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Redakcja

Temat bardzo obszerny i praktycznie 
przez historyków do końca nie rozpo-
znany. Przyczyny tego stanu rzeczy są 
bardzo różne i w tym miejscu nie bę-
dziemy tego roztrząsać, będzie ku temu 
jeszcze wiele okazji i zapewne w bar-
dziej kompetentnym gronie. Dziś chce-
my zasygnalizować temat samoobrony i 
przyczyn jej powstawania.
Nie bez przyczyny w tytule zapisane są 
całe Kresy Wschodnie, bo samoobrona 
ludności polskiej praktycznie zaistniała 
i funkcjonowała na całych Kresach, od 
północnego wschodu poczynając na po-
łudniowym wschodzie kończąc. Podej-
mowanie samoobrony było narzucone 
przez sytuację i okazywało się wręcz 
niezbędne, oczekiwane zarówno przez 
żołnierzy AK jak i niezorganizowaną 
ludność cywilną. Początkowym założe-
niem polskiego dowództwa było utrzy-
manie polskiej organizacji podziemnej 
do czasu zakończenia wojny i spodzie-
wanej konferencji pokojowej, która 

– jak uważano przesądziłaby o przyna-
leżności państwowej tego terytorium. 
Założenia okazały się bardzo szybko 
nierealne i musiały ulec weryfikacji. 
Różnie to przebiegało w różnych regio-
nach. Dla przykładu na Wileńszczyźnie 
Polacy musieli potykać się zarówno z 
policją litewska na służbie niemieckiej, 
jak i partyzantką litewską o sowietach 
już nie wspomnę. Najgorsza  sytuacja 
powstała jednak  na Kresach Południo-
wo Wschodnich, gdzie mimo pozornej 
współpracy partyzantki AK z partyzant-
ką sowiecką pojawił się problem nacjo-
nalizmu ukraińskiego, w najgorszym i 
niespodziewanym wydaniu. Doktryna 

„oczyszczenia Ukrainy” poprzez unice-
stwienie wszystkich innych niż ukra-
ińska, nacji narodowych, wdrożona w 
życie przez zbrojne ramie OUN-UPA, 
zaskoczyła władze podziemnego pań-
stwa polskiego. Zaskoczenie nieprzy-
gotowanej do obrony ludności polskiej 
, przyczyniło się nie tylko do wymor-
dowania olbrzymiej liczby cywilów i 
zniknięcia z powierzchni ziemi wielu 
polskich miejscowości. Dziś pogrobow-
cy dawnych morderców z OUN-UPA, 
odwracają całą sytuację, twierdząc, że 

to oddziały partyzanckie AK pierwsze 
zaatakowały bezbronne wsie ukraiń-
skie. Fakty są jednak nieubłagane, ba 
nawet pojawiają się poważne zarzuty 
pod adresem AK, że mimo wyraźnych 
sygnałów o zbliżającym się zagroże-
niu, zbagatelizowała ten fakt. Jak było 
naprawdę pokażą zaprezentowane w 
dalszej części wydania materiały. Jedno 
co pewne to , że przyczyną powstania 

„Samoobrony ludności polskiej” było 
„Obrona konieczna”, życia własnego 
i  swoich bliskich. Zarzuca się czasem, 
że polska samoobrona  jako pierwsza  
atakował nacjonalistów ukraińskich, 
nie dopowiadając , że działania te były 
niczym innym jak wyprzedzeniem 
przygotowanego ataku na polskie sku-
piska ludności cywilnej. Wiele takich 
działań zapobiegło masakrom jakich 
banderowskie zagony dokonały wcze-
śniej na niczego nie spodziewających 
się sąsiadach Polakach. Obecne  wyda-
nie Kresowego Serwisu Informacyjne-
go, poświęcamy samoobronie ludności 
polskiej na Kresach Wschodnich,  jako 
skutkowi, a nie przyczynie ekstermina-
cji ludności polskiej . Z tego powodu 
przepleciemy wspomnienia i relacje 
o samoobronie ,  materiałami o zbrod-
niach nacjonalistów ukraińskich z sze-
regów OUN-UPA. Na pewno każdego 
z czytających męczyć, będzie pytanie 
dlaczego polskość na kresach stała się 
przyczyną tak potwornej zbrodni na 
dziesiątkach tysięcy bezbronnych dzieci 

, kobiet i ludzi  starszych, jaki tego sens 
i efekt końcowy? Dlaczego dziś , kie-
dy większość winnych tej tragedii już 
nie żyje, spadkobiercy tej historii nie 
potrafią oddać honoru i prawdy pomor-
dowanym? My jednak musimy nie tyl-
ko pamiętać o ofiarach tych strasznych 
zbrodni, ale i tych którzy  nie pozwolili 
dokończyć krwawego dzieła, oszalałym 
rezunom. Trzeba też wyraźnie powie-
dzieć, że samoobrona przybierała bar-
dzo różne formy, zależne od sytuacji w 
jakiej ludność w danym momencie się 
znajdowała. Tło wydarzeń było bardzo 
różne, zależnie od miejsca i czasu. O 
tym opowiedzą nam różni świadkowie, 
lub relacje już nieżyjących uczestników 
tych wydarzeń. Dowiemy się jak tak nie 
wielu ratowało tak wielu, nie bacząc na 
zagrożenie własnego życia.

Samoobrona 
Ludności Polskiej na 
Kresach Wschodnich

Redakcja

Nie chodzi mi o sprowokowanie kolej-
nej zadymy, ale o zajęcie stanowiska 
odnośnie opinii z jaką się spotkałem, że 
[prawie] bezkarna rzeź Polaków na kre-
sach była też efektem naszej ówczesnej 

„poprawności politycznej”, która naka-
zywała za wszelką cenę utrzymywanie 
z Ukraińcami możliwie poprawnych 
stosunków, jako z potencjalnymi, przy-
szłymi sojusznikami w walce z sowie-
tami. Zacytowaliśmy na samym wstępie 
słowa  internauty napisane na jednym ze 
znanych forów dyskusyjnych. Podobnie 
jest z pytaniem zamieszczonym w tytule 
tego artykułu, z tym, że ono pojawiało 
się również na kilku innych forach. Bar-
dzo dobre pytanie zadane przez poko-
lenia których nie uczono w szkole tego 
ważnego rozdziału najnowszej historii 
polskiego narodu. To dlatego w tym 
miejscu i temacie oddamy głos inter-
nautom, publikując istotne dla sprawy 
fragmenty dyskusji poszczególnych  jej 
uczestników.
Jeśli chodzi o ochronę ludności polskiej 
na Kresach to właśnie nasza dzielna AK 
się nie popisała z kilku powodów;
1. nasze władze podziemne były uprze-
dzone o zamiarach banderowców i 
planowały kontrakcję czyli eliminację 
przywódców upowskich przed plano-
wanymi zbrodniami,
2. upowcy uprzedzili AK i uderzyli na 
bezbronną ludność polską wcześniej. 
Od tego momentu następuje „ biała pla-
ma”; naszemu dowództwu nie zależy / 

nie chce się ? / zlikwidować większości 
tych bandytów / mówię o przywódcach 
UPA / do których dostęp wcale nie jest 
taki niemożliwy. Przypominam że „ma-
tecznikiem” banderowców był Lwów w 
którym też działały komórki AK !
3. Oddziały broniące Polaków to w 
większości źle wyposażone grupy sa-
moobrony które organizowano napręd-
ce. Słynna 27 Wołyńska Dywizja AK 
powstała przecież dopiero po najwięk-
szej fali ukraińskiego terroru, gdy więk-
szość naszych na Wołyniu leżała już w 
grobach. I jeszcze jedno - niech nikt nie 
mówi że po koncentracji znacznych od-
działów AK nie można byłoby przerzu-
cić ich na tereny wołyńskie; przykład 
wileńskiego AK w 1944 r. kiedy doga-
dywano się z Niemcami i ewakuowano 
partyzantów przed Sowietami mówi 
sam za siebie. To samo można było zro-
bić w 1943 r. w przeciwną stronę,
4. Romantyczna naiwność naszego AK-

-owskiego dowództwa widoczna jest 
przez całą wojnę; nie będę wymieniał 
planu „Burza” i innych tematów ale 
wysyłanie emisariuszy do banderow-
ców którzy po pierwszych rzeziach 
mieli ułożyć stosunki AK - UPA to jest 
śmieszność, tym bardziej że dowództwo 
AK wiedziało o dyrektywie OUN-UPA 
z 1943 r. mówiącej o fizycznej elimi-
nacji Polaków na obszarach działania 
upowców. Zresztą o tym jak kończyli ci 
parlamentariusze dobrze wiemy,
5. Brak wyraźnej reakcji rządu w Lon-
dynie co do banderowców aż przeraża; 
wydaje mi się że dalej traktowano ich 
jako potencjalnych obywateli odro-

dzonej RP w granicach sprzed 1939 
r. Zresztą przebaczenie gen. Andersa 
Ukraińcom którzy schronili się pod 
skrzydłami PSZ na Zachodzie w 1945 r. 
mówi samo za siebie.
6. Co do rządu londyńskiego; ogłasza-
no spisy katów hitlerowskich w radiu 
londyńskim, nie można było ogłaszać 
nazwisk katów banderowskich jedno-
cześnie informując światową opinię 
publiczną co do tego co wyprawiają 
Ukraińcy ?
To moje przemyślenia na gorącą, bo ten 
temat także mnie nie tylko nurtuje ale i 
mocno denerwuje bo wydaje mi się że 
nasze dzielne AK na Wołyniu się nie 
popisało...
(…)….chodziło przede wszystkim o rok 
1943, a dokładniej o jego drugą połowę. 
Latem tego roku dochodzi do rozpętania 
na wielką skalę rzezi Polaków zamiesz-
kałych na Wołyniu, a ja znajduję prawie 
wyłącznie jedynie informacje o lokal-
nych oddziałach samoobrony! Aby było 
ciekawiej to czasem dozbrajanych przez 
niemieckiego okupanta... No więc gdzie 
było wtedy nasze wojsko? Bo jak czy-
tałem coś w temacie, to znajdywałem 
jedynie informacje o jakiś akcjach sabo-
tażowych skierowanych przede wszyst-
kim przeciwko niemieckim transportom 
kolejowym. Coś tu jest nie tak!
I nie chodzi tu o naszych żołnierzy, ale 
raczej o jakieś odgórne decyzje poli-
tyczne. Jak napisałem wcześniej, moja 
wiedza w tym temacie nie jest poparta 
najnowszymi opracowaniami - więc 
pewnie jest daleko niepełna.
Dlatego też proszę w tym wątku wszyst-

Nie zapomnij wydrukować, 
powielić i przekazać dziadkowi 
oraz tym, którzy nie mają dostępu 
do internetu. Kresowiacy czekają 

na swoją gazetę.

Gdzie była nasza AK 
gdy Ukraińcy mordowali 
Polaków na Wołyniu?  
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
kich, którzy posiadają taką wiedzę o 
wypowiedzenie się w tej sprawie……
(….)
 Według posiadanych przeze mnie infor-
macji ( ale o źródła nie pytaj ) nakładały 
się na siebie dwa problemy.
1/ Okręgowy Delegat Rządu miał robić 
wszystko, aby na drodze pokojowych 
negocjacji rozładować napięcia między 
Polakami a Ukraińcami. Wyszło jak wy-
szło...
2/ Problem wojskowy- z jednej stro-
ny został wydany przez Naczelnego 
Wodza rozkaz o możliwie szybkiej i 
szeroko zakrojonej mobilizacji ( czy 
bardziej rekrutacji ) żołnierzy „pod au-
spicjami” Okręgu AK Wołyń. Miało to 
przygotować grunt do walki z Niemca-
mi. Z drugiej strony Okręgowy Delegat 
Rządu miał tworzyć Państwowy Korpus 
Bezpieczeństwa i Straż Obywatelską, 
zapewniająca ochronę i obronę przed 
atakami Ukraińców. Jak się domyślasz 
część żołnierzy „była” i tu, i tu a do pro-
blemów kompetencyjnych ( zwłaszcza 
w przypadku szarż już niedaleko ).
Generalnie- konflikt kompetencyjny i 
pomysły na przyszłość nie ułatwiały 
rozmów między Delegatem Rządu a 
Komendą Główną AK.(…..)
Dodatkowo, już w trakcie mordów, 
Komendant Okręgu AK Wołyń wydał 
sławny rozkaz o zakazie stosowania 
podobnie bestialskich metod. Nakazał 
jednocześnie tworzenie samoobron, do 
dyrygowania którymi mieli być prze-
znaczeni dowódcy z AK.
Tyle, że wg mnie zostało jednocześnie 
wylane dziecko z kąpielą. W rozkazie 
pada zakaz współpracy z Niemcami 
oraz partyzantką sowiecką(….) ja nie 
wiem, czy problem leżał w brakach 
ludzkich i materiałowych. Dość długi 
czas panowały dwa sprzeczne podej-
ścia- ugodowe i nazwijmy „oko za oko”. 
Dodatkowo Delegat Rządu był w opo-
zycji do KG AK ( i odwrotnie ). (…) 
pierwsze pkt samoobrony tworzył De-
legat Rządu, dopiero później osiągnięto 
porozumienie z KG AK ( mam jedno-
cześnie świadomość, że cała sprawa zo-
stała rozegrana w ciągu AŻ lub TYLKO 
dwóch-trzech miesięcy ).
.(….) Koledzy obarczający AK zarzutem 
„stania z bronią u nogi” i przypatrywa-
nia się mordowanej ludności Wołynia 

- ludności, bo UPA mordowało również 
Ukraińców, mam rozumieć, że koledzy 
spodziewali się wystawienia przez KG 
AK kilku dywizji i to najlepiej zmotory-
zowanych, świetnie uzbrojonych w broń 
maszynową.(…..)..dlaczego ani Rząd 
Emigracyjny ani KG AK takich dywizji 
nie wystawiła? No dlaczego? Pewnie 
nie chcieli.. zapomnieli... mieli swoje 
gierki polityczne jak ktoś zauważył. Oj 
zła AK .. oj zły rząd w Londynie.
(…)Otóż moi drodzy: przed wojną na 
terenie województwa lwowskiego Pola-
cy stanowili około 60% ludności, na te-
renie województwa wołyńskiego około 
16%, województwa stanisławowskiego 
ok.20% i województwa tarnopolskie-
go około 50%. Ludność ukraińska za-
mieszkująca te tereny była złowrogo na-
stawiona do wszystkiego co polskie (nie 
bez winy są tu polskie akcje polonizacji, 
w tym niszczenie cerkwi rękami wojska 
w XXleciu międzywojennym). Ludność 
ukraińska była więc w większości, i w 
większości była tu wiara grekokatolicka 
lub prawosławna.
Na te tereny wchodzi Armia Czerwona 
czy ogólnie ZSRR, który w momencie 
inwazji na Polskę miał sprecyzowa-
ne cele i zamiary wobec wszystkiego 
co polskie na terenach zajętych przez 
siebie. Do swojej polityki wykorzystał 
i rozdmuchał do granic możliwości 
wszelkie antagonizmy narodowościowe. 
Dalej: za okupacji sowieckiej z tych te-
renów wywieziono na wschód około 2 
mln Polaków. Czy do kolegów dociera 
ta cyfra? 2 mln obywateli narodowości 
polskiej. Ponad 100 tyś zostało wcielo-
nych do Armii Czerwonej i wysłanych 
na granicę z Chinami. Zamordowano 
około 50 tyś osób mieszkających na 
tym terenie. Nie wliczam tu mordów 
ogólnie rozumianych pod hasłem Katyń. 
Czy koledzy mają świadomość i pojęcie 
co oznaczają takie straty?(….)…co do 
braku reakcji Komendy Głównej AK.

Pierwsze mordy na Polakach zaczęły 
się przed wojną. W 1939 roku po wy-
buchu wojny przybrały na sile. Polskie 
Państwo Podziemne dopiero się orga-
nizowało. Do momentu okupacji tych 
terenów przez ZSRR i w obliczu biolo-
gicznego wyniszczenia Polaków przez 
sowiety ratowano co można było i kogo 
można było. Tu z ze zbrodniarzami so-
wieckimi współpracowali nasi sąsiedzi: 
Żydzi i Ukraińcy, ale i komunizujący 
Polacy. Wybito niemal do zera polską 
inteligencję.
Gestapo i NKWD WSPÓŁPRACOWA-
ŁO w wyniszczaniu wszelkich odru-
chów organizowania się społeczeństwa 
polskiego.
Konspiracja polska,  czy ogólnie Pań-
stwo Podziemne okrzepło około roku 
1942. W lutym tegoż roku ZWZ prze-
mianowano na Armię Krajowa i podjęto 
akcję scaleniową podziemia. Pamiętaj-
my, że kadry wojskowe trzeba było two-
rzyć praktycznie od podstaw. Większość 
była w oflagach, w siłach na Zachodzie, 
na dalekiej Syberii albo została zamor-
dowana przez jednych lub drugich oku-
pantów.
KEDYW zaczął być organizowany w 
roku 1942. Pierwsze większe akcje (co 
nie znaczy duże, gdzie liczbę oddziałów 
partyzanckich liczymy w setkach czy 
tysiącach żołnierzy) to przełom roku 
42/43 (akcja Wieniec) i rok 43 kiedy te 
akcje zintensyfikowano.
Na Kresach, gdzie jak wspomniałem 
Sowiety wyniszczyły biologicznie Po-
laków proces organizowania się pod-
ziemia był zdecydowanie trudniejszy. 
Jednak oddziały samoobrony podlegały 
KG AK, i oddziały sensu stricte Armii 
Krajowej do obrony ludności przystąpi-
ły. 27 Dywizja powstała właśnie z nich. 
Mówiąc wprost zebrano te oddziały w 
jedno miejsce i zebrało się wojska na 
dywizję.
Rok 1942 to złoty rok III Rzeszy. Sta-
lingrad okazał się klęską dopiero na 
początku 1943, ale na terenach okupo-
wanych ta klęska - poza nadzieją - nic 
nie zmieniła. Machina terroru działała 
w najlepsze.
Skala wystąpień ukraińskich a przede 
wszystkim sposób (czystki etniczne) z 
pewnością zaskoczyły wszystkich. KG 
AK również. Jak wiemy były zaplano-
wane dokładnie. To nie była przypad-
kowość. To było planowe unicestwienie 
ludności polskiej ..tej która pozostała po 
czystkach ZSRR.
Oczywiście możemy gdybać, że KG AK 
mogła wysłać kilka plutonów egzeku-
cyjnych i odstrzelić wierchuszkę OUN 
czy UPA. Ale właśnie ze względu na 
brak oparcia w miejscowej ludności to 
było nierealne z jakiegokolwiek punktu 
widzenia. Na kresach fronty walki były: 
polsko - niemieckie, polsko - ukraińskie, 
polsko - radzieckie. UPA miało wspar-
cie Niemiec.
(….) Z drugiej strony w Londynie nie 
dowierzano w rozmiar zbrodni. Nie do-
wierzano w Holokaust, nie dowierzano 
w czystki etniczne. Ludność cywilizo-
wana tego świata nie dowierzała w pa-
lenie ludzi w piecach, nie dowierzała w 
nabijanie na pal, w skalpowanie siekie-
rami itd itd.
To nie dowierzanie to nie tylko, że Po-
lacy na emigracji nie do końca wierzyli 
ale po prostu nikt w to nie dowierzał.
(…….) gdzie była nasza AK to z grub-
sza temat został wyczerpany. Była tam 
gdzie powinna być, czyli na posterunku. 
Oddziały Samoobrony (scalone z AK 
utworzyły później 27 DP) i oddziały 
podległe bezpośrednio dowództwu AK 
broniły ludności cywilnej tam gdzie tyl-
ko mogły. Ale reasumując wymieńmy 
raz jeszcze główne aspekty sprawy:
1. Na terenach 4 województw połu-
dniowo - wschodnich stosunki etnicz-
ne zostały zmienione przez Sowietów 

- zamordowano i wysiedlono z tych te-
renów około 2 mln Polaków, głównie 
inteligencji - w tym prawie wszystkich 
wojskowych. Brak kadry był tu jednym 
z najgorszych problemów. Nowe kadry 
szkoliły się już w warunkach konspira-
cyjnych.

2. Nawet po pierwszych mordach w 
do początków 1943 ludność polska nie 

czuła zagrożenia ze strony Ukraińców, 
tym bardziej, że zdecydowana więk-
szość naszych ukraińskich współoby-
wateli działała uspokajająco względem 
Polaków.

3. Po stratach poniesionych za okupa-
cji Sowieckiej starano się nie narażać 
ludności cywilnej na eksterminację ze 
strony Niemiec. Jak wiadomo NKWD i 
Gestapo wymieniało się danymi do pew-
nego momentu o Polakach działających 
na szkodę okupantów. Za posiadanie 
broni była kara śmierci, za ukrywanie 
partyzantów też, za pomoc partyzantom 
również. Dodatkowo, w wielu miej-
scach - na Kresach zwłaszcza, trakto-
wanych przez Niemców jako zaplecze 
frontu- obowiązywały restrykcyjne za-
rządzenia np. na wyjazd z jednej gmi-
ny do drugiej należało mieć oddzielną 
przepustkę. Brak takowej oznaczał karę 
śmierci lub w najlepszym razie obóz.

