sprawy: 
„Walka narodu polskiego o ele-
mentarne prawa bytu i rozwoju 
trwa nadal, będzie ona ciężka i 
długa. Musi być prowadzona jak 
najskuteczniej, z najmniejszy-
mi dla Narodu stratami. Walka 
obecna będzie przede wszyst-
kim walką polityczną, będzie 
się toczyć o to, co stanowi isto-
tę narodu – o kulturę, religię, 
o tradycję, niezawisłość myśli i 
ducha polskiego. Będzie to wal-
ka z komunizmem i wpływami 
Wschodu. Walczyć będziemy o 
każdą komórkę gospodarczą, 
społeczną, wychowawczą, a w 
szczególności o duszę młodego 
pokolenia.”

I dalej wzywał w rozkazie : „ W 
walce tej musicie wszyscy wziąć 
pełny udział. Nie oznacza to 
Waszego zwolnienia z szeregów 
Podziemnej Armii Narodowej. 
Trwać ona będzie aż do uzyska-
nia celów postawionych przed 
jej rozpoczęciem – stworzenia 
suwerennego państwa polskiego 

ze wszystkich jego ziem, z grani-
cami poszerzonymi na zachodzie 
i północy, zdolnego zapewnić 
nieskrępowane warunki roz-
woju dla Narodu Polskiego, do 
realizacji programu Wielkiej i 
Sprawiedliwej Polski.

ZA CO CI LUDZIE ZOSTALI 
WYKLĘCI ?

Za co Ci ludzie zostali wyklęci ? 
Za to, że chcieli tego samego co 
my, że chcieli wolności, że chcie-
li godności. Oni po wojnie, po 
okupacji, po tych latach bycia w 
konspiracji chcieli wrócić do nor-
malności,  iść do szkół, zakładać 
rodziny, iść do pracy. Nie było im 
to dane. Byli ścigani, byli mordo-
wani. W propagandzie byli zohy-
dzani. To już wtedy  ludzie  z tam-
tego podziemia pisali manifestach, 
ulotkach tak , jak major Łupaszko 
: „Nie jesteśmy żadną bandą. Je-
steśmy ze wsi i miast polskich”. 
Oni byli tacy sami jak my. Nie 
możemy im stawiać, tak jak wspo-
mniałem, wyższych wymagań niż 
stawiamy je sobie. Mieli prawo się 
bronić i bronili się bardzo długo.

Przez analogię możemy to takie 
polskie powstanie porównać z po-
wstaniem  styczniowym. Tamto 
trwało dwa i pół roku. Natomiast 
powstanie antykomunistyczne 
zakończyło się wraz ze śmiercią 
ostatniego partyzanta na Lubelsz-
czyźnie 21 października 1963 
roku. 18 i pół roku po zakończeniu 
działań drugiej wojny światowej w 
Europie. Tak długo trwało to po-
wstanie. I gdy zastanawiamy się 
nad sensem tej ofiary – dlaczego ? 
Przecież szybko wiedzieli, że prze-

NIEZŁOMNY  JEST  W  TOBIE
Paweł Bendkowski
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grali, przecież mogli się poddać. 
Być może niektórzy z nich zacho-
waliby życie , gdyby ulegli, gdyby 
złamali sobie kręgosłup moralny. 
Oni tego zrobić nie mogli i nie po-
winni. Czcimy Ich właśnie za to.

Natomiast wyjaśniając sens tej 
wielkiej ofiary trzeba się odwołać 
do słów człowieka niezwykłego. 
Jednego z dwóch największych ka-
płanów polskich w dwudziestym 
stuleciu – Ks. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, który sam był ka-
płanem oddziałów powstańczych, 
którego przyrodni brat był dowód-
cą oddziałów partyzanckich Na-
rodowych Sił Zbrojnych. Ksiądz 
Prymas Wyszyński w 1961 roku  
wyjaśnił to w sposób niezwykły, 
w sposób, który jest zrozumiały, w 
sposób, który tłumaczy skąd i po 
co ta wielka ofiara.  

Cyt. : „Chociażby pozostały góry 
ciał, przykryte gruzami, to jesz-
cze te ofiary są małe, w porówna-
niu do wielkiego prawa, jakie ma 
człowiek, naród i ludzkość: prawa 

wolności. […] Aby je zachować i 
ochronić, a przez to obronić god-
ność człowieka, jako istoty ro-
zumnej i wolnej, trzeba umieć się 
poświęcać i składać ofiary. […] 
człowiek, który biernie przyjmu-
je narzuconą mu niewolę, już się 
właściwie deklasuje i przestaje być 
pod jakimś względem człowiekiem. 
I naród, który nie umie walczyć o 
swoją wolność, już się właściwie 
zdeklasował….”

I dlatego dziś czcząc pamięć 
bohaterów oficerów i żołnierzy 
Narodowego Zjednoczenia Woj-
skowego pamiętajmy  o tym, że 
nie jest to ofiara, która poszła na 
marne. Jej być nie powinno, ale 
to były okoliczności zewnętrzne . 
Oni robili to co uważali za swoją 
powinność moralną. Za to nale-
ży im się cześć i chwała.

Tekst nieautoryzowany, spo-
rządzony na podstawie nagra-
nia dźwiękowego wykładu                                                             
autor nagrania i tekstu : Paweł 
Bendkowski

Prezydent USA Barack Obama 
w wywiadzie dla CNN 2 lutego 
powiedział, że „byliśmy pośred-
nikiem w przekazaniu władzy na 
Ukrainie”. Tym samym gospo-
darz Białego Domu oficjalnie po-
twierdził to, co w Polsce jest uwa-
żane za „rosyjską propagandę”. Z 
kolei były prezydent Czech Vac-
lav Klaus w wywiadzie dla Pol-
skiej Agencji Prasowej powie-
dział 8 stycznia: „Nie rozumiem 
stopnia zaślepienia niektórych 
ludzi w kwestii powodów poja-
wienia się kryzysu ukraińskiego. 
I nie rozumiem Ameryki, części 
Europy Zachodniej, ani Polski, 
że życzą sobie – obok Ukrainy, 
co już im się udało – rozbicia 
Rosji i cofnięcia jej o dekadę. To 
wielkie i niewybaczalne ryzyko”. 
Klaus nie ma wątpliwości, że de-
stabilizacja Ukrainy była działa-
niem celowym i zamierzonym 
jako uderzenie Zachodu w Rosję. 
Tak też interpretuje wydarzenia 
minionego roku brytyjski publi-
cysta Christopher Booker. „To 
Unia Europejska – stwierdził Bo-
oker na łamach „The Telegraph” 
– jest winna jatce na Ukrainie, 
a nie Władimir Putin”. Jedną z 
„najdziwniejszych i najbardziej 
przerażających historii mijają-
cego roku” nazwał on „wprowa-
dzenie w błąd zachodniej opinii 
publicznej w sprawie przyczyn 
tragicznych wydarzeń na Ukra-
inie” (onet.pl, 10.02.2015). Na-
leży dodać, że kryzys ukraiński 
po raz kolejny ujawnił gigantycz-
ny kompleks rosyjski polskiej 
polityki. Polska po raz kolejny 
sięgnęła do XIX-wiecznej tra-
dycji politycznego szaleństwa, 
nieodpowiedzialności, głupoty i 
arogancji wobec Wschodu oraz 
braku krytycyzmu i uniżoności 
wobec Zachodu. Wypada zatem 
zastanowić się, jakie rezultaty 
przyniosło obalenie rok temu 
prezydenta Ukrainy Wiktora Ja-
nukowycza, dokonane z inspira-
cji USA oraz przy współudziale 
m.in. Polski. 

Prawda o snajperach na „maj-
danie” 

Informacja o tym, że masakra ki-
jowska z 20 lutego 2014 roku zo-
stała zainicjowana przez bojów-
karzy z „majdanu”, którzy pierw-
si otworzyli ogień z broni palnej 
do milicji oraz swoich współto-
warzyszy – wielokrotnie potwier-
dzana przez zachodnich polity-
ków, dyplomatów i dziennikarzy 
– była i jest w Polsce traktowa-
na jako „rosyjska propaganda”. 
Ta rosyjska propaganda została 
teraz potwierdzona przez jedne-
go z bojówkarzy, który strzelał. 
Udzielił on anonimowego wy-
wiadu BBC, w którym przyznał, 
że 20 lutego przed godziną siód-
mą rano strzelał przez 20 minut 
do milicji z budynku kijowskiego 
konserwatorium w towarzystwie 
drugiego strzelca. Zaoferowano 
mu dwa rodzaje broni: strzelbę 

powtarzalną kaliber 12 mm oraz 
sztucer myśliwski Saga, wystrze-
liwujący pociski z dużą prędko-
ścią. Wybrał ten drugi i ukrył go 
w budynku poczty, kilkadziesiąt 
metrów od konserwatorium. Oba 
te budynki były pod kontrolą 
uczestników rozruchów na „maj-
danie”. Jego relację potwierdził 
inny świadek, Andrij Sawczenko 
– wówczas deputowany i uczest-
nik ruchu „majdanu”. Tego dnia 
rano odebrał on telefon od do-
wódcy specjalnego oddziału mili-
cji „Berkut”. „Dzwoni do mnie – 
relacjonuje Sawczenko – i mówi: 
Andrij, ktoś strzela do moich 
chłopców. I powiedział, że strza-
ły padły z budynku konserwato-
rium. Ciągle odbierałem telefo-
ny od oficera milicji, który mó-
wił: Mam trzech rannych ludzi, 
mam pięciu rannych ludzi, mam 
jednego zabitego. I w pewnym 
momencie on mówi: wycofuję 
się (…)” (kresy.pl, 15.02.2015). 
Strzały do milicji i uczestników 
rozruchów padały też – co jako 
pierwszy potwierdził pod koniec 
lutego 2014 roku minister spraw 
zagranicznych Estonii Urmas 
Paet – z okien hotelu „Ukraina”, 
który znajduje się obok budynku 
konserwatorium. 

O spowodowanie masakry na 
„majdanie” nowe władze Ukra-
iny oskarżyły trzech milicjantów. 
Natomiast dowódca oddziału 
„Berkut”, Dmitrij Sadownik, za-
ginął bez śladu po tym jak został 
zwolniony z aresztu za kaucją. 
Takie informacje jak ta podana 
ostatnio przez BBC wiodące me-
dia polskie – to znaczy te media 
w Polsce, które są pudłem rezo-
nansowym Służby Bezpieczeń-
stwa Ukrainy – przemilczają. A 
jeśli w całej tej sprawie mają coś 
do powiedzenia to tylko tyle, że 
to „rosyjska propaganda” albo, że 
do milicji i majdanowców strze-
lali „rosyjscy prowokatorzy”, 
przysłani tam przez Putina. 

Rok triumfu idei banderow-
skich 

Tak jak w ZSRR za Józefa Sta-
lina w miarę postępów budowy 
socjalizmu zaostrzała się tzw. 
walka klasowa, tak na pomajda-
nowej Ukrainie w miarę postę-
pów budowy „demokracji” rośnie 
sentyment do Stepana Bandery i 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. 
Po raz kolejny dały mu wyraz tłu-
my ukraińskiej młodzieży w dniu 
1 stycznia 2015 roku (rocznica 
urodzin Bandery), manifestu-
jąc na ulicach ukraińskich miast 
pod symbolami, które zachodni 
komentatorzy zgodnie określili 
jako faszystowskie. Demokra-
tyczne władze Ukrainy, których 
lidera podejmowano w Polsce z 
wielką pompą pod koniec 2014 
roku, upamiętniły tablicą Andrija 
Orlika – komendanta Ukrainische 
Hilfspolizei, która współuczest-
niczyła w masakrze 33 tys. Ży-

dów w Babim Jarze w 1941 roku. 
Pomniki Stepana Bandery, które 
dotychczas zdobiły ukraińskie 
miasta na zachód od Zbrucza, 
wyrastają także na pozostałej 
części terytorium Ukrainy kon-
trolowanego przez reżim kijow-
ski, zajmując miejsce zburzonych 
podczas majdanowej rewolty po-
mników Lenina. Jest niezaprze-
czalnym faktem, że pomajdano-
wa Ukraina buduje swoją tożsa-
mość na tradycji banderowskiej 
i kulcie UPA. Jak wpływa to na 
świadomość i mentalność Ukra-
ińców pokazuje happening w ki-
jowskiej restauracji „Bar Hot”, 
podczas którego na początku tego 
roku bawił się bynajmniej nie 
margines społeczny, ale kijowska 
bohema artystyczno-medialna. 
Jednym z serwowanych tam po-
częstunków było danie mięsne o 
nazwie „rzeź wołyńska”. Podano 
też danie „odeski dom związków 
zawodowych” (w maju 2014 
roku spalono w nim żywcem 
kilkudziesięciu „prorosyjskich 
demonstrantów”), a na deser tort 
w kształcie dziecka, które leży 
na rosyjskiej fladze (kresy.pl, 
12.01.2015). 

Mer Lwowa Andrij Sadowy, któ-
rego partia „Samopomoc” współ-
tworzy obecny rząd w Kijowie, 
oficjalnie zgłosił propozycję, 
żeby ukraiński parlament podjął 
uchwałę uznającą UPA za stronę 
koalicji antyhitlerowskiej (sic!). 
Pochwalił się przy tym, że z jego 
inicjatywy we Lwowie przyzna-
no ulgi w opłatach komunalnych 
dla ponad 500 żyjących człon-
ków UPA oraz wdów po zmar-
łych członkach UPA (kresy.pl, 
31.12.2014). Pod koniec grudnia 
2014 roku w kijowskim Muzeum 
Historyczno-Memorialnym im. 
Mychajło Hruszewskiego otwar-
to wystawę dwunastu popiersi 
Stepana Bandery odlanych ze 
złota, bursztynu i marmuru, au-
torstwa Iwana Lypowki, członka 
Związku Ukraińskich Artystów. 
Powiedział on, że wystawa ta 
rozpoczęła cykl „Bohaterowie 
Ukrainy”. Następnymi, którym 
odleje złote popiersia będą do-
wódca UPA Roman Szuchewycz 
i „bohaterowie niebiańskiej sot-
ni”. Obecny podczas otwarcia 
wystawy Jurij Syrotiuk z partii 
„Swoboda” zapowiedział budo-
wę Ukrainy od Karpat po Kaukaz 
oraz rozmowę z Moskwą „tylko 
językiem siły, a nie zaś jakąś po-
zorowaną gadaniną w Mińsku”. 
Dodał również, że dzięki rewol-
cie na „majdanie” banderowskim 
hasłem „Sława Ukrainie” po-
zdrawia się już cały kraj (kresy.
pl, 27.12.2014, polskiportal.net, 
30.12.2014). 

Te przykłady banderyzacji Ukra-
iny – ignorowane w mainstre-
amowym przekazie medialnym 
w Polsce – można mnożyć. My-
ślę, że najlepiej proces, który 
uruchomiła rewolta na „majda-

Rok po „majdanie”
Bohdan Piętka
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nie” podsumował Ołeksander 
Sycz – wiceprzewodniczący 
partii „Swoboda” i wicepremier 
w pierwszym rządzie Arsenija Ja-
ceniuka. Podczas dorocznych ob-
chodów rocznicy urodzin Stepa-
na Bandery w Uhrynowie Starym 
stwierdził on, że rok 2014 był na 
Ukrainie rokiem triumfu idei ban-
derowskich. „Jeszcze rok temu 
nikt nawet nie mógł sobie wy-
obrazić, że wkrótce i prezydent, 
i przewodniczący Parlamentu, i 
premier Ukrainy witać się będą 
banderowskim „Sława Ukrainie”. 
Obecnie to powitanie opanowało 
całą Ukrainę (…). To zwycięstwo 
banderowskich zasad życia i ban-
derowskiej prawdy!” – oznajmił 
Sycz (kresy.pl, 2.01.2015). 

Do jego wypowiedzi trzeba do-
dać, że to banderowskie powi-
tanie stało się bliskie także pol-
skim politykom głównego nurtu, 
którzy wykrzykiwali go rok temu 
na „majdanie” i którzy żyją nim 
nadal. 

Stopień bezkrytycznej afirmacji 
w Polsce dla kijowskiej rewolty 
i stojących za nią sił pokazuje 
uroczystość, która miała miejsce 
9 lutego 2015 roku w Teatrze 
Polskim w Warszawie. Wrę-
czono tam Nagrodę Człowieka 
Roku 2014 „Gazety Polskiej” 
dla jedenastu „ludzi majdanu”. 
Takich m.in. jak: Tetiana Czor-
nowoł (wieloletnia aktywistka 
UNA-UNSO, najbardziej skraj-
nej organizacji banderowskiej na 
Ukrainie o profilu neonazistow-
skim, znana z szowinistycznych 
poglądów, obecnie deputowana 
Frontu Ludowego Jaceniuka), 
Andrij Gabrow (członek „samo-
obrony majdanu”, a więc Prawe-
go Sektora), Andrij Parubij (je-
den z twórców neobanderowskiej 
partii „Swoboda” i komendant 
„euromajdanu”, który w marcu 
2009 roku powiedział, że „kwe-
stia uszanowania OUN/UPA to 
nie tylko sprawa przywrócenia 
sprawiedliwości historycznej, to 
utwierdzenie naszej tożsamości 
narodowej i wartości nacji”) i 
Wołodymyr Prawosudow-„Sz-
turm” z batalionu ochotniczego 
„Ajdar”. „Na zakończenie tego-
rocznej gali – czytamy na portalu 
niezależna.pl – przedstawiciele 
Majdanu wręczyli odznaczenia 
dla „Gazety Polskiej”, Tomasza 
Sakiewicza oraz Wojciecha Mu-
chy”. To już drugie odznaczenie 
ukraińskie dla szefa „Gazety Pol-
skiej” w ciągu trzech miesięcy. 
Poprzednie otrzymał w listopa-
dzie 2014 roku od Służby Bezpie-
czeństwa Ukrainy. Nie wątpię, że 
na obydwa sobie zasłużył. 

„Mocarstwo nad Wisłą” 

Postawa polskich „elit poli-
tycznych” wobec banderyzacji 
Ukrainy sprowadza się do pełnej 
afirmacji tego faktu. Przykładem 
tej afirmacji jest chociażby brak 
reakcji na negacjonizm ludobój-
stwa wołyńsko-małopolskiego, 
który propagują w Polsce orga-
nizacje mniejszości ukraińskiej. 
Na portalu nadbuhom.pl Zwią-
zek Ukraińców Podlasia przed-
stawił taką oto wersję ludobój-

stwa wołyńsko-małopolskiego: 
„Pierwsze antyukraińskie akcje 
Polaków miały miejsce wiosną 
1942 r. Do obrony ukraińskiej 
ludności już w czerwcu 1942 r. 
utworzono Ukraińską Samoobro-
nę. Szczególne nasilenie anty-
ukraińskich działań przypadło 
na lata 1943 – 1944. Ofiarami 
polskiego podziemia była przede 
wszystkim ukraińska inteligencja 
i duchowieństwo, ale z upływem 
czasu represje dotknęły pozosta-
łą ludność” (cyt. za: parezja.pl, 
12.02.2015). Żaden z organów III 
RP ani jej media tropiące „mowę 
nienawiści” nie zareagowały na 
tak ordynarny przykład negacjo-
nizmu historycznego uprawiane-
go przez organizację, która otrzy-
muje dotację z budżetu państwa. 
W Przemyślu prokuratura i poli-
cja umorzyły sprawę z zawiado-
mienia prywatnego o naruszenie 
paragrafu 2 artykułu 256 kodeksu 
karnego (propagowanie ustroju 
faszystowskiego lub totalitarne-
go). Chodziło o Ukraińca Petro 
I., który przyjechał do Przemyśla 
z czerwono-czarną flagą OUN-
-B, naklejoną na szybę swojego 
auta. Zdaniem polskich organów 
ścigania manifestował on tylko 
swoje poglądy. 

Przykłady afirmacji banderyzmu 
przez organa publiczne i media 
w Polsce, podobnie jak przykła-
dy banderyzacji Ukrainy, można 
mnożyć. To prezydent Czech Mi-
losz Zeman stwierdził w związku 
z banderowskimi manifestacjami 
i rozruchami w Kijowie 1 stycz-
nia, że z Ukrainą jest coś nie tak. 
To prezydent Czech upomniał się 
publicznie o pamięć Polaków-
-ofiar ludobójstwa banderow-
skiego. Żaden z nadwiślańskich 
polityków na coś takiego się nie 
zdobył i nie zdobędzie. Polskie 
„elity” solidarnie stosują się do 
wskazań Kazimierza Wóycickie-
go ze Studium Europy Wschod-
niej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, który napisał, że Roman 
Szuchewycz „jest i powinien być 
również dla Polaków postacią 
o cechach bohatera, nawet jeśli 
ma być to bohater z gorzką skazą 
współwiny (sic!) za zbrodnię”. 

Tak jak władze PRL z przyczyn 
politycznej podległości uznawa-
ły fakt negacji zbrodni katyń-
skiej przez ZSRR, tak samo III 
i IV Rzeczpospolita uznają fakt 
negacji ludobójstwa wołyńsko-
-małopolskiego przez Ukrainę. 
Różnica polega na tym, że podle-
głość obecnej Polski ma wymiar 
o wiele bardziej skomplikowany. 
W PRL była to podległość na linii 
KC PZPR – KC KPZR. Obecnie 
obok „realiów” wynikających z 
członkostwa w NATO i UE do-
chodzą jeszcze różne wpływowe 
grupy nacisku, wśród których 
ważne miejsce zajmuje lobby 
ukraińskie. 

Afirmacja banderyzmu przez pol-
ski mainstream polityczno-me-
dialny jest zaledwie częścią jego 
daleko idącego poparcia dla reżi-
mu kijowskiego i zaangażowania 
w konflikt ukraińsko-rosyjski. W 
sytuacji znaczących protestów 
społecznych i kryzysu finansów 

publicznych przepompowuje się 
z polskiego budżetu 100 mln euro 
na Ukrainę. Minister Schetyna 
toczy „wojnę historyczną” z Ro-
sją, która z jednej strony jest licy-
tacją na rusofobię pomiędzy PO 
i PiS, a z drugiej poparciem dla 
ukraińskiej polityki historycznej, 
wedle której Ukraina i Niemcy 
stały się w latach 1944-1945 ofia-
rami agresji sowieckiej. Ze stro-
ny MSZ oraz takich polityków 
jak Ryszard Czarnecki i Paweł 
Kowal padają żądania „dociśnię-
cia Rosji” nowymi sankcjami, 
które jak dotąd najbardziej znisz-
czyły polską produkcję rolną. 
Temu wszystkiemu towarzyszy 
nieustający festiwal rusofobii w 
mediach i polowanie na „ruskich 
agentów”. Za agenta Rosji został 
uznany nie tylko prof. Bogusław 
Paź, ale także Stanisław Izdeb-
ski – przywódca protestów rolni-
czych. Zdaniem Stefana Niesio-
łowskiego jest to „proputinowski 
polityk, w najlepszym wypadku, 
może agent Putina” (tvp.info, 
16.02.2015). 

Wysokość stawki w polityce sza-
leństwa podbił Zbigniew Bujak 
– członek Komitetu Obywatel-
skiego Solidarności z Ukrainą 
(jednego z głównych ośrodków 
lobby ukraińskiego w Polsce) 
– który oświadczył 21 stycznia 
w radiu RMF FM, że „byłoby 
fantastycznie, gdyby polscy żoł-
nierze walczyli na Ukrainie (…). 
Jak się prowadzi wojnę z naszym 
wspólnym śmiertelnym wrogiem, 
to jednak trzeba temu sąsiado-
wi pomóc”. Opinia publiczna w 
Polsce dowiedziała się zatem, że 
już prowadzimy wojnę z Rosją. 
Wypowiedź Bujaka nie była od-
osobnionym wyskokiem, bo oka-
zało się, że jego pogląd podziela 
niemała część postsolidarnościo-
wych polityków. Najwyraźniej 
pragną oni otwartej wojny z Ro-
sją, do której nie udało im się do-
prowadzić w czasach burzliwej 
młodości w roku 1981. Inaczej 
niż elity polityczne Niemiec, 
Czech, Słowacji, Węgier czy 
Rumunii, politycy z Warszawy 
ciągle wychodzą przed szereg, 
wyskakując z coraz bardziej ab-
surdalnymi pomysłami i antyro-
syjskimi prowokacjami. Oprócz 
poleceń płynących z ambasady 
USA i od lobby ukraińskiego, od-
wołują się zapewne do własnych 
fantasmagorii o „polityce jagiel-
lońskiej” i „mocarstwie nad Wi-
słą”, którego wizję zarysował w 
2009 roku w książce „Następne 
100 lat” George Friedman, zało-
życiel i dyrektor powiązanego z 
CIA ośrodka Stratfor. 

Żadnego mocarstwa nad Wisłą 
ani restytucji I Rzeczypospolitej 
jednak nie będzie. Mimo ogrom-
nego wsparcia Warszawy dla po-
majdanowej Ukrainy, ukraińscy 
nacjonaliści – którzy stanowią jej 
główny fundament – coraz czę-
ściej okazują nastroje antypol-
skie. Nie zrezygnowali bowiem 
ze swoich starych idei. Jeżeli ta 
bezmyślna polityka nie zostanie 
przerwana, to przyniesie więk-
szą katastrofę niż utrata rynków 
wschodnich przez polskich pro-

ducentów rolnych. 

Nieobliczalność polityki USA 

Rok po „majdanie” Ukraina jest 
bankrutem. Produkt krajowy 
brutto spadł o 7 proc. i w tym roku 
zmniejszy się jeszcze o 5 proc., a 
inflacja wynosi co najmniej 25 
proc. Rezerwy walutowe wystar-
czają obecnie na pokrycie pięcio-
tygodniowego importu. Bankruc-
twa Ukrainy nie powstrzymają 
ani przepompowywanie pienię-
dzy z polskiego budżetu, ani kre-
dyty UE i MFW, ani wysłany tam 
przez Warszawę jako „doradca” 
specjalista od „terapii szokowej” 
Leszek Balcerowicz. „Rewolucja 
godności” nie położyła kresu ani 
gigantycznej korupcji, ani roz-
kradaniu państwowego majątku, 
ani wszechwładzy oligarchów i 
mafii. Prezydentem Ukrainy zo-
stał największy tamtejszy oligar-
cha, mający jeszcze bardziej nie-
jasne i szemrane powiązania niż 
jego poprzednicy. „Wojna z Ro-
sją” nie przeszkadza koncernowi 
Roshen, którego właścicielem 
jest Petro Poroszenko, robić lu-
kratywne interesy właśnie w Ro-
sji („Wojna i słodycze. Podwójna 
rola Poroszenki, prezydent i oli-
garcha szkodzi Ukrainie”, forsal.
pl, 11.02.2015). O ile Ukraina 
jest bankrutem, to Roshen wciąż 
przynosi zyski. 

Pokłosiem puczu kijowskiego 
jest konflikt w Donbasie, który 
według „czekoladowego króla” 
Poroszenki kosztował dotąd ży-
cie 5400 cywilów i 1200 żołnie-
rzy. Natomiast według danych 
niemieckiego wywiadu liczba 
ofiar tego konfliktu sięga nawet 
50 tys. (tvn24.pl, 8.02.2015). 

Ciężar doprowadzenia do po-
nownego zawieszenia broni w 
Donbasie wzięły na siebie dwa 
najpoważniejsze państwa UE – 
Francja i Niemcy. Polska, która 
prowadzi politykę niepoważną, 
po raz kolejny została przez nie 
zignorowana. Jakie były moty-
wy działania prezydenta Hollan-
de’a i kanclerz Merkel podczas 
drugiej konferencji w Mińsku 
(11-12.02.2015)? Być może chęć 
ratowania Kijowa przed ostatecz-
ną klęską, być może niedopusz-
czenie do ujawnienia, że w kotle 
pod Debalcewem zostali okrążeni 
– jak twierdzą rosyjskie media – 
„żołnierze i najemnicy z państw 
NATO”, a być może jednak zdy-
stansowanie się od nieobliczalnej 
polityki USA. Na taką ewen-
tualność wskazuje wypowiedź 
byłego prezydenta Francji i fak-
tycznego autora zażegnania kon-
fliktu gruzińskiego w 2008 roku, 
Nicolasa Sarkozy. Stwierdził on, 
że „Ukraina nie ma powołania 
do przystąpienia ani do Unii Eu-
ropejskiej, ani do NATO” oraz, 
że „oddzielenie Europy od Rosji 
to jest dramat. Jeśli Amerykanie 
tego chcą, to ich prawo i problem. 
Ale interesy Amerykanów wobec 
Rosji nie są interesami Europej-
czyków wobec Rosji” (wPolity-
ce.pl, 11.02.2015). Jego zdaniem 
również aneksję Krymu można 
porównać do przyznania miesz-
kańcom Kosowa prawa oddziele-

nia się od Serbii. Jeszcze dobit-
niej wypowiedziała się przywód-
czyni Frontu Narodowego, Mari-
ne Le Pen: „Jesteśmy pionkami w 
grze o wpływy między Stanami 
Zjednoczonymi a Rosją, która 
jest naturalnym sojusznikiem Eu-
ropy. (…) To wielki kraj i wielki 
naród, z którym Europa ma wiele 
wspólnych interesów strategicz-
nych” (onet.pl, 16.02.2015). 

Drugi kompromis w Mińsku wy-
wołał prawdziwą panikę wśród 
polskiej „klasy politycznej” i jej 
mediów. Dostaw broni na Ukra-
inę i upragnionej wojny z Moska-
lem na razie nie będzie. Najdobit-
niej rozczarowaniu tym stanem 
rzeczy dał wyraz Przemysław 
Żurawski vel Grajewski, wedle 
którego doszło do ośmieszenia 
dyplomacji niemiecko-francu-
skiej („Sukces Kremla”, nieza-
leżna.pl, 15.02.2015). A może 
jednak doszło do ośmieszenia po-
lityki polskiej? 

Ale nic straconego, bo polityka 
USA jak zawsze jest nieprzewi-
dywalna i nieobliczalna. To USA 
doprowadziły do wywołania kry-
zysu ukraińskiego i bez ich udzia-
łu ten kryzys się nie zakończy. Na 
to, że porozumienia mińskie nie 
wejdą w życie oraz, że USA będą 
musiały „interweniować” liczy 
Jerzy Targalski („Niemcy żan-
darmem Putina”, niezależna.pl, 
16.02.2015). 

Amerykański publicysta Frede-
rick W. Engdahl zauważył, że 
celem polityki amerykańskiej od 
dawna jest „bałkanizacja” Rosji, 
czyli doprowadzenie do rozpadu 
Federacji Rosyjskiej (polish.ruvr.
ru, 5.02.2015). W związku z tym, 
że nie udało się wyeksportować 
„rewolucji godności” z Kijowa 
do Moskwy, a polityka sank-
cji doprowadziła do całkowicie 
odwrotnego skutku (polityczne 
zbliżenie Rosji i Chin, intensy-
fikacja współpracy w ramach 
BRICS) Waszyngton ma dwa 
wyjścia: albo zdecydować się 
na „odprężenie”, czyli w konse-
kwencji poświęcić reżim kijow-
ski, albo pójść w kierunku dalszej 
konfrontacji. Wywołanie wojny 
w Europie jest postrzegane przy-
najmniej w części amerykańskich 
kół politycznych jako sposób na 
utrzymanie przez USA pozycji 
jedynego światowego hegemona. 
O tym, że USA przygotowują się 
do globalnego konfliktu świadczy 
przyjęcie ofensywnej doktryny 
wojennej na lata 2020-2040. Zo-
stała ona zawarta w dokumencie 
„The U.S. Army Operating Con-
cept”. Doktryna ta uzasadnia pro-
wadzenie wojen prewencyjnych 
przez USA i angażowanie się w 
konflikty we wszystkich regio-
nach świata, które są ogniskami 
zapalnymi. Jako potencjalnego 
wroga wymienia się Rosję. Nie 
ulega wątpliwości, że w tym 
globalnym konflikcie „mocar-
stwu nad Wisłą” przypadnie rola 
„rowu atomowego” – identycznie 
jak w planach Układu Warszaw-
skiego 40 lat temu, tylko w drugą 
stronę. 
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 „Sybir to sformułowanie sym-
boliczne. Docelowe miejsca 
wywózek w głąb Rosji były róż-
ne, zesłańcy  trafiali w tajgi lub 
tundry północnych obszarów eu-
ropejskiej Rosji, do wszystkich 
zakątków Syberii, w bezkresne 
stepy Kazachstanu i innych re-
publik Azji Środkowej.

Polacy cierpieli i ginęli w so-
wieckich więzieniach i łagrach, 
od półwyspu Kola po Kołymę, 
Czeczotkę, Kamczatkę i Sacha-
lin. Nigdy i nigdzie nie stosowa-
no tak zbrodniczych zsyłek bez 
wyroku, bez orzekania o jakiej-
kolwiek winie. Deportowano 
systematycznie i masowo set-
kami tysięcy dorosłych i dzieci, 
szacuje się, że w latach 1939 
-1941 w głąb Rosji wysłano bli-
sko 2 miliony polskich obywate-
li. Koszmar zaczynał się zwykle 
nocą”- to słowa księdza celebru-
jącego mszę św. w kolejną rocz-
nicę pierwszej z czterech depor-
tacji ludności polskiej z ziem 
polskich w głąb Rosji w czasie 
II wojny światowej.

Wspomina Józef Pindura, w wie-
ku 5 lat wraz z rodziną deporto-
wany na Daleki Wschód. „Go-
dzina w pół do trzeciej w nocy, 
stukanie  do naszego domu. 
Ojciec zapytał kto, odpowiedź  
po rosyjsku brzmiała, otwieraj. 
Wpadło 6 żołnierzy z karabina-
mi i jeden cywil, powiedzieli do 
rodziców: „ polski pany, trzeba 
się ubierać, pojedziecie na wy-
cieczkę”. A na dworze mróz, 
20 stopni , tyle było 10 lutego 
1940 roku. Mama wszystkie 
dzieci pobudziła, było nas sze-
ścioro, najmłodsza siostra miała 
8 tygodni. - Macie pół godziny, 
podroż będzie bardzo długa, co 
możecie weźcie, ale tylko tyle, 
ile zmieścicie w rękach, czeka-
ją na was sanie. Załadowali nas 
na sanie a potem do pociągu. To 
były wagony bydlęce. Trans-
port liczył 40 wagonów. Ludzie 
umierali z zimna, chorób, głodu. 
Na większych stacjach wyrzuca-
li zwłoki zmarłych. Jeden mały, 
samotnie podróżujący chłopiec 
zapytał strażnika podczas po-
stoju, co ma zrobić ze zmar-
łym braciszkiem. Wskazano mu 
śmietnisko pod lasem i kazano 
tam wyrzucić braciszka. Wikom 
na pożarcie” - Skazani na Sybir.

 „Ci którzy dotarli do Ozierska 
pochodzili z miejscowości Tar-
noruda. Gdy przyjechali tutaj,  
w zasadzie nie było tu nic, tylko 
step, step, po horyzont. Ci którzy  
dotarli wczesnym latem mieli 
jeszcze dużo szczęścia, mieli 

sporo czasu by przygotować się  
do zimy. Ci, którzy dotarli we 
wrześniu tego czasu mieli dużo 
mniej. Śmiertelność olbrzymia, 
szczególnie wśród dzieci. Lud-
ność przybyła do Kazachstanu 
miała olbrzymią siłę  ducha. Z 
tych najpotrzebniejszych rze-
czy, które mogli zabrać zabierali 
obrazy, ikony, modlitewniki i 
to pomagało potem  przetrwać 
najtrudniejszy czas. Modlili się 
od samego początku choć było 
to surowo zabronione.Przybyli 
własnymi rękami wykopali so-
bie ziemianki z ziemi, przetrwa-
li w tych norach pierwszą zimę 
, następnie budowali pierwsze 
domy, niewysokie chatynki z 
gliny mieszanej ze słomą. Te 
domy nie przetrwały do naszych 
czasów. Mieszkało po kilka ro-
dzin w jednej chatynce. W 1941 
roku gdy Niemcy napadli na Ro-
sję, na tych terenach zapanował 
głód. Wszystko trzeba było od-
dawać na potrzeby frontu”- Mat-
ka Boska Kazachstańska.

 Stamford w Kaliforni. Tu 
znajduje się  Instytut Hoovera 
chroniący całą dokumentację 
exodusu – historia ocalenia od 
zagłady kilku tysięcy polskich 
dzieci. Listy, zdjęcia , rysunki. 
W salonie IPN przy ulicy Mar-
szałkowskiej wystawa prac 
Stanisława Kulona, polskiego 
wybitnego rzeźbiarza, profesora 
Warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Wśród drewnianych 
płaskorzeźb jest zatytułowana 
„Matuszka, otwieraj –noc dnia 
10.02.1940” lub „Załadunek do 
bydlęcych wagonów”. To ob-
razy, które zapamiętał 10 letni 
chłopiec i utrwalił w drewnie 
już jako dojrzały artysta. „Przed 
drzwiami stało dwóch młodych 
krasnoarmiejców, uzbrojonych 
w karabiny z bagnetami, za tymi 
sołdatami wszedł trzeci niepro-
szony gość-cywil. Wyglądał na 
miejscowego Ukraińca. Jeden z 
sołdatów krzyknął do zaspanej 
ale mocno wystraszonej Mamy: 
Ubieraj rebionka i uchodi! Ukra-
iniec cywil powtórzył aby mama 
ubrała wszystkie dzieci i wypro-
wadziła na podwórko. Czekały 
tam sanie z zaprzęgiem. Mie-
liśmy tylko 15 minut, aby się 
przygotować.(…). Józek, naj-
starszy brat, capnął swoje narty, 
niezauważony, szybko wsadził 
swoje narty do sań i przykrył 
słomą. Później gdy  jechaliśmy 
cicho zapytałem Józka: po co ci 
narty? A on mi odpowiedział, że 
niezależnie od tego gdzie i jak 
daleko „te Ruskie” nas zawio-
zą, wróci na nartach do domu” . 

Wrócili do Polski pociągiem tyl-
ko oni. Ciężkie warunki życia w 
uralskich obozach pracy szybko 
doprowadziły do śmierci rodzi-
ców i czworga młodszego ro-
dzeństwa. Dziecko radzieckich 
sierocińców a potem polskiego 
domu dziecka, Stanisław Kulon 
napisał piękną opowieść o swo-
im życiu, „poświęconą kochanej 
mamie Franciszce i Ojcu Jano-
wi” ilustrowaną rysunkami pła-
skorzeźb, które można obejrzeć 
na wystawie w siedzibie IPN 
Przystanek Historia.

W ramach realizowanego pro-
jektu edukacyjnego „Inny nie 
znaczy obcy - tolerancja pośród 
wartości” młodzież powinna zo-
baczyć  „Przestrzenie kresowe-
go świata” tak pięknie wyrzeź-
bione przez Stanisława Kulona. 
W przyszłości ta ekspozycja 
musi być częścią wystawy stałej 
„Historia Polaków nas polskich 
Kresach” w Muzeum Historii 
Polski.  Do tej pory uczniowie 
z Działdowa w ramach realizo-
wanego projektu edukacyjnego 
„Inny nie znaczy obcy - toleran-
cja pośród wartości” uczestni-
czyli tylko w warsztatach „Prze-
strzenie żydowskiego świata”.  
Zapraszamy do Przystanku Hi-
storia.

 Dorosłe dzisiaj dzieci, żyjący 
świadkowie zaplanowanego lu-
dobójstwa Polaków wciąż pa-
miętają. „O tych swoich przeży-
ciach mówimy swoim dzieciom, 
nie chcemy o tym zapomnieć.  
Młodsza nasza córka uczy na 
uniwersytecie angielskiego , li-
teratury i sztuki. Córka nagrała 
moje wspomnienia i zaniosła 
swoim studentom na  zajęcia.  
Są bardzo zainteresowani i po-
ruszeni, nigdy o tym nie słysze-
li. Mama ma 96 lat, pamięć ją 
zawodzi ale ciągle wraca wspo-
mnieniami do Rosji. Prześladuje 
ją”. Wanda Zwolak, Lancaster – 
USA, Dzieci Tułacze. 

Pytajmy wciąż swoich pra-
dziadków, dziadków, wujków, 
ciocie, rodziców, którzy nie 
mogli mówić przez ponad pół 
wieku, dajmy szansę na zrzu-
cenie tej straszliwej traumy, 
pochylmy się nad ich „nieludz-
kimi” przeżyciami. 

Tak jak czyni to harcmistrz z 
XXIX Liceum Ogólnokształcą-
ce w Łodzi im. hm Janka Byt-
nara „Rudego”, inicjator projek-
tu „Arsenał pamięci”. Co roku 
odbywa się konkurs, uczniowie 
przygotowując prace szukają 
pamiątek przeszłości. Jak często 

okazuje się, że w ich rodzinach 
są świadkowie tamtych zdarzeń. 
Poruszający komentarz świadka, 
którego wspomnienia należą już 
do licealnego „Arsenału pamię-
ci”:  „ przez dwa pokolenia nikt 
mnie o to nie zapytał, teraz do-
piero moja prawnuczka”.

W archiwalnej audycji radiowej 
wspomina swój powrót do PRL 
znany polski pisarz, Melchior 
Wańkowicz.

„W Polsce twarda rzeczywi-
stość. Ale przebiegi i na emi-
gracji i w Polsce są identyczne. 
Pamiętam z bytności mojej w 
Polsce w  1956,  jak siedząc w 
towarzystwie kilkunastu osób 
nagle uświadomiłem sobie, że 
matki i żony poległych przepla-
ta doborowy komplet eks kajda-
niarzy. I to jakich kajdaniarzy. 
Z najcięższego dnia poniżenia 
ludzkiego, ze stylów odhuma-
nizowania, o których nie śniło 
się żadnym Dostojewskim. Eks 
katorżnicy podsuwali wdowom 
cukier, mieszali łyżeczkami w 
filiżankach, ale nie dałem się 
zwieść. To było wszystko na 
niby. Poszedłem więc na najbliż-
szą rozmowę do jednego z nich. 
Znałem go od dzieciństwa, od-
wiedzałem w czasie pobytu we 
Lwowie. Zdumiałem się, że ten 
70-letni człowiek jest opanowa-
ny, wygolony, schludnie ubrany 
i mówi w sposób powściągliwy 
o swojej strasznej  przeszłości. 
Jedyna rzecz, która świadczyła 
o jakichś niedomogach był palą-
cy, czerwony nos. Znany lekarz 
mi mówił, że ludzie o mocnym 
charakterze, którzy przywykli  
przez wszystkie lata kiedy usi-
łowano ich złamać zachowywać 
niezawisłą postawę, znalazłszy 
się na wolności chodzą w niej 
nadal jak w pancerzu. Ich wola 
nakazuje nawet ciału dobrą 
formę. Ale doświadczone oko 
wyłowi zawsze symptomat we-
wnętrznego zniszczenia. Choćby 
czerwony nos, który świadczy 
o głębokich, nieodwracalnych 
zmianach w przemianie materii. 
Następuje dzień kiedy  nagle, w 
jednej chwili, kruchy pancerz 
spada i odsłania inwalidę.

To samo ze stanem duchowym. 
Człowiek relacjonujący z opa-
nowaniem własne przejścia na-
gle zaczął dowodzić, że wszyst-
ko będzie dobrze, bo Żukow i 
Eisenhower już się dogadali. Żu-
kow ma pretensje tylko do tego, 
co miała Rosja za cara. Znajomy 
powoływał się na kogoś, kto bę-
dąc we Lwowie, odwiedził jego 
mieszkanie i przyniósł wiado-

mość od mieszkających w nim 
Rosjan, że Rosjanie oddadzą 
mu cale mieszkanie z meblami 
już za parę miesięcy, bo Rosja-
nie opuszczą Lwów , acha,  wy-
wożąc na dodatek wszystkich 
Ukraińców.(…) Przemawiała 
przez niego jakaś wizja głodo-
wa narosła w ciągu długich lat 
więziennej beznadziei, w której 
musiał się karmić fikcjami ma-
rzeń”. 

Prof. Robert Conquist , wybitny 
historyk, znawca problematyki 
wielkiego stalinowskiego terro-
ru, objaśnia ciągłość rosyjskiej 
polityki eksterminacji wroga: 
„Deportacja to od wieków zwy-
kła rzecz w Rosji. Ale wtedy nie 
wywożono na tak wielką skalę 
jak pod Stalinem. Wywózki z 
Polski miały miejsce w 1813 i 
1863 roku. Ale to byli głównie 
powstańcy lub najlepsze polskie 
rodziny. W czasach Stalina ro-
biono to na wielką skalę. Wia-
domo, że od 1939 do 1941 roku 
próbowano wywieźć całą polską 
elitę. Spotkali się z Niemcami, 
Gestapo i NKWD spotkało się 
w Zakopanem, żeby skoordyno-
wać antypolskie działania. 

Stalin gdzieś to powiedział, że 
kraje jak Węgry i Polska nie 
jest łatwo sobie podporządko-
wać ponieważ one mają liczną, 
niepodległą klasę posiadaczy.”

Niestety mamy  nową klasę po-
siadaczy, bardzo  podległą ob-
cym interesom.  Kontynuatorów  
tamtej  zbrodniczej ideologii. 
Dawnych katów i ich potom-
ków, którzy  jak za PRL przepro-
wadzają eksterminację polskiej 
elity. Klasa podległa ale nie pol-
skiej racji stanu,  wzbogacona 
na naszej wspólnej własności, o 
którą walczyła do ostatniej kro-
pli krwi polska elita. Odbywa 
się manipulacja społeczeństwem 
identycznie jak w czasach PRL, 
walka z tymi samymi warto-
ściami jak w PRL, z kościołem, 
wiarą, rodziną ale innymi me-
todami. Deportacja zastąpiona 
wyjazdami spowodowanymi 
przymusem ekonomicznym, ła-
manie ludzkich postaw poprzez 
sprzedawanie miejsc pracy za 
lojalne działanie na rzecz rzą-
dzących, opanowanie urzędów 
centralnych i lokalnych niczym 
dawnymi siedzibami UB. Zabie-
ranie naszego wspólnego mająt-
ku, bogacenie się na jego wy-
przedaży i likwidacja prawa do 
pracy poprzez celowe działanie 
lub  brak umiejętności zarządza-
nia państwem przez sprytną gru-
pę, której dano władzę w PRL 

Deportacja to od wieków zwykła 
rzecz w Rosji
Bożena Ratter



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                 1 marca 2015 - strona 17PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
za podpisanie lojalki. Nędzne  
warunki życia, brak opieki le-
karskiej, brak oświaty na wyso-
kim poziomie, doprowadzanie 
do ruiny dziedzictwa narodo-
wego, ogłupianie społeczeń-
stwa to zbrodnie dokonywane w 
białych rękawiczkach poprzez 
nieprofesjonalne i nie bronią-
cego interesu Polaka  ustawy, 
uchwały oraz  doskonałą so-
cjotechnikę stosowaną od cza-
su założenia znanego wszyst-
kim imperium medialnego. 
„Cała rodzina została wywie-
ziona w 1946 roku. A więc już 
po wojnie. Wtedy znowu Żyto-
mierszczyzna nasza najwięcej 
od tego ucierpiała. Ja prawda, 
nie byłem jeszcze wtedy na 
świecie, bo urodziłem się na 
Syberii w 1955 roku. Zdążyłem 
jeszcze poznać tę polską sybe-
ryjską nędzę, bo żyliśmy tam do 
1967 roku. Pamiętam dobrze to 
wyniszczanie, wykończanie na-
rodu polskiego. To był jeden cel 
Stalina i następnych  zbrodnia-
rzy, zniszczyć Polaków, żeby ani 
jeden się nie ostał. Żyliśmy w 
tej Igarce, to Krasnojarski Kraj, 
wreszcie udało się nam wrócić 
do Berdyczowa. Z Syberii zapa-
miętałem taki obraz: szedłem do 
szkoły, a tu sowiecki żołnierz bił 
kobietę, bił ją tak, że aż krew po-
szła ustami. Zabił ją po prostu”.  
Wyznawcy tej samej  lewico-
wej ideologii uchwalili w pol-
skim Sejmie ustawę o przemocy 
przeciwko kobietom. Nie zostali 
jeszcze potępieni za zbrodnie 
dokonane na polskich kobie-
tach, matkach, żonach i dziew-
czętach.

„Mówię o jednym przypadku, 
ale przecież takich były tysiące.
Tysiące wywieźli na męczarnie, 
na wymordowanie, taką trage-
dię przeżyli Polacy, którzy żyli 
na Ukrainie, a potem na Sybe-
rii. Pamiętam, zbieraliśmy się 
w starej,rozwalającej się cha-
łupie pełnej pluskiew, które 
kąsały niemiłosiernie. Mimo, 
że tam było tak strasznie, lu-
dzie kto mógł, przychodzili na 
nabożeństwo. Zamiast kielicha 
była szklanka, zamiast patyny 
blaszka wykrojona z puszki, a 
ksiądz (Kłosiński) pochylony 
nad Najświętszym Sakramen-
tem płakał, ludzie też modli-
li się i płakali.Pytałem mamę, 
czy księdza boli gardło bo tak 
cicho odprawiał mszę św. po-
tem dowiedziałem się, że bali 
się, żeby szpicle nie donieśli” 
- wspomnienia księdza z kościo-
ła w Czerniowcach.  Znaczenia 
kościoła w historii i w życiu 
Polaka nie zrozumie tylko wy-
znawca zbrodniczej ideoologii. 
Fundatorem kościoła był het-
man , Stanisław Koniecpolski, 
który narodził się w 1594, zmarł 
w 1646 roku. Napis na tablicy 
głosi, że „Hetman wielki koron-
ny, kasztelan krakowski, staro-
sta barski, wybitny wódz i po-
lityk, mecenas sztuki, człowiek 

głęboko religijny i  tolerancyj-
ny fundator kościoła w Czer-
niowcach wzniesionego w 1640 
roku. Obrońca Podola w czasie 
najazdu tatarsko tureckiego, 
za swoją działalność społecz-
ną i polityczną zyskał ogromny 
szacunek wśród Podolan. Ta-
blicę ufundowano na pamiątkę 
czterechsetnej rocznicy urodzin 
Stanisława Koniecpolskiego”. 
Obecna władza kontynuuje te-
mat deportacji. Nie udziela 
wsparcia Kolegium św. Stanisła-
wa Kostki, warszawskiej, polo-
nijnej szkole, która uczy dzieci 
Polaków żyjących na dawnych 
ziemiach polskich. Potrzeba tyl-
ko 30 000 zł na comiesięczne 
dożywianie. A ile obiecała pani 
Premier młodzieży ukraińskiej? 
Jak to się ma do hasła z projektu 
„Inny nie znaczy obcy - toleran-
cja pośród wartości”?

 „W miesicie które zyskało 
miano zawsze wiernego Rze-
czypospolitej obok cmentarza 
obrońców Lwowa będą chowani 
banderowscy. Pomnik Stepana 
Bandery już stoi od kilku lat w 
samym centrum. By zrozumieć 
powagę sytuacji wyobraźcie 
sobie pomnik Hitlera obok mu-
zeum obozowego w Auschwitz-
-Birkenau. To co wydawałoby 
się nie do pomyślenia w cywi-
lizowanym świecie, kwitnie bez 
skrupułów za nasza wschodnią 
granica. (…)Czy chcielibyśmy 
przyjaźni z Niemcami gdyby 
Adolf Hitler był tam bohaterem 
narodowym, a w co drugim mia-
steczku w Bawarii stałyby jego 
pomniki? Przez 50 lat władze 
PRL milczały na temat zbrod-
ni katyńskiej w imię „przyjaź-
ni” polsko-radzieckiej. Teraz 
władze w wolnej Polsce prze-
milczają zbrodnie na Wołyniu 
za cenę „przyjaźni” z Ukra-
iną. Czy chcemy dobre relacje 
z Ukrainą budować na takiej 
samej zasadzie jak niegdyś z 
ZSRR? Historia nie powin-
na mieć wpływu na teraźniej-
szość – ile razy to słyszeliśmy?”  
To fragment tekstu z pracy przy-
słanej na konkurs wiedzy histo-
rycznej organizowanego w pol-
skich szkołach. Wspaniała jest 
nasza młodzież ! Cała nadzieja 
w młodych myślących samo-
dzielnie. I w polskich przedsię-
biorcach, takich jak w Bytomiu, 
którzy wspierają naszych Po-
laków zza granicy wschodniej 
oferując im sezonową pracę w 
swoich firmach. Lwowska Fala- 
Danuta Skalska

A jak my zagłosujemy w najbliż-
szych wyborach? Zastanówmy 
się , może uda nam się wybrać 
niepodległą klasę, by wszystkim 
nam żyło się dostatnio w naszym 
kraju. Węgrom udaje się kon-
tynuować tradycje przodków. 

Bożena Ratter

Tragiczne losy ludności polskiej 
Kresów Południowo-Wschodnich, 
zdziesiątkowanej przez banderow-
skich ludobójców, zostały bezprzy-
kładnie zignorowane przez elity i 
instytucje w PRL, jak i w znacz-
nym stopniu w III RP. Fatalne i 
niegodziwe zignorowanie tragedii 
Polaków było w PRL wymuszone 
głównie przez Związek Radziec-
ki, zwłaszcza N. Chruszczowa i 
jego ekipę. Radzieckim politykom 
chodziło głównie o wyeliminowa-
nie ze świadomości historycznej 
Ukraińców toksyn zbrodniczego, 
ounowskiego nacjonalizmu spod 
znaku OUN-UPA, który – w na-
stępstwie zbrodni – podzielił ukra-
ińskie społeczeństwo,  zantagoni-
zował je i skonfliktował, czego tra-
giczne konsekwencje z całą ostro-
ścią i brutalnością ujawniły się i 
zadziałały w majdanowych rewol-
tach, a w końcu w puczu i wojnie, 
której nie widać końca. Sytuacja 
na Ukrainie paradoksalne odwró-
ciła się: teraz kilkunastumiliono-
wa mniejszość rosyjskojęzyczna, 
ograniczana przez puczystów  
w elementarnych prawach obywa-
telskich, podjęła walkę z ounow-
ską dziką okupacją, której żródła 
stworzyli… Stalin i Chruszczow. 
Ten pierwszy włączył do Republi-
ki Ukraińskiej kilkanaście milio-
nów Rosjan, licząc na wytłumienie 
anarchistycznych ruchów (mach-
nowszczyzna) rozbudzonych bol-
szewicką rewolucją; drugi, ukraiń-
ski kryptonacjonalista, anektował 
rosyjskojęzyczny Krym jako na-
grodę dla swoich rodaków za ich 
udział w wojnie ojczyźnianej. Były 
i inne powody eliminowania ouni-
zmu, zwłaszcza banderyzmu i jego 
ludobójczych zbrodni z powojen-
nej świadomości społeczeństwa, 
nie tylko zresztą radzieckiego. 
Ludobójstwo OUN-UPA kojarzy-
ło się bezpośrednio ze zbrodniami 
stalinowskimi,również   na lud-
ności polskiej Dzierżyńszczyzny 
i Marchlewszczyzny, a następnie 
Kresów Wschodnich II RP, skąd 
deportowano setki tysięcy Polaków 
do Kazachstanu i na Syberię, wiele 
rozstrzelano; symbolem apogeum 
zbrodni stalinowskich był Katyń.

 Władze sowieckie postanowi-
ły zamknąć milczeniem minio-
ny okres eksterminacji milio-
nów wielu narodowości i wy-
muszały powszechną niepamięć  
w całym tzw. obozie socjalistycz-
nym. Ale mimo nacisków ze stro-
ny polityków radzieckich, głów-
nie ekipy Chruszczowa, w Polsce 
pojawiło się kilkadziesiąt książek  
i artykułów o zbrodni-
czej działalności OUN-UPA, 
jednak prawie wyłącznie  
o zbrodniach na tere-
nach południowo-wschod-
nich PRL. Są to np. „Łuny  

w Bieszczadach” J. Gerhar-
da(1959), zwalczana namiętnie 
przez G.Motykę; „Kryptonim „Ba-
stion” W. Szelągowskiego (1968); 
„Strzały pod Cisną” St. Myśliń-
skiego (1971); „Droga do nikąd” 
A.B. Szcześniaka i W.Z.Szoty 
(1971), książka ta wykraczała poza 
tereny PRL, dlatego 12 lat przele-
żała w magazynie; „Żołnierze gra-
nicznych dróg”; H. Dominiczaka 
(1984); „Bieszczady w ogniu”  A. 
Baty (1987) i wiele, wiele innych. 
Po roku 1989 pojawiła się obszerna 
literatura martyrologiczna Kresów 
Rzeczypospolitej.

 Milczenie o zbrodniach było 
ounowcom   na rękę, również tym 
na Zachodzie, hołubionym tam ze 
względu na ich antyrosyjskość; na 
zbrodnie OUN-UPA nałożono tam 
całkowite tabu. Wpływom i naci-
skom OUN uległa nawet „Kultura 
„ paryska, która całkowicie rezy-
gnowała z tematyki eksterminacji 
ludności polskiej przez tę ludobój-
czą formację i szeroko udostępnia-
ła swoje łamy bałamutnej ounow-
skiej publicystyce, szkalującej II 
RP i nobilitującej zbrodniarzy spod 
znaku OUN-UPA. Np. M. Czech 
powtórzył swój artykuł z „Gazety 
Wyborczej”, w którym napisał:” 
My nigdy nie uznamy za prawdę 
kłamstw i kalumni (…) o Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. UPA to 
cześć i duma Ukrainy”(„Kultura”, 
nr 4/93). Stałym koresponden-
tem „Kultury” był melnykowski 
ounowiec Bohdan Osadczuk, sty-
pendysta III Rzeszy. Mając łatwy 
dostęp do zasobnej kasy OUN na 
Zachodzie umocnił proounow-
ski charakter „Kultury”, gdzie się 
systematycznie drukował. Ata-
kował, obrażał, nie przebierając  
w słowach działaczy i au-
torów, którzy mieli w Pol-
sce odwagę mówić i pisać  
o banderowskim ludobójstwie. O 
swojej rozmowie z prezydentem 
A. Kwaśniewskim napisał: „ Nie 
wiem, czy Panu jest znana dzia-
łalność Edwarda Prusa, który sta-
le szczuje” („Kultura”, nr 1-2/97). 
A prof. dr hab. Edward Prus był 
pierwszym, który  przerwał mil-
czenie o banderowskich zbrod-
niach, pisał i mówił o nich również   
w milczących środowiskach po-
lonijnych, podobnie jak dr Wiktor 
Poliszczuk, Ukrainiec, zamieszka-
ły wówczas w Kanadzie. O wizy-
cie prezydenta A. Kwaśniewskiego 
na Ukrainie B. Osadczuk napisał: 
„Natomiast niepotrzebnym zgrzy-
tem w harmonijnej i udanej misji 
Kwaśniewskiego było włączenie 
Marii Berny, gorącej orędowniczki 
akcji „Wisła” i ziejącej wręcz na-
zistowską nienawiścią wobec ofiar 
deportacji” („Kultura”, nr 7-8/97). 
A pani senator przeżyła tragicz-
nie rzezie na Wołyniu i z kulturą i 

godnością niedoszłej ofiary, z pa-
triotycznego obowiązku mówiła  
i pisała o tragedii i Ofiarach Ro-
daków (Wspomnienia „Wołynian-
ka”), o zbrodniczości banderyzmu, 
odradzającego się już wówczas nie 
tylko w diasporach ounowskich na 
Zachodzie. W Polsce Osadczuk 
został odznaczony czterokrotnie, 
w tym wysokimi odznaczeniami 
państwowymi przez prezydentów 
L. Wałęsę i A. Kwaśniewskiego. 
Miał gorących fanów, np. B. Ber-
dychowska na kolanach fotografo-
wała się u jego stóp.

 Wtórował Osadczukowi na łamach 
„Kultury” Józef Łobodowski, kie-
rownik sekcji polskiej Radia Ma-
dryt. W jednej ze swoich jadowitych 
audycji w 1953 r. nawoływał do 
wytępienia polskiej ówczesnej rze-
czywistości rozpalonym żelazem,  
a jednocześnie idealizował ukra-
ińskość, zachwycał się seksapilem 
Ukrainek, nobilitował hajdamacki 
nacjonalizm, wybielał zbrodniczą 
OUN-UPA,  przerzucając odpowie-
dzialność za jej zbrodnie na stronę 
polską, z kata na ofiarę. W sie-
lankowo- nostalgicznym wierszu 
„Wymyślin” z 1954 r. ani wzmian-
ki, że w tej miejscowości 11 lipca 
1943 r., w kościele, jak i kilkudzie-
sięciu innych miejscowości i kilku 
kościołach banderowcy dokonali 
masakry kilku tysięcy Polaków. W 
53-stronicowym artykule „Przeciw 
upiorom przeszłości” („Kultura-
”,nr 2/52), napisanym w oparciu o 
załgany artykuł Jewhena Wrecio-
ny, członka OUN, uwiarygodnił 
banderowskie kłamstwa, przez co 
wypaczył prawdę historyczną o 
wielkiej tragedii Narodu Polskiego  
i Ukraińskiego (Por. W. Polisz-
czuk, Dowody zbrodni OUN I 
UPA, Toronto 2000, s.701 – 702). 
J. Giedrojć przyjął ten artykuł jako 
stanowisko „Kultury” w sprawach 
polsko-ukraińskich!

 „Kultura” wyjątkowo hojnie przy-
służyła się banderowcom, prze-
milczając ich zbrodnie nie tylko 
na ludności polskiej. Miała w tej 
tragicznej dziedzinie negatywny 
wpływ na Polonię i polskie elity w 
kraju i po 1989 r. Upowszechniła 
mity, które negatywnie odcisnęły 
się na ocenie banderyzmu, np. że 
nie może być wolnej Polski, bez 
wolnej (banderowskiej ) Ukrainy, 
że nie należy poruszać tragedii lud-
ności polskiej na Wołyniu, w Ma-
łopolsce Wschodniej i południo-
wo-wschodniej PRL, bo to drażni 
Ukraińców i szkodzi polsko-ukra-
ińskim stosunkom i również, że 
OUN-UPA była formacją narodo-
wowyzwoleńczą i demokratyczną!

 Politycy III RP jeździli do Ma-
isons Laffitte po nauki i uwiary-
godnienie swojej europejskości. 

PARADOKSY NIE TYLKO 
„KULTURY” PARYSKIEJ
Feliks Budzisz
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Nauki te i mity legły u podstawy 
fałszywej poprawności politycz-
nej wobec polskich losów na Kre-
sach Południowo-Wschodnich II 
RP, szkodliwie zaciążyły na do-
kumentowaniu i upamiętnianiu 
Ofiar banderowskiego ludobój-
stwa. Zwolniły z tego moralnego, 
patriotycznego obowiązku elity 
i instytucje państwowe, których 
znaczna część znalazła się pod 
przemożnym wpływem środowisk  
i organizacji ounowskich i ounofil-
skich, zagranicznych i działających 
w Polsce. A J. Giedroyć zyskał 
sobie wśród ounowców rozgłos i 
szacunek jak rzadko kto. Uważają 
oni, że obecnie dwóch Polaków za-
sługują na najwyższe uznanie – J. 
Giedroyć i Jan Paweł II. Mimo na-
iwnego i przesadnego zauroczenia 
Ukrainą, „Kultura” i jej Redaktor 
położyli duże zasługi dla państwo-
wości i historii Polski.

Trudny i odpowiedzialny obowią-
zek dokumentowania i upamięt-
nienia Ofiar zbrodni OUN-UPA 
podjęły głównie jej niedoszłe 
Ofiary, świadkowie ludobójstwa, 
często w osamotnieniu i tajemni-
cy przed władzami, w atmosfe-
rze niechęci, a nawet wrogości ze 
strony wielu polityków, dzienni-
karzy, pracowników naukowych,  
a szczególnie Związku Ukraiń-
ców w Polsce. Ponosili przy tym 
konieczne wydatki ze swoich naj-
częściej skromnych uposażeń, 
rent i emerytur. Spadał na nich 
również obowiązek prostowa-
nia kłamstw, odpierania zarzutów 
i ataków ze strony ounowców  
i ounofilstwa. Dzięki ich zaan-
gażowaniu, często benedyktyń-
skiej pracy, powstały monumen-
talne dzieła-pomniki o kresowej 
martyrologii i obszerna litera-
tura wspomnieniowa. Przykła-
dowo wymienię: dwutomowa 
badawcza praca Władysława 
i Ewy Siemaszków „Lu-
dobójstwo…”, kilka to-
mów Szczepana Siekierki  
i współautorów, obszerna praca ba-
dawcza dr. Zdzisława Koniecznego, 
prace dr. Leona Popka i współauto-
rów, prace Leona Karłowicza i wie-
le, wiele innych. Doniosła rolę w 
dokumentowaniu i upamiętnianiu 
spełniały i spełniają czasopisma, 
jak „Na Rubieży”, „Wołyń i Pole-
sie”, ”Cracovia Leopolis”, „Kreso-
we Stanice” i wiele innych. Szeroki 
zasięg czytelniczy, wykraczający 
poza Polskę, ma internetowy „Kre-

sowy Serwis Informacyjny”, i rów-
nież  kresowe portale – „Kresy”, 
„27. WDP AK”, „Wołyń” Niestety, 
od tej kresowej literatury stroni na-
sze szkolnictwo z nauczycielami  
i pracownikami naukowymi włącz-
nie. W większości szkolnych i po-
wszechnych bibliotekach brak jest 
podstawowych prac o tragedii pol-
skiej ludności Kresów Południo-
wo-Wschodnich.

Ta stosunkowo bogata literatura 
aż się prosi o wykorzystanie jej 
w szkołach średnich i wyższych. 
„Młodzież dorastająca, rozwinię-
ta – przekonywał wiele lat temu 
wybitny historyk M. Bobrzyński – 
tylko na całej, ale na całej prawdzie 
historycznej może i powinna doj-
rzewać”( Dzieje Polski w zarysie, 
1987, s.449).

 Piśmiennictwo kresowe, zwłasz-
cza wspomnieniowe ma duży wa-
lor wychowawczy, angażuje sferę 
emocjonalną, wzrusza, rozwija 
empatię dla cierpiących, budzi re-
fleksję nad losami narodu i rolą 
państwa w jego życiu – gdy go 
zabrakło, wrogowie niszczyli nas 
na wszystkie możliwe sposoby. A 
wspomnień są już setki. Aleksan-
der Pradun, mieszkaniec Ostrówek, 
w 1943 r. trzynastoletni, idzie 30 
sierpnia z matką i tłumem kobiet 
z dziećmi i starcami, pędzonymi 
przez upowców na miejsce kaźni. 
Po drodze dzieją się dantejskie sce-
ny. Ofiary tracą ostatnie nadzieje. 
„O ucieczce – wspomina Pradun 
- nie było mowy. Było już wiado-
mo, że na tej polanie rozegra się  
tragedia (…) Zranieni podrywali 
się konwulsyjnie i znowu opada-
li. Dobijano ich, ale najczęściej w 
męczarniach kończyli życie (…) 
po serii strzałów poderwała się 
mała dziewczynka, może sześcio-
letnia i zaczęła krzyczeć: Mama, 
mama, ale matka już nie żyła. 
Ukrainiec strzelił do niej. Dziew-
czynka upadła, ale zaraz podniosła 
się i krzycząc szła po trupach (…) 
Banderowiec strzelił trzykrotnie, a 
dziewczynka wciąż podnosiła się; 
wreszcie dobił ją kolbą karabinu 
(…) Bliziutko padł strzał i poczu-
łem podmuch powietrza. To musia-
ło być w ciocię (…) Następny padł 
w mamę. Ziemia rozbryzgła się po 
mojej głowie. Poczułem, że coś 
ciepłego spływa po moim karku 
(…) Ręka mamy przycisnęła mnie 
mocniej do  siebie, ale tylko na 
chwilę. Nadeszła moja kolej (…) 

(Internet, Relacja A. Praduna).

Również poezja kresowa chwyta za 
serce, nawet osoby, które niewiele 
wiedzą o rzeziach, wzrusza do łez. 
Na uroczystości w Politechnice 
Gdańskiej, poświęconej pamięci 
Ofiar banderowskich rzezi, recy-
tacja wierszy poetów wołyńskich 
przez aktorkę Teatru Wybrzeże 
Wandę Skorny głęboko wzruszyła 
wypełnioną po brzegi aulę, w tym 
liczną młodzież licealną. Aktorkę 
nagrodzono długimi, rzęsistymi 
oklaskami, uczestnicy uroczystości 
nie skrywali łez. Fragmenty niektó-
rych wierszy:

 Kiedy go z wami nie będzie –
Usypcie mu kurhan stepowy – 
Aby słyszał, jak burzan pieśni gędzie
 I wiatr stepem przewala się płowy…
(Zygmunt Rumel, Na śmierć poety) 

Wiesia – blada jak Hostia
Widzi każdego dnia tłum dzieci i matek
 Z kościoła w Ostrówkach.
 Patrzyła na głowy padające,
Jak makówki pod Sokołem.
Czterysta – więcej…
Wstała skrwawiona spod trupów,
Błąkała się lasem…
(K. Kołtun, Panny z Wołynia) 
                          
Matko Boża Bezdomna idąca przez 
Kresy
 Matko spalonych domów popiołu i 
krwi
Z  wiatrem we włosach i łuną na twarzy
 Matko tamtych tragicznych dni
 (K. Węgrzyn, Matko Białego Orła)

 Kresowianie, którzy przeżyli pie-
kło banderowskiego ludobójstwa 
nie zapomną go do kresu swoich 
dni. Pozostanie na zawsze w ich 
pamięci czas śmiertelnej trwogi, 
czerwone noce, łuny pożarów, dra-
matyczne ucieczki, desperackie 
walki o przetrwanie i bestialsko 
pomordowani najbliżsi, sąsiedzi, 
krajanie. Nie zapomną również 
dlatego, że pamięć o nich jest na-
turalnym, ludzkim, patriotycznym 
obowiązkiem.

 Ludność polska na Kresach 
Południowo-Wschodnich, nie-
mal w siedmiu województwach, 
skazana była przez OUN-UPA 
na zagładę, nie na wypędze-
nie, jak uporczywie twierdzą 
ounowcy, bo wypędzeni zabra-
liby ze sobą co mieli najdroższe  
i mogliby wrócić. Szatański wyrok 
zagłady oprawcy egzekwowali z 

dużym wysiłkiem organizacyj-
nym i z największą zaciekłością, 
pastwiąc się często nad Ofiarami. 
Polacy doświadczyli tam niewy-
obrażalnie tragicznych przeżyć, 
cierpień, o jakich Polacy innych 
regionów nie mają pojęcia. Zo-
stali zdziesiątkowani przez oku-
pantów czerwonych, brunatnych 
i najokrutniejszych – czerwono-
-czarnych. Nieliczne były kresowe 
rodziny polskie, z których nikt nie 
zginął, wiele było takich, z których 
nikt się nie uratował. Uratowani 
dzięki samoobronom, ucieczkom, 
również za Bug, czy wywiezieni na 
roboty do Rzeszy,  deportowani na 
Sybir, czy wreszcie ekspatriowani 
w bydlęcych wagonach zaczyna-
li od zera w niepełnych rodzinach 
w zrujnowanych gospodarstwach, 
opłakując pomordowanych i pole-
głych w walkach obronnych, party-
zanckich i na frontach. Rzadkością 
były rodziny z dorosłymi mężczy-
znami, zastępowały ich nawet w 
najcięższych  pracach kobiety i 
małoletni, którzy kończyli  eduka-
cję na przyśpieszonych szkołach 
podstawowych. Dalsza edukacja 
pozostawała nieraz w marzeniach.

 Z ciężkimi psychicznymi, a nie-
raz i cielesnymi traumami, Kre-
sowianie nawet w trzecim po-
koleniu, są uczuleni na kwestie 
kresowe, reagują na nie często  
z przykrością, zwłaszcza na upo-
karzające  kłamstwa o ich tra-
gicznych losach, jakie  pojawiają 
się w mediach ze strony  polity-
ków i dziennikarzy (M. Czech, 
P. Tyma, M. Wojciechowski, 
Z. Bujak i wielu innych). I jed-
ni i drudzy, z niedouczenia czy  
z przyjętej ounowskiej ideologii 
albo niedorzecznej poprawności 
politycznej – wypowiadają się 
często w mediach w sposób uwła-
czający pomięci i godności Ofiar 
banderowskiego ludobójstwa. Kre-
sowianie, i nie tylko oni, przyjęli 
z głębokim oburzeniem odrzuce-
nie przez marszałka Schetynę - na 
żądanie neobanderowca – sejmo-
wego wniosku o ustanowienie 11 
lipca Dniem Męczeństwa Kreso-
wian, również sejmowe, żarliwe 
wystąpienie ministra Sikorskiego 
o odrzucenie   przez Sejm określe-
nia „ludobójstwo” adekwatnie de-
finiującego  zbrodnie OUN-UPA.  
Z oburzeniem przyjęli przyznanie 
nagrody im L. Wałęsy kijowskie-
mu Majdanowi, zdominowanemu 
przez antypolski, banderowski 

Prawy Sektor. Są stanowczo prze-
ciwni wspomaganiu czerwono-
-czarnej armii, wychowanej na 
wzorach OUN-UPA, która doko-
nuje zbrodni na cywilnej ludno-
ści, burzy ich domy, wsie, miasta, 
szpitale, świątynie. Przykro, że 
nasze media tak jednostronnie re-
lacjonują wydarzenia na Ukrainie 
– zarzuciły elementarną zasadę: 
audiatur et altera pars. Kresowianie 
są stanowczo przeciwni topieniu 
naszych pieniędzy w prowadze-
nie wojny, rozpętanej przez pu-
czystów z Majdanu, tym bardziej, 
że państwo nie wywiązuje się  
z obowiązków wobec własnych 
obywateli. Zaniechało np. wypłat 
rekompensat za mienie pozosta-
wione za Bugiem, doprowadziło do 
sytuacji, że wizyty u specjalistów-
-lekarzy są już prawie tylko płatne i 
coraz droższe. Krąży przykry dow-
cip, że władze płacą teraz pogro-
bowcom  OUN-UPA, że ta nie wy-
mordowała wszystkich Polaków.

 Mieszkańcy Katalonii i Szkocji 
również głosowali za autonomią, 
ale tam ich za to nie mordowano, 
nie burzono wsi i miast, szkół,  szpi-
tali i świątyń. Czerwono-czarni, 
wierni tradycji OUN-UPA, stosują 
jej metody, niestety przy wsparciu 
zamorskich i europejskich protek-
torów, również Polski. Jedynym 
rozsądnym, demokratycznym roz-
wiązaniem konfliktu na wschodzie 
i południu Ukrainy jest autonomia 
dla mniejszości rosyjskiej. Europa 
powinna niezwłocznie i zdecy-
dowanie wygasić konflikt, który 
ją destabilizuje, mogący przero-
dzić się w  tragedię, katastrofę  o 
niewyobrażalnych następstwach. 
Obłędne apele polityków, którzy 
nawołują do dozbrajania czerwo-
no-czarnych czy wysyłania tam 
polskich żołnierzy (Bugaj, Kowal  
i inni) należy traktować jako wzy-
wanie do zbrodni wojennych. Za-
pamiętajmy tych polityków-popa-
prańców, działających na szkodę 
Polski i Europy, i w najbliższych 
wyborach potraktujmy ich, jak na 
to zasłużyli. Polska, która najbar-
dziej ucierpiała podczas dwóch 
ostatnich wojen światowych po-
winna zainicjować i wspomagać 
usilnie ruch pacyfistyczny, wal-
czyć o pokój jako największą 
wartość dla ludzkości. Narodowi 
Ukraińskiemu życzymy pokoju, 
spokoju i demokracji, ułożenia  
przyjaznych stosunków z mniej-
szościami i sąsiednimi państwami.

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
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Ukazała się niedawno książka  
Rola i znaczenie mniejszości na-
rodowych i etnicznych Polski pół-
nocno-wschodniej w tworzeniu 
Europy regionów, pod  redakcją 
Stanisława Achremczyka i Piotra 
Janiszewskiego, Olsztyn: Forum 
Dialogu Publicznego 2012. Pu-
blikacja wydana dzięki wsparciu 
Fundacji im. Róży Luksembur-
g*.W 70 rocznicę ogłoszenia po-
stanowień jałtańskich i 75 roczni-
cę pierwszej masowej deportacji 
na Sybir, warto przyjrzeć się bliżej 
przemyśleniom autorów tej pu-
blikacji na temat ponowoczesnej 
tożsamości z Różą Luksemburg w 
tle. U prząśniczki siedzą jak anioł 
dzieweczki” i przędą… ponowo-
czesną tożsamość regionalną. Jak 
pisze dr Jacek Poniedziałek w 
jednym z artykułów zawartych w 
książce, a zatytułowanym Z cze-
go tka swą tożsamość regional-
ną mieszkaniec Warmii i Mazur, 
czyli o wpływie przeszłości na 
współczesne procesy identyfika-
cyjne metafora tkania to „metoda 
budowania tożsamości”, która 
„doskonale oddaje sposób, w jaki 
dziś tworzymy swoją ponowo-
czesną identyfikację” (s. 12). Jak 
wiadomo tkać (pleść) można w 
dowolny sposób, co może tłu-
maczyć, dlaczego w artykule dr. 
Jacka Poniedziałka ani razu nie 
pada słowo „tradycja”. Nie wiemy 
zatem, skąd mieszkaniec Warmii 
i Mazur weźmie nitki osnowy i 
wątku, z czego będzie tkał, sko-
ro niczego nie odziedziczył po 
przodkach. A tkając z byle jakiej 
przędzy, trzeba uważać, bo może 
się całkowicie poplątać, ba, nawet 
mogą się supły zrobić. Odpowie-
dzi na to pytanie nie znajdziemy 
też w Słowie wstępnym (s. 5–6), 
napisanym przez znanego olsztyń-
skiego historyka prof. Stanisława 
Achremczyka. Otóż, jak napisał  
profesor „Trzecie pokolenie uro-
dzone w powojennej Polsce wciąż 
poszukuje tożsamości regional-
nej, a odkrywając bogatą historię 
swoich ziem upatruje w niej emo-
cjonalnych więzi” i dalej „Wie-
lokulturowość jest jego [regionu] 
specyfiką i to w niej należy szukać 
tożsamości” (s. 5). Według prof. 
Achremczyka 1945 rok nie prze-
rwał „dziedzictwa tradycji wypra-
cowanej przez stulecia [na Warmii 
i Mazurach]”, chociaż „ludność 
niemiecka w 1945 r. opuściła na-
sze ziemie” (s. 5). Można zapytać, 
w jakim sensie nasze, ponieważ 
wtedy to były ziemie niemieckie 
– Prusy Wschodnie, terytorium 
III Rzeszy, a nie Warmia i Ma-
zury. Niemcy opuścili te ziemie 
w trzech etapach: ucieczka przed 
zbliżającym się frontem, przymu-
sowa ewakuacja zarządzona przez 
władze niemieckie, wysiedlenie 
na mocy XIII rozdziału Umowy 
Poczdamskiej z 2 VIII 1945 r. Po 
wysiedleniu Niemców, na dzisiej-
szą Warmię i Mazury, przyjeżdża-
li nowi osadnicy. O nich to pisze 

autor wstępu, że „przybywali tu z 
różnych stron Rzeczypospolitej w 
poszukiwaniu nowej małej ojczy-
zny” (s. 5). Można zapytać, ale 
dlaczego, czyżby stara Ojczyzna 
się im znudziła, a może była dla 
nich za duża! I dlatego postanowili 
znaleźć mniejszą i przytulniejszą. 
Autor nigdzie nie pisze, że nowi 
mieszkańcy Warmii i Mazur przy-
bywali tu na skutek wojny, po-
wojennych układów, ogromnych 
wysiedleń i przesiedleń. Szczegól-
nym cierpieniem naznaczony był 
przyjazd mieszkańców z Kresów 
Wschodnich, gdzie przeżyli oni 
dwie okupacje sowieckie, okupa-
cję niemiecką, deportacje, utratę 
bliskich, domów, dobytku, Ojczy-
zny. Okupanci obrócili w perzynę 
życie zamieszkujących tam ludzi. 
Zniszczono życie, domy, starano 
się wykorzenić pamięć o kresach 
i to nie tylko w ZSRR, ale i w po-
wojennej Polsce. Jakim upokorze-
niem dla Kresowian był wpis w 
dowodach osobistych, które otrzy-
mali w Polsce – „urodzony (a) w 
ZSRR”, a więc II RP nie było. Na 
szczęście z pamięcią nie można 
walczyć, ona pozostaje i jest prze-
kazywana następnym pokoleniom.  
Profesor pisze niefrasobliwie, że 
nowi mieszkańcy przyjechali i 
„sięgają po dziedzictwo uniwer-
salne, odrzucając nacjonalizmy i 
wszelkie zło, które im towarzy-
szyło” (s. 6). Doprawdy cóż to 
jest to uniwersalne dziedzictwo? 
Czy może to jest dziedzictwo ro-
botniczego internacjonalizmu, 
chyba nie, bo to już odrzuciliśmy. 
A może jest to dziedzictwo trans-
narodowej europejskiej tożsamo-
ści. Też chyba nie, bo jak na razie 
daleko nam do niej. I tu rodzi się 
pytanie, jak ma żyć współczesny 
mieszkaniec Warmii i Mazur, bez 
tradycji, bez pamięci o swoim po-
chodzeniu, bez przeszłości, bo się 
od niej uwolnił, ale z ponowocze-
sną regionalną tożsamością, której 
nie ma z czego utkać. Ot, lekkość 
bytu w małej ojczyźnie na Warmii 
i Mazurach po 1945 roku. Osie-
dlenie na Warmii i Mazurach, to 
był „dobrowolny” przymus dla 
naszych dziadków i rodziców. Ta 
ziemia jest oswojona, mieszkamy 
tutaj na skutek wojny, powojen-
nych układów. Dla osób, które tu 
przyjechały historia tych ziem do 
1945 roku,  jest historią miejsca, 
nie jest to ich dziedzictwo kul-
turowe. Historia niemiecka tych 
ziem nigdy nie będzie naszą histo-
rią. Jest to ziemia tragiczna, tyle 
przecierpieli tu Warmiacy, Mazu-
rzy, czujący i myślący po polsku, 
którzy byli mniejszością polską w 
Niemczech, a jak we wstępie pisze 
profesor, to byli też mniejszością 
polską w… Polsce, bo dopiero 
w 1989 r. „niepodległa Polska 
[…] zaczęła szanować prawa 
mniejszości narodowych” (s. 6), 
ale Warmiacy i Mazurzy zdążyli 
już stąd wyjechać.  Miejmy na-
dzieję, że nie uda się zbudować 

tożsamości-nijakości, że tradycja, 
historia, pamięć będą podłożem 
tożsamości. Daje to podstawę by-
cia na tej ziemi potomkom tych, 
którzy tu przybyli z różnych stron. 
Jak pisze Gesine Schwan – pod-
stawowym tworzywem tego, co 
nazywamy tożsamością jest pa-
mięć. Im słabsza jest nasza pa-
mięć, tym bardziej zawodna jest 
nasza tożsamość*. Łączy się to z 
koncepcjami Pierre’a Nory zwią-
zanymi z „miejscami pamięci”. 
Wiedza o przeszłości to kwestia 
upamiętniania. Najważniejszą rze-
czą w kształtowaniu tożsamości 
jest przeszłość. Nie można być 
człowiekiem znikąd.  Dla ekspa-
triantów z Kresów Wschodnich, 
przyjazd na dzisiejszą Warmię i 
Mazury, nie był repatriacją, to było 
przymusowe przesiedlenie. Pa-
miętam tę „wielokulturowość” z 
dzieciństwa w Miłomłynie. Panią 
Wandę Gumienną, nauczycielkę, 
która w szkole uczyła rosyjskiego, 
a u nas w domu, po cichu, opowia-
dała o tragicznych przeżyciach na 
Syberii. Przyjechała do Miłomły-
na z synem. Jej mąż nigdy się nie 
odnalazł. Moją Babcię, która pra-
wie codziennie płakała, wspomi-
nając Berezwecz, gdzie zaginął jej 
syn.  Paczki z Anglii i moje zdzi-
wienie, dlaczego jak przynoszą 
paczkę, to Babcia się nie cieszy, 
tylko płacze. Pamiętam naszych 
sąsiadów, z 10-rodzinnego bloku, 
z których połowa wyjechała „za 
Odrę” i moją koleżankę Karynkę 
Tifel, której rodzice mówili w nie-
zrozumiałym dla mnie języku. I te 
rozmowy dorosłych, zawsze pro-
wadzone po cichu. I przykazania: 
pamiętaj o tym nie wolno mówić. 
Pamiętam wspaniałego księdza 
Pawła Sobika, proboszcza w Mi-
łomłynie w latach 1957–1966, 
jego wizyty w naszym domu, 
przyciszone rozmowy. Znacznie 
później dowiedziałam się, że był 
kapelanem AK i prowadził tajne 
nauczanie w Generalnej Guber-
nii. Pamiętam też w naszym domu 
wizyty dziwnych panów, którzy 
przynosili czekoladę, a których 
Ojciec nazywał pachołkami Sta-
lina. Pamiętam panią Cezarię 
Karpowicz, która z dwójką dzieci 
przywędrowała pieszo z Syberii aż 
do Miłomłyna. I te rodzinne spo-
tkania z Adamowiczami, Górski-
mi, którzy zamieszkali w Liwie, 
a potem przenieśli się do Gdań-
ska. I ich marzenia, żeby choć raz 
zobaczyć Parafianów i Budsław.  
Jedyne, co zostało po domu mo-
jego dziadka w Nowinach (dawny 
powiat dziśnieński, województwo 
wileńskie), to obraz namalowany 
przez Józefa Drozdowicza w li-
stopadzie 1937 roku. Przypadek 
sprawił, że obraz ten pomógł mi 
zwrócić tożsamość pani Marii 
Drozdowicz z Nidzicy, bratani-
cy Józefa. Właściwie powinnam 
napisać Jazepa Drazdowicza, bo 
uważał się za Białorusina,  marzył 
o odrodzeniu Białorusi. Uważany 

jest za założyciela historycznego 
malarstwa białoruskiego. 
Pochodził ze zubożałej rodziny 
szlacheckiej z Dziśnieńszczyzny, 
jego życiorys nadaje się na od-
dzielną opowieść. Jego brat Ste-
fan, Hallerczyk, przyjechał z 
Ameryki, żeby walczyć o Polskę, 
osadnik wojskowy, wywieziony z 
rodziną 10 II 1940 r. Z całej rodzi-
ny ocalały dwie dziewczynki: Ma-
ria i Karolina. Na tak zwane zie-
mie odzyskane przyjechały w 
1946 roku z domu dziecka w No-
wej Iwanowce w Kazachstanie. Tu 
do osiągnięcia pełnoletności prze-
bywały w domach dziecka, naj-
dłużej w Ostródzie. Nie miały na-
wet fotografii rodziców. Pani 
Maria była długoletnią dyrektorką 
liceum w Nidzicy. Dopiero w 
2014 r. udało mi się odnaleźć por-
tret jej ojca namalowany przez Ja-
zepa, grafikę „Puńki” – zaścianek 
z którego się wywodzili (Litew-
skie Muzeum Narodowe w Wil-
nie), zdjęcie babci pani Marii – Jó-
zefy, reprodukcję obrazu „Matka i 
jej synowie”, na którym jest bab-
cia, ojciec pani Marii, jego bracia. 
Na szczęście Jazep namalował też 
dom w osadzie wojskowej Podor-
ka, powiat dziśnieński. Tego domu 
tam nie ma od  1940 roku. Pani 
Maria zobaczyła swój dom (cho-
ciaż na reprodukcji) po 75 latach! 
Niestety zbyt późno udało mi się 
zdobyć te informacje, ponieważ 
siostra pani Marii – Karolina 
Drozdowicz nie żyje. Ona już nie 
zdążyła chociaż na fotografiach 
zobaczyć swojej przeszłości.  Ob-
raz domu w Nowinach jest łączni-
kiem między ludźmi, którzy byli i 
zniknęli. O każdym, kto ten obraz 
oglądał przed wojną, można napi-
sać opowieść, w której zawarte 
będą tragiczne losy mieszkańców 
kresów: Wiktor Jakubowicz – II 
pułk Ułanów Grochowskich im. 
Gen. Dwernickiego w Suwałkach, 
szkoła lotnicza w Krośnie, bitwa 
pod Tynnem, Berezwecz i dal-
szych jego losów nie ustalono, 
Weronika i Czesław Rogalscy – 
deportacja 10 II 1940 rok, specpo-
siołek Diabrino w archangielskiej 
obłasti, dołączenie do armii An-
dersa, Monte Cassino, Bolonia, 
Pomocnicza Służba Kobiet, Pale-
styna, Londyn; Mamy koleżanka 
Ala Grabowska – Kazachstan i 
dalszych jej losów nie ustalono, 
Kazimierz Korobczyc – Workuta 
(obecnie mieszka w Gusiewie), 
Piotr Korobczyc – Murmańsk 
(mieszkał w Todmorden, Wielka 
Brytania). Aleksander Jakubowicz 
– siostrzeniec dziadka, pojawił się 
w Nowinach przez przypadek jako 
żołnierz Armii Czerwonej, bo całą 
jego rodzinę Amerykanie za „bu-
dowanie komunizmu w Ameryce” 
odtransportowali do Leningradu. 
Rodzice: Maryla i Józef umarli z 
głodu podczas blokady, natomiast 
losy Aleksandra są nieznane. Ni-
gdy już się nie spotkali. Może spo-
czywa na którymś z cmentarzy 

żołnierzy Armii Czerwonej na 
Warmii  i Mazurach. I moi dziad-
kowie, Mama, jej siostrzeniec, 
którego ochronili przed wywózką 
na Sybir, przyjechali na tak zwane 
ziemie odzyskane, ale nie po to, 
aby … „szukać małej ojczyzny” i 
„uniwersalnej tożsamości”. Mój 
Ojciec przyjechał tu, ponieważ był 
poszukiwany jako dezerter z Ar-
mii Czerwonej, przed którą się 
ukrywał między innymi w cmen-
tarnej kaplicy… na Nowogród-
czyźnie. Do końca życia miał sen-
ne koszmary. Zmarł w wieku 54 
lat. Przyjazd na te ziemie był dla 
niego ratunkiem przed dalszymi 
represjami ze strony Sowietów. To 
było jedyne wyjście. Ich przyjazd 
na te ziemie przypominał wejście 
do zupełnie ciemnego pokoju, w 
którym można było się poruszać 
jedynie dzięki zapamiętanym ob-
razom z przeszłości.  Komuniści 
wymyślili termin „repatriacja” i 
niektórzy używają go do dzisiaj. 
Jak można nazwać repatriacją 
opuszczenie rodzinnych stron za-
mieszkanych od wieków, przyjazd 
do zupełnie obcego miejsca, po-
wrotem do ojczyzny. Samo słowo 
„repatriacja” oznacza wielkie za-
kłamanie, na jakim oparta była i 
jest w dalszym ciągu pamięć zbio-
rowa. Kresowianie  przyjechali tu 
z tragicznym bagażem doświad-
czeń: dwie okupacje sowieckie, 
okupacja niemiecka, obozy kon-
centracyjne, stalagi, w których gi-
nęli jeńcy rosyjscy, włoscy, zagła-
da Żydów, z którymi mieszkali od 
wieków. Deportacje, areszty, roz-
proszenie. Skala przesiedleń nie-
spotykana wcześniej. Przesiedle-
nia to przerwanie tradycji i 
ciągłości kultury. Nowe miejsce 
zamieszkania nie tworzy kultury, 
bo kulturę tworzą przede wszyst-
kim ludzie. Większość mieszkań-
ców Warmii i Mazur przybyła tu 
nie z własnej woli, ale na mocy 
układów politycznych. Osadnicy, 
którzy przyjechali tu z Kresów 
Wschodnich, tam pozostawili 
wszystko, przyjechali tu, nie wie-
dząc, co stało się z ich rodzinami 
wysłanymi na Sybir lub areszto-
wanymi, ich potomkowie szukają 
do tej pory wiadomości o swoich 
bliskich. Ich pamięć o przeszłości 
trwa, mimo że ich świat zaginął. 
Pozostały otwarte rany, a odtwa-
rzanie naszej historii na kresach to 
składanie puzzli, tak rozproszeni 
są ludzie. Ludziom z kresów nale-
ży się upamiętnienie, na ponury 
żart zakrawa twierdzenie, iż na 
Warmię i Mazury przyjechali oni 
w poszukiwaniu małej ojczyzny. 
Nawet dowody osobiste, które 
otrzymali w nowej Polsce, miały 
świadczyć, że urodzili się w 
ZSRR, a więc był to pierwszy 
krok do zatarcia tożsamości, jakby 
II RP nie istniała na ziemiach 
zabranych przez ZSRR.  
Szczególnie tragiczne były losy 
dzieci, które utraciły wszystko: 
rodziców, wujków, ciocie, dom, 

U prząśniczki siedzą jak anioł 
dzieweczki
Jolanta Bierula
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ukochanego psa. Ich świat uległ 
zagładzie. Nikt nie prowadził 
badań, jaki wpływ na psychikę 
tych dzieci miały ich przeżycia, bo 
o tym nie wolno było głośno 
mówić. W czasach stalinowskich i 
w czasach PRL-u pamięć o 
represjach mogła przetrwać tylko 
w rodzinie i wśród najbliższych 
znajomych, gdyż oficjalnie temat 
kresów, Syberii nie istniał. Ludzie 
przywieźli ze sobą strach. Bali się 
mówić, bo za to i tutaj były 
sankcje. Zresztą z Warmii i Mazur 
wywożono za wschodnią granicę i 
po wojnie. Na przykład w 1989 
roku toczyła się sprawa przeciwko 
gen. Mirosławowi Milewskiemu, 
który 20 III 1947  aresztował 
Czesława Burzyńskiego, żołnierza 
AK z Grodzieńszczyzny. Zdaniem 
sądu w Giżycku dowody przeciw-
ko Milewskiemu były niewystar-
czające. Czesław Burzyński pod 
przybranym nazwiskiem, jako 
Korczyński, pracował w Miłkach 
koło Giżycka. Milewski wydał 
Czesława Burzyńskiego w ręce 
NKWD, które wywiozło go do 
Mińska. Tam był sądzony za … 
działalność przeciwko Związkowi 
Sowieckiemu, za zdradę sowiec-
kiego państwa, dokonanie aktów 
terrorystycznych i nielegalne 
przekroczenie granicy. Skazany 
został na karę śmierci zamienioną 
na 20 lat katorżniczych robót. Po 
10 latach katorgi w kopalniach 
Workuty Sowieci wypuścili ska-
zańca. Przyjechał do Polski w 
1957 roku, był inwalidą I grupy, 
miał 39 lat . A jak potoczyły się 
losy Paula Dudka, Polaka urodzo-
nego w 1926 roku w Olsztynie, 
który został 24 VIII 1948 roku 
wywieziony i skazany na 25 lat ła-
grów za szpiegostwo? Czyżby ko-
munistyczne przeobrażanie pa-
mięci historycznej było aż tak 
skuteczne? Szczególnie duże za-
sługi ma cenzura, jej pracownicy 
konsekwentnie wykreślali każde 
słowo na temat kresów, zabytków, 
ludzi, czyżby to wymazywanie się 
aż tak powiodło, że mamy nie pa-
miętać? Odpominamy żołnierzy 
wyklętych, a większość z nich wy-
wodziła się właśnie z kresów. Kto 
pamięta Sukurcze, których nie ma, 
i Krupowo, gdzie w kościele wsi 
obraz namalowany przez Witolda 
Pileckiego? A to tak blisko od nas, 
niedaleko Lidy. Niemcy mieli i 
mają swoje ziomkostwa, a zaczęły 
one powstawać już w 1945 roku. 
Jednym z ich celów było kultywo-
wanie tradycji regionalnych, a 
nam nie wolno było głośno mówić 
o deportacjach, więzieniach, dro-
gach śmierci. Napisy „Katyń pa-
miętamy” były w Olsztynie bar-
dzo szybko zamalowywane. 
Dopiero 1989 rok przyniósł zmia-
ny, ale świadkowie tamtych wyda-
rzeń odchodzą i na następnych 
pokoleniach spoczywać powinien 
moralny obowiązek upamiętnia-
nia losów ludzi, którzy przybyli tu 
w i po 1945 roku. Żyjemy tutaj, bo 
tak potoczyła się historia, ale nie 
mamy potrzeby poszukiwać tożsa-
mości ponowoczesnej, ani upatry-
wać emocjonalnych więzi w boga-
tej historii tych ziem, bo ona nie 
jest naszą jedyną historią. Mamy 
też swoją i to ona powinna być 
źródłem naszej pamięci i tożsamo-
ści. Przede wszystkim za granicą 
zostały cmentarze, na których spo-
czywają nasi przodkowie i to dla 

nas jest podstawowe miejsce pa-
mięci. Natomiast nasza współcze-
sna historia tutaj zaczyna się od 
1945 roku. O jakiej wielokulturo-
wości pisze autor wstępu; czy nie 
jest tak, że modne słowo stanowi 
swego rodzaju ucieczkę od wysił-
ku przywracania pamięci i tożsa-
mości. To naprawdę nie w wielo-
kulturowości mamy szukać swojej 
tożsamości, bo to droga donikąd, 
do rozpłynięcia się w nieokreślo-
ności. Wykorzenienie jest naj-
straszniejszą rzeczą, jaka może 
spotkać człowieka. Oprowadza-
łam niegdyś wycieczkę po Olszty-
nie, jeden z uczestników zapytał 
mnie z ironią, dlaczego w tym 
mieście jest tablica upamiętniają-
ca Piłsudskiego, przecież on tu ni-
gdy nie był..., autor (Jan Czeczot) 
i kompozytor (Stanisław Mo-
niuszko) pieśni U prząśniczki sie-
dzą…też tu nigdy nie byli… 
Niemcy pamiętają o przesiedle-
niach, ale zapominają, że to oni 
wojnę wywołali. Nie można po-
równywać przeżyć agresorów z 
przeżyciami ofiar. Przyczyną wy-
pędzenia kresowian była wojna 
wywołana przez Niemców. Dalsze 
konsekwencje to 17 IX 1939 r. 
agresja Rosjan, która nigdy nie zo-
stała osądzona, chociaż Rosja zła-
mała wszelkie konwencje między-
narodowe. To Katyń, areszty, 
więzienia, deportacje, łagry, mor-
dy, czystka etniczna, tysiące osób 
zmarłych z głodu, wycieńczenia, 
zagłada całych rodzin. Polaków z 
kresów wywożono na Sybir do 
końca lat pięćdziesiątych za 
uczestnictwo „w białopolskiej 
bandzie AK”, „nacjonalistycznej 
organizacji AK”, „za zmianę oj-
czyzny”, za to, że „nie donosili na 
własne dzieci, które były w biało-
polskiej bandzie AK”.  Nasza pa-
mięć, to moralny obowiązek. 10 II 
przypada 75 rocznica pierwszej, 
najtragiczniejszej deportacji i cho-
ciaż ta rocznica nie wpisuje się w 
historię tej ziemi, to wpisuje się w 
historię ludzi, którzy tu przyjecha-
li. I o tym trzeba pamiętać. Nie 
przypominanie tej daty jest świa-
dectwem zapaści naszej historycz-
nej pamięci. O budowaniu tożsa-
mości mieszkańców Warmii i 
Mazur nie można mówić bez od-
niesienia się do historii kresów, 
nie tylko dlatego, że znaczna część 
ludzi stamtąd przybyła, ale przede 
wszystkim dlatego, że o dziejach 
Polski bez historii kresów mówić 
się da. Mimo przełomu 1989 roku 
nie mówimy pełnym głosem o na-
szej historii, więc z tego wynika, 
że wtłaczane przez komunistów 
spojrzenie na nasze dzieje bez kre-
sów pozostało w umysłach ludzi. 
Chyba najwyższa pora, żeby 
odpominać naszą historię, bo 
właśnie do budowania relacji z 
sąsiadami potrzebna jest prawda. 
Sprawa kresów to nie jest sprawa 
polityczna, to kwestia pamięci o 
naszej wspólnej historii z 
Białorusinami, Litwinami, 
Ukraińcami, Rosjanami.  Kate 
Brown, profesor historii na 
Uniwersytecie Maryland, 
Baltimore, napisała książkę Kresy. 
Biografia krainy, której nie ma. 
Jak pisze we wstępie „Jest to 
biografia pewnej krainy i 
zamieszkujących ją ludzi, a w 
zasadzie biografia krainy, której 
już nie ma, i ludzi, którzy już tam 
nie mieszkają”(s. 13). Może 

najwyższa pora, aby tu na Warmii 
i Mazurach podjąć poważne 
tematy przywiezionej historii z 
Kresów, skoro ich dzieje 
zafascynowały nawet autorkę z 
dalekiej Ameryki, gdyż jak pisał  
Karel Čapek:

Pamięć jest materią, z której 
jest w nas utkana nasza własna 
tożsamość.
Zniwecz przyjacielu swą pa-
mięć, a będziesz człowiekiem, 
który spadł  z nieba,
który przybywa znikąd i nie wie, 
dokąd zmierza.
Może najwyższa pora, abyśmy 
pokazali światu, że to właśnie nas 
dotknęła czystka etniczna, nie tyl-
ko „wypędzenie”, ale rozpędzenie 
po całym świecie, że zniknął nasz 
świat i jedynie możemy przywra-
cać o nim pamięć i to właśnie po 
to, żeby przez pokazanie naszego 
dziedzictwa kresowego ułożyć 
nasze stosunki z sąsiadami. Mil-
czenie na ten temat jest pozbywa-
niem się naszej historii. Tak się 
składa, że w olsztyńskich mediach 
częściej słyszymy o Agnes Migel, 
poetce, członkini NSDAP, niż na 
przykład o Marianie Hemarze, Be-
acie Obertyńskiej, Stanisławie Ba-
lińskim, Janie Lechoniu, a może 
tak zacząć przypominać także o 
tych, którzy nie zdążyli w pełni 
rozwinąć swoich talentów, jak np. 
Marian Szczyrbuła (1899 Kra-
ków–1942 Tobolsk), uczeń Józefa 
Mehoffera i Wojciecha Weissa, 
który spoczywa w dalekim Tobol-
sku, a w Dziśnie, gdzie uczył ry-

sunku, spłonął cały jego dorobek 
artystyczny. Katarzyna Szczyrbu-
ła-Mazurczyk, wnuczka artysty, 
jest absolwentką ASP we Wrocła-
wiu.  Czyżby przywracanie pamię-
ci o naszej historii było w dalszym 
ciągu tematem niebezpiecznym? 
Trzeba pamiętać, że mamy nie 
tylko miejsca pamięci polsko-
-niemieckie, ale też na przykład 
polsko-białoruskie, polsko-litew-
skie, polsko-ukraińskie, polsko-
-rosyjskie. A także nasze polskie 
miejsca pamięci rozsiane po ca-
łym świecie, a są nimi też cmenta-
rze, gdzie spoczywają ci, którym 
do Ojczyzny nigdy nie było dane 
wrócić. O tym, jak fascynującą 
mamy historię, świadczy zaintere-
sowanie, jakie wzbudziła w Wiel-
kiej Brytanii i Ameryce książka 
napisana przez dr Halik Kochań-
ski, Orzeł niezłomny, Polska i Po-
lacy podczas II wojny światowej*. 
Książka ta ma być też przełożona 
na język chiński. Może najwyższa 
pora zająć się naszą historią, a nie 
wytwarzaniem naukowej mgieł-
ki, w której giną fakty i ludzie, a 
kwitną puste słowa. Czy musimy 
tylko kontynuować tradycje nie-
mieckie, najwyższa pora odpo-
minać naszą bogatą przeszłość, 
i tu bierzmy przykład z dawnych 
mieszkańców Prus Wschodnich, 
którzy kultywują swoje dziedzic-
two kulturowe w Niemczech, ma-
jąc to zapewnione w konstytucji, 
nie mówiąc o nakładach finanso-
wych łożonych przez państwo na 
zachowanie tego dziedzictwa. Czy 
dlatego dla niektórych środowisk 

ważne są jedynie polsko-niemiec-
kie miejsca pamięci? 
………………..
Książka zawiera zbiór artykułów, 
ale mnie zainteresowały szczegól-
nie dwa: Słowo wstępne (s. 5–6) 
do książki autorstwa prof. Stani-
sława Achremczyka oraz artykuł 
dr. Jacka Poniedziałka (s. 12–32 ) 
na temat tożsamości mieszkańców 
Warmii i Mazur.
Na stronie internetowej Fundacji 
im. Róży Luksemburg z niezna-
nych powodów nie wymieniono tej 
książki jako pierwszej w dorobku 
Forum Dialogu Publicznego z 
Olsztyna.
G. Schwan, Politik und Schuld. 
Die zerstőrerische Macht des 
Schweigens, Frankfurt am Main, 
1997.
C. Burzyński, T. Marcinkowski, 
Zgodnie z naszym prawem: auten-
tyczne fakty historyczne i przeży-
cia autora w latach 1939 –1957 : 
z  Armii Krajowej do łagrów Wor-
kuty, Goleniów 1993.
K. Brown, Kresy, biografia krainy, 
której nie ma, tł. A. Czwojdrak, 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, 2013.
H. Kochanski, Orzeł niezłomny. 
Polska i Polacy podczas II wojny 
światowej, przekł. J. Szkudliński, 
Poznań: Rebis, 2013.
Jolanta Bierula, tekst ten ukazał 
się w „Debacie”. (Niezależnym) 
Miesięczniku regionalnym  wy-
chodzącym w Olsztynie, nr 2 z 
2015 r.
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W marcu 1945 roku trwała ofen-
sywa Armii Czerwonej. która 
zdobywała kolejne miasta: 4 
marca Koszalin, 5 marca Star-
gard Szczeciński,  6 marca Gru-
dziądz i Słupsk, 12 marca Tczew. 
Od 4 marca trwała bitwa o Ko-
łobrzeg, który zdobyła 1 Armia 
Wojska Polskiego 18 marca. Ar-
mia Czerwona 23 marca zdoby-
ła Sopot, 26 marca Rybnik oraz 
Gdynię (razem z wojskiem pol-
skim),  30 marca Gdańsk oraz 
31 marca Racibórz. W wyniku 
nocnego nalotu z 9 na 10 mar-
ca bombowców amerykańskich 
na Tokio zginęło od 120 do 200 
tysięcy Japończyków. 18 marca 
1250 samolotów amerykańskich 
dokonało nalotu na Berlin. 21 
marca wojska brytyjskie wyzwo-
liły Mandalay w Birmie, nato-
miast wojska alianckie sforso-
wały rzekę Ren.   
6 marca doradą NKWD przy 
Ministerstwie Bezpieczeństwa 
Publicznego został gen. Iwan 
Sierow, który w 1944 roku na 
Wołyniu występował jako gen. 
Malinow, a potem na Podolu 
jako gen. Iwanow. W dniach 27 
– 28 marca NKWD podstępnie 
aresztowało 16 przywódców Pol-
skiego Państwa Podziemnego i 
następnie wywiozło ich do wię-
zienie „Łubianka” w Moskwie. 
Tymczasem na Kresach Wschod-
nich, na Lubelszczyźnie i Rze-
szowszczyźnie nacjonaliści 
ukraińscy kontynuowali ludo-
bójczą akcję przeciwko ludno-
ści polskiej. Udokumentowałem 
łącznie 175 takich napadów band 
UPA i chłopów ukraińskich, pod-
czas których zamordowanych 
zostało najczęściej w okrutny 
sposób od jednego Polaka (więk-
szość tych zbrodni nie została 
jednak udokumentowana) do 
ponad stu Polaków. Od 1 do 31 
marca było 106 napadów , „na 
początku 1945 roku” (styczeń 
– marzec) było 7 napadów oraz 
podane przez świadków, jako 
mające miejsce „w marcu 1945 
roku”, były 62 napady. Poniżej 
przykłady tych zbrodni. 
1 marca we wsi Poręby pow. 
Brzozów banderowcy uprowa-
dzili i zamordowali 2 Polaków: 
ojca z synem. 

2 marca w miejscowości Lu-
bliniec Stary pow. Lubaczów 
w walce z UPA zginęło 10 żoł-
nierzy WP oraz uprowadzony 
został i zamordowany 18-letni 
chłopiec. We wsi Swaryczów 
pow. Dolina banderowcy zamor-
dowali 4 Polaków, w tym 15-let-
nią dziewczynę i 2 kobiety oraz 
Ukraińca, męża jednej z tych ko-
biet. We wsi Zamch pow. Biłgo-

raj upowcy z sotni „Zaliźniaka” 
zamordowali 15 Polaków. 

Nocą z 2 na 3 marca we wsi Sie-
lec Bełzki pow. Sokal upowcy 
zamordowali 27 Polaków, w tym 
całe rodziny. 

3 marca w mieście Hrubieszów 
woj. lubelskie upowcy zamordo-
wali 7 Polaków. We wsi Kurzany 
pow. Brzeżany zamordowali 35 
Polaków. We wsi Skorodyńce 
pow. Czortków zamordowali 25 
Polaków, głownie kobiety i dzie-
ci.   

Nocą z 3 na 4 marca we wsi 
Mielnów pow. Przemyśl Ukra-
ińcy z sąsiedniej wsi siekierami, 
nożami, widłami itp., zamordo-
wali 6-osobową rodzinę polską 
oraz spalili ich ciała razem z 
zabudowaniami i zwierzętami, 
w tym z psem przywiązanym do 
budy. 

4 marca  we wsi Cecowa pow. 
Zborów zamordowali 8 Pola-
ków. We wsi Łubno pow. Brzo-
zów uprowadzili 6 Polaków, w 
tym milicjanta, po których ślad 
zaginął.   

5 marca  we wsi Dobraczyn pow. 
Sokal zamordowali 3 Polaków, 
w tym o. Stanisława Muchę. We 
wsi Krystynopol pow. Sokal za-
mordowali 3 Polaków.  

6 marca   w miejscowości Cie-
szanów pow. Lubaczów zamor-
dowali 1 Polaka. 

„W nocy z 6-7 III 1945 r. w miej-
scowości Olszany pow. Przemyśl, 
banda UPA dokonała napadu na 
mieszkanie księdza wyznania 
greko-katolickiego, skąd upro-
wadziła rodzinę składającą się 
z 4 osób oraz kilka innych osób, 
których zastrzelono nad rzeką 
San” (Prus..., s. 261). 

7 marca w miasteczku Brzozów 
woj. rzeszowskie banderowcy 
zamordowali Wacława Nombort 
– Orlickiego, byłego starostę 
powiatu brzozowskiego. W mia-
steczku Niżniów pow. Tłumacz 
banderowcy zamordowali 2 sio-
stry zakonne: s. Franciszkę Ko-
siorowską oraz s. Zofię Leokadię 
Kulpę – Józefitkę, które oblali 
benzyną  i podpalili -  zakonni-
ce spłonęły jako żywe pochodnie 
(www.niepokalanki.pl), oraz za-
strzelili s. Annę Teresę Skałecką.  

8 marca we wsi Jezierzany pow. 
Borszczów kilkuosobowa grupa 
UPA wdarła się nocą do polskie-
go domu i siekierami wymordo-
wała 6-osobową rodzinę Soro-
kowskich oraz sąsiadkę, Janinę 
Tomaszewską, koleżankę córki. 
Zarówno 18-letnią sąsiadkę jak 
i 19-letnią córkę Bronisławę  
przed zamordowaniem „ukraiń-
scy partyzanci” zbiorowo zgwał-
cili. 

Nocą z 8 na 9 marca we wsi 
Lubycza Królewska pow. Rawa 
Ruska podczas napadu upowców 
na stację kolejową zginęło 40 
żołnierzy WP oraz 7 Polaków – 
cywilów. 

9 marca we wsi Czerniatyń pow. 
Horodenka banderowcy obrabo-
wali i spalili gospodarstwa pol-
skie oraz zamordowali 10 Pola-
ków, w tym kierowniczkę szkoły. 
We wsi Dołhe pow. Trembowla 
zamordowali 10 Polaków. We 
wsi Machnów pow. Rawa Ruska 
upowcy zamordowali 5 Polaków 
oraz 32 Ukraińców za zarejestro-
wanie się na wyjazd na Ukra-
inę.   Dowództwu i żołnierzom 
Armii Krajowej nawet na myśl 
nie przyszło, aby mordować 
swoich rodaków, którzy zapisali 
się na „repatriację” z Małopolski 
Wschodniej i Wołynia do Polski. 
I wówczas i obecnie uznani byli-
by za bandytów i zbrodniarzy, a 
nie za partyzantów.