4. Nasycenie terenu oddziałami UPA 
(nie były to duże oddziały ale było ich 
stosunkowo dużo), brak większych 
możliwości aprowizacyjnych, zwar-
tych dużych kompleksów leśnych nie 
pozwalał na utrzymywanie większych 
i aktywnych oddziałów partyzanckich.
Oraz o czym wcześniej wspomina-
łem, straty biologiczne Polaków, były 
tak duże, że pozostałych nie narażano 
na akcje pacyfikacyjne ze strony Nie-
miec. Jak się takie pacyfikacje kończyły 
wiadomo z terenów kielecczyzny i za-
mojszczyzny.
(…..)  Sprawę Kresów komplikuje fakt, 
że o ile do kwietnia 1943 mordy na Kre-
sach można było uważać za wewnętrzną 
sprawę Polski (jedni obywatele przeciw 
innym obywatelom) o tyle w kwietniu 
sprawa nabrała trochę innego wymiaru 
i moim zdaniem może wskazywać na 
długie ręce NKWD czy ogólnie ZSRR.
Otóż:
13 kwietnia Niemcy ogłaszają o odnale-
zieniu grobów w Katyniu.
26 kwietnia ZSRR zrywa stosunki z 
Polską.
wiosna 43 nasilenie mordów na Pola-
kach
maj odezwa Jankowskiego
maj - dowódca okręgu AK zaleca utwo-
rzenie dużych ośrodków samoobrony

Teraz moje gdybanie:
1. wydaje mi się, że sprawa Ukraińców 
była zamiatana pod dywan i za II RP i 
w Państwie Podziemnym niewiele się 
zmieniło pod względem działania, bo 
mentalnie nastąpił zwrot o 180 stopni.
2. Sprawą Kresów zajęto się lepiej po 
zerwaniu stosunków dyplomatycznych 
przez ZSRR, więc wysnuwam wniosek, 
że zaczęto sobie zdawać sprawę tak w 
Londynie jak i w Warszawie, że ZSRR 
nie zrezygnował z terenów zagarniętych 
układem Ribbentrop-Mołotow.
3. Państwo Podziemne w obliczu walki 
z oboma okupantami (do 1941 roku i od 
1944) i w obliczu walki z jednym oku-
pantem(41-44 Niemcy) nie było przygo-
towane do rozwiązywania swoich spraw 
wewnętrznych obejmujących stosunki 
narodowościowe na terenach Rzeczy-
pospolitej. odkładając te sprawy na „po 
wojnie”, wierząc , że RP pozostanie w 
niezmienionymi granicami wschodnimi, 
co potwierdzały umowy z ZSRR oraz 
fakt, że mimo wkroczenia Sowietów 17 
IX nie byliśmy z nimi w stanie wojny co 
przy ciągłości rządów RP dawało gwa-
rancje (złudne ale jednak), że wszelkie 
umowy - nie zerwane wypowiedzeniem 
wojny - nadal obowiązują. Tylko takie 
tłumaczenie wg. mnie usprawiedliwia 
nie wypowiedzenie wojny ZSRR i roz-
kaz nie walczenia z Sowietami wydany 
przez Śmigłego.        
Szanowni czytelnicy, nie będziemy w 
tym miejscu oceniać tych wypowiedzi, 
chociaż należy przyznać, że ich autorzy  
wykazali się  znaczną wiedzę w temacie 
i należy z tego się tylko cieszyć. Ozna-
cza to,  że  w celu jej pogłębienia, sięgali 
do wszystkich możliwych źródeł. To na-
pawa optymizmem, ale przy trwającym  
procesie zakłamywania historii, pytanie 
to nadal będzie się pojawiać i dlatego 
dopóki do szkół nie trafi prawda , musi-
my publikować ją na każdym kroku

Mohort

Sejm RP składa hołd (...) członkom Ar-
mii Krajowej, Samoobrony Kresowej i 
Batalionów Chłopskich, którzy podjęli 
dramatyczną walkę w obronie polskiej 
ludności cywilnej… (z uchwały Sejmu 
z dnia 15 lipca 2009)

Składając ten hołd raczej nie wiedzieli 
posłowie, jak mało wiadomo o samo-
obronie kresowej, szczególnie tej w 
trzech południowo-wschodnich woje-
wództwach II RP. 
O ile o samoobronie wołyńskiej wiemy 
sporo dzięki wspomnieniom Henryka 
Cybulskiego, monografii Siemaszków 
i innym pracom, o tyle wiadomości o 
samoobronie w Małopolsce Wschod-
niej rozproszone są po wielu źródłach. 
O ile wiem, nie powstała żadna pra-
ca kompleksowo naświetlająca temat 
tamtejszych samoobron. Pisze Sta-
nisław Jastrzębski w książce pt. „Sa-
moobrona Polaków na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich II RP w latach 
1939-1946”:

W świetle dotychczasowego stanu wie-
dzy na temat liczby placówek samo-
obrony i ich członków, a nawet strat oso-
bowych w czasie walk z banderowcami, 
brak jest dokładnych danych, ponieważ 
dotychczas nie podejmowano żadnych 
instytucjonalnych prac badawczych w 
tym zakresie a obliczenia szacunkowe 
budzą wątpliwości. Podjęcie takich ba-
dań po upływie pół wieku od zaistnia-
łych wydarzeń jest niezwykle trudne. 

Wielu świadków odeszło już na wieczną 
wartę, a z dowodów w postaci doku-
mentów nie można w pełni skorzystać, 
gdyż po prostu nie zachowały się w ar-
chiwach, zostały zniszczone albo ich w 
ogóle nie było.

Niemniej można pokusić się o pewne 
zarysowanie sytuacji samoobron w Ma-
łopolsce Wschodniej, szczególnie na tle 
Wołynia. Niewątpliwie była ona dużo 
lepsza. Większe nasycenie tych ziem 
ludnością polską, relatywnie mniejsza 
aktywność UPA i późniejsze rozpoczę-
cie w niej ludobójstwa spowodowały, że 
małopolskie  samoobrony miały więk-
sze szanse powodzenia. 

O ile przetrwanie placówki samoobrony 
na Wołyniu było wyjątkiem, o tyle w 
Małopolsce już niemal regułą. Uzbro-
jenie było równie fatalne. Broń palną 
wykopywano z pobojowisk, pokątnie 
kupowano od żołnierzy w służbie oku-
panta. Sporadycznie broń pochodziła z 
alianckich zrzutów. To nie wystarczało, 
więc dominowała broń biała – siekiery, 
widły, kosy itp. Niekiedy rola samo-
obrony ograniczała się tylko do pełnie-
nia wart i ostrzegania przed napadem.

Niestety w wielu miejscowościach sa-
moobrony nie zostały założone, szcze-
gólnie w tych, w których dominowali 
Ukraińcy. Obawiano się, że zostanie 
to przez nich odebrane jako prowoka-
cja, ponadto narażano się na ukraiński 
donos, najczęściej o posiadaniu broni 
palnej. Los ludności polskiej w takich 
wsiach był najgorszy.

Przedstawiam poniżej krótkie informa-
cje na temat samoobron w Małopolsce  
Wschodniej, które udało mi się zgro-
madzić. Zdaję sobie sprawę, że to tylko 
drobny fragment całości, jednak wart 
pokazania.

Zestawienie ogranicza się (z małymi 
wyjątkami) do samoobron wiejskich i 
tylko do okresu okupacji niemieckiej.

WOJEWÓDZTWO TARNOPOLSKIE

POWIAT BRODY

Huta Pieniacka – od czerwca 1943r. na-
pływali do niej uciekinierzy z Wołynia 
a później z okolicznych wsi. W sumie 
w Hucie mogło przebywać 1500 osób. 
We wsi była samoobrona, kwaterowała 
kompania AK i 60-osobowy oddział Ke-
dywu. Współpracowano z partyzantką 
sowiecką. Huta kilkakrotnie odpierała 
ataki słabych bojówek UPA. 23.02.1944 
obrońcy Huty zabili kilku żołnierzy SS 
„Galizien” wziętych za upowców. W 
odwecie 28.02.1944 wieś została cał-
kowicie zniszczona a ludność wymor-
dowana przez oddział SS „Galizien” i 
UPA. Dowódcę AK we wsi, Kazimierza 
Wojciechowskiego torturowano, oblano 
łatwopalną cieczą i podpalono.

Podkamień – szacuje się, że włącznie 
z mieszkańcami miasteczka w podka-
mieńskim klasztorze chroniło się do 
2000 osób. Istniała tam samoobrona zło-
żona przez pracowników leśnictwa, kie-
rowana przez inż. Kazimierza Sołtysika, 
zdolna do odstraszania banderowców. 
W marcu 1944r. niemiecki dowódca 
oddziału SS „Galizien”, kpt. Lang, na-
kazał załodze zdanie broni i opuszcze-
nie klasztoru przez mężczyzn od 17 do 
45 lat. Spowodowało to dezorganizację 
samoobrony i panikę wśród ludności, 
wdarcie się upowców do klasztoru i 
zamordowanie 400-600 osób w całym 
Podkamieniu.

Inne samoobrony w powiecie: Hucisko 
Brodzkie, Koniuszków, Majdan Pie-
niacki

POWIAT BRZEŻANY

Samoobrony istniały we wsiach Huci-
sko, Taurów, Kozowa

POWIAT BUCZACZ
Jazłowiec – po zabiciu ks. Kraśnickie-
go przez nacjonalistów ukraińskich 
(7.12.1943) odbyło się zebranie miesz-
kańców, którzy powołali samoobronę z 
oficerem rezerwy Wojciechem Zieliń-
skim na czele. Na każdej ulicywyzna-
czono jeden budynek na tzw. wartownię. 
Wartownicy cały czas patrolowali teren. 
Dysponowali tylko bronią białą (kosy, 
szable, bagnety, siekiery itp.), ewentual

Polska samoobrona 
we Wschodniej 
Małopolsce
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nie ukrytą bronią palną. Połowa domow-
ników w każdym domu miała czuwać a 
połowa odpoczywać, śpiąc w ubraniach. 
Ustalono sygnały alarmowe w postaci 
bicia w kotły i szyny kolejowe. W wy-
niku tych środków ostrożności podczas 
okupacji niemieckiej banderowcy nie 
napadli na Jazłowiec.

Ponadto istniała samoobrona w Hucie 
Nowej.

POWIAT CZORTKÓW

Kosów i Chomiakówka – w oparciu o 
AK istniała samoobrona pod dowódz-
twem Pawła Michaliszyna. Od połowy 
1943r. zorganizowano warty i patrole 
uzbrojone w broń białą. W wielu miej-
scach zainstalowano gongi, szyny i łu-
ski armatnie służące do podnoszenia 
alarmu. 

Inne samoobrony w powiecie: Kolen-
dziany, Szmańkowczyki

POWIAT KAMIONKA STRUMIŁO-
WA

Budki Nieznanowskie – organizatorami 
samoobrony byli kapitan AK Dobiecki i 
ks. Józef Skarabalak, były kapelan woj-
skowy. W marcu 1944 samoobrona sku-
tecznie odpierała ataki bojówek UPA. 
Ludność chroniła się w lesie lub w po-
bliskim tartaku, gdzie stacjonowała gru-
pa kilkunastu żołnierzy niemieckich. W 
kwietniu w wynikufałszywego oskarże-
nia ukraińskiego dowódca Wehrmachtu 
nakazał Polakom opuścić Budki. Część 
mieszkańców uciekła, część została wy-
wieziona na roboty lub rozstrzelana.

Inne samoobrony w powiecie: Berbeki, 
Maziarnia

POWIAT PODHAJCE
Dobrowody i Kowalówka – we wsiach 
istniały współpracujące ze sobą samo-
obrony oparte na strukturach AK, dys-
ponujące pewną ilością broni palnej. 
Ponadto żyły one w zgodzie z miejsco-
wymi Ukraińcami, przez co do napadu 
UPA nie doszło.

Inne samoobrony w powiecie: Małowo-
dy, Panowice, Sokołów, Toustobaby

POWIAT PRZEMYŚLANY

Hanaczów – AK w Hanaczowie dowo-
dził rtm. „Głóg”. Już od początku 1943r. 
dowództwo AK wyznaczyło warty, któ-
rych zadaniem była obserwacja bande-
rowców. W tamtym czasie wieś liczyła 
ok. 3000 mieszkańców, w tym około 
1000 uchodźców z Wołynia. 2 lutego 
1944 silna hanaczowska samoobrona z 
trudem odparła atak UPA. Banderowcy 
spalili 70 gospodarstw, zabili 110 osób. 
Od 10 lutego AK w Hanaczowie dowo-
dził por. Jastrzębski „Strzała”. Po na-
padzie przystąpiono do budowy umoc-
nień i tworzenia „trójkąta obronnego” 
(kościół-szkoła-klasztor). Rozciągnięto 
zasieki z drutu. Dzień i noc mężczyźni 
pełnili warty. 9 kwietnia UPA ponownie 
zaatakowała Hanaczów. Szturm został 
odparty kosztem 66 zabitych (wliczając 
ludność cywilną). Obroną dowodził już 
kpt. „Julian”. Mimo zwycięstwa znacz-
na część wsi uległa spaleniu.
Po tym napadzie przez cały kwiecień 
trwała ewakuacja Hanaczowian do in-
nych miejscowości. Na początku maja 
1944 we wsi zostało ok. 60 obrońców 
oraz 110-140 cywili, którzy nie mo-
gli bądż nie chcieli jej opuścić. Hana-
czowscy akowcy nie ograniczali się do 
samoobrony, przeprowadzali również 
antyniemieckie akcje dywersyjne, co 
sprowadziło 2. maja 1944 na wieś pa-
cyfikację przeprowadzoną przez dwie 
kompanie SS, żandarmerię i gestapo 
z 3 czołgami, działami i granatnikami. 
Wobec takiej przewagi wroga akowcy 
ograniczyli się do prób przebicia z okrą-
żenia lub ukrycia w zamaskowanych 
bunkrach. Zginęło 16 polskich żołnierzy 
i ok. 30 cywilów, wieś została całkowi-
cie zniszczona.

POWIAT RADZIECHÓW

Pawłów – samoobrona licząca 50 osób

POWIAT SKAŁAT
Kaczanówka – istniała sprawnie zorga-
nizowana samoobrona, która odstrasza-
ła banderowców, zwana przez nacjona

listów „Małą Warszawą”. Mogło się w 
niech chronić ponad 5000 Polaków.

Inne samoobrony w powiecie: Ostapie, 
Połupanówka

POWIAT TARNOPOL

Chodaczków Wielki – istniała samo-
obrona dysponująca pewną ilością broni 
palnej, odstraszająca skutecznie bande-
rowców. Nie odegrała roli podczas pa-
cyfikacji przez SS „Galizien”

Inne samoobrony w powiecie: Cebrów, 
Kokutkowce

POWIAT TREMBOWLA

Bodzanów – po napadzie banderowców 
na gospodarstwo Michalaka (lato 1943), 
gdzie zabito kilku ukrywających się 
Żydów i raniono syna gospodarza, ko-
mendant AK w Bodzanowie, st.wachm. 
Franciszek Jaworski – „Waligóra” za-
rządził przygotowanie do obrony trud-
nych do podpalenia domów. Placówki 
te obsadzano na noc uzbrojonymi męż-
czyznami. Pierwszy napad odparto na 
przełomie stycznia i lutego 1944. Wo-
bec narastania zagrożenia dowództwo 
samoobrony postanowiło ograniczyć 
obronę do rejonu zamku, gdzie chroniła 
się ludność i tak dotrwano do nadejścia 
Armii Czerwonej.

Boryczówka – działały nocne dyżury, 
patrole, obowiązywał zakaz opuszcza-
nia wsi. Nad organizacją samoobrony 
czuwali członkowie AK. Rozpuszcza-
no fałszywe informacje o wielkiej sile 
ognia Boryczówki. W razie niebezpie-
czeństwa bito w dzwony, używano także 
reflektora do oświetlania okolicy. Przej-
ściowo stacjonowali we wsi partyzanci 
sowieccy. Boryczówka stała się ona 
schronieniem dla Polaków z sąsiednich 
wiosek.

Tiutków – w 1943 r. Polacy zaczęli 
organizować samoobronę. Brakowa-
ło broni palnej. Podstawowym uzbro-
jeniem były widły i siekiery. Na noc 
wystawiano warty. 12.03.1944 podczas 

napadu UPA samoobrona stawiła słaby 
opór i przegrałaby, gdyby nie niespo-
dziewane pojawienie się frontowych 
wojsk sowieckich, co spowodowało 
ucieczkę upowców.

Inne samoobrony w powiecie: Janów, 
Łoszniów, Mytnica, Podhajczyki Justy-
nowe, Sorocko

POWIAT ZALESZCZYKI

Czerwonogród-Nagórzany-Nyrków – 
samoobrona licząca 100 mężczyzn i 
kilkanaście kobiet, dobrze uzbrojona 
w broń palną (w tym kilka erkaemów). 
Wiele murowanych budynków sprzy-
jało obronie. Od stycznia 1944 system 
wart i patroli. Główna wartownia mie-
ściła się w Domu Ludowym, w kościele 
gromadziły się kobiety i dzieci.

Inne samoobrony w powiecie: Bura-
kówka

POWIAT ZBARAŻ

Berezowica Mała – od rzezi wołyńskiej 
wystawiano nocne warty. W przypadku 
niebezpieczeństwa podnoszono alarm – 
trąbiono, bito w gongi i inne metalowe 
przedmioty. To pozwalało na odstrasze-
nie bojówek banderowskich. W wyniku 
niefortunnych okoliczności, 22.02.1944 
wieś została zniszczona przez UPA i 
zginęło 131 polskich mieszkańców.

Hrycowce-Kretowce-Jacowce – kil-
kakrotnie odparły ataki banderowców. 
Pododdział samoobrony liczył 150 ludzi 
dobrze uzbrojonych, zwłaszcza w broń 
maszynową.

Tarasówka – po rzezi na pobliskim Wo-
łyniu wieś zorganizowała samoobronę 
polegającą na gromadzeniu się ludności 
na noc w kilku murowanych budynkach 
oraz zorganizowaniu wartowni, gdzie 
czuwali uzbrojeni mężczyźni. Broni 
palnej było mało, uzbrajano się w widły, 
siekiery, tasaki itp. Teren przeczesywa-
ły patrole. 14.01.1944 przepędzono ze 
wsi bojówkę UPA. Więcej napadów nie 
było.

Inne samoobrony w powiecie: Czahary 
Zbaraskie, Dobrowody, Maksymówka, 
Netreba

POWIAT ZBORÓW
Panasówka – w okresie pogromów 
zorganizowano samoobronę. Słabe 
uzbrojenie i brak wsparcia z zewnątrz 
zaskutkowały zniszczeniem wsi przez 
banderowców (15.10.44). Dowódca 
samoobrony „Szklanny” został oblany 
naftą i spalony żywcem.

Trościaniec Wielki – już w 1941 r. po-
wstała tam organizacja konspiracyjna. 
Z czasem zaprzysiężonych zostało 200 
żołnierzy. Prowadzono szkolenia strze

leckie. Broń zdobywano wykopując z 
pobojowisk lub kupowano od Węgrów 
i Słowaków. Zgromadzono ok. 50 ka-
rabinów, 3 rkm, 1 ckm. Dowódcą AK i 
zarazem samoobrony był por. rez. Euge-
niusz Maceluch. Wieś podzielono na 3 
rejony, każdy broniony przez jeden plu-
ton. Utworzono stanowiska strzeleckie, 
schrony i ziemianki. System wartowni-
czy obejmował trzecią część załóg, resz-
ta trwała w pogotowiu bojowym.

Inne samoobrony w powiecie: Bukowi-
na, Milno, Reniów, Załoźce

POWIAT ZŁOCZÓW

Huta Wierchobuzka – istniała licz-
na samoobrona dysponująca niezłym 
uzbrojeniem. Nie była jednak w stanie 
odeprzeć ataku ok. 300 banderowców w 
dniu 20.03.1944. Zginęło ok. 50 miesz-
kańców wsi.

Wicyń – pod kierunkiem żołnierza AK 
– Marcina Barabasza ps. „Soplica” ist-
niała tam silna samoobrona, do której 
ściągali uchodźcy z innych wsi. Łącz-
nie z mieszkańcami wsi mogło ich być 
do 5000. Teren wsi podzielono na 136 
odcinków obronnych. Wykopano sieć 
rowów strzeleckich i obronnych, dla 
ludności pobudowano schrony. UPA na-
padała na Wicyń trzykrotnie. Najwięk-
szy napad został odparty w nocy z 9 na 
10.04.1944, zginęło 19 obrońców wsi i 
kilkudziesięciu upowców. Wicyń udzie-
lał pomocy partyzantom sowieckim. 
Nie mogąc sobie poradzić z Wicyniem, 
nacjonaliści ukraińscy sprowadzili na 
wieś pacyfikację SS „Galizien”, w któ-
rej spalono połowę gospodarstw i roz-
strzelano 26 osób. Niemcy aresztowali 
ok. 200 mężczyzn, których przez 3 dni 
trzymano w miasteczku Pomorzany. Po 
zwolnieniu z aresztu wicyniacy manife-
stacyjnie wrócili do wsi.

Inne samoobrony w powiecie: Kozaki, 
Maruszka, Opaka, Sobolówka, Ścianka, 
Usznia, Woroniaki Strutyńskie

WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOW-
SKIE
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Mizuń (pow. Dolina),
Tyszkowce (pow. Horodenka),
Bednarówka, Bitków, Św. Józef (pow. 
Nadwórna),
Meducha, Dubowce (pow. Stanisła-
wów)
Chromohorb, Korczunek, Łukowiec 
(pow. Stryj)

Antoniówka (pow. Żydaczów)

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE

POWIAT BÓBRKA

Brzozdowce – istniała skuteczna samo

obrona, w której chronili się również 
mieszkańcy okolicznych wsi i kolonii. 
Banderowcy nie odważyli się zaatako-
wać Brzozdowiec.

Inne samoobrony w powiecie: Stare 
Sioło, Szpilczyna

POWIAT BRZOZÓW

Dynów – silna samoobrona pod kierow-
nictwem AK. W niektórych okresach 
liczba uciekinierów przewyższała liczbę 
mieszkańców Dynowa.

Nozdrzec – do samoobrony należało ok. 
150 mężczyzn. Ludność chroniła się w 
zabudowaniach i pałacu Skrzyńskich.

Inne samoobrony w powiecie: Dylągo-
wa, Wara

POWIAT JAROSŁAW

Laszki – samoobrona złożona z ok. 50 
uzbrojonych ludzi. Ukraińcy nazywali 
wieś „warszawską twierdzą”.

POWIAT LESKO

Ustrzyki Dolne – po odejściu wojsk nie-
mieckich Polacy zorganizowali samo-
obronę, której bazą były budynki zakła-
du Rafinerii Ropy.

Terka – wiosną 1944 najbardziej zagro-
żeni Polacy pod dowództwem Józefa 
Pawłusiewicza utworzyli obóz samo-
obrony w trudno dostępnej części lasu. 
Początkowo w obozie było 56 osób. W 
maju 1944 już 120 ludzi. W lipcu 1944 
do obozu dołączyło partyzanckie zgru-
powanie „Muchy”-Kunickiego.

POWIAT LWÓW

Biłka Królewska–Biłka Szlachecka – 
silna samoobrona oparta częściowo na 
strukturach AK. Biłki odbierały zrzuty 
alianckie, z których udawało się uszczk-
nąć część broni.
Biłkę Królewską osłaniało 11 drużyn sa

moobrony sformowanych w 4 plutony. 
Komendantem wsi był plut. Stanisław 
Wojdyła. Specyficzny charakter miała 
wartownia w folwarku, gdzie kwatero-
wali żołnierze niemieccy. Z uwagi na 
ich obecność członkowie samoobrony 
(drużyna Józefa Podkowy) obnosili się 
tylko z bronią białą (kosy, widły, sie-
kiery). Z czasem Niemcy zrezygnowali 
z wystawiania własnych wart, zaczęli 
dawać Polakom swoje karabiny, sami 
idąc spać.
W Biłce Szlacheckiej zorganizowano 12 
plutonów samoobrony.i dwa oddziały 
odwodowe w liczbie 40-50 ludzi każda.
Obie Biłki były otoczone rowami strze-
leckimi i wartowniami. Mężczyźni nie-
zdolni do walki mieli obowiązek ochro-
ny przeciwpożarowej. Każde obejście 
miało wykopany schron z kilkoma za-
maskowanymi wejściami.
Dokument z 15.03.1944 podawał: „Bił-
czanie mówią, że nie boją się napadu 
nawet 2-tysięcznej bandy (...); w nocy 
mają u siebie Polskę, a w dzień okupację 
(...). Ludność zorganizowała się sama – 
ma sporo karabinów i pistoletów, ale 
amunicji bardzo mało.” Od marca do 
czerwca 1944 samoobrona Biłek odpar-
ła 4 ataki UPA.

Inne samoobrony w powiecie: Basiów-
ka, Czyszki, Krotoszyn, Pustomyty, So-
kolniki

POWIAT MOŚCISKA

Samoobrony istniały w następujących 
miejscowościach: Balice, Lacka Wola-
-Trzcieniec, Lipniki-Strzelczyska, Pni-
kut, Sądowa Wisznia

POWIAT RUDKI

Samoobrony istniały w następujących 
miejscowościach: Buczały, Chłopy, Ma-
linów-Tuligłowy, Pohorce

POWIAT SAMBOR

Czukiew – Polacy po otrzymaniu we-
zwania z OUN-UPA do opuszczenia 
wsi zorganizowali samoobronę i system 
wart. Nie dysponowano jednak bronią 
palną. Wieś ochroniło niespodziewane 
zakwaterowanie w niej kompanii woj-
ska niemieckiego, co odstraszyło upo-
wców.

POWIAT ŻÓŁKIEW

Samoobrony istniały w następujących 
miejscowościach: Łanowice, Stanisłów-
ka, Uherce Zapłatyńskie.

W literaturze znalazłem informację 
świadczącą, że członków polskich 
samoobron na Kresach Południowo-
-Wschodnich mogło być około 50 tysię-
cy. Po przejściu frontu większość z nich 
zostało powołanych do Wojska Polskie-
go. Ochronę ludności w dużej mierze 
przejęły tzw. Istriebitielnyje Bataliony, 
ale to już temat na inną okazję.

Materiał został wcześniej opublikowany 
na; http://65-lat-temu.salon24.pl/

/redakcja

Kazimierz Olender

W niedzielę 15 sierpnia 1974 roku, po 
otrzymaniu zaproszenia od bratanicy 
mojego teścia Kazimierza Mrozka, po-
stanawiam razem z córką Anną odbyć 
podróż do ziemi moich przodków, do 
Trościańca Wielkiego, który widziałem 
po raz ostatni 29 lat temu. (…)Wysiada-
my w Białokiernicy - rozglądam się. Od 
północy, za znanym mi dobrze wznie-
sieniem, mój kochany Trościaniec. Już 
chciałbym tam być. Mam wrażenie, że 
jestem u mamy. Powietrze jest lepsze 
niż gdzie indziej, pachnie tak samo jak 
wtedy, takie podolskie, nasze. Przy ro-
wie wypływa źródło, przy nim - garnu-
szek zawieszony na sznurku. Czerpię 
wodę i piję do dna.
Na drugi dzień idę pieszo do Trościań-
ca oddalonego o jakieś dwa kilometry 
od Białokiernicy. Droga jest już nowa, 
ciągnie się od stawu olejowskiego przez 
Zabrzeziny aż do placu stryjny Katarzy-
ny Olender - Kowalichy, przez ogród i 
podwórze naszego sąsiada Kazimierza 
Kusiaka. Wszystkie trakty wyglądają 
inaczej niż kiedyś, pozmieniano je, by 
zatrzeć ślady, że kiedykolwiek żyli tu 
Polacy.
Jest po żniwach, dookoła bujna, sre-
brzysta ściernią po pszenicy. Stoję na 
naszym placu, tam gdzie był mały sad 
i pasieka. Niestety, domu już nie ma. W 
tym miejscu biegnie dzisiaj droga. Biorę 
do ręki garść ziemi, wącham ją - pach-
nie tak samo jak kiedyś. Rozglądam się 
dookoła, głucha cisza, ani żywej duszy. 
Gdzieś w oddali słyszę tylko szczekanie 
psa.
Stoję w zadumie, prawie nieruchomo, z 
tą garścią ziemi. W wyobraźni widzę to 
wszystko, co było tu jeszcze pod koniec 
marca 1944 r. - pobielony dom kryty 
blachą, sad, pasiekę. Nie ma czego do-
tknąć, ta sama pozostała jedynie ziemia, 
po której stąpali moi pradziadowie, ro-
dzice i rodzeństwo.
Gdzie się podziała ta duża, wesoła, lud-
na i rozśpiewana wieś - jak pisał o niej 
nasz rodak Jan Łaciak z Ostródy. Przy-
pominam sobie tamte chwile i prawie 
słyszę śpiew: „Podole, Podole, okiem 
nie zmierzone” albo „Na Podolu biały 
kamień, Podolanka siedzi na nim”.
Muszę wracać do Białokiernicy.
Na drugi dzień idę z córka, by pokazać 
jej miejsce, w którym się urodziłem. 
Tłumaczę jej, gdzie stał dom, wymie-
niam wszystkich sąsiadów - pamiętam 
ich dokładnie.
Kierujemy się na nasze pole. Wszystko 
obsiane zielonym rzepakiem. Stajemy 
na skarpie naszego łanu. Z tego miejsca 
było kiedyś widać biały klasztor w Pod-
kamieniu. Niestety, mglista pogoda nie 
pozwala nacieszyć się tym widokiem.
Gdy tak stoimy, od strony Zakarszemek 
pędzi krowę rodzeństwo Jaśnijów: Ma-
ria i Józef. On urodzony jeszcze w 1905 
r. Pytam ich, jak można dostać się do 
kościoła. Powiadają, że sąsiad ma klucz. 
Idziemy więc do niego. Po drodze py-
tam, kto i kiedy rozebrał nasz dom, któ-
ry ocalał. Odpowiadają, że Ukraińcy z 
Łopuszan.
- Dlaczego w nim nie zamieszkaliście? 
- drążę. Mówią, że bali się, gdyż my-
śleli, że po skończonej wojnie Polacy 
powrócą.(…) Zadaję im mnóstwo py-
tań: przede wszystkim, co działo się po 
naszym wyjeździe. Pani Maria przez łzy 
opowiada, że mieli tu Sodomę i Gomorę 
- w dzień przychodziła władza sowiecka 
za kontyngentem, a w nocy bandy UPA 
za żywnością. Potem zaczęli osiedlać się 
tu przybysze znad Sanu, z hrubieszow-
skiego i przemyskiego. Oni to właśnie 
wiedli prym w Trościańcu. (…..) Wróci-
ły wspomnienia. Wiosną 1943 r. Niem-
cy zaczęli się wycofywać. Stalingrad i 
Moskwa były już wolne. Front był już 
pod Kijowem, a z nim wciąż bliższa wi-
zja wyzwolenia. W Trościańcu zaczęła 

panować coraz radośniejsza atmosfera, 
którą jednak skutecznie mąciło mordo-
wanie Polaków przez Ukraińców. Ma-
sowe egzekucje nasilały się szczególnie 
na Wołyniu. Polska ludność opuszczała 
swe majątki i chroniąc życie uciekała 
do miejscowości, gdzie było dużo Po-
laków. Wielu uciekinierów przybyło do 
Trościańca. Gospodarze przyjmowali 
ich do swych domów, choć często było. 
już bardzo ciasno. Jednak nikt nie my-
ślał o wygodzie. U nas zamieszkała ro-
dzina Tymrakiewiczów z Zagórza - Pie-
trówki, której głową był Michał. Był on 
stryjem mojego szwagra Józia Tymra-
kiewieża. Banderowcy ukraińscy graso-
wali i mordowali wszędzie dookoła, ale 
do Trościańca nie podchodzili w obawie 
przed dużą liczbą Polaków.(……) 
Pewnej jasnej księżycowej nocy obu-
dziły nas strzały z karabinów maszyno-
wych. Zerwaliśmy się z łóżek na proste 
nogi i podbiegliśmy do okien. Zobaczy-
liśmy, że na wyściełanej słomą furman-
ce jadącej od strony Manajowa klęczy 
5 lub 6 mężczyzn. Konie szły szybkim 
krokiem. Strzały dobiegały z kierunku 
gospodarstwa Władka Dzika, który był 
najbogatszym gospodarzem we wsi i 
mieszkał w niewielkim oddaleniu od 
zwartych zabudowań, od północy, na 
Zagumiennikach. Okazało się, że jego 
dom został okrążony przez ukraińskich 
napastników. Władek z rodziną uciekł 
na strych i z posiadanej broni odpowia-
dał ogniem na każdy strzał. Banderow-
cy nie mogli dostać się do środka przez 
okna, bo były tam szczególnie solidne 
okiennice. Na pomoc bratu przybył 
Jasio Dzik z kilkoma innymi mężczy-
znami. Napastnicy postanowili skapi-
tulować i uciekli na północ w kierunku 
Hnidawy. Rano na miejscu strzelaniny 
ludzie znaleźli cywilną czapkę. Władek 
Dzik postanowił przenieść się czasowo 
do swego drugiego brata - Antka. Całe 
zajście było dla nas sygnałem, że należy 
wzmóc czujność i wzmocnić posterunki 
wartownicze. Nie wszyscy mieli broń. 
Tato wyjął wówczas schowany pisto-
let, który onegdaj Skałuba ukrył pod 
wierzbą. Niestety, źle zakonserwowany 
pistolet skorodował przez trzy lata prze-
chowywania. Nie pomogły nasze stara-
nia aby przywrócić go do stanu używal-
ności. Mężczyźni uzbrajali się w widły 
na długich sztylach. Inni osadzali kosy 
na sztorc, jak za czasów Kościuszki pod 
Grochowcami.

Można było zdobyć broń także w inny 
sposób. Z okolicznych ukraińskich 
wiosek, gdzie nie było młynów, przy-
jeżdżali chłopi i przywozili zboże do 
zmielenia w naszym młynie. Organi-
zatorzy obrony Trościańca wpadli na 
pomysł nawiązania kontaktu z nimi, bo 
było powszechnie wiadomo, że dyspo-
nowali oni dużą ilością broni i amunicji 
zabranej polskim, a później rosyjskim 
żołnierzom. Najpierw rozmawiano ze 
znajomymi Ukraińcami, do których 
miano większe zaufanie. Ponieważ ko-
lejki do przemiału były bardzo długie 
(często czekało się po 2-3 doby), suge-
rowano chłopom, że będą mogli oddać 
swe zboże poza kolejnością i otrzymać 
jeszcze dodatkową zapłatę, jeśli do-
starczą karabiny lub amunicję. Plan się 
powiódł. Ukraińscy chłopi zaczęli przy-
wozić broń, którą przemycali na różne 
sposoby. Jedni wiązali ją pod wozem, 
inni ukrywali w workach ze zbożem. 
Wszyscy jednak usilnie prosili o dys-
krecję. Bardzo bali się banderowców i 
ich zemsty.

Przypomina mi się pewne zdarzenie z 
grudnia 1943 r. Była jasna księżycowa 
noc, a śnieg skrzypiał pod nogami. Oko-
ło godz. 21.00 na krzyżówce obok figu-
ry Zarębowskiego stała już warta i cze-
kała na zmienników. Jednym z nich miał 
być mój tato. Poprosił mnie, żebym go 
przez jakiś czas zastąpił, a on przyjdzie 
nieco później. Poszedłem tam i pełniłem 

Banderowcy i 
oczekiwanie frontu 
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wartę ze starszymi i chłopcami w moim 
wieku. Byli wśród nich: Franio Wojty-
na, Józio Trymbulak, Bronek Tymra-
kiewicz i Stasio Dajczak z folwarku. 
Starsi mieli przy sobie broń, której lufy 
od czasu do czasu wystawały spod po-
łów płaszcza. Ja miałem przy sobie drut 
o średnicy około 7 mm z zakrzywioną 
rękojeścią i zaklepanym w formie stoż-
ka końcem. Nagle spostrzegliśmy, że 
od strony młyna, saniami ciągniętymi 
przez dwa konie, jedzie chłop i wiezie 
4-5 worków mąki. Starsi postanowili, że 
zrobimy rewizję na saniach. Kiedy ukra-
iński chłop skręcił w prawo w kierun-
ku Manajowa starsi doskoczyli do sań i 
na oczach przerażonego chłopa Franio 
Wojtyna zaczął przekłuwać worki moim 
drutem. Chłop poprosił nas, żebyśmy 
nie podarli worków i powiedział, że je-
śli go nie przepuścimy, to on wraca do 
młyna. Kazaliśmy mu wrócić. Po chwili 
przyjechał ponownie w towarzystwie 
jednego z mieszkańców Trościańca, 
który uświadomił nas, że chłop właśnie 
przywiózł do młyna wiele sztuk broni i 
amunicji. Poprosił, żebyśmy przepuścili 
Ukraińca.

Późną jesienią 1943 r. front zbliżył się 
na tyle, że od czasu do czasu mogli-
śmy słyszeć detonacje, a Trościaniec 
zaczęła nachodzić sowiecka partyzant-
ka. Pewnej nocy zbliżyła się do Tro-
ściańca od strony Załoziec konna grupa 
partyzantów. Warty były w tym czasie 
obstawione i zauważyły zbliżających 
się jeźdźców. Z daleka nie można było 
rozpoznać, kto jedzie, więc ogłoszono 
alarm. Na dużej lipie za dworem usta-
wiono ciężki karabin maszynowy, któ-
ry obsługiwał Antoni Młynek, żołnierz 
jeszcze z czasów austriackich. Młynek 
na wieść o nieznajomych głośno krzyk-
nął:

- Halt werda! - po czym oddał serię 
strzałów. Wszyscy wiedzieliśmy, że 
Niemcy w zasadzie nigdy nie zjawiali 
się nocą. Mogliśmy się więc domyślać, 
że to byli banderowcy lub partyzanci. 
Przybysze, sądząc po komendzie, byli 
pewni, że mają do czynienia ze strze-
lającymi do nich Niemcami. Nikt z 
nich nie zginął, ale zostali zmuszeni do 
ucieczki. Następnego ranka kilku cie-
kawskich poszło zobaczyć miejsce noc-
nej konfrontacji. Znaleźli dwie czapki 
leninówki z czerwoną gwiazdą. Sprawa 
tożsamości nocnych „gości” ostatecznie 
się wyjaśniła.

Powrócę jeszcze do jesieni 1943 r. By-
łem akurat we młynie, gdzie młynarze 
pozwalali mi przychodzić. Mogłem na-
wet myszkować po piętrze. Kiedy tam 
wszedłem zobaczyłem ukraińskiego 
policjanta stojącego przy oknie. Stam-
tąd musiał dostrzec pewnego człowie-
ka w kolejarskim mundurze idącego z 
workiem na plecach w kierunku domu 
wujka Feliksa Wodeckiego. Nie znałem 
tego człowieka i nie miałem pojęcia do-
kąd i po co szedł. Nagle ukraiński poli-
cjant wyskoczył przez okno jak z procy, 
popędził w stronę kolejarza, dopadł go i 
zaczął bić, gdzie popadło. Przy każdym 
ciosie czapka spadała kolejarzowi z gło-
wy, a kiedy chciał ją podnieść, dostawał 
kolejnego kopniaka w brzuch. Policjant 
coś krzyczał, ale nie mogłem zrozumieć 
o co chodziło. Kolejarz błagał, płakał, 
ocierając łzy. Czapka i worek leżały 
na ziemi, a każdy kolejny cios powo-
dował, że kolejarz podnosił się coraz 
rzadziej. Miał około 55 lat. W pewnej 
chwili napastnikowi widocznie znu-
dziło się pastwienie nad człowiekiem. 
Zarzucił karabin na ramię i poszedł do 
siedziby niemieckiej władzy. Stałem w 
miejscu jak skamieniały. Wciąż patrzy-
łem na kolejarza, który po chwili wstał, 
pozbierał swoje rzeczy i poszedł w kie-
runku zabudowań. Nie mogłem pojąć, 
jak można się tak nad kimś pastwić. Za-
raz pobiegłem do domu i o wszystkim 
opowiedziałem. Ta scena nękała mnie 
jeszcze wielokrotnie podczas snu, a gdy 
szedłem do domu cioci Frani Wodec-
kiej, zawsze przystawałem w miejscu, 
gdzie bito kolejarza.

Front zbliżał się coraz szybciej. Trwały 
już walki o Tarnopol. Niemcy za wszel-

ką cenę usiłowali utrzymać miasto pod 
swoją okupacją. Trwała ofensywa so-
wiecka. Był to styczeń 1944 r. Ciągle 
słyszeliśmy detonacje. Wcześniej, jesz-
cze w listopadzie, pamiętam pewien 
bezwietrzny, pochmurny dzień. Tato 
akurat woził obornik na słotowe pole, 
które znajdowało się w odległości oko-
ło 2 km od naszego domu w kierunku 
Manajowa. Ojciec przewiózł już ostat-
ni wóz i dojechał do drogi. Tam z rowu 
wynurzył się nieznajomy mężczyzna w 
cywilnym ubraniu. Ojcu włosy stanę-
ły dęba i odruchowo chwycił za widły. 
Mężczyzna zaś powiedział po polsku:

- Dzień dobry! - po czym zapytał taty, 
czy jest on z Trościańca. Potem wsiadł 
na wóz. Tato domyślił się, że jest to so-
wiecki szpieg, bardzo dobrze mówiący 
po polsku. Wciąż pytał tatę, czy w Tro-
ściańcu są Niemcy. Ojciec odpowie-
dział, że na stałe nie, ale przychodzą w 
dzień. Na inne pytania starał się udzie-
lać wymijających odpowiedzi. Tato 
zajechał na podwórze. Zdziwiłem się 
widząc obcego człowieka. Pomogłem 
wyprzęgnąć konia, potem go napoiłem i 
dałem siana. Tato był ze mną w stodole i 
szepnął mi na ucho, że ten mężczyzna to 
sowiecki szpieg. Potem w trójkę weszli-
śmy do mieszkania. Mama akurat przy-
gotowała kolację - zacierkę na mleku i 
wciąż bardzo nieufnie zerkała na przy-
bysza. Na chwilkę wyszedłem do sieni, 
a mama poszła za mną. Tam zapytała 
strwożona, kto to jest. Odpowiedziałem, 
że to sowiecki szpieg.

- Matko Boska! Dom przy samej dro-
dze. A jak Niemcy przyjdą? - zlękła się. 
Tato widocznie też zdawał sobie spra-
wę z ewentualnych konsekwencji. Po-
wiedział, że znajdzie mu nocleg gdzie 
indziej. Razem wyszli, udając się do 
stryjny Bieleckiej, która pozwoliła mu 
zostać w stodole. Rano zjawił się u nas 
ponownie, zjadł śniadanie i poprosił o 
lusterko i nożyce. Zaczął obcinać sobie 
zarost. Miał jakieś 30 lat, jasne włosy, 
przyjemną twarz i typową sylwetkę ofi-
cera. Odchodząc, wspomniał, że pod ko-
niec lutego wojska sowieckie będą już 
w Trościańcu. Życzyliśmy sobie i jemu, 
aby to się spełniło. Oddalił się w kie-
runku Manajowa, nie okazując żadnego 
zdenerwowania.

Na przełomie 1943-1944 r. odbywały 
się ciągłe forszpany i trzeba było od-
śnieżać drogę, aby była przejezdna. Tato 
wysłał mnie. Wziąłem lipową łopatę i 
poszedłem ochoczo do gościńca oddalo-
nego ok. 4 km. Było tam śniegu po kola-
na. Mężczyźni rozstawili nas odcinkami 
i po około trzech godzinach droga była 
odśnieżona. Bardzo bolały mnie nogi, 
kiedy wracaliśmy do domu i zasypiałem 
na stojąco. W półśnie zjadłem kolację i 
zapadłem w kamienny sen.

Front zatrzymał się w Tarnopolu i wciąż 
słychać było detonacje. Forszpany były 
na porządku dziennym. Przyszła też ko-
lej na mojego ojca. Trzeba było jechać 
parą koni do stacji kolejowej w Mły-
nowcach koło Zborowa. Tato zaprzęgł 
naszego konia i konia sąsiada Jana Ga-
łuszki. Namówił Władzia Tymrakiewi-
cza, żeby ten zastąpił go i pojechał do 
Młynowiec. Gałuszka i tato odprowa-
dzali konie wzrokiem. Władzio dojechał 
do celu i tam zaskoczył go sowiecki 
nalot. Zostawił: więc konie i uciekł, ra-
tując swe życie. Wrócił na drugi dzień 
tylko z batem w ręku. Nieco wcześniej 
na forszpan pojechał Marcin Sąsiadek, 
zaprzęgając do wozu dwa młode konie. 
Te, już na stacji, po raz pierwszy zoba-
czyły pociąg i tak się wystraszyły, gdy 
zagwizdał, że cofnęły się wraz z wo-
zem do tyłu. Ponieważ Marcin stanął na 
wzniesieniu, wóz stoczył się z dużym 
impetem zupełnie się rozlatując i pocią-
gając za sobą zwierzęta, które zginęły 
na miejsc.

[źródło :Jest to fragment; Kazimierz  
Olender, „Zapamiętane z dzieciństwa”. 
Sanok 2000, Agencja Wydawnicza 
„Drukiem”.] Z całością można zapoznać 
się na www.olejow.pl/

Zasmyckie zgrupowanie 
samoobrony ludności polskiej
Wiesław Donajski

Atak ukraiński 25 grudnia 1943 roku.
O  napadzie na kolonie Radomle, Janów-
kę,  Stanisławówkę i Batyń będących 
częścią zasmyckiego systemu obrony 
ludności polskiej  jest kilka wzmianek 
w literaturze wołyńskiej. Nie opisują 
jednak szczegółów przebiegu tej walki i 
niewiele w nich informacji o roli samo-
obrony polskiej napadniętych kolonii.

Wynika z nich jednak, że ciężar walki z 
napastnikami do godzin południowych 
czyli do czasu przybycia oddziału por. 
Stanisława Kędzielawy „Kani” z Kupi-
czowa spoczywał tylko na  oddziałach 
samoobrony. Te nieliczne oddziały sa-
moobron lokalnych napadniętych wsi 
wsparte przez oddziały z Lublatyna i 
Zielonej pomimo wielu ofiar powstrzy-
mały wielokrotnie liczniejszych i lepiej 
uzbrojonych napastników.

Ukraiński cel i organizacja napadu.

Celem tego napadu było rozbicie całe-
go zasmyckiego zgrupowania obrony 
ludności polskiej. Ukraińcy wcześniej 
podejmowali już takie próby. O tym z 
jakim rozmachem i jak starannie przy-
gotowali ten atak wnosić można z uży-
tych przez napastników sił, ich uzbroje-
nia, wielu kierunków uderzenia, z faktu 
zorganizowania pozorowanego napadu 
na Kupiczów w czasie tego ataku.  Fakt, 
że kompania „Kani” jadąca z pomocą 
z Kupiczowa musiała toczyć walkę z 
blokującą im drogę grupą Ukraińców w 
lesie Litńskim również potwierdza, że 
Ukraińcy działali według przygotowa-
nego starannie planu zabezpieczając się 
od strony Kupiczowa, gdzie na święta 
zgromadzono okoliczne oddziały party-
zanckie Armii Krajowej.