Nocą z 9 na 10 marca we wsi 
Szerokie Pole (Pohersdorf) pow. 
Dolina banderowcy spalili więk-
szość gospodarstw i zamordowa-
li 110 Polaków. 

10 marca we wsi Miączyn pow. 
Hrubieszów zamordowali w fol-
warku 1 Polaka. 

11 marca we wsi Machnówek 
pow. Tomaszów Lubelski za-
mordowali 6 Polaków, w tym 2 
kobiety.    

12 marca we wsi Skomorochy 
pow. Tarnopol zamordowali 
6-osobową rodzinę polską Bo-
browskich , w tym matkę w za-
awansowanej ciąży, a dom ich 
obrabowali. 

14 marca we wsi Krystynopol 
pow. Sokal zamordowali 4 Pola-
ków, w tym małżeństwo i 17-let-
niego chłopca. We wsi Stare Sio-
ło pow. Lubaczów w zasadzce 
UPA zginęło 34 żołnierzy WOP 
z Lubaczowa  

Nocą z 14 na 15 marca we wsi 
Darowice pow. Przemyśl upo-
wcy zamordowali 6 Polaków, w 
tym 2 kobiety; jedna miała 22 
lata.  

15 marca we wsi Opulsko pow. 
Sokal zamordowali 5 Polaków. 

Nocą z 15 na 16 marca we wsi 
Zatwarnica pow. Lesko (Biesz-
czady) zamordowali kilkanaście 
rodzin polskich,  co najmniej 41 
Polaków (inni: około 80 Pola-
ków).  

17 marca we wsi Janów Lwow-
ski pow. Grudek Jagielloński 
zamordowali 2 Polaków: mieli 
wydłubane oczy, wyrwane ję-
zyki i ślady tortur. We wsi Ro-
pienka pow. Lesko zamordowali 
1 Polkę.    

18 marca we wsi Dragonówka 
pow. Tarnopol dwaj banderowcy 
w mundurach NKWD wymordo-
wali 7 Polaków z 2 rodzin Do-
marackich (2 matki i 5 dzieci), 
w tym: małe dziecko utopili w 
cebrzyku z pomyjami oraz upro-
wadzili 14-letnią córkę, która za-
ginęła bez wieści. „Przetrzymy-
wali ją w piwnicy w Podhorcach. 
Dziewczynka była bita i gwał-
cona. Zmarła”. (http://roztocze.
net/arch.php/22746_Ukrai?cy_
wystawi?_rachunek_.html). We 
wsi Jezierzany pow. Buczacz 
zginęli:. Byk Wojciech l.52, Byk 
Helena l. 54, Waleniszyn Piotr 
l. 40 oraz Ukrainiec 40, Riwnyj 
Mykoła l. 18  (Kubów...., s. 53). 
.Komański i Siekierka na s.153 
podają, że mord na 5 Polakach, 
w tym wymienionych wyżej, 
oraz na Ukraińcu miał miejsce 
18 grudnia 1945 roku. We wsi 
Leszczawa Górna pow. Przemyśl 
upowcy spalili dwa domy pol-
skie zamordowali 3 Polki, w tym 
dwie po torturach powiesili.  

Nocą z 18 na 19 marca w mieście 
Bolechów pow. Dolina zamordo-
wali 11 Polaków, w tym na stacji 
kolejowej 5-osobową rodzinę z 3 
dzieci. 

19 marca we wsi Grąziowa pow. 
Dobromil UPA zamordowała 7 
Polaków.(źr.APP, SPP sygn 79 
s 21); (Jan Lucjan Wyciślak; 
http: / /www.rodaknet .com/
rp_wycislak_28.htm). We wsi 
Werbka pow Buczacz: „Poda-
ję do wiadomości, że 19 marca 
1945 roku na wieś Werbka rejo-
nu koropieckiego napadła banda 
licząca około 30 ludzi, którzy z 
wielkim okrucieństwem zamor-
dowali 10 cywilnych osób, w 
tym Polaków – 6 osób i Ukra-
ińców – 4. Po przyjeździe na 
miejsce zbrodni oraz w wyniku 
przeprowadzonego dochodzenia 
ustalono, co następuje: banda 
licząca około 30 osób wkroczy-
ła do wsi Werbka 19 marca 1945 
roku o 6 godzinie rano. Na czas 
pobytu we wsi banda wystawiła 
straż – dwuosobowe ruchome 
patrole, które zmieniały się co 
godzinę. Zabroniono jakiegokol-
wiek poruszania się po wsi. W 
przypadku, gdy ktoś przechodził 
przez wieś, banda zatrzymywa-
ła go i odstawiała do domu, w 
którym znajdowali się bandyci. 
Zatrzymani pozostawali w tych 
domach dopóty, dopóki banda 
nie opuściła wsi. Banda ta prze-
bywała we wsi Werbka mniej 
więcej do godziny 12 w dzień i 
wycofała się do tak zwanego lasu 
wuglerskiego. W czasie poby-
tu we wsi bandyci zamordowali 
w bestialski sposób 10 cywil-
nych mieszkańców wsi Werbka: 
1. Domacki Józef s. Wiktora lat 
42–43, narodowości polskiej. 2. 
Domacka Justyna lat 38,  naro-
dowości ukraińskiej. 3. Domacki 
Michał s. Józefa lat 15, narodo-

wości  polskiej. 4. Domacki Wik-
tor lat 75, narodowości polskiej. 
5. Domacka Anna lat 70, naro-
dowości ukraińskiej 6. Bandiak 
Ludwik lat 3, narodowości  pol-
skiej. 7. Bandiak Anna c. Pawła 
lat 2, narodowości ukraińskiej. 
8. Bandiak Maria c. Dmytra lat 
65, narodowości ukraińskiej 9. 
Bandiak Maria c. Pawła lat 6, 
narodowości polskiej 10. Za-
mlińska Janka c. Jana lat 3, 
narodowości polskiej.  Banda 
była uzbrojona w broń różnych 
systemów: PPD, karabiny ro-
syjskie i ręczne karabiny maszy-
nowe systemu „Diegtiariewa”. 
Bandyci byli ubrani w rozmaite 
mundury: czerwonogwardzistów, 
tj. szynele, czapki z nausznikami, 
buty lub trzewiki, oraz mundur 
żołnierza niemieckiego, nie mieli 
żadnych dystynkcji” (Meldunek 
specjalny naczelnika RO NKGB 
w Koropcu dla naczelnika 
UNKGB obwodu tarnopolskie-
go z 21 marca 1945 r,; za:.http://
www.zbrodnia - wolynska.pl/__
data/assets/ pdf_file/0004/3946/
P o l s k a i - U k r a i n a - w - l a t a c h -
trzydziestychczterdziestych-
XX-wieku-t4- cz1.pdf).  Komań-
ski..., s. 177 dokumentuje mord 
20 Polaków w nocy z 19 na 20 
lutego 1945 roku, ale nie ma 
wśród ofiar w/w osób. Z treści 
meldunku wynika, że zamordo-
wane zostały dwie rodziny pol-
sko-ukraińskie liczące 9 osób 
oraz 3-letnia dziewczynka. Syn, 
po ojcu Polaku w dokumencie 
ma przypisaną narodowość pol-
ską, córka, po matce Ukraińce 
narodowość ukraińską. Do tra-
dycji takich małżeństw należa-
ło, że syn przyjmuje wiarę ojca, 
natomiast córka wiarę matki, co 
nie zawsze wiązało się z przyna-
leżnością narodową. Warto też 
zwrócić uwagę na to, że ban-
da upowska nie miała na sobie 
„mundurów UPA”, jak to obec-
nie głoszą legendy ukraińskich 
historyków. 

20 marca we wsi Lubycza Kró-
lewska pow. Rawa Ruska upo-
wcy zamordowali 7 Polaków. 

Nocą z 20 na 21 marca we wsi 
Łupków pow. Sanok zamordo-
wali 5 Polaków. 

21 marca we wsi Buk pow. Le-
sko (Bieszczady) zamordowa-
li 7-osobową rodzinę polską 
Podwalskich. We wsi Nowiny 
Horynieckie pow. Lubaczów 
zamordowali 34-letnią Polkę. 
W  przysiółku Szpickiery  koło 
Smreka pow. Lesko (Bieszcza-
dy) upowcy z sotni „Wesełeho” 
zamordowali 7 Polaków: dziad-
ków oraz  5 wnucząt,  które na-
dziali na kołki  w płocie.  

22 marca we wsi Kurniki Szla-
checkie pow. Zbaraż: „zwabiono 
czekających już w Zbarażu na 

70.rocznica ludobójstwa 
na Kresach: MARZEC 1945 
Stanisław Żurek

http://www.niepokalanki.pl/
http://roztocze.net/arch.php/22746_Ukrai?cy_wystawi?_rachunek_.html
http://roztocze.net/arch.php/22746_Ukrai?cy_wystawi?_rachunek_.html
http://roztocze.net/arch.php/22746_Ukrai?cy_wystawi?_rachunek_.html
http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm
http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm
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ekspatriację 10 Polaków i be-
stialsko zamordowano” (Antoni 
Iżycki; w: Jan Białowąs: „Krwa-
wa Podolska Wigilia w Ihrowicy 
1944 r. Lublin 2003, s. 103 oraz 
w: www.stankiewicze.com/ludo-
bojstwo.pl). We wsi Uhnów pow. 
Rawa Ruska zamordowali 6 Po-
laków, w tym 3 milicjantów. 

Nocą z 22 na 23 marca we wsi 
Grąziowa pow. Dobromil „w 
nocy UPA zabiła: 

        - Kielar Michał

        - Kielar Mikołaj

        - Kucharski Stanisław

        - Kijanka Piotr

        - Stelmach Jan 

        - Kania Franciszek

        - Kania Antoni” (Jan Lucjan 
Wyciślak; 

http://www.rodaknet.com/rp_
wycislak_28.htm). 

23 marca we wsi Chotylub pow. 
Lubaczów zamordowali 3 Pola-
ków, w tym kobietę. W miastecz-
ku Lubaczów woj. rzeszowskie 
zamordowali 4 Polaków. We wsi 
Wola Obszańska pow. Biłgoraj 
zamordowali 15 Polaków.  

24 marca we wsi Żeżawa pow. 
Zaleszczyki zamordowany zo-
stał przez banderowców 17-letni 
Eugeniusz Karpiński.

25 marca we wsiach Huta Szkla-
na oraz  Rohaczyn  pow. Brze-
żany upowcy obrabowali i spa-
lili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 21 Polaków, a po 
jakimś czasie następnych 9 Po-
laków, w tym  Franciszka Hoff-
mana  mającego 100 lat; w tych 
miejscowościach Ukraińcy wy-
jątkowo mordowali tylko męż-
czyzn powyżej 14 lat, kobietom 
i dzieciom pozwolili uciekać. 
We wsi Kryłów pow. Hrubie-
szów upowcy zamordowali 57 
Polaków, w tym 49 osób lud-
ności cywilnej i 8 milicjantów; 
uprowadzili i zamordowali w 
okrutny sposób Stanisława Ba-
saja „Rysia”, byłego dowódcę 
oddziału BCH. „We wczesnych 
godzinach rannych do Kryłowa 
przybył oddział UPA, który za-
jął wieś wystawiając posterunki 
na jej obrzeżach. Członkowie 
UPA przebrani w mundury Ar-
mii Sowieckiej podeszli pod Po-
sterunek Milicji Obywatelskiej. 
Wprowadzili w błąd funkcjona-
riuszy MO udając żołnierzy so-
wieckich eskortujących rzekomo 
zatrzymanego, którym był Piotr 
M. (Piotr Marcycha „Pietka”, 
ukraiński policjant z Kryłowa, 
znany morderca Polaków – 
przyp. S.Ż.)Działając w błędzie 
co do tożsamości członków UPA, 
funkcjonariusze MO wpuścili ich 
do pomieszczeń posterunku. /.../
Do posterunku sprawcy wpro-
wadzili mjr Stanisława Basaja, 
pseud. „Ryś” , dowódcę Batalio-
nów Chłopskich z okresu II woj-
ny światowej, zatrzymanego w 
jednym z domostw w Kryłowie. 
Został on postawiony w rogu 
sali, zdjęto mu płaszcz i buty a 
następnie znęcano się nad nim 
bijąc po twarzy. Leżących na 
podłodze i skrępowanych funk-
cjonariuszy MO sprawcy roze-

brali z odzienia i butów. Następ-
nie dokonali na nich egzekucji, 
zabijając strzałami z broni pal-
nej 17 milicjantów. Rannych do-
bijano. Jeden z funkcjonariuszy, 
który przeżył, rozpoznał czterech 
sprawców z imienia i nazwiska, 
wśród nich wspomnianego Pio-
tra M., który był spośród nich 
najaktywniejszy. Na terenie wsi, 
w tym w pomieszczeniach poste-
runku, członkowie UPA dokonali 
zabójstw 28 cywilnych miesz-
kańców Kryłowa pozbawiając 
ich życia strzałami z broni pal-
nej. Pod posterunek podjechały 
furmanki, powożone przez zmu-
szonych do tego, polskich gospo-
darzy, na które sprawcy załado-
wali zatrzymanych, skrępowa-
nych mieszkańców Kryłowa. Na 
jednej z furmanek umieszczony 
został mjr S. Basaj. /.../ ...człon-
kowie UPA rozstrzelali sześciu 
furmanów, jednemu udało się 
zbiec. Furmanka, na której był 
mjr S. Basaj, odjechała w jedną 
z leśnych dróg, w nieznanym kie-
runku. Jest to ostatnia dostępna, 
bezpośrednia relacja dotycząca 
mjr S. Basaja, który – jak wyni-
ka z późniejszych, zasłyszanych 
przez poszczególnych świad-
ków, przekazów, był przez pe-
wien czas przetrzymywany przez 
członków UPA w warunkach 
urągających godności ludzkiej. 
Wcześniej okaleczony, został w 
bestialski sposób zamordowany 
w nieustalonym dotąd miejscu. 
/.../  Komendant Powiatowy MO 
w Hrubieszowie, Dąbrowski 
(prawdziwe nazwisko: Chil), za-
czął włączać do składu osobowe-
go utworzonych wcześniej przez 
mjr S. Basaja , posterunków 
MO, mężczyzn wywodzących 
się z ludności ukraińskiej. Kilku 
z nich, przydzielonych do Po-
sterunku MO w Kryłowie, było 
nieobecnych w Kryłowie, w dniu 
25 marca 1945 r., w czasie do-
konanego mordu na milicjantach 
i ludności cywilnej tej miejsco-
wości. W związku z przedstawio-
nymi powyżej zdarzeniami i ich 
okolicznościami, jedna z założo-
nych w tej sprawie wersji śled-
czych przyjmuje, iż dla pozbycia 
się mjr S. Basaja i rozproszenia 
wiernych mu oddziałów Batalio-
nów Chłopskich, NKWD i UB 
wykorzystało zbrodniczą dzia-
łalność UPA na terenie powiatu 
hrubieszowskiego. Nastąpiło to 
w drodze inspiracji odpowied-
niej akcji – mordu dokonanego 
na milicjantach i mieszkańcach 
Kryłowa – zaaranżowania jej i 
przeprowadzenia, sprawowania 
kontroli nad jej realizacją oraz 
szeregiem działań i zaniechań po 
jej wykonaniu (IPN, Oddziałowa 
Komisja w Lublinie; śledztwo w 
sprawie zabójstwa 17 funkcjona-
riuszy Milicji Obywatelskiej i 28 
osób cywilnych dokonanego w 
dniu 25 marca 1945 r. w Kryło-
wie (woj. lubelskie) przez człon-
ków Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, 17 października 2003). 
Tego dnia we wsi Nawóz pow. 
Lwów banderowcy zamordowali 
7 Polaków, w tym rodzinę. We 
wsi Rohaczyn pow. Brzeżany 
zamordowali 21 Polaków, a w 
następnych tygodniach dalszych 
9 Polaków (Komański..., s. 126). 

26 marca we wsi Bereska koło 
Ustrzyk Górnych pow. Lesko 
(Bieszczady) uprowadzili syna 
właściciela majątku, który za-
ginał bez wieści. We wsi Nowa 

Grobla pow. Lubaczów  zamor-
dowali 4 Polaków,  w tym  mi-
licjanta.  

Nocą z 26 na 27 marca we wsi 
Stare Sioło pow. Lubaczów za-
mordowali 6 Polaków, w tym 3 
kobiety; zwłoki ofiar znaleziono 
w rowie wodnym, były całkowi-
cie zmasakrowane.  

27 marca we wsi Brusno Nowe 
pow. Lubaczów zamordowali 
4 Polaków. We wsi Gaje Wiel-
kie pow. Tarnopol upowcy oraz 
chłopi ukraińscy z SKW obrabo-
wali i spalili gospodarstwa pol-
skie oraz zamordowali  66 Po-
laków i 2 Ukraińców. „Zginęli: 
Babiak Naścia (Ukrainka), Bo-
rutowicz Józef, jego żona Maria 
(z Mysłowej), syn Tomasz, Skow-
rońska Anna, Kopiec Zdzisław l. 
6 i Mieczysław l. 19 (s. Pauliny), 
Byndas Maria (z Posłusznych) 
l.49, Cisoń N. (ojciec zamordo-
wanych w lipcu 1941 r. Józefa i 
Mariana), jego żona i córka Ja-
nina, Czarniecki Tomasz l. 80, 
jego żona Katarzyna l. 67, Ka-
szuba Elżbieta i jej córka Julia, 
Kaźmierzów Józef, jego syn Jan, 
Gurgurewicz Maria, Teofila (z 
Jacyszynów), jej syn Kazimierz, 
Huculak N., Kinal N. (c. Mikoła-
ja), Kociuba Maria (z Piechów), 
jej córka Julia i wnuczka, Ko-
piec Franciszka (z Buniakow-
skich), Laskowska Maria, jej 
pasierb Paweł, Mikołajów Jan, 
Ostrowski Adolf Emilia (z Ci-
soniów) i troje dzieci Cisoniów, 
Ostrowski Władysław l. 48, jego 
żona Agnieszka, Dubelt Maria, 
jej córki: Janina, Władysława 
i Helena, Strykowska Julia (z 
Pasierbów), Stanisławczyk N. 
Szymańska Rozalia, Szpilska N. 
(żona Antoniego), jej troje dzie-
ci, NN. Ukrainka (za ostrzeżenie 
Szpilskiej), Jacyszyn Katarzyna, 
jej córka Józefa i zięć Wagner 
Józef oraz córka Wagnerów Ja-
nina i syn Adam, Szymańska 
Rozalia (z Jacyszynów), Gurgu-
rewicz Tadeusz, Zawadzki Alek-
sander, jego żona (w zaawanso-
wanej ciąży) oraz syn Stanisław 
i córka Maria, Szymańska Kata-
rzyna, Kaczorowski Kazimierz 
oraz 8 nierozpoznanych osób” 
(Kubów..., s. 82 – 83). We wsi 
Lipina pow. Jarosław zamordo-
wali 1 Polkę. We wsi Miłków 
pow. Lubaczów „ukraińscy par-
tyzanci” zatrzymali na drodze i 
zamordowali 2 Polki, 19-letnią 
Rozalię Kuc i 23-letnią Annę 
(Anielę) Kuc. (Niech polscy po-
litycy wiedzą, komu wykrzykują 
: „Herojam sława”). 

W nocy z 27 na 28 marca 1945 
roku kureń „Zalizniaka” zlikwi-
dował 18 posterunków Milicji 
Obywatelskiej w powiecie Lu-
baczów, poległo 30 milicjantów 
a 10 zostało uprowadzonych i 
zamordowanych. Zamordowa-
nych zostało tej nocy także od 
43 do 72 osób polskiej ludności 
cywilnej. Poniżej tylko cztery 
przykłady tych zbrodni. 

W nocy z 27 na 28 marca  we wsi 
Stare Sioło pow. Lubaczów za-
mordowali 17 Polaków (Prus..., 
s. 262 – 263; Motyka..., s. 262; 
Tak było...). W przysiółku Stare-
go Sioła - Zalesiu zamordowali 
6 Polaków, natomiast 2 Polki 
zmarły z pomieszania zmysłów 
widząc okrucieństwo oprawców. 
We wsi Brusno Nowe pow. Lu-

baczów podczas napadu na po-
sterunek MO spalili żywcem 14 
Polaków, w tym 25-letnią kobie-
tę i milicjanta We wsi Łówcza 
pow. Lubaczów podczas napadu 
na posterunek MO spalili 15 go-
spodarstw polskich i posterunek 
MO oraz zamordowali 18 Pola-
ków, w tym 6 milicjantów (inni: 
w tym 2 milicjantów). 

W dniach od 20 do 28 marca 
we wsi Wołodź pow. Brzozów 
w ciągu bojówki upowskie wy-
mordowały 8 rodzin polskich, co 
najmniej 24 osoby. 

28 marca we wsi Śliwnica koło 
Dubiecka pow. Przemyśl upo-
wcy zamordowali 3-osobową ro-
dzinę polską. We wsi Żubracze 
pow. Lesko (Bieszczady) zamor-
dowali 18 Polaków.    

Nocą z 28 na 29 marca we wsi 
Stare Sioło – Lipina pow. Luba-
czów zamordowali 28 Polaków 
w wieku od 2 do 77 lat, całe ro-
dziny, w tym po torturach i paląc 
żywcem. 

29 marca we wsi Monasterz pow. 
Jarosław zamordowali 1 Polkę. 

30 marca (Wielki Piątek) we wsi 
Kropiwnik Stary pow. Drohiczyn 
zastrzelili 22-letniego Polaka. 
We wsi Mołodycz pow. Jarosław 
zamordowali 9 Polaków, w tym 
3 kobiety oraz 3 braci. We wsi 
Radawa pow. Jarosław zamordo-
wali 6 Polaków. We wsi Usicz-
ne pow. Łuck w nocy do domu 
Siedleckich wdarli się upowcy i 
zastrzelili 3 Polaków: ojca oraz 
2 jego śpiących synów; matka 
zasłoniła sobą 2-letnie dziecko i 
została ranna, gdy upowcy pod-
palili dom wyskoczyła z dziec-
kiem przez okno i uratowali się. 
We wsi Wojtkówka pow. Sanok 
w lesie został zamordowany 
przez UPA nadleśniczy Józef 
Kunysz, lat 34.      

31 marca we wsi Jabłonica Ru-
ska pow. Brzozów zamordowali 
4 Polaków. 

Na początku 1945 we wsi Czar-
nuszowice pow. Lwów zamor-
dowali 6 Polaków. We wsi Lu-
bliniec Stary pow. Lubaczów 
bojówkarze z SB-OUN zastrze-
lili wikariusza unickiego ks. An-
toniego Ślusarczyka za pomoc 
w ucieczce Polakowi. We wsi 
Raszków pow. Horodenka za-
mordowali 4-osobową rodzinę 
polską  

W okresie styczeń – marzec we 
wsi Surochów pow. Jarosław 
podczas czterech napadów ban-
derowcy doszczętnie obrabowali 
gospodarstwa polskie oraz za-
mordowali 10 Polaków i 1 Ukra-
ińca. 

W miesiącu lutym lub marcu we 
wsi Połowce pow. Czortków za-
strzelili 17 Polaków, w tym dzie-
ci lat: 1, 4, 6, 6, 8, 10. 

Poniżej przykłady zbrodni doko-
nanych według relacji świadków 
„w marcu 1945 roku”.  

W miejscowości Barysz pow. 
Buczacz upowcy zamordowali 
3 Polaków, w tym małżeństwo. 
We wsi Biały Potok pow. Czort-
ków  na drogach prowadzących 
do Białego Potoku zginęli: Bed-
narz Jan l. 19, Pilipiec Krzysztof 

l. 17, Florków Michał l. 19, Ki-
limik Piotr l. 49, Pronin Antoni 
(Rosjanin), opiekun samoobrony 
we wsi. 

We wsi Byczkowce pow Czort-
ków: „W masowym mordzie w 
Byczkowcach zginęło 106 Pola-
ków. Byli to: Andrejczuk Szcze-
pan, Aniela, Antoni, Bronisława 
i jej dwoje dzieci, Bałabuch Mi-
kołaj, Anna, Wiktoria, Bandura 
Grzegorz, jego żona Maria i syn 
Władysław, Bandura Zofia, Ban-
dura Józefa jej córka Stanisława 
i syn Kazimierz, Bandura Józef, 
Marcin, Jan, Biłan Jan, Błasz-
ków Anastazja, Wanda, Franci-
szek i jego żona Karolina oraz 
syn Jan, Bożek Józef, Chmieluk 
Michał, Zofia, Czyżyk Zofia, 
Demnicki Teodor, Gałowska Ka-
tarzyna, Podruczna Anna i jej 
syn Stanisław, Podruczny Ludwik 
i jego żona Helena, syn Franci-
szek i ich służąca, Proskórnicki 
Józef, Karolina, Antoni, Antoni-
na, Sitko Mikołaj, Magdalena, 
Bronisława, Jan, Władysława, 
Ludwik, Sitko Emilia, Słoik Ka-
tarzyna i jej syn Józef oraz cór-
ka, Szandała Katarzyna, Anna, 
Jan, Szatkowski Antoni, Broni-
sława, Szczepańska Bronisła-
wa, Ludwik, Anna i jej synowie: 
Tomasz i Władysław, Szewczuk 
Jan i jego żona Maria, Harma-
tiuk Jan, Józef i jego żona, Mi-
chał, Hryncyszyn Emilia, Jadżyn 
Franciszka i Jan, Kowalczyk 
Maria, Kret Jan, Magdalena, 
Lipnicka Karolina, Anna, Ma-
kuszyński Michał, Marcinków 
Mikołaj, Anna i Anna II, Zofia 
i dwoje jej dzieci, Muryn Stefa-
nia, Podruczny Piotr i Maria, 
Szewczuk Maria, Jan II i jego 
żona Maria, Sztagran Michali-
na, Walków Maria, Stanisław, 
Walków N. – babcia, Michalina, 
Kazimierz, Wielgosz Michał l. 
65, Anna l. 63, Katarzyna l. 31, 
Maria l. 29, Wojczyszyn Jan i 
córka Rozalia, Stanisław, Tade-
usz, Woźny Franciszek, jego cór-
ka Franciszka i synowa Zofia, 
Zatylny Stanisław” (Kubów..., s. 
57 – 58). Komański i Siekierka 
na s. 185 – 186 podają, że w tej 
wsi w latach 1942 – 1946 z rąk 
bojówkarzy z OUN-UPA zginęło 
108 Polaków. 

We wsi Chartanowce pow. Za-
leszczyki zamordowali 8 Pola-
ków, którzy wrócili do swoich 
gospodarstw po żywność, w 
tym w bestialski sposób ojca z 
17-letnim synem. We wsi Ci-
sowa pow. Przemyśl miejscowi 
Ukraińcy zamordowali 12 Po-
laków: 5-osobową rodzinę oraz 
w zasadzce w lesie 7 Polaków.  
We wsi Czyżów pow. Złoczów 
Ukraińcy zamordowali 2 Po-
laków: matkę z synem. We wsi 
Dublany pow. Sambor zamordo-
wali 2 Polaków, w tym 22-letnią 
dziewczynę.  We wsi Gruszka 
pow. Tłumacz upowcy zamor-
dowali 12 Polaków: 6-osobową 
rodzinę kowala i jego krewnych 
(wszystkich, tj. 11 osób, zarąbali 
w łóżku podczas snu), natomiast 
Rudolf Goszpit został porąbany 
na kawałki,  które wrzucili do 
rzeki Dniestr. .  We wsi Hlibów 
pow. Skałat zamordowali 43 Po-
laków oraz  2 Rosjanki, nauczy-
cielki. We wsi Hruszowice pow. 
Jaworów obrabowali i spalili go-
spodarstwa polskie oraz uprowa-
dzili i zamordowali 10 Polaków. 
We wsi Ihrowica pow. Tarnopol 
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zamordowali Katarzynę Biskup-
ską, lat 38 (jej mąż poległ na 
wojnie w 1939 roku), jej syna 
Józefa lat 13 i córkę Stanisła-
wę, lat 7.  We wsi Iwanie Złote 
pow. Zaleszczyki zamordowali 
5 Polaków, w tym matkę z 2 sy-
nami. We wsi Jazienica Polska 
pow. Kamionka Strumiłowa: „W 
marcu 45 r. zamordowani zostali 
w Jazienicy Polskiej: Baraniec 
Maria, Zawierucha Aleksy, Ka-
szel Stefan i 5 osób o nieusta-
lonych nazwiskach.” (Kubów..., 
s. 60). We wsi Kasperowce pow. 
Zaleszczyki upowcy zamordo-
wali 3-osobową rodzinę polską: 
rodziców  z 17-letnią córką;  ro-
dzina ta uciekła do Zaleszczyk, 
przyjechała do swojego domu po 
żywność i za namową  sąsiada – 
Ukraińca pozostała na noc. We 
wsi Klusów pow. Sokal zamor-
dowali 4 Polaków. We wsi Kor-
czowa pow. Jaworów zamordo-
wali 3 Polaków. 

We wsi Kruhów pow. Złoczów 
zamordowali 23 Polaków, głow-
nie kobiety i dzieci. We wsi Ku-
tyska pow. Tłumacz zamordowa-
li 28 Polaków, którzy przyjeż-
dżali do swoich gospodarstw po 
żywność. We wsi Lelechowka 
pow. Gródek Jagielloński zamor-
dowali po torturach 24 Polaków, 
w tym dwie rodziny Holiczków, 
z których Tomasza z córką Emi-
lią uprowadzili do lasu i ślad po 
nich zaginął. Innego dnia upro-
wadzili z drogi z wozem i końmi 
żonę Tomasza Holiczka, która 
także zaginęła bez wieści. 

We wsi Leszczańce pow. Bu-
czacz zamordowali 22 Polaków, 
głownie kobiety i dzieci; zwło-
ki15-letniej dziewczyny znale-
ziono dopiero 3 maja nad brze-
giem rzeki Strypa, natomiast 
uprowadzonej 17-letniej dziew-
czyny nie odnaleziono.  We wsi 
Leszczyny koło Kalwarii Pa-
cławskiej pow. Przemyśl zamor-
dowali 4 Polaków.  

We wsi Leżanówka pow. Skałat  
zaproszony został na rodzin-
ną uroczystość chrztu dziecka 
przez sąsiada Ukraińca Paciuka 
Polak Konopnicki, co okazało 
się podstępem, gdyż już  czekali 
na niego banderowcy. Związali 
go i poddali torturom: wydłubali 
mu oczy, wybili zęby, wyrwa-
li paznokcie u rąk, a następnie 
jeszcze żywego przywiązali do 
drzewa, oblali naftą i podpalili 
(Komański..., s. 341). 

We wsi Lubycza Królewska pow. 
Rawa Ruska zamordowali 15 Po-
laków: 7 uciekinierów z Wołynia 
i 8 miejscowych. We wsi Miel-

nica Podolska pow. Borszczów  
na drodze upowcy zamordowali 
4 Polaków: 70-letniego kalekę, 
dwie nastoletnie dziewczyny 
oraz  6-letnią dziewczynkę. We 
wsi Mysłowa pow. Skałat 17-let-
ni Polak Aleksander Chwaliński 
zaproszony został przez swe-
go ukraińskiego kolegę Jurka 
Kohuta do jego domu na grę w 
karty; skąd został uprowadzony 
przez banderowców. Po sześciu 
tygodniach jego zwłoki odnale-
ziono w gliniance około 20 km 
od wsi. Chłopiec miał odcięte 
ręce, nos i wydłubane oczy  (Ko-
mański...., s. 343).  

We wsi Neterpińce pow. Zborów 
zamordowali 6 Polaków: w spo-
sób bestialski 5 Polaków, którzy 
wrócili z Załoziec po żywność 
oraz Ukrainiec zamordował 
swoją żonę Polkę o nazwisku Ja-
śnij, imię nieznane. Udusili dru-
tem kolczastym Jana Goździc-
kiego i jego 14-letnią córkę Sta-
nisławę, harcerkę;. każda z ofiar 
miała też przestrzeloną prawą 
dłoń. We wsi Nyrków pow. Za-
leszczyki zamordowali 16 Pola-
ków w wieku od 2 do 80 lat. We 
wsi Obłażnica pow. Żydaczów 
zamordowali na drodze 2 mło-
de polskie dziewczyny. We wsi 
Olchowczyk pow. Kopyczyńce 
zamordowali 5 Polaków. 

We wsi Olesza pow. Tłumacz 
zamordowali 9 Polaków, w tym 
nauczycielkę i jej matkę, które 
powiesili w pobliżu szkoły na 
drzewie przy użyciu drutu kol-
czastego zaciśniętego na szyjach 
ofiar (Siekierka..., s. 704, stani-
sławowskie). We wsi Oleszyce 
Stare pow. Lubaczów  uprowa-
dzili i zamordowali na polu 1 
Polkę. We wsi Poczapy pow. 
Złoczów zamordowali 4 Pola-
ków, w tym matkę z córką oraz 
wdowę. We wsi Podfilipie pow. 
Barszczów zamordowali  7 Po-
laków, którzy przed wyjazdem 
do Polski wrócili do swoich do-
mów, aby zabrać niezbędne rze-
czy.  We wsi Poręby pow. Brzo-
zów zamordowali 7 Polaków.  W 
mieście Przemyśl woj. rzeszow-
skie podczas nocnego napadu na 
szpital upowcy zamordowali 21 
Polaków: 15 cywilnych, chorych 
i leżących w łóżkach oraz 6 ran-
nych żołnierzy WP.   

We wsi Pyszkowce pow. Bu-
czacz zamordowali 6 Polaków, 
w tym 4 kobiety. We wsi Roma-
nówka pow. Tarnopol zamordo-
wali 6 Polaków, w tym nauczy-
ciela Michała Tetiuka  „Zapro-
wadzono go do Ukraińca nazwi-
skiem Kawalok, i zamknięto w 
dużej piwnicy z kamienia. Tam 

Polaka torturowano, wyrywając 
mu palce u rąk i nóg, a ponieważ 
przy tym krzyczał, ucięli mu ję-
zyk. Nie wiadomo jak długo pa-
stwili się nad ofiarą i co zrobili 
z ciałem” (Wanda Jarzyna z d. 
Tetiuk; w: Komański..., s. 836).  

We wsi Skorodyńce pow. Czort-
ków zamordowani zostali:: 
„Bandura Zofia, Bandura Fran-
ciszek i jego żona Paulina (mał-
żeństwo zwane “Cisar”) Bandu-
ra Franciszka i jej dzieci: Józef 
i Maria, Jan, Szczepan, Domek 
Karol, Solecki Piotr, Kurasie-
wicz Franciszka l. 23, jej 2-let-
nia córka Stefcia, Małańczuk 
Michalina, Szatkowska Anna i 
jej syn Eugeniusz l. 6, Sucho-
rolski Kasper (uniknął śmierci 
w Skorodyńcach, zamordowany 
w Białej), Harmatiuk Franciszek 
(mieszkaniec Byczkowiec za-
mordowany tu przez Ukraińca 
Grzegorza Szepelaweho)” ( Ku-
bów...., s. 57). 

We wsi Skomorochy pow. Tar-
nopol zarąbali siekierą Emilię 
Kwaśnicką lat 48 oraz uprowa-
dzili z drogi jej córkę Adelę lat 
17, po której ślad zaginął (Ku-
bów..., s. 82, Komański..., s. 
381)). We wsi Słobódka ad Tłu-
macz pow. Tłumacz uprowadzili 
i zamordowali 8 Polaków, w tym 
5 kobiet oraz 15-letniego syna 
jednej z nich. We wsi Stawki 
Chartanowieckie pow. Zalesz-
czyki Skóra i jego 17-letni syn 
zostali zakatowani przez bande-
rowców na śmierć. Ojcu kazali 
tańczyć w rytm melodii ukraiń-
skiej puszczanej z gramofonu, w 
trakcie czego bili go nahajkami, 
kolbami karabinów, kijami i rę-
kojeściami rewolwerów, kopali 
go, połamali ręce i nogi, rozbili 
głowę, zmasakrowali twarz. Wy-
wlekli go martwego na podwó-
rze. „W tym samym czasie, inna 
grupa banderowców, znęcała się 
nad jego synem. Bili go pałka-
mi, widłami, orczykami, a jeden 
z oprawców szpadlem. Trwało 
to dość długo. Chłopiec ciągle 
dawał znaki życia. Zmęczeni tym 
biciem oprawcy przestali. Wte-
dy ten ze szpadlem zadał ofierze 
kilka ciosów szpadlem po głowie 
i karku aż chłopiec znierucho-
miał. Chwilę po rozprawieniu 
się z ofiarami, kilku banderow-
ców przyprowadziło na podwó-
rze rozebraną do naga kobietę. 
Widziałam ją przez okno. Stała z 
ułożonymi wokół piersi dłońmi, 
trzymając swoją odzież i pró-
bowała się nią zasłonić. Jeden 
z bandytów podszedł do niej i 
zaczął ją bić pięściami, drugi 
uderzył ją parę razy orczykiem. 

Po pobiciu, oprawcy wypro-
wadzili ją w pole i tam zamor-
dowali. Któryś z nich ściął jej 
głowę szablą i po wejściu do 
izby meldował „Chmielowi”, że 
po ścięciu głowy kobieta zrobi-
ła jeszcze parę kroków i upadła. 
Zwłoki kobiety obłożono słomą 
i spalono (Aniela Lorencik z d. 
Grabowiecka; w: Komański..., 
s. 903). Zapewne w ten sposób 
spalone zostały ciała martwych 
lub dogorywających Skórów – 
ojca i syna. 

We wsi Strzałkowce pow. Borsz-
czów zamordowali 4 Polaków: 
3-osobową rodzinę Jaworskich 
(rodziców z córką) oraz Zofię 
Malik, krawcową, namówio-
ną do powrotu z Borszczowa 
przez sąsiadkę Ukrainkę, która 
gwarantowała jej bezpieczeń-
stwo. Zwłoki Polki znaleziono 
w jeziorze - była naga, związana 
drutem kolczastym, ze śladami 
tortur.  We wsi Szyszkowce pow. 
Brody uprowadzili i zamordo-
wali 3 Polki. We wsi Turylcze 
pow. Borszczów zamordowali 5 
Polaków, w tym lat 14. We wsi 
Wasylkowce pow. Kopyczyńce 
zamordowali 2 Polaków: orga-
nistę i lekarza, którego zwłoki 
z połamanymi rękami i nogami 
znaleziono w studni.  
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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. 
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Moje Kresy – Eugeniusz Korotasz
Eugeniusz Szewczuk   

/ Eugeniusz we Wrocławiu uczeń Techni-
kum Budowlanego 1950

Siedzimy w przytulnym stoło-
wym pokoju. Wnuczka rozmów-
cy-Agnieszka od razu podaje 
kawę i mocną herbatę z ciastecz-
kami domowego wypieku. Budy-
nek mieszkalny i całe gospodar-
stwo Eugeniusza Korotasza znaj-
duje się obok wiejskiego cmenta-
rza w przysiółku zwanym od 
dawna Zamcze we wsi Błota gmi-
na Lubsza. To miejsce było także 
dotknięte straszliwą powodzią w 
1997roku. W gminie Lubsza naj-
bardziej dotkniętą ze wszystkich 
gmin skutkami powodzi, zala-
nych było 20 wsi, setki gospo-
darstw i domów, trzy osoby stra-
ciły życie, dwóch ciał do tej pory 
nie odnaleziono. We wsi Błota 
najniżej położonej wsi na terenie 
starego koryta Odry żywioł wy-
rządził najwięcej szkód, zarówno 
materialnych jak i emocjonal-
nych. Na pewno zaraz odezwą się 
głosy mieszkańców innych miej-
scowości tego terenu, Dobrzynia 
czy Czepielowic. Nie o to w całej 
tej tragicznej scenerii chodzi, by 
po latach dochodzić gdzie żywioł 
wyrządził najwięcej szkód. Każ-
dy mieszkaniec był poszkodowa-
ny, jeden więcej drugi mniej. 
Może z czasem dowiemy się jaka 
była rzeczywista przyczyna roze-
rwania wałów przeciwpowodzio-
wych pomiędzy Kościerzycami a 

Nowymi Kolniami? Jedno jest 
pewne, wyrwa od strony Nowych 
Kolni powstała samoistnie za 
przyczyną istnienia w tym miej-
scu tzw. Babiego Lochu. Zbiornik 
wodny Babiego Lochu osłabił bo-
wiem z tej strony nasiąknięty do 
granic możliwości wał. Z tego po-
wodu o mało nie zginęła cała za-
łoga wozu strażackiego z Czepie-
lowic. O wydarzeniach z tamtego 
okresu mówią bezpośredni świad-
kowie tego wydarzenia strażacy 
w nagranym przeze mnie filmie 
dokumentalnym, którego kopię 
ma większość z mieszkańców za-
lanych terenów. Szczególnie od-
biło się to na moim rozmówcy, ale 
o tym później. Kończymy już pra-
wie dopijać podane napoje, gdy 
pan Gienek, przełamał się i zaczął 
wspominać. Dopiero później w 
trakcie rozmowy zrozumiałem 
dlaczego tak powoli zaczął mó-
wić o Kresach, wyciągając na 
światło dzienne tragiczną prze-
szłość rodziny. Urodził się w 
miejscowości Uście Zielone po-
wiat Buczacz w woj. tarnopol-
skim dnia 10 grudnia 1936roku w 
rodzinie Michała i Stefanii zd. 
Horniak. Mama pochodziła z So-
snowa powiat Podhajce, to około 
70 kilometrów od Uścia, dlatego 
też dziadka i babci ze strony 
mamy nie pamięta. Razem z nimi 
mieszkali rodzice taty - Mikołaj i 
Józefa Korotasz. Małe gminne 
miasteczko leżało na Podolu, 
opodal rzeki Dniestr. Zbudowany 
przez rodziców w latach 1935/36  
dom rodzinny stał jakby ma 
przedmieściu Uścia, sto metrów 
od brzegu tej srogiej i potężnej 
rzeki. Dniestr na Podolu płynie 
jakby w rozległej nizinie, szero-
ko, miejscami do 150 metrów. 
Płynie w górskim krajobrazie głę-
boko wciętego Jaru Dniestrowe-
go. Rzece towarzyszą liczne 
boczne wąwozy i jary. Dno i brze-
gi kamieniste. Zdarzają się nie-
kiedy trudne do opłynięcia prze-
muły i szypoty. Kiedy po raz 
pierwszy w 2008 roku płynąłem 
statkiem wycieczkowym po Dnie-
strze z Kamieńca Podolskiego w 

kierunku Chocimia, przekazałem 
podróżującym informację bosma-
na, że rzeka w tym miejscu ma 
głębokość 53 metry, na twarzach 
płynących pojawił się pewien nie-
pokój. Strach obleciał zwłaszcza 
starsze osoby. Na obu brzegach 
rzeki znaczne ilości ptactwa wod-
nego, zwłaszcza czapli i bociana 
białego oraz porastające namuły 
łozą, wierzbą i topolą. Przeciwle-
gły prawy brzeg rzeki z trudno 
dostępną wysoką skarpą. Samo 
miasteczko Uście Zielone leży 
nad rzeką Horożanką, lewym do-
pływem Dniestru, odsuniętego od 
niego o około 2 kilometry. Typo-
wa podolska miejscowość z 
mieszkającymi tu Polakami, Ru-
sinami i Żydami. Oprócz skle-
pów, poczty, apteki, posterunku 
policji państwowej, były u nas 3 
świątynie - synagoga żydowska, 
cerkiew ukraińska i nasz katolicki 
kościół Trójcy Przenajświętszej. 
Kościół według dawnych przeka-
zów ufundowany został przez ro-
dzinę Potockich w roku 1755.Jest 
to budowla posadowiona na pla-
nie prostokąta, trójkondygnacyj-
na fasada  ozdobiona przez pila-
stry z głównym portalem i herbo-
wym kartuszem. Kościół otoczo-
ny jest wysokim murem, a obok 
niego dzwonnica z trzema kondy-
gnacjami. Opodal naszego domu 
przy rzece ze względu na sprzyja-
jący uprawie teren, na bardzo du-
żym, bo z chyba 30 morgowym 
areale rosła wiklina. Było to miej-
sce moich zabaw z rówieśnikami. 
W tym  miejscu Dniestr tworzył 
olbrzymie zakole zwane mean-
drem, na nim rosła wspomniana 
wiklina. Po drugiej stronie wyso-
ka skarpa prowadziła na odległe 
wzgórza. Wydawać by się mogło, 
że nasze Uście leżało jakby w do-
linie otoczonej górami. W jakich 
okolicznościach ojciec poznał 
swoją przyszła żonę? - pytam roz-
mówcę, mieszkała przecież dosyć 
daleko od Uścia Zielonego. Tato 
był znaną osobistością w mia-
steczku. Zajmował się sadownic-
twem. Posiadał olbrzymi sad z 
wieloma owocowymi drzewami, 
jabłonie, grusze, czereśnie i wi-
śnie. Zbiór trwał praktycznie całe 
lato i jesień. Dużą ilość owoców 
trzeba było sprzedać. Jeździł więc 
wozem i parą koni po całym Po-
dolu sprzedając owoce. Któregoś 
dnia trafił do Sosnowa i tam po-
znał moją mamę. Tato, urodzony 
w 1911roku był najstarszym z 
braci, których miał dwóch - Jana i 
Stefana. Pod koniec okresu wo-
jennego Jan ze swoim ojcem Mi-
kołajem trafili na Sybir, zaś stryj 
Stefan został przez hitlerowców 
wywieziony na roboty do Nie-
miec, trafił do Arbaitslagru. Po 
wyzwoleniu, pozostał na Zacho-
dzie, ożenił się i ostatecznie trafił 
do Stanów Zjednoczonych. Dzi-

siaj obydwaj już nie żyją. Najstar-
szą z rodzeństwa była Rozalia, 
najmłodszą ciocia Paulina, póź-
niejsza Beszkiewicz. Miałem trzy 
latka gdy wybuchła wojna. Po 
pięknej jesieni przyszła sroga 
zima 1940 roku. Sroga nie tylko 
ze względu na olbrzymie opady 
śniegu i tęgie mrozy, ale także z 
powodu lutowych i kwietniowych 
wywózek na Sybir. Taki los spo-
tkał m.in. rodzinę Misów z So-
snowa, koleżankę, zarazem są-
siadkę z rodzinnej wsi mojej 
mamy. Wśród nich była także 
moja przyszła żona Janina. 
Dniestr już w grudniu 1939 roku 
skuty został lodem. Śniegu było 
tak dużo, że nieregulowana od lat 
rzeka, podczas nagłej wiosennej 
odwilży spowodowała niewy-
obrażalną, powódź. Wylał nie tyl-
ko Dniestr, ale i jego wszystkie 
dopływy, Smotrycz, Zbrucz, By-
strzyca, Strypa i oczywiście nasza 
Horożanka. Uście i dziesiątki 
miejscowości zostało w krótkim 
czasie zalanych. Z naszego, do-
piero co wybudowanego domu 
widać tylko było komin. Gdyby 
dom był drewniany lub tzw. le-
pianką, nie mielibyśmy do czego 
wracać, popłynąłby razem z inny-
mi do Morza Czarnego. Klęska 
powodzi mnie osobiście dotknęła 
dwukrotnie, w 1940 roku i 57 lat 
później w roku 1997 podczas po-
wodzi stulecia na terenie Gminy 
Lubsza. Cały dorobek życia mo-
jego dziadka Mikołaja, ojca Mi-
chała i mój w Błotach, przepadły 

w jednej chwili. Szczęście w nie-
szczęściu, że mieszkaliśmy po le-
wej stronie Dniestru i mogliśmy 
w ostatniej chwili uciec w głąb 
Podola i zamieszkać u rodziny 
mojej mamy w Sosnowie. Dniestr 
podobno wylewał wielokrotnie w 
swoje historii, najbardziej czyniąc 
spustoszenie w 1882 roku na całej 
wschodniej Galicji. Do rodzinne-
go domu mogliśmy wrócić dopie-
ro po roku, w lecie 1941. Znisz-
czenia były straszne, olbrzymia 
ilość naniesionych kamieni, 
drzew i piasku. Sad praktycznie 
nie istniał, większość drzew wy-
rwanych z korzeniami, inne poła-
mane, zgniłe. Ostał tylko ocieka-
jący niesamowitą wilgocią dom. 
Nastały dni biedy i ubóstwa, trwa-
ła wojna, zaczęły grasować ukra-
ińskie bandy. W okresie II Rze-
czypospolitej Uście Zielone było 
siedzibą gminy. Gminę utworzo-
no 1.08.1934 roku w ramach re-
formy na podstawie ustawy scale-
niowej z dotychczasowych gmin 
wiejskich : Baranów, Bobrowniki, 
Jarhorów, Krasiejów, Lackie, Ła-
zarówka, Łuka, Międzygórze, Ni-
skołyzy, Trościaniec, Uście Zielo-
ne i Zadarów. Według świadectw 
zgromadzonych przez Stowarzy-
szenie Upamiętniania Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonali-
stów (UOZUN) pierwszymi Pola-
kami zabitymi przez ukraińskich 
nacjonalistów w Uściu Zielonym 
było dwóch policjantów ( w tym 
komendant miejscowego poste-
runku Policji Państwowej oraz 

/ Załoga Posterunku Policji w Uściu 1938

/ W tym miejscu W Uściu Zielonym nad Dniestrem w 1945 rozegrał się największy dramat.

/ Pierwsza Komunia Św. Laskowice 1948
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lekarz Włodzimierz Petryk). Zo-
stali oni zwabieni do lasu pod po-
zorem przyjścia z pomocą ranne-
mu człowiekowi i tam zabici. 
„Podczas okupacji niemieckiej w 
listopadzie 1943 roku oraz w lu-
tym 1944 roku bojówki OUN i 
UPA, dwukrotnie napadały na 
miejscową plebanię. Podczas dru-
giego napadu ograbiono także kil-
kanaście domów polskich i apte-
kę, zabito aptekarza. Proboszcz 
ks. Piotr Sokołowski przeżył 
(podczas pierwszego napadu 
ukrył się za kotarą) i po drugim 
napadzie wraz z wikarym Górec-
kim i innymi parafianami ewaku-
ował się do Stanisławowa. Pozo-
stała w Uściu Zielonym ludność 
polska zorganizowała samoobro-
nę, która po oswobodzeniu mia-
steczka prze Armię Czerwoną, 
przekształciła się w Istriebitielnyj 
Batalion (IB). Spowodowało to 
napływ do Uścia Zielonego pol-
skich uchodźców z zagrożonych 

przez UPA okolicznych wsi”. 
Spadło to na nas jak grom z jasne-
go nieba. Bojówka UPA na czele z 
naszym sąsiadem Borysą oraz 
ukraińskimi chłopami z miastecz-
ka, pewnego marcowego wieczo-
ru w 1943 roku wtargnęła do na-
szego domu. Przyszli po ojca. 
Zdążył ukryć się na strychu, tam 
go znaleźli i zastrzelili. Krew sze-
roką strugą spłynęła po ścianie na 
dół do pomieszczenia kuchenne-
go. Rozpacz, wrzeszczałem wnie-
bogłosy, jeden cios kolbą bande-
rowca i wylądowałem pod łóż-
kiem, zamilkłem. Przyszli z goto-
wą listą osób do unicestwienia, 
pozostałym domownikom daro-
wano życie. Po was też niebawem 
przyjdziemy, wykrzyknęli na od-
chodne. Tego wieczoru bande-
rowcy bestialsko zamordowali 18 
osób z Uścia Zielonego. Pocho-
wani zostali na parafialnym 
cmentarzu w zbiorowej mogile. O 
tym znaczącym fakcie z historii 

tamtego miejsca nie znajdziecie w 
żadnym opracowaniu i wykazie 
zbrodni popełnionych przez ukra-
ińskich nacjonalistów na Podolu. 
Od tamtego momentu bojówki 
OUN i UPA wielokrotnie napada-
ły na naszą miejscowość. Na ba-
zie ochotników i przedwojennych 
polskich policjantów powstała 
placówka samoobrony, która mia-
ła strzec miejscową ludność przed 
banderowcami. Nie wiadomo co 
by się stało z babcią i ciocią Ro-
zalią gdyby nie patrole samo-
obronny. W wiadomym celu za-
brali ich banderowcy i wywlekli 
do sąsiedniej wsi Łuka, mnie i 
dziadka Mikołaja w tym czasie 
nie było w domu. Gdy dowiedzia-
łem się o całym zajściu, natych-
miast uciekłem do ukraińskiej ro-
dziny dziadka do Cyrylów, miesz-
kających w przysiółku Mylnieki. 
Niestety do ich domu często za-
glądali banderowcy, za każdym 
razem wypytując gospodarzy kto 
ja jestem. Przy mnie zastanawiali 
się co ze mną zrobić, czy od razu 
zastrzelić, czy też utopić. Cyrylo-
wie dzielnie mnie bronili i tym 
sposobem udało mi się przeżyć. 
Upowska sotnia, która wywlokła 
wielu ludzi z Uścia do Łuki, na-
tknęła  się jednak na przejeżdża-
jący odział samoobrony i uciekli. 
Zaskoczeni takim obrotem spra-
wy ludzie rozpierzchli się po 
okolicy, lecz z obawą o życie po-
wrócili do swych domostw. Nie-
pewność  pozostała, powtórnie 
mogli przyjść  w każdej chwili, 
zatem początkowo nie spali w 
domu, lecz u znajomych i rodzi-
ny, często także u „dobrych” 
Ukraińców, których nie brakowa-
ło. Bywało tak, iż ukraińscy ro-
dzice nie wiedzieli, że ich dzieci 
wymykają się wieczorami z domu 
by grabić, mordować  i palić. 
Mama z moimi siostrami - Marią 
(późniejsza M. Wojciechowska 
zamieszkała w Jelczu-Laskowi-
cach) oraz Janiną (późniejsza J. 
Czadankiewicz zamieszkała w 
Milówce k. Żywca), uciekła do 
Stanisławowa. Usiadła z dwu i 
pięcioletnią dziewczynką na uli-
cy i prosiła o pomoc. Przygarnął 
je przypadkowy przechodzień 
Żyd, Jozef  Nemet, z zawodu kra-
wiec. Zabrał do swojego skrom-
nego mieszkania, nakarmił i dał 
schronienie. W domu okazało się, 
że małżonka Nemeta pochodziła 
z Uścia Zielonego i znała mamę. 
Żydowska rodzina pomogła ma-
mie i siostrom w najtrudniejszym 
momencie, kiedy żal po śmierci 
mego ojca i męża sięgał zenitu. Z 
Bożą pomocą udało im się prze-
trwać aż do wyjazdu na Ziemie 
Zachodnie. Pozostałem w rodzin-
nym domu razem z dziadkiem i 
babcią, ciągle mając przed oczy-
ma ścianę ociekającą krwią moje-
go kochanego ojca. Samotny, nie-
jednokrotnie bardzo głodny, błą-
kałem się po okolicy i pobliżu 
domu. Doświadczyłem na wła-
snej skórze co to znaczy nie jeść 
przez kilka dni. Wielokrotnie 
spotykałem się oko w oko z ban-
derowcami, lecz jako dziecko nie 
zdawałem sobie sprawy z grożą-

cego mi niebezpieczeństwa. 
Wspominałem o olbrzymiej poła-
ci wikliny i o niezwykle groźnym 
Dniestrze. Wykradaliśmy razem z 
ukraińskim, kolegą Anatolem 
Maliniakiem, starą łódź, którą 
banderowcy przypływali z dru-
giej strony rzeki. Później okazało 
się, że jego siostra była w upo-
wskiej bandzie, przez to został z 
innymi wywieziony na Sybir. 
Pływaliśmy łódką po Dniestrze 
nie wiedząc co nam grozi. Po 
wojnie przed komisją Instytutu 
Pamięci Narodowej zeznałem, iż 
doświadczyłem faktu rozstrzeli-
wania Żydów w naszym mia-
steczku. Żydowski kirkut otoczo-
ny był wysokim murem, przesko-
czyliśmy go z Anatolem chowa-
jąc się w zaroślach i bacznie ob-
serwowaliśmy co się wydarzy. 
Niemcy na naszych oczach roz-
strzelali przeszło 500 osób. Kiedy 
na fali przemian w 1991roku po-
wstało państwo ukraińskie, na 
tym żydowskim cmentarzu od-
słonięto pamiątkową tablicę ku 
czci pomordowanych Żydów. 
Pewnego dnia, latem 1944 roku z 
owym Maliniakiem, podczas na-
szych wypraw w wiklinowe zaro-
śla, zauważyliśmy rozłożony na 
nóżkach karabin maszynowy. 
Ukraińska banda w tym czasie 
obok smacznie spała. Postanowi-
liśmy z Anatolem, że sobie po-
strzelamy. Zaczęliśmy cichutko, 
powoli ciągnąć karabin dalej w 
krzaki. Uciągnęliśmy chyba z 20 
kroków, gdy trzask wikliny obu-
dził banderowców. Sprawili nam 
pasami takie lanie, że pamiętam 
to doskonale do dzisiaj. Gdybym 

był starszy i więcej rozumiał na 
pewno powiadomiłbym IB, a tak 
ukraińskiej sotni nic się stało, 
przez parę dni nie mogłem usiąść 
i spałem na brzuchu. Stało się już 
tak niebezpiecznie, że musiałem 
uciekać do mamy. Razem z inny-
mi uciekinierami, wozem, bocz-
nymi drogami, by omijać ukraiń-
skie wsie, jechaliśmy do Stanisła-
wowa. Do kulpaka przywiązałem 
skarb rodzinny - naszą kozę. Nie-
stety koza za wozem iść nie 
chciała, więc wielokilometrową 
drogę musiałem przejść pieszo, 
prowadząc jedyną żywicielkę ro-
dziny. To nie koniec problemów. 
Co zrobić z kozą w mieście? Na 
parterze budynku znalazła się ja-
kaś komórka i tak koza przetrwa-
ła najgorsze dni, ba nawet doje-
chała do Wrocławia, ale o tym 
później. Od jesieni 1944 roku 
musiałem chodzić do szkoły. Do-
łączył też do nas wujek Beszkie-
wicz – organista z Uścia Zielone-
go. Bojówki OUN i UPA dwu-
krotnie napadały na miejscową 
plebanię. Jak wcześniej wspo-
mniałem, podczas pierwszego na-
padu ks. proboszcz  Piotr Soko-
łowski przeżył, gdyż ukrył się za 
kotarą. Po drugim napadzie 
ksiądz ze 115 parafianami uciekł 
do pobliskiego Stanisławowa. 
Niestety podczas tego napadu na 
tzw. organistówce zamordowano 
moją ciocię Paulinę Beszkiewicz, 
najmłodszą siostrę mojego taty. 
Jej męża, organistę kościoła św. 
Trójcy nie było wtedy w domu. 
Wujek Beszkiewicz jeszcze przez 
jakiś czas opiekował się kościo-
łem i parafią, by następnie ewa-

/ Z siostrami w Dziuplinie 1956
/ W Stanisławowie u rodziny.