Ukraińcy przed napadem koncentrowali 
swoje siły w rejonie Zadyb i Haruszy. 
W takich akcjach zwykle brało udział 
kilka sotni wyszkolonych i stosunkowo 
dobrze uzbrojonych oraz grupy doraź-
nie zwoływanych z okolicznych ukra-
ińskich wsi mieszkańców zorganizowa-
nych w SKW (Samoobronni Kuszczowi 
Widdiły). Towarzyszyły im zwykle fur-
manki do ładowania zagrabionego mie-
nia.
Informacje o dążeniu Ukraińców do 
rozbicia zasmyckiego zgrupowania zna-
leźć można w źródłach ukraińskich cy-
towanych przez Wiktora Poliszczuka w 
książce „Dowody zbrodni OUN i UPA”. 
Odnoszą się one do planowanego na 8 
września 1943 r. napadu, lecz w związ-
ku z jego niepowodzeniem to dążenie 
do rozbicia ośrodka zasmyckiego było 
aktualne i realizowane 25.12.1943 r.

S. Nowyćkyj uczestnik UPA, pisał: 
„najbardziej dokuczliwymi gdzieś od 
lata 1943 r. były ośrodki Zasmyki i 
Kupiczów. Dwukrotnie oddziały UPA 
szykowały się do rozbicia tych dwóch 
ośrodków, ale przygotowania nie zakoń-
czyły się sukcesem. We wrześniu 1943 r. 
gdy już zebrały się oddziały UPA w sile 
9 sotni, ażeby wreszcie rozbić Zasmyki i 
Kupiczów, doszło do walki z Niemcami 
koło Radowicz (...) Potem d-ca P. Anto-
niuk „Sosenko” zorganizował naskok na 
Kupiczów. Jednakże podczas natarcia 
zepsuł się nasz czołg, który miał rozbić 
umocnienia przeciwnika. Bez czołgu 
d-ca P. Antoniuk  nie chciał prowadzić 
dalszych operacji”.

O przygotowaniach natarcia UPA z gru-
py „Rudego” na dzień 8 września 1943 
r. pisze uczestnik tej formacji: „Akcja 
miała rozpocząć się 8 września 1943 r. 
Już dzień wcześniej dziewięć sotni UPA 
stało zamaskowane niedaleko Zasmyk. 
Natarciem miał kierować dowódca „Ru-
dyj”. Ale niespodziewanie do sztabu 
„Turiw” przybyła inspekcja  ze Sztabu 

Głównego UPA - dowódca Klaczkiw-
skyj i Omelko. Rudyj zajęty w sztabie, 
przekazał dowodzenie swemu zastępcy 
- dowódcy Wowczakowi (...) Po godzi-
nie 4 - tej po połódniu dowódca Bajda 
nadesłał do sztabu wiadomość: drogą 
przesuwa się kolumna niemieckich sa-
mochodów”. Chyba z tej przyczyny nie 
doszło do ataku na Zasmyki. W dalszej 
relacji ten sam autor omawia naradę 
dowódców co do Zasmyk: „każdy miał 
inny plan, ale cel sprowadza się do jed-
nego - likwidacja Zasmyk”.

 Polska samoobrona

Placówki samoobrony powstawały od-
dolnie jako próba obrony przed coraz 
częstszymi mordami dokonywanymi 
przez Ukraińców na ludności polskiej, 
od kwietnia 1943 r. proces ten wsparła i 
objęła kontrolą konspiracja AK. 20 lipca 
1943 r. Komendant Okręgu Wołyńskie-
go AK wydał rozkaz powołania oddzia-
łów partyzanckich, których celem miała 
być ochrona ludności polskiej przed 
UPA. Powstało 9 oddziałów: „Bom-
by”, „Drzazgi”, „Gzymsa”, „Jastrzę-
bia”, „Korda”, „Piotrusia”, „Ryszarda”, 
„Sokoła” i „Strzemienia”. Do Zasmyk 
przybył 16/17.07.1943 r. por. Włady-
sław Czermiński „Jastrząb” z zadaniem 
zorganizowania oddziału partyzanckie-
go dla ochrony ludności polskiej. Por. 
„Jastrząb” szybko wywiązał się z tego 
zadania i już 31 sierpnia 1943 r poka-
zał wartość bojową oddziału rozbijając 
pod Gruszówką ok 600 osobowe zgru-
powanie ukraińskie przygotowujące się 
do napadu na Zasmyki w dniu 1 wrze-
śnia 1943 r. Zasmyckie zgrupowanie 
obrony ludności polskiej składające się 
z oddziałów samoobron lokalnych po-
wiązanych systemem powiadamiania 
i dowodzenia z oddziałami „Jastrzębia 
i „Sokoła” powiększone od 12 listopa-
da 1943 r. o Kupiczów stanowiło silny 
system obronny do którego ściągało 
wielu uciekinierów ze wsi bardziej 
zagrożonych i tych w których samo-
obrony zostały rozbite a część ludności 
wymordowana. Nie wszędzie oddziały 
samoobrony powstawały. W Budach 
Ossowskich samoobronę bezskutecznie 
usiłował zorganizować por. „Jastrząb” 
Władysław Czermiński. Przeciwstawili 
się temu mieszkańcy, uważając, że spro-
wokuje to Ukraińców do napadu. Ukra-
ińcy pomimo dokonanych wcześniej 
mordów zapewniali mieszkańców, że 
nic im nie grozi. Wiara w te zapewnienia  
skończyła się wymordowaniem w dniu 
29 lub 30 sierpnia 1943 r. około 270 Po-
laków. Ocalałych z tej rzezi nielicznych 
mieszkańców sprowadził 5 września do 
Zasmyk oddział „Jastrzębia”.

Stosunkowo dobrze zorganizowany 
system obrony zasmyckiego zgrupowa-
nia zawiódł jednak w pierwszym dniu 
Świąt Bożego Narodzenia 1943 r. gdy 
Ukraińcy uderzyli przed świtem na Ba-
tyń, Radomle, Janówkę i Stanisławów-
kę. Lokalne samoobrony pomimo za-
skoczenia wykonywały powierzone im 
zadania. Podjęły walkę z wielokrotnie 
liczniejszymi napastnikami, wysłano 
gońców do Zasmyk, gdzie niestety nie 
było w tym czasie oddziału Jastrzębia.  
Oddział z Lublatyna wsi sąsiadującej z 
Radomlem bardzo szybko przybył na 
pomoc do Radomla. Samoobrona z Za-
smyk włączyła się do walki w rejonie 
Stanisławówki a oddział z Zielonej za-
atakował napastników z tyłu z kierunku 
Zadyb. Zabrakło jednak najważniejsze-
go a mianowicie silnego i sprawnie do-
wodzonego oddziału partyzanckiego w 
pobliżu. Dopiero gdy goniec z Zasmyk z 
niemałym trudem dotarł do Kupiczowa 
wyruszyła na pomoc napadniętym kom-
pania „Kani”. Przyczyny dla których 
oddziały na okres świąt zgrupowano w 
Kupiczowie pozostawiając zasmyckie 
zgrupowanie bez należytego wsparcia 

nie są jednoznacznie opisane. Można 
przypuszczać, że mylnie oceniono za-
grożenie i spodziewano się ataku raczej 
od strony południowej. Możliwe, że 
znaczącą rolę odegrała celowa dezinfor-
macja ze strony Ukrańców. Możliwe jest 
i takie wyjaśnienie, że dowódcy chcieli 
by żołnierze wypoczęli w lepszych wa-
runkach wśród gościnnych Czechów w 
Kupiczowie.

Siły i uzbrojenie obrońców i napastni-
ków.

We wspomnieniach członków samo-
obrony jak i cywilnych mieszkańców 
znajdują się wzmianki o liczebności 
Ukraińców i dobrym uzbrojeniu w broń 
maszynową, działka i granatniki. We 
wspomnieniach Tadeusza Dunajskiego 
z Radomla jest informacja, że napast-
ników było ok. 3  batalionów (1800 
ludzi) a Bogumił Szarwiło wspominał: 
„atakujących nas Ukraińców było praw-
dopodobnie około dwóch tysięcy, w tym 
ponad dziesięć sotni przeszkolonych 
żołnierzy”. W innych wspomnieniach 
i opisach mówi się o wielkiej liczbie 
napastników. Leon Karlowicz pisze: „o 
wiele bardziej tragiczny okazał się trze-
ci napad upowców od strony zniszczo-
nego Batynia na Janówkę, Stanisławów-
kę i Radomle o świcie w dniu Bożego 
Narodzenia 1943 roku. Samoobrona z 
Janówki i Radomla jak mogły tak od-
pierały ataki nadciągających nieprzyja-
ciół lecz ogromne siły, jakie tym razem 
zgromadzili banderowcy, zepchnęły 
Polaków na wschodnie krańce wsi”. Do 
przeprowadzenia ataku 1 września 1943 
r. Ukraińcy przygotowali pod Gruszów-
ką ok. 600 ludzi w tym 2 sotnie dobrze 
zorganizowane. Na 8 września plano-
wali użycie już znacznie większych sił. 
Relacje członka UPA  mówią o zgroma-
dzeniu w okolicy Zasmyk dziewięciu 
sotni. Można więc przypuszczać, że do 
napadu 25.12.1943 r. Ukraińcy przygo-
towali się staranniej i zgromadzili jesz-
cze większe siły.

Polskie siły, które stawiły pierwszy opór 
to oddziały samoobrony w Radomlu  li-
czące zaledwie ok. 30 żołnierzy, nieco 
ponad 30 w Janówce i Stanisławówce 
wsparte oddziałami z Zasmyk, Lubla-
tyna ok. 15 żołnierzy i Zielonej. Nie 
znam liczebności oddziału samoobrony 
Zasmyk i Zielonej, sądzę, że również 
niewiele więcej jak po 30 osób. W wal-
ce 25.12.43 r. uczestniczyli zapewne 
nieliczni żołnierze oddziału „Jastrzębia” 
i Sokoła” mieszkańcy napadniętych 
wsi, którzy spędzali święta z rodzinami. 
Dysproporcja sił była jednak ogromna, 
również uzbrojenie samoobrony było 
znacznie gorsze niż napastników i po-
chodziło z różnych źródeł. Józef Do-
najski opisał zakupy dla oddziału broni 
od Niemców, trochę broni pochodziło 
z 1939 roku z armii polskiej i z 1941 r. 
z porzuconej przez uciekających przed 
Niemcami żołnierzy radzieckich. Stan 
oddziału samoobrony w Zasmykach 
opisał we wspomnieniach Komendant 
Okręgu Wołyń  Armii Krajowej płk. 
Kazimierz Bąbiński „Luboń”, który 
obejrzał ten oddział w drodze z Kowla 
do Kupiczowa w połowie stycznia 1944 
r.: „po drodze zatrzymałem się w Za-
smykach, gdzie obejrzałem miejscowy 
oddział samoobrony. Przedstawiał się 
bardzo bojowo /moralnie/, ale był słabo 
uzbrojony”.

Przebieg walk w Radomlu, Janówce i 
Stanisławówce

We wspomnieniach żołnierzy samo-
obrony Radomla i Janówki pojawia się 
informacja o tym, że spodziewano się w 
okresie świąt napadu ze strony Ukraiń-
ców. Józef Donajski z samoobrony Ra-
domla napisał: „o możliwości napadu na 
naszą wieś w święta Bożego Narodzenia 
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ostrzeżeni zostaliśmy przez Ukraińca 
Piaseckiego. W wigilię więc ogłosiłem 
służbę dla wszystkich żołnierzy samo-
obrony. Zaledwie kilka osób miało po-
zostać z rodzinami. Pozostali podzieleni 
na dwie grupy pełnili służbę”. Bogumił 
Szarwiło tak to opisał w swoich wspo-
mnieniach: „Na kilka dni przed święta-
mi, już wiedzieliśmy, że „Rudy” szykuje 
się do ataku. W Zadybach zbierało się 
coraz więcej uzbrojonych upowców, 
chodziły słuchy, że przybyło tam kilka 
sotni. Nasz dom spełniał rolę placówki 
samoobrony Janówki. W wigilię Boże-
go Narodzenia 1943 roku, przyszło na 
nocną wartę sześciu partyzantów, Stefan 
Frankowski, Stasiek Grochowski,Bonek 
i Stasiek Sakowicze,Czesiek Lenkowski 
i młody chłopak, którego nazwiska nie 
pamiętam. Wartę na dworze pełnili na 
zmiany po dwóch, reszta spała na snop-
kach słomy w pobliżu pieca w którym 
cały czas się paliło. Byliśmy prawie 
pewni, że do ataku dojdzie właśnie tej 
nocy”.

Skoro tak oceniano zagrożenie w samo-
obronach Radomla i Janówki to można 
przypuszczać, że informacje o możli-
wym napadzie dotarły również do do-
wódców oddziałów „Jastrzębia” i „So-
koła”. Trudno więc zrozumieć dlaczego 
ośrodek zasmycki pozostał bez ich bez-
pośredniego wsparcia.

Do Radomla napastnicy przyszli od za-
chodu od strony Zadyb. Na skraju wsi 
od tej strony mieszkała rodzina Solec-
kich. Tak opisał ten fragment ukraińskiej 
napaści Leon Karłowicz na podstawie 
relacji sióstr Wacława Soleckiego: Wali 
Cyganowej, Władzi Ruczkowskiej, Mo-
niki Nowickiej i jej męża Staniaława 
Nowickiego: „ Dom Soleckich w Ra-
domlu stał na brzegu wsi, najbardziej 
wysuniętym w stronę Zadyb...Pode-
rwawszy się do okien ujrzeli na tle bia-
łego śniegu niemieckie mundury. Pierw-
szy więc odruch  - schować broń! Z 
Niemcami na razie walczyć było niepo-
dobna, gdyż równałoby się to skazaniu 
na pewną śmierć ludności całej okolicy. 
Tak chciał uczynić i Wacek, który wraz 
z innymi wrócił z nocnego czuwania. 
Bez namysłu skoczył na strych z kara-
binem w dłoni, lecz jeszcze nie umieścił 
broni w przygotowanej wcześniej kry-
jówce, gdy na dworze dały się słyszeć 
okrzyki i nawoływanie w języku ukraiń-
skim...” . Józef Donajski we wspomnie-
niach napisał jakie działania podjęto w 
wyniku nieprawdziwej informacji: „...
wycofać uzbrojonych ludzi ze wsi, po-
nieważ zbliżają się Niemcy i nie nale-
ży podejmować z nimi walki. Podobno 
słychać już niemieckie rozmowy i ruch 
zbliżających się. Było jeszcze zupełnie 
ciemno. Stach zabrał natychmiast obie 
grupy i wycofał się do lasu. Ja zostałem 
na obserwacji. Po pewnym czasie od 
zachodu, od zabudowań Frejera, pa-
dły pierwsze strzały. Zapłonęły pierw-
sze zabudowania Radomla. Atakowali 
Ukraińcy. Ta pomyłka, a może celowa 
dezinformacja, okazała się tragiczna w 
skutkach”. Zabudowania Radomla  roz-
ciągnięte były na ok. 2 km. równolegle 
do drogi Zadyby -  Białaszów w kierun-
ku zachód – wschód. Zabudowania Do-
najskich gdzie znajdowała się siedziba 
placówki samoobrony znajdowały się 
w środkowo - wschodniej części wsi, w 
odległości ponad 1 km. od jej zachod-
niego krańca.
Z relacji żołnierzy samoobrony Janów-
ki wynika, że Ukraińcy zaatakowali 
od strony Zadyb, Radomla, Batynia  i 
Piórkowicz. Podobnie jak w Radomlu 
obrońcy przekonani byli o tym, że do 
wsi wchodzą Niemcy.

Bogumił Szarwiło wspominał: „Kwie-
cień stał koło pieca i grzał dłonie, ale 
ziąb powiedział i wyszedł na dwór. Nie 
upłynęła minuta jak wpadł z krzykiem 
„Niemcy idą „. Wybiegłem jak stałem, 
bez czapki i płaszcza, który dopiero 
co zdążyłem zdjąć. Przebiegłem kilka 
metrów we wskazanym kierunku i zo-
baczyłem gęstą tyralierę biało ubranych 
postaci wyłaniających się z mgły. Szli z 
bronią w rękach równym krokiem, sze-
roką ławą wyłaniając się z gęstej mgły 

od strony Batynia i Radomla. Stałem za-
skoczony, co tu w święta robią Niemcy, 
przeleciało mi przez głowę? Gromkie 
„Uraaa....” wyjaśniło sprawę, to „rezu-
ny”

 Z relacji wynika fakt zaskoczenia sa-
moobrony Radomla i Janówki co su-
geruje, że uderzenie na obie kolonie 
nastąpiło niemal w tym samym czasie. 
W relacjach nikt nie wspomina o tym by 
słychać było wcześniej w okolicy strza-
ły, które z pewnością zaalarmowały by 
obrońców.  Janówkę od Radomla dzieli-
ło zaledwie 1,5 km.  Niezwykle istotną 
rolę szczególnie w Radomlu odegrało 
mylne przekonanie o tym, że zbliżają się 
Niemcy i to zdecydowało o wycofaniu 
ze wsi pełniącego służbę oddziału sa-
moobrony. Obie samoobrony w pierw-
szym momencie pojawienia się napast-
ników uznały, że to Niemcy. Pojawia 
się pytanie, czy była jakaś wcześniejsza 
informacja, która sugerowała obrońcom 
możliwość pojawienia się w tym re-
jonie Niemców? Fakt, że samoobrony 
spodziewając się, jak wynika z relacji, 
tej nocy napaści ukraińskiej uznają w 
pierwszej chwili, że to wchodzą do wsi 
Niemcy, oraz to, że wielu mieszkańców 

było tego ranka na porannej pasterce 
w Zasmykach sugeruje, że zagrożenia 
napaścią ukraińską nie traktowano zbyt 
poważnie lub uznano że ono minęło.

Dokładny moment rozpoczęcia ataku 
ukraińskiego trudno ustalić, Józef Do-
najski podaje, że napad na Radomle roz-
począł się przed godziną szóstą. Tadeusz 
Dunajski we wspomnieniach pisze, że o 
szóstej a Ryszard Romankiewicz, że w 
Janówce walka rozpoczęła się około go-
dziny 8-mej. Józef Turowski napisał, że 
ok. 8 – mej do kolonii Radomle zbliżały 
się furmanki ze słomą, powożone przez 
woźniców w mundurach niemieckich.  
Monika Śladewska napisała, że odgło-
sy strzelaniny usłyszano w Zasmykach 
podczas mszy, która rozpoczęła się o 
godzinie 6-tej. Janina Wójcik wspomi-
nała: „Ksiądz Żukowski ze względu na 
bezpieczeństwo nie odprawiał pasterki 
o północy, tylko przeniósł ją na szóstą 
rano. Gdy całą rodziną przyszliśmy na 
to nabożeństwo, usłyszałyśmy jakiś 
dziwny dźwięk. Nasze pierwsze wraże-
nie było takie, że ktoś rzuca garście ka-
mieni w nowy dach kościoła przykryty 
niedawno blachą. Okazało się, że ban-
derowcy napadli na pobliskie polskie 
kolonie Radomle i Janówkę i zaczęli 
strzelać seriami i część kul docierała do 
kościoła”. Z pewnością Ukraińcom za-
leżało na zaskoczeniu i podchodzili pod 
osłoną nocy, uderzając gdy się rozwid-
niało.
Brak we wspomnieniach uczestników 
obrony Radomla dokładniejszego opisu 
przebiegu walki. Ze wspomnień Józefa 
Donajskiego wynika, że obydwie grupy 
samoobrony pełniące tej nocy służbę z 
bronią na wieść o zbliżaniu się domnie-
manych Niemców wycofały się pod do-
wództwem Stanisława Kowalewskiego 
z bronią do lasu. Pozostali członkowie 
samoobrony pozostający w tym cza-
sie w domach podjęli walkę, zajmując 
stanowiska przy swoich budynkach. W 
zachodniej części wsi gdzie Ukraińcy 
byli najszybciej bronił się samotnie lecz 
skutecznie Wacław Solecki. Obrona 
Wacława Soleckiego opisana szczegó-
łowo w relacji Leona Karłowicza poka-
zuje jak pojedynczy żołnierz strzelając 

skutecznie powstrzymał napastników 
do przyjścia odsieczy. Przebieg walki w 
środkowej części Radomla opisał Józef 
Donajski:  „Broniły się i inne pojedyn-
cze domy. Z bratem Antonim też zaję-
liśmy stanowiska obok naszych budyn-
ków przy sadzawce. „Dołączył do nas 
Malinowski z Lublatyna, a z nim młody 
chłopak, jeszcze dziecko. Przy sadzaw-
ce zajęliśmy stanowisko we trzech: Ja, 
Antonii, kapral z Lublatyna d-ca samo-
obrony, dołączył uciekinier Zawadzki 
z synem mieszkający 200m. od nas w 
opuszczonych przez Niemców budyn-
kach - jest nas 5 osób...  Zmieniliśmy 
stanowisko w kierunku południowym, 
gdzie pokazali się Ukraińcy na ko-
niach...Dołączyła do nas reszta oddziału 
z Lublatyna... było nas już ok. 20... Gdy 
przyszła pomoc z Zasmyk, Kupiczowa, 
(z kierunku ) Gruszówki, Ukraińcy za-
częli się wycofywać”. Tadeusz Dunajski 
pisał o tym, że wycofał się na wschód, 
później dotarł do Zasmyk  i z grupą tam-
tejszej młodzieży przyszli na pomoc.

Przebieg walki w Janówce opisują rela-
cje Bogumiła Szarwiło, Kazimierza Do-
lińskiego i Ryszarda Romankiewicza. 
Kazimierz Doliński pisał: „Pobiegłem 

na głos strzałów , które padały z przo-
du i z Zasmyk. Z początku myślałem, że 
ta tyraliera to idąca pomoc z Zasmyk. 
Szybko okazało się, że to banderowcy 
idący drogą z Piórkowicz. Ich strzały 
padały nam z tyłu. Druga grupa bande-
rowców z CKM-em szła drogą jeziorną. 
Chcieli zamknąć drogę wycofania się. 
Obok mnie był Grochowski Stanisław, 
Mazur-”Jaskółka” i jeszcze kilku,ale kto 
nie pamiętam . Naszym zadaniem było 
zatrzymać skrzydło banderowców idą-
cych z Piórkowicz. Co się nam udało. 
Wycofałem się prawie ostatni z Janów-
ki do Stanisławówki. Było to czwarte 
gospodarstwo, oddalone od Janówki 
100m....Nas trzech to było za mało do 
dalszej obrony tych pozycji. Przez łąki 
wycofaliśmy się do lasu rosnącego obok 
drogi Białoszewo - Zasmyki. Tam ze-
brał się cały pluton z Janówki z d-cą 
por. Paszkowskim. Około 12-tej ruszyli-
śmy od czoła do ataku, a z boku na całej 
długości Zasmyk ruszył atak z Zasmyk. 
Banderowcy zaczęli szybko się cofać, 
wszystko paląc. Spalili połowę Janówki. 
Część od jeziora zajęły Zasmyki, a ban-
derowcy uciekali polem. Moja walka 
skończyła się w zabudowaniach Mazura 
nad jeziorem. Ja leżałem za szczapami 
drewna w które rąbnął pocisk, kartacz 
wystrzelony od strony wiatraka. Obu-
dziłem się w szpitalu w Zasmykach 
u gospodarza Brzózki. Z opowiadań 
wiem, że pomoc z Kupiczowa nadeszła 
gdy nasi już byli za jeziorem”.

Z relacji Bogumiła Szarwiło:  „....jed-
nocześnie atak z ich drugiego skrzydła 
zatrzymał się i zaczęli się się cofać. Jak 
później się okazało zostali z tyłu za-
atakowani przez oddział partyzancki z 
Zielonej, o którym wcześniej mieliśmy 
nie najlepsze zdanie. Wykorzystaliśmy 
to i ruszyliśmy do kontrataku, a było to 
koło południa, jak doszły jeszcze posiłki 
z Kupiczowa popędziliśmy ich jak stado 
baranów, do rzeki Turii i za nią”. O ude-
rzeniu na tyły banderowców  oddziału 
z Zielonej pisał Józef Turowski: „na 
odgłos toczącej się walki pośpieszyły 
z pomocą placówki samoobrony z Lu-
blatyna oraz Zielonej, wzniecając nowe 
ogniska walki. Szczególnie skuteczne 

okazało się uderzenie z Zielonej pod do-
wództwem sierż. Józefa Cienkusza „Li-
ścia”, który od strony Zadyb zaatakował 
tyły napastników”.

To zamieszanie i ucieczka Ukraińców 
tak opisane są w relacji sióstr Soleckich, 
które widziały to ze swego domu w za-
chodniej części Radomla: „było dobrze 
po godzinie trzynastej, gdy Wacek na-
gle, zauważył, że Ukraińcy zaczynają 
zachowywać się niespokojnie, a wkrót-
ce z wyraźnym strachem spoglądać w 
kierunku toczącej się bitwy. Po pewnym 
czasie z wysokości strychu dało się roz-
poznać dziwne poruszenie. Jeszcze parę 
minut i równolegle do Radomla ukazały 
się biegnące na przełaj i zapadające się 
w głębokim śniegu bezładne gromady 
niedawnych triumfatorów. Z tyłu za 
nimi strzelanina wzmogła się w dwójna-
sób. Nie ulegało wątpliwości: nadeszła 
odsiecz i  ryzuny na sam jej widok pierz-
chają co sił. Polskie oddziały musiały 
uderzyć również od strony połódniowej, 
tj. od Piórkowicz, bo uciekający biegli 
to prosto na zachód, to znowu skręcali 
gwałtownie w stronę do palącego się 
Radomla, na północ, by za chwilę pę-
dzić znowu co tchu na zachód w kierun-
ku Zadyb”.
Dla dokładniejszego opisu tej walki 
ważny jest moment w którym do akcji 
weszła kompania „Kani” z Kupiczowa. 
Józef Turowski pisał: „Zygmunt Wardu-
liński dopiero po dwukrotnych próbach 
przedarł się do Kupiczowa, na zupełnie 
zgonionym koniu, gdzie złożył meldu-
nek prosząc o pomoc. Natychmiast za-
ładowana do sań kompania por.”Kani” 
i co koń wyskoczy popędziła w stronę 
Zasmyk. Pod Lityniem zagrodził im 
drogę oddział UPA. Wywiązała się krót-
ka pełna determinacji walka,w której ze-
pchnięto upowców z trasy, i pędzac dalej 
zostawiono grupę partyzantów dla wią-
zania ogniem przeciwnika. Na odgłos 
strzelaniny pod Lityniem , z Kupiczowa 
pospiesznie wyszedł oddział „Łuna” na 
czele z por.”Olgierdem” oraz por.”So-
kołem”. W brawurowym natarciu od-
działu „Łuny” oddział upowców został 
rozbity i rozproszony. Tymczasem kom-
pania „Kani” nie szczędząc koni, przez 
las dotarła do Gruszówki, a następnie 
do Zasmyk. Zwiad konny w liczbie 20 
koni skierowano do Piórkowicz. Około 
12-tej, ze śpiewem Nie rzucim ziemi 
weszła do akcji kompania por.”Kani”. 
Jej przeciwnatarcie diametralnie zmie-
niło sytuację. Banderowcy na wszyst-
kich kierunkach rozpoczęli chaotyczny 
odwrót. Do kontrataku przeszły również 
oddziały samoobrony. Rozmach natar-
cia polskiego wymiótł banderowców 
ze Stanisławówki, Janówki, wyparł ich 
całkowicie z okolicznego terenu, zada-
jąc duże straty”.

Z relacji członków oddziału samoobro-
ny Janówki wynika, że przełom w wal-
ce i odwrót Ukraińców nastąpił jeszcze 
przed przybyciem kompanii „Kani” z 
Kupiczowa  w chwili wejścia do walki 
oddziału z Zielonej. W tym momencie 
ruszył kontratak samoobrony Janówki i 
Zasmyk. Możliwe, że na dezorganizację 
w szeregach napastników wpływ mia-
ło przebicie się oddziału „Kani” przez 
zgrupowanie ukraińskie w lesie lityń-
skim i walka toczona tam przez oddział 
„Łuny”. Taką sugestię znaleźć można 
we wspomnieniach Olgierda Kowal-
skiego uczestnika walki pod Lityniem. 
Niewielkie straty w kompanii „Kani” - 
jeden ranny, mogą również sugerować, 
że przybyła ona w rejon Zasmyk gdy 
napastnicy byli już w odwrocie.

Pościg za wycofującymi się Ukraińca-
mi prowadzony był do rzeki Turii. Bra-
ły w nim udział oddziały samoobrony 
zdobywając na moście jedno z ukraiń-
skich działek. Ukraińcy zostali za Turią 
ostrzelani przez Niemców w okolicy 
przebiegającej tam linii kolejowej Ko-
wel - Turzysk. Tak wspominał ten frag-
ment walki Bogumił Szarwiło: „w cza-
sie naszej kontry na niebie pojawił się 
niemiecki samolot,chyba filmował pło-
nące budynki,ale byli tacy co twierdzili, 
że jednak użył działek pokładowych. 
Dwunastu chłopaków z samoobrony 

z Radomla obsadziło most na rzece i 
tym sposobem odcięli drogę odwrotu, 
co zmusiło Ukraińców do ucieczki „w 
pław”.Tam zdobyli jedno z ukraińskich 
działek. Wielu banderowców utonęło 
pod łamiącym się lodem, inni zginęli 
od ognia jaki otworzyli z drugiej strony 
Niemcy”.

Ofiary po stronie polskiej

Straty polskie są różnie opisywane: 
Tadeusz Dunajski we wspomnieniach 
podaje, że zginęło 100 osób, Stanisław 
Żurek w Kalendarium ludobójstwa 
ukraińskiego dokonanego na ludności 
polskiej w latach 1939 - 1948 podaje: 
w kol. Batyń Ukraińcy zamordowali 9 
Polaków, w kol. Janówka 43 Polaków, 
w kol. Lublatyn nie ustaloną liczbę Po-
laków, w kol. Radomle co najmniej 48 
Polaków i w walce poległo 6 Polaków, 
w Stanisławówce poległo 4 członków 
Samoobrony. Łącznie w tych koloniach 
zginęło w/g tego kalendarium 110 Po-
laków. Bogumił Szarwiło we wspo-
mnieniach podał, że zginęło 48 osób, 
J. Turowski i W. Siemaszko „Zbrodnie 
Nacjonalistów Ukraińskich na Ludności 
Polskiej na Wołyniu” podają , że zginęło 
38 osób spośród ludności cywilnej, M. 
Fijałka podaje, że Ukraińcy zdołali za-
mordować blisko 50 osób, J. Turowski 
napisał, że z pośród ludności cywilnej 
zginęło 48 osób. Antoni Mariański po-
daje, że zginęło 57 osób. Czerpiąc dane 
z różnych źródeł podjęto próbę ustalenia 
imiennej listy ofiar tego napadu. Dotych-
czas udało się ustalić nazwiska 31 ofiar. 
W napadniętych koloniach mieszkało w 
tym czasie wielu uciekinierów z innych 
bardziej narażonych napadami wsi Wo-
łynia, osób mało znanych rodowitym 
mieszkańcom. Prawdopodobnie nigdy 
nie uda się ustalić nazwisk wszystkich 
ofiar. Nie udało się dotychczas również 
ustalić ilu w tej walce zginęło żołnierzy 
oddziału Malinowskiego z Lublatyna. 
Tadeusz Dunajski we wspomnieniach 
napisał, że ten oddział cały zginął - 13 
ludzi. Bogumił Szarwiło wspomina, że 
mówiono o 15 członkach tego oddzia-
łu, którzy w tej walce zginęli. Nie znane 
są nazwiska żołnierzy tego oddziału za 
wyjątkiem jego dowódcy Malinowskie-
go, oraz oddziału z Zielonej o którym 
Józef Turowski pisał, że to oddział do-
wodzony przez  sierż. Józefa Cienkusza 
„Liścia” a Kazimierz Doliński, że grupa 
BCH „Korona” z Zielonej. Postawa żoł-
nierzy obu tych oddziałów, którzy przy-
szli na pomoc walczącym sąsiadom w 
tak niezwykle trudnej sytuacji zasługuje 
na najwyższe uznanie i upamiętnienie.

Do godzin południowych cały wysiłek 
walki spoczywał na członkach samo-
obron Radomla, Janówki, Stanisławów-
ki i Zasmyk, którym z pomocą przy-
szły oddziały z Lublatyna i Zielonej. 
Samoobrony te pomimo praktycznie 
beznadziejnej sytuacji wynikającej z ol-
brzymich sił napastników i kilku kierun-
ków ataku wypełniły swoją rolę umoż-
liwiając wielu mieszkańcom ucieczkę i 
przede wszystkim nie dopuściły napast-
ników do Zasmyk. Pomimo zaskoczenia 
zachowały zdolność bojową i po kil-
kugodzinnej nieustannej walce zdolne 
były do pościgu za uciekającym wro-
giem. Warto również pamiętać o tym, że 
z szeregów samoobrony napadniętych 
wsi wielu młodych i sprawnych żołnie-
rzy trafiło do oddziałów „Jastrząbia” i 
„Sokoła”, byli w tym czasie ze swoimi 
oddziałami poza miejscem walki.

Mam nadzieję, że w kolejnych publika-
cjach w których autorzy opisywać będą 
ten fragment historii rola jaką odegrały 
samoobrony z Radomla, Janówki, Stani-
sławówki, Zasmyk, Lublatyna i Zielonej 
zostanie bardziej wyeksponowana i do-
ceniona.
*Materiały z jakich korzystałem są 
umieszczone na stronie http://pokolenia
.27wdpak.pl/ w dziale „Forum - Archi-
wum XW” oraz na stronie http://27wd-
pak.btx.pl/ w dziale „Samoobrona”.
Tam również umieszczono listę pole-
głych i zamordowanych, skład osobowy 
samoobron Radomla i Janówki, oraz 
noty biograficzne dowódców.

Cmentarz w Zasmykach  
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Przybycie por. „Tomasza „ do Biłki 
Szlacheckiej zaktywizowało działalność 
AK w obu Biłkach .gdyż na te dwie 
wioski spadł największy ciężar obrony 
polskich wsi w rejonie Winnik i niesie-
nia im pomocy. Po przybyciu do Biłek  
por. Tomasz” kwaterował początkowo 
u           mgr. Kasperskiego „Michała 
„,który jako jeden z pierwszych zaczął 
organizować AK w Biłkach, a następnie 
u Stanisława Owsika „kruk” w Biłce 
Szlacheckiej. Por. „Tomasz „ miał wte-
dy 42 lata a 11 listopada 1942 r. rozka-
zem  gen. Roweckiego „Grota” został 
mianowany porucznikiem .
W najbliższych tygodniach dostał do 
pomocy dwóch zastępców --oficera ra-
dzieckiego i oficera francuskiego ,któ-
rzy obaj zbiegli z niewoli niemieckiej i 
zostali ze Lwowa skierowani do Biłek. 
Pierwszym z nich był lejtnant Dońcow 
„Sława” ,drugim --oficer francuskich 
wojsk kolonialnych por. Emil Lege 
„Emil”.
Por. „Emil” po wojnie wydał książkę we 
Francji ze swymi wspomnieniami. A tak 
to opisuje :
„przybyliśmy do wioski Wólka .Tu 
oczekuje nas kilkunastu młodych lu-
dzi uzbrojonych w karabiny i pistolety 
maszynowe ,z pistoletami i granatami 
u pasa .Prowadzą nas do jakiejś stodo-
ły ,gdzie czeka nas solidna przekąska i 
gdzie możemy odpocząć aż do przyby-
cia kapitana „Draży”.Pod wieczór robi 
się ruch ,wszyscy się zrywają ,nadcho-
dzi kapitan .Gdy wchodzi do stodoły , 
pada suchy rozkaz i wszyscy zastygają 
w pozycji na baczność. Jestem zdumio-
ny ,ponieważ nie spodziewałem się za-
stać tak ścisłej dyscypliny wśród tych 
młodych partyzantów.
Por. „Emila „ przerzucali do Biłek żoł-
nierze z Biłki Szlacheckiej .Tak swą 
wędrówkę z Wólki do Biłek opisuje  
por. „Emil” . Najczęściej używaną dro-
gą była droga wzdłuż rzeczki Maruńki 
{rzeczka Maruńka była dopływem rzeki 
Bialki}.Była ona o tyle niewygodna ,że 
trzeba było --idąc na przełaj przez łąki 
--kilkakrotnie przeskakiwać szerokie 
rowy melioracyjne. Po drodze należało 
zachować szczególną ostrożność przy 
mijaniu opanowanych przez ukraińskich 
nacjonalistów Podbereziec. Po drodze 
zostaliśmy zauważeni przez czujki ukra-
ińskie .Byliśmy zbyt daleko ,by mogli 
strzelać ,więc zaczęto bić w dzwon cer-
kiewny i dźwięk tego dzwonu ,raczej 
posępny towarzyszył naszemu marszo-
wi. Jeszcze spotyka mnie idiotyczna 
przygoda ,chcąc przeskoczyć mały ciek 
wodny źle obliczam odległość i wpa-
dam w sam środek wody --mam dość 
głupią minę ,wychodząc z wody.
Wkrótce widzimy wioskę ,Biłkę Szla-
checką ,gdzie już nas oczekują ,ponie-
waż dały znać czujki. Podchodzimy 
bliżej  i dajemy się rozpoznać ,po czym 
wkraczamy w zabudowania. Moi nowi 
towarzysze prowadzą nas do domu 
gdzie znajduje się por. „Tomasz”.
W Biłkach już wcześniej , w obliczu na-
rastającego zagrożenia ze strony UPA, 
miejscowe dowództwo AK organizując 
samoobronę podzieliło mężczyzn zdol-
nych do walki na plutony i drużyny .W 
konspiracji nadal jednak obowiązywał 
przyjęty tu dotychczas system trójko-
wy i choć do samoobrony wciągnięto 
wszystkich ,nie wciągnięto ich do AK.
Funkcje dowódców drużyn i plutonów 
powierzano jednak tylko zaprzysiężo-
nym członkom AK. Zupełny brak ofi-
cerów a nawet podchorążych i starszych 
podoficerów ,uniemożliwiał przy tym 

właściwe obsadzenie stanowisk dowód-
czych. Drużynom wyznaczono odcinki 
samoobrony ,za które odpowiadały ,oraz 
domy na obrzeżu wsi na wartownie --w 
Biłce Szlacheckiej co jakiś czas zmie-
niane .Dowódcy drużyn byli zarazem 
,dowódcami wartowni. Na przedpolach 
wartowni wystawiano posterunki lub 
wysyłano tam patrole.
Biłkę Królewską osłaniało 11 drużyn 
sformowanych w 4 plutony podległe 
komendantowi wsi --plutonowemu Sta-
nisławowi Wojdyle zwanemu „Stachij 
„ a pseudonim miał „Twierdza”. Miał 
wtedy 47 lat i był byłem podoficerem ar-
mii  Hallera. Ponadto utworzono grupę 
operacyjną --pluton odwodowy ,którego 
dowódcą został kpr. Michał Domeredz-
ki zwany „Psiuczek „,dawny podoficer 
39 .pp w 1920 r. człowiek ,który położył 
wielkie zasługi dla Biłki Królewskiej. 
Jego zastępcą został plut. nadterminowy 
art. Michał Adamski .Szczególny cha-
rakter miała wartownia w folwarku dru-
żyny Józefa Podkowy z uwagi na kwate-
rujących tam żołnierzy niemieckich .W 
wartowni tej ludzie byli uzbrojeni tylko 
w kosy ,widły i siekiery .Niemcy jednak 
zaznajomiwszy się z wartownikami ,za-
częli im z czasem dawać swe karabiny ,a 
sami spali i rezygnowali z wystawiania 
wart .
W znacznie ludniejszej i rozleglejszej 
Biłce Szlacheckiej zorganizowano 12 
plutonów samoobrony oraz dwie grupy 
operacyjne --pod dowództwem Stanisła-
wa Owsika „Kruk” w północnej części 
wsi i pod dowództwem sierż. Antoniego 
Sękowskiego „ Jastrząb” w południowej 
części wsi. Każda z tych grup, liczyła 
około 40-50 ludzi ,zbierała się o zmierz-
chu w wyznaczonym miejscu : grupa 
„Kruka” --u gospodarzy Józefa Wier-
nego zwanego „Maćko” i u Stanisława 
Wróblewskiego zwanego „Staszto” na 
tak zwanym „Pagórku”.
Grupa sierż. „Jastrzębia „ u swego do-
wódcy Józefa Sękowskiego „Gruby” 
oraz na probostwie u ks. Wincentego 
Urbana. Tam obie grupy w pełnym po-
gotowiu udawały się na spoczynek.
Obie Biłki były otoczone bądź --jak w 
przypadku Jasłowic ---wykopanymi ro-
wami strzeleckimi ,bądź „ gniazdami „ 
w których dla wytłumaczenia się przed 
Niemcami --przygotowane były kosy i 
siekiery .Na którymś odcinku był nawet 
system alarmowy skonstruowany z ni-
sko nad ziemią rozpiętych drutów .
Starsi mężczyźni ,niezdolni już do walki 
,mieli obowiązek ochrony przeciw po-
żarowej ,wyprowadzania bydła z obory 
na wypadek pożaru .Zadaniem kobiet 
była opieka nad dziećmi i chorymi .W 
każdym obejściu wykopano schron lub 
bunkier z kilkoma wyjściami i zama-
skowanym wejściem wprost z budynku 
mieszkalnego .Bron w dzień chowa-
no na przykład do wkopanej w ziemię 
beczki ,zakrytej z wierzchu cebrzykiem 
z zasadzonymi w nim kwiatami .W prze-
ciwieństwie do Hanaczowa tu przygoto-
wywano się do obrony całej wsi ,które 
nie były tak rozciągnięte jak Hanaczów.
Na północnym wschodzie sąsiadowa-
ła z Biłkami mieszana wieś polsko-
-ukraińska Zuchorzyce. W początkach 
kwietnia do Polaków tu zamieszkałych 
dochodziły wciąż groźby ,że jeśli się 
nie wyniosą ,to zostaną zamordowani. 
Z Zuchorzyc dotychczas nie objętych 
organizacją AK ,przybyła więc dele-
gacja do por. „Tomasza „ z prośbą o 
radę i pomoc. Por. „Tomasz” polecił 
wszystkim Polakom zamieszkałym na 
wschód od szkoły .która znajdowała 
sie pośrodku wydłużonej wsi ,przenieść 
się na stronę zachodnią ,oraz żądać od 
Ukraińców aby zajęli część wschodnią. 
Teraz i w części zachodniej Zuchorzyc 
,łączącej się z Pograniczem --przysiół-

kiem Biłki Szlacheckiej ,zorganizowa-
no samoobronę ,której dowódcą wy-
znaczono kpr. Stanisława Kałamarza 
zwanego „Gradzio”.Dla wzmocnienia 
samoobrony wysyłano na noc z Biłki 
Szlacheckiej dwa uzbrojone plutony AK 
kpr. Franciszka Sękowskiego „Chudy „ 
i Michała Sękowskiego zwanego :Mi-
cian” a z Biłki Królewskiej odział zło-
żony z wybranych ludzi ze wszystkich 
plutonów przeważnie pod dowództwem 
kpr. Michała Borka „Rzędzianin „ bił-
czanina zbiegłego z niewoli niemieckiej 
młodszego sierżanta Armii  Czerwonej .
W razie ataku UPA plutony te miały po-
wstrzymać napastników aż do nadejścia 
odsieczy z Biłek.
W stałym pogotowiu w Biłkach znajdo-
wały się grupy operacyjne ,które miały 
do dyspozycji konie i furmanki z zapa-
sami amunicji .Do tych grup przydzie-
lono dwie sanitariuszki z apteczkami. 
Obie grupy z Biłki Szlacheckiej znaj-
dowały się wyłącznie pod rozkazami            
por. „Tomasza”. Ponadto zapewniano 
łączność między obiema Biłkami przy 
pomocy łączników konnych.