/ WIelka miłość Eugeniusza - samochody i motocykle. / Z wizytą u siostry w Milówce 1962

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwano-Frankiwsk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Istriebitielnyje_Bataljony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Istriebitielnyje_Bataljony
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kuować się do miasta. Po wojnie 
zamieszkał w województwie 
szczecińskim i słuch po nim zagi-
nął. W listopadzie 1944 roku 
Uście Zielone zaatakował kureń 
„Bystrego”. Istriebitielnyj Bata-
lion stawił opór. Wśród obroń-
ców byli znani mi policjanci - 
Antoni Bednarski i Stefan Muzy-
ka. Atak odparto, lecz zginęło 9 
członków IB,7 cywilów,10 osób 
było rannych. Posterunek Policji 
doszczętnie spalono. UPA szyko-
wała się do ostatecznej rozgrywki 
z Polakami. Ściągnięto znaczne 
siły banderowców, niejednokrot-
nie używając podstępu np. wy-
prowadzając znaczne siły IB w 
takie miejsca gdzie napadu nie 
przewidywano. 2 lutego 1945 

roku banderowcy uderzyli po-
nownie. Rzeź trwała przez niemal 
całą noc. Jak opowiadała babcia 
Józefa, naoczny świadek tamtych 
wydarzeń, słyszeliśmy przeraża-
jące jęki, ryk palącego się żyw-
cem bydła, strzelaninę. Wydawa-
ło się, że sam Antychryst zaczął 
swoją powinność. Mordowano i 
palono zagrodę po zagrodzie. W 
grupie podpalającej domy brali 
udział nawet 10-12-latkowie, a 
także o zgrozo nasi sąsiedzi, 
ukraińscy chłopi. Samoobrona 
początkowo zaskoczona – stawiła 
jednak rozpaczliwy opór, który 
uratował większość mieszkań-
ców. Jednak przeważające siły 
wroga wzięły do krótkotrwałej 
niewoli kilkunastu żołnierzy 

IB.W rejonie naszego domu roze-
brano ich do naga, wyprowadzo-
no na zamarznięty Dniestr i kaza-
no tańczyć po lodzie. Strzelano 
do nich jak do kaczek. Następnie 
wszystkich, żywy, martwy czy 
ranny, zepchnięto pod lód i poto-
piono. Łącznie w tym dniu za-
mordowano133 osoby, rannych 
było prawie 30. Nie wszystkich 
tożsamość dało się ustalić, tych 
którzy byli znani mieszkańcom 
Uścia naliczono 35, pozostałych 
ofiar do dzisiaj nie zidentyfiko-
wano, gdyż byli to przybysze, 
którzy schronili się w Uściu przed 
banderowcami. Strzelali także do 
swoich za odmowę wstąpienia do 
UPA. Ukrainiec Sławko Hołub za 
odmowę mordowania Polaków 
powieszony został za ręce na 
drzewie i zadźgany bagnetami. 
Na jego piersi powieszono kartkę 
z napisem „Chto ne znamy, toj 
proty nas”. Ojczystą ziemię opu-
ściliśmy pod koniec 1945 roku. 
Nasz transport wyruszył ze Stani-
sławowa i niebawem dotarł do 
Zabrza. Tu jednak przez 3 miesią-
ce w zimie staliśmy na bocznicy 
kolejowej, oczekując na decyzję 
dalszej jazdy. Powodów tak dłu-
giego oczekiwania nikt z podróż-
nych nie znał, wielu z naszych 
odłączyło się jednak z transportu 
i pozostało na Górnym Śląsku. 
Dopiero wiosną 1946 roku dotar-
liśmy do Wrocławia i osiedliśmy 
na ulicy Żeromskiego 63.W 
mieszkaniu Jozefa Nemeta, 
oprócz jego i naszej rodziny, za-
mieszkał jeszcze Antoni Bednar-
ski. Powojenne losy zawlokły ro-
dzinę Bednarskich pod Warsza-
wę, Nemetowie wyjechali do Au-
stralii. Do Wrocławia przyjechała 
też z nami żywicielka rodziny – 
koza. Z nią był największy pro-
blem, musiała  beczeć w mieszka-
niu, w pomieszczeniu gospodar-
czym, na jej mięso było zbyt wie-
lu chętnych w powojennym Wro-
cławiu, nie wyłączając byłych 
lwowskich batiarów. W czerwcu 
1946 roku do Dziupliny koło Jel-
cza zabrała nas siostra mamy, 
ciocia Anna Iwanicka. Drogę 
Wrocław –Dziuplina pokonali-
śmy pieszo, jednak zamiast pójść 
w kierunku na Nadolice Wielkie, 
pomyliły się nam drogi i poszli-
śmy bardziej w kierunku północ-
nym. Koza odmówiła posłuszeń-
stwa i musiałem cała drogę po-
wrotną nieść ją na rękach. W 
Dziuplinie mieszkali już repa-
trianci z okolic Wiśniowczyka, 
Małowodów i Sosnowa dawnego 
powiatu Podhajce. Zacząłem 
uczęszczać do szkoły, potem we 
Wrocławiu ukończyłem Techni-
kum Budowlane. Jelczańskie Za-
kłady Samochodowe w Jelczu 
uruchomiono 28 marca 1952 
roku. Już  2 maja tegoż roku, ma-
jąc zaledwie 16 lat rozpocząłem 
pracę w tych zakładach na Wy-
dziale Głównego Mechanika. W 
owym czasie pojechałem do Błot 
za Bystrzycą Oławską, odwiedzić 
rodziny pochodzące z naszych 
kresowych stron. Wówczas bliżej 
poznałem moją przyszłą żonę Ja-

ninę Misa, pochodzącą z Sosno-
wa powiat Podhajce. W 1953 
roku ożeniłem się i zamieszkałem 
w Błotach. Pracowałem w JZS w 
Jelczu, więc musiałem czymś do-
jeżdżać do pracy. W dyrekcji za-
kładu załatwiłem autobus, ów-
czesną „Karosę” i tak z większą 
grupą znajomych dojeżdżaliśmy 
do Jelcza. Poznałem wielu wspa-
niałych ludzi z okolicznych wsi - 
Bystrzycy Oławskiej, Błot, Szy-
dłowic i Dobrzynia. W mojej bry-
gadzie rozpoczynali swoją pierw-
szą pracę w JZS; Jan Kowalski, 
Józef Preis, Jan Bobra, Edward 
Kazimierczak, Kazimierz Ser-
wadczak, Jan Preis, Zygmunt 
Smok i wielu innych. Krótko, bo 
w latach 1964-67 pracowałem w 
brzeskim PKS, ale ponownie 
wróciłem do JZS w Jelczu i pra-
cowałem na tłoczni W-320. Z 
czasem urodziły się nasze dzieci, 
w 1954 najstarszy Zdzisław, Ha-
lina, Edward i najmłodsza Urszu-
la. W 1973 roku objąłem po te-
ściowej gospodarstwo rolne o 
powierzchni 2,94 ha i założyłem 
pierwsze na tym terenie ogrod-
nictwo szklarniowe. Praca w 
ogrodnictwie nie należy do ła-
twych. Efektów szybko się nie 
osiągnie, potrzebne jest duże do

świadczenie w tym zawodzie i 
trochę jak wszędzie szczęścia, by 
np. sprzyjała pogoda. Po ponad 
30 latach ciężkiej pracy w 1995 
roku przeszedłem na emerytu-
rę, głównie za pracę w Jelczu do 
1973 roku. Pomimo wielkiego 
wewnętrznego sprzeciwu, kil-
kakrotnie byłem na Kresach, by 
powtórnie spojrzeć na miejsca 
uświęcone krwią mego ojca i ca-
łej mojej rodziny. Początkowo 
nie mogłem dotrzeć w znane mi 
z dzieciństwa miejsca, wiadomo 
z jakiego powodu, wszędzie były 
blokady. Dopiero w 2008 roku 
swobodnie dotarłem na cmentarz, 
odnajdując grób ojca, pochowa-
nego w zbiorowej mogile razem 
z innymi 18 pomordowanymi Po-
lakami. Niedawno obchodziliśmy 
z żoną 60-lecie naszego małżeń-
stwa. Doczekaliśmy się 9 wnu-
ków i 6 prawnuków.                                             

Tekst i zdjęcia : Eugeniusz 
Szewczuk                                                                                                                        

Osoby pragnące dowiedzieć  
się czegoś więcej o życiu na 
Kresach, proszone są o kon-
takt ze mną tel.607 565 427 
lub e-mail pilotgienek@wp.pl                                                                                                                                            
                                                                                  

/ Korotaszowie na spacerze we Wrocławiu

/ Uście Zielone 1994 - kościół parafialny i dzwonnica

/ Główna ulica w Uściu 1994

/ Błota 1961 - Eugeniusz Korotasz
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Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych (Niezłom-
nych) ma być wyrazem hołdu 
dla żołnierzy drugiej konspi-
racji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patrio-
tycznej i przywiązania do tra-
dycji niepodległościowych, za 
krew przelaną w obronie Oj-
czyzny.
 Lech Kaczyński

WALKA O PAMIĘĆ I 
CZEŚĆ

Już niedługo, 1 marca 2015 
roku, będziemy obchodzić 
kolejny Dzień Żołnierzy Wy-
klętych, czy raczej jak powin-
niśmy mówić - Dzień Żołnie-
rzy Niezłomnych. Pamięć o 
nich przywraca w Poznaniu 
grupa społeczników zaanga-
żowanych w to przedsięwzię-
cie przez wiele miesięcy. Ich 
staraniem w tym roku obcho-
dy będą miały naprawdę wy-
jątkowy charakter - nastąpi 
odsłonięcie Pomnika, o które-
go budowę Komitet zabiegał 
od ponad dwóch lat, zostanie 
odprawiona uroczysta Msza 
święta, odbędzie się wyjąt-
kowy, historyczny festyn na 
Placu Wolności w Poznaniu. 
Każdy uczestnik otrzyma spe-
cjalną książeczkę poświęconą 
tym, o których Poznaniacy, tak 
jak wszyscy Polacy mieli za-
pomnieć.
Wiele upłynęło czasu, zanim 4 
lutego 2011 roku Sejm uchwa-
lił ustawę o ustanowieniu dnia 
1 marca Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Środowiska kombatanckie, 
liczne organizacje patriotycz-
ne, stowarzyszenia naukowe, 
przyjaciele i rodziny tych, 
którzy polegli w boju, zostali 
zamordowani w komunistycz-
nych więzieniach, lub po pro-
stu odeszli już na wieczną war-
tę, od lat pukali do wielu drzwi 
z żądaniami, by wolna Polska 
oddała w końcu hołd swym 
najlepszym Synom. Przez lata 
odpowiedzią była cisza.
W drugiej połowie pierwszej 
dekady XXI wieku nadzie-
je zaczęły się spełniać. Apele 
środowisk kombatanckich  za-
częły zyskiwać coraz większe 
poparcie. Janusz Kurtyka, pre-
zes IPN od końca roku 2005, 
nadał tym staraniom silny im-
puls i przyspieszenie.
Między innymi 19 listopada 
2008 roku podczas spotkania 
w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
z udziałem wiceprezydenta 

Opola Arkadiusza Karbowia-
ka i pełnomocnika wojewody 
opolskiego ds. kombatantów i 
osób represjonowanych Bog-
dana Bocheńskiego, postano-
wiono zorganizować 1 marca 
2009 roku w Opolu Dzień Żoł-
nierza Antykomunistycznego. 
W liście do prezydenta Opo-
la Ryszarda Zembaczyńskie-
go prezes Kurtyka napisał, 
że „uroczystość oddania hołdu 
członkom zbrojnych organiza-
cji niepodległościowych, wal-
czących po II wojnie świato-
wej z organami komunistycz-
nego państwa, powinna wpisać 
się na stałe do kalendarza uro-
czystości państwowych”. 
Data 1 marca nie jest przypad-
kowa. Tego dnia w 1951 r. w 
mokotowskim więzieniu ko-
muniści strzałem w tył głowy 
zamordowali przywódców IV 
Zarządu Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość – Łukasza Cie-
plińskiego i jego towarzyszy 
walki. Tworzyli oni ostatnie 
kierownictwo ostatniej ogól-
nopolskiej konspiracji konty-
nuującej od 1945 roku dzieło 
Armii Krajowej.
Zajęcie Polski przez Armię 
Czerwoną  i włączenie połowy 
jej terytorium do ZSRS spra-
wiło, że dziesiątki tysięcy żoł-
nierzy nie złożyło broni. Goto-
wi byli walczyć o odzyskanie 
niepodległości, wypełnić zło-
żoną przysięgę.
Powojenna konspiracja nie-
podległościowa była – aż do 
powstania Solidarności – naj-
liczniejszą formą zorganizo-
wanego oporu społeczeństwa 
polskiego wobec narzuconej 
władzy. W roku największej 
aktywności zbrojnego pod-
ziemia, 1945, działało w nim 
bezpośrednio 150 - 200 tysię-
cy konspiratorów, zgrupowa-
nych w oddziałach o bardzo 
różnej orientacji. Dwadzie-
ścia tysięcy z nich walczyło 
w oddziałach partyzanckich. 
Kolejnych kilkaset tysięcy 
stanowili ludzie zapewniający 
partyzantom aprowizację, wy-
wiad, schronienie i łączność. 
Doliczyć trzeba jeszcze około 
dwudziestu tysięcy uczniów z 
podziemnych organizacji mło-
dzieżowych, sprzeciwiających 
się komunistom. Łącznie daje 
to grupę ponad pół miliona 
ludzi tworzących społeczność 
Żołnierzy Wyklętych. Ostatni 
„leśny” żołnierz ZWZ - AK, a 
później W i N – Józef Franczak 
„Laluś” zginął w walce w paź-
dzierniku 1963 roku.
Na niespełna dwa miesiące 

przed  śmiercią w katastro-
fie smoleńskiej prezes Janusz 
Kurtyka tak mówił „Rzecz-
pospolitej” o motywach swo-
jego i IPN zaangażowania w 
przywracanie pamięci o żoł-
nierzach antykomunistycznego 
podziemia: Tradycję niepodle-
głościową uważamy za jeden 
z najważniejszych elementów 
tożsamości naszego państwa. 
Poza tym czyn zbrojny i anty-
komunistyczna działalność w 
imię niepodległości po drugiej 
wojnie światowej funkcjonu-
ją w społecznej świadomości 
w stopniu niedostatecznym i 
często w sposób zafałszowa-
ny, co jest skutkiem konse-
kwentnej polityki władz PRL. 
Komuniści robili wszystko, by 
zohydzić żołnierzy niepodle-
głej Polski oraz ich walkę… 
To oczywiste, że tak jak kul-
tywujemy pamięć o Polskim 
Państwie Podziemnym, tak 
powinniśmy również pamiętać 
o czynie żołnierzy konspira-
cji antykomunistycznej. Bo to 
była walka o niepodległość. 
Zdecydowanego poparcia idei 
Dnia Pamięci udzielał Prezy-
dent Lech Kaczyński. To on 
ostatecznie skierował do Sej-
mu projekt ustawy w tej spra-
wie.
Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych ma być wy-
razem hołdu dla żołnierzy dru-
giej konspiracji za świadectwo 
męstwa, niezłomnej postawy 
patriotycznej i przywiązania 
do tradycji niepodległościo-
wych, za krew przelaną w 
obronie Ojczyzny – brzmiało 
uzasadnienie projektu.
Uchwalenie Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
jest formą uczczenia ich walki 
i ofiary, ale także bólu i cier-
pienia, jakich doznawali przez 
wszystkie lata PRL i ciszy po 
1989 roku.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 
NA KRESACH II RP PA-
MIĘĆ I SIŁA
PRZECIW OKUPACJI SO-
WIECKIEJ ŻOŁNIERZE 
WYKLĘCI NA KRESACH 
POŁUDNIOWO-WSCHOD-
NICH PO 1944 R.
Zarówno Naczelny Wódz 
Polskich Sił Zbrojnych, gen. 
Kazimierz Sosnkowski, jak 
i dowódca AK, gen. Tadeusz 
Komorowski „Bór” liczyli się 
z możliwością, że do chwili 
wkroczenia wojsk sowieckich 
na tereny Polski nie zostaną 
jeszcze nawiązane stosunki 
dyplomatyczne z ZSSR. Oba-

wiali się również, że stosunek 
Rosjan do ujawniających się w 
ramach Akcji „Burza” oddzia-
łów AK może być wrogi. Dla-
tego już w końcu 1943 r. prze-
widywali konieczność wcze-
śniejszego utworzenia nowej 
tajnej organizacji, której od-
rębna struktura dowódcza po-
zostałaby w ukryciu. Na jej ko-
mendanta w Obszarze III Po-
łudniowo-Wschodnim, został 
wyznaczony dotychczasowy 
szef sztabu Komendy Obszaru, 
ppłk dypl. Feliks Janson. Nie 
ujawnił się on podczas akcji 
„Burza”, a po objęciu dowódz-
twa Komendy Obszaru używał 
pseudonimu„Rajgras”.
Nową organizację nazwano 
„Niepodległość”, w skrócie 
„Nie”. W pierwszych dniach 
sierpnia 1944 r. ppłk E. Jan-
son - jeszcze jako szef sztabu 
- wydał rozkazy likwidują-
ce strukturę sztabu Komendy 
Obszaru AK, już uszczuplo-
nego m.in. przez aresztowanie 
szefów wywiadu (ppłk dypl. 
Henryk Pohoski) i kontrwy-
wiadu (ppor. Jerzy Polaczek). 
Przestały się ukazywać dru-
kowane czasopisma; jedynie 
Okręgowa Delegatura Rządu 
wydawała jeszcze do począt-
ku 1945 r. powielaną gazetkę 
dzienną. Do połowy roku dzia-
łała jednak łączność radiowa 
z Londynem; szefem oddziału 
łączności operacyjnej został 
ppor. Julian Stefan Wiktor, a 
dowódcą oddziału radiowego 
ppor. R. Wiszniowski.
Komendę Okręgu Lwów - po 
wyjeździe do Żytomierza ppłk 
dypl. Stefan Czerwińskiego - 
objął jego zastępca ppłk Fran-
ciszek Rekucki „Bak”, który w 
organizacji „Nie” przyjął pseu-
donim „Topór”, a szefem szta-
bu po aresztowanym poprzed-
niku został mjr dypl. Bolesław 
Tomaszewski „Warta”. Obaj 
byli już znani kontrwywiadowi 
sowieckiemu, więc w uzgod-
nieniu z ppłk. Jansonem wyje-
chali w końcu sierpnia 1944 r. 
na Rzeszowszczyznę, przeno-
sząc tam ośrodek dowodzenia 
oddziałami leśnymi Okręgu, 
które licznie przechodziły na 
ten teren. Obaj też formalnie 
zatrzymali swoje stanowiska, a 
na ich miejsce wyznaczonomjr. 
Anatola Sawickiego „Młota” 
jako p.o. Komendanta, po-
przednio Komendanta Inspek-
toratu Bóbrka, a jako p.o. szefa 
sztabu - mjr. Alfonsa Jabłoń-
skiego „Radcę”. Zmieniono 
też strukturę sztabu, w które-
go skład wchodziły teraz trzy 

oddziały. W samym Lwowie 
zorganizowano cztery Dzielni-
ce (zamiast dotychczasowych 
pięciu), a poza Lwowem - dwa 
Inspektoraty (Bóbrka i Gródek 
Jagielloński). Do końca 1944 r. 
BIP Okręgu Lwów wydawała 
tygodnik „Lwowski Informa-
tor”, w postaci maszynopisów.
Ze składu Komendy Okręgu 
Stanisławów „Nie” działał do 
aresztowania w lutym 1945 r. 
Komendant kpt. doc. dr inż. 
Władysław Herman „Globus”, 
„Kudak”, oraz początkowo 
trzy Inspektoraty: Stryj, Ko-
łomyja i najsilniejszy Dro-
hobycz, a zwłaszcza Obwód 
Sambor. Przez krótki czas, 
nieregularnie, ukazywały się 
cztery czasopisma, wydawa-
ne we Lwowie, Drohobyczu i 
Samborze.
Choć Komenda Okręgu Tar-
nopol „Nie” istniała do końca 
1945 r., niewiele o niej wia-
domo. Komendantami Okręgu 
byli: mjr Bronisław Zawadzki 
„Soroka” do aresztowania w 
grudniu 1944 r., a po nim kpt. 
Bronisław Zeglin „Ordon”. 
Wydawano tu w 1945 r. trzy 
czasopisma, ale niestety nie 
zachował się żaden egzem-
plarz.
Działająca w zasadzie w ra-
mach „Nie” Narodowa Orga-
nizacja Wojskowa, po akcji 
„Burza” była strukturą o dużej 
autonomii, choć komendant jej 
Okręgu Małopolska Wschod-
nia, por. inż. Bernard Grzy-
wacz „Marek” pełnił funkcję 
kierownika referatu organi-
zacyjnego w sztabie Okręgu 
Lwów „Nie”. Sztab Komendy 
Okręgu NOW już od dawna 
nie istniał, został bowiem roz-
bity aresztowaniami w końcu 
maja 1943 r. Jedynym, który 
wówczas uniknął aresztowa-
nia, był kierownik propagandy, 
mgr Zbigniew Nowosad, jed-
nak tuż po akcji „Burza” wyje-
chał do Jarosławia z zadaniem 
nawiązania kontaktu z central-
nym kierownictwem Stronnic-
twa Narodowego i NOW. Jego 
miejsce we Lwowie zajął Jerzy 
Wojdyła „Górniak”, któremu 
udało się odtworzyć aktywne 
struktury działu i uruchomić 
kontynuację organu prasowe-
go SN-NOW „Słowo Polskie”. 
Nieregularnie wychodził też 
satyryczny „Sowizdrzał”, a 
na początku 1945 r. „Żołnierz 
Wielkiej Polski”. W końcu 
stycznia 1945 r. grupa żołnie-
rzy NOW pod dowództwem 
por. B. Grzywacza „Marka”, 
wobec braku środków finanso-
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wych dla potrzeb organizacji, 
przeprowadziła udaną akcję na 
sklep „Gastronom” we Lwo-
wie, ale wśród jej uczestników 
znalazł się agent NKWD i póź-
niej wszyscy zostali areszto-
wani. Na początku marca 1945 
r. NOW poniosła dotkliwą stra-
tę, obława sowiecka otoczyła 
oddział leśny pod Brzozdow-
cami, na południe od Lwowa. 
W walce zginęli niemal wszy-
scy; dwóch ujęto, a tylko jeden 
z żołnierzy zdołał się przebić i 
ocalał.
Żołnierze z Okręgu XIV Po-
łudniowo-Wschodniego NSZ 
w większości przeszli do AK 
w maju 1943 r. o działalności 
pozostałych, jak również o lo-
sach ich dowódcy, którym był 
por.mjr NSZ Wojciech Ste-
fankiewicz „Gromski”, brak 
wiadomości. Spośród innych 
organizacji wojskowych dzia-
łała we Lwowie pod „drugą” 
okupacją sowiecką szczątkowa 
grupa Konwentu Organizacji 
Niepodległościowych (KON) 
ppłk. dypl. Jana Sokołowskie-
go „Trzaski”, pozostająca poza 
strukturami AK-”Nie”. J. So-
kołowski jednak szybko opu-
ścił Lwów, a grupa ta nie prze-
jawiała żadnej działalności 
poza wydawaniem do połowy 
1945 r. (dwa razy na tydzień) 
„Komunikatu”, redagowanego 
przez Jadwigę Tokarzewską 
„Teresę”. Żołnierze KON, po-
dobnie jak oddziały NSZ, nie 
wzięli udziału w akcji „Burza”.
Od momentu wkroczenia So-
wietów na teren Małopolski 
Wschodniej sowiecki kontr-
wywiad (Smiersz) i NKWD 
rozpoczęły przy pomocy 
agentur tropienie żołnierzy 
AK - „Nie”. Po krótkich pro-
cesach wywożono ich następ-
nie do obozów w głąb ZSRS. 
W okresie od 31 lipca 1944 r. 
do końca 1945 r. kontrwywiad 
aresztował około 130 oficerów 
i szeregowych AK i „Nie”, 
prawie wszystkich w samym 
Lwowie, w tym dowódców 
aresztowanych w Żytomierzu. 
Zostali osadzeni w obozach 
internowanych w Charkowie, 
Riazaniu, Diagilewie i innych 
mniejszych obozach i pozosta-
li tam do lat 1947-1948. Z tej 
130-osobowej grupy jeszcze 
we Lwowie udało się uciec 
ppłk. H. Pohoskiemu i zastęp-
cy dowódcy oddziałów leśnych 
14. p. ułanów AK, Serbowi 
kpt. Draganowi Sotirovićowi 
„Draży”. Wśród ogółu inter-
nowanych lwowiacy ci stano-
wili mniejszość. Potem część 
żołnierzy lwowskich, ujętych 
głównie na Rzeszowszczyżnie, 
znalazła się także w obozach 
internowania w Borowiczach i 
Stalinogorsku.
Równolegle (od 31 lipca 1944 
r. aż do końca 1948 r.) areszto-
wania żołnierzy AK -”Nie” na 
całym terenie Obszaru III prze-
prowadzało NKWD. Między 
innymi w lutym 1945 r. został 
aresztowany Komendant Ob-

szaru, ppłk Feliks Janson; jego 
miejsce zajął ppłk Jan Włady-
sław Władyka. Aresztowani 
byli sądzeni niejednokrotnie w 
dużych grupach (do 40 osób), 
przez Wojenne Trybunały 
Wojsk NKWD (lub Kolejowe-
go Oddziału NKWD), głów-
nie we Lwowie, Drohobyczu 
i Czortkowie, ale także w in-
nych miejscowościach.
Pierwszy taki zbiorowy proces 
odbył się we Lwowie 21 stycz-
nia 1945 r. i dotyczył dwudzie-
stu członków Okręgowej Dele-
gatury Rządu. Spośród innych, 
m.in. 20 sierpnia sądzono kil-
kunastoosobową grupę żołnie-
rzy Kedywu Okręgu Lwów. 
Z Sambora 40 osób sądzono 
we Lwowie 23 sierpnia, a 22 
września w dwóch grupach 
postawiono przed Trybunałem 
NKWD - owskim trzydziestu 
aresztowanych w związku z 
wykryciem w czerwcu 1945 
r. pod Lwowem radiostacji 
Komendy Obszaru. Innych są-
dzono w mniejszych grupach. 
W stosunku do niektórych wy-
roki zapadały zaocznie, podej-
mowane przez tzw. „trójki sę-
dziowskie” (Osoboje Sowiesz-
czanije). Zasądzone kary wa-
hały się od 6-7 do 10 lat obo-
zów poprawczo-roboczych dla 
kobiet i małoletnich (Isprawi-
telno-Trudowoj Lagier), a dla 
mężczyzn do 15-20 lat katorgi, 
później aż do 25 lat. Zapada-
ły też wyroki śmierci, jednak 
niemal z reguły zamieniane 
były na katorgę. Znane są tyl-
ko dwie wykonane egzekucje, 
obydwie na żołnierzach „Nie” 
ze Lwowa. Znaczna część ska-
zanych została zwolniona w 
latach 1947-48 (przeważnie 
kobiety), ale wielu pozostało 
w obozach lub na zasądzonych 
im administracyjnie „doży-
wotnich” zesłaniach do końca 
1955 r. i dłużej.
Od połowy maja 1945 r. pro-
kuratorzy sowieccy rozpoczęli 
przeprowadzanie w więzie-
niach rozmów mających na 
celu wyselekcjonowanie tych 
spośród więźniów oskarżonych 
o udział w AK (o „Nie” raczej 
nie mówiono), którzy mogli-
by nadać się na świadków w 
przygotowywanym procesie 
„szesnastu” z gen. Leopoldem 
Okulickim „Niedźwiadkiem”. 
25 maja 1945 r. kilkanaście 
wybranych osób przewieziono 
do Moskwy na Łubiankę i do 
Butyrek i tam podjęto nad nimi 
„pracę”, mającą przygotować 
ich do składania odpowiednich 
zeznań. Z Obszaru III zgodziło 
się zeznawać według sowiec-
kiego scenariusza pięciu. Ci, 
którzy wystąpili na procesie, 
otrzymali niskie wyroki: ppłk 
Feliks Janson - 5 lat, a kpt. W 
Herman oraz Komendant In-
spektoratu Stryj, kpt. Zdzisław 
Kuźmiński (Pacak) - po 3 lata, 
ale zostali zwolnieni po roku. 
Natomiast ci, którzy nie zgo-
dzili się i odmówili realizacji 
narzuconych im ról, otrzyma-

li aż do kary śmierci włącznie 
(por. Grzywacz).
Wszyscy skazani we Lwowie, 
przed wywiezieniem do obo-
zów byli przetrzymywani w 
obozie przejściowym (piere-
syłka) przy ul. Pełtewnej. Wio-
sną i latem struktury konspira-
cyjne AK zaczęły przygotowy-
wać masową ucieczkę z tego 
obozu przez kanały W mieście 
zorganizowano „meliny” i do-
kumenty. Do ucieczki doszło 
14 listopada 1945 r. Zdołało 
zbiec 16 lub 18 więźniów, ra-
czej przypadkowych. Ostatni 
utknął w studzience włazu do 
kanału i został zaskoczony 
przez dozorcę. W trzy dni po-
tem zbiegło, też przez kana-
ły, jeszcze trzech więźniów 
wyprowadzonych do pracy w 
mieście.
W styczniu 1945 r. we Lwo-
wie, a nieco wcześniej w po-
wiatach drohobyckim, sam-
borskim i gródeckim, NKWD 
przeprowadziło według wcze-
śniej przygotowanych spisów 
masowe aresztowania w ra-
mach akcji „państwowej wery-
fikacji” (gosprowierka), czyli 
przeglądu pod względem po-
litycznej lojalności osób, które 
przeżyły okupację niemiecką. 
W tej licznej grupie znaleźli 
się także żołnierze AK -”Nie”; 
nie posiadano przeciwko nim 
dowodów, a jedynie podejrze-
nie o działalność konspiracyj-
ną. Kilka tysięcy podejrzanych 
o „nielojalność” osób wywie-
ziono do obozu sprawdzająco 
- filtrującego (Prowieroczno-
-Filtracyonnyj Łagier) w Kra-
snodonie, a aresztowanych 
poza Lwowem do Kamieńska 
i Szacht w Donbasie. Były to 
najgorsze z obozów: ciężka 
praca w prymitywnych, mo-
krych kopalniach węgla ka-
miennego przy równocześnie 
prowadzonych śledztwach 
spowodowała w ciągu nie-
wiele ponad pół roku śmierć 
z chorób lub w wypadkach do 
20 procent więźniów mniej 
więcej takie były straty wśród 
przebywających w obozach w 
ciągu 10 lat pobytu.
Aresztowania byłych żołnie-
rzy AK -”Nie” z Obszaru III 
miały miejsce także po ich po-
wrocie do Polski, przy czym 
niektórych przekazywano wła-
dzom sowieckim i sądzono w 
ZSSR. Odrębną była sprawa 
oficera lwowskiego Kedywu, 
mjr. Piotra Szewczyka, kuriera 
zagranicznego „Nie” areszto-
wanego w Warszawie w listo-
padzie 1945 r.
Społeczeństwo polskie, zwła-
szcza mieszkańcy wsi, a w tym 
i żołnierze „Nie”, ponosiło 
też straty z powodu napadów 
UPA. W okresie tzw. drugiej 
okupacji sowieckiej szczegól-
nie ucierpiały wsie wojewódz-
twa tarnopolskie-go, przede 
wszystkim w pierwszych 
miesiącach 1945 r. Młodych 
mężczyzn wcielano tam do 
„ludowego” Wojska Polskiego 

(Berlinga), Ukraińcy zaś przed 
poborem do Armii Czerwo-
nej uciekali w szeregi UPA. 
W efekcie polskie wsie zosta-
ły prawie bezbronne, a UPA 
wzmocniona. Tylko w lutym 
1945 r. na terenie Tarnopolsz-
czyzny zamordowano okrutnie 
ponad tysiąc Polaków, a liczba 
spalonych wsi przekroczyła 
50.
Jednak już od stycznia 1945 
r. polscy mieszkańcy tych te-
renów, zaczęli organizować 
obronę. W Lataczu w pow. 
borszczowskim 16 stycznia 
zginęły wprawdzie 74 osoby, a 
60 odniosło rany, ale poważne 
straty ponieśli też napastnicy. 
W lutym także doszło do walk 
obronnych: z 5 na 6 tego mie-
siąca w napadzie 600-osobo-
wego oddziału UPA na Barysz 
w pow. buczackim. Tracąc 
ponad 100 zabitych i 100 ran-
nych w obronie centrum wsi, 
zabito kilkudziesięciu napast-
ników. W tym samym czasie 
na Czerwonogród w pow. za-
leszczyckim napadł 800-oso-
bowy oddział UPA; walka 
trwała 10 godzin, Polacy zor-
ganizowani przez dowódcę 
kompanii „Nie”, Bronisława 
Stachurskiego, stracili 48 za-
bitych i 24 rannych, ale straty 
UPA wyniosły około 100 za-
bitych i rannych. Równocze-
śnie w Hleszczawie w pow. 
trembowelskim, napadniętej 
przez 500-osobowy oddział 
UPA, zginęło 48 osób i 36 
zostało rannych, ale padło też 
20 napastników Ginęli także 
sprzyjający Polakom Ukraińcy 
W Boryczówce w tym samym 
powiecie również walczono 
około 10 godzin; tu Polaków 
wsparł oddział sowiecki. Na 
Młyniska w pow. trembowel-
skim, gdzie samoobrona była 
dobrze zorganizowana, napadł 
600-osobowy oddział UPA z 
ckm-ami; Polacy stracili 70 
zabitych i 100 rannych, ale 
Ukraińcy 50 do 60. W napa-
dach tych zginęło pięciu księ-
ży rzymskokatolickich.
Polaków przed śmiercią pod-
dawano okrutnym i wymyśl-
nym torturom. (...)
Broniąc się przed UPA, Polacy 
wstępowali do tzw. istrebitiel-
nych batalionów, dowodzo-
nych wprawdzie przez ofice-
rów sowieckich, ale jednak 
dostarczających broń do walki. 
Bataliony te wzięły udział w 
obronie wielu wsi.
Oddziały leśne, które z tere-
nu Okręgu Lwów przeszły w 
pierwszej połowie sierpnia za 
San - kompanie: kpt. Zeno-
na Kubskiego „Lecha” i por. 
Tomasza Matyszewskiego 
„Ćwikły”, ze zgrupowania w 
Mościskach, oraz 1. kompania 
samborska chor. Adama Ekier-
ta „Pogardy”, pod ogólnym 
dowództwem kpt. Witolda 
Szredzkiego „Sulimy”, razem 
200-300 żołnierzy, na wezwa-
nie gen. T. Komorowskiego 
„Bora” wyruszyły 16 sierpnia 

na odsiecz Warszawie.
Oddziały te dotarły jednak tyl-
ko do Sarzyny i Rudnika nad 
Sanem, gdzie zostały otoczone 
przez wojska sowieckie, któ-
re zażądały ich rozbrojenia. 
Większości żołnierzy udało 
się wymknąć, wynosząc nawet 
broń, ale zostali aresztowani 
oficerowie z 6 kompanii 26 
p.p. oraz chor. Adam Ekiert, 
których następnie internowa-
no. Osobno z Mościsk wyru-
szyła grupa ppor. Mieczysła-
wa Szymańskiego „Paproci”, 
która doszła aż pod Kock, a 
ze Lwowa 1 kompania 26 p.p. 
por. Józefa Bissa „Wacława”, 
która będąc już pod Lublinem 
dowiedziała się o upadku Po-
wstania Warszawskiego i po-
wróciła na Rzeszowszczyznę.
Tymczasem w pierwszych 
dniach września 1944 r. przy-
byli ze Lwowa do Jarosławia 
ppłk Rekucki „Topór”, Ko-
mendant Okręgu Lwów „Nie”, 
oraz mjr Tomaszewski, szef 
sztabu Okręgu, i w uzgodnie-
niu z komendantem Obszaru, 
ppłk. Jansonem „Carmenem”, 
zaczęli organizować zgru-
powanie lwowskich oddzia-
łów leśnych „Warta” na Rze-
szowszczyźnie. Formowano 
cztery bataliony: „A” pod do-
wództwem por. Ludwika Kur-
tycza „Mazurkiewicza”, po-
przednio komendanta obwodu 
Mościska; „B” -kpt. Juliana 
Bistronia „Godziemby”, Ko-
mendanta Obwodu Lubaczów; 
„C” - kpt. W Szredzkiego „Su-
limy” i „D” rtm. Włodzimierza 
Białoszewicza „Dana”. Wobec 
ciągłego napływu zza Sanu 
zarówno całych oddziałów le-
śnych jak i pojedynczych żoł-
nierzy, oddziały „Warta” szyb-
ko osiągnęły stan do 1500 żoł-
nierzy Wszyscy kwaterowali 
po wsiach polskich w czworo-
boku między Leżajskiem, Rze-
szowem, Brzozowem a rzeką 
San, często zmieniając miejsca 
kwaterowania. Na skutek reor-
ganizacji Batalion „B” został 
wkrótce przekształcony w Ob-
wód „L” (Lubaczów) „Nie”, 
podporządkowany bezpośred-
nio dowództwu „Warty”; jego 
komendantami byli ppor. Ta-
deusz Żelechowski „Ring”, 
cichociemny, a po nim kpt. 
Edward Baszniak „Robert”, 
„Orlicz”. Po reorganizacji z 
batalionu pozostały tylko dwie 
kompanie. W Obwodzie wyda-
wano czasopismo „Iskierki”. 
Żołnierze obwodu „L” obsa-
dzali w powiecie posterunki 
Milicji Obywatelskiej aż do 
czasu ujawnienia się.
Zgrupowanie „Warta” było 
w zasadzie przygotowane do 
ewentualnego pójścia na od-
siecz Lwowa, gdyby miasto to 
ostatecznie zostało przyznane 
Polsce (ciągle łudzono się, że 
tak będzie) a Ukraińcy mimo 
wszystko próbowali je opa-
nować. Ochraniano też wsie 
polskie przed UPA, staczając 
także utarczki z oddziałami so-
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wieckimi. Do większych walk 
jednak nie doszło.
15 grudnia 1944 r. żołnierze 
kompanii „D14” pod dowódz-
twem wachm. Feliksa Maziar-
skiego „Szofera” przeprowa-
dzili śmiałą i udaną akcję od-
bicia z więzienia w Brzozowie 
kilkunastu osadzonych tam 
miejscowych żołnierzy „Nie”, 
w tym Komendanta Obwodu, 
mjr. Andrzeja Wanica. Akcję 
przeprowadzono bez strat wła-
snych.
5 marca 1945 r. w Ujazdach zo-
stał przypadkowo ujęty przez 
sowieckich żołnierzy dowódca 
kompanii „D14”, kpt. Dragan 
Sotirović „Draża”, gdy ska-
cząc przez okno z otoczonego 
domu doznał urazu nogi. Nie-
rozpoznanego i podającego się 
za francuskiego oficera, uwol-
nili ze szpitala w Rzeszowie 
miejscowi żołnierze „Nie”.
W marcu 1945 r. przybył do 
oddziałów „spalony” we Lwo-
wie ppor. czasu wojny Wła-
dysław Sledzinski „Nemo” 
ze sztabu Komendy Okręgu 
Lwów „Nie” i stanął na czele 
oddziału wywiadu i propagan-
dy „Warty”. Zaczął od wyda-
wania „Raportów Informacyj-
nych” dla Komendy „Warty”, 
potem także pod jego kierun-
kiem wychodziło czasopismo 
„Serwis Informacyjno-Propa-
gandowy „.
15 kwietnia 1945 r. płk Jan 
Rzepecki, Komendant „Nie” 
po aresztowaniu gen. Leopol-
da Okulickiego, zwrócił się 
do Naczelnego Wodza z wnio-
skiem o rozwiązanie „Nie” i 
utworzenie na jej miejsce no-
wej organizacji - Delegatury 
Sił Zbrojnych - i 7 maja uzy-
skał dla tej inicjatywy akcepta-
cję. Zapewne w związku z tym 
ppłk „Topór”, przebywający 
w Krakowie, otrzymawszy in-
strukcję od płk. Rzepeckiego, 
zwołał odprawę dowódców 
baonów „Warty”, na której 
zapowiedział i polecił przygo-
tować rozwiązanie oddziałów 
„Warty”. Doszło do tego 1 lip-
ca 1945 r. i z tą właśnie datą 
podpisano rozkazy i wnioski 
awansowo i odznaczeniowe 
oraz podziękowania za służbę 
zasłużonym żołnierzom „War-
ty”, a osobom cywilnym za 
współpracę.
Pod koniec sierpnia 1945 r. za-
kopano archiwum „Warty” w 
jednym z domów w Gniewczy-
nie Łańcuckiej. Tam też odna-
leziono je w roku 1995, gdy 
jeszcze żył ostatni z uczestni-
ków tej akcji.
We Lwowie organizacja „Nie” 
jeszcze istniała, ale i tam ppłk 
„Topór” przekazał 20 maja 
1945 r. otrzymane od płk. Jana 
Rzepeckiego polecenie likwi-
dacji „Nie”. We wrześniu roz-
kaz taki wydał ppłk J.W Wła-
dyka, Komendant Obszaru po 
aresztowaniu ppłk. E Jansona. 
Dowódcy lwowscy, a wraz z 
nimi żołnierze „Nie” zaczęli 
opuszczać Lwów i Małopolskę 
Wschodnią, ale trwało to jesz-

cze do listopada-grudnia 1945 
r.
Żołnierze oddziałów „Warty” 
po rozwiązaniu tej struktury 
zaczęli grupkami przenosić 
się na zachodnie tereny Dol-
nego Śląska. Płk Franciszek 
Rekucki przebywał nadal w 
Krakowie i zamierzał wyco-
fać się z pracy konspiracyjnej. 
Na Dolny Śląsk do Karpacza 
przybył ppłk Bolesław Toma-
szewski, a za nim większość 
oficerów „Warty”. Delegatura 
Sił Zbrojnych została właśnie 
rozwiązana, ale 2 września 
1945 r. zaczęto organizować 
w Warszawie nową organiza-
cję „Wolność i Niezawisłość” 
(WiN), której postawiono 
przede wszystkim cele poli-
tyczno-społeczno-wychowaw-
cze.
Wiadomość o tym dotarła w 
Jeleniogórskie i we wrześniu 
zaczęto tu tworzyć Okręg 
WiN-u z siedzibą w Jeleniej 
Górze, wchodzący w skład 
Obszaru Południowego WiN; 
kierownictwo Okręgu było 
złożone z oficerów „Warty”. 
Po wycofaniu się w paździer-
niku płk. Franciszka Rekuc-
kiego, prezesem Okręgu został 
ppłk Bolesław Tomaszewski, 
a do kierownictwa należeli: 
mjr Włodzimierz Białosze-
wicz jako kierownik wydziału 
organizacyjnego i informacyj-
nego oraz ppor. Władysław 
Śledziński, kierujący wydzia-
łem propagandy Zorganizowa-
no trzy Rejony: Południowy 
w Jeleniej Górze (mjr Witold 
Szredzki, potem kpt. Ludwik 
Kurtycz), Środkowy w Legni-
cy (mjr Edward Baszniak) i 
Północny w Żarach (kpt. Jan 
Lewicki, potem mjr Szredzki).
W Okręgu prowadzono dzia-
łalność skierowaną zarówno 
na zewnątrz - o charakterze 
propagandowo-uświadamiają-
cym, jak i dla potrzeb samej 
organizacji - informacyjno-
-wywiadowczą; działalność 
zbrojna miała zakres minimal-
ny Wydawano dwutygodnik 
„Wolność”, powielany w na-
kładzie 600-800 egzemplarzy.
W czerwcu 1946 r. na skutek 
umieszczenia agenta w oto-
czeniu mjr. Szredzkiego UB 
aresztowało 62 osoby, działa-
jące w Okręgu lub w kontakcie 
z nim, całkowicie rozbijając na 
tym terenie struktury WiN-u. 
Wielu z tych, którzy uniknęli 
aresztowania w czerwcu 1946 
r., zostało ujętych trzy lata 
później.
Aresztowanych, w tym ppłk. 
Bolesława Tomaszewskiego, 
przewieziono do Wrocławia 
do Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego, 
gdzie poddano ich przesłucha-
niom; na śledztwo przyjechał 
sam Józef Różański. W dniach 
2-3 stycznia 1947 r. odbył się 
przed Wojskowym Sądem Re-
jonowym we Wrocławiu pro-
ces głównych oskarżonych. 
Ppłk B. Tomaszewski i mjr 
W Szredzki zostali skazani na 

karę śmierci, zamienioną na 15 
lat więzienia; pozostali na 8 do 
12 lat.
Tymczasem od pierwszych dni 
listopada do połowy grudnia 
1945 r. przybywali zza Sanu 
oficerowie zlikwidowanego 
Okręgu Lwów „Nie”, nie tra-
cąc między sobą łączności. 
Wśród nich był mjr Anatol 
Sawicki, p.o. Komendanta 
Okręgu Lwów, i kpt. Marian 
Jędrzejewski, nieformalnie 
komendant miasta. Nawiązaw-
szy kontakt z kierownictwem 
Obszaru Południowego WiN, 
a być może z Zarządem Głów-
nym, otrzymali zgodę na orga-
nizowanie Eksterytorialnego 
Okręgu Lwowskiego WiN.
Komendę Okręgu objął mjr 
Anatol Sawicki „Młot”, „Cy-
bulski”, „Kowalski”, orga-
nizując 7-8 osobowy sztab. 
Podlegało mu „Miasto” (lub 
„Garnizon”) i dwa Inspektora-
ty: „Bóbrka” i „Gródek Jagiel-
loński”. Taka struktura organi-
zacyjna wynikała z potrzeby 
zachowania tożsamości. Bez 
względu na obecne miejsce 
zamieszkania, w nowej orga-
nizacji chciano skupić ludzi w 
takich samych jednostkach, w 
jakich byli poprzednio w AK i 
„Nie”. Było to także pewnym 
zabezpieczeniem przed prze-
niknięciem w organizacyjne 
szeregi podstawionych przez 
UB agentów, a jednocześnie 
wzmacniało wzajemne za-
ufanie ludzi, znających się z 
poprzedniej działalności. W 
„Mieście”, którego komendę 
objął kpt. Marian Jędrzejew-
ski, utworzono trzy lub cztery 
Dzielnice: Północ „Gdynia” z 
Komendantem kpt. Francisz-
kiem Garwolem „Karasiem”, 
„Tarnopolskim” i z pięcioma 
Rejonami; Wschód „Klucz-
bork” z Komendantem „Dwój-
ką” (być może był to nieznany 
z AK pchor. Stanisław Kru-
szelnicki?) i z czteroma Rejo-
nami, w tym dwa „wiejskie”; 
Południe „Zakopane” z Ko-
mendantem por. Zygfrydem 
Szynalskim „Trykiem”, „Ku-
lasem”. Nie jest jasna sprawa 
Dzielnicy Zachód.
Ogólny stan liczebny „Mia-
sta” wynosił około 1000 ludzi, 
a cały Eksterytorialny Okręg 
mógł liczyć nawet do 3 tysięcy.
W styczniu i lutym 1946 r. za-
częto zbierać wnioski awan-
sowe i odznaczeniowe, przy 
czym awanse i odznaczenia 
przyznano z datą wsteczną 15 
grudnia 1945 r., podpisując 
je 20 marca 1946 r. Rozkazy 
awansowe i odznaczeniowe 
podpisywał ostatni komendant 
Obszaru Południowo-Wschod-
niego „Nie”, płk Władyka; nie 
wiadomo, czy był członkiem 
WiN-u, z pewnością nie nale-
żał do struktur Okręgu Ekste-
rytorialnego. Przyjechał on do 
Krakowa w październiku 1945 
roku z kilkoma współpracow-
nikami z lwowskiej „Nie”, 
przede wszystkim była z nim 
kierowniczka konspiracyjnej 

łączności, Emilia Maleczyń-
ska, która wiozła archiwum 
lwowskie, potem wobec zagro-
żenia aresztowaniami spalone.
Okręg Eksterytorialny miał 
bardziej wojskowy charak-
ter, niż Okręg Jeleniogórski; 
do zadań organizacji należało 
między innymi gromadzenie 
broni.
Aresztowania członków Ekste-
rytorialnego Okręgu rozpoczę-
ły się od października 1947 r. 
i trwały do kwietnia roku na-
stępnego. Pod koniec 1948 r. 
dosięgły oficerów z Komendy 
Obszaru: W kilku procesach, 
na rozprawach odbywających 
się od listopada 1948 r. do lu-
tego l950 r. zapadło we Wro-
cławiu i w Warszawie kilka 
wyroków śmierci, zamienia-
nych następnie na wieloletnie 
więzienie - w przypadku Ma-
riana Jędrzejewskiego - pier-
wotnie na dożywocie. W cza-
sie śledztwa zginął tragicznie 
ppłk Anatol Sawicki.

PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZY 
ARMII KRAJOWEJ

W obliczu Boga Wszechmo-
gącego
i Najświętszej Marii Panny
Królowej Korony Polskiej
przysięgam być wierny Oj-
czyźnie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej.
Stać nieugięcie na straży Jej 
honoru,
o wyzwolenie z niewoli
walczyć z wszystkich sił,
aż do ofiary mego życia.
Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej,
Naczelnemu Wodzowi i wy-
znaczonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej
będę bezwzględnie posłusz-
ny,
a tajemnicy bezwzględnie 
dochowam,
cokolwiek by mnie spotkało.
Tak mi dopomóż Bóg.

Modlimy się za żołnierzy,
żołnierzy Wilna i Lwowa,
Pojmanych w napaści z tyłu,
zdradzieckiej i judaszowej,
Kiedy nie mieli już nawet
okrutnych praw każdej woj-
ny,
Która pozwala zabijać,
aby samemu nie zginąć,
Żołnierzy w łagrach śmier-
telnych,
żołnierzy w bagnach zatru-
tych,
Żołnierzy w lodach kamien-
nych,
żołnierzy bitych i skutych,
Żołnierzy naszej wolności.
Modlimy się za niewinnych.

fragment wiersza Kazimie-
rza Wierzyńskiego  
„Msza żałobna w katedrze 
nowojorskiej”  
 

NA PROCES MOSKIEW-
SKI
 Oskarżajcie nas wszystkich, 
nie tylko szesnastu,

Sądźcie poległych w grobie, 
to też winowajcy,
Sądźcie szkielet, co z wojny 
pozostał się miastu,
Gdy wyście jeszcze z diabłem 
kumali się, zdrajcy.
Oskarżcie także wolność, nic 
znane wam słowo,
Ten odwieczny zabobon, co 
zawsze nas dzieli,
Cały kraj polski weźcie, za-
mknijcie go w celi
I wprowadźcie pod sztykiem 
na salę sądową.
I choć wyrok spiszecie w 
ciemnicach swych na dnie
By w kremlińskiej go potem 
ujawnić asyście,
Jeszcze ten, kto jest wolny, 
bez trudu odgadnie,
Że zbrodniarzem w tej sali 
nic my, ale wyście.
My przyjmiemy wasz wer-
dykt. Nie zdoła was zawieść
Polska pamięć i długie poko-
leń wspomnienia,
Bo cokolwiek się stanie, jak 
świat się pozmienia,
Niezmienna wasza przemoc i 
gwałt i nienawiść.
Lecz kto wolny, a myśli, że z 
oczu odpędzi
Upiora waszych jaskiń, ba-
gienny wasz opar,
Błądzi, bo moskiewskiego 
świat uląkł się sędzi,
Wolnych w walce opuścił, 
ciemięzcę ich poparł.
I osądził się hańbą i skazał 
sam siebie,
Uciekłszy od rozumu, szaleń-
czy trybunał,
I z diabłem się na polskich 
mogiłach pokumał
I potępiony będzie na ziemi i 
niebie.
 Kazimierz Wierzyński
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Zygmunt Kosowski - Podolanin 
z dziada pradziada 
Arkadiusz Szymczyna
„Ojczyzno nie mogę cię obronić,
 to chociaż cię uwiecznię”

Izabella Czartoryska

 Zygmunta Kosowskiego  znają 
prawie wszyscy głubczyccy Kre-
sowianie. Jest emerytowanym le-
karzem medycyny, który bierze 
udział w spotkaniach i uroczy-
stościach związanych z historią 
Kresów Wschodnich II RP. Jego 
wspomnienia i opowiadania wzru-
szają słuchaczy, a spotkania z 
młodzieżą stanowią żywą lekcję 
historii. Pan Zygmunt jest potom-
kiem dwóch szlacheckich rodów, 
których członkowie brali udział 
w powstaniach i zrywach narodo-
wych. Jego ojciec uczestniczył w 
walkach w szeregach Legionów 
Polskich, a on kontynuował tra-
dycje niepodległościowe w har-
cerstwie wzorowanym na idei 
Andrzeja Małkowskiego. Pan dok-
tor jest także miłośnikiem poezji 
kresowej. Swoje wiersze recytuje 
m.in. na spotkaniach głubczyc-
kiego Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo – 
Wschodnich.
 Urodził się w 28 grudniu 1931 r. 
w Podwołoczyskach w powiecie 
skałackim, jednak z dokumentów, 
którymi posługiwał się na Kresach 
wynika, że był to rok 1934. „Ro-
dzice odjęli mi trzy lata ze wzglę-
du na masowe deportacje organi-
zowane przez Niemców. Żandarmi 
zabierali młodych chłopców z mo-
jego rocznika na roboty do Rzeszy, 
więc dla bezpieczeństwa odjęto 
mi parę lat” – wspomina Zygmunt 
Kosowski.
 Jego przodkowie ze strony ojca 
pochodzili z powiatu kosowskie-
go, gdzie mieli duży majątek ziem-
ski. Tę najdalej wysuniętą część 
południowo-wschodnich ziem II 
Rzeczypospolitej opisał w XIX 
wieku Oskar Kolberg – znany pol-
ski etnograf, folklorysta i kompo-
zytor, który rozsławił Pokucie or-
ganizując wystawę etnograficzną 
w Kołomyi, którą zaszczycił swoją 
obecnością cesarz Austro-Węgier 
Franciszek Józef.
 Pradziadek Zygmunta, pułkownik 

Józef Kossowski służył w armii 
austriackiej. Był bardzo zdolnym 
oficerem. Wraz z garstką pod-
danych brał udział w powstaniu 
listopadowym. Po jego upadku 
zabezpieczał tyły oddziałów gen. 
Józefa Dwernickiego, który forso-
wał Zbrucz w okolicach Satanowa, 
w powiecie skałackim. Prawdopo-
dobnie pułkownik otrzymał rozkaz 
zatrzymania przeprawiających się 
wojsk rosyjskich, skazując tym 
samym swoich żołnierzy na pew-
ną śmierć. Dopiero w Klebanówce 
generał dowiedział się, że oddział 
zabezpieczający przeprawę rzecz-
ną wpadł w zasadzkę, tuż przy gra-
nicy austriacko-rosyjskiej. Ranny 
Józef Kossowski został wzięty do 
rosyjskiej niewoli. Stanowił dla 
Moskali „cenną zdobycz”, więc 
darowali mu życie i zaproponowa-
li służbę w armii carskiej.
W latach 1853-1856 pułkownik 
Józef Kossowski brał udział w 
wojnie krymskiej, w której jedną 
ze stron walczących było impe-
rium rosyjskie, a drugą imperium 
osmańskie w koalicji z Wiel-
ką Brytanią, Francją i Sardynią. 
Oficer został kolejny raz ranny i 
dostał się tym razem do niewoli 
francuskiej, a następnie przeka-
zany Austriakom. Sąd cesarski 
skazał go na karę śmierci za wcze-
śniejszą zdradę oraz na konfiskatę 
rodzinnego majątku w okolicach 
Kosowa. Rannemu pułkownikowi 
udało się jednak uciec i dołączyć 
do carskich oddziałów. W szpitalu 
przeszedł długi okras rekonwale-
scencji. Po dołączeniu do jednost-
ki awansował na stopień generała. 
Nie utrzymywał już jednak kon-
taktów z rodziną pozostawioną na 
Pokuciu (prawdopodobnie ożenił 
się powtórnie). Zmarł w 1910 r.
Po nakazie sądowym, na mocy 
którego rodzina Kossowskich 
utraciła majątek, syn pradziadka 
też Józef, został zmuszony wraz 
z rodziną do opuszczenia powia-
tu kosowskiego i przeniesienia 
się na ziemię skałacką, w okolice 
Rosochowaćca. Nie była to jedy-
na przyczyna ich migracji, gdyż 
na terenach Pokucia grasowały 
bandy Hucułów, które atakowały 

polskie gospodarstwa i rabowały 
pańskie dwory.
Nowe miejsce osiedlenia okazało 
się niezwykle trafnym wyborem. 
Rosochowaciec otaczały żyzne 
gleby, na których okoliczni gospo-
darze uprawiali zboża oraz rośliny 
oleiste. Rodzina mogła swobodnie 
powiększać swój majątek poprzez 
zakup pola, a po kilku latach dzię-
ki szczęśliwym okolicznościom 
weszła w posiadanie miejscowe-
go młyna. „Dziadek będąc w sile 
wieku wygrał go w zakładzie z 
Żydem. Założył się z nim w karcz-
mie, że wniesie po schodach dwa 
korce zboża. Żyd robił wszystko, 
żeby wygrać zakład (próbował 
nawet podpiłować schody). Byli 
jednak świadkowie, którzy po-
twierdzili legalność zawartego za-
kładu. W ten sposób młyn stał się 
częściowo rodzinną własnością”.
W wieku 50 lat dziadek Józef 
Kossowski (był ponoć niezwykle 
przystojny i mierzył około 2 m 
wzrostu) ożenił się z bogatą Ru-
sinką Marią Kostecką (po kilku 
latach uległa spolonizowaniu), z 
którą miał kilkoro dzieci. Najstar-
sza siostra Marii, Helena, która 
była piękną kobietą, wyszła za 
mąż za hrabiego Wolańskiego z 
Grzymałowa. Niestety panna mło-
da zmarła podczas ślubu. Praw-
dopodobnie przyczyną jej śmierci 
był tzw. śluzak, który jest rodza-
jem nowotworu łagodnego rozwi-
jającego się w tkankach miękkich 
ciała. Rodzina hrabiego nie chcąc 
po śmierci Heleny dopuścić do po-
działu majątku przekonała miej-
scowego księdza, żeby zeznawał 
w sądzie, iż zawarte małżeństwo 
było „non consumatum”. Było to 
sprzeczne z panującym prawem 
magdeburskim, które mówiło, że 
w tych kwestiach decydujący głos 
ma lekarz, a nie ksiądz. Po ślu-
bie rodzina Wolańskich przeszła 
na grekokatolicyzm i całkowicie 
odcięła się od pozostałych krew-
nych.
Kolejne siostry Marii wyszły za 
mąż również za majętnych mę-
żów, jedna za Polaka nazwiskiem 
Wróblewski, a druga za Ukraińca 
Nastroha.
 Maria i Józef Kossowscy mie-
li dwie córki i syna. Starsza Do-
micela zrzekła się swojej części 
majątku na rzecz młodszego brata 
i przed wybuchem I wojny świa-
towej wyjechała do Ameryki. 
Natomiast Michalina pracowała z 
rodzicami na gospodarstwie i po 
jakimś czasie wyszła za mąż za 
Węgra Bakuna, z którym miała 
dwie córki.
W 60. roku życia Józefowi Kos-
sowskiemu urodził się syn Józef 
(imię przejęte po pradziadku i 
dziadku), ojciec Zygmunta Ko-
sowskiego. „Dziadek w wieku 
108 lat spadł z drabiny i w wyniku 
odniesionych obrażeń zmarł, nato-
miast babka Maria zmarła w 1935 
r. na zakrzepicę żył”.

 Przodkowie Zygmunta Kosow-
skiego ze strony matki brali nato-
miast udział w powstaniu stycz-
niowym.
Stryj Zygmunta, Stanisław Za-
jączkowski, po upadku powstania 
studiował inżynierię na Politech-
nice Lwowskiej, a po ukończeniu 
nauki znalazł zatrudnienie przy 
budowie linii kolejowych na Kre-
sach Wschodnich. Zmarł w 1912 r. 
i został pochowany na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie.
Kolejny stryj Władysław ukoń-
czył teologię, jednak po jakimś 
czasie przeszedł na grekokato-
licyzm. Pracował na parafii w 
Bogdanówce. „Rodzina się go 
wyparła po tym, jak zakochał się 
w Żydówce, którą wychrzcił. Miał 
z nią kilkoro dzieci. Jeden z jego 
synów został popem i udzielał mi 
chrztu w cerkwi”.
Natomiast dziadek Zygmunta, Jan 
Zajączkowski, wrócił z powstania 
z przebitym płucem. Prawdopo-
dobnie został pchnięty szablą lub 
piką. „W wyniku odniesionej rany 
rozwinęła się gruźlica. Po powsta-
niu studiował prawo, którego nie 
ukończył ze względu na zły stan 
zdrowia. Ożenił się z wdową Ana-
stazją Górtatowską”.
 Po powrocie do domu w Sieniaw-
ce koło Zbaraża bracia Zajączkow-
scy dowiedzieli się, że rodzice nie 
żyją. Przyczyną ich śmierci było 
zaczadzenie. „Niejaki  Małachow-
ski  z okolic Zbaraża, któremu po-
dobał się ich majątek namówił pa-
robka, żeby pozatykał kominy. W 
ten sposób pradziadkowie potruli 
się tlenkiem węgla”.
Historia ich śmierci nigdy nie uj-
rzałaby światła dziennego, gdyby 
nie złamana przysięga tajemnicy 
spowiedzi popa Władysława, któ-
ry dowiedział się, że winnym zaj-
ścia był parobek Zajączkowskich. 
Sprawa trafiła do władz docho-
dzeniowych, które potwierdziły 
słowa duchownego.
Trzech braci nie wiedząc wcze-
śniej o podstępie sąsiada sprze-
dało Małachowskiemu majątek, a 
pieniądze ze sprzedaży przezna-
czyło na leczenie Jana, najmłod-
szego z nich i rannego w powsta-
niu. Po rozstrzygnięciu sprawy w 
skałackim sądzie nabywcy naka-
zano zwrócić podstępnie kupione 
gospodarstwo, a bracia powtórnie 
sprzedali majątek innej osobie po 
korzystniejszej cenie.
 Bardzo ciekawa jest historia życia 
babki Zygmunta Kosowskiego, 
Anastazji z rodu Kłosowskich, 
która wyszła za mąż za bogate-
go ziemianina, ordynata hrabiego 
Michała Górtatowskiego. Męż-
czyzna bywał na dworze wie-
deńskim i na salonach arystokra-
tycznych rodów Europy. Cieszył 
się także wielkim autorytetem u 
Polaków mieszkających w okoli-
cach Lwowa, Tarnopola i Stanisła-
wowa. Był politykiem, być może 
nawet posłem na sejm. „Historia 

małżeństwa babki z ordynatem 
jest podobna do tej, jaką przedsta-
wił Tadeusz Dołęga-Mostowicz w 
powieści „Trędowata”. Ordynat 
mimo sprzeciwu rodziny ożenił 
się z Anastazją Kłosowską, która 
pochodziła z ubogiej szlachty i 
pracowała jako guwernantka. Uro-
dziła im się córeczka, która w wie-
ku kilku lat utonęła wraz z ratują-
cym ją ojcem podczas powodzi, 
jaka nawiedziła Stryj. Po tragedii 
rodzina ordynata pozbyła się nie-
wygodnej synowej i odsunęła ją 
od majątku oraz dóbr, które mogła 
dziedziczyć, włącznie z tytułem 
hrabiowskim (małżeństwo miało 
tylko jedno potomstwo). Babcia 
się tak przez to zdenerwowała, że 
dostała wylewu i miała częścio-
wy niedowład kończyn. Ponieważ 
była młoda, jej organizm szybko 
zwalczył chorobę. Aby się utrzy-
mać nadal musiała pracowała jako 
guwernantka. Przeniosła się z wo-
jewództwa lwowskiego do powia-
tu zbaraskiego, do Klebanówki i 
Jacowiec. Pracę pomagali jej zna-
leźć sąsiedzi oraz przyjaciele. Za-
trudniła się we dworze u rodziny 
Fedorowiczów”.
W Jacowcach Anastazja poznała 
się z najmłodszym synem Zającz-
kowskich Janem, z którym wzięła 
ślub. „W 1896 r. w wieku 19 lat 
zmarł im na zapalenie opon mó-
zgowych syn Michał, uczeń gim-
nazjum tarnopolskiego, a kilka lat 
po jego śmierci zmarł na gruźlicę 
jego ojciec Jan. Babcia Anastazja 
została sama z córkami. Przeży-
ła kolejne załamanie nerwowe i 
dostała drugiego wylewu, który 
całkowicie wyłączył ją z życia za-
wodowego.
Jej starsza córka Józefa podczas 
nauki chodzenia zwichnęła staw 
biodrowy i do końca życia miała 
problemy z poruszaniem się. Wy-
szła za mąż za kolejarza Francisz-
ka Grabowskiego. Małżeństwo 
opiekowało się wspólnie scho-
rowaną matką do końca jej dni 
(zmarła w 1929 r.). Po II wojnie 
światowej Józefa wraz z mężem 
osiedliła się w Lwówku Śląskim, 
gdzie dożyła prawie 100 lat”.
Natomiast młodsza z córek Ana-
stazji, Maria (matka Zygmunta) 
urodziła się 1897 r. „Przez całe 
życie ciężko pracowała na go-
spodarstwie. Jej praktyczna wie-
dza rolnicza przydała się później, 
gdy wyszła za mąż za mojego 
ojca. Potrafiła dobrze zarządzać 
naszym dużym gospodarstwem. 
Hodowała bydło, które następnie 
z zyskiem sprzedawała”.
Największym nieszczęściem obu 
córek Marii było to, że nie chodzi-
ły do szkoły. „Prawdopodobnie, 
gdyby nie choroba babci i jej nie-
sprawność z powodu dwóch wy-
lewów, obie nauczyłyby się pisać 
i czytać, gdyż babcia była bardzo 
zdolną guwernantką”.
 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie 
został zabity arcyksiążę austriac-

/ Szkoła Chorążych Legionów Polskich. W pierwszym rzędzie, czwarty z lewej strony 
stoi Józef Kossowski
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ki Franciszek Ferdynand. Jego 
śmierć stała się pretekstem wybu-
chu I wojny światowej. Na fali ru-
chów narodowo-wyzwoleńczych 
jakie ogarnęły Europę, również 
wśród Polaków odżyły dążenia 
niepodległościowe.
 Pod koniec sierpnia 1914 r. roz-
poczęto nabór mężczyzn do Le-
gionów Polskich, które skupiały w 
swoich szeregach polskie organi-
zacje paramilitarne, m.in. oddziały 
Związku Strzeleckiego „Strzelec’, 
Armię Polską i Polskie Drużyny 
Strzeleckie. W ten sposób utwo-
rzono Legion Wschodni z siedzibą 
we Lwowie oraz Legion Zachodni 
ze sztabem w Krakowie. W ciągu 
czterech miesięcy oddziały pol-
skie walczące u boku wojsk au-
striackich wzięły udział w wielu 
bitwach. Pod koniec roku z części 
walczącego pułku utworzono I 
Brygadę Legionów Polskich.
 W wieku 18-19 lat Józef Kos-
sowski oświadczył rodzicom, że 
zaciągnie się do wojska austriac-
kiego wraz z kolegami. Do podję-
cia takiej decyzji zainspirował go 
Polak nazwiskiem Jaruzelski słu-
żący w wojsku cesarskim, którego 
majątek znajdował się w Kniażu 
koło Śniatyna na Pokuciu. „Gdy 
wjechał na nasze podwórko ojciec 
zobaczył postawnego mężczyznę 
na pięknym koniu. Ubrany był w 
mundur galowy, a z boku błysz-
czała przypięta szabla”.
 Entuzjazm, jaki żołnierz wniósł 
między młodocianych z okolic 
Rosochowaćca i Podwołoczysk, 
sprawił, że coraz więcej chłopców 
zaczęło myśleć o nauce w szkole 
wojskowej. „Ojciec początkowo 
mógł podjąć naukę na kursie pod-
oficerskim, gdyż nie miał pełne-
go wykształcenia średniego. Był 
zdrowym i sprawnym mężczy-
zną. Znał dokładnie historię oręża 
polskiego. Należał do młodzieży, 
która rozczytywała się w trylogii 
drukowanej w lwowskich gaze-
tach. Często rozmawiał ze swoimi 
rówieśnikami na temat powstań 
narodowych. Uważał, że przyczy-
ną ich klęski były braki związane 
z wyszkoleniem bojowym żołnie-
rzy”.
 W maju 1915 roku 2 i 3 Pułk 
Piechoty Legionów oraz oddział 
kawalerii i dywizjon artylerii 
przeformowano w II Brygadę Le-
gionów Polskich zwaną Karpacką. 
Natomiast 4 i 6 Pułk Piechoty Le-
gionów w III Brygadę Legionów 
Polskich.
 W październiku 1915 r. wszystkie 
trzy brygady liczące łącznie ok. 
16,5 tys. żołnierzy dyslokowano 
na front wołyński, gdzie wzięły 
udział w walkach nad Styrem i 
Stochodem.
 Po ukończeniu szkoły podofi-
cerskiej i awansie na stopnień 
ogniomistrza Józef Kossowski 
został przydzielony do batalionu 
dowodzonego przez majora Jaru-
zelskiego. Pełnił u niego funkcję 
wachmistrza. W tym samym roku 
obydwaj zostali oddelegowani 
w charakterze oficerów łączni-
kowych do dywizji niemieckiej. 
Ich zadaniem było utrzymanie 
stałej łączności między dowódz-
twem niemieckim i austriackim. 
Następnie żołnierzy skierowano 
na front włoski, co nie spodobało 
się majorowi Jaruzelskiemu oraz 
Polakom służącym w austriackim 
wojsku. Świadomi konsekwen-

cji wspólnie dokonali dezercji z 
armii austriackiej. W przebraniu 
uciekli z koszar i wstąpili do bry-
gady Piłsudskiego. Nie był to od-
osobniony przypadek, gdyż grupy 
dezerterów z Podola i Małopolski 
Wschodniej zaczęły masowo zgła-
szać się do polskiej brygady. Żoł-
nierze przychodzili do jednostki 
pod przybranym nazwiskiem i nie 
przyznawali się, że uciekli z au-
striackiego wojska. Formowanie 
Legionów Polskich było możliwe 
dzięki podpisanej zgodzie po-
między władzami austriackimi, a 
Józefem Piłsudskim stojącym na 
czele nowoutworzonej formacji. 
Po jakimś czasie Józef Kossowski 
zdobył kwalifikacje oficerskie i 
został dowódcą baterii.
 20 września 1916 r. Legiony Pol-
skie zostały przemianowane na 
Polski Korpus Posiłkowy. W lip-
cu 1917 r. doszło do tzw. kryzysu 
przysięgowego. Żołnierze służą-
cy w Polskich Siłach Zbrojnych 
zbuntowali się na wieść o wciele-
niu ich do „Polnische Wehrmacht” 
i złożeniu przysięgi na wierność 
cesarzowi Niemiec. Za odmo-
wę posłuszeństwa podoficerowie 
zostali internowani w obozie w 
Szczypiornie, a oficerowie w Be-
niaminowie. Natomiast Józefa 
Piłsudskiego i Kazimierza Sosn-
kowskiego osadzono w twierdzy 
Magdeburg.
Wśród osób internowanych zna-
lazł się także Józef Kossowski, 
który służył w I Brygadzie Legio-
nów Polskich. Część jej żołnierzy 
złożyła przysięgę cesarzowi. Ze 
względu na braki kadrowe w sze-
regach armii austriackiej dowódz-
two miało prawo zwolnić ich z 
więzienia i wcielić z powrotem w 
szeregi armii.
 Na początku 1918 r. II Brygada 
Legionów Polskich stacjonująca 
w Czerniowcach wymówiła po-
słuszeństwo cesarzowi po otrzy-
maniu informacji, że Austro-Wę-
gry oraz Cesarstwo Niemieckie 
oddają Ukraińskiej Republice 
Ludowej ziemie historycznie i et-
nicznie przynależne Polsce. Bry-
gada pułkownika Józefa Hallera 
przebiła się przez front austriac-
ko-rosyjski pod Rarańczą i połą-
czyła się z polskimi formacjami 
w Rosji. W konsekwencji wojsko 
austriackie dokonało licznych eg-
zekucji na legionistach polskich. 
„Przez wiele dni nie pozwalano na 
pochówek pomordowanych żoł-
nierzy, a dzieci huculskie bawiąc 
się kopały głowy zabitych legioni-
stów jako piłki do gry”.
 W drugiej połowie 1918 r. Józef 
Kossowski zachorował na tyfus i 
grypę zwaną hiszpanką . Z tego 
powodu otrzymał urlop zdrowot-
ny i miał prawo wrócić do jednost-
ki we Lwowie dopiero w marcu 
1919 r. „Ojciec opowiadał, że na 
płotach i domach służby sanitarne 
rozwieszały tabliczki informacyj-
ne o zagrożeniu epidemiologicz-
nym. W tym czasie coraz częściej 
dochodziło również do prowoka-
cji ukraińskich. Chłopi napadali 
na polskie dwory, które plądrowali 
wywożąc z nich cenne rzeczy oraz 
żywność. Pandemia „hiszpanki” 
częściowo ten proceder powstrzy-
mała, jednak po opanowaniu sytu-
acji przez lekarzy, gospodarstwa 
nadal były rabowane i palone 
przez Ukraińców”.
 Po zakończeniu I wojny świato-

wej w okolicach Lwowa oraz na 
terenach południowo-wschodniej 
Galicji grasowały bandy siczow-
ców, które mordowały bezbron-
nych Polaków. Werbowano w ich 
szeregi mężczyzn pochodzących 
z Huculszczyzny. Masowe mor-
dy były dokonywane m.in. w 
okolicach Zbaraża, Trembowli i 
Złoczowa , gdzie paryska komi-
sja śledcza dokonała ekshumacji 
zwłok młodocianych Polaków. 
Dzięki dyplomacji polskiej oraz 
w następstwie zaistniałych faktów 
komisje międzynarodowe przy-
chylnie rozpatrzyły późniejszy 
wniosek o przyłączenie wschod-
nich terenów zamieszkałych przez 
ludność narodowości polskiej do 
II RP. 
 W pierwszych dniach listopada 
1918 r. Józef Kossowski będąc 
świadomy zagrożenia ze strony 
grasujących band, postanowił 
wrócić do swojej jednostki we 
Lwowie i włączyć się do walki w 
obronie miasta. Z Podwołoczysk, 
przez Rosochowaciec i Tarnopol 
przyjechał pociągiem do koszar 
we Lwowie. Tam okazało się, że 
nie ma polskiego wojska, ale za to 
stacjonują Legiony Ukraińskich 
Strzelców Siczowych. „Żołnierze 
tak ojca pobili, że pół roku leczył 
się w szpitalach, a babcia Maria 
chcąc zamanifestować sprzeciw 
wobec poczynaniom ukraińskich 
siczowców przeszła na katolicyzm 
i nie chodziła już do cerkwi”.
W klinikach lwowskich (począt-
kowo szpital zorganizowany był 
w pomieszczeniach Politechniki 
Lwowskiej) Józef Kossowski spę-
dził kilka miesięcy. Ze względu na 
zły stan zdrowia (do końca życia 
miał problemy z nerkami) został 
zdemobilizowany i nie brał udzia-
łu w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Wrócił do domu dopiero w maju 
1919 r. Po rekonwalescencji do-
wództwo austriackie nadało mu 
stopień kapitana w stanie spo-
czynku. Natomiast Polacy uznali 
mu go dopiero w latach trzydzie-
stych.
 Obrona Lwowa była heroicznym 
zrywem mieszkańców miasta, 
którzy chcieli bronić starego pia-
stowskiego grodu i polskiej kultu-
ry. Do walki w jego obronie włą-
czyła się także młodzież szkolna 
oraz harcerze.
„Bo przyśniła się harcerzom Pol-
ska czekana od tylu, tylu lat,
o którą modlili się ojciec i matka, 
za którą umierał niejeden dziad.
Przyśniła się harcerzom Polska w 
purpurze żołnierskiej krwi, 
która szła z pola bitew gościńcem 
i pukała do okien i drzwi.
Wybiegli harcerze ze swoich kom-
nat przypadli Polsce do nóg i pa-
trzą, 
a w mrokach przyziemnych, zło-
wieszczych czai się wróg.
Dobywa ostrze, żelazo, zbójecką 
unosi dłoń, 
więc obudziły się wszystkie lwow-
skie dzieci i pochwyciły za broń.
Poniosły groźny ostry wir walki, 
sztandar swych snów
 i osłoniły własnymi piersiami 
swój ukochany Lwów”

 Wśród obrońców Lwowa byli 
m.in. 14-letni Adaś Michalewski, 
14-letni Jurek Bitschan, który 
poległ na Łyczakowie, 16-letni 
Ludwik Pyzik, który zginął pod 
Cytadelą, 15-letni Wilhelm Ha-

luza, który poległ pod Kulparko-
wem, 14-letni Tadzik Jabłoński, 
który poległ podczas ataku na 
Szkołę Kadecką, 13-letni Antoś 
Petrykiewicz, który przeszedł do 
historii jako najmłodszy w całym 
Wojsku Polskim kawaler Orderu 
Virtuti Militari i wielu, wielu in-
nych. Dzieci, które brały udział w 
obronie miasta nazwano później 
Orlętami Lwowskimi.
 Najpiękniejszy hołd poległym 
Orlętom złożył Kornel Makuszyń-
ski , pisząc:

„Na te groby powinni z daleka 
przychodzić pielgrzymi, by się 
uczyć miłości do Ojczyzny. Po-
winni tu przychodzić ludzie małej 
wiary, aby się napełnić wiarą nie-
złomną, ludzie miałkiego ducha, 
aby się nadyszyć bohaterstwa. A 
że tu leżą uczniowie w mundu-
rach, przeto ten cmentarz jest jak 
szkoła, najdziwniejsza szkoła, w 
której dzieci jasnowłose i błękit-
nookie nauczają siwych o tym, że 
ze śmierci ofiarnej najbujniejsze 
wyrasta życie”.

 3 marca 1920 r. został podpisany 
traktat brzeski kończący działania 
wojenne na froncie wschodnim. 
„Dopiero po przejściu frontu ro-
dzice opowiadali mi, jak wiele 
nasi rodacy wycierpieli. Przez 
Rosochowaciec, Podwołoczyska 
przechodziła 6 Dywizja Konna 
armii Siemiona Budionnego, która 
później 17 sierpnia 1920 r. wal-
czyła z Orlętami Lwowskimi w 
bitwie pod Zadwórzem. Rosjanie 
rabowali i zabijali bezbronnych 
Polaków. Jednemu z uczestników 
bitwy, który walczył w batalionie 
harcerskim kapitana Bolesława 
Zajączkowskiego udało się prze-
żyć. Gdy przyszedł do domu we 
Lwowie ojciec go nie poznał. Opo-
wiadał, że widział, jak siczowcy 
po bitwie pozwolili szwadronom 
kobiecym pastwić się nad zwło-
kami młodych chłopców do tego 
stopnia, że nie można było ich 
rozpoznać. Szwadrony tworzone 
były z kryminalistek skazanych 
na śmierć przez cara, ale władza 
ludowa w ramach rehabilitacji po-
zwoliła im brać udział w walce po 
stronie bolszewików. Poległych 
młodych Polaków, których roz-
poznano na polu bitwy grzebano 
na Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie. Pozostałych w kurhanie-
-mogile pod Zadwórzem”.
Kwiaty Zadwórza, czy pamiętacie 
tamtą letnią ciepłą noc,
jak młody harcerz stał na warcie 
dbając o swych przyjaciół los.
Wyszło ich ze Lwowa ponad trzy-
stu, powstrzymać konnej armii 
trzon,
obronić Polskę od bolszewizmu z 
męstwa zbudować ofiarny tron.
O Termopile, polskie Termopile 
tam ofiara z młodej polskiej krwi,
pod kurhanem we wspólnej mogi-
le wolna Polska harcerzom się śni.

Lasy, Lasy Zagórza, czy pamię-
tacie, jak pod osłoną waszych 
drzew,
biegł do ataku młody harcerz i od 
kul wroga na mchu padł.
Legło ich tam ponad trzystu, ofia-
ra męstwa dała plon,
gdyż dzikie hordy bolszewizmu 
potknęły się o polski dąb

 W latach dwudziestych Ukraińcy 

i Żydzi utrzymywali nielegalny 
kontakt z bolszewikami. Zdarza-
ło się dosyć często, że na Kresach 
płonęły polskie zagrody i pola ze 
zbożem. Ten proceder zahamo-
wało dopiero powstanie jednostek 
wojsk Korpusu Ochrony Pogra-
nicza w 1924 roku . „Nawet po 
żniwach Ukraińcy podpalali stogi 
zboża. Bogaci polscy ziemianie 
nie zwozili ich do gospodarstw, 
tylko młócili bezpośrednio na po-
lach. Woły lub konie ciągnęły na 
pola specjalne maszyny parowe 
oraz młocarnie. Pamiętam, jak te 
łany zbóż falowały przed zbiora-
mi. To był piękny widok, który 
do dzisiaj mi się śni. Obecnie w 
okolicach Podwołoczysk nie ma 
już takich pól. Gdy byłem na wy-
cieczce i odwiedziłem po latach 
rodzinną miejscowość, nie za-
uważyłem łanów żyta i pszenicy. 
Nasz ogród i sad był przed wojną 
pielęgnowany. Obecnie wszystko 
jest zarośnięte chaszczami, a drze-
wa dziczeją bez opieki ogrodnika. 
Gdy przyjechałem z wycieczki 
ułożyłem wiersz:
Przed snem modlitwę zmów, choć 
bez słów.
Za cmentarz Orląt, za Zbaraż, Wo-
łyń, Tarnopol, kochany Lwów.
Niech wskrzesi Bóg, niech da nam 
Bóg, niech wróci Polska znów za 
Bug.
Tam przodków groby, przelana 
krew niewinnych dzieci.
Wiemy czyja to zbrodnia, czyj to 
był gniew.
Tam nasze ziemie, tam był nasz 
ród.
Powrócić tam, tak nam dopomóż 
Bóg.
Tam  nasze pola porastają teraz 
chwastami.
Kiedy wrócimy zamienią się znów 
w łany szumiące kłosami.
Zapachnie znów gryka, zakwitnie 
znów len.
O Boże, czy to znowu musi być 
ten mój sen”

 Kilka lat po powrocie z kliniki 
we Lwowie do Podwołoczysk Jó-
zef Kossowski ożenił się z Marią, 
z domu Zajączkowską i zaczęli 
wspólnie gospodarować. „Przejął 
część gruntów po swojej siostrze 
Domiceli, która wyjechała jeszcze 
przed wybuchem I wojny świa-
towej do Ameryki. Z rozparcelo-
wanego folwarku Żyda Mordko 
Turyna dokupił kilka hektarów 
ziemi. Dodatkowo miał duże pole, 
które matka wniosła w wianie”.
 Siostra z Ameryki przesyłała Józe-
fowi pieniądze na budowę domu i 
kupno ziemi m.in. w Kamionkach 
i Podwołoczyskach. Była przeko-
nana, że wróci do Polski i osiedli 
się w okolicach Rosochowaćca. 
Józef wysyłał Domiceli niezbędne 
dokumenty oraz fotografie zaku-
pionej parceli. „Kiedy jednak ciot-
ka owdowiała i wyszła za mąż za 
innego mężczyznę, zrezygnowała 
z przyjazdu na Podole i kazała 
ojcu sprzedać swoją część. Nie 
było to jednak takie proste, gdyż 
tato był związany słowem kup-
na z Żydem Mordkiem Turynem. 
Ciotka więc zaproponowała, żeby 
na mnie przepisać gospodarstwo 
ojca, natomiast część ciotki, moje-
mu bratu Janowi. Równowartość 
objętego gospodarstwa ojciec miał 
spłacać w ratach przez wiele lat”.
 Józef Kossowski miał wielki au-
torytet u swoich sąsiadów. Nale-
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żał do osób, które posiadały duży 
areał ziemi. „Większe pola mieli 
Wróblewscy, którzy byli przesie-
dleńcami z Mazur, potem my i 
Bieniowscy. O wiele mniej miała 
wielodzietna rodzina Czyrskich. 
Na Podolu ziemie były żyzne i 
urodzajne. Latem podczas żniw, 
na lekko pofałdowanej powierzch-
ni rozciągały się łany zbóż. Pa-
miętam, jak ojciec zabierał mnie 
na pola i mówił: to wszystko bę-
dzie twoje synu”. Przez wiele lat 
Zygmunt miał nawet żal do niego 
za to, że ten na uwagi swoich są-
siadów, że pracuje więcej niż za-
trudnieni u niego parobkowie od-
powiedział: „bo ja kocham swoją 
ziemię, może nawet bardziej niż 
żonę i dzieci”.
 W 1921 r. Rosochowaciec liczył 
145 zagród i 760 mieszkańców, w 
tym: 416 Polaków, 287 Rusinów i 
56 Żydów. W latach trzydziestych  
w miejscowości dominowali Po-
lacy (54%) i Ukraińcy (36%), na-
tomiast Żydzi stanowili 8% ogółu 
mieszkańców. Pozostałe nacje 
stanowiły ok. 2 %. Wieś sołecka 
należała do parafii i gminy Pod-
wołoczyska.
Przed I wojną światową prze-
chodziła przez miejscowość linia 
kolejowa łącząca duże miasta. 
Można było stamtąd dojechać 
bezpośrednio m.in. do Moskwy, 
Władywostoku, nad Morze Czar-
ne do Odessy i Sewastopola.
Natomiast pobliskie Podwołoczy-
ska w latach trzydziestych liczyły 
461 zagród i 3945 mieszkańców, 
w tym Żydzi stanowili 60%, Po-
lacy 30%, a Ukraińcy 10%. Miej-
scowość były kiedyś bogata w 
ujęcia wody pitnej, ale jak to opo-
wiadają obecnie jej starsi ukraiń-
scy mieszkańcy „przeklęci Polacy 
zabrali ze sobą rzekę i źródełka”. 
W miasteczku znajdowała się sie-
dziba gminy i parafii.
 Zygmunt Kosowski jako mały 
chłopiec jeździł często z ojcem i 
dziadkiem do krewnych na Po-
dolu i Pokuciu. Piękno tych ziem 
wspomina obecnie z rozrzewnie-
niem. Wśród nich był wspaniały 
kurort w Jaremcze nad Prutem, 
który w okresie międzywojennym 
dorównywał takim ośrodkom jak 
Zakopane, czy też Krynica, Prze-
łęcz Legionów (nazywaną także 
Pantyrską), gdzie II Brygada Le-
gionów Polskich po jej sforsowa-
niu wzniosła krzyż z napisem:

„Młodzieży Polska, patrz na ten 
krzyż, 
Legiony Polskie dźwignęły go 
wzwyż,
Przechodząc góry, lasy i wały,
Dla Ciebie: Polsko! i dla twej 
chwały”,  
a także Śniatyń nad Prutem, któ-
ry za czasów króla Jana III So-
bieskiego był warowną twierdzą. 
Pamięta również Kniaże nad Cze-
remoszem, w których urodził się 
1927 r. znany, nieżyjący już aktor 
Zbigniew Cybulski , spędzający 
swoje dziecięce lata w majątku 
Józefa i Izabeli Jaruzelskich (ku-
zynów gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego), a także Supranówkę poło-
żoną pomiędzy Rosochowaćcem 
a Podwołoczyskami, gdzie swoją 
siedzibę miał ród Zawistowskich. 
Jeden z jego męskich potomków 
ożenił się z Kazimierą Jasińską  
znaną poetką i tłumaczką Młodej 
Polski.

W wieku 7 lat Zygmunt wraz ze 
swoim ojcem oraz dziadkiem 
chodził na wędrówki wzdłuż jaru 
rzeki Dupa, która wpada do Se-
remetu. Na wyższych partiach 
zboczy pomiędzy Kasperowcami 
a Bedrykowcami uformowane są 
tzw. gzymsy skalne ciągnące się 
na odcinku około 2 km. Wyizolo-
wana forma terenu tworzy w tym 
miejscu ostańce, fantastycznie 
ukształtowane zgrupowania skal-
ne, w których trójka Kossowskich 
dopatrywała się różnych postaci. 
„Dziadek pokazywał mi skały i 
nadawał im nazwy znanych posta-
ci z literatury polskiej. Wśród nich 
doszukiwał się postaci Wołody-
jowskiego z szablą, Muszalskiego 
z napiętym łukiem wypuszcza-
jącego strzałę z jednego brzegu 
Dniepru na drugi, czy też Juranda 
ze Spychowa”.
 W latach trzydziestych Józef 
Kossowski nadal utrzymywał sta-
ły kontakt z byłymi legionistami. 
„W Kaczanówce mieszkała ro-
dzina pułkownika Jaruzelskiego 
pochodzącego z Kniaża-Załucza 
pod Śniatynem, który brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej 
i był oficerem łącznikowym po-
między Naczelnikiem Józefem 
Piłsudskim a atamanem Semenem 
Petlurą. Latem każdego roku w 
domu Jaruzelskich spotykali się 
na uroczystościach rocznicowych 
wszyscy legioniści mieszkający w 
tej części Pokucia. Ze względu na 
napięte stosunki ludności polskiej 
z Ukraińcami, którzy chcieli utwo-
rzyć swoje państwo, legioniści 
musieli zachować szczególne bez-
pieczeństwo. Grasujące po wsiach 
nacjonalistyczne bandy napadały 
na Polaków i ich gospodarstwa. 
Odczuwalny był silny separatyzm 
ukraiński. Popi w cerkwiach jaw-
nie namawiali miejscową ludność 
do nienawiści wobec Polaków. 
„Najpierw na nasze podwórko 
przyjeżdżali podkomendni, któ-
rych ojciec serdecznie witał. Na-
stępnie zabierał z domu sakwę 
oraz mundur i wraz z kolegami 
wyjeżdżał bryczką do Kaczanów-
ki. Kilka kilometrów przed dwo-
rem Jaruzelskich ojciec przebierał 
się w szopie (wiacie) w galowy 
mundur, gdyż było to umówione 
miejsce spotkania byłych legioni-
stów. Po przyjeździe na miejsce 
robił zbiórkę i meldował pułkow-
nikowi gotowość bojową”.
 Zygmunta  już od dziecka inte-
resowały konie. W stajni trzymali 
kilka par do pracy w gospodar-
stwie oraz w celach hodowlanych 
z myślą o sprzedaży dla wojska. 
„W wyznaczonym dniu przyjeż-
dżała specjalna komisja wojskowa 
z weterynarzem, który sprawdzał 
stan zdrowia koni i szacował ich 
wartość”.
 W 1937 roku Zygmunt Kosow-
ski miał możliwość poznania 
dowódcy poleskiej brygady Kor-
pusu Ochrony Pogranicza puł-
kownika Stefana Roweckiego , 
późniejszego komendanta Armii 
Krajowej ps. „Grot”, który wraz 
ze swoimi oficerami wjechał na 
dziedziniec ich domu. Ponieważ 
ojca w tym czasie nie było, Zyg-
munt czynił honory gospodarza i 
zameldował dowódcy: „witam w 
naszych progach niewysokich dla 
pana pułkownika dyplomowane-
go”. Rowecki zdumiony zapytał 
chłopca skąd zna stopnie oficer-

skie i wie, że jest pułkownikiem 
dyplomowanym, na co Zygmunt 
odpowiedział: „bo pułkownik ma 
na patkach orzełka, którego mogą 
mieć tylko oficerowie dyplomo-
wani”. Po takiej odpowiedzi Ste-
fan Rowecki przeegzaminował 
Zygmunta z wszystkich stopni 
wojskowych od szeregowego, do 
generała.
 W roku 1938 ojciec Zygmunta 
otrzymał zaproszenie od swojego 
kolegi na uroczystość związaną z 
awansem na stopień generała. Do 
Wiśniowiec Józef zabrał ze sobą 
syna, matkę chrzestną, oraz jej 
15-letniego syna Gustawa, który 
był harcerzem. Po drodze zatrzy-
mali się w Maksymówce u ciot-
ki, która wyprasowała Józefowi 
mundur galowy. Jechali bryczką 
tzw. baworką  zaprzęgniętą w 
dwa konie – podolaki (konie były 
używane w wojsku do ciągnię-
cia ciężkich dział). 10 km przed 
Wiśniowcem w okolicach rzeki 
Horyń podróżnych dogoniła ka-
reta zaprzęgniętą w parę pięknych 
koni. W karecie siedziały kobiety 
ubrane w fikuśne kapelusze oraz 
kolega z wojska, którego Józef 
nazywał Dziunio. „Po przywitaniu 
się ciotka uszczypliwie zapytała 
mnie, czy te pięknie wyglądające 
i pachnące perfumami panie po-
trafią robić tak pyszne masło jak 
twoja matka?”.
Po dotarciu do dworu w Wiśniow-
cu Józef wziął udział w uroczystej 
gali, a następnie zdegustowany 
arystokratycznymi manierami i 
wielkopańską atmosferą postano-
wił wrócić do domu. „Ojciec był 
bardzo niezadowolony z wyjazdu. 
Nie należał do osób, które lubi-
ły bawić się i trwonić pieniądze. 
Jego życie codzienne wypełniała 
praca w gospodarstwie od świtu 
do nocy oraz wychowanie dzie-
ci w duchu patriotycznym. Był 
szczęśliwy, kiedy przebywał w 
otoczeniu swoich kolegów, z któ-
rymi walczył w legionach o wolną 
Polskę”.
 Podczas kolejnego spotkania 
legionistów 14 sierpnia 1939 r. 
Zygmunt jako kilkuletni chłopiec 
przyjechał ze swoim ojcem do Ka-
czanówki. W tym samym czasie 
na wakacje do swojego wuja przy-
jechał spod Lublina gimnazjalista 
Wojciech Jaruzelski, późniejszy 
generał, Minister Obrony Naro-
dowej i prezydent RP. Zygmunt 
uprosił ojca, żeby dał mu popilno-
wać koni, które tak bardzo lubił. 
„Co ty tu robisz” – zapytał mnie 
Jaruzelski, na co odpowiedziałem 
– „pilnuję koni panom legioni-
stom”. „Tej swołoczy?!” – usły-
szałem w odpowiedzi. Zygmunt 
nie wiedział, co znaczy to słowo i 
zapytał o jego znaczenie ojca. Jó-
zefowi zrobiło się przykro i wsiadł 
smutny do bryczki. Jego dowódca 
zaczął go wypytywać, co się stało, 
czy może się źle czuje? W końcu 
pułkownik nie wytrzymał i powie-
dział: „daję ci kapitanie wyraźny 
rozkaz opowiedzenia całej histo-
rii”. Po chwili Józef wyjaśnił, co 
się stało. Zdenerwowany dowódca 
oświadczył, że Jaruzelski odpowie 
za zniewagę legionistów i rozka-
zał mu przeprosić zebranych go-
ści.
 Latem 1939 r. Józef Kossowski 
wynajął 3 chłopców do pilnowa-
nia pola, dwóch Polaków i Ukra-
ińca. „Ojciec za pracę dobrze im 

płacił. Zorganizował szałas do 
spania i dowoził jedzenie słoninę, 
kiełbasę i szynkę. Obok naszej po-
siadłości było jezioro oraz źródeł-
ko, z którego biła zimna i czysta 
woda. Chłopcy stawiali przy źró-
dełku półmetrowe gliniane garnki, 
w których chłodziło się mleko. 
Któregoś dnia sąsiad poinformo-
wał ojca, że jego parobkowie palą 
ognisko między stogami zboża. 
Ten wskoczył na bryczkę i poje-
chał sprawdzić. Na miejscu zoba-
czył ich przy ognisku, grających w 
karty i palących jeszcze nie zmłó-
cone zboże. Tak się zdenerwował, 
że natychmiast zwolnił ich z pra-
cy. Na drugi dzień po przyjeździe 
na pole ujrzeliśmy spalone w od-
wecie stogi. Po zgłoszeniu zajścia 
i wszczęciu dochodzenia przez 
policję ujawniono, że podpalenia 
dokonał ukraiński chłopiec w ra-
mach zemsty za zwolnienie go z 
pracy i rzekome pobicie. Sprawa 
trafiła nawet do sądu w Skałacie, 
ale po złożeniu wyjaśnień okazało 
się, że to jego ojciec go pobił za to, 
że źle pilnował pańskiego pola”.
     W drugiej połowie lat trzydzie-
stych ludność ukraińska współpra-
cująca z nacjonalistami, dokony-
wała licznych prowokacji wobec 
Polaków. Byli to ci sami, którzy 
później w latach 1941-1944 bra-
li udział w mordach na ludności 
polskiej i wznosili hasła: „Smert 
Lacham, komunistom i Żydam. 
My Polaki wybijem, a Żydum wy-
dusem. Takich Ukraine panowaty 
datym musem, krof Lachiw po ko-
lina, a bude Ukraina”.
 Matka Zygmunta Kosowskie-
go, Maria pochodziła z Jacowiec, 
gdzie większość narodową sta-
nowili Polacy. Wieś sąsiadowała 
z Klebanówką, którą zamieszki-
wali przede wszystkim Ukraiń-
cy. Z tej miejscowości pochodził 
m.in. ks. Tadeusz Fedorowicz , 
który w kwietniu 1940 r. został 
aresztowany przez NKWD i osa-
dzony w lwowskim więzieniu na 
Zamarstynowie, gdzie przebywał 
do czerwca tego samego roku. W 
Tarnopolu dobrowolnie dołączył 
do transportu lwowiaków depor-
towanych w głąb ZSRR. Został 
zesłany wraz z innymi w lasy taj-
gi, a następnie do Kazachstanu. 
„Był wielkim Polakiem i patriotą. 
Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał 
go swym kierownikiem ducho-
wym, któremu wiele zawdzięcza. 
Stryj księdza Tadeusza pochodzą-
cy z Kamionek koło Rosochować-
ca był w konflikcie z polskimi du-
chownymi. Był bardzo bogaty, w 
domu miał na ścianach wspaniałą 
polichromię przedstawiającą m.in. 
panoramę bitwy racławickiej i uła-
nów na koniach . Jego własnością 
było kilka hektarów stawów ryb-
nych. Pamiętam jak latem 1939 r. 
kłusowałem na stawach wraz ze 
swoimi rówieśnikami. Wśród nich 
byli m.in.: Edward Wróblewski i 
jego siostra Jadwiga, ich kuzyni 
Edward, Marian i Zbyszek Wró-
blewscy oraz Jan Bazyliński. Pod-
czas łowienia ryb podszedł do nas 
Fedorowicz i strasznie nas zrugał. 
Z tej historii zapamiętałem nato-
miast to, że niósł na rękach 2-let-
nie dziecko, Jacka Fedorowicza , 
który po latach został popularnym 
polskim aktorem i satyrykiem” – 
wspomina Zygmunt.
 Wybuch wojny był dla wielu pol-
skich rodzin ogromnym ciosem. 

Zaczęły się liczne aresztowania 
i represje. Jesienią 1939 r. Podo-
le oraz Pokucie weszły w skład 
proklamowanej Ukraińskiej So-
cjalistycznej Republiki Radziec-
kiej. Ludowych Komisarz Spraw 
Wewnętrznych USRR Iwan Sie-
rowa został wyznaczony przez 
władze Kremla na bezpośredniego 
nadzorcę akcji deportacyjnej. Do 
jego obowiązków należała także 
kontrola procesu depolonizacji 
obywateli zamieszkujących wo-
jewództwa: wołyńskie, stanisła-
wowskie, lwowskie i tarnopolskie.
Informacja o wybuchu wojny 
zmartwiła zwłaszcza mieszkań-
ców przygranicznych miejscowo-
ści. „W czteroklasowej szkole w 
Rosochowaćcu pracowały dwie 
Polki, pani Berlińska i Wojnarow-
ska. Uczyły języka polskiego, ry-
sunków, prac ręcznych, matema-
tyki. Martwiły się i nie wiedziały, 
co zrobić z grupą 15-20 uczniów. 
Chodziły ciągle smutne i zamy-
ślone. Płakały po katach, bo ich 
mężów, oficerów rezerwy zmo-
bilizowano do wojska. Mąż Woj-
narowskiej był w stopniu majora i 
znał bardzo dobrze mojego ojca z 
czasów, gdy wspólnie walczyli w 
Legionach Polskich u Piłsudskie-
go. W okresie międzywojennym 
znany był z tego, że przeciwsta-
wiał się ciągłym prowokacjom 
ukraińskich nacjonalistów. Był 
przeciwnikiem wprowadzania w 
polskich szkołach nauki w języku 
ukraińskim”.
 Zygmunt Kosowski dobrze pa-
mięta dzień, w którym Rosjanie 
zaatakowali Podwołoczyska. „W 
sobotę 16 września zwieźliśmy 
z pola siano, które ojciec składał 
w stogi na strychu nad oborami. 
Siano tak pięknie pachniało, że 
prosiliśmy z bratem naszych ro-
dziców, żeby pozwolili nam na 
nim spać. Zgodzili się i wspólnie 
z ojcem poszliśmy na strych. W 
nocy zaczął padać deszcz i słychać 
było grzmoty, które budziły nas co 
jakiś czas. Wczesnym rankiem 
około godziny 4.00 usłyszeliśmy 
kolejny huk. Ojciec powiedział do 
nas: chłopcy to nie burza, to arty-
leria strzela. Po chwili doszedł do 
nas odgłos serii z karabinów ma-
szynowych.
Rano na naszym podwórku zja-
wiło się kilku mężczyzn, którzy 
zaczęli rozmawiać z ojcem. Usły-
szałem tylko słowa: to co wolicie 
bryczkę, czy furmankę – weźmie-
my wóz, żeby się nie rzucać w 
oczy. Mężczyźni byli ubrani po 
cywilnemu, ale domyślałem się, 
że są to wojskowi, gdyż nosili ofi-
cerki, a spod płaszczy wystawały 
mundury. W końcu ojciec wraz z 
nieznajomymi wsiadł na furman-
kę i razem pojechali w kierunku 
Bogdanówki i Kamionek. Ponie-
waż długo nie wracał zaczęliśmy 
się martwić i postanowiliśmy go 
poszukać.
Na dworcu w Bogdanówce byli 
już czerwonoarmiści, od których 
aż roiło się. Byli brudni, śmierdzą-
cy i panoszyli się wszędzie. Wraz 
z matką i bratem staraliśmy się 
wypatrzyć naszego ojca. W ostat-
niej chwili zobaczyłem go, jak je-
chał wozem. Nie rzucał się w oczy 
Rosjanom Był ubrany w łachmany 
i bardzo zamyślony. Gdy jechali-
śmy już razem w kierunku Podwo-
łoczysk powiedział: to już koniec, 
koniec, przegraliśmy.
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Po przyjeździe do domu okaza-
ło się, że nasza kucharka, którą 
matka wynajmowała na czas żniw 
pichciła Sowietom jakieś jedzenie, 
zupełnie nie pytając nas o zdanie.
W tym dniu podczas walk w obro-
nie miasta zginął nasz sąsiad Wła-
dysław Wawrzynów, który był 
sierżantem i dowódcą placówki 
KOP w Podwołoczyskach”.
     Przegrana kampania wrześnio-
wa oraz atak ZSRR na Polskę 
odebrały wielu Polakom nadzieję 
na odzyskanie wolności. Aresz-
towani żołnierze prowadzeni byli 
w długich kolumnach do obozów 
jenieckich rozlokowanych na te-
rytorium ZSRR. Ludność cywil-
na z przygnębieniem patrzyła na 
tych, którzy tak dzielnie bronili 
polskich granic przez pierwsze 
tygodnie wojny. Maszerującym do 
niewoli żołnierzom przekazywano 
ukradkiem żywność oraz ciepłe 
ubranie.
 Pomimo młodego wieku Zyg-
munt Kosowski również pomagał 
deportowanym Polakom. Pamięta, 
że półtora kilometra od Podwoło-
czysk, Sowieci prowadzili kolum-
nę polskich jeńców. Wśród nich 
był oficer, któremu Zygmunt po-
dał tobołek z jedzeniem. Za udzie-
lenie mu pomocy dzieci ukraiń-
skie i żydowskie pobiły go.
Po wojnie, w latach 70. Zygmunt 
odnalazł tego oficera. Okazało się, 
że żołnierzowi udało się uciec z 
sowieckiego transportu, a był nim 
późniejszy ordynator oddziału we-
wnętrznego szpitala w Jaśle dok-
tor Zbigniew Paczosa.
 W 1940 roku na Syberię i do Ka-
zachstanu zostało wywiezionych 
setki tysięcy Polaków. Wśród nich 
byli także mieszkańcy powiatu 
skałackiego. „W Podwołoczy-
skach niedaleko naszego domu 
znajdowała się stacja kolejowa, 
z której transportowano Polaków 
w głąb ZSRR. Zapełnione pocią-
gi jechały najczęściej z kierunku 
Lwowa. Bolszewicy pilnowali 
transportów, w których były m.in. 
płaczące dzieci proszące bezsku-
tecznie o chleb i wodę. Wiele z 
nich umierało z zimna i głodu. Ro-
dziny siłą przeciskały zamarznię-
te niemowlęta przez zakratowane 
okna wagonów prosząc przechod-
niów o chrześcijański pochówek. 
Zebrane przed rampą kolejową 
zamarznięte zwłoki niemowląt, 
rodziny zbierały i grzebały na 
cmentarzu”.
 Pewnego razu do domu Kossow-
skich przybiegła służąca Jaruzel-
skiego z Kaczanówki, którą na-
zywano Wołena. Poinformowała 
go, że wywożą ludzi na Syberię. 
Wśród nich był m.in. jej pan. „Oj-
ciec był zobowiązany pomóc swo-
jemu dowódcy. Chciał się z nim 
pożegnać. Zabrał z domu wódkę, 
szynkę, kiełbasę i poszedł na dwo-
rzec w Podwołoczyskach. Pod-
szedł do czekistów i pyta: czy w 
transporcie znajduje się jego zna-
jomy, któremu chce dać w mor-
dę, a następnie poczęstował żoł-
nierzy zabranym jedzeniem oraz 
wódką. Czekiści z uśmiecham na 
twarzy zabrali prowiant i pozwo-
lili mu poszukać znajomego. Po 
dłuższych poszukiwaniach ojciec 
znalazł na rampie kolejowej Jaru-
zelskiego oraz jego rodzinę. Za-
meldował się i powiedział, że mu 
pomoże. Dał mu zabraną z domu 
żywność, wódkę i szubę. Jaruzel-

ski powiedział: Józek wiedziałem, 
że ty o mnie nie zapomnisz. Dwu-
krotnie ratowałeś życie naszej ro-
dzinie. I tym razem ci dziękuję. 
Wkrótce transport odjechał w głąb 
ZSRR”.
 Po 2-3 dniach do domu Kos-
sowskich przyszła Żydówka Nu-
sia Akselrad, która mieszkała 
w przybudówce na ich posesji i 
pracowała w sowieckim urzędzie. 
Płacząc poinformowała rodzinę 
Kossowskich, że została zmu-
szona zapisać ich na listę osób 
przewidzianych do deportacji na 
Syberię. Przez długi okres czasu 
odwlekała to, ale na rodzinę Kos-
sowskich doniósł parobek ukraiń-
ski, który kilka lat wcześniej był 
wynajmowany przez Józefa do 
żniw. „Do rana rodzina nie spała. 
Ojciec ciągle powtarzał, że musi 
nas uratować od zesłania. Rano 
poszedł na posterunek NKWD 
i nie było go przez parę godzin. 
Wszyscy martwiliśmy się, co się z 
nim stało. Gdy wrócił powiedział, 
że prawdopodobnie jesteśmy ura-
towani, ponieważ zaproponował 
Sowietom utworzenie na naszym 
gospodarstwie kołchozu”.
Do czasu masowych wysiedleń 
nikt z mieszkańców okolicznych 
miejscowości nie chciał się zgo-
dzić na oddanie ziemi do spół-
dzielni. Po zorganizowaniu przez 
miejscowy aktyw partyjny zebra-
nia, na które przybyli mieszkań-
cy wsi, Kossowski jako pierwszy 
złożył podanie o przystąpieniu do 
kołchozu. „Ludzie pytali ojca: Jó-
zek, co ty robisz, zgłupiałeś. Ale 
jeden Węgier nazwiskiem Bakun 
wstał i powiedział do wszystkich: 
zapisujcie się, Józek wie, co robi, 
a poza tym długo to nie będzie 
trwać. Po założeniu spółdzielni 
ojciec pracował tam jako starszy 
koniuszy”.
 Jesienią 1940 r. ukraiński mili-
cjant nazwiskiem Popow otrzy-
mał rozkaz od władz Sowieckich 
rozprowadzenia na nocleg enka-
wudzistów do bogatszych pol-
skich rodzin. Kilku z nich trafiło 
do domu Kossowskich. „Rosjanie 
żądali za każdym razem wódy 
i dobrego jedzenia. Po alkoho-
lu chętnie opowiadali o swoich 
wrażeniach z egzekucji przepro-
wadzanych na polskich oficerach 
wiosną 1940 r. Opowiadali swoje 
przeżycia w tak ordynarny, pry-
mitywny i drażliwy dla każdego 
Polaka sposób, że nie mogliśmy 
tego słuchać. Nie chcieliśmy wie-
rzyć, że człowiekowi może spra-
wić przyjemność znęcanie się i 
zabijanie ludzi. Na drugi dzień, 
gdy już wytrzeźwieli pytali mnie, 
co słyszałem. Odpowiedziałem, że 
nic nie rozumiem. Rozwścieczony 
enkawudzista wyciągnął naganta i 
straszył rozstrzelaniem. Matka za-
częła im tłumaczyć, że jestem tyl-
ko dzieckiem i prosiła, żeby mnie 
nie krzywdzić. W końcu bolsze-
wik wyciągnął broń i powiedział, 
że nas wszystkich zastrzeli. Jed-
nak widząc strach i usilne błagania 
matki zostawił nas w spokoju”.
Niewielkie grupy funkcjonariuszy 
NKWD nocowały w polskich do-
mach jedynie po 2-3 dni, po czym 
milicjant przyprowadzał następną 
grupę. „W końcu zabrakło nam 
jedzenia i wódki. Ojciec musiał 
chodzić do sąsiadów pożyczać 
alkohol. Rodzice zastanawiali się, 
ile razy jeszcze Sowieci do nas 