Por. Lege tak wspomina swój pobyt w 
Biłkach  „ Nasze życie jest zorganizo-
wane w następujący sposób  : ja mam 
służbę od 18 wieczorem do 6 rano. Por 
.”Tomasz „ odpowiedzialność za Biłki 
Przyjmuje w dzień a lejntnant  Dońcow 
„Sława” stanowi rezerwę .”
Sprawa utrzymania dyscypliny w od-
działach Biłeckich była trudna ,gdyż 
dowódców łączyła z podkomendny-
mi dawniejsza zażyłość i powiązania 
rodzinne a system tradycyjnych kar 
wojskowych nie mógł być stosowany 
.A ludzie nie byli przyzwyczajeni do 
dyscypliny. Ks Urban pisał „ Biłczanie 
mieli we krwi swej żywą skłonność do 
bijatyki „
Sprawa dyscypliny wojskowej wiązała 
się z bardziej szerokim zagadnieniem 
utrzymania norm współżycia społecz-
nego. Społeczność wiejska znalazła 
się w wyjątkowych warunkach .Sądów 
polskich nie było --przynajmniej jaw-
nych. Władzy niemieckiej i ukraińskiej 
reprezentowanych przez policję ,nikt 
nie uznawał. Zresztą na wiosnę 1944r.
posterunek policji ukraińskiej prze-
zornie przeniósł się wraz z Urzędem 
Gminy do sąsiedniego Mikłaszowa .Tak 
więc reprezentantami moralnymi wła-
dzy pozostali proboszczowie : W Biłce 
Królewskiej -               ks. Stanisław 
Żukowski ,a w Biłce Szlacheckiej -ks. 
Wincenty Urban .Oficjalną władzę spra-
wowali sołtysi polscy .Z konieczności 
dowódcy plutonów musieli czuwać nad 
utrzymaniem dyscypliny nie tylko ści-
śle wojskowej , ale także nad utrzyma-
niem porządku społecznego. I tu trzeba 
zaznaczyć ,że prawie cała ludność obu 
Biłek  instynktownie podporządkowała 
się kierowniczej roli AK. Działający w 
porozumieniu z AK sołtys miał pełny 
posłuch ,oparty na zrozumieniu że wy-
jątkowa sytuacja wymaga podporząd-
kowania się .Mniej zdyscyplinowanych 
młodzików w sporadycznych wypad-
kach poddawano karze chłosty.
Wiosna 1944r.przyniosła biłczanom 
okazję do dozbrojenia .w Wielką So-
botę Wielkanocną 8 kwietnia wieczo-
rem ,wylądował niemiecki szybowiec 
zaopatrzeniowy .Szybowiec po odcze-
pieniu się z holu ,wylądował pod Biłką 
Szlachecką .Pilot szybowca bądż uciekł 
w kierunku Lwowa ,bądź też --według 
innej wersji ,bardziej prawdopodobnej 
--został zastrzelony przez żołnierzy AK 
z tego odcinka samoobrony. Sprawnie 
rozładowano szybowiec ,który trans-
portował żywność i broń dla oddziałów 
niemieckich na froncie wschodnim a bę-
dących w okrążeniu.

W ten sam kwietniowy wieczór {9 
kwietnia } ,nastąpił drugi napad na Ha-
naczów ,Spłonęły tam prawie wszystkie 
zabudowania a dobytek mieszkańców 
jeśli nie spłonął to został zrabowany. W 
tych okolicznościach zapadła decyzja o 
ewakuacji ludności Hanaczowa do obu 
Biłek i Czyszek. Ewakuacja ludności 
Hanaczowa nie była jednak łatwą spra-
wą .Aby wydostać się z Hanaczowa na-
leżało ,przejechać przez tereny należące 
do wsi ukraińskich a tam wszędzie cze-
kał wróg.
Komenda Głowna Okręgu AK -zaczęła 
przygotowania do ewakuacji Hanaczo-
wa. Niezależnie od tych starań ,wieść o 
ponownym napadzie na Hanaczów do-
tarła już do Biłek i Czyszek.      Por „To-
masz „ zwołał natychmiast w Biłkach 
odprawę dowódców plutonów ,na której 
postanowiono przygotować co najmniej 
25 podwód dla ewakuacji Hanaczo-
wa--oraz w charakterze konwoju--25 
dobrze uzbrojonych żołnierzy pod do-
wództwem Antoniego Sękowskiego 
„Jastrząb „ .Do Hanaczowa wysłano 
łącznika z zawiadomieniem o ewakuacji 
,oraz z prośbą o wysłanie dodatkowego 
odziału do drogi Lwów--Złoczów dla 
wzmocnienia konwoju. Po otrzymaniu 
potwierdzającej wiadomości z Hanaczo-
wa , późnym wieczorem w piątek po-
przedzający Wielkanoc greckokatolicką 
,w dniu 14 kwietnia konwój wyruszył z 
Biłek. Na rozkaz porucznika „Tomasza” 
w celu zabezpieczenia konwoju do drogi 
Lwów--Złoczów --plutony i grupy ope-
racyjne pozostające w Biłkach obsadziły 
wszystkie drogi i punkty ,z których kon-
wojowi mogło zagrażać niebezpieczeń-
stwo .Droga konwoju prowadziła przez 
ukraińskie wioski Hermanow ,Peczenię 
i Stanimirz. Dla uchronienia się od prze-
szkód ze strony Niemców wystarano sie 
o pismo kwatermistrza niemieckiego 
w Biłce Szlacheckiej ,wach. Helmutha 
Krausa ,które stwierdzało że furmanki 
jadą do lasów hanaczowskich po drzewo 
opałowe dla kwaterujących w Biłce żoł-
nierzy niemieckich. Ponadto pozyskano 
dla konwoju 5 żołnierzy niemieckich z 
Barszczowic . Dowódcą jednostki We-
rmachtu w Barszczowicach był kapitan 
,Niemiec może Austriak ,który nie był 
zwolennikiem Hitlera i wrogo się od-
nosił do SS i Gestapo. Polakom udzie-
lał pomocy raczej bezinteresownie i nie 
żądał za to wynagrodzenia .Ale Michał 
Karpa za udzielaną pomoc dostarczał 
jego jednostce mięso--krowę lub świnię 
--oraz bimber.
Konwój bez przeszkód dotarł do Hana-
czowa .Przy ładowaniu kobiet ,dzieci i 
starców oraz ich dobytku na przybyłe z 
Biłek podwody okazało się jednak, że 
mieści się na nich zaledwie jedna trze-
cia tych ,których należało ewakuować. 
Ściągnięto więc jeszcze 51 podwód ze 
wsi i sąsiedniej Hanaczówki .Łącznie 
zabrano około 518 bezbronnych ludzi 
wraz z dobytkiem.
W greckokatolicki Poniedziałek Wiel-
kanocny ,17 kwietnia ,konwój ruszył w 
drogę .Przedtem w nocy z niedzieli na 
poniedziałek ,wysłano do por. „Toma-
sza „ łącznika z meldunkiem ustnym 
o terminie zamierzonego wymarszu  z 
Hanaczowa. Łącznik dotarł o godzinie 
3 rano.                 Por. „Tomasz „ na-
tychmiast zwołał dowódców plutonów i 
rozkazał zająć wyznaczone pozycje.
Porucznik Paweł Jastrzębski „Strzała” 
ze swym odziałem oraz partyzanci ra-
dzieccy odprowadzili konwój do drogi 
Lwów-Złoczów ,skąd dalej jechał już z 
ubezpieczeniem z Biłek.
Gdy konwój dojechał do Hermanowa 
,jeden z Polaków z Kolonii Hermanow-
skiej ,Wawrzyniec Kasprzak ,ostrzegł 
dowódcę konwoju sierż. „Jastrzębia 
„,że UPA organizuje we wsi zasadzkę 
,chcąc zatrzymać konwój pod pretek-
stem organizowanej w tym celu procesji 
na cmentarz. Sierżant „Jastrząb „ wysłał 
na czoło konwoju trzech żołnierzy nie-
mieckich a dwóch pozostawił w tyle. 
Jednocześnie surowo zabronił prowo-
kować Ukraińców. Trudno potem było 
dociec, co się stało i z której strony padł 
pierwszy strzał {są różne wersje na ten 
temat}.
Żołnierze niemieccy jadący na czele 
konwoju wydali Ukraińcom idącym w 
procesji rozkaz usunięcia się z drogi 

.Jednocześnie ,gdy w jednym z ostat-
nich wozów pękła oś i wóz pozostał w 
tyle ,naśmiewający się Ukraińcy z ewa-
kuowanych Polaków tłum rzucił się na 
jadące tym wozem małżeństwo i poranił 
oboje .Ranne małżeństwo przeniesiono 
na inny wóz a w tym samym czasie kil-
ku żołnierzy AK rzuciło się w pogoń za 
uciekającymi Ukraińcami .Rozpoczęła 
się strzelanina.
Na odgłos strzałów z pomocą pospie-
szył najbliższy pluton samoobrony Mi-
chała Sękowskiego „Mician”.osłaniając 
konwój od strony wschodniej ,natomiast 
sama obsługa konwoju zaatakowała 
strzelających Ukraińców granatami 
ręcznymi . Mężczyźni  bowiem z rzeko-
mej procesji rozsypali się po cmentarzu 
,kryjąc za nagrobkami i strzelając do 
Polaków ,część zaś pobiegła w stronę 
lasu czarnuszowickiego i chciała prze-
ciąć drogę konwojowi. Teraz por. „To-
masz” skierował do ataku na UPA trzy 
dalsze plutony ,które były w pogoto-
wiu--              kpr.” Grubego „,”Kruka 
„ i  kpr. „Wożnego „--Stefana Wierne-
go .Banderowcy zaatakowani z trzech 
stron ,od lasu czarnuszowickiego ,od 
Łysej Góry ,Korczunku oraz od strony 
Biłki Szlacheckiej uciekali w popłochu 
w stronę Czarnuszowic i Hermanowa 
pozostawiając 7 zabitych i 11 rannych 
.Do niewoli wzięto kobietę z UPA jak 
się póżniej okazało był to banderowiec 
przebrany za kobietę .Po stronie polskiej 
było trzech rannych w tym napadnięte 
małżeństwo.
W tym samym czasie w Hermanowie 
znalazło się przypadkowo kilku innych 
żołnierzy niemieckich nie zaangażowa-
nych w ewakuację .Ukraińcy wzieli ich 
za Polaków przebranych w niemieckie 
mundury ,rozbroili i uwięzili w jakiejś 
piwnicy .Dwóch z nich udało się zbiec 
,zaalarmowali oni jednostkę niemiecką 
.Zorganizowana przez Niemców ekspe-
dycja karna odnalazła uwięzionych żoł-
nierzy i rozstrzelała rodzinę w którym 
domu byli więzieni. a innych Ukraiń-
ców aresztowano.
W dniach w ,których biłczanie ewaku-
owali ludzi z Hanaczowa ,część miesz-
kańców zabrał inny konwój do Czyszek 
i ten konwój został ostrzelany pomiędzy 
Hanaczowem a Kurowicami.
Tymczasem przesłuchiwany przez por. 
„Tomasza” Ukrainiec ,którego ujęto pod 
Hermanowem w przebraniu kobiecym 
,za cenę ratowania życia zeznał że pod 
Hermanowem od strony Żurawnik w 
gajówce są zakwaterowani przywódcy 
UPA z Wołynia ,którzy organizowali 
napad na konwój polski z Hanaczowa 
oraz planują i przygotowują dalsze na-
pady .Podał też hasło i odzew. Od razu 
w poniedziałek 17 kwietnia ,nocą mały 
odział ochotników z Biłki Szlacheckiej 
wyruszył w drogę do gajówki. Prowa-
dził pojmany banderowiec. Oddział do-
szedł na odległości  około 200 metrów 
od gajówki i tu natknięto się na pierw-
szą wartę. Po wymianie haseł oddział 
przepuszczono na teren gajówki. Tam 
obezwładniono 4 wartowników zakne-
blowano i kazano położyć się twarzą do 
ziemi .Pozostawiono przy nich 4 żołnie-
rzy AK. Reszta wtargnęła teraz do ga-
jówki ,zaskakując przebywających tam 
banderowców tak że nie zdołali nawet 
użyć broni. Zabrano broń ,dokumenty 
,mapę ,a ludzi z wartownikami i jeńcem 
przewodnikiem zabrano do Biłki Szla-
checkiej. Zwołany sąd polowy skazał 
przywódców UPA ,którzy przyznali się  
do dokonywanych morderstw na karę 
śmierci. Zdobyte dokumenty przekaza-
no do dowództwa.  

  Ekspedycja karna !
 
Ukraińcy w odwet za Hermanów do-
nieśli Niemcom ,że w Biłkach znajduje 
się duża liczba partyzantów polskich i 
radzieckich .Jak przypuszczali biłcza-
nie , w wyniki takiego donosu Niemcy 
zorganizowali w kilka dni po ewakuacji 
Hanaczowa i akcji w Hermanowie nie-
spodziewaną ekspedycję karną do Biłki 
Królewskiej - prawdopodobnie było to 
23 kwietnia .Przyczyny tego mogły być 
i inne - choćby wiadomości o zrzucie 
marcowym lub przechwyceniu szybow-
ca .Już zresztą około 10 dni wcześniej 
na stacjach od Winnik aż po Przemy-

Organizacja samoobrony 
Biłki Szlacheckiej i Biłki 
Królewskiej.



Kresowy serwis Informacyjny - strona        8

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

ślany wyładowywało się po plutonie 
Grenzschutzu.W ekspedycji na Biłkę 
Królewską wzieli udział podobno żoł-
nierze SS , a może właśnie Grenzschut-
zu , zakwaterowani w Połonicach ,oraz 
policja ukraińska .
Stało się to rano , gdy nocne czujki zo-
stały ściągnięte a znaczna część męż-
czyzn wyczerpanych nocną wartą ode-
słano na odpoczynek .Posuwającą się 
tyralierę niemiecką zauważono póżno 
.Wszczęto alarm ze idzie napad na Biłkę 
Królewską .Powstała dezorientacja ,bo 
i UPA często  - podobnie zresztą jak i 
AK przebierała się w mundury niemiec-
kie .Na szczęście nikt z Polaków nie 
otworzył ognia do tyraliery niemieckiej 
.Mimo to od kul niemieckiej zginął 49 
letni Jan Wojdyła zwany „Kazików” 
.Spał on ze synem po nocnej warcie .Za-
alarmowani skoczyli do obory .Ojciec 
natknął się na Niemca , który zobaczyw-
szy ,że gospodarz ma przy sobie granaty 
ręczne ,postrzelił go śmiertelnie.
Dowódca drużyny z Biłki Królewskiej 
st.strz.Michał Sitnik w czasie trwającej 
jeszcze obławy niemieckiej wracał po 
południu z lasu i zbliżywszy się ostroż-
nie do swego obejścia , zobaczył że 
została wykopana amunicja którą ukrył 
w ogródku .Nie wiedząc że Niemcy 
są jeszcze wszedł na podwórze i nagle 
usłyszał rozkaz „ Komm her !”.Zdając 
sobie sprawę że nie ma sensu uciekać 
, podszedł do Niemców ,ale zapytany 
przez Niemca czy tu mieszka -zaprze-
czył. Na szczęście z domu wyszła jego 
bratowa Ukrainka ,i powiedziała po 
ukraińsku , że to nie ten ,o którego cho-
dzi .Skończyło się na skonfiskowaniu 
krowy ,jałówki odzieży i wszystkiego 
co wartościowe znajdowało się w domu 
.Podobnie ograbiono gospodarstwo za-
bitego Jana Wojdyły.
Od dalszych następstw uchroniły wieś 
kontakty sołtysa Michała Karpy z Niem-
cami z Barszczowic .Sołtys zaalarmo-
wał przez gońca kapitana niemieckiego 
z Barszczowic , a ten przybywszy z od-
działem swych żołnierzy , zażądał od 
dowódcy ekspedycji przerwania akcji i 
wycofania się ze wsi ..Stwierdził przy 

tym , że teren ten podlega jego opiece 
i on za niego odpowiada oraz gwaran-
tuje tu bezpieczeństwo. Jednocześnie 
oświadczył , że granaty zabitemu Pola-
kowi ofiarowali Niemcy z Barszczowic 
do samoobrony .Świadectwo tego nie-
mieckiego oficera było nawet częściowo 
zgodne z prawdą  ; granaty rzeczywiście 
pochodziły z tego żródła .Otrzymała ich 
Biłka Królewska sporo , ale nie za dar-
mo , bo za każdy granat płacono Niem-
com dwa jajka a później po jednym. 
Była to cena bardzo niska .Oficjalny 
cennik za granat wynosił 50 zł.
Obława niemiecka, okupiona jedną ofia-
rą i stratami materialnymi , w niczym 
nie zmieniła trybu życia w obu Biłkach 
i nadal wysyłano osłonę do Zuchorzyc .
Ewakuacja Hanaczowa była największą 
akcją ewakuacyjną , ale nie pierwszą ani 
ostatnią .Na wiosnę 1944 r. zaszła ko-
nieczność ewakuowania Polaków na te-
ren Rejonu Winniki , do Biłek ,Czyszek 
i Winniczek z szeregu wsi nie tylko ze 
wschodniej części powiatu lwowskiego 
,ale także z powiatów sąsiednich. Tak 
więc przed nadejściem frontu zostali 
przesiedleni do Biłki Królewskiej Pola-
cy z Dziedzilowa , Ceperowa, Podlisek, 
Kukizowa, Hryniowa, a potem jeszcze z 
Mikłaszowa i Zuchorzyc ; do Biłki Szla-
checkiej - z Hermanowa i Czarnuszowic 
.Ponadto do Biłki Królewskiej schroniły 
się 4 rodziny polskie z Wołynia i kilku 
mężczyzn z Tarnopola i okolicy. Na 
pewno nie wymieniono tu wszystkich 
miejscowości.
Organizacją ewakuacji Polaków z Dzie-
dziłowa ,Kukizowa i Połonic wsi po-
łożonych najbliżej Biłki Królewskiej , 
zajęli się  - obok por.”Tomasza” - pluto-
nowy „Twierdza „ i sołtys Karpa.
Już podczas ewakuacji Polaków z Dzie-
dziłowa , położonego kilkanaście kilo-
metrów na północ od Biłki Królewskiej 
, liczono się z możliwością zaatakowa-
nia konwoju przez UPA. Trzydziestu 
furmankom , które wyjechały z Biłki 
Królewskiej ,towarzyszyło 30 żołnie-
rzy AK. Ewakuacja przeszła jednak bez 
incydentu. Inaczej jednak było w przy-
padku ewakuacji Polaków z Kukizo-

wa położonego w podobnej odległości 
.Sześć furmanek z 4 osobową ochroną 
ostrzelano między Kukizowem a Sta-
rym Jaryczowem .Na szczęście obyło 
się bez strat.
Gdy więc w końcu kwietnia trzeba było 
zorganizować ewakuację Polaków z Po-
łonic położonych nad samą Pełtwią , na 
północny -wschód od Biłki Królewskiej 
, nakłoniono do konwojowania 10 żoł-
nierzy niemieckich z Barszczowic .Nie-
zależnie od tego do ochrony konwoju 
złożonego z dwudziestu kilku furmanek 
,zgłosiło się 20 ochotników z Bilki Kró-
lewskiej z bronią ukrytą pod ubraniem. 
Już w czasie ładowania ewakuowanych 
i dobytku na wozy z lasu nad Pełtwią 
,padły strzały .Niemcy odpowiedzieli 
ogniem .Gdy jednak napastnicy zaczęli 
podchodzić także z boku ,próbując za-
mknąć drogę konwojowi ,podoficer nie-
miecki zwrócił się do polskiej obsady 
„ Wiem że macie bron ,na co czekacie 
,chcecie zeby nas wystrzelali „ .A tak 
odparto wspólnymi siłami .W wyniku 
starcia ranna została jedna z ewakuowa-
nych osób i padł jeden koń z transportu 
zginęło 3 napastników.
Jak donosiły meldunki tygodniowe po 
ewakuacji sąsiednich wsi liczba ewaku-
owanych Polaków w Biłkach przekro-
czyła 3000 osób.
 
Zbrodnie !
 
Zbrodnie popełnione przez bandy ukra-
ińskie w bliższej i dalszej okolicy Biłki 
Szlacheckiej i Królewskiej.
7 marca  1944r.wieczorem napadła UPA 
na Kolonię Henrykówkę koło Strzelisk 
Starych w połowie drogi między Bóbrką 
a Chodorowem - 10 mężczyzn zastrze-
lono , 120 wypędzono nie pozwalając 
niczego zabrać ze sobą .Ludzie ci schro-
nili się do Bóbrki i Starego Sioła.
8 marca 1944 r. ci sami napastnicy za-
atakowali Polaków w położonych około 
7 km na południe od Bóbrki Choder-
kowcach i Sokołówce .W pierwszej z 
tych miejscowości zarąbano siekierami 
około 10 Polaków , w drugiej kilkunastu 
każąc się kłaść na progach domów i od-

rąbując siekierami im głowy. W Soko-
łowce zdemolowano i spalono kościół , 
zniszczono plebanię ,proboszcz ks. Ja-
siński schronił się w Biłce Szlacheckiej 
, a 400 Polaków z obu wsi wyjechało na 
zachód.
W tych samych dniach ofiarą napadu 
padła sąsiadująca ze Strzeliskami wieś 
Kniesioło , gdzie UPA zabiła tam 5 osób 
, a wszystkim Polakom skonfiskowano 
majątek .W Bakowcach banderowcy za-
bili 4 osoby .
W kwietniu zaostrzyła sie sytuacja na 
tym terenie .Już w pierwszej połowie 
miesiąca UPA zorganizowała blokadę 
szeregu wsi polskich. 12 kwietnia o go-
dzinie 10 rano do wsi Hucisko zajechał 
konny oddział żołnierzy w mundurach 
niemieckich .Skierował on się do szkoły 
gdzie przygotowywano się do obrony 
.Jednak na wezwanie oficera mówiące-
go po niemiecku otworzono drzwi .Do 
wnętrza wtargnęli natychmiast ban-
derowcy w mundurach niemieckich i 
wypędzili na zewnątrz mężczyzn .Inni 
, a razem z nimi policjanci i cywilni 
Ukraińcy , rozeszli się po wsi , wy-
łapując przede wszystkim mężczyzn 
i chłopców .Część ujętych związali i 
spędzili do obejścia Piotra Gierusa .Tu 
kilku z nich na oczach kobiet i dzieci 
żywcem przerżnęli piłami na pół , do 
innych strzelano i zabijano siekierami 
.Poćwiartowane zwłoki wrzucano do 
stodoły , oblano benzyną i podpalono 
.Do palącej się stodoły wrzucone tez 
postrzelonego podczas próby ucieczki 
Ludwika Biesiadeckiego . Inni ginęli we 
własnych obejściach . Józef Doskoczyń-
ski został przywiązany do wrót stodoły 
i na oczach mdlejącej żony przecięty 
piłą na pół . Niektórzy szukając ratun-
ku w piwnicach , zginęli w podpalonych 
budynkach .Łącznie zamordowano 85 
Polaków i 19 w sąsiednich Miedzia-
kach .Napad ten zorganizowali bracia 
Anton i Piotr Procokowie ze sąsiedniej 
wsi Łopuszna .Jeden z Procoków był 
dezerterem z SS-Galizien , a drugi ga-
jowym. Wśród banderowców byli rów-
nież mieszkańcy Siedlisk, Suchodołu , 
i Polany .Wszystkich razem około 150.
Cześć mężczyzn z Hucisk zdołała się 
ukryć w lesie .W nocy powrócili do wsi 
wykopali zbiorowy grób i pochowali 
resztki zwłok .Po tygodni zorganizowa-
no z Siemianówki wyprawę po ocala-
łych ludzi .Poproszono kilku żołnierzy 
niemieckich , żeby towarzyszyli tej eks-
pedycji. W drodze powrotnej po mimo 
to zostali napadnięci przez UPA .Stracili 
dwie furmanki , zginął Piotr Czerkawski 
z Siemianówki ,a inny został ranny .
Właśnie te napady i w sąsiednich powia-
tach spowodowały kontrakcję polską 
przeprowadzoną przez Kedyw Komen-
dy Okręgu Lwów .Wysłano oddział AK 
,który zatrzymał się w gajówce na uro-
czysku Tarasów  i gdy rano podjechały 
tam furmanki z ukraińskiej wsi Łopusz-
na i innych wsi po drzewo , rozstrzelano  
furmanów Ukraińców .Napady ustały 
na jakiś czas ale gdy oddział Kedywu 
powrócił do Lwowa to napady wybu-
chły ze zdwojoną siłą. Trzeba dodać że 
w tym miejscu gdzie oddział Kedywu 
rozstrzelał Ukraińców w 1991 r. posta-
wiono pomnik o ofiarach poniesionych 
przez Ukraińców .Zamieszczono tam 
także napis „ Udaj się w głąb lasu i od-
daj pokłon ofiarom polskiej wsi Hucisko 
, która została spalona , a jej mieszkańcy 
rozstrzelani w kwietniu 1944 r. Niestety 
, nie tylko rozstrzelani.
Niedaleko od Hucisk były jeszcze dwa 
osiedla z ludnością polską , także w 
lasach Huta Szczerzycka i Huta Su-
chodolska .Pierwszą wieś UPA spaliła 
mordując w okrutny sposób 45 osób a 
w Hucie Suchodolskiej zamordowano 
23 osoby.
Jednak należy dodać że nie wszyscy 
Ukraińcy mordowali ,wielu pomagało 
Polakom przechowując ich i chroniąc 
przed UPA. Chciałbym opisać jedną z 
takich sytuacji.
26 marca 1944r.około godziny 11 przed 
południem , jakiś oddział UPA wszedł 
do wsi Rakowiec i otoczył kościół w 
czasie , gdy tamtejszy ksiądz rzymsko-
-katolicki Błażej Jurasz , wygłaszał ka-
zanie .Zmuszono do wyjścia księdza i 
kilkudziesięciu mężczyzn ,zastrzelono 
4 osoby a pozostałych poprowadzono 