przyjdą”.
 Pod koniec sierpnia 1941 roku do 
Podwołoczysk weszli Niemcy i 
aresztowali tych, którzy współpra-
cowali z Sowietami. Józef Kos-
sowski był również aresztowany 
wraz z innymi za przystąpienie 
do kołchozu. Doraźny wojskowy 
sąd polowy skazał ich na karę 
śmierci. „Mężczyzn ustawiono 
pod murem na boso. W plutonie 
egzekucyjnym znajdował się mili-
cjant ukraiński, który służył u ojca 
za parobka (ten, co podpalił stogi 
zboża). Tak kombinował, tak się 
przesuwał w lewo i prawo, żeby 
tylko stanąć naprzeciwko niego. 
Tato pomyślał, że musi się jakoś 
ratować i zaczął wołać dowódcę 
plutonu egzekucyjnego. Mówił po 
niemiecku, że protestuje przeciw 
takiemu traktowaniu, ponieważ 
jest byłym oficerem niemieckim. 
Mimo że porucznik kazał opu-
ścić broń, Ukrainiec wystrzelił 
w kierunku skazanych. Kula tra-
fiła w kamień w murze, którego 
odprysk trafił w ucho ojca raniąc 
go mocno. Porucznik zabrał broń 
Ukraińcowi, dał mu kopniaka i 
wygonił. Milicjant tak szybko 
uciekał, że po drodze zgubił buta, 
co wszystkich zebranych na placu 
rozbawiło. Gdy porucznik plutonu 
zbliżył się, ojciec zażądał rozmo-
wy z oficerem z wyższym od nie-
go stopniem. Wspólnie podeszli 
do komisji tworzącej protokoły 
polowe, której stolik stał 50 m da-
lej i zameldował się po niemiecku. 
Okazało się, że przewodniczącym 
komisji był major, z którym ojciec 
wspólnie walczył podczas I woj-
ny światowej. Poznali się, kiedy 
ojciec był oficerem łącznikowym, 
a Niemiec kadetem na przeszko-
leniu w tej samej jednostce. Po 
wyjaśnieniu całego zajścia pluton 
egzekucyjny już nikogo nie roz-
strzelał”.
 Podczas wojny o swoje życie mu-
sieli się obawiać przede wszyst-
kim Żydzi, którzy byli traktowani 
przez Niemców i nacjonalistów 
ukraińskich jak podludzie. Jed-
nego z nich rodzice Zygmunta 
Kosowskiego ukrywali bezin-
teresownie podczas wojny w 
swoim domu. Nazywał się Salo 
Twiaschor. Trafił do nich jesienią 
1941 r., gdy Kresy Wschodnie II 
Rzeczypospolitej były już pod 
okupację niemiecką. Jego żona 
oraz dzieci chciały schronić się u 
rodziny Krasuli, ale byli u nich za-
kwaterowani ukraińscy policjanci. 
Ostatecznie trafili do innej rodziny 
z Podwołoczysk.
 Na przełomie lata i jesieni 1942 
r. w Kamionkach Niemcy zorga-
nizowali obóz pracy dla Żydów, 
którzy pracowali przy torach ko-
lejowych. Była to grupa około 50 
osób. Podczas wykonywanych 
robót śpiewali piosnkę i w jej 
rytm tłukli kilofami grunt mię-
dzy podkładami. Śpiewali: „Nas 
Śmigły-Rydz nie nauczył nic, a 
nasz Hitler złoty nauczył roboty”. 
Zygmunt idąc na ryby i przecho-
dząc obok ogrodzenia lagru został 
zaczepiony przez jednego z więź-
niów, który kopał głęboki dół. Żyd 
prosił, żeby mu przynieść chleba, 
a w zamian odda swój zegarek. 
Zygmunt nie chciał zegarka, ale 
zgodził się dostarczyć żywność. 
Wrócił jednak dopiero pod wie-
czór, gdyż z obozu dochodziły 
strzały. Gdy przybiegł na miejsce 

spotkania zobaczył zasypany dół 
i „bulgotającą” ziemię, która się 
jeszcze ruszała. Pobiegł szybko do 
domu i opowiedział całą historię 
rodzicom oraz ukrywanemu Ży-
dowi Salo Twiaschorowi. Na dru-
gi dzień, gdy poszedł w to samo 
miejsce zobaczył na powierzchni 
ziemi zakrzepniętą krew. Praw-
dopodobnie Niemcy rozstrzelali 
wszystkich pracujących Żydów, 
a ciała wrzucili do dołu i zasypali 
ziemią.
Relację Zygmunta Kosowskiego 
potwierdza jego były pacjent Ste-
faniuk osiedlony w Dzierżkowi-
cach pod Branicami, który przed 
wojną mieszkał w Chmieliskach 
koło Kamionek. O mordzie dużej 
grupy Żydów rok wcześniej wspo-
mina także Józef Adamiuk pocho-
dzący z tej samej miejscowości.
 Jesienią 1942 roku Zygmunt 
Kosowski widział wraz z innymi 
dziećmi z Rosochowaćca, Korszy-
łówki i Klebanówki, jak Niemcy 
prowadzili tzw. traktem tatarskim 
(droga w kierunku Zbaraża) grupę 
50-60 Żydów niosących na ple-
cach swoje tobołki. Dzieci pasły 
krowy i ze wzgórza obserwowa-
ły, jak konwojowali ich uzbrojeni 
niemieccy żandarmi na rowerach. 
Do pomocy mieli policję żydow-
ską, która swoich rodaków trakto-
wała w sposób nieludzki i poniża-
jący. „Wojskowi szli za kolumną 
pędzonych Żydów i zachowywali 
się jakby byli pijani. Bawiło ich 
to, że jeden z żydowskich starców 
upadł na ziemię i nie miał sił dalej 
maszerować. Gdy kolumna odda-
liła się o 100 m, podeszło do niego 
dwóch żydowskich policjantów 
i pałkami zaczęło go bić. Starzec 
się już nie podniósł, został za-
bity. Po chwili, jeden z Żydów z 
kolumny marszowej podbiegł do 
nieżyjącego starca i zabrał jego to-
bołek. Na drugi dzień przyjechała 
grupa ludzi oddelegowana przez 
sołtysa z Korszyłówki lub Kleba-
nówki i pochowała Żyda zabitego 
przy drodze”.
 W latach 1941-1943 ludność ży-
dowska mieszkająca w Podwoło-
czyskach została wymordowana 
przez Niemców. Zginęło ponad 2 
tys. wyznawców judaizmu. Nato-
miast z rąk policji ukraińskiej oraz 
szowinistycznych band ukraiń-
skich śmierć poniosło ok. 20 osób, 
głównie poza terenem miasteczka, 
na drogach i we wsiach, do któ-
rych mieszkańcy jeździli przede 
wszystkim po żywność.
 Wymordowaną ludność żydow-
ską pracującą na nasypach ko-
lejowych Niemcy zastępowali 
młodzieżą polska oraz nieliczną 
grupą Ukraińców. Nazywano ich 
potocznie bałdystami, a czasa-
mi junakami. Ich praca polegała 
na układaniu torów kolejowych, 
naprawie mostów i wzmacnianiu 
nasypów. Za pracę otrzymywali 
skromne wynagrodzenie. Zyg-
munt przypomina sobie, jak grupy 
pracujących chłopców śpiewały 
podczas pracy: „u bałdystów do-
bra zupa, litr wody jedna krupa”. 
Po wkroczeniu na Podole Armii 
Czerwonej mężczyźni byli siłą 
wcielani do wojska oraz wysyłani 
do pracy w Donieckim Zagłębiu 
Węglowym. Wielu także zostało 
rozstrzelanych za kolaborację z 
Niemcami.
 Jesienią 1943 r. mieszkańcy jed-
nej z kolonii położonej w pół-

nocno-wschodniej części powiatu 
włodzimierskiego w obawie przed 
pacyfikacją postanowili opuścić 
miejscowość i wyjechać na teren 
Generalnego Gubernatorstwa. 
Byli to osadnicy polscy, którzy 
po wojnie polsko-bolszewickiej 
otrzymali w ramach rekompensa-
ty ziemie na Wołyniu za walkę w 
obronie ojczyzny. Tabor eskorto-
wany był przez żołnierzy niemiec-
kich, którzy zostali opłaceni przez 
uciekających Polaków. Wśród 
uchodźców była rodzina Tarskich, 
która miała dwóch 14-letnich sy-
nów bliźniaków, Adama i Bartka. 
W trakcie podróży obaj bracia 
zachorowali, więc matka z ojcem 
postanowili odwieźć chorych sy-
nów do krewnych, do Szczurowic 
oraz Łopatynia w powiecie radzie-
chowskim. „Chłopcami zaopieko-
wała się ich ciotka nazwiskiem 
Hałuszczyńska. Rodzice chcąc jak 
najszybciej dołączyć do kolumny 
uciekinierów przedzierali się przez 
las, w którym napotkali oddział 
banderowców mordujących ich 
sąsiadów z kolonii oraz niemiecką 
ochronę taboru. Tych, którzy pró-
bowali uciec i wydostać się z pu-
łapki bandyci dożynali nożami lub 
dobijali siekierami. Tarscy zostali 
zauważeni przez upowców. Ojciec 
bliźniaków krzyknął w ostatniej 
chwili do żony, żeby uciekała i ra-
towała chłopców, po czym został 
zabity. Natomiast kobieta w trak-
cie ucieczki została postrzelona. 
Ranna przedostała się do Szczuro-
wic, gdzie zajęła się nią jej siostra. 
Niestety po kilku dniach matka 
Adama i Bartka zmarła z powodu 
utraty krwi w szpitalu w Radzie-
chowie. Przed śmiercią opowie-
działa jednak swoim synom o na-
padzie na tabor i mordzie polskich 
kolonistów”. 
Informacja o mordzie bezbron-
nych polskich cywilów wyszła na 
jaw dopiero w 1957 r., kiedy to 
Zygmunt Kosowski został odde-
legowany do służby w kontrwy-
wiadzie i prowadził szkolenia w 
Kamienniku koło Nysy.
 W grudniu 1943 r. banderowcy 
zamordowali w Rosochowaćcu 
dwie stryjenki Zygmunta, Bro-
nisławę i Eugenię Kossowskie. 
„Stryjowie zapoznali je w trakcie 
służby wojskowej we Lwowie 
jako młode pielęgniarki w klinice 
położniczej. Potem obie osiedliły 
się na terenach Rosochowaćca i 
pracowały jako akuszerki. Ukra-
ińcy podstępnie wezwali Bronkę 
do porodu. Niosła pomoc rodzą-
cej kobiecie. Gdy upomniała się o 
zapłatę Ukrainiec powiedział: my 
ci inaczej zapłacimy i zabili ją. W 
tej sprawie zeznawali banderowcy 
złapani przez Sowietów. Następ-
nie NKWD przekazało wiadomo-
ści rodzinie o popełnionej zbrodni.
Syn Bronki, Heniek służył z po-
lecenia AK policji niemieckiej. 
Akowcy wiedzieli w ten sposób 
o wielu planowanych akcjach na 
polskie rodziny. Heniek dostarczał 
broń i amunicję.
 W Podwołoczyskach Zygmunt 
też działał w samoobronie. Był 
najmłodszy. Miał kilku nieco star-
szych od siebie kolegów. Wśród 
nich byli m.in. Edward Wró-
blewski, u którego znajdowała 
się strażnica oraz kuzyni Marian 
i Zbigniew Wróblewscy miesz-
kający na końcu wsi. W wolnych 
chwilach przed zaplanowaną służ-
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bą organizowane były dla mło-
dzieży zajęcia polityczno-wycho-
wawcze, które prowadził oficer 
i komendant z Kaczanówki Jan 
Korman.
 Pod koniec stycznia 1944 r. do 
Rosochowaćca przyjechał tabor 
Niemców uciekających przed 
frontem. Uchodźcy od wieków 
mieszkali na terenie Powołża i 
Doniecka. Ponieważ szosa prze-
chodząca pomiędzy polami Kos-
sowskich była obstawiona żoł-
nierzami Wehrmachtu, tabory z 
kilkunastoma rodzinami musiały 
poruszać się bocznymi drogami. 
Wśród nich było bezdzietne mał-
żeństwo Dawid i Tereska, którzy 
wraz z jej siostrą Eryką nocowa-
li u Kossowskich. „Eryka była 
esesmanką i nosiła ze sobą dwie 
parabelki, którymi zastraszała in-
nych. Podczas zakwaterowania 
zażądała od nas osobnego pokoju 
z ogrzewaniem. Ponieważ matka 
nie chciała jej słuchać (lub nie 
zrozumiała co mówi), Niemka tak 
się zdenerwowała, że wyciągnęła 
broń i wymierzyła w jej stronę. 
Po chwili wypaliła, ale trafiła w 
obraz Matki Boskiej na ścianie. 
Przerażeni domownicy zbiegli 
się w izbie, w której wywiązała 
się sprzeczka. Esesmanka uważa-
ła, że w naszym domu uprawiany 
jest sabotaż i poszła na skargę do 
komendanta taboru, którym był 
lekko utykający niemiecki porucz-
nik”.
W tym samym czasie do wsi wje-
chali Węgrzy z wojskowym trans-
portem sanitarnym. Na dachach 
wozów mieli wyraźnie namalowa-
ne czerwone krzyże. Komendan-
tem taboru był chudy i wysoki ma-
jor Laszlo Ferenc. „Madziar palił 
fajkę, która sięgała mu do piersi i 
nosił za pasem dwa mauzery. Gdy 
wszedł do mieszkania okazał się, 
że jest serdecznym przyjacielem 
ojca z czasów I wojny światowej”.
W trakcie powitania w pokoju 
zjawiła się esesmanka z pistole-
tem, a za nią niemiecki porucznik. 
„Major wytrącił jej z ręki pistolet, 
który złapał jego adiutant. Na-
stępnie powiedział do esesmanki 
– ty grozisz oficerowi. Komendant 
niemieckiego taboru wycofał się i 
stwierdził, że nie będzie się mie-
szał w rodzinne sprawy, a Madziar 
postraszył Niemkę sądem polo-
wym”.
Na drugi dzień tabor z Niemcami 
odjechał, a Węgrzy zostali za-
kwaterowani w domach Ukraiń-
ców. Było ich ok. 150 osób wraz 
z rannymi. „W wozach trzymali 

specjalne naczynia, w których 
rozgrzewano kamienie do ogrze-
wania pomieszczeń dla chorych. 
Po kilku dniach tabor wyjechał w 
kierunku Stanisławowa, a stamtąd 
na Węgry. Ojciec na odjezdne do-
stał od przyjaciela skrzynkę z gra-
natami F1, pistolet esesmanki i ka-
rabin ręczny z amunicją. Doradził 
majorowi, żeby jechali krótszą 
drogą na Zaleszczyki. Jednak za 
Trembowlą w okolicach Mogiel-
nicy tabor został napadnięty przez 
ukraińską bandę, która wszystkich 
wymordowała. Ojciec bardzo pła-
kał i miał wyrzuty sumienia, że 
doradził im tę trasę”.
 13 lutego 1944 r. w Germakówce 
w powiecie borszczowskim zosta-
ła zamordowana przez nacjonali-
stów ukraińskich teściowa Zyg-
munta Kosowskiego, Bronisława 
Konopska z domu Derenowska. 
W tym dniu bandyci dokonali na-
padu na dom weselny u rodziny 
Szczerbów i wymordowali łącz-
nie 28 osób. Natomiast 8 grudnia 
1944 r. na terenie wsi Krzywcze 
Górne banderowcy zabili kuzyna 
Bronisławy, Władysława.
W okresie od lipca 1943 r. do 
stycznia 1945 r. w Germakówce 
szowinistyczne bojówki ukraiń-
skie wymordowały ponad 100 
osób narodowości polskiej. Ran-
nych, okaleczonych i poparzonych 
podczas ataków na gospodarstwa 
zostało co najmniej 14 Polaków.
     W sierpniu 1944 r. w Poczapach 
w powiecie złoczowskim został 
zamordowany Józef Kilarski, ser-
deczny przyjaciel i kolega z cza-
sów legionowych Józefa Kossow-
skiego. Zabił go 22-letni syn Wła-
dysław na rozkaz miejscowego 
dowódcy UPA. „Oficer służył w 
baterii ojca i był dowódcą zwiadu. 
Jego żoną była Ukrainka, z którą 
miał czwórkę dzieci ochrzczonych 
w cerkwi prawosławnej. Ostatni 
raz ojciec widział Józefa Kilar-
skiego na zjeździe pułku w 1938 
lub1939 r. Był bardzo przygnębio-
ny i załamany tym, w jaki sposób 
traktują go żona i dzieci”.
 W tym samym roku w Podwo-
łoczyskach została zamordowana 
przez Ukraińca Myhala należące-
go do nacjonalistów z OUN-UPA 
rodzina Zarwańskich, która sąsia-
dowała z Kossowskimi. „Zabito 
małżeństwo oraz ich młodszego 
syna. Jedynie Bronek przeżył, 
gdyż w 1942 lub 1943 został wy-
wieziony na roboty do Rzeszy” .
 Na dom Kossowskich w Pod-
wołoczyskach nacjonalistyczne 
bandy z OUN-UPA napadały trzy 
razy. Pierwszy raz jesienią 1944 
r. „Banderowcy zaatakowali nas 
nocą. Rodzice wiedząc o napadach 
na inne polskie gospodarstwa po-
stanowili częściowo zamurować 
okna w domu. Uciekliśmy na pod-
dasze chowając drabinę prowa-
dzącą na górę, żeby nikt nie mógł 
wejść. Kiedy banderowcy wjecha-
li na koniach na ogródek, to ojciec 
zaczął rzucać granaty przez okien-
ko w dachu, które zostawił nam 
węgierski major. Zaskoczeni silną 
obroną nacjonaliści przestali dobi-
jać się do drzwi i zaczęli strzelać 
w poddasze domu. Kule z wielkim 
hukiem odbijały się od blaszanego 
dachu. Dla bezpieczeństwa poło-
żyliśmy się na podłodze, aby poci-
ski nas nie trafiły. Banderowcy nie 
palili naszego gospodarstwa, bo 
stajnia, wozownia, stodoła i dom 

były murowane i pokryte blachą. 
Podczas prowadzonego ostrza-
łu upowcy stracili konia, którego 
ojciec zaciągnął do sadu, żeby się 
psy mogły żywić ścierwem. Na-
cjonaliści ukraińscy mieli także 
pewne zasady, nigdy nie zostawia-
li swoich rannych i zabitych, żeby 
uniknąć rozpoznania. Nad ranem 
przyjechali Rosjanie, którzy obej-
rzeli miejsce strzelaniny i zebrali 
zeznania świadków. Rodzice oba-
wiali się, czy nie będzie następ-
nych napadów, więc matka odwio-
zła mnie do Lwowa do krewnych, 
którzy mieli kilka mieszkań w ka-
mienicy przy ul. Kadetów”.
 Jesienią 1944 r. przebywając we 
Lwowie Zygmunt poznał dru-
ha Jerzego Michotka  w stopniu 
„harcerza orlego”, który namówił 
go do wstąpienia do harcerstwa. 
Jednak komendant chorągwi (był 
legionistą w stopniu majora i z 
zawodu prawnikiem) dał mu do 
zrozumienia, że powinien w obec-
nej sytuacji być w domu i zabez-
pieczać rodzinę przed banderow-
cami. Postanowił więc pojechać 
do Podwołoczysk. W dniu jego 
przyjazdu do domu wrócił także z 
wojska brat Jan, który był oddele-
gowany do oddziałów samoobro-
ny pilnujących bezpieczeństwa 
rodzin walczących żołnierzy.
Drugi raz atak nastąpił w styczniu 
1945 r. kiedy to grupa banderow-
ców zaatakowała gospodarstwo 
Kosowskich od strony pól. Ro-
dzinę uratowały dziesiątki psów, 
które w tym czasie żywiły się pa-
dliną końską w sadzie. Obstąpiły 
bandę na koniach i saniach, która 
w obawie, że zostanie zauważona, 
wycofała się.
Trzeci raz nacjonaliści zaatako-
wali ich podczas żniw w 1945 r. 
„W tym okresie codziennie jakaś 
rodzina nie wracała z pola. Bande-
rowcy ukrywali się w łanach i sto-
gach atakując bezbronną ludność. 
Pewnego dnia dzieci sąsiadów z 
Kamionek przybiegły do naszego 
domu. Starsza dziewczynka mia-
ła 13 lat, a jej rodzeństwo było o 
2-3 lata młodsze. Martwiły się, 
bo ich rodzice nie wrócili z pola. 
Moi rodzice zabrali je do domu na 
nocleg. Rano, gdy pojechaliśmy 
razem na pole sprawdzić, co się 
stało, zobaczyliśmy, że ich matka 
leżała na ziemi zmasakrowana. 
Była pokłuta i pocięta, natomiast 
jej męża nie znaleziono”.
Dla bezpieczeństwa Kosowscy na 
pole zabierali ze sobą karabiny, 
które nosili brat i ojciec. Zanim 
zaczęto prace polowe rodzina ob-
jeżdżała łany dookoła i sprawdza-
ła, czy nikt z banderowców się nie 
czai. Zadanie było utrudnione ze 
względu na brak parobków, którzy 
uciekali do band lub byli werbo-
wani do wojska. „Pewnego razu, 
kiedy ojciec kosił zboże nakazał 
mi pilnowania żniwiarzy. Usia-
dłem na dzikiej gruszy na prze-
ciwległym wzgórzu z karabinem 
na ramieniu i lornetką. Obser-
wowałem, czy jakieś podejrzane 
osoby nie kręcą się koło naszego 
pola. Nagle ktoś w moją stronę 
oddał kilka strzałów. Spadłem z 
drzewa i pokaleczyłem się o gałę-
zie dzikiej gruszy. Zacząłem krzy-
czeć, że strzelają do mnie. Zrobiło 
się zamieszanie i ludzie z pól się 
zbiegli, a banderowcy w popłochu 
uciekli. Na polu były widoczne 
miejsca, gdzie upowcy się czołga-

li i czaili. Latem żniwiarze wracali 
z pól szybko, bo nocami napadały 
ukraińskie bandy”.
 Banderowcy robili obławy na oso-
by, które chroniły polską ludność 
i jej pomagały. Taką osobą był 
m.in. ks. Józef Anczarski, który 
pracował jako wikariusz w parafii 
w Skałacie i był duszpasterzem w 
Podwołoczyskach. W listopadzie 
1944 r., gdy nocował w Rosocho-
waćcu w domu swojego kuzyna 
zaatakowali ich banderowcy, któ-
rzy dobijali się do drzwi. Jeden z 
nich strzelił w kierunku drzwi, za 
którymi stał Wojciech Pastuch. 
Zginął na miejscu. Miał 75 lat. 
Księdza nie pojmano, gdyż ban-
derowcy uciekli w popłochu przed 
ludźmi z samoobrony.
 Od listopada 1945 r. zaczęto prze-
siedlać do Podwołoczysk Łem-
ków mieszkających w Birczy w 
powiecie przemyskim. Ponieważ 
Kossowscy nie wyjechali z pierw-
szą grupą repatriantów, więc jedna 
z takich rodzin została dokwatero-
wana i zameldowana w ich domu. 
„Łemkowie byli bardzo niezado-
woleni z faktu, że muszą razem z 
nami mieszkać. My natomiast mu-
sieliśmy być bardzo ostrożni, gdyż 
wiedzieliśmy, że współpracują z 
nimi nacjonaliści z OUN-UPA”. 
Początkowo Ukraińcy traktowa-
li Łemków nieufnie, gdyż umieli 
bardzo dobrze rozmawiać po pol-
sku. Jednak po kilku tygodniach, 
gdy okazało się, że chętnie współ-
pracują z nacjonalistami Rosjanie 
wywieźli na Syberię dwie rodzi-
ny. Jeden z młodocianych Łem-
ków, którego rodzina opowiadała 
wszystkim, że pojechał na roboty 
do Rzeszy, wstąpił do 14 Dywizji 
SS-Galizien („Hałyczyna”), a po 
wojnie wyjechał do Australii.
 W miasteczku była zorganizo-
wana samoobrona, która chroniła 
bezbronną ludność przed napada-
mi nacjonalistycznych band ukra-
ińskich. Początkowo strażnicę 

zorganizowano w oborze Kossow-
skich, jednak po dokwaterowaniu 
Łemków w ich domu podwoło-
czanie musieli przenieść kryjówkę 
w inne miejsce ze względów bez-
pieczeństwa. Nowy punkt straż-
nicy zorganizowano w domu Le-
ona Wróblewskiego. „Pod koniec 
lutego 1946 r. banderowcy zor-
ganizowali w naszej miejscowo-
ści obławę na ks. Józefa Anczar-
skiego. W tym pełniłem wartę. 
Około godziny 2.00 wyszedłem 
na patrol. Byłem wyposażony w 
pistolet maszynowy, gruby kij 
oraz sztylety zrobione z dębowe-
go drewna tzw. drzazgi. Na ubra-
nie założyłem białą maskownicę, 
która chroniła mnie przed rozpo-
znaniem. Do pomocy zabrałem ze 
sobą dwa psy. Szedłem w kierun-
ku domu Miśków przechodząc po 
podwórkach pomiędzy budynka-
mi. Było to możliwe dzięki temu, 
że przy domach nie było płotów, 
bo drewniane sztachety polskie 
rodziny używały do palenia w 
piecu. Gdy doszedłem do zagro-
dy usłyszałem podejrzany hałas. 
Zauważyłem, że przed drzwiami 
wejściowymi domu stoi grupa lu-
dzi domagająca się wpuszczenia 
do domu. Krzyczeli po ukraińsku, 
żeby wydać im duchownego. Gro-
zili rodzinie Miśków, że jeżeli nie 
otworzą drzwi, to spalą cały dom i 
zabudowania gospodarcze. Stojąc 
za rogiem budynku zauważyłem, 
że bardzo blisko mnie pod ścianą 
kuca ktoś i trzyma się pnia drze-
wa. Obok niego leżał pistolet ma-
szynowy MP 40. Był to zapewne 
Ukrainiec stojący na czatach i za-
bezpieczający grupę dobijającą się 
do drzwi. Ponieważ miałem na no-
gach walonki, które nazywaliśmy 
cichołazami, podszedłem do niego 
i uderzyłem w głowę drewnia-
nym kijem. Chwyciłem jego broń 
i oddałem serię do stojącej przed 
domem grupy Ukraińców. Strze-
lałem po nogach, aby nie trafić 

/ Student medycyny Zygmunt Kosowski. Rok 1963

/ Harcerz Zygmunt Kosowski na koniu. 
Lwówek Śląs ki - Rakowice Wielkie 1946 r.



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                 1 marca 2015 - strona 35

pociskami w pobliski dom, gdzie 
mieszkali Polacy. Po wystrzele-
niu całej amunicji, rzuciłem obok 
leżącego pistolet i uciekłem na 
strażnicę, gdzie czekali już obu-
dzeni wystrzałami ludzie z samo-
obrony. Początkowo nie przyzna-
wałem się, że to ja strzelałem. Dla 
bezpieczeństwa nas wszystkich 
utrzymywałem tę informację w ta-
jemnicy. Dopiero po kilku dniach 
przyznałem się ojcu i bratu.
Na drugi dzień, po przyjeździe 
wojska, milicji i NKWD na miej-
sce strzelaniny zobaczyliśmy pod 
domem ślady krwi i banderowców 
ciągniętych po śniegu (prawdo-
podobnie zranionych moją serią), 
a także sań. Natomiast pod drze-
wem leżał Ukrainiec z przestrzelo-
ną z lewej strony klatką piersiową. 
Domyślaliśmy się, że to prawdo-
podobnie Ukraińcy go zabili, bo 
myśleli, że do nich strzelał. Wska-
zywał na to jego pusty magazynek 
pistoletu maszynowego. Moja 
samotna akcja prawdopodobnie 
uratowała życie rodzinie Miśków i 
ks. Józefowi Anczarskiemu, który 
u nich nocował”.
 Bandyckie napady szowinistycz-
nie nastawionej do Polaków lud-

ności ukraińskiej zmusiły wiele 
rodzin do wyjazdu na zachód. 
Pierwszy duży transport repatrian-
tów, którzy czuli się zagrożeni 
wyjechał z Podwołoczysk w li-
stopadzie 1945 r. Natomiast Kos-
sowscy wyjechali 1 maja 1946 r. 
z powodu trudności z załatwieniu 
dwóch wagonów potrzebnych do 
transportu bydła i sprzętu.
Zabrali ze sobą duży inwentarz, 
w skład którego wchodziło kil-
ka par koni, krowy, świnie, kury, 
gęsi, kaczki, indyki. „Dużo nas to 
kosztowało, ale rodziców było na 
to stać. Wynajmowaliśmy ubogich 
i samotnych Polaków, na których 
ojciec z matką przepisywali część 
mienia (tzw. „martwe dusze”). 
Podczas pakowania pomagali nam 
ukraińscy sąsiedzi. Sprzęt i rzeczy 
zabrane z domu układaliśmy na 
podstawione furmanki. Później 
okazało się, że jedna z nich, w 
której były ubrania, cenne pamiąt-
kami, zdjęcia, dokumenty i rze-
czy osobiste nie dotarła na stację. 
Ukraińcy prawdopodobnie ją nam 
ukradli”.
 Z Podwołoczysk Kossowscy je-
chali prawie trzy tygodnie w kie-
runku Stargardu Szczecińskiego. 

„Na przystankach rodzice wycho-
dzili z wagonów i ścinali zieleninę 
do karmienia bydła. Wodę dźwi-
gali wiadrami ze studni kolejo-
wych dla parowozów. Po dotarciu 
do Dolic okazało się, że stacjonuje 
tam duża grupa  Rosjan, więc po-
stanowiliśmy jechać dalej. Nasi 
sąsiedzi w okolicznych wiosek 
osiedlili się w Wołowie, Mrozowie 
i Miękini oraz Środzie Śląskiej. 
Dzięki pomocy PUR dostaliśmy 
dwa wagony i dojechaliśmy do 
Bolesławca, gdzie mieszkała już 
ciotka Józefa Grabowska z Mak-
symówki. Natomiast mój brat Jan 
wstąpił do milicji w obawie przed 
zemstą nacjonalistów ukraińskich, 
którzy grozili mu, że złapią go na-
wet na terytorium Polski.
Z Bolesławca pojechaliśmy przez 
Żeliszów do Lwówka Śląskiego, 
gdzie zamieszkaliśmy na końcu 
ul. Chrobrego (tam zaczynała się 
wieś Rakowice Wielkie). W tym 
czasie w naszym nazwisku zo-
stała skreślona jedna literka „s” 
(zamiast Kossowscy nazwisko 
brzmiało Kosowscy), bo władze 
źle na to patrzyły i doszukiwały 
się niemieckiego pochodzenia”.
     W Lwówku Śląskim Zygmunt 
chodził do liceum. Jako instruktor 
prowadził z entuzjazmem dru-
żynę harcerską. Zdobywał z nią 
kolejne stopnie harcerskie biorąc 
udział w kursach i egzaminach z 
wiedzy praktycznej i teoretycznej 
(m.in. uzyskał dyplom pielęgnia-
rza, odbywał staż w tartaku, pra-
cował w ogrodnictwie) osiągając 
najwyższy stopień młodzieżo-
wy – harcerza Rzeczypospolitej. 
Niestety ze względów politycz-
nych drużyny były likwidowane 
i wcielane w struktury Związku 
Młodzieży Polskiej. Nie chcąc się 
poddać temu procesowi przyspo-
rzył sobie wielu kłopotów, (m.in 
w latach 1949-1950 w klasie ma-
turalnej miał ogromne problemy 
z ukończeniem szkoły). Koledzy, 
którzy zrywali z mundurów krzy-
że harcerskie i przypinali sobie 
znaczki ZMP traktowali go jak 
największego wroga. Uważali, że 
jest reakcjonistą. Jego znajomy 
Leszek Żuchowski był forowany 
przez organizację do tego stop-
nia, że dostał się bez problemu na 
Politechnikę we Wrocławiu. Po 
jakimś czasie został profesorem 
i objął katedrę mechaniki, która 
stała się najlepiej wyposażonym 
wydziałem na całej uczelni.
 W Lwówku Śląskim było gospo-
darstwo milicyjne, które z przy-
działu otrzymał brat Zygmun-
ta, Janek. Jego administratorem 
został mianowany ojciec Józefa 
Oleksego. W przejętym majątku 
pracowali Niemcy, którzy dostar-
czali mleko i masło do konsumów. 
Milicjanci po zaniżonych cenach 
mogli kupować tam produkty 
żywnościowe. Po przeprowadzo-
nej akcji weryfikacji narodowo-
ściowej i wysiedleniu Niemców, 
stary Oleksy zaproponował Józe-
fowi Kosowskiemu przejęcie go-
spodarstwa, co ten uczynił. „Oj-
ciec pracował na nim, aż do 1950 
r., czyli do momentu utworzenia 
przez miejscowych komunistów 
kołchozu. Był bardzo załamany, 
bo dobrze sobie na nim radził. 
Po wyjeździe rodziny Oleksego 
do Nowego Sącza ojciec w 1966 
r. sprzedał ostatecznie część go-
spodarstwa, które zostało później 

doprowadzone do zupełnej ruiny”.
 W 1951 r. pod Zgorzelcem Zyg-
munt Kosowski poznał swoją 
przyszłą małżonkę Danutę z domu 
Derenowską. Ślub wzięli we wrze-
śniu 1958 roku. Jej ojciec był ofi-
cerem żandarmerii polowej i pod-
czas wojny dostał się do niewoli 
niemieckiej. Przetrzymywano go 
w jednym z wielu oflagów. Wrócił 
na Ziemie Odzyskane dopiero po 
zakończeniu wojny.
     W 1953 roku Zygmunt dostał się 
na Wojskową Akademię Technicz-
na w Łodzi, ale władze doszukały 
się w jego podaniu nieścisłości. 
Dodatkowo przysporzył rodzinie 
wiele kłopotów ocalony podczas 
wojny Żyd Salo Twiaschor, któ-
ry nie zdając sobie sprawy z tego 
pisał listy z podziękowaniami za 
uratowanie życia. Wielokrotnie 
w nich używał stwierdzenia „nie 
żałujcie tego majątku”, co zosta-
ło potraktowane przez komisję 
rekrutacyjną za dowód kłamstwa, 
jakiego się Zygmunt dopuścił 
podczas zapisów na studia. Został 
potraktowany jak syn majętnego 
obszarnika i wyrzucony ze stu-
diów.
Ukrywany przez Kossowskich 
Salo Twiaschor ożenił się drugi 
raz z kobietą nazwiskiem Wal-
lach. W 1947 r. wyjechał wraz z 
nią oraz pasierbem do Palestyny.
W sprawie utajnienia w życio-
rysie swojego pochodzenia oraz 
przynależności ojca do Legionów 
Polskich przesłuchiwała go pro-
kuratura wojskowa w Łodzi. „Py-
tali mnie dlaczego nie napisałem 
prawdy, z kim współpracowałem. 
Wśród przesłuchujących był mło-
dych kursant uczący się na pro-
kuratora, przyrodni brat Adama 
Michnika – Stefan”. Za zatajenie 
swojego pochodzenia Zygmunt 
stanął przed sądem i w pierwszym 
werdykcie został skierowany do 
jednostki o zaostrzonym regula-
minie wewnętrznym (obóz kar-
ny) w Ełku, a następnie w latach 
1954-1957 do jednostki w Krośnie 
Odrzańskim. Tam przesłuchiwał 
go m.in. oficer informacyjny ma-
jor Marian Cimoszewicz – ojciec 
Włodzimierza Cimoszewicza.
 Po dojściu do władzy Władysła-
wa Gomułki jednostkę karną, w 
której służył Zygmunt Kosowski 
rozwiązano, a jego skierowano 
na Kurs Dokształcania Oficerów 
ze specjalnością artyleryjską w 
Krośnie Odrzańskim, na którym 
awansowano go na stopień po-
rucznika. 
 W 1957 r. Zygmunt Kosowski 
trafił do jednostki wojskowej na 
Dolnym Śląsku związanej z wy-
wiadem i kontrwywiadem. Pro-
wadząc zajęcia poznał dwóch bra-
ci służących w stopniu kapitana, 
którzy opowiedzieli mu swoją hi-
storię. Byli to dwaj bracia Tarscy, 
którzy jesienią 1943 r. ukrywali 
się u swojej ciotki w Szczurowi-
cach. Po śmierci rodziców przy-
brali nazwisko Hałuszczyńscy i 
po wojnie osiedlili się w Kamien-
niku niedaleko Nysy. Następnie 
po ukończeniu szkoły średniej 
dostali się do szkoły oficerskiej. 
Tam dowiedzieli się, że w kompa-
nii starszego rocznika służbę pełni 
dwóch braci bliźniaków, Adam 
i Bartek Tarscy. Byli to synowie 
Ukraińców, którzy zamordowa-
li ich rodziców oraz sąsiadów z 
włodzimierskiej kolonii i okradli 

zabitych z cennych rzeczy oraz 
dokumentów. Pod przybranym 
nazwiskiem przedostali się po 
wojnie na teren Dolnego Śląska 
i prowadzili zadania dywersyjne 
w jednostkach wojska polskiego. 
Takich spraw wywiad i kontrwy-
wiad polski miał po wojnie bardzo 
dużo, a liczba ukrywających się na 
Ziemiach Odzyskanych lub ucie-
kających na zachód nacjonalistów 
ukraińskich z banderowskich sotni 
była duża.
Sprawa braci Tarskich zosta-
ła przedstawiona dowództwu i 
utrzymywana w ścisłej tajemni-
cy. Po pewnym czasie obaj bracia 
dostali anonimowe listy od pod-
szywających się pod ich nazwi-
skiem Ukraińców, żeby stawili się 
na spotkanie. Adam poszedł jako 
pierwszy w umówione miejsce i 
spotkał człowieka przebranego w 
wojskowy mundur z kominiarką 
na głowie. Nieznajomy zapytał go 
o to, czy zna swoje prawdziwe na-
zwisko. W obawie o życie utrzy-
mywał, że nazywa się Hałuszczyń-
ski. Po chwili do rozmawiających 
podszedł drugi z ukrywających się 
Ukraińców i postawił Adamowi 
warunek, że jeżeli będzie z nimi 
współpracował, to przeżyje, a je-
żeli nie, to zginie. W tym momen-
cie trzej rozmówcy zostali otocze-
ni i obezwładnieni przez specjalny 
oddział wojskowy, który zastawił 
pułapkę na fałszywych braci Tar-
skich. Po doprowadzeniu ich do 
aresztu i przesłuchaniu zamknięto 
w więzieniu. Adamowi i Bartkowi 
Tarskim po kilku latach umożli-
wiono powrót do swojego praw-
dziwego nazwiska.
 Po przejściu do rezerwy Zygmunt 
Kosowski ukończył ostatni rok 
szkoły felczerskiej, a następnie 
Akademię Medyczną we Wrocła-
wiu. Będąc już lekarzem w stopniu 
porucznika brał udział w manew-
rach na zielonogórskim poligonie 
w Wędrzynie, które obserwował 
Minister Obrony Narodowej gen. 
Wojciech Jaruzelski. Tak spodobał 
mu się sposób przeprowadzenia 
manewrów, że awansował Zyg-
munta do stopnia kapitana.
 Kolejny awans z kapitana na 
majora otrzymał za opracowanie 
innowacji dotyczących szkolenia 
wojsk i kadry, które zostały zaak-
ceptowane przez sztab. Informa-
cja o awansie otrzymał dopiero w 
Bieczu.
 Zygmunt Kosowski pracował 
jako lekarz w Lubaniu Śląskim, 
Bieczu koło Gorlic i Jasła, gdzie 
zastał go stan wojenny. „Z Jasła 
zabrała mnie żandarmeria woj-
skowa do sztabu Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego przy Ko-
mitecie Wojewódzkim PZPR w 
Krośnie po trzydobowym dyżu-
rze. Miałem się zgodzić zostać ko-
mendantem obozu internowanych 
w Łupkowie. Prezes Rady Mini-
strów Henryk Jabłoński podpisał 
nawet nominację in blanco, że po 
wykonaniu zadania zostanę awan-
sowany z majora na pułkownika, 
bo w stanie wojennym lata służby 
liczą się potrójnie. Nie zgodziłem 
się jednak, za co byłem straszony 
degradacją”.
 Po zakończeniu stanu wojennego 
Zygmunt pracował także w Biało-
wieży koło Hajnówki, w Walimiu 
koło Wałbrzycha i w Pilszczu. 
Jego specjalnością były choro-
by zakaźne oraz ogólne. Jesienią 
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/ Ostatnie miejsce pracy doktora Zygmunta Kosowskiego. Przychodnia Intermed przy ul. 
Sienkiewicza w Głubczycach. Rok  2008

/ Edward Bień z Dzierżoniowa odznacza Zygmunta Kosowski ego Krzyżem Kresowym. 
W środku Edward Wołoszyn  prezes głubczyckiego oddziału TML. Bogdanowice 201 3 r.

/ Druh Zygmunt Kosowski pod tablicą upamiętniając ą mord w Hucie Pieniackiej. Babice 
2007 r.
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1999 r. przeszedł na emeryturę 
i przeniósł się do Głubczyc. Za-
mieszkał wraz z małżonką Danutą 
na Osiedlu Konstytucji 3 Maja. 
Ich syn Aleksander poszedł w śla-
dy ojca. Jest internistą kardiolo-
giem, z którego rodzice są bardzo 
dumni.
 W 2007 r. Zygmunt brał udział w 
wycieczce na Kresy i odwiedził 
rodzinną miejscowość. „Wziąłem 
taksówkę z Tarnopola do Podwo-
łoczysk, ale jak poprosiłem obec-
nych właścicieli mojego rodzin-
nego domu, czy mógłbym wejść 
i go zobaczyć, to odmówiono mi, 
bo myśleli, że jestem z jakiejś 
sekty. Dopiero po rozdaniu kilku 
prezentów zaczęto ze mną rozma-
wiać, ale i tak nie wpuszczono do 
środka”.
 Często wspomina swoich rodzi-
ców (obydwoje zmarli w Bole-
sławcu, ojciec w 1979 r., a matka 
w 1985 r.), którzy nauczyli go 
ciężkiej pracy, szacunku dla in-
nych i przekazali wartości patrio-
tyczne.
 Obecnie Zygmunt Kosowski bie-
rze udział w licznie organizowa-
nych spotkaniach kresowych oraz 
uroczystościach upamiętniających 
śmierć Polaków na Kresach II RP.
 Podczas obchodów mordów w 
Hucie Pieniackiej zorganizowa-
nych w 2008 r. w Babicach w 
powiecie głubczyckim recytował 
swoje piękne wiersze o tematyce 
kresowej. Spotkał się ze Szcze-
panem Siekierką, prezesem Sto-
warzyszenia Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonali-
stów, z którym rozmawiał o ludo-
bójstwie na Wołyniu i w Małopol-
sce Wschodniej.
 W 2010 r. na jednym ze spotkań 
Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo - Wschod-
nich został uhonorowany dyplo-
mem za walkę w samoobronie.
 15 września 2013 r. podczas ob-
chodów IV Dni Kultury Kresowej 
w Bogdanowicach został odzna-
czony Krzyżem Kresowym, który 
wręczył mu prezes Edward Bień 
ze Stowarzyszenia Kresowian z 
Dzierżoniowa oraz Witold Li-
stowski prezes Stowarzyszenia 
Kresowego z Kędzierzyna - Koź-
la.
 Pan doktor Zygmunt Kosowski 
będąc na emeryturze potrafi z 
niezwykłą łatwością i elegancją 
opowiadać o kulturze i pięknie 
Podola. Swoje wspomnienia prze-
plata wierszami, które wzruszają i 
oddają atmosferę jego ukochanej 
krainy z lat dzieciństwa. Cieszy 
się dobrym zdrowiem i chętnie 
opowiada młodszym o Polsce, za 
którą przelewali krew jego przod-
kowie.

Wywiady przeprowadzono w 
Głubczycach w okresie od 30 li-
stopada 2012 r. do 19 września 
2014 r. 
---------
1. Pisownia nazwiska Kossowski 
została zamieniona po zakończe-
niu II wojny światowej na Kosow-
ski. Wyjaśnienie znajduje się na 
końcu artykułu.

2.  Zygmunt Kosowski zastana-
wiał się często nad powiązania-
mi rodzinnymi pomiędzy Mała-
chowskim, który kupił majątek 
Zajączkowskich a Aleksandrem 
Małachowskim Marszałkiem Sej-

mu. Mogli to być krewni, gdyż 
Aleksander urodził się we Lwo-
wie. Jako dziecko jeździł do krew-
nych na Podolu do miejscowości 
Medyń w powiecie zbaraskim. 
Natomiast nabywca majątku Za-
jączkowskich pochodził spod 
Zbaraża, a następnie przeniósł się 
na tereny północno-wschodniej 
Polski w okolice Toków, Skoryny 
i Koszlaków. Brak jest jednak do-
wodów na ich powiązanie.

3.  W latach 1918-1919 pandemia 
pochłonęła do 50 do 100 mln osób 
na całym świecie.

4.  Największym wrogiem sprawy 
polskiej w Paryżu okazał się pre-
mier brytyjski David Lloyd Geor-
ge. Uległ namowom licznych śro-
dowisk politycznych na Ukrainie, 
które obarczały winą Polaków za 
mordowanie Żydów na Podolu 
i Pokuciu. Ukraińcy przeprowa-
dzali liczne aresztowania miej-
scowych Polaków pod zarzutem 
organizowanego spisku. 5 marca 
1919 r. zdemoralizowane oddziały 
siczowców przypuściły szturm na 
żydowskie sklepy w Złoczowie. 
Dowództwo garnizonu znalazło 
winnych wśród Polaków, których 
„podszepty” miały spowodować 
falę rabunków. Według polityków 
nagie Żydówki miały być przepę-
dzane przez żołnierzy polskich z 
garnizonu do garnizonu. Oficjalny 
komunikat głosił: „Wielka część 
złoczowskiego garnizonu, podbu-
rzona przez naszych narodowych 
wrogów, Polaków, samowolnie 
wyszła na miasto i dopuściła się 
tutaj rabunków na ludności ży-
dowskiej”. Wkrótce zdecydowano 
się zaostrzyć terror. Komendant 
garnizonu, ataman Łyśniak zapo-
wiedział, że za zranienie 1 żołnie-
rza ukraińskiego będzie rozstrze-
lanych 5 Polaków bez względu na 
wiek i płeć, a za zabójstwo 1 żoł-
nierza – 10 Polaków. W wypadku 
zamieszek cała polska populacja 
zostanie zdziesiątkowana”.

5.  Kornel Makuszyński urodził 
się w 1884 r. w Stryju. Młodość 
spędził we Lwowie, gdzie kształ-
cił się w gimnazjum i studiował na 
Uniwersytecie im. Jana Kazimie-
rza na Wydziale Filozoficznym. 
Przed I wojną światową pracował 
jako kierownik literacki Teatru 
Miejskiego we Lwowie. Podczas 
wojny Makuszyński został wy-
wieziony w głąb Rosji. Zwolniony 
z zesłania za poręką przyjaciół po-
wrócił do Lwowa. Do roku 1918 
Makuszyński mieszkał w Kijowie 
i pracował jako kierownik literac-
ki Teatru Polskiego Stanisławy 
Wysockiej oraz pełnił funkcję 
prezesa miejscowego Towarzy-
stwa Literatów i Dziennikarzy. 
W 1918 r. Makuszyński osiadł w 
Warszawie. Pisywał humoreski i 
felietony, najpopularniejsze stały 
się  jednak jego utwory dla dzie-
ci i młodzieży. Napisał m.in. „O 
dwóch takich, co ukradli księżyc” 
(1928), „Przyjaciel wesołego dia-
bła” (1930), „Panna z mokrą gło-
wą” (1933), „120 przygód Kozioł-
ka Matołka” (1933), „Awantura o 
Basię” (1937), „Szatan z siódmej 
klasy” (1937). Okupację niemiec-
ką i Powstanie Warszawskie Ma-
kuszyński przeżył w stolicy. Po 
przebyciu obozu w Pruszkowie 
został wywieziony do Opoczna, 

skąd przedostał się do Zakopa-
nego, gdzie mieszkał od 1945 r. 
Zmarł 31 lipca 1953 r. Pochowany 
został w Zakopanem, gdzie znaj-
duje się też jego muzeum.

6.  Po wojnie polsko-bolszewic-
kiej na wschodnich terenach II 
RP miały miejsce liczne bandyc-
kie napady ze strony Białorusi-
nów i Ukraińców. Narastającą 
falę przestępczości granicznej nie 
powstrzymało przejęcie ochrony 
granic przez Policję Państwową. 
W 1924 w strefie granicy polsko-
-sowieckiej miało miejsce ponad 
200 większych napadów i aktów 
dywersji, w których wzięło udział 
ok. 1000 bandytów. W atakach 
zginęły co najmniej 54 osoby. 
Dopiero w 1924 r. po stworzeniu 
Korpus Ochrony Pogranicza na-
stąpiło złagodzenie fali przemocy.

7.  Zbigniew Cybulski urodził się 
w Kniaże koło Śniatyna. Uczęsz-
czał do gimnazjum w Dzierżonio-
wie, maturę zdał w wieku 20 lat. 
W 1953 r. ukończył krakowską 
PWST. Po zakończeniu eduka-
cji wyjechał z grupą przyjaciół 
na Wybrzeże. Tam wraz z Bogu-
miłem Kobielą założył gdański 
teatrzyk studencki Bim-Bom. 
Związany był także z Teatrem 
Wybrzeże. Był inicjatorem Teatru 
Rozmów w Sopocie. W Warsza-
wie współpracował z Kabaretem 
Wagabunda i Teatrem Ateneum. 
W 1954 r. zadebiutował na dużym 
ekranie. Zagrał wówczas w „Po-
koleniu” Andrzeja Wajdy. Sławę 
przyniosła mu jednak rola Maćka 
Chełmickiego w „Popiele i dia-
mencie” (1958). Cybulski miał na 
swoim koncie wiele kreacji filmo-
wych, zagrał m.in. w „Niewinnych 
czarodziejach” (1960), „Miłości 
dwudziestolatków” (1962), „Rę-
kopisie znalezionym w Saragos-
sie” (1964), „Morderca zostawia 
ślad” (1967). Zginął tragicznie na 
wrocławskim dworcu, gdy próbo-
wał wskoczyć do warszawskiego 
ekspresu.

8. Kazimiera Zawistowska z domu 
Jasińska, pseudonim Ira, urodziła 
się w 1870 r. w Rasztwocach na 
Podolu. Była córką ziemianina dr. 
Henryka Jasieńskiego, uczestnika 
powstania styczniowego, więź-
nia Kufsteinu, a później publi-
cysty „Dziennika Lwowskiego” 
i „Gazety Narodowej”. Po ode-
braniu gruntownego domowego 
wykształcenia podróżowała m.in. 
do Szwajcarii i Włoch. Po powro-
cie wyszła za mąż za ziemianina 
Stanisława Jastrzębca-Zawistow-
skiego i zamieszkała z nim w Su-
pranówce w powiecie skałackim. 
Publikowała w literackich czaso-
pismach krakowskich i warszaw-
skich („Życie”, „Krytyka” i „Chi-
mera”), erotyki i pejzażowe wier-
sze z życia wsi podolskiej. Wy-
dała m.in. tomik „Poezje”, sonet 
„Lato”, „Mniszki” i „Zmierzch”. 
W 1902 r. popełniła samobójstwo 
w Krakowie. 

9.  Stefan Rowecki Paweł, pseu-
donimy Grot, Grabica, Rakoń, 
Kalina (1895-1944), generał dy-
wizji Wojska Polskiego, w latach 
1940-1943 komendant główny 
ZWZ-AK. Przed I wojną świa-
tową członek konspiracyjnego 
harcerstwa. Od 1913 należał do 

Polskich Drużyn Strzeleckich. W 
czasie I wojny światowej oficer i 
dowódca 5 pułku piechoty I Bry-
gady Legionów Polskich. Po kry-
zysie przysięgowym internowany 
w Beniaminowie. 1919-1920 wal-
czył w wojnie polsko-bolszewic-
kiej, m.in. jako szef Oddziału II 
Frontu Południowo-Wschodniego 
i Grupy Uderzeniowej generała E. 
Rydza-Śmigłego. 1930-1935 do-
wódca 55 pułku piechoty w Lesz-
nie. 1935-1938 dowódca brygady 
Korpusu Ochrony Pogranicza 
Podole w Czortkowie. 1938-1939 
dowódca piechoty dywizyjnej w 
2 dywizji piechoty Legionów w 
Kielcach. W czerwcu 1939 otrzy-
mał polecenie zorganizowania 
Warszawskiej Brygady Pancerno-
-Motorowej, którą dowodził we 
wrześniu 1939. W październiku 
1939 mianowany zastępcą ko-
mendanta głównego i szefem szta-
bu Służby Zwycięstwu Polski. Od 
czerwca 1940 mianowany komen-
dantem głównym ZWZ. 1940 wy-
stąpił do generała W. Sikorskiego 
z propozycją powołania Delegata 
Rządu RP na Kraj. Doprowadził 
do scalenia większości wojsko-
wych organizacji konspiracyj-
nych. W lipcu 1942 otrzymał zgo-
dę na prowadzenie ograniczonej 
walki zbrojnej. Zdekonspirowany 
i aresztowany przez Niemców 30 
VI 1943. Przewieziony do centrali 
gestapo w Berlinie, później praw-
dopodobnie umieszczony w Sach-
senhausen, gdzie został zamordo-
wany z rozkazu H. Himmlera w 
sierpniu 1944.

10.  Bryczka była robiona w zakła-
dzie hrabiego Baworskiego. 

11.  Ks. Tadeusz Fedorowicz uro-
dził się w 1907 r. w Klebanówce. 
Był absolwentem prawa na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie, a następnie został kade-
tem Szkoły Podchorążych Artyle-
rii we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 
1936 r. W 1940 r. wraz z innymi 
Polakami został wywieziony za 
zgodą abp Bolesława Twardow-
skiego do obozu pracy w Republi-
ce Maryjskiej, a następnie do Ka-
zachstanu. W 1943 r. został aresz-
towany i spędził cztery miesiące 
w więzieniu w Semipałatyńsku. 
Od kwietnia do listopada 1944 r. 
był kapelanem IV Dywizji I Ar-
mii Polskiej w ZSRR. Pod koniec 
1944 r. został zwolniony z wojska 
z powodów politycznych, praco-
wał jako duszpasterz najpierw w 
Zakładzie dla Ociemniałych w 
Żułowie na Lubelszczyźnie, a od 
1947 r. w Laskach, gdzie przeby-
wał aż do śmierci. Pełnił funkcję 
ojca duchownego najpierw w se-
minarium lwowskim, później w 
klasztorze bernardynów w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej oraz semina-
rium warszawskim.

12.  Zygmunt Kosowski zapamię-
tał wnętrze domu Fedorowicza, 
gdyż w okresie okupacji sowiec-
kiej w jego domu zorganizowano 
gabinet dentystyczny, do którego 
chodził wraz z matką.

13.  Jacek Fedorowicz urodził się 
w Gdyni w 1937 r. Jako dziecko 
przebywał bardzo często u swo-
jego wuja w Kamionce koło Ro-
sochowaćca. Ukończył Wydział 

Malarstwa w gdańskiej PWSSP. 
Był jednym z założycieli (m.in 
ze Zbigniewem Cybulskim i Bo-
gumiłem Kobielą) gdańskiego, 
studenckiego teatru Bim-Bom. W 
1960 zadebiutował w filmie „Do 
widzenia, do jutra”. Był współ-
twórcą cyklicznych programów 
rozrywkowych w Telewizji Pol-
skiej: „Poznajmy się”, „Runda”, 
„Małżeństwo doskonałe”, „Ka-
riera” oraz w latach 1974-1981 
współautor audycji radiowej „60 
minut na godzinę”. Zagrał w ta-
kich filmach jak: „Sufferrosa”, 
„Orkiestra niewidzialnych in-
strumentów”, „Nie ma róży bez 
ognia”, „Motodrama”, „Milion za 
Laurę”, „Abel, twój brat”, „Po-
lowanie na muchy”, „Jowita”, 
„Kochajmy syrenki”, „Lekarstwo 
na miłość”, „Ściana czarownic”, 
„Piekło i niebo”, „Zawsze w nie-
dzielę”, „Święta wojna”, „Walko-
wer”, „Do widzenia, do jutra...” 
oraz serialach „Alternatywy 4” 
oraz „Wojna domowa”. Laureat 
nagrody „Złotego Ekranu”, „Zło-
tego Mikrofonu”, „Solidarności”, 
„Wiktora”, statuetki „Gwiazdy 
Telewizji Polskiej”.

14.  Sprawa Zarwańskich wyszła 
na jaw po latach, gdy Zygmunt 
pracował jako felczer w Leśnej 
pod Lubaniem. „Na oddziale po-
znałem zupełnie przypadkiem 
syna Myhala, który był także fel-
czerem i pochodził z Podwoło-
czysk. W trakcie krótkiej rozmo-
wy, zacząłem wymieniać moich 
sąsiadów, aż do momentu kiedy 
padło nazwisko Zarwańskich. 
Powiedziałem mu, że znałem ich 
bardzo dobrze, bo między nami 
jest nawet dalekie pokrewień-
stwo. Myhal zmieszał się i zapy-
tał, czy wiem kto ich zabił, na co 
odparłem – my wiemy. Po dwóch 
dniach słuch po ukraińskim fel-
czerze zaginął. Wyjechał wraz z 
inną ukraińską felczerką nazwi-
skiem Hulak, która pochodziła 
również z okolic Podwołoczysk. 
Była ponoć wredną kobietą, której 
nikt nie lubił”.

15.  Jerzy Michotek po latach stał 
się popularnym aktorem i piosen-
karzem. Pomimo tego, że urodził 
się w 1921 r. w Częstochowie, 
swoje życie związał ze Lwowem. 
Jego ojciec Feliks był właścicie-
lem cukierni mieszczącej się w 
starej kamienicy nr 24 w Rynku. 
Uczęszczał do elitarnego VIII 
Gimnazjum i Liceum im. Kazi-
mierza Wielkiego we Lwowie. 
Okres II wojny światowej spędził 
w sowieckich łagrach. Po woj-
nie osiedlił się we Wrocławiu. W 
1950 r. ukończył wydział huma-
nistyczny Uniwersytetu Wrocław-
skiego ze specjalnością historyk 
literatury polskiej. W latach pięć-
dziesiątych złożył eksternistyczny 
egzamin aktorski w Warszawie. 
Po latach został popularnym ak-
torem, grającym najczęściej rolę 
lwowiaka np. w filmie „Dom” 
Jana Łomnickiego kulawego Tol-
ka grającego na harmonii, w filmie 
„CK Dezerterzy” Janusza Majew-
skiego kucharza w koszarach, w 
„Polskich drogach’ Janusza Mor-
gensterna Adaśka rikszarza Leona 
Kurasia.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
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WROCŁAW I LWÓW BRATNIE 
MIASTA - CZ.IV  
POMNIK ALEKSANDRA FREDRY
Anna Małgorzata Budzińska
Pisałam już o pomniku Jana III Sobieskiego w Gdańsku, 
czas więc najwyższy zając się też lwowskim pomnikiem w 
moim rodzinnym mieście. Przyjrzę się bliżej pomnikowi 
hrabiego Aleksandra Fredry we Wrocławiu.

/ 1-Fredro-Wrocław

Okazuje się, że losy trzech lwowskich  pomników są ze sobą 
związane.
We wstępie do katalogu wystawy „Ze Lwowa do Wrocławia. 
Fredro – świadek historii” czytamy:
„We wrześniu 1945 r. podczas oficjalnej wizyty delegacji 
polskiej w Kijowie uzyskano zgodę rządu ukraińskiego na 
przekazanie kilku pomników ze Lwowa. Zostały one prze-
kazane Polsce dopiero w marcu 1950 r. Z Przemyśla pomnik 
hrabiego trafił do parku przypałacowego w warszawskim 
Wilanowie i tam „siedział w krzakach” razem z Janem III 
Sobieskim i Kornelem Ujejskim. Wreszcie władze krajo-
we zdecydowały, że Sobieski trafi do Gdańska, Ujejski do 
Szczecina, zaś komediopisarz pojedzie do Wrocławia.”

/ 2-Przyjazd do Wrocławia

I tak to hrabia Fredro rozsiadł się w Rynku, we Wrocławiu i 
stał się pierwszym polskim pomnikiem w tym mieście. 
Siedzi sobie stary hrabia pod Ratuszem i spogląda na to co 
się wokół niego dzieje. Taki spiżowy świadek historii. A 
dzieje się w Rynku sporo, bo to przecież salon Wrocławia i 
ulubione miejsce spotkań i różnych uroczystości. Widział już 
pan hrabia parady wojskowe w Dniu Zwycięstwa świętowa-
ne kiedyś 22 lipca, ale też współczesne kawaleryjskie parady 
w czasie Dni Kresowych. Obserwował manifestacje solidar-
nościowe, a wcześniej niejedną manifestację PRL-owską.

Kiedyś podziwiał kolarzy podczas Wyścigu Pokoju a dzi-
siaj kibicuje uczestnikom Maratonu Wrocławskiego. 
Od 15 lat w styczniu tysiące maturzystów kłania się hra-
biemu w tradycyjnym „Polonezie dla Fredry” Razem z li-
cealistami tańczą  ich rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni 
goście, a nawet prezydent miasta.
 

/ 3-Polonez dla Fredry

Nie dziwią  już hrabiego tłumy wrocławian zgromadzone 
na licznych imprezach organizowanych w Rynku: mszach 
świętych, koncertach rockowych i symfonicznych, impre-
zach kulinarnych, ludowych, patriotycznych, dziecięcych, 
sportowych, politycznych, biznesowych.  
Siedzi sobie Fredro w Rynku, na zwykłym krześle, a z tyłu 
cokołu zachował się jeszcze przedwojenny napis:
„STARANIEM KOŁA LITERACKO- ARTYSTYCZNE-
GO WE LWOWIE 1897”

/ 4-Tył pomnika

Pod jego pomnikiem spotykała się i całowała niejedna para 
zakochanych, ale on się nie gorszy, bo przecież większe 
zberezieństwa sam opisywał. Wśród szkolnych lektur nie 
znajdziemy tych bardziej frywolnych, erotycznych, a nawet 
wulgarnych wierszy jak „Baśń o trzech braciach i królew-
nie P.” lub „Sztuka obłapiania”  Nie będę rozwijać pierw-
szego tytułu, ani nie przytoczę treści, bo byłabym oskarżo-
na o szerzenie pornografii. Wspomnę jeszcze, że trzynastą 

księgę „Pana Tadeusza” przypisuje się właśnie naszemu 
hrabiemu. Te swawolne wiersze to jednak niewielki wyry-
wek  spuścizny pisarza– echo żołnierskiego humoru, wo-
jennej rubaszności z czasów jego 6 letniej służby w  armii 
napoleońskiej Księstwa Warszawskiego. 
Wszyscy znamy najważniejsze utwory Fredry i nie będę się 
tu rozpisywać o jego twórczości. Fredro napisał kilkadzie-
siąt utworów scenicznych: jednoaktówek i komedii wielo-
aktowych, fars, grotesek i wodewilów. Utwory te szybko 
trafiały na sceny teatru lwowskiego, warszawskiego i kra-
kowskiego. Był bardzo znanym i lubianym poetą i kome-
diopisarzem. Jego dzieła czytało się łatwo i z przyjemno-
ścią. Potrafił przedstawiać barwne postacie z życia jemu 
współczesnych. Szkolne analizy utworów uświadamiały 
nam krytykę ówczesnego społeczeństwa, charaktery  boha-
terów  zarysowane były bardzo wyraziście.

/ 5-Bok pomnika

Przejdźmy  teraz do Aleksandra Fredry i powstania jego 
pomnika. Na bocznej stronie cokołu jest kolejny napis: 
„WZNIESIONY WE LWOWIE W 1897R. AUTORSTWA 
LEONARDA MARCONIEGO I PRZENIESIONY DO 
WROCŁAWIA W 1956R.”
Hrabia żył i pracował w okolicach Lwowa i w samym Lwo-
wie. Żył jak na owe czasy długo, bo 82 lata, a jak na pol-
skiego pisarza w wieku XIX - zamożnie i wygodnie. Armię 
napoleońską opuścił w 1815 i osiadł w Bieńkowej Wiszni, 
majątku ojca niedaleko Lwowa. Ostatnie lata życia spędził 
we Lwowie, którego był honorowym obywatelem. Tam 
zmarł 15 lipca 1876.
Aleksandra hr. Fredrę pochowano w niedalekich Rudkach, 
w rodzinnej krypcie miejscowego kościoła. Uroczystości 
pogrzebowe zmarłego we Lwowie artysty miały niezwykle 
podniosły charakter. 
W 1892 roku władze Lwowa rozpisały konkurs na realiza-
cje pomnika upamiętniającego polskiego komediopisarza. 
Do rywalizacji przystąpiło wielu wybitnych rzeźbiarzy, 
spośród których jury zdecydowało się powierzyć to zada-
nie Leonardowi Marconiemu. Wybór wydawał się słuszny, 
bowiem Marconi, z pochodzenia pół Włoch, kształcony w 
Warszawie i Rzymie, w sposób pewny i harmonijny łączył 
polską i włoską szkołę rzeźby. A do tego właśnie przeniósł 
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się do Lwowa, gdzie objął posadę wykładowcy w Akademii 
Technicznej. 
Tak wiec powstał pomnik pisarza i umiejscowiono go na ów-
czesnym placu Akademickim we Lwowie
24 października 1897 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia 
pomnika Aleksandra Fredry, ojca polskiej komedii.  

/ 6- Plac Akademicki z pomnikiem

Jan Kasprowicz napisał nawet „KANTATĘ NA ODSŁONIĘ-
CIE POMNIKA A.FREDRY WE LWOWIE.” -oto fragment:
(...)Nie zginął naród, jeśli umie czcić
Tych swoich mistrzów, którzy z jego duszy
Wyszli, by głosem być w posępnej głuszy
I aby wiązać, jak cudowna nić,
Przyszłość zwycięstwa z przeszłością katuszy.
Wznosimy posąg, zimny spiż i głaz,
Ale w serc polskich żywym milionie,
O, pomnik stokroć wymowniejszy płonie
I stokroć trwalszy! Najburzliwszy czas
Czci dla twórczego słowa nam nie zwionie.

Cześć mistrzowi,
Cześć mu, cześć!
Niech cześć ta wiecznie żyje w nas,
Której nigdy nie wysłowi
Ni zimny spiż, ni martwy głaz!
O spieszmy nieść
Niezgasłą cześć
Mocy twórczego słowa!
/ 7-Fredro we Lwowie

 
Hrabia z wysokości swojego cokołu przez ponad pół wieku 
obserwował codzienne życie mieszkańców Lwowa. Jednak-
że w 1945 r. zapadły ostateczne decyzje w sprawie granic 
państwa polskiego i nagle Fredro stał się formalnie… obco-
krajowcem!

Różne przyczyny mogły spowodować, że przyjechał właśnie 
do Wrocławia, ale może jednak była to ta najprostsza – przy-
jechał za swoimi, czyli lwowiakami. Termin uroczystości 
odsłonięcia pomnika Fredry na wrocławskim Rynku wyzna-
czono na dzień 15 lipca 1956 r. o godz. 10.00, a więc w 80 
rocznicę śmierci pisarza. 
Pomnik stanął na miejscu, gdzie w przedwojennym Wrocła-

wiu stał pomnik króla Fryderyka Wilhelma III, przedstawia-
jący władcę Prus w latach 1797 – 1840 na rumaku.
Chociaż pomnik ten przetrwał wojnę to potem w ramach 
„odniemczania” Wrocławia został usunięty. 

/ 8- Pomnik króla Fryderyka III we Wrocławiu

My- potomkowie Kresowiaków lubimy naszego lwowskie-
go hrabiego. Chociaż Fredro niewiele miał wspólnego wcze-
śniej z Wrocławiem to teraz jest bliski mieszkańcom tego 
miasta. 
Ma tu też swoją ulicę, blisko Rynku i Uniwersytetu, wycho-
dzącą na  Odrę.

/ 9-Ulica hr. Al. Fredry

Niedawno odsłonięto u wylotu ulicy kamień upamiętniający 
pisarza i zasadzono pamiątkowe drzewo. 

/ 10- Pamiątkowa tablica i drzewo

Mamy też szkołę jego imienia. W roku 1976 XIII Liceum 
Ogólnokształcące przyjęło Aleksandra Fredrę  za patrona  w 
roku setnej rocznicy jego śmierci. 

/ 11-XIII Liceum im. A. Fredry

18 października  obchodzony tam jest  Dzień Patrona szkoły.

Klasy rywalizują w tzw. Lidze Fredrowskiej- są występy, 
konkursy, wystawy, no i piękne stroje z epoki fredrowskiej. 

/ 12,13- Licealiści i tradycja

Bardzo ciekawy jest też tekst ślubowania klas pierwszych 
tej szkoły. Zaczyna się tak :
Niech się dzieje wola Nieba,
Ślubowanie składać trzeba.
Przyrzekamy na Hrabiego
Uczyć się do upadłego.(…)  - Coś nam to przypomina, 
prawda? 
A kończy się groźnie:
Kto ma Fredrę za patrona,
Nim zawiedzie, prędzej skona.

Obecnie we Lwowie na miejscu pomnika hr. A. Fredry sta-
nął podobnie skomponowany pomnik Mychajły Hruszew-
skiego – pierwszego prezydenta Ukrainy.  Przed pomnikiem 
nie ma już klombu i kwietnych rabat. Dekoracyjny łańcuch, 
który otaczał piedestał pomnika Fredry, obecnie służy jako 
ozdoba podcieni Pałacu Sztuki od strony ulicy Kopernika.

/ 14- Pomnik M.Hruszewskiego
Czytałam piękny, długi wiersz pisany bałakiem przez lwo-
wiaka Witolda Szolginię o pomniku Fredry. W wielu zwrot-
kach opisuje nam dzieje tego pomnika jednak, niestety koń-
czy się on tak: 
…Daj Boży wytrzymać i daj tyż duczekać
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byś na woim cukoli znów siednuńć móg.
Najży nam si czas tyn jak najmnij udwleka
gdy z radościu ugrumnu znów Ci przyjmni Lwów.”

W podobnym nostalgicznym tonie napisał Marian Hemar 
wiersz „Pomnik. Na wysiedlenie Fredry ze Lwowa do Wro-
cławia”, oto fragment:
…Ale Jego już nie ma na pustej ulicy,
gdzie Go gwiazdy szukają oczami złotemi.
W nocy, w mieście struchlałym, przyszli bolszewicy
I wydarli Go z bruku jakby drzewo z ziemi…

Hmm… – chyba lepiej, że Fredro przyjechał wraz z Pola-
kami do Wrocławia niż gdyby skończył w ukraińskim piecu 
hutniczym – tak jak prawdopodobnie skończył niemiecki 
pomnik Fryderyka Wilhelma III- w polskim piecu hutni-
czym?

/ 15-Pomnik Fryderyka Wilhelma III w zburzonym Wrocławiu

Nie zaczytujmy się w  łzawych wierszach. Cieszmy się, że 
nasz hrabia znalazł piękne miejsce, gdzie jest lubiany i oto-
czony rodakami ze Lwowa i ich potomkami. Na Ukrainie, 
gdyby nawet przetrwał czułby się obco, bo przecież  już 
„Lwów to dla mnie zagranica, śpiewny język, stare kino, 
Lwów to dla mnie tajemnica, nie zaznana nigdy miłość...” 
-jak śpiewał cytowany już przeze mnie Roman Kołakowski.
Wrocław i Lwów to bratnie miasta. Łączą je ludzie i ich 
wspomnienia. Jednak te miasta są teraz w różnych krajach 
i czas najwyższy, żeby wszyscy przyjęli to do świadomości 
i się z tym pogodzili. Pielęgnujmy wspomnienia, ale bez 
nut żalu.

Przy opracowaniu tematu wykorzystałam wiadomości i 
zdjęcia własne oraz z : 
http://pamieciprzyszlosc.pl/pl/ze-lwowa-do-wroclawia 
http://pl.wikisource.org/wiki/Kantata_na_ods%C5%82oni-
%C4%99cie_pomnika_A._Fredry_we_Lwowie  
http://culture.pl/pl/tworca/aleksander-fredro 
http://www.lvivcenter.org/pl/uid/picture/?pictureid=37   
http://www.lo13.wroc.pl/?id=G236  
http://wroclawzwyboru.blox.pl/2006/06/Pomnik-Aleksan-
dra-Fredry.html 
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/5,35767,5637021,L-
wow_wspolczesny_i_historyczny_na_zdjeciach_Mieczy-
slawa.html?i=4 

- a także z książki Witolda Szolgini z cyklu „Tamten Lwów” 
cz. ”Świątynie, gmachy, pomniki”
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Król Zygmunt Stary, lubił piękne ko-
biety. Oprócz dwóch małżonek, kró-
lowej Barbary z rodu Zapolyów oraz 
słynnej Bony, z książąt mediolańskich 
Sforza, miał jeszcze kilka kochanek. 
Najmilszą z nich była dla króla panna 
Katarzyna Telniczanka, z którą miał 
dwoje dzieci: syna Jana, późniejsze-
go biskupa wileńskiego, który nigdy 
nie zapomniał podpisać się:”z książąt 
litewskich” oraz córkę, śliczną Be-
atę. Monarcha zadbał o swoją Kasię, 
oddając ją wraz z wielkim posagiem, 
podskarbiemu koronnemu Andrzejowi 
Kościeleckiemu. Te zaślubiny stały się 
ówcześnie wielkim skandalem. Panu 
podskarbiemu długo wypominano, iż 
zhańbił swój ród! Pani Kościelecka nie 
była wzorem cnót niewieścich i jawnie 
przyprawiała rogi mężowi, strojąc się 
w kosztowne suknie i bogate klejnoty. 
Podobno do starości lubiła się zaba-

wiać z młodymi dworzanami, a pokąt-
nie nawet  uprawiała czary.

  Młodziutka Beata Kościelecka dora-
stała na dworze królowej Bony, będąc 
tajemniczym zrządzeniem losu, ulubie-
nicą monarchini. O ile Katarzyna nie 
cieszyła się dobrą sławą, o tyle córka 
Beata, błyszczała urodą i inteligencją, 
otoczona tłumem wielbicieli, których 
traktowała zimno, wypatrując najmoż-
niejszego. Jej urodę sławił nawet słyn-
ny poeta i późniejszy prymas Andrzej 
Krzycki, pisząc: - O Beato, tak bogato 
w rzadkie wdzięki zdobna.

 Panna miała wielu zalotników, lecz 
do ołtarza jakoś nikt się nie kwapił. 
W panieńskim stanie Beata dożyła aż 
dwudziestu czterech lat, co w tym cza-
sie, kiedy na ślubnym kobiercu stawały 
dwunastoletnie dziewczynki, było wie-

kiem raczej podeszłym. Król Zygmunt 
Stary postanowił zadbać o swoją córkę i 
wydał ją świetnie za najbogatszego ma-
gnata na Rusi, księcia Ilię Ostrogskiego 
z Ostroga, syna Konstantego Ostrog-
skiego, hetmana wielkiego litewskiego, 
wojewodę trockiego i kasztelana wileń-
skiego, znanego z waleczności. Książę 
Ilia był ulubieńcem króla, który darzył 
go łaskami i oddał mu swoją nieślubną 
córką. Małżeństwo księcia Ostrogskie-
go, wiodącego swój ród od udzielnych 
książąt ruskich Rurykowiczów, z panną 
Kościelecką, było, co tu dużo mówić, 
mezaliansem. Potężny magnat ruski 
mógł ubiegać się nawet o rękę księż-
niczki krwi, swatano go także z Anną 
Radziwiłłówną i jej młodszą siostrą 
Barbarą, późniejszą królową polską, 
lecz widać piękna Beata mocno zapa-
dła mu w serce.

 Po ślubie, który odbył się na Wawelu 
3 lutego 1539 roku, w kilka zaledwie 
dni po zaślubinach króla Zygmunta Au-
gusta z arcyksiężniczką Elżbietą Habs-
burg, młoda para wyjechała na Ruś, do 
warownego, potężnego zamku Ostróg. 
Lecz jakieś złowrogie fatum ciążyło 
nad  rodem Ostrogskich, bo niespo-
dziewanie, młody i zdrowy książę, w 
pół roku po ślubie umiera, pozostawia-
jąc Beatę w zaawansowanej ciąży. Lu-
dzie zaczynają szeptać o truciźnie! Jego 
śmierć jest bardzo zagadkowa. Chory 
Ilia, cały swój olbrzymi majątek zapi-
suje ukochanej żonie,  oczekiwanemu 
potomkowi i umiera, polecając Beatę i 
potomstwo opiece króla. Przed zgonem 
obdarza  jeszcze dobrami przyrodniego 
brata Wasyla z Dubna, w nadziei, iż ten 
uszanuje jego ostatnią wolę.

 19 czerwca 1539 roku, na zamku w 
Ostrogu, przyszła na świat jako pogro-
bowiec, księżniczka Elżbieta Ostrog-
ska, która zapisała się w historii, jako 
Halszka z Ostroga. Halszka to nie He-
lena, jak Sienkiewicz nazywał knia-
ziównę Kurcewiczównę w „Ogniem i 
mieczem”, lecz Halżbieta – Halszka.  
Gdyby urodziła się w Anglii, we Fran-
cji, czy w innym kraju europejskim, jej 

Tragedia Halszki 
z Ostroga.
Elżbieta Gizela Erban

http://pamieciprzyszlosc.pl/pl/ze-lwowa-do-wroclawia
http://pl.wikisource.org/wiki/Kantata_na_ods�oni�cie_pomnika_A._Fredry_we_Lwowie
http://pl.wikisource.org/wiki/Kantata_na_ods�oni�cie_pomnika_A._Fredry_we_Lwowie
http://culture.pl/pl/tworca/aleksander-fredro
http://www.lvivcenter.org/pl/uid/picture/?pictureid=37
http://www.lo13.wroc.pl/?id=G236
http://wroclawzwyboru.blox.pl/2006/06/Pomnik-Aleksandra-Fredry.html
http://wroclawzwyboru.blox.pl/2006/06/Pomnik-Aleksandra-Fredry.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/5,35767,5637021,Lwow_wspolczesny_i_historyczny_na_zdjeciach_Mieczyslawa.html?i=4
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/5,35767,5637021,Lwow_wspolczesny_i_historyczny_na_zdjeciach_Mieczyslawa.html?i=4
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/5,35767,5637021,Lwow_wspolczesny_i_historyczny_na_zdjeciach_Mieczyslawa.html?i=4
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dzieje opisywaliby najsłynniejsi 
pisarze. Nakręcono by mnóstwo 
filmów, byłaby tak sławna, jak 
Maria Stuart, Elżbieta I, księżna 
de Clèves, czy królowa Margot. 
Ale tragedia Halszki, choć godna 
dramatów pióra Szekspira, utonęła 
niemal w mrokach niepamięci.

  Książę Wasyl nie myślał  prze-
strzegać woli zmarłego brata Ilii. 
Miał wielki apetyt na cały ogrom-
ny majątek. Ale bratowa, księżna 
Beata, należała do kobiet wład-
czych i wojowniczych, zarządza-
jąc majątkiem twardą ręką. Toteż 
wkrótce pomiędzy Ostrogiem a 
Dubnem zapanowała zajadła nie-
nawiść. Lata mijały i księżniczka 
Halszka ukończyła lat trzynaście. 
W zamku zaczęli zjawiać się kawa-
lerowie, zwabieni ogromnym bo-
gactwem i urodą Halszki. Panienka 
była piękną dziewczyną, o długich 
czarnych warkoczach i marzących 
oczach. Tymczasem matka wcale 
nie zamierzała wydawać jej pręd-
ko za mąż, licząc na to, że może 
trafi się konkurent bogaty i tak 
głupi, że pozwoli teściowej nadal 
rządzić całym majątkiem. Beata 
nade wszystko kochała władzę. Ze 
swego zamku-twierdzy w Ostrogu, 
rządziła żelazną ręką, powiększa-
jąc majątek, procesując się z sąsia-
dami i bezlitośnie wyzyskując pod-
danych. Była okrutna i bez serca.

 Młodziutka księżniczka, delikatna 
i subtelna, wychowywana przez 
matkę-tyrana, pragnęła ciepła i 
miłości. Jej uwagę zwrócił młody 
i piękny książę Dymitr Sanguszko. 
Długo przebywał na królewskim 
dworze, wykwintny i wykształ-
cony, był pierwszym rycerzem na 
Rusi, wsławionym zwycięskimi 
bojami z Tatarami. Zmarły ksią-
żę Ilia i ojciec Dymitra Teodor 
się przyjaźnili. Panna obdarzyła 
go uczuciem i  młody kniaź miał 
nadzieję, że księżna Beata wyrazi 
zgodę na jego małżeństwo z Halsz-
ką.

  Ale Beata nie miała zamiaru zre-
zygnować z rządów na rzecz zię-
cia. Owszem, zachowywała się 
wobec Dymitra uprzejmie, lecz 
zgodę na małżeństwo uzależniała 
od woli króla. Podobno nie byłaby 
taka oziębła, gdyby piękny kniaź 
Dymitr ubiegał się o jej rękę, a nie 
córki!  Rozwścieczony jej wykręta-
mi Sanguszko, pojechał do Dubna 
i zawarł z księciem Wasylem jakąś 
tajną umowę, bowiem ten ostatni, 
natychmiast obiecał mu pomoc w 
zaślubieniu Halszki. Tymczasem 
do uszu Dymitra dochodzą wie-
ści, że księżna Beata zwodzi go, 
zamierzając wydać córkę za kogoś 
innego. Sanguszko miał już dosyć 
knowań piekielnej baby i postano-
wił działać podstępem. Przyjechał 
do Ostroga z wizytą, pozostawia-
jąc swoich kozaków przy bramie. 
Kiedy wszyscy zasiedli do uczty, 
do sali wpadł przerażony sługa 
oznajmiając, że widać konnych 
pędzących ku zamkowi. To książę 
Wasyl śpieszył z pomocą Sangusz-
ce! Beata natychmiast rozkazała 
zamknąć bramy, ale pozostawieni 
przy bramie kozacy Dymitra, bły-
skawicznie szablami rozprawiają 
się ze strażą i wpuszczają oddział 
księcia Wasyla do zamku.

  Biedna Halszka nie rozumiała, 
co się dzieje. Przestraszoną pan-
nę  wiodą do zamkowej kaplicy, 
a sprowadzony siłą ksiądz, udzie-
la jej i Dymitrowi pośpiesznego 
ślubu, bez zgody matki. Beata za-
mknięta na klucz w swojej kom-
nacie, krzyczy wniebogłosy: - Nie 
pozwalam! Młodziutka dziewczy-
na nie tak wyobrażała sobie swoje 
zaślubiny z ukochanym Dymitrem. 
Jest zdenerwowana i przerażona 
następującymi szybko po sobie 
wypadkami i przy ołtarzu, nie po-
trafi nawet wypowiedzieć słów 
małżeńskiej przysięgi. Odpowiada 
za nią księdzu stryj Wasyl, i to on 
odprowadza młodą parę do łożni-
cy, zapewne po to, żeby dopilno-
wać, aby małżeństwo zostało skon-
sumowane.  Biedna trzynastoletnia 
panna młoda!

 Nazajutrz kareta otoczona zbroj-
nymi kozakami jedzie z nowo-
żeńcami do Kaniowa, rodowej 
siedziby Sanguszków. Wasyl więzi 
księżnę Beatę i sam rządzi olbrzy-
mim majątkiem. Dopiero rozkaz 
nowego króla Zygmunta Augusta 
sprawia, że księżna Ostrogska od-
zyskuje wolność i jedzie do Krako-
wa. Oskarża Sanguszkę i Wasyla, o 
zajazd, gwałt i uwięzienie jej, pani 
na Ostrogu!

 W Krakowie na Wawelu, Beata w 
sali pełnej dworzan, teatralnie rzu-
ca się do nóg królowi i zalewając 
się łzami, błaga go o  sprawiedli-
wość. Udając zrozpaczoną matkę 
skarży się, że porwano jej uko-
chaną córkę. Przedstawienie było 
znakomicie zagrane, a Beata mu-
siała być utalentowaną aktorka, bo 
obecni w sali magnaci, uwierzyli 
w jej wersję wypadków rozwście-
czeni faktem, iż młody Sanguszko, 
sprzątnął im sprzed nosa najbogat-
szą dziedziczkę w Rzeczypospo-
litej. Oburzeni, domagają się od 
króla surowej kary na gwałciciela. 
Król Zygmunt August, jak zwykle 
chłodny i opanowany, po namyśle 
oznajmia, że sąd nad Sanguszką, 
odbędzie się zimą, w ulubionej sie-
dzibie monarchy w Knyszynie.

  Pomimo zimowej pory, do Kny-
szyna zjeżdżają panowie z najzna-
komitszych rodów polskich: Gór-
kowie, Zborowscy i inni. Oskarży-
cielem jest Stanisław Czarnkowski, 
referendarz koronny, wspaniały 
mówca, lecz człowiek przekupny. 
Rozpoczyna przed obliczem króla 
wielką mowę, oskarżając Sangusz-
kę o zuchwalstwo, zdradę, wszete-
czeństwo, łakomstwo i okrucień-
stwo. „(-) Księżnie Jej Mości córkę 
wzięto, a poddaną Waszej Królew-
skiej Mości zgwałcono, którejś był 
Wasza Królewska Mość podług 
opieki ojcem!” - woła gromko.

  Obrońcą Sanguszki jest litew-
ski szlachcic Odachowski, który 
stwierdza, że panna została odda-
na mężowi przez stryja i ślub dany 
przez księdza jest legalny. Wy-
jaśnia zebranym, że księżna Be-
ata jest złą matką, kobietą rządną 
władzy, która nie pozwoliła córce 
wyjść za mąż, żeby zachować całą 
władzę w swoich rękach.  

  Król słucha uważnie obu stron i 
zastanawia się, jak ma postąpić. 
Nie znosi Beaty, dawnej ulubie-

nicy matki, królowej Bony, z któ-
rą toczy właśnie wojnę o uznanie 
Barbary Radziwiłłówny. Z drugiej 
jednak strony, miał wobec Halszki 
inne plany, pragnąc wydać ją za 
Łukasza Górkę, by zjednać sobie 
tego najmożniejszego magnata w 
Wielkopolsce i przywódcę inno-
wierców.

   Wobec tego, los Dymitra jest 
przesądzony! Król skazuje księcia 
Sanguszkę na utratę czci i gardła! 
Chyba, że w oznaczonym terminie 
zwróci Halszkę matce i zgodzi się 
na unieważnienie małżeństwa, za-
wartego pod przymusem. Wtedy 
czeka go tylko areszt i odsiadka w 
wieży. O księciu Wasylu, sprawcy 
zajazdu, nie wspomniano.

 Tymczasem Halszka przebywa 
z młodym mężem w Kaniowie. 
Nie wiadomo czy jest szczęśliwa 
w małżeństwie, historia o tym nie 
wspomina, bo w dziejach naro-
dów uczucia jednostek nie mają 
znaczenia. Wiadomość o wyroku 
królewskim spada na Dymitra jak 
grom. Książę nie zamierza wyrzec 
się małżonki i natychmiast posta-
nawia wyjechać z kraju. W mroź-
ny styczniowy dzień 1554 roku, 
rusza ku czeskiej granicy. Orszak 
zatrzymuje się w przygranicznym 
miasteczku Lysy. Książę Dymitr i 
przebrana po męsku Halszka, jedy-
nie z kilkorgiem dworzan, posta-
nawiają spędzić noc w gospodzie. 
Po kolacji położyli się na spoczy-
nek. Po spokojnie przespanej nocy, 
Dymitr obudził się głodny i narzu-
ciwszy na nocną koszulę futrzaną 
szubę, zszedł na parter, żartobliwie 
upominając się u gospodarza o 
śniadanie.

 Niespodziewanie otwierają się 
drzwi i do izby wpada, wraz z 
mroźnym podmuchem, gromada 
uzbrojonych ludzi. Wojewoda ka-
liski Marcin Zborowski z synem, 
trafił na trop uciekiniera i dopadł 
go aż w Czechach. Do wojewody 
prędko dołączyli krewni Beaty Ko-
ścieleccy, a także Łukasz i Andrzej 
Górkowie, mając z sobą dwustu 
ludzi. W pogoni za jednym ucieki-
nierem!

 Wpadłszy do izby, napastnicy za-
czynają strzelać do Dymitra, jed-
nak chybiają. Książę nie ma przy 
sobie żadnej broni, stara się więc 
umknąć do pokojów na piętrze, 
gdzie przebudzona ze snu Halszka 
i kilku dworzan, z niepokojem nad-
słuchują strzelaniny. Ale Dymitr 
zostaje schwytany. Napastnicy 
zdarli z niego szubę i nocną koszu-
lę, lecz Sanguszko się nie poddaje, 
walcząc  niemal nagi z napastnika-
mi. Młodego księcia biją kolbami i 
kijami. Wójt pobliskiego miastecz-
ka Nymburga, który przywiódł 
do gospody oprawców, wymierza 
Sanguszce potężny cios w głowę. 
Okrutnie poranionego księcia sa-
dzają na ławie. Dymitr prosi bra-
ci Zborowskich, żeby go nie bili, 
jest przecież bezbronny, poza tym 
znajduje się za granicą Rzeczypo-
spolitej, na ziemi cesarskiej. Ale 
jego prześladowcy są bezlitośni. 
Wojewoda drwi sobie z niego po-
wiadając, że przedtem walczył z 
Tatarami, a teraz z kobietami.

 Halszka zbiega po schodach i z 

płaczem rzuca się do nóg napast-
nikom, błagając o łaskę dla męża. 
Ale jej prośby nie robią na nikim 
wrażenia. Poranionego, półnagie-
go Dymitra, na pośmiewisko pędzą 
ulicami miasteczka. W łańcuchach 
prowadzą księcia do Jaromierza, 
oznajmiając wszystkim w oko-
ło, że jest to straszny zbrodniarz, 
gwałciciel kobiet i zdrajca. Ciężko 
rannego księcia zamknięto w staj-
ni, bez opatrzenia ran, głodzono, a 
w nocy z 3 na 4 lutego 1554 roku, 
na rozkaz wojewody Zborow-
skiego zamordowano bestialsko, 
łamiąc mu kręgi szyjne. Wójt Ja-
romierza, litościwie kazał włożyć 
okrutnie zmasakrowane zwłoki do 
trumny, lecz Zborowscy wyrzucili 
je na kupę gnoju! Dopiero po kilku 
dniach, aż 7 lutego, mieszczanie 
Jaromierza odważyli się pochować 
księcia w miejscowym kościółku, 
opatrując grób płytą z napisem i 
herbem Pogonią.             Napis 
przetrwał do 1860 roku.

  Szalejącą z rozpaczy Halszkę, 
odwieziono do „stęsknionej” mat-
ki. Ich spotkanie nastąpiło w Po-
znaniu, dokąd udała się księżna 
Beata. Nie wzruszona tragedią cór-
ki, księżna nie wahała się  jej  po-
uczać: - Widzisz Halszko, teraz nic 
nie mów i nie rób bez mojej woli! 
Młodziutka wdowa, w tak straszli-
wy sposób pozbawiona męża, była 
otępiała z rozpaczy i bezwolnie 
zgadzała się już na wszystko. W 
poznańskim urzędzie grodzkim 
złożyła oświadczenie, że została 
przez Dymitra zniewolona i z ła-
ską boską, z pomocą „przyjaciół” 
wolną się stała. Oskarżyła także 
stryja Wasyla, że zmusił ją, żeby 
Dymitra zaślubiła. Czternastolet-
nia dziewczyna nie miała nikogo, 
kto mógłby jej pomóc. Była fan-
tem przetargowym w rękach matki 
i możnowładców. Zresztą Dymitr 
już nie żył,  a wszystko inne nie nie 
miało znaczenia. 

  Wkrótce zaczęły się targi o jej 
rękę i ogromny majątek. W kilka 
dni po przyjeździe z Czech, prosi 
o rękę młodej wdowy Marcin Zbo-
rowski, jeden z katów Dymitra. 
Ale monarcha nie jest zadowolo-
ny wywołanym międzynarodo-
wym skandalem i uśmierceniem 
Sanguszki na obcej ziemi. Cesarz 
Ferdynand śle noty dyplomatyczne 
i żąda wydania mu Zborowskich 
i Górków. Król Zygmunt August 
nie lubi Marcina i zimno odmawia 
Zborowskiemu ręki Halszki. Tej 
zniewagi młody magnat królowi 
nie zapomni.

  Król działa szybko i na jego roz-
kaz Beata z córką jadą do War-
szawy. Monarcha przyjmuje obie 
damy w komnacie zamkowej. To-
warzyszy mu biskup poznański i 
kilku panów oraz królowa Bona, 
udająca, iż pragnie pojednać się 
z synem. Beata pewna jest jej po-
parcia i klęka przed monarchinią, 
pokornie całując jej dłonie. Król 
spogląda na to spod oka i oznajmia 
stanowczym tonem:   

 - Jest moją wolą, aby ta oto Halsz-
ka poszła na pana Łukasza Górkę 
herbu Łodzia, wielce mi miłego 
poddanego i sługę!

 Beata wprost osłupiała z przera-

żenia na myśl, że ogromne dobra 
na Rusi, wpadną w łapy chciwego 
i twardego Górki, fanatycznego 
protestanta. Błaga króla o zmianę 
decyzji i zawraca się do królowej 
Bony, prosząc o wstawiennictwo. 
Ale królowa nie ma ochoty zrażać 
sobie syna i zgadza się z jego wolą. 
Tylko jedna Halszka odważnie 
przeciwstawia się królewskiej woli 
i woła z rozpaczą:

 - Wolę gardło dać, niż za niego iść!  

 Beata prosi króla o pozwolenie 
opuszczenia komnaty, naiwnie 
sądząc, że bez jej zgody, król nie 
zdecyduje się wydać córki za mąż. 
Władca czeka na jej powrót, a 
kiedy księżna się nie zjawia, każe 
jej szukać. Słudzy znajdują panią 
Ostrogską ukrytą w.... zamkowym 
wychodku! Przemocą ściągają z jej 
palca pierścień i król pokazuje go 
Halszce, jako wyraz zgody matki 
na jej ślub z Górką. Młoda dziew-
czyna upada na duchu i szepcze z 
rezygnacją:

 - Jeśli matka pozwala, to i ja się 
godzę. - coś jeszcze mówi, że 
„gdyby to prawdą nie było, zostanę 
przy woli matczynej”. Ale już nikt 
jej nie słucha, bo oto na znak Zyg-
munta Augusta, do komnaty wcho-
dzi Łukasz Górka, poprzedzany 
przez  szeregi paziów. Magnat jest 
o trzydzieści pięć lat starszy od ob-
lubienicy, lecz dumny i pewny sie-
bie, mocno ujmuje drobną rączkę 
Halszki. Ksiądz biskup poznański 
prędko daje im ślub. Beata dowie-
dziawszy się o nowym małżeń-
stwie córki, najpierw zemdlała, a 
potem pobiegła w stronę komnat 
królewskich krzycząc: - Nie było 
mego pozwolenia, nie było i ślubu!

 Halszka słysząc  krzyki matki, wy-
rywa się Górce i obie z Beatą za-
mykają się w swoich komnatach. 
Pod  drzwiami staje sam król, bi-
skup i rozgniewany małżonek, pró-
bując skłonić kobiety do otwarcia 
komnat. Na nic nie zdają się per-
swazje, uparte kobiety nie wyszły 
i już! Korzystając z wyjazdu kró-
la i Górki  na Sejm do Piotrkowa, 
obie księżne pośpiesznie uciekają 
aż do Lwowa! Zatrzymują się w 
klasztorze lwowskich dominika-
nów. Zakonnicy przyjmują damy 
z mieszanymi uczuciami, wiedząc 
o morderstwie Sanguszki i znając 
dobrze wstrętny charakterek Beaty.

 Dopiero po dłuższym czasie, pan 
Górka doprosił się u króla, aby roz-
strzygnął sprawę jego  małżeństwa. 
Król rozkazał staroście lwowskie-
mu, by odebrał Halszkę matce. 
Ale Beata stawiła mu opór, grożąc 
sztyletem, że zabije córkę i siebie. 
Tymczasem do Lwowa przybywa 
wściekły pan Górka z braćmi i pró-
buje wziąć klasztor szturmem! Do 
klasztoru przybywa w żebraczym 
przebraniu książę Słucki. Księżna 
wita go owacyjnie i wpada na iście 
diabelski pomysł. Prowadzi księcia 
do córki i powiada: - Oto, Halszko, 
twój mąż! W klasztornej kaplicy 
zakonnik daje ślub młodej pani 
Górkowej i starszawemu już księ-
ciu. Mieszek pełen złota, rozwiał 
wątpliwości przeora o popełnionej 
bigamii.

  Tymczasem Górkowie sprowa-
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dzają działa i zaczyna się regularne 
oblężenie klasztoru. Jednak mimo 
dzielnej obrony, klasztor musiał 
się poddać, bo odcięto im dopływ 
wody. Starosta  odczytał księżnej 
Ostrogskiej nowy rozkaz króla.
„Helżbietę od matki wziąwszy, 
mężowi wielmożnemu Łukaszowi, 
hrabiemu z Górki oddać”! Księżna 
Beata roześmiała się szyderczo:                  
- Małżeństwo mej córki z księciem 
Słuckim zostało dokonane.                                           

Starosta stwierdził, że małżeństwo 
jest nieważne i poszedł po młodą 
panią, siedzącą w komnacie na łóż-
ku, twarzą do ściany. Siłą rozdzie-
lono dziewczynę z nowym mężem 
i odprowadzono do karety Górków. 
Opierała się staroście, wzbraniając 
się wsiąść do powozu, ale nic nie 
mogła poradzić. Beacie pozostała 
tylko zemsta. Wszystkie dobra po-
sagowe córki, zapisała Słuckiemu 
z tym, żeby oddał je pod jej zarząd! 
Słucki się zgodził i poświadczył 
pieczęcią na pergaminie.

 Pan Łukasz zawiózł płaczącą żonę 
do Szamotuł, rodowej siedziby 
Górków i próbował zjednać sobie 
żonę bogatymi podarunkami. Ze-
zwolił jej nawet, by uczęszczała 
na katolickie nabożeństwo, choć 
sam był zagorzałym protestanc-
kim fanatykiem. Do kolegiaty 
przekopano podziemny tunel, a 
młodziutka wojewodzina poznań-
ska, w czarnych sukniach, godzi-
nami klęczała w kościele, żebrząc 
u Boga wybawienia. Skarżyła się 
w liście, że „opuszczona zostałam 
przez wszystkich”. Ale księżna 
Beata ciągle zasypywała króla i 
panów skargami, na dolę:”bied-
nych, pokrzywdzonych dziatek”. 
Dziadki to Halszka i książę Słucki, 
będący w wieku swojej teściowej! 
Znudzony tym król, każe rozstrzy-
gnąć sprawę prymasowi. Ale spra-
wa jest skomplikowana, dopiero 
śmierć księcia Słuckiego, rozstrzy-
gnęła kwestię na korzyść Górków.

  Księżna Ostrogska zamienia się w 
anielicę i godzi z Górką. Daje mu 
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych za 
separację z żoną. Prymas każe obu 
stronom stawić się w Piotrkowie. 
Lecz rozwścieczony sporami Łu-
kasz, w pasji wtrąca żonę do wie-
ży, nazywanej Czarną Basztą. Be-
ata wytacza mu szereg procesów, 
które niczego nowego nie wnosiły 
do sprawy. Nielitościwy los prze-
śladuje nieszczęsną Halszkę. Nie-
mal pięćdziesięcioletnia matka 
zakochuje się bez pamięci w woje-
wodzie sieradzkim Olbrachcie Ła-
skim!  Był to wybitny człowiek w 
tej epoce, erudyta, polityk, dyplo-
mata. Ale nie cofał się przed gwał-
tami, zabójstwami i przemocą. 
Bardzo przystojny, wpadł w oko 
pani na Ostrogu, która związała 
się z młodym awanturnikiem, stę-
skniona sypialnianych rozkoszy. 
Lecz Łaskiego obchodził jedynie 
ogromny majątek Beaty. Po ślu-
bie, umieścił ją w swojej siedzibie, 
posępnym zamczysku na Spiszu w 
Kieżmarku na Słowacji, na terenie 
ziem cesarskich. Udawał bardzo 
zakochanego, dopóki ogłupiała z 
miłości Beata, nie zapisała mu w 
testamencie wszystkich swoich 
dóbr po mężu Ilii, a nawet zmar-
łym bracie Janie! Oddała mu całą 
swoją biżuterię i pieniądze. Wtedy 

skończyły się amory. Łaski otacza 
żonę strażnikami i zabierając pie-
niądze przenosi się do Polski.

 Teraz Beata cierpi ten sam los, co 
jej nieszczęśliwa córka. Zamknięta 
w niemal pustym zamczysku, pod 
strażą, spędza w nim dni, tygodnie, 
miesiące i lata. Mąż nie pragnie jej 
widzieć, tylko pilnie strzeże żony. 
Uwięzioną kobietą nikt z rodziny 
się nie interesuje. Beata przeżyła 
w więzieniu śmierć ostatniego Ja-
giellona, ucieczkę króla Henryka 
Walezjusza i dopiero król Batory 
zmienił jej los, wygnawszy intry-
ganta Łaskiego z kraju. Pokarał 
także ród Zborowskich, ścinając 
Samuela, wroga Beaty. Pani Łaska 
przewieziona została do Koszyc, 
lecz nadal była w areszcie domo-
wym. Próżno błagała, żeby po-
zwolono jej zobaczyć się z córką, 
obiecując mężowi, że puści swoja 
krzywdę w niepamięć.  Ale nie 
doczekała się odpowiedzi i zmar-
ła. Pochowana została w zamku 
kieżmarskim, w którym przez 
lata była więźniem. W pogrzebie 
księżnej Ostrogskiej, najbogat-
szej damy polskiej, uczestniczyło 
kilkoro służących i mieszczan. W 
1573 roku, umiera Łukasz Górka, 
Halszka po raz trzeci jest wdową. 
Nie wiadomo, kiedy dowiedziała 
się o śmierci matki, ale po zgonie 
znienawidzonego męża, wstępuje 
w nią niespodziewanie energia i 
oświadcza, że zamierza wyjść za 
mąż za  Jana Ostroroga.

   W rezultacie pertraktacji, zjawia 
się po Halszkę jej stryjeczny brat 
książę Janusz Ostrogski i zabie-
ra ją do Dubna. Rodzina nie zga-
dza się, żeby po raz enty wyszła 
za mąż i zmusza ją do zapisania 
stryjowi Wasylowi całego mająt-
ku. Prawdopodobnie w tym czasie 
Halszka była już wpółobłąkana. 
W żałobnych szatach, jak czarne 
widmo, snuła się po zamkowych 
komnatach, a swoje listy podpisy-
wała:”uboga i utrapiona sierotka 
Halszka księżna Ostrogska”. Pod 
wpływem”czułej” opieki rodzi-
ny, popadła w całkowity obłęd. 
Nikt się już nią nie interesował, 
nie miała majątku, stała się nie-
potrzebna. Zmarła osamotniona w 
1582 roku, nie wiadomo gdzie zo-
stała pochowana i tylko jeden kro-
nikarz Orzelski wspomniał o niej 
ze współczuciem: ”Fortuna pełen 
kielich goryczy wylała na tę nie-
wiastę. Nie doznała ona ani chwili 
szczęścia.”

 Czarna Baszta, reszta z potężne-
go zamczyska Górków, przetrwa-
ła do naszych czasów. Stoi wśród 
wysokich drzew rozległego parku. 
Tylko czasami, w ciemne jesien-
ne noce, kiedy porywisty wicher 
pędzi po niebie ciężkie chmury i 
szarpie nagimi konarami bezlist-
nych drzew, ludzie powiadają, że 
w niewielkim okienku, ukazuje się 
młoda kobieta w czarnych szatach i 
patrząc przed siebie nieruchomym 
wzrokiem, wypatruje czegoś w od-
dali. Może czeka na pojawienie się 
swego obrońcy i wyzwoliciela?[1]

[1]    Na podstawie książki Marka 
Ruszczyca  Niepospolite kobiety – 
legenda i historia.