do lasu .Wieś tę zamieszkiwali Pola-
cy i Ukraińcy. Przeciw temu wystąpili 
jednak mieszkańcy wsi - Ukraińcy z 
księdzem grecko-katolickim Bereziu-
kiem {z Polany} i wójtem na czele. Ks. 
Bereziuk wraz z kilkoma parafianami 
pojechał za oddziałem UPA i po dłu-
gich pertraktacjach wykupił porwanych 
mężczyzn za 10 tyś. złotych i 4 świnie. 
Potem prawie wszyscy Polacy opuścili 
Rakowiec.
Meldunki przesyłane przez dowódców 
AK z terenów podają --
11 marca 1944r.kilkunastoosobowy od-
dział UPA otoczył w Uniowie dom nieja-
kiego Steciuka .Steciuk zastrzelił dwóch 
napastników a gdy wyłamano drzwi , 
schronił się z siostrą na strych .Dom był 
murowany , kryty blachą .Banderowcy 
nanieśli słomy do wnętrza i podpalili , 
oboje Polacy spłonęli żywcem.
Dnia 23 marca w Dusanowie zamordo-
wano 5 osób , jedno gospodarstwo pol-
skie spalone.
Dnia 24 marca w Uniowie zamordo-
wano Pawłowskiego i Koździecznego 
,reszta Polaków ze wsi przeniosła się do 
Przemyślan.
27 marca o godz. 8 rano zrobili Ukra-
ińcy odwet na Polakach w Gniłej koło 
Hanaczowa , za atak Polaków na Ukra-
ińców tejże wsi , zamordowano 1 oso-
bę i uprowadzono kobiete z dwojgiem 
dzieci.
27 marca w Pletenicach zamordowano 
3 osoby , jedno gospodarstwo polskie 
spalono.
28 marca w Poluchowie Małym spalo-
no wszystkie zagrody gdzie mieszkali 
Polacy.
Dnia 29 marca w Majdanie Lipowiec-
kim spalono Folwark i 5 gospodarstw 
polskich ,zamordowano 2 osoby.
30 marca w Lipowcach w biały dzień 
specjalnie wyszkolony oddział UPA w 
sile kilkudziesięciu ludzi ,podzielony na 
małe oddziałki przystąpił do likwidacji 
Polaków mężczyzn według sporządzo-
nej listy .Zamordowano od 15 do 20 
mężczyzn ,rannych było około 10 osób 
.Po mordach doszczętnie zrabowano 
wieś ,zabierając wszystko.
Dnia 4 kwietnia w Białem .Banda w sile 
kilkuset ludzi zamordowała 20 Polaków 
.
W meldunku tygodniowym z 6 kwietnia 
podawano--Do Przemyślan bez przerwy 
ze wszystkich stron powiatu płynie fala 
uciekinierów Polaków .Uciekają bez 
majątku z tobołkami na plecach .Lud-
ność Przemyślan chętnie udziela gości-
ny .Są domy gdzie mieszka po 10-15 
osób. Dowódcy AK piszą że chłopi się 
żalą że Polska wielka o nich zapomnia-
ła.
Generał Komorowski „Lawina” zamor-
dowanych Polaków na tym terenie oce-
nia na 5 tysięcy osób.
Meldunek AK tygodniowy z 22 IV 
1944r donosi.
Na Kopań konna banda ukraińska napa-
dła i spaliła około 30 gospodarstw pol-
skich .Zamordowano 5 Polaków a tylko 
dlatego 5 bo reszta zdołała dośc wcze-
śnie uciec lub schowac się w schronach.
Na Żędowice trwał napad bandy ukraiń-
skiej w nocy na 14 kwietnia .Zamordo-
wano tam 12 Polaków ,cała wieś została 
spalona.
Ci sami banderowcy napadli na Tuczną 
.Wieś podpalono a z ustawionych na 
wzgórzach karabinów maszynowych 
ostrzeliwano wieś ,potem  grupy uzbro-
jone w karabiny ,siekiery ,noże weszły 
do wsi i mordowały ludzi .Zamordowa-
no w bestialski sposób 50 Polaków.
Scenariusz mordów odbywał się w na-
stępujący sposób w pierwszym rzędzie 
szli  banderowcy uzbrojeni w broń palną 
i likwidowali każdy  opór , za nimi szli 
ci co nie mieli broni starsi mężczyźni 
,podrostki i kobiety z siekierami , moty-
kami ,nożami dobijali rannych ,pastwili 
się na starcach  kobietach i dzieciach i 
zajmowali się rabunkiem,.
Dalsze meldunki donoszą ---
Dnia 17 kwietnia w Kopaniu spalono 12 
gospodarstw zamordowano 8 Polaków
18 kwietnia w Niedzieliskach spalono 
18 polskich gospodarstw i zamordowa-
no 17 Polaków.
Dnia od 16 do 20 kwietnia we wsiach 
Tuczna i Chlebowice Świrskie spalono 
wszystkie domy polskie .W Tucznej za-

Plan obrony  Biłki Szlacheckiej
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mordowano 112 Polaków w Chlebowi-
cach  Świrskich 60.
W ostatniej dekadzie kwietnia zamordo-
wano w Podciemnem 22 Polaków a w 
Rakowcu 3 .W nocy z 27 na 28 kwietnia 
napadnięto na dom Gawłów w przysiół-
ku Radziejów. Zostały zamordowane 
3 osoby z tej rodziny , w obronie do-
mostwa zginął Stanisław Gaweł a jego 
16-letni bratanek Ferdynand bronił się 
przez kilka godzin samotnie i w sposób 
bohaterski , by wreszcie wydostać się 
z palącego domu i przerwać się przez 
pierścień oblegających .
W tydzień później w Mikołajowie za-
mordowano 11 Polaków.
Wieś Siemianówka była tak bardzo za-
grożona ze stron ukraińskich wsi , że co 
noc wystawiano warty w sile 300 ludzi 
.Pełnienie tej służby było obowiązkowe 
dla wszystkich mężczyzn
We Lwowie policjanci Ukraińscy wie-
czorami patrolując miasto wyłapywali 
młodych mężczyzn Polaków i zabijali 
.Dowództwo AK wydało rozkaz przy-
stąpienia do akcji odwetowej .We Lwo-
wie podjęto akcję ‚”Nieszpory „ . Na 
ulice miasta wyszły wieczorem 9 i 12 
marca , a potem w dniach następnych , 
kilku osobowe patrole AK - w tym Ke-
dywu Okręgu - i zastrzeliły w dwóch 
wymienionych pierwszych dniach 16 
policjantów ukraińskich tracąc przy tym 
dwóch ludzi  . Do zwłok zastrzelonych 
policjantów przyczepiano kartki infor-
mujące za co zostali zastrzeleni .Akcja 
okazała się skuteczna .Mordy dokony-
wane na młodych Polakach ustały.
Każdej nocy krwawe łuny na niebie ob-
wieszczały straszną wieść o palonym 
polskim dobytku i mordowaniu Pola-
ków .
W ostatnich dniach lutego 1944r.nie-
bezpieczeństwo napadów UPA zbliżyło 
się już do obu Biłek .W nocy z 28 na 
29 luty o godzinie 21 nastąpił napad 
na Chałupki .Był to przysiółek Barsz-
czowic od strony Nowego Jaryczowa 
,który znajdował się w bliskim sąsiedz-
twie Biłki Królewskiej , ale po drugiej 
stronie Pełtwi . Małą wioskę w znacznej 
części zamieszkiwali Polacy .W wyniku 
napadu zginęło ponad 20 osób - starców 
, mężczyzn i kobiet oraz dzieci .Napast-
nicy spalili polskie gospodarstwa .Z 32 
polskich gospodarstw ocalały tylko 3 
.Wśród zamordowanych był również 
Ukrainiec Antoni Murmyła , 40-letni 
mężczyzna ,dobry człowiek i gospodarz 
.Zamordowano go , ponieważ odmówił 
pójścia do swego szwagra ,Polaka Jó-
zefa Sosnowskiego ,żeby go wywołać 
z domu .Sosnowskiego banderowcy 
chcieli ująć żywego.
W Chałupkach była drużyna AK z Re-
jonu Wiejskiego Dzielnicy Północnej 
, ale nie spodziewając się napadu , nie 
zorganizowano samoobrony ,a dowódca 
drużyny pojechał do Lwowa.
Jeden z żołnierzy AK w swym meldun-
ku pisze o tym tak -----
Byłem w Chałupkach w parę godzin po 
mordzie ,a z rozmów z pozostałymi przy 
życiu ludzmi doszedłem do bezwzględ-
nego przekonania , że gdyby ludność 
pilnowała się i miała najprymitywniej-
sze przygotowanie obronne , nie byłoby 
tak wielkich ofiar po stronie napadnię-
tych - o ile w ogóle napastnicy nie zo-
staliby z miejsca odparci .Były bowiem 
wypadki ,że ludzie zbiegali się po kilka 
do jednego i chowali na strychu , a na-
pastnicy nie mogąc rozbić drzwi ,wcho-
dzili do mieszkania przez okna i naj-
pierw zajmowali się rabunkiem .Ci zaś 
siedząc na strychu widzieli wszystko i 
słyszeli ich rozmowy ,gdyby choć mieli 
granaty mogliby spowodować jeśli juz 
nie całkowite obronienie się ro zabiliby 
bodaj kilku napastników i resztę prze-
płoszyli.---
Pożar w Chałupkach dostrzegły poste-
runki AK w odległych o 3.5 km Barsz-
czowicach , ale gdy na pomoc wyruszy-
ły stamtąd dwie drużyny AK było już za 
późno .Po drodze spotkali wracającą z 
Chałupek straż pożarną , złożonych z 
samych Ukraińców. Potem okazało się 
że ta straż nie jechała gasić pożar a żeby 
osłaniać banderowców .
Przed 140 laty Leon Rzewuski powie-
dział „ Niema nic gorszego, jak dwie na-
rodowości w walce ze sobą pozostające 
; tutaj giną zasady ludzkości i sprawie-

dliwości „
Pewnym pocieszeniem dla nas może 
być to , że okrucieństwo w odwecie ze 
strony polskiej zdarzało się wyjątkowo  
i było z reguły samowolnym działaniem 
jednostek ,przed którym wzdrygał się 
młody żołnierz AK. Przytoczę tu wy-
darzenie ,które miało w lipcu 1944r. Na 
południowy zachód od Lwowa została 
zaskoczona i w okrutny sposób zamor-
dowana i zmasakrowana kurierka idąca 
do oddziału leśnego - wezwani przez 
nią żołnierze AK dobiegli za późno - już 
nie żyła .Zobaczyli jednak i ostrzelali 
sprawców mordu uciekających do są-
siedniej wsi ukraińskiej ,poszli tam by 
szukać morderców i dokonać odwetu .I 
pisze uczestnik tej akcji strz. Tadeusz 
Tarnawski „Gil”   W każdym z domów 
- poza przerażeniem - nie natknęliśmy 
się na jakieś ślady , które by dały po-
wód do zastosowania represji .Ludzie 
byli potulni ,przerażeni ,nie wykazywali 
odruchów agresji - żadnych represji wo-
bec mieszkańców wsi nie dokonaliśmy 
.Widok przerażonych ludzi długo mnie 
prześladował .Doszedłem do wniosku 
że nie nadaję się do takich akcji .Tak 
myślało wielu młodych żołnierzy AK.

Obrona Zuchorzyc !

W obu Biłkach ,Szlacheckiej i Kró-
lewskiej znalazła się prócz właściwych 
mieszkańców Biłek znalazła się cała 
ludnośc polska z okolicznych wsi z 
wyjątkiem Zuchorzyc. Śmiało można 
stwierdzić że w obu tych wioskach ra-
zem ze stałymi mieszkańcami ,mogło 
być około od 8 do 10 000 tyś ludzi. 
Utrzymanie w ryzach tak olbrzymiej 
ilości ludzi i wyżywienie było bardzo 
utrudnione .Często różne grupy tych 
ludzi samowolnie wyruszały na ukraiń-
skie wioski po żywność , bo to dzięki 
Ukraińcom znależli się w takiej sytuacji 
.Tym samym wzmacniali przekonanie o 
potędze oddziałów  biłeckich .Ukraińcy 
twierdzili nawet że biłczanie posiadają 
samolot .
Do Zuchorzyc na noc wysyłano odział 
AK dla wzmocnienia tamtejszej samo-
obrony .W dzień , ze względu na obec-
ność Niemców w obu Biłkach , musiano 
ten oddział wycofywać.
W czasie takiego porannego wycofywa-
nia się z Zuchorzyc został śmiertelnie 
ranny st. sierż. Żółkiewski z Mikłaszo-
wa , dowódca plutonu odwodowego 
.Gdy jego pluton miał wejść do lasu 
oddzielającego Zuchorzyce od Biłki 
Królewskiej , został nagle ostrzelany 
.Żółkiewski sięgnął po granat ,czy to 
granat za wcześnie eksplodował ,czy też 
rzucony wśród drzew odbił się od gałęzi 
i wybuch koło rzucającego ..Pośrednimi 
sprawcami śmierci Żółkiewskiego , któ-
ry zmarł po przetransportowaniu go do 
Biłek ,byli jacyś Polacy .Była to grupa 
z jakiejś ewakuowanej wsi ,która graso-
wała na własną rękę .Pędzili oni właśnie 
zrabowaną Ukraińcom krowę .Prawdo-
podobnie wzięli powracający oddział 
polski za oddział UPA i otworzyli do 
niego ogień.
W tych właśnie dniach doszło jednak 
istotnie do poważniejszych starć z UPA 
w okolicy Biłek .Jeszcze 29 czerwca 
proboszcz grecko-katolicki z Zuchorzyc 
,ks.Piotr Cap , zapewnił listownie księ-
ży w Biłkach , że miejscowym Polakom 
nie stanie się żadna krzywda ze strony 
Ukraińców ,gdy właśnie tego samego 
dnia zostali ostrzelani pracujący w polu 
Polacy z Zuchorzyc.
Zaraz potem w nocy z soboty na nie-
dzielę , z 1 na 2 lipca , doszły wiadomo-
ści do plutonów biłczańskich , znajdują-
cych się  - jak co noc - w Zuchorzycach , 
że w ukraińskiej części wsi ,pojawili sie 
jacyś nieznani ludzie i ze odbywają się 
tam jakieś przygotowania .W Biłkach 
zarządzono stan pogotowia i wzmoc-
niono posterunki . Noc przeszła jednak 
spokojnie .
Wczesnym rankiem zaczął się wycofy-
wać z Zuchorzyc pluton z Biłki Królew-
skiej plut. Rzędzianina , drugi pluton z 
Biłki Szlacheckiej , zatrzymał się jesz-
cze w Zuchorzycach .
Nagle usłyszano strzały od strony Zu-
chorzyc , a po chwili ukazały się kłeby 
dymu . To pluton Michała Wilczyńskie-
go „ Orła „ z Biłki Szlacheckiej podpalił 

stodołę - był to umówiony sygnał alar-
mowy.
Pluton „ Rzędzianina „ zawrócił z dro-
gi i śpiesznie wyruszył z powrotem do 
Zuchorzyc .Słabe siły polskie zaczęły 
się chwilowo wycofywać pod napo-
rem banderowców .Siły UPA oceniono 
na 300 ludzi .W tym samym czasie do 
Biłki Szlacheckiej wpadł na spienionym 
koniu łącznik wysłany z Zuchorzyc z 
meldunkiem o ataku . Por.”Tomasz „ z 
częścią ludzi z plutonu odwodowego  
„Kruka „ , z plutonem kpr. Michała Hre-
czucha zwanego „Michalunio” z częścią 
plutonu odwodowego z Biłki Królew-
skiej oraz ze znajdującymi się w Biłkach 
, przybyłymi tu ze związku z przygoto-
waniami do odbioru zrzutu ,żołnierzami 
z Czyszek i Lwowa natychmiast po-
spieszył na pomoc broniącym się Zu-
chorzycom. Komendę zdał Michałowi 
Kasperskiemu „Michał „ .Razem z por. 
„Tomaszem „ poszli obaj jego zastępcy 
, por. Lege „Emil” i ltn. „Sława” .Jed-
nocześnie przekazano przez łączników 
rozkazy do dowódców plutonów samo-
obrony pozostałych w Biłkach aby ob-
sadzili wszystkie ważne punkty w celu 
uniemożliwienia innym ewentualnym 
oddziałom UPA wysłanie pomocy do 
Zuchorzyc .Grupa operacyjna sierż. „Ja-
strzębia „ otoczyła las czarnuszowicki , 
zamykając drogę od strony Hermanowa 
i Czarnuszowic , a do plut. „Rzędziani-
na „ spieszącego do Zuchorzyc dotarł 
rozkaz ,aby zajął pozycje na północ od 
tej wsi , zapobiegając odsieczy ukraiń-
skiej z lasów połonicko-barszczowic-
kich .Sam por. „Tomasz” poprowadził 
osobiście główną grupę uderzeniową na 
Zuchorzyce .Według ówczesnego mel-
dunku w całej akcji wzięło udział 280 
żołnierzy AK z obu Biłek , w tym takze 
wielu ewakuowanych do tych wsi.
Wspominał potem plut.”Rzędzianin 
„ , który obserwował przebieg całej 
akcji z pozycji zajętych na północ od 
Zuchorzyc , że początkowo przeciw-
nik prowadził silny ogień do polskich 
oddziałów  , zza wysokich miedz , bu-
dynków i drzew. Ukraińcy nie wytrzy-
mali jednak ataku grupy por. „Tomasza 
„ i w popłochu zaczęli wycofywać się 
w kierunku Połonic .Widok był nie do 
opisania .Zarówno uzbrojeni Ukraińcy 
,jak i ludność cywilna podczas ucieczki 
nie trzymali się dróg ,lecz rozsypali się 
po łąkach .Konie przestraszone strzała-
mi i pożarem pędziły jak szalone , toteż 
z wozów sypały się różne sprzęty , po-
ściel , garnki .Dużo wozów na nierów-
nościach przewracało się i konie cią-
gnęły dalej poprzewracane wozy .Tylko 
częśc ludności zmieściła się na wozach 
, a reszta uciekała pieszo , pędząc przed 
sobą bydło .Uzbrojeni banderowcy nie 
myśleli o obronie ludności cywilnej , a 
ponieważ byli silniejsi i nie obciążeni 
, więc daleko w tyle zostawili ludność 
cywilną .Popa złapano na wieży kościel-
nej ale puszczono go wolno. Po stronie 
ukraińskiej zginęło kilkunastu ludzi , w 
tym „sotnyk” nauczyciel , znany nacjo-
nalista , którego znaleziono w bunkrze 
.Kilkudziesięciu było rannych .
Po polskiej stronie był podobno jeden 
zabity i ciężko ranny został Stanisław 
Kasperski „Wrzos” brat Michała Ka-
sperskiego -kula przeszła mu przez po-
liczki.
Por. „Tomasz „ nie zezwolił ścigać ucie-
kających , chcą w ten sposób ochronić  
ludność ukraińską z Zuchorzyc , która 
uciekała ostatnia ..Spalono jednak ukra-
ińską część wsi i szybko wycofano się 
, licząc się z możliwością interwencji 
Niemców
I chociaż akcja została uwieńczona suk-
cesem , Polacy zabrali do Biłek całą 
ludnośc polską z Zuchorzyc , ale opusz-
czonych domów pilnowali aż do nadej-
ścia frontu .Pozostały tam w pierwszym 
okresie grupy operacyjne „Kruka „ i 
„Jastrzębia” , oraz dwa miejscowe zu-
chorzyckie plutony samoobrony.
Na temat przebiegu akcji w Zuchorzy-
cach por. „Tomasz” wysłał meldunek 
do kpt. „Draży „ .Poszli z meldunkiem 
Stanisław Rogoziewicz „Bomba „  czło-
wiek słynący z odwagi i Stanisław Że-
lazny , którzy pełnili służbę kurierską 
.Ponieważ przejście główną drogą Ku-
rowice-Lwów ,było niebezpieczne {zgi-
nął na niej kurier z Czyszek Jan Derkacz 

} udawali się zwykle w nocy na Unter-
bergen , przez las Dąbrowa na zachód 
od Podbereziec , przechodzili przez bło-
ta doliny rzeki Maruńki i zgłaszali się 
w Czyszkach u wach. Andrzeja Kempy 
„Wicek” Tam otrzymywali przewodnika 
na Wólki , dokąd droga też była niebez-
pieczna z uwagi na stanowiska niemiec-
kich reflektorów.
Tym razem napotkali na polach mie-
dzy Biłką Szlachecką a Unterbergenem 
pięciu uzbrojonych Ukraińców , którzy 
ich okrążyli i zaczęli z daleka strzelać 
. Akurat jednak drogą przejeżdżał nie-
miecki samochód pancerny i Niemcy 
zaczęli strzelać zarówno do Ukraińców 
jak i do polskich kurierów. W powsta-
łym zamieszaniu udało im się wyrwać z 
okrążenia i dojść do Czyszek.
Następnego dnia obaj kurierzy wraca-
li z Wólek Przekraczając drogę Lwów 
- Kurowice , zauważyli samochód z 
policjantami ukraińskimi ,którzy je-
chali , jak się domyślali , drogą okręż-
ną z Zuchorzyc do Mikłaszowa , gdzie 
znajdował się posterunek policji .Tego 
właśnie dnia zaginęło pięć osób z Biłki 
Szlacheckiej ,które furmanką udały się 
do Lwowa .Była to Paulina Kubów , 
żona Jana kpr. „Ostrożnego „ ,dowódcy 
plutonu samoobrony , dwie inne kobiety 
i dwóch młodych chłopców .Ciała ich 
znaleziono dopiero po miesiącu mię-
dzy Biłką Szlachecką a Podbereżcami 
. Przypuszczano że zbrodnia ta była 
udziałem owych policjantów ukraiń-
skich w odwet za Zuchorzyce. 