W Borszczowie. Pobyt w Borsz-
czowie był bardzo bogaty w 
wydarzenia. Jak wspomniałem 
przyjęła nas pani Budrewicz. 
Rodzina Budrewiczów przed 
wojną należała do śmietanki 
borszczowskiej. Byli zamożni i 
bardzo szanowani. Nie wynosi-
li się ponad innych, a starsza 
pani należała do osób łagod-
nych i hojnych, rozumiejących 
ludzką biedę. O tym, że nie od-
mówiła nigdy wsparcia innym 
wiedziano powszechnie. Pani 
Budrewicz już wcześniej ogłosi-
ła, że potrzebujący pomocy 
mogą jej szukać u niej. Od czasu 
powszechnej mobilizacji miesz-
kały w wielkiej willi tylko we 
dwie. W dolnej części domu 
mieszkała służąca, kobieta nie 
zamężna, szorstka, ale serdecz-
na.  Mąż pani Budrewicz zmarł, 
a syn został powołany do wojska 
i poszedł na front. Nie znam do-
kładnie losów tego młodego ad-
wokata. Wiem jedynie, że jego 
matka miała wielką nadzieję, że 
syn powróci. Dom Budrewiczów 
szybko napełnił się ludźmi. 
Dzieci tylko na początku były 
wystraszone i zachowywały się 
cicho. Z każdym dniem było ich 
pełno wszędzie, a szczególnie w 
kuchni, w gabinecie pełnym 
książek i obszernym holu. W ga-
binecie mieszkała rodzina Kwi-
czaków i samotny pan, czytający 
rozprawy filozoficzne. Później, 
po latach dowiedziałem się, że 
był to osadnik, legionista, po-
dobno Ukrainiec odznaczony 
krzyżem Virtuti Militari za za-
sługi w wojnie w 1920 roku z 
Bolszewikami. Miał zmienione 
nazwisko. Ukrywał się przed 
nimi. Jego żona została wywie-
ziona na Sybir. Przychodziłem 
do gabinetu grać w karty z moją 
ciocią Franciszką Kwiczak z 
domu Czarnecka. Z tym czło-

wiekiem nie rozmawiałem. Nie 
nawiązywał kontaktów, nie od-
zywał się i nie budził  mojego 
zaufania. Przynajmniej ja tak to 
odczuwałem. Inne pokoje były 
już zajęte przez inne rodziny, 
które wcześniej poprosiły o po-
moc. Nam i jeszcze dwóm rodzi-
nom, pozostała wielka kuchnia. 
Niestety nie na długo. Zjawili 
się inni, którzy także potrzebo-
wali pomocy i schronienia. 
Wszystkich upychano w każdą 
lukę. Nam, do tej ogromnej 
kuchni wprowadzono tyle osób, 
że nie sposób było przechodzić 
w czasie snu. Wszędzie leżały 
sienniki, na których spało nawet 
po kilka osób. W kuchni było 
najwięcej dzieci. Były też i cho-
re, i płakały w nocy. Nie dawały 
spokojnie spać. Pani Budrewicz 
widząc, co się dzieje odstąpiła 
swoją sypialnię. Przeniosła się 
do najmniejszego pokoiku, który 
dotychczas był nie zaludniony. 
Wiem, bo już wcześniej tam za-
glądałem. Później pomagałem 
do tego pokoiku przenosić dro-
biazgi. Swoją sypialnię, właści-
cielka domu oddała dzieciom 
chorym i ich mamom. Tutaj uro-
dziła się moja siostra Bogumiła 
(24.02.1944 r). Tata nie ustawał 
w poszukiwaniu nowego lokum. 
Z tym były wielkie kłopoty. Do 
miasta uciekali wszyscy, których 
nie zamordowali banderowcy. W 
powiecie było tylko jedno mia-
sto względnie bezpieczne, a wio-
sek powiat miał wiele. U pani 
Budrewicz mieszkaliśmy przez 
ponad miesiąc. W tym czasie 
zdarzyło się wiele. Najpierw był 
ten nocny napad nieznanych lu-
dzi. Później obok willi przejeż-
dżał na zachód nieprzerwany 
strumień pojazdów niemieckich 
z wojskiem i rannymi. Niektóre 
ciągniki wiozły rozbity sprzęt 
wojskowy. Ten ponury orszak 

jechał przez kilka dni. Nie mo-
głem przejść przez ulicę, aby 
pójść na lekcje języka niemiec-
kiego. Udzielała mi go panna 
Krowicka. Córka tej pani, która 
nie chciała nas przyjąć. Bała się, 
że ściągniemy za sobą bande-
rowców. Pewnej nocy obok na-
szej willi zatrzymał się czołg. 
Myśleliśmy, że to niemiecki, bo 
przed chwilą po tej samej drodze 
jechali Niemcy. Czołg był jed-
nak radziecki. Od wystrzału z 
armaty wyleciały szyby w wielu 
oknach i trzeba było szklić okna. 
Mieliśmy nadzieję, że zaraz wej-
dą Rosjanie. Rano stwierdzili-
śmy, że policja niemiecka i 
wszelka administracja umknęli z 
miasta. Trwało to bardzo krótko 
i  chyba tego samego dnia znowu 
miasto było opanowane przez 
wojsko niemieckie. Stojąc na 
schodach łączących ogromny ta-
ras z ogrodem zobaczyłem jak 
trzy niemieckie samoloty goniły 
samolot sowiecki. Widocznie pi-
loci niemieccy chcieli zmusić 
pilota samolotu  typu „Jak” do 
lądowania. Nie strzelali. On im 
się wymykał jak zając psom 
gończym. Wyglądało to zabaw-
nie i jednocześnie bardzo groź-
nie. Widać było, że pilot radziec-
ki chciał im koniecznie umknąć. 
Nagle obniżył lot tak nisko, iż 
myślałem, że zahaczy o dachy. 
Niemcy byli pewni, że już go 
mają. On tymczasem rzucił coś, 
co nagle wybuchło przed samym 
nosem ścigających. Niemcy na-
gle poderwali maszyny w górę. 
Rosjanina widziałem jak gnał w 
zupełnie przeciwnym kierunku. 
Byłem zafascynowany walką tak 
mocno, że nie zwróciłem uwagi 
na Teklę - służącą pani Budre-
wicz. O mały włos, a byłbym 
wylał obiad, który niosła na górę 
dla swojej pani. Tekla mnie wy-
jątkowo trochę lubiła. Pomaga-
łem jej, donosząc drewno do 
kuchni w jej mieszkaniu. Miesz-
kała w suterynie, która od ogro-
du była parterem. Tekla wrza-
snęła, a ja mało nie spadłem z 
wysokich schodów. W ostatniej 
chwili chwyciłem za poręcz. Te-
kla później mi wypominała, że 
mogłem się zabić, albo połamać, 
a ona miałaby mnie na sumieniu. 
Od tego czasu byliśmy nawet w 
przyjaźni. Inne dzieci uderzała 
miotłą lub ścierką. Były dla niej 
istnym utrapieniem. Spirytus. 
Pewnego dnia do miasta przyby-
li Węgrzy. Nazywaliśmy ich Ma-
dziarami. Willa Budrewiczów 
graniczyła z parkiem, w którym 
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stał dworek właściciela gorzelni. 
Nie wiem, kim był właściciel go-
rzelni.  Myślę, że gorzelnia pra-
cowała przez cały czas okupacji. 
Być może z pewnymi przerwa-
mi, ale dokładnie nie wiem. 
Wczesnym porankiem ktoś po-
wiadomił zgromadzonych w 
kuchni, że Madziarzy rozbili go-
rzelnię i wynoszą spirytus i on to 
widział. Na pewno można by 
tam pójść po alkohol- twierdził. 
Zanim ktokolwiek zwrócił uwa-
gę, ja już gnałem do gorzelni. 
Prosto tam, skąd wybiegali roze-
śmiani żołnierze z menażkami. 
W ręku trzymałem wiaderko po 
marmoladzie buraczanej. Starsi 
doskonale wiedzą jak ono wy-
glądało. Było koloru zielonego z 
pokrywą. Moje było bez pokry-
wy. Wiaderko miało pojemność 
pięć litrów. Wbiegłem przez 
otwarte ogromne wrota hali do 
środka i stanąłem w ogonku do 
cieknącego alkoholem kranu. 
Chwilę stojąc pomyślałem, że 
przyjdzie mi tu sterczeć bardzo 
długo. Do lejącego się alkoholu 
przybywało coraz więcej chęt-
nych. Rozpychali się i tworzyli 
niezły bałagan. Podbiegłem do 
basenu, w którym było już tyle 
alkoholu, że można było w nim 
pływać. Zaczerpnąłem całe wia-
derko i zacząłem ostrożnie, aby 
się nie wylewał spirytus, biec w 
kierunku wyjścia. W tym czasie 
usłyszałem „bassama…” i serię 
z automatu. Nie wystraszyłem 
się. Przemknąłem obok strzela-
jącego i pobiegłem parkiem do 
domu. Cały czas pamiętałem, że 
im więcej przyniosę tym lepiej. 
Słyszałem za sobą gromki 
śmiech żołnierzy, ale do mnie 
nie strzelali.  Jakież było zdzi-
wienie wszystkich zebranych w 
kuchni, kiedy zdyszany wpa-
dłem z trofiejnym towarem. Za-
częli kosztować i stwierdzili, że 
jest to prawdziwy spirytus. Na 
moje szczęście taty w tym czasie 
nie było. Od mamy dostałem po 
uchu. Mama spirytus schowała. 
Później dorośli tego domu, spi-
rytus nosili całymi wiadrami. 
Wkrótce gorzelnię zamknięto i 
pilnowali jej wartownicy pod 
bronią. Przyniesiony spirytus 
pomógł nam przeżyć czas wo-
jenny i przydał się po wojnie. 
Wtedy, kiedy szabrowałem spi-
rytus, tata załatwiał nowe lokum 
dla rodziny.  Następnego dnia 
już byliśmy w starej szkole. Za-
mieszkaliśmy w gabinecie biolo-
giczno - fizycznym. W przed-
sionku gabinetu (dużej sali bez 
okien, a światło padało tylko 
przez oszklone drzwi), stały sza-
fy z minerałami, jakimiś przy-
rządami i naczyniami. Na pocze-
snym miejscu, przed naszymi 
drzwiami, na stojaku wisiał biały 
kościotrup. Mój brat bardzo się 
wystraszył szkieletu i każdora-
zowo kiedy musiał wyjść do ubi-
kacji, zamykał oczy i musiała 
prowadzić go mama. Kościotrup 
na mnie nie robił żadnego wraże-
nia. Często, kiedy obok niego 
przechodziłem to się z kościotru-
pem witałem. Tata gabinet oczy-
ścił, tak abyśmy mieli miejsce na 
dwa łóżka i stół. Po środku jed-

nej ze ścian z przewodem komi-
nowym ustawił małą kuchenkę 
płytową. Przy okazji ogrzewała 
pomieszczenie. Mama była 
szczęśliwa, że ma wreszcie zno-
śne miejsce dla upragnionej cór-
ki i reszty dzieci. Na zewnątrz 
trwała wojna. Wojsko niemiec-
kie tylko przepływało przez mia-
sto Borszczów. Każdego dnia 
nadsłuchiwaliśmy czy dla nas 
jest już po wojnie. Ja oczywiście 
musiałem być wszędzie. Byłem 
istnym utrapieniem, ale nie spo-
sób było wtedy upilnować chło-
paka w moim wieku (miałem 11 
lat). I to takiego, który normal-
nie (ma płonącą żagiew w d…- 
powiedzenie mojego dziadka). 
Nasze okno wychodziło na drogę 
główną przecinającą miasto. 
Droga była jedną z dwóch, po 
których przemieszczało się woj-
sko. W nocy słyszałem, że jecha-
ły jakieś tabory niemieckie. Pa-
dał obfity śnieg i mocno wiało. 
Jak się okazało tabor rozmieścił 
się na dziedzińcu kościoła i w 
jego wnętrzu. Wykryli to Rosja-
nie i w nocy rzucili bombę. Wi-
docznie małej mocy oraz tak 
szczęśliwie dla kościoła, że nie 
został poważnie uszkodzony. 
Bomba upadła w załamanie ścian 
szczytu i wieży. Zostały uszko-
dzone tylko blachy dachów i 
rynny. Ściany minimalnie. Część 
taboru zginęła, a większość była 
ranna. Niemcy, którzy byli we-
wnątrz kościoła natychmiast się 
wynieśli. Pozostawili wszyst-
kich zabitych. Rano pobiegłem z 
Paluchem (koleżką do wszyst-
kiego), aby zobaczyć pobojowi-
sko. To co zobaczyliśmy było tak 
przerażające, że natychmiast 
czmychnęliśmy do domów. Od 
wielu dni strzelała artyleria (mó-
wili: dalekiego zasięgu), która 
była ustawiona za miastem i 
strzelała ponad miastem. Okazu-
je się, że do ciągłego huku moż-
na się przyzwyczaić. Spałem w 
łóżku, a mama zaczęła mnie bu-
dzić abym uciekał do schronu 
(wielkie słowo- schron!). W na-
szym przypadku był to przedsio-
nek szkolny, w części dobudo-
wanej przed wojną. Tarmosiła 
mnie za ramię i mówiła. –Mie-
ciu, dziecko, wstawaj i schowaj 
się. Szybko! Coś się dzieje. 
Strzały są coraz mocniejsze i 
Niemcy są na dziedzińcu szkoły. 
Ja na to: –Nie idę do schronu, bo 
ta artyleria tak ładnie mi gra do 
snu. Dopiero porządny kuksa-
niec postawił mnie na nogi. Nie 
zdążyliśmy wyjść. Do naszego 
pokoju wparowali jacyś Niemcy. 
Takich jeszcze nie widziałem. 
Byli zupełnie inaczej ubrani. I 
byli oficerami. O tym przekona-
liśmy się później. Zażądali odda-
nia łóżek i kawałka podłogi. Oni 
tutaj będą nocować, a matka bę-
dzie im gotować czaj – oznajmi-
li. – No, matka! Czaj! Schnell! 
Schnell! Mama znała trochę ję-
zyk niemiecki i zaczęła protesto-
wać. Ma trójkę dzieci i musi 
mieć łóżko. Herbaty może im 
ugotować, jeżeli oni mają herba-
tę. W końcu nam kazano zająć 
kąt z łóżkiem. Sześciu Niemców 
ulokowało się razem z nami w 

byłym gabinecie do biologii. Do 
części ciemnej wyrzucili wszyst-
ko, co im przeszkadzało. Rozgo-
ścili się na dobre i nie zwracali 
uwagi na nas. Do pomieszcze-
nia, co jakiś czas wbiegali jacyś 
żołnierze i albo przynosili jakieś 
papiery, albo głośno meldowali. 
W nocy nasz pokój pracował. 
Nikt z nas nie spał. Może tylko 
to najmniejsze maleństwo – Bo-
gusia. Dzień następny był jesz-
cze gorszy. Wbiegali i wybiegali 
różni i coś szwargotali. Przy-
szedł oficer (Leutnant) i zamel-
dował się jednemu z oficerów. 
Ten kazał mu usiąść i czekać. 
Przybysz wyglądał na poczciw-
ca. Siedział blisko płyty kuchen-
nej i patrzył jak mama karmi Bo-
gusię. Zapytał o płeć dziecka. –
Dziewczynka, odpowiedziała 
mama, a on na to. - Oh. Gut, sehr 
gut. Chłopców nam nie trzeba. 
Nie trzeba nam wojen – powie-
dział mamie zniżając głos. Woj-
ny są okrutne. Wcześniej zrozu-
miał, że mama trochę mówi po 
niemiecku, a przynajmniej go 
rozumie. Powiedział, że jest z 
zawodu inżynierem chemikiem. 
Pochodzi z Chemnitz. Był po-
twornie zawszony. Szalik spalił 
w piecu. Mnie podarował pudeł-
ko ołówków i wspaniałą gumkę 
do wycierania. Mama poczęsto-
wała go jakąś zupą. Serdecznie 
dziękował i szepnął: - Hitler ka-
put. Tamci byli zajęci jakąś żywą 
dyskusją nad mapą. Kiedy otrzy-
mał rozkazy, kazano mu wynosić 
się! Jeszcze nie domknął drzwi, 
kiedy oficerowie wybuchli 
gromkim śmiechem i powtarzali 
same brzydkie słowa pod jego 
adresem. Nagle wpadł żołnierz. 
Wyglądał jakby przed chwilą 
wybiegł z okopu. Był zabłocony 
z obdartym mundurem. Krzy-
czał. Niechciani lokatorzy tak 
szybko wyparowywali z po-
mieszczenia, że pozostawili wie-
le rzeczy osobistych i spore za-
pasy różnej żywności w tubkach 
i puszkach. A ten obdarty żoł-
nierz porzucił nawet karabin, 
który oparł o ścianę przy 
drzwiach.Długo jeszcze czekali-
śmy na powrót Niemców, mo-
dląc się, aby już nigdy nie wróci-
li. Istotnie po Niemcach nie było 
śladu, ale nie było też i Rosjan. 
W mieście panowało „bezhoło-
wie”. Żywność, którą zostawili 
Niemcy była dla nas zbawie-
niem. Wtedy poznałem smak to-
pionego sera z tubki. Był ostry, 
ale można go było jeść. Smako-
wał z sucharami wojskowymi. 
Mama dziwiła się, że wśród pu-
szek konserwowych była „swi-
naja tuszonka” – konserwa ame-
rykańska dla Rosjan. Niemcy 
zostawili kilka butelek alkoholu 
i wiele kolorowych czasopism. 
Mnie nie wolno było ich oglą-
dać, były tam nagie kobiety. 
Okres bezhołowia, tata i pan Za-
wiślak – gospodarz szkoły, który 
z rodziną mieszkał w mieszkaniu 
służbowym, rozpoczęli sprząta-
nie szkoły i robili wszelkie moż-
liwe naprawy. Moim z kolei za-
daniem, abym był na oku, było 
porządkowanie gabinetu. Tej 
części bez okien. Miałem tam 

tak wiele pracy, że zacząłem pro-
testować. Protestowałem, bo by-
łem ogromnie ciekawy, co tam 
się dzieje na zewnątrz? Jak wy-
gląda miasto?  Jakie są zniszcze-
nia? Czy można coś ciekawego 
znaleźć? Marzyłem o malutkim 
pistolecie, jaki widziałem u nie-
których oficerów niemieckich. 
Dopiero na drugi dzień pozwolo-
no mi trochę oglądnąć miasto i 
spotkać się z koleżkami. Mieli 
dla mnie wiadomości bez liku, i 
to bardzo ciekawe! Nic z tego, 
kazano mi wcześnie wracać do 
domu. Musiałem wracać, bo z 
tatą nie mogłem pertraktować. 
Okres bez żadnego wojska w 
mieście trwał kilka dni. Zaczęto 
nawet organizować jakąś straż 
obywatelską. Tata także chodził 
na nocne wędrówki po mieście. 
Takich grup straży było kilka. 
Chodziły w wyznaczonych rewi-
rach. Podobno w mieście było 
cicho. Pewnej nocy, myślę, że to 
było w marcu, miasto zostało 
oświetlone przez flary (rakiety 
na spadochronikach). Było wid-
no jak w dzień i byliśmy przygo-
towani do bombardowania. Za-
panował strach przed niezna-
nym. Czas świecenia flar był dla 
mieszkańców wiecznością. Nic 
się jednak nie wydarzyło, za wy-
jątkiem! Wyjątek stanowili czte-
rej Niemcy, którzy przyjechali 
samochodem i zajęli dom sąsia-
dujący ze szkołą. Rozpalili pod 
płytą kuchenną, zaświecili świa-
tło i nie zasłaniając okien, goto-
wali jakąś strawę. Nadleciał ci-
chutko kukuruźnik (P2) i wpako-
wał w sam środek tego domku 
bombę, zabijając wszystkich 
Niemców. Podmuch był tak 
duży, że drzwi wejściowe domku 
wyniosło na dach najwyższej 
części szkoły. Następnego dnia 
rano zabitych żołnierzy niemiec-
kich chowali okoliczni mężczyź-
ni w płytkim grobie na ogrodzie 
szkoły. Z drzwiami było gorzej. 
Nie można ich było zdjąć z da-
chu szkoły. W tym samym dniu 
pod wieczór wkroczyli Rosjanie. 
Rosjanie zajęli obie szkoły (starą 
i nowe Gimnazjum obok). Tata 
znalazł na ulicy rannego konia, 
którego zakwaterował w budyn-
ku gospodarczym i opatrywał 
jego rany. Koń był niewielki i 
bardzo cierpiał. Pomagałem opa-
trywać ranę konia. Miał ją na 
przedniej łopatce. W niedługim 
czasie byłem świadkiem dwu 
tragicznych wypadków. Pierw-
szy należał do horrorów. Młody 
Rosjanin –żołnierz, miał zamiar 
„zabawić” się z dziewczyną 
(córką woźnego), w ciemnym 
zakamarku szkoły. Zaczęła się 
bronić, mocno krzyczała i do 
gwałtu chyba nie doszło, ale była 
prawie odarta z odzieży. Inter-
weniował jakiś podoficer. Krzy-
czał na gwałciciela i wyzywał go 
od „swołoczi i durakow”. Groził 
sądem wojennym, za złamanie 
jakiegoś  zakonu Stalina, i w tym 
czasie nadszedł oficer w granato-
wych bryczesach, zielonej bluzie 
i czapce nasuniętej na oczy. Wy-
glądał wyjątkowo ponuro. Z 
boku zwisał mu charakterystycz-
ny łańcuszek do nagana.  Przy-

stanął i zapytał: – Czto słuczi-
łoś? (o co chodzi lub co się sta-
ło?) Podoficer drżąc meldował, a 
winowajca klęczał i błagał o li-
tość. Był prawie chłopcem. Bar-
dzo młodym chłopcem i potwor-
nie przerażonym. Wiedziałem, 
że ten ponury człowiek, który 
sięga do kabury to enkawudzista. 
Schowałem się za drzwi komórki 
i usłyszałem wystrzał. Tylko je-
den. Wyjrzałem i zobaczyłem 
ciało w konwulsjach. To było 
straszne. Całe zajście obserwo-
wali żołnierze siedzący na para-
petach okien klas. Pytałem ro-
dziców, czy tak wolno? Wzru-
szali ramionami i mówili, że 
wojna jest straszna. Drugi wypa-
dek śmiertelny wydarzył się za-
raz po tym. Jeden z żołnierzy 
bawił się granatem niemieckim, 
zaczepnym w postaci jajka. W 
sali (klasie) było dużo żołnierzy. 
Leżeli na siennikach i odpoczy-
wali, czyścili broń lub pisali li-
sty. Okna były otwarte, bo na 
zewnątrz pachniało wiosną. Żoł-
nierz dla żartu rzucił granat in-
nemu, który siedział na parape-
cie okna. Ten złapał granat ręką, 
ale już poza oknem. Granat roze-
rwał go prawie na kawałki, a kil-
ku ranił. Widziałem skutki tej 
zabawy. Byłem oszołomiony siłą 
wybuchu tego granatu. Przed 
tym traktowaliśmy te granaty za 
mniej szkodliwe. My, to znaczy 
chłopcy. W tym i ja. Teraz moje 
przeżycia toczyły się wartko. 
Trudno będzie spisać w odpo-
wiedniej kolejności. Do czasu 
zorganizowania szkoły miałem 
czas z kolegami na przeglądanie 
miasta i okolic. Wszędzie widać 
było, że tędy przetoczył się wa-
lec wojny. Koło dworca kolejo-
wego były rozbite niemieckie 
działka przeciwlotnicze, które 
służyły nam za karuzelę. Czę-
ściowemu zniszczeniu uległa Fa-
bryka Tytoniowa.  Obok niej 
przycupnęły spalone dwa czołgi. 
Jeden miał lufę rozdartą i wywi-
niętą w formie jakiegoś, fanta-
zyjnego kwiatu. Widzieliśmy 
wiele zniszczonej i walającej się 
broni i różnego sprzętu wojsko-
wego. Siadaliśmy na dziwaczny 
motocykl z gąsienicami. Były 
też motocykle z koszem, z dziu-
rawymi od kul silnikami lub 
zbiornikami. Za gimnazjum zna-
leźliśmy rozbitą radiostację. 
Była wielka w jakimś dziwnym 
samochodzie. Później rozbierali-
śmy ją na części. Pamiętam za-
pach, jaki wydzielały elementy 
stacji. Ktoś powiedział, że warto 
pobiec do koszar (polskie kosza-
ry wojskowe za miastem). Tam 
podobno można znaleźć pistole-
ty. Są gdzieś w piwnicach. Po-
biegliśmy i zostaliśmy przepę-
dzeni przez Rosjan. Oni już tam 
organizowali szpital wojskowy. 
Po drodze znaleźliśmy maszyno-
wy karabin. Był uszkodzony, ale 
zamek był dobry. Zamek ten słu-
żył nam do strzelania z samych 
łusek (spłonek). Zabawa nie była 
bezpieczna. Zamek zabrał mi 
później Dominik. Nie sposób 
jest opisać wszystkie nasze od-
krycia i niebezpieczeństwa, któ-
re na nas czyhały. Na szczęście 
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zorganizowano szkołę. Zasia-
dłem w ławie. Odetchnęli rodzi-
ce, a my zaczęliśmy zdobywać 
wiedzę. Zapisano mnie do klasy 
czwartej. Do takiej zacząłem 
chodzić w Łanowcach. Program 
był bogaty. Lekcje były w języku 
polskim. Była to szkoła polska, a 
obok, w budynku dawnego Gim-
nazjum, była ukraińska. W na-
szej klasie były dzieci (ok.40) 
nie tylko z miasta, ale z różnych 
wiosek: Melnicy, Muszkatówki, 
Krzywcza, Łanowców, Słobód-
ki, Głęboczka i innych. Poziom 
był różny. Trzeba było wiele wy-
siłków nauczycieli, aby go wy-
równać. W programie mieliśmy 
cztery języki: polski, rosyjski, 
ukraiński i niemiecki. Języka 
polskiego uczył, nauczyciel 
przedwojenny – gimnazjalny. 
Był Żydem i był do nas, Pola-
ków nastawiony serdecznie. Peł-
nił funkcję zastępcy dyrektora 
szkoły. Języka niemieckiego 
uczyła nauczycielka byłego 
Gimnazjum przedwojennego. 
Rosyjskiego – Rosjanka z Lenin-
gradu. Bardzo wymagająca. 
Uczyła gramatyki i poezji Pusz-
kina, Lermontowa i innych po-
etów. Gramatykę znałem lepiej 
od polskiej i mogłem klepać for-
mułki nawet w nocy po przebu-
dzeniu, a dość długie frazy wier-
szy pamiętam do dzisiaj. Języka 
ukraińskiego uczyła nas Mołda-
wianka. Piękna dziewczyna. 
Była też wymagająca, ale przede 
wszystkim zwracała uwagę na 
poezję. Kazała uczyć się wierszy 
T. Szewczenki. Nasza trójka – 
Wernika Warga, Adam- nazwi-
ska nie pamiętam i ja – pewnego 
razu zaprotestowaliśmy. Nie bę-
dziemy deklamować antypol-
skiego wiersza Tarasa Szew-
czenki. Wszyscy otrzymaliśmy 
ocenę najniższą, a byliśmy naj-
lepszymi uczniami w klasie. Z 
ukraińskiego także. Ale tego 
wiersza nawet nie chcieliśmy 
czytać. Nauczycielka na szczę-
ście nie robiła z tego większej 
afery. Powiedziała naszemu wy-
chowawcy, nauczycielowi od 
polskiego. Kazał nam zostać po 
lekcjach w klasie. Został z nami 
również Hesio (Żyd). On też na-
leżał do najlepszych uczniów. 
Wychowawca, Hesiowi kazał iść 
do domu i zamknąć dokładnie 
drzwi za sobą. Patrzył na nas 
przez jakiś czas i uśmiechał się. 
Nie wiedzieliśmy, co mamy o 
tym sądzić. Wychowawca miał 
mikrą posturę i był schorowany. 
Patrzyliśmy na niego z politowa-
niem. Zaczął od tego, że to, co 
powie ma zostać wyłącznie mię-
dzy nami. My musimy to jemu 
przyrzec. 

Kiedy usłyszał, że przyrzeka-
my, powoli, prawie szeptem, 
zaczął do nas mówić tak: – Wy 
mi się bardzo podobacie (sic). 
Wy jesteście – i dodał cichutko 
–prawdziwymi patriotami. Ale 
pamiętajcie, że jeszcze jesteście 
dziećmi. Przed wami cały świat i 
długie życie. Mówił długo i cza-
sem niezrozumiale, przestrzegał 
nas przed złem i nierozumnymi, 
złymi ludźmi. Na zakończenie 

powiedział to, co zapamięta-
łem najbardziej. – Usta czasem 
muszą mówić, gdy serce płacze 
(sic). To dziwne, ale myślę, że 
my wszyscy dobrze zrozumieli-
śmy nauczyciela. Wojna i prze-
życia przyspieszają dojrzewanie. 

Utwory Tarasa Szewczenki były 
później tak dobierane przez Moł-
dawiankę, że już nie protestowa-
liśmy. W tym czasie zbierałem 
znaczki pocztowe. Miałem po-
kaźny zbiór znaczków przed-
wojennych - polskich, z okresu 
okupacji niemieckiej oraz aktu-
alnych radzieckich. Z Hesiem 
prowadziłem wymianę, ale ten 
przechera obrał mnie z najcen-
niejszych okazów. O tym dowie-
działem się później. Jego tata 
pomagał mu w zbieractwie. He-
sio jedyny z naszej klasy należał 
do Pionierów. Lekcje z „wojen-
noj podgotowki” (przysposobie-
nia wojskowego), prowadził w 
języku rosyjskim kapitan, Ro-
sjanin. Musieliśmy wszystko za-
pisywać i rysować, kolorowymi 
kredkami. Rysowaliśmy struktu-
ry organizacyjne armii, dywizji, 
połka,bataliona, roty, otriada, aż 
do pojedynczego bojca. Uczył 
nas, z czego składa się pistolet 
(chyba TT), karabin, pepesza, 
granat F1 i granaty przeciwczoł-
gowe. Były też inne wojskowe 
sprzęty, np maska gazowa. Mie-
liśmy musztrę, rozwijanie tyra-
liery i symulowane walki w te-
renie. W tym celu każdy musiał 
sobie wystrugać z drewna kara-
bin. Wystrugałem tak wiernie, 
że służył za wzór, a ja miałem 
„piatiorku” (piątkę). Czas wojny 
i powojenny dla takich jak ja był 
bardzo niebezpieczny. Właśnie 
przyszedłem ze szkoły i miałem 
zamiar z kolegami wybrać się za 
miasto gdzie była okopana arty-
leria dalekiego zasięgu. Tam już 
byli inni koledzy i mówili, że 
tam można znaleźć najrozmait-
sze pociski, które są w skrzyn-
kach, a reszta leży wszędzie w 
bezładzie. Stamtąd przynieśli 
ciekawe woreczki z prochem. 
Nagle usłyszałem, że ulicą (pod 
naszymi oknami) jedzie jakaś 
furmanka, z której dochodziły 
przeraźliwe jęki. Na deskach lub 
drzwiach leżał człowiek cały za-
krwawiony bez nóg i jednej ręki. 
Wóz jechał w kierunku szpitala 
powoli, aby ofiara wypadku nie 
spadła na bruk. Za wozem po-
dążała jakaś kobiecina, która 
tak rzewnie płakała, że miasto 
całkowicie zamarło. Widok ten 
zrobił na mnie tak wielkie wra-
żenie, że porzuciłem poprzedni 
zamiar zdobywania ciekawych 
woreczków prochu. Wiedziałem 
bowiem co mogło być przyczyną 
tego wypadku. Opowiadano póź-
niej w mieście, że ofiarą był mło-
dzieniec orzący ogród. Znalazł 
pocisk moździerzowy i usiłował 
go rozbroić. Podobnych wypad-
ków było wiele. Zawsze ofiara-
mi byli chłopcy w moim wieku 
i starsi. Naprzeciwko szkoły był 
przedwojenny dom SOKOŁA, a 
w nim kino. Całą klasą chodzi-
liśmy na różne filmy. Widziałem 
film: Ona broni ojczyzny, Zoja 

Kosmodemiańskaja, Potiom-
kin, Aleksander Newski, Szkie-
leton nieśmiertelny– Kostiej 
biezsmiertnyj, Czarodziejskie 
Ziarno, Konik Garbusek i inne. 
Robiły na mnie wrażenie. Fil-
mów przed wojną nie ogląda-
łem. Braliśmy czynny udział w 
sporcie, który był powszechny. 
Wspinałem się po drążku lub 
po grubej linie, a także na rę-
kach po szczeblach opartej wy-
sokiej drabiny. Nikt się tym nie 
przejmował, że mogłem spaść ze 
znacznej wysokości. Biegałem 
na czas itp. Sport w szkole był 
obowiązkowy i srogo oceniany. 
Zawsze rano biegłem z innymi 
na plac (było blisko) i spraw-
dzaliśmy na mapie gdzie jest 
zatknięta czerwona chorągiew-
ka, lub chorągiewki. Wskazywa-
ły, w którym miejscu są  w tym 
czasie Rosjanie na froncie. Pol-
skich jednostek nie pokazywano. 
Cieszyło nas, że front jest coraz 
dalej od nas. Tata otrzymał kartę 
powołania do wojska. Mówiono, 
że do Wojska Polskiego. Mama 
była przerażona. Poszła z ma-
łym dzieckiem w beciku i Zby-
siem za rączkę do Wojemkomatu 
prosić o zwolnienie z wojska jej 
męża i ojca trójki dzieci. Mamę 
przyjął z krzykiem jakiś major 
radziecki. Potwornie na mamę 
krzyczał. –  Nasze, radzieckie 
kobiety też mają dzieci, a ich 
mężowie od wielu lat walczą i 
umierają. A wy grażdanka śmie-
cie prosić o to, aby wasz „muż” 
wylegiwał się w ciepłym łóżku? 
Wy Polacy macie przecież już 
swoją armię i waszą powinno-
ścią jest walczyć z” niemieckom 
zachwadczikom”. „Paszli won 
domoj! Nuże!– krzyczał- iditie, 
iditie!” Wskazał drzwi i prawie 
wypchnął mamę z dziećmi na 
korytarz. Wyszła i bardzo pła-
kała, a jakiś żołnierz jął mamę 
uspakajać. – Nie płaczcie matka. 
Nim wasz mąż pójdzie do boju, 
wojna się skończy. Tata do końca 
maja 1944 roku był zatrudniony 
w miejscowym szpitalu wojsko-
wym (w dawnych koszarach). 
Był również tam skoszarowany. 
Byłem u taty tylko jeden, jedy-
ny raz. Po kilku dniach wyje-
chał z innymi poborowymi do 
Żytomierza. Stamtąd przycho-
dziły listy od taty. Pod koniec 
roku, po przeszkoleniu wysłano 
tatę na front. Później listy, któ-
re były adresowane na adres w 
Borszczowie, doszły. Inne, ad-
resowane na Łanowce nie. Rok 
szkolny (około 3 m-ce) skończył 
się, a myśmy nadal mieszkali w 
szkole. W naszym pomieszcze-
niu rozgościł się „lejtienant”. 
Był młody, z kędzierzawą blond 
czupryną. Wyglądał schludnie 
i nie przypominał innych ofice-
rów. Zapowiedział, że będzie u 
nas kilka dni, a może i dłużej. 
Patrzyłem z zaciekawiem, dla-
czego ten oficer posiada szablę, 
którą przyniósł? Szabla była ele-
gancka. Miała jakieś szelki ze 
skóry i wielkie skórzane frędzle. 
Piękną gardę. Nie zauważyłem, 
żeby oficer miał konia. Pochwa 
szabli była draśnięta kulą. Poło-
żył szablę na stole, a ja natych-

miast chciałem wziąć ją do ręki, 
aby bliżej przyjrzeć się białej 
broni. Warknął.

– Nie „trogaj” pacan!

Zrozumiałem i cofnąłem rękę. 
On szablę podniósł i wyciągnął 
z pochwy. Klinga błyszczała i 
były na niej napisy. Zrobił ruch 
jakby chciał ciąć i powiedział.                    
- „Charoszaja, polskowo afice-
ra”. Jeszcze długo oglądał ska-
leczenie pochwy i kręcił głową.  
Oparł w kącie i zabronił brać ją 
do ręki. To był dziwny oficer so-
wiecki. Rano gdzieś wychodził i 
przychodził po kilku lub kilku-
nastu godzinach. Pisał dużo li-
stów. Do bardzo grubego notesu 
zapisywał słowa piosenek, któ-
re w tym czasie były śpiewane 
przez wojsko. On też śpiewał, a 
głos miał ładny, miękki. Mówił, 
że to jego profesja. Lubiłem go 
słuchać. Słowa niektórych pio-
senek dyktował dla mnie, kiedy 
go o to poprosiłem. Z czasem był 
przystępniejszy. Mamę prosił je-
dynie o” kipiatok” ( wrzątek). 
Przynosił amerykańską kon-
serwę, chleb czarny jak smoła 
i lepki jak glina. Rzadko cukier 
(sachar). Mama za to prała mu i 
prasowała koszule. Denerwował 
go jedynie płacz malutkiej Bo-
gusi. Wtedy na dłuższy czas wy-
biegał z pomieszczenia. Czasem 
w domu bywał dłużej i wtedy in-
teresował się językiem polskim. 
Pytał mnie jak się to nazywa 
po polsku. Pytał o takie słowa, 
które brzmiały podobnie do pol-
skich. Niektóre były wyraźnie 
podobne. On wszystko zapisy-
wał. Trafiliśmy na słowo: udka 
- po rosyjsku. Ja znałem dobrze 
j.ukraiński i trochę j. rosyjski. 
Byłem górą. Odpowiedziałem, 
że to jest kaczka.” –Kaczka?” 
Kakaja” kaczka?– zdziwił się. 
„Wodokaczka”( wieża ciśnień), 
„eto ponimaju”. No, kaczka? 
„Etawo nie ponimaju” (tego nie 
rozumiem). Co to za słowo? - 
mówił. Dziwne słowo. W końcu 
wygłosił swoje spostrzeżenia, że 
w zasadzie w naszych językach 
niema wielkich różnic, poza ma-
łymi wyjątkami. On po wojnie 
nauczy się j. polskiego.  Oficer, 
którego na początku uważałem 
za sztywnego i wyniosłego, oka-
zał się całkiem sympatycznym 
człowiekiem. Później, kiedy 
przychodził „z pracy”, mówił- 
„dzen dobry”. Nijak nie mógł 
nauczyć się zmiękczania. Dla 
niego lalka to była: łałka. Pew-
nego dnia „nasz” Pietia Michaj-
łowycz nie przyszedł.  Na drugi 
dzień, też nie. Minęło kilka dni 
i nikt nie przychodził po szablę 
i jego skromny bagaż. Ja też nie 
odważyłem się jej oglądać, a tak 
chciałem. Byłem ciekawy, co na 
niej jest napisane. Dni ucieka-
ły, a ja krążyłem wokół tej sza-
bli, lecz nie śmiałem jej tknąć.  
Wreszcie dziadek powiadomił 
mamę, że przyjedzie po nas i za-
bierze wszystkich do domu, do 
Łanowców. Prosił mamę byśmy 
się przygotowywali. Chciałem 
koniecznie zabrać ze sobą sza-
blę. Mama była przeciwna. Ka-

zała mi szablę wynieść i gdzieś 
porzucić. Nie wolno było posia-
dać broni. Broni białej również, 
a tym bardziej polskiej. Powie-
działem, że ją schowam. Zapa-
kowałem w jakieś łachy i wie-
czorem wyniosłem do komórki 
w szopie. Służyła do naprawy 
sprzętów szkolnych. W komórce 
był stryszek tak niski, że tylko ja 
tam się mieściłem (byłem mikrej 
postury). Tam właśnie był mój 
magazyn zbieranych granatów i 
amunicji. Zawiniątko upchnąłem 
w załamanie pod dachem. Za-
maskowałem jakimiś deskami. 
Było ciemno i nie mogłem od-
czytać napisów na klindze. Ma-
mie oświadczyłem, że nikt, za 
wyjątkiem mnie, szabli nie znaj-
dzie.  Z Łanowców znowu przy-
jechał dziadek, ale nie mogliśmy 
jechać do naszego domu. Mama 
zachorowała i leżała w łóżku. Ja, 
byłem opiekunem całej rodziny 
i jednocześnie chorej. Pomaga-
li mi inni w miarę możliwości. 
Dziadek nie mógł, bo miał na 
głowie gospodarstwo, które jak 
się wtedy wydawało, będzie na-
dal funkcjonowało. Najgorsze- 
myśleliśmy-czyli wojna, już się 
kończy. Pamiętam, że pewnego 
ciepłego dnia, ubrany w spoden-
ki i koszulkę poszedłem na targ, 
aby kupić kurę na rosół, dla 
mamy i rodzeństwa. Wybrałem u 
wiejskiej kobiety żywe stworze-
nie (mocno zachwalane), które 
według mnie było ciężkie i wiel-
kie. Zapłaciłem i przyniosłem do 
domu. Mama popatrzyła i powie-
działa, że ta kobieta mnie oszu-
kała. To nie jest kura tylko kogut 
i to bardzo stary. Nie było wybo-
ru. Trzeba było uciąć mu głowę. 
Duży wysoki pieniek stał przy 
końcu szkolnego podwórka, pod 
samymi oknami domu, w któ-
rym mieszkali księża katecheci. 
Z jednym z nich byłem zaprzy-
jaźniony. Pomagał mi, jak tylko 
mógł. Koguta wziąłem za nogi i 
usiłowałem położyć jego głowę 
na pieńku. Widocznie wyczuwał 
niechybną śmierć, bo ciągle gło-
wa koguta była poza pieńkiem. 
Siekiera była tak ciężka, że mia-
łem trudności ją podnieść. Do 
tego walczący o życie kogut. W 
końcu z wielkim trudem zadałem 
cios. Brr.  Przeciąłem tylko skórę 
na szyi. Kogut z zadanego bólu 
wyrwał mi się z ręki i krwawiąc 
natychmiast był na moich ple-
cach. Z furią uderzał dziobem w 
moją gołą głowę. Niechybnie ja 
byłbym ofiarą, gdyby nie ksiądz 
Michał - katecheta. Złapał kogu-
ta i odciął mu głowę.  Następnie 
zaprowadził mnie do mamy i 
oświadczył, że jestem cały. A to, 
że we krwi to nic. To tylko krew 
koguta. Okazało się, że była też 
i moja. Miałem poważnie rozbi-
tą głowę i mogło się skończyć 
dla mnie tragicznie. Obraniem 
i patroszeniem zajęła się pani, 
żona gospodarza szkoły. Ja go-
towałem tego ptaka bardzo dłu-
go. Stale był nie do ugryzienia. 
Kogutów już nie kupowałem i 
nie dawałem się nabrać na targu. 
CDN.
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    ORLĄTKO
    
    O mamo, otrzyj oczy,
    Z uśmiechem do mnie mów -
    Ta krew, co z piersi broczy,
    Ta krew - to za nasz Lwów!
    Ja biłem się tak samo
    Jak starsi - mamo, chwal! ...
    Tylko mi ciebie, mamo,
    Tylko mi Polski żal! ...

    Z prawdziwym karabinem
    U pierwszych stałem czat ...
    O, nie płacz nad swym synem,
    Że za Ojczyznę padł ! ...

    Z krwawą na kurtce plamą
    Odchodzę dumny w dal ...
    Tylko mi ciebie, mamo,
    Tylko mi Polski żal! ...

    Mamo, czy jesteś ze mną ?
    Nie słyszę twoich słów ...
    W oczach mi trochę ciemno ...
    Obroniliśmy Lwów! ...
    Zostaniesz biedna samą ...
    Baczność za Lwów! Cel! Pal!
    Tylko mi ciebie, mamo,
    Tylko mi Polski żal...
    
 Artur Oppman / OR-OT /

 Utwór „ORLĄTKO” napisał Ar-
tur Franciszek Michał Oppman /
OR - OT/ gorący patriota, wybitny 
poeta i pisarz, „ młodopolanin”, 
urodzony w Warszawie, zakocha-
ny we Lwowie. Utwór powstał w 
okresie Obrony Lwowa w listopa-
dzie 1918 roku.

Jest to najbardziej znany przez 
Lwowian, wielokrotnie prezento-
wany na różnych lwowskich uro-
czystościach utwór, wzbudzający 
zawsze wzruszenie, nierzadko 
wywołujący łzy. Mówiony i śpie-
wany, o czym poniżej.

Zmarł w Warszawie. Nad jego 
grobem Jan Lorentowicz powie-
dział: „ Odszedł w zaświaty po-
eta, który w ciągu czterdziestu 
kilku lat swego życia twórczego 
miał jedną tylko namiętność: bez-
graniczne ukochanie Ojczyzny”. 
W tym 2009 roku przypada 91 
rocznica Obrony Lwowa. Piszę z 
opóźnieniem, albowiem pragnę 
jeszcze w tym tekście umieścić 
reportaż z koncertu poświęconego 
temu Wydarzeniu.

W październiku 1918 roku parla-
mentarna reprezentacja ukraińska 
postanowiła zwołać do Lwowa 
mężów zaufania ze wszystkich 
ukraińskich ziem Austro - Wę-
gier wschodniej Galicji. Powstała 
Ukraińska Rada Narodowa, która 
przyjęła rezolucję o utworzeniu 
państwa ukraińskiego, w które-
go skład miała wejść wschodnia 

Galicja po San. Tymczasem Rada 
Miejska przyjęła wówczas rezolu-
cję o akcesie Lwowa do Macierzy. 
Przeciwko owej rezolucji zapro-
testowali tylko radni ukraińscy, 
oceniając ją jako bezprawne dąże-
nie do zawłaszczenia przez stronę 
polską wschodniej Galicji. Po tych 
sprzecznych ze sobą postanowie-
niach kierownictwo POP /Polska 
Organizacja Wojskowa/ otrzymy-
wało wiadomości o przygotowa-
niach Ukraińców do zbrojnego 
zajęcia Lwowa. Por. Ludwik de 
Laveaux, chcąc uprzedzić wystą-
pienie Ukraińców zaproponował 
połączenie wszystkich polskich 
sił. Austriackie władze wojskowe 
ściągały do Lwowa pułki składa-
jące się wyłącznie z Ukraińców, 
rozlokowując je w składach broni 
i różnych obiektach w mieście, 
które przede wszystkim miały 
zostać zajęte. Austriacy ściągali 
do Lwowa pułki ukraińskie, rów-
nocześnie przesuwając ze Lwowa 
na zachód polskie. Pod koniec 
października 1918 roku została 
utworzona w Krakowie Polska 
Komisja Likwidacyjna /PKL/, 
która miała przyjechać do Lwowa 
i przejąć władzę nad całą Galicją. 
Wiadomość o tym przyspieszyła 
wystąpienie Ukraińców.

W dniu 1 listopada Ukraiński Ko-
mitet Wykonawczy dokonał zbroj-
nego zamachu i opanował najważ-
niejsze obiekty w mieście, jednak-

że nie całego Lwowa. Powstały 
dwa najważniejsze ośrodki oporu 
polskiego: Szkoła Sienkiewicza i 
Dom Technika. Do punktów wer-
bunkowych zaczęła się zgłaszać 
przede wszystkim młodzież po-
chodząca z różnych środowisk, 
robotnicza, studencka, rzemieśl-
nicza, wiejska i dziewczęta. Ten 
liczny i ofiarny udział dzieci i 
młodzieży w walkach o Lwów 
przeszedł do historii, a młodocia-
nych Obrońców Lwowa nazwano 
Lwowskimi Orlętami. W sumie 
w walkach uczestniczyło 1421 
młodych obrońców, z których 
najmłodszy miał 9 lat. Cztery lata 
starszy Antoś Petrykiewicz który 
zmarł z odniesionych ran 28 grud-
nia 1918 został pośmiertnie uho-
norowany przez Marszałka Józefa 
Piłsudskiego Orderem Virtuti Mi-
litari i jest jak dotąd najmłodszym 
uhonorowanym tym zaszczyt-
nym odznaczeniem. Po zaciętych 
walkach, 22 listopada 1918 roku 
Lwów był wolny.

Miasto Lwów jako jedyne w 
Polsce zostało uhonorowane za 
bohaterską postawę Orderem Vir-
tuti Militari. Uroczysta dekoracja 
miała miejsce na Placu Mariac-
kim we Lwowie u stóp pomnika 
Adama Mickiewicza w dniu 11 li-
stopada 1918 roku, której dokonał 
Pierwszy Marszałek Polski Józef 
Piłsudski, który wówczas m.in. 
powiedział: „ Lwów był najbar-

dziej bez trwogi. Tu serca Pola-
ków biły najśmielej [.] jesteście 
jedynym miastem w Polsce, któ-
re z mojej ręki, jako Naczelnego 
Wodza, za pracę wojenną, za wy-
trzymałość otrzymało ten order”. 
Cytat z fragmentu przemówienia 
Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego pochodzi z listu Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo - Wschodnich 
Oddział w Krakowie skierowane-
go do Jerzego Korzenia prezesa 
Towarzystwa Pamięci Narodowej 
im. Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego będący wyra-
zem odebranego zaszczytu i zło-
żonego podziękowania za uhono-
rowanie Towarzystwa medalem 
„ W Hołdzie Komendantowi” w 
dniu 17 września 2009 roku.

Należy nadmienić, że w tym dniu 
udekorowano owym medalem 
m.in. ks. Tadeusza Isakowicza 
Zaleskiego - duszpasterza Ormian 
w Polsce, O. Jerzego Pająka - ka-
pelana Sybiraków, Piłsudczyków 
i AK, Komitet Opieki Nad Miej-
scami Zbrodni Komunizmu, To-
warzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo - Wschod-
nich Oddział w Krakowie, prof. 
Jana Majdę, red. Aleksandra Szu-
mańskiego /niżej podpisanego/, 
a wcześniej m.in. Prezydenta RP 
na Uchodźstwie Ryszarda Kaczo-
rowskiego, Jana Nowaka Jezio-
rańskiego, płk. Ryszarda Kukliń-

skiego, Wandę Piłsudską, Jadwigę 
Piłsudską- Jaraczewską, Instytuty 
Józefa Piłsudskiego w Londynie 
i Nowym Jorku, Związek Pił-
sudczyków Oddział Małopolski, 
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar 
Katynia Polski Południowej w 
Krakowie, prezesa Krakowskiego 
Oddziału Związku Literatów Pol-
skich Konrada Strzelewicza.

 W 91 rocznicę Obrony Lwowa w 
sali Młodzieżowego Domu Kultu-
ry kościoła św. Jadwigi w Krako-
wie odbył się rocznicowy koncert. 
Licznie zgromadzoną publiczność 
poruszył patriotyczny wiersz 
otwarcia autorstwa Wojtka Kisie-
la zaprezentowany przez autora, 
krakowskiego gimnazjalistę - me-
taforycznego Orlątka - i tak to 
odebrała wzruszona publiczność. 
Koncert został zorganizowany 
przez Fundację Ocalenia Kultury 
Kresowej „Chawira”, tradycyj-
nie już każdego roku w tej samej 
Sali, ale tym razem w insceniza-
cji teatralnej. Przy przyciemnio-
nym świetle na scenie snuła się 
zza kulis historyczna opowieść 
o Obronie Lwowa w listopadzie 
1918 roku w wykonaniu Wojtka 
Habeli laureata I nagrody Festi-
walu Piosenki Lwowskiej i „Bała-
ku” Lwowskiego Kraków 2009 w 
kategorii osób dorosłych.

Publiczność kilkakrotnie wstawa-
ła słuchając „W dzień deszczowy i 

TYLKO MI CIEBIE MAMO 
TYLKO MI POLSKI ŻAL!...
Aleksander Szumański dla „Barw Kresów”

/ Jaga Wrońska - panna Franciszka
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ponury.” w wykonaniu Zespołu 
„Chawira „ oraz Adama Żuraw-
skiego i Ryszarda Mosingiewicza, 
„Legiony to.” i niespodzianie, gdy 
młodziutkie artystki z zespołu 
Ychtis klęczały zapalając znicze. 
One klęczały, a publiczność stała! 
Następnych wzruszeń dostarczył 
koncert Jerzego Bożyka śpiewają-
cego pieśni z wyboru „Śpiewnika 
pieśni patriotycznej” przez niego 
opracowanego, który Piotr Boroń 
opatrzył wstępem- cytatem z Go-
ethego : „ Gdzie słyszysz śpiew, 
tam wstąp/ Tam dobre serca ludzie 
mają/ Źli ludzie, wierzaj mi/ Ci 
nigdy nie śpiewają”/ . Wiązankę 
pieśni patriotycznych zaprezen-
tował Zespół „Chawira” , a Woj-
tek Kisiel odczytał list Orlątka 
Jurka Bitschana. Wzruszeń nigdy 
nie za wiele i tu następne: Nadia 
Lachgar - Zygmunt, 14-stoletnia 
uczennica z Tarnowa, z towa-
rzyszeniem akompaniamentu M. 
Boruch zaśpiewała „Orlątko” Ar-
tura Oppmana; pełny tekst utworu 
powyżej, a Wojtek Habela zapre-
zentował wiersz „Listopadowe 
memento” Feliksa Konarskiego. 
I znowu Feliks Konarski „Trzy 
ziemie” w wykonaniu znakomi-
tego Ryszarda Mosingiewicza w 
„cywilu” , na scenie Szczepcia. 
Publiczność bardzo serdecznie 
przyjęła „klęczące panienki” 

czyli zespół Ychtis, który zapre-
zentował „Madonny lwowskie”, 
„Placmuzyka”, „Ta panie Szczep-
ciu” . Zespół, zdobył I nagrodę w 
konkursie piosenki lwowskiej w 
kategorii dzieci i młodziezy na 
III Festiwalu Piosenki Lwowskiej 
i „Bałaku” Lwowskiego Kraków 
2009. Były bisy, a jakże. Dziew-
czynki z najmłodszą 9-cio letnią 
panienką wystąpił w składzie: 
Małgorzata Bernacka, Dagmara 
Sztuba, Martyna Cieślik, Kamila 
Borzemska, Adrianna Rydz. Ze-
spół Ychtis to już instytucja, roz-
sławił Polskę i lwowską piosenkę 
na wielu scenach świata koncer-
tując m. in. w Monachium, Stutt-
garcie, Chicago, Nowym Jorku, w 
miastach kanadyjskich. Kontakt: 
impresariat Marian Pyrek tel. 48 
601 444 802 impresariat@ychti-
s,art,pl

A potem? Sam mistrz piosenki, 
pieśniarz /o Lwowie/, tymczaso-
wo śpiewający w Krakowie, soli-
sta operowy Franciszek Makuch. 
Gdy zaśpiewał dwie obowiązu-
jące piosenki „Sen o Lwowie” 
własnego autorstwa, oraz „ Moje 
serce zostało we Lwowie” to się 
dopiero rozkręcił kilkoma pio-
senkami, zmianami głosu, ubra-
nia, kapelusza i zapewne fryzury, 
wszystko jak leci, czyli jak przy-

stało na mistrza. A publiczność? 
Nie chciała go wypuścić ze sceny!

 

 Jaga Wrońska zaśpiewała „Bal-
ladę o pannie Franciszce” eks-
presyjnie, z fantazją, zapewne 
pannie Franciszce nie chciało się 
już truć strychninami, wolała się 
kochać z fryzjerczykiem młodym. 
Nie zawiodła jak zwykle Nadia 
Lachgar - Zygmunt w piosence 
„Lwów to dla mnie zagranica”, 
no i oczywiście Karolina Jano-
ciak, niestety dzisiaj bez „aj sy-
git” po polsku „Placmuzyka”, ale 
za to zaśpiewała wzruszająco He-
mara „Boston we Lwowie” przy 
akompaniamencie jak zwykle 
prof. Pawła Bieńkowskiego, na 
co dzień akompaniatora Mietka 
Święcickiego.

Mieczysław Święcicki prosto z 
Sokala

Ano właśnie, Mieczysław Świę-
cicki był gościem honorowym 
koncertu, na scenie Książę Na-
stroju, bard Krakowa wraz z Pio-
trem Skrzyneckim współtwórca 
Piwnicy pod Baranami, a w „cy-
wilu” urodzony w Sokalu nad 
Bugiem na Wołyniu w wojewódz-

twie lwowskim, mój kolega z pia-
skownicy w parku Kościuszki we 
Lwowie, z którym klepałem ba-
beczki /wyłącznie z piasku/. Za-
nim Święcicki zaśpiewał piosenkę 
„ Nasza jest noc, a oprócz niej nie 
mamy nic/ więcej nam nie trzeba/ 
do słów Juliana Tuwima, muz. 
Stefanii Grodzieńskiej, opowie-
dział o tej piosence, o Zielonym 
Baloniku , o Janie Apolinarym 
Michaliku cukierniku ze Lwowa, 
który w roku 1895 otworzył w 
Krakowie przy ul. Floriańskiej 45 
Cukiernię Lwowską i tak ponad 
sto lat temu odbył się pierwszy 
wieczór kabaretu Zielony Balonik 
w Jamie Michalika w Krakowie. 
6 października 1905 roku „Głos 
Narodu” umieścił następujący 
anons : „W sobotę dnia 7 bm. 
odbędzie się hałaśliwe otwarcie 
pierwszego krakowskiego kabare-
tu artystów w szlachetnym winie 
ochrzczonego imieniem >Zielo-
ny Balonik< /w Jamie Michalika, 
Cukiernia Lwowska przy ul. Flo-
riańskiej 45/. Początek o godzinie 
10 i pół wieczór. Wstęp bezpłat-
ny za zaproszeniami. Zaproszeni 
goście będą weseli i krzykliwi, 
namiętnie oklaskujący wszystko 
i wszystkich. Toaleta bezwzględ-
nie obowiązująca: na tasiemce do 
guzika uwiązany captif /?/, nad 
głową w wysokości 30 cm bujają-
cy >zielony balonik<. Wszystkie 
inne części garderoby zbyteczne. 
Nieposiadanie tego lekkomyślne-
go emblematu >członka gapia< w 
kabarecie może narazić najgod-
niejszą części osobę zaproszoną 
- na nonszalancję i ceremonialne 
wylanie za wrota Jamy. Komitet 
nie przyjmuje obowiązku płace-
nia rachunków za wysuszone na-
poje. Poetom nie daje się żadnych 
zaliczek. W czasie numerów na-
leży wrzeszczeć, a na wezwanie 
poskramiacza dyrektora klaskać z 
pasją godną Zielonego Balonika. 
Improwizatorzy zechcą przed lub 
w czasie wieczoru objawić życze-
nie /J.A. Kisielewski/, iż ogarnął 
ich szał twórczy i humorystycz-
ny, że chcą pokazać ludowi swoją 
nagą duszę, a natychmiast stanie 
się zadość ich nieskromnej żądzy. 
Śmierć szczurom i białoskórni-
kom. Zielony Balonik.

Tadeusz Żeleński Boy natych-
miast napisał utwór „ku czci” 
zatytułowany „Nowa pieśń o 
rydzu”: /” Miał Se Michalik cu-
kiernię/,/ Kupczył w niej trzeź-
wo i wiernie/, /Kawusia, ciastka i 
pączki/, /Zapłata z rączki do rącz-
ki/.. Bywalcami Jamy byli m.in. 

Karol Frycz, Kazimierz Sichulski, 
Xawery Dunikowski, Stanisław 
Kamocki, Tadeusz Żeleński Boy. 
Zielony Balonik istniał z przerwa-
mi do roku 1912. O tych czasach 
cyganerii krakowskiej należy nie-
kiedy wspomnieć.

    No i nadeszła koncertowa pora 
bałaku: „ Cała Polska o tym wie/ 
pan rozumiesz/ bo ja nie/”. Fak-
tycznie, kto przetłumaczy z pol-
skiego na nasze:
    Ja si kikuli, a tu dwa frajery 
si katulaju, co już jaje widział na 
Krakidałach jak prosto szli z Bry-
gidek. Pełechy u obu jedne, fyr-
niaki taki, aż cyferblaty si śmieju. 
Ta to nima się z czego smiać, ta 
to cyferblaty maju jak chabliny, 
kłapaczy takie, że im spod nich 
tylku kławaki wystaju jak bała-
kaju. To su lwoskie niby chabale, 
czyli absztyfikanty panny Mani 
jak na prynuke pedały pokazuje 
obu naraz. W jeszcze inszy spo-
sób si szmulaju jak som chirne. 
A właśnie teraz zrobili hałaburde 
o pedały Mańki Pryszcz, też chir-
nom. Ta to Tońcio i Szczepcio ba-
tiary jedne we Lwowi si besztaju. 
Ale obacwaj som cwajkiepełe. /
szmoncesem: „a jidysze kiepełe” 
- bardzo mądra żydowska głowa/.

słowniczek:
kikuli - patrzeć
katulać - chodzić
Brygidki - ponure więzienie przy 
ul. Kaźmierzowskiej
Pełechy - fryzura, włosy
fyrniak - nos
szmulać, katulać - chodzić
cyferblat - twarz, tarcza zegarka
chablina - flaczaste mięso
kłapaczy - gęby
kławaki - zęby
bałakaju - mówią
chabal, absztyfikant - adorator
na prynuke - na pokaz cwajkiepe-
łe - bardzo mądrzy
Krakidały - lwowskie targowisko
pedały - nogi
chirny - pijany
hałaburda - awantura
my dwaj obacwaj - piosenka Toń-
cia i Szczepcia z filmu „Będzie 
lepiej” - my dwaj razem

Na tekst ów naprowadziło mnie 
mistrzowskie wykonanie „ Miśku 
i Nuśku”, „Obacwaj, „Kołysan-
ka”- przez Tońcia Szczepcia - w 
których role wcielili się Ryszard 
Monsingiewicz i Adam Żurawski.

„Tango Łyczakowskie” „Pamiętaj 
u tym wnuku” „Tylko we Lwo-
wie” zaprezentował Zespół „Cha-
wira”, w zakończeniu Zespół „za-
śpiewał wspólnie z publicznością 
„Ten drogi Lwów „, będący rów-
nocześnie hymnem krakowskich 
kresowiaków.

Kresowiakom i wszystkim Roda-
kom z najlepszymi życzeniami od 
redakcji RODAKpress:
 „Orlątko” w wykonaniu Staszka 
Wielanka http://www.rodaknet.
com/rp_szumanski_37.htm TYL-
KO MI CIEBIE MAMO, TYLKO 
MI POLSKI ŻAL...
    
Aleksander Szumański - konfe-
ransjer wieczoru
    / Mieczysław Święcicki prosto z Sokala 

http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_37.htm
http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_37.htm
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607 345 832; 664 773 118

 Anna Małgorzata Budzińska
anna.malga@gmail.com   660 159 143
Maciej Prażmo 
maciejp-rybidom@wp.pl 602 319 309
Andrzej Łukawski  - Wydawca info@kresy.
info.pl
22-853 43 97; 501 153 340

Redakcja - Kontakt:

www.27wdpak.pl

www.pokoleniakresowe.pl/

- targi, reklama, poligrafia
 - komputery i  sieci internetowe, 

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

http://www.27wdpak.pl
http://wolyn.org/
http://kresy.info.pl/
http://27wdpak.pl/
http://pokoleniakresowe.pl/