Odwet !

W związku powtarzającymi się napa-
dami UPA na polskie wsie i mordowa-
niem Polaków, dowództwo AK podjęło 
decyzję o odwecie. Wybrano na ten cel 
ukraińską wioskę SZOLOMYJE. wio-
ska ta słynęła z tego ze jej mieszkańcy 
popierali UPA i często w tej wsi stacjo-
nował batalion UPA.  Akcją miał do-
wodzić kapitan armii jugosłowiańskiej 
serb DRAGAN SOTIROVIĆ           ps. 
DRAŻA żołnierz AK człowiek słyną-
cy z odwagi i siły fizycznej (zbiegły z 
niemieckiej niewoli).Wieś miała być 
zniszczona bez względu na jej obronę, 
jednak z uniknięciem ofiar wśród ludno-
ści cywilnej. Do akcji użyto oddziałów 
leśnych i ochotników z BIŁKI SZLA-
CHECKIEJ ,BILKI KRÓLEWSKIEJ I 
CZYSZEK.W sobotę 10 czerwca 1944r.
wyruszyło do akcji ponad 100 dobrze 
uzbrojonych żołnierzy AK.O zmierz-
chu odział przybył na skraj lasu ,około 
1 km od wsi SZOLOMYJA. Nastąpiła 
odprawa ,zostały rozdzielone zadania 
.Kpt. DRAŻA krótko przemówił ,wspo-
mniał pomordowanych Polaków przez 
UPA ,została odmówiona modlitwa za 
pomordowanych Polaków. Po modli-
twie Kpt. DRAŻA wraz z ochotnikami 
z BIŁEK I CZYSZEK wyruszył żeby 
zaatakować wieś od północy .pozosta-
ła część oddziału wraz z dowódcami 
plutonów miała obejść wieś i uderzyć 
od południa. Grupa DRAZY natknęła 
się na placówkę ukraińska uzbrojoną w 
karabin maszynowy, zaskoczonych zli-
kwidowano bez strat własnych. Z dru-
giej strony wsi z głośnym hura zaatako-
wał odział główny ,huk wybuchających 
granatów rozległ się echem po okolicy 
,potem rozbłysła łuna .Żołnierze szyb-
ko biegli przez wieś ,zatrzymując się 
tylko żeby wrzucić butelkę zapalającą 
lub granat -w strzechę lub w okno. Wieś 
została zniszczona .Od akcji w SZOLO-
MYJI brak już doniesień o masowych 
napadach na polskie wsie. Skuteczność 
, gwałtowność i szybkość tej akcji za-
skoczyła UPA. Inicjatywa przechodziła 
w polskie ręce niestety za późno. Kpt. 
DRAŻA po wojnie z kilkoma ludźmi 
przedostał się do FRANCJI .Po tej akcji 
UPA ograniczyła się do wydania ulo-
tek o okrucieństwie Polaków ale od tej 
chwili brak było zmasowanych ataków 
na Polskie wsie .Atak na Szołomyje po-
kazała banderowcom że Polacy nie po-
zwolą się mordować bezkarnie. Inicja-
tywa przechodziła w polskie ręce ,małe 
miejscowości zostały spalone ludność 
Polska wymordowana a silne skupiska 
polskiej samoobrony ,były zbyt silne 
żeby UPA chciała się porwać na nie 
.Niestety zbyt dużo zginęło ludności 

polskiej Armia Krajowa przejmowała 
inicjatywę w okolicy ale już za późno.

/Powyższy dokumentalny  materiał 
Piotr Paczosa  zapisał na swoim blogu, 
ratując od zapomnienia i dla upamięt-
nienia tych tragicznych i trudnych cza-
sów-Redakcja KSI
http://piotrp50.blog.onet.pl/
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Bogusław Szarwiło

Żeby podjąć jakąkolwiek dyskusję na 
temat samoobrony ludności polskiej na 
obszarach objętych eksterminacją przez 
zbrodnicze formacje OUN-UPA należy 
najpierw zdać sobie sprawę z warunków 
w jakich przyszło ją tworzyć.  Przed 
wojną na terenie województwa wołyń-
skiego Polacy stanowili około 16% lud-
ności, województwa stanisławowskiego 
ok.20% i województwa tarnopolskiego 
około 50%, jedynie w województwie 
lwowskim było około 60% POLAKÓW 
. Za okupacji sowieckiej z tych terenów 
wywieziono na wschód około 2 mln 
Polaków. Nie wspomnę już o około 50 
tys. osób zamordowanych na miejscu. 
Praktycznie pozbawiono środowisko 
polskiej inteligencji i kadry dowódczej 
niezbędnej w konspiracyjnych struktu-
rach wojskowych. Okupacja niemiecka 
też nie ułatwiała sprawy, Polacy bacznie 
byli obserwowani zarówno przez oku-
pantów, jak i współpracujących z nimi 
nacjonalistów ukraińskich.  Nie było 
mowy o oficjalnym posiadaniu broni , a 
tym bardziej tworzeniu militarnych od-
działów, chociaż w późniejszym  czasie 
na niektórych terenach Polacy uzyskali  
przyzwolenie na skromne atrapy samo-
obrony. Było to już jednak po ucieczce 
policji ukraińskiej ze służby u  Niem-
ców do lasu.
Takie były realia i dzisiejsze oskarżenia 
pogrobowców OUN, że to Polacy za-
częli pierwsi i są winni mordów, jakie 
miały tam miejsce. Na samym już wstę-
pie dowodzi to naiwności takiej tezy.
Nie zamierzam cytować  tu żadnych 
opracowań, lecz  podzielić się  wiedzą 
uzyskaną od uczestników i świadków 
tamtych wydarzeń, które miały miejsce 
w owym czasie i na wyżej wspomnia-
nych terenach. Najwięcej wiedzy posia-
dłem o województwie wołyńskim, gdzie  
„Fala zbrodni  nacjonalistów ukraiń-
skich” sięgnęła zenitu. Muszę jednak 
dodać, ze w ostatnim czasie trafiłem 

na zaskakujące relacje z województw, 
tarnopolskiego, stanisławowskiego i 
lwowskiego.
Mimo, że skala zbrodni była nieco 
mniejsza, to jednak szokująca , a podziw 
dla postawy samoobrony bardzo wielki. 
Wracając jednak do Wołynia, to nale-
ży powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie 
znajdowali się ludzie przezorni, nie 
wspomnę już o rezerwistach wojsko-
wych, w miarę szybko powstały lokalne 
samoobrony, początkowo pojedynczych 
wsi, dość szybko powiązanych we 
wspólny łańcuch wzajemnego wsparcia. 
Takim przykładem mogą być na przy-
kład wsie zgrupowane wokół  polskiej 
wsi Zasmyki w powiecie kowelskim. W 
tym miejscu należy zwrócić uwagę, że 
mimo pozorów,  trzonem spontanicznie 
powstających oddziałów  samoobro-
ny ,dość często były zakonspirowane 
komórki AK zawiązane w 1942r. Byli 
wojskowi  potrafiący dokonywać stra-
tegicznej oceny sytuacji, przyczynili się 
do powstania kilku silnych ośrodków 
samoobrony, które skutecznie przeciw-
stawiały się zbrodniczym formacjom 
OUN-UPA. Nawet mało zorientowani 
słyszeli o Samoobronie Przebraża, naj-
większej i dlatego najlepiej opisanej. Na 
terenie Wołynia jednak było znacznie 
więcej takich ośrodków samoobrony, o 
których mało do tej pory napisano i stąd 
taka mała wiedza, nie tylko w naszym 
społeczeństwie, ale nawet wśród histo-
ryków IPN. Dlatego będziemy więcej 
o tym pisać, ba, nawet dokumentować 
i to nie tylko na tych łamach. Dziś chcę 
wspomnieć, że pierwszy większy ośro-
dek polskiej samoobrony zorganizowa-
no na początku maja 1943 r. w Pańskiej 
Dolinie w powiecie dubieńskim. Ośro-
dek ten stoczył ciężkie walki – odparł 
trzy napady UPA: 22 czerwca, 27 lipca 
i 15 sierpnia 1943 r.  Faktem jest, że 
uzbrojenie oddziałów samoobrony sta-
nowiło  bardzo poważny problem i czę-
sto było nie najlepsze, ale stare nawyki z 
czasów zaborowych chomikowania bro-
ni porzucanej w różnych potyczkach, w 
tym przypadku dawały jakiś początek. 

Inną sprawą było ulubione zajęcie, nie-
legalne, polowanie na zwierzynę leśną, 
co również wiązało się z posiadaniem 
broni, też okazało się przydatne. W 
wielu przypadkach po pierwszych na-
padach na polskie wsie, udawało się 
namówić Niemców do przydziału kil-
ku sztuk broni w celu samoobrony. Nie 
wyczerpywało to jednak potrzeb i nie 
zabezpieczało w pełni przed siłą ognia 
jaką dysponowały oddziały OUN-UPA, 
w większości uzbrojone przez Niemców 
w ramach współpracy w ukraińskich 
formacjach policyjnych. Polacy kupo-
wali więc broń od Niemców, Węgrów 
a nawet samych Ukraińców pazernych 
na złoto, żywność, czy bimber. Każdy 
sposób był dobry, dla wszystkich tych 
którzy mieli pełną świadomość narasta-
jącego zagrożenia. Gorzej było w takich 
miejscowościach, gdzie bagatelizowa-
no zagrożenie, lub strach paraliżował 
jakiekolwiek działania obronne. Nie-
stety zbyt wiele było takich wsi, które 
zapłaciły za to najwyższą cenę, cenę 
absolutnej zagłady. Samoobrona przy-
bierała różne formy, byli tacy Polacy co 
widząc zagrożenie dla siebie i bliskich, 
zgłaszali się  na służbę do policji nie-
mieckiej, lub w skrajnych przypadkach 
wyjeżdżali nawet na roboty do Niemiec. 
Większość jednak postanowiła bronić 
swoich „małych ojczyzn” z bronią w 
ręku. Pierwsze samoobrony nie były w 
pełni przygotowane do walki, ale przy-
najmniej stwarzały takie pozory. Przede 
wszystkim wprowadzono patrolowanie 
terenu i  baczne obserwowanie poczy-
nań oddziałów OUN-UPA. Wiosna i 
początek lata, kiedy pierwsze napady 
i mordy  w pełni ujawniły intencje na-
cjonalistycznej partyzantki ukraińskiej, 
dowództwo AK wydało spóźniony roz-
kaz o tworzeniu oddziałów samoobro-
ny i lotnych oddziałów partyzanckich. 
W kilku przypadkach, jak np. w Prze-
brażu dozbrojono samoobronę bronią 
z zasobów AK. W większości jednak 
samoobrony uzbrajały się same dzięki 
inwencji i pomysłom swoich lokalnych 
dowódców. Trzeba jednak wyraźnie po-

wiedzieć, że wsparcie i symbioza z lot-
nymi oddziałami partyzanckimi bardzo 
poważnie podniosło morale ludności 
cywilnej i zwiększyło szanse przetrwa-
nia. Oddziały partyzanckie mimo, że 
w większości były złożone z młodych 
ludzi, to jednak miały za dowódców 
byłych wojskowych, często oficerów 
wojska polskiego. Bardzo wielu z tych 
ludzi stało się legendą, dzięki swoim 
czynom i poświęceniu w obronie lud-
ności cywilnej.  Na Wołyniu właśnie  te 
oddziały dały początek 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty, do której weszły 
również z małymi wyjątkami  również 
oddziały samoobrony z całego obszaru. 
Te wyjątki to oddziały samoobrony ze 
wschodnich obszarów Wołynia, w tym 
Przebraże.  Oddziały te zostały rozbro-
jone przez sowietów, tuż po przejściu 
frontu. Wyzwolenie , lub lepiej druga 
okupacja sowiecka wcale nie zabezpie-
czyły  Polakom  bezpieczeństwa i obro-
ny przed atakami ze strony banderow-
ców. Sytuacja taka powstała na terenach 
wschodnich województw Małopolski i 
kilku powiatów Wołynia. Tu zaczyna się 
następny rozdział, albo inny sposób sa-
moobrony ludności polskiej. Młodzież i 
starsi ludzie których nie zmobilizowano 
do wojska,  mieli tylko jedną możliwość 
obrony , wstąpienie do „Istriebitielnych  
batalionów”  dowodzonych w większo-
ści przez sowietów. Oddziały te zapew-
niały bezpieczeństwo cywilom do czasu 
tak zwanej repatriacji Polaków z dawnej 
Polski do nowej. Ta historia jest również 
mało znana, ale  jest to również historia 
samoobrony i to  na większym obszarze 
niż Wołyń. Powstanie 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK w styczniu 1944 
r. przyczyniło się do wyczyszczenia 
zachodnich terenów zaplecza frontu, z 
grasujących tam oddziałów OUN-UPA.
Mimo to mieszkańcy tych terenów, do 
chwili wyjazdu za Bug, wcale nie czuli 
się do końca bezpieczni, bo wszystkie 
oddziały samoobrony , jak wcześniej 
wspomniałem, znalazły się w składzie 
wspomnianej dywizji, jak i wszyscy 
mężczyźni zdolni do służby wojskowej. 

Wielu matkom czy żonom odchodzący 
obrońcy  pozostawiali dla obrony broń 
i granaty. Takie i inne epizody zna-
ne mi są z opowiadań rodziców, bra-
ta i licznej rodziny która brała czynny 
udział we wszystkich wyżej opisanych 
wydarzeniach. Zupełnie na marginesie 
wspomnę, że w domu moich rodziców 
była placówka samoobrony, a w wiosce 
oddział dowodzony przez por. ”Jawo-
ra”. To między innymi z tego powodu 
pogłębiam wiedzę o tych wspaniałych 
ludziach, członkach samoobrony i póź-
niej żołnierzach 27 Dywizji Piechoty, bo 
nie wykluczone, że ich zasługą jest fakt, 
że jest komu o tym wszystkim napisać. 
Sądzę, że nie jestem odosobnionym 
przypadkiem i może ktoś z czytających 
ten tekst również  poczuje się zobo-
wiązany do upamiętnienia podobnych 
faktów. Pięknie to uczynił pan Piotr Pa-
czosa opisując w doskonały sposób sa-
moobronę  Biłki Szlacheckiej .Na dzień 
dzisiejszy jest to pierwszy taki opis , jaki 
spotkałem, pochodzący z województwa 
lwowskiego. Inny ciekawy opis z wo-
jewództwa tarnopolskiego pozostawił 
potomnym Kazimierz Olender.  Pisać 
trzeba, aby nic  nie umknęło pamięci, 
tym bardziej, że zbliżamy się również 
do 70 rocznicy powstania „Samoobro-
ny ludności polskiej „ w wyżej wymie-
nionych już województwach. Oddając 
cześć wszystkim tym co w obronie in-
nych oddali swoje życie, nie możemy 
zapomnieć również o tych co przeżyli 
ten tragiczny dla naszego narodu czas i 
jeszcze pośród nas żyją, często jako bez-
imienni bohaterowie. Oni muszą wie-
dzieć, że chociaż państwo polskie o nich 
nie pamięta, to uratowane od zagłady 
młode pokolenia pamiętają i pamiętać 
będą. Cały czas pozostały do obchodów 
okrągłej rocznicy powstania i walki sa-
moobrony, mam nadzieję, że  zostanie 
wykorzystany nie tylko na wspomnienia 
, ale i dokumentację wszystkich boha-
terskich  poczynań dostarczonych rów-
nież przez naszych czytelników.
Słów kilka o Samoobronie  ludności 
polskiej na Wołyniu i nie tylko.

Słów kilka o Samoobronie  ludności polskiej na 
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Bogusław Szarwiło

W meldunku Komendanta Główne-
go AK do Rządu Polskiego w Lon-
dynie, za okres od 8 - 14 maja 1943 
r., znalazł się następujący zapis: 
„(...) Stan panujący obecnie na Wo-
łyniu, przypomina zupełnie „dzikie 
pola”. Administracja niemiecka jest 
bezsilna i przygląda się wszystkie-
mu biernie”. Sytuacja rzeczywiście 
wymknęła się z pod kontroli oku-
panta. W ciągu marca i kwietnia 
zdezerterowało około 5 tys. poli-

cjantów z ukraińskich policyjnych 
formacji pomocniczych (Ukraini-
sche Hilfspolizei) z bronią w ręku 
zasilając szeregi UPA. W tym miej-
scu warto przypomnieć, że Ukraiń-
ska policja pomocnicza na Wołyniu 
była ważnym ogniwem niemieckiej 
polityki okupacyjnej: nadzorowała 
ściąganie kontyngentów, uczestni-
czyła w Holokauście Żydów i pacy-
fikacjach ludności cywilnej .Wołyń 
płonął, bo zapanowała zupełna anar-
chia. Oprócz oddziałów UPA prze-
prowadzających krwawą „czystkę 
etniczną” ludności polskiej, na tere-

nie Wołynia znajdowały się również 
sowieckie oddziały partyzanckie 
realizujące swoje zadania, a także 
bandy  zwykłych bandytów, de-
zerterów  ze służby niemieckiej i z 
różnych formacji pomocniczych. W 
takich warunkach komendant Wo-
łyńskiego Okręgu AK zmuszony 
był do podjęcia działań mających na 
celu zorganizowanie obrony zagro-
żonej ludności polskiej, a jednocze-
śnie w związku ze zbliżającym się 
frontem wschodnim, przygotować 
plan realizacji  „Burzy” czyli po-
wstanie  powszechne na Wołyniu.  
Mimo, że dopiero w dniu 28 stycz-
nia 1944 r. na odprawie oficerów 
sztabu w miejscowości Suszybaba 
podjęto decyzję powołania do ży-
cia 27 Wołyńskiej Dywizji Piecho-
ty AK, to praktycznie zaczęła ona 
powstawać już z chwilą utworzenia 
pierwszych oddziałów samoobrony 
polskiej. Organizowali je lokalni 
przywódcy społeczności polskiej. 
Pojawiły się one na przełomie 1942 
i 1943 r. bardzo często w oparciu 
o zakonspirowane komórki  ZWZ-
-AK. Początkowo miały one charak-
ter straży obywatelskiej i nie były 
jeszcze zdolne do długiej, planowo 

prowadzonej obrony przed atakiem 
liczniejszych, znacznie lepiej uzbro-
jonych i często sprawnie dowodzo-
nych oddziałówUPA. Takim przy-
kładem są wydarzenia z
 kwietnia 1943 r. kiedy doszło do 
próby obrony polskich wsi, np. w 
Rafałówce koło Przebraża, gdzie 
udało się odeprzeć atak Ukraińców 
i w Kutach (Kątach) w powiecie 
krzemienieckim; gdzie mimo obro-
ny zginęło 43 Polaków, a pozostali 
uciekli do Krzemieńca.  
Dopiero wtedy, Komendant Wołyń-
skiego Okręgu AK 17 maja 1943 
r. wydał rozkaz organizowania sa-
moobrony w rejonach o przewadze 
ludności polskiej i tworzenia  zbroj-
nych oddziałów dyspozycyjnych i 
zorganizowanie systemu alarmo-
wego. Za tym poszły następne dys-
pozycje, w czerwcu skierowano do 
powstających oddziałów samoobro-

ny  znaczną część kadry dowódczej 
, a czasami i sprzętu lub uzbrojenia 
Dnia 20 lipca 1943r. zadecydowa-
no o utworzeniu oddziałów party-
zanckich na Wołyniu. Jak podają 
wszyscy znawcy tej problematyki, 
o których napiszę na końcu, zorga-
nizowano następujące oddziały par-
tyzanckie:
- „Łuna” – pod dowództwem ppor. 
Jana Rerutko („Drzazga”). Po jego 
śmierci od 10 listopada 1943 r. od-
działem dowodził por. Zygmunt 
Kulczycki („Olgierd”). Oddział 
„Łuna” liczył 107 ludzi i współdzia-
łał z bazą samoobrony w Przebrażu 
w powiecie łuckim.
- „Jastrząb” – pod dowództwem por. 
Władysława Czermińskiego („Ja-
strząb”) liczący około 150 ludzi. 
Oddział działał w rejonie baz samo-
obrony w Zasmykach i Kupiczowie 
w powiecie kowelskim.

ZAPOMNIANA DYWIZJA 
Z „DZIKICH PÓL” KRESÓW

/Grupa żołnierzy I/43pp „Korda” z książki W.Filara  „Burza na Wołyniu”

/OP „Łuna” na Mszy św. Przed przysięgą. Okolice Hanina k.Przebraża  z książki W.F
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- „Bomba” – pod dowództwem kpt. 
Władysława Kochańskiego („Bom-
ba”, „Wujek”). Oddział liczył oko-
ło 500 żołnierzy i działał w rejonie 
bazy samoobrony Stara Huta w po-
wiecie kostopolskim.
- „Strzemię” – pod dowództwem 
por. Zenona Blachowskiego („Strze-
mię”). Oddział liczył około 100 par-
tyzantów, działał w rejonie bazy sa-
moobrony Rudnia Lwa w powiecie 
sarneńskim.
- „Gzyms” – pod dowództwem por. 
Franciszka Pukackiego („Gzyms”) 
liczący około 80 żołnierzy. Oddział 
działał w rejonie ośrodka samoobro-
ny Stójło-Witoldówka w powiecie 
zdołbunowskim.
- „Ryszard” – dowodzony przez por. 
Ryszarda Walczaka („Ryszard”). 
Oddział liczył około 80 ludzi. Dzia-
łał w obronie ośrodka Lubomirka-
-Klewań w powiecie rówieńskim.
- „Sokół” – dowodzony przez por. 
Michała Fijałkę („Sokół”), liczący 
około 120 żołnierzy. Działał w re-
jonie samoobrony Zasmyki-Kupi-
czów w powiecie kowelskim.
- „Kord” – dowodzony przez por. 
Kazimierza Filipowicza („Kord”). 
Oddział liczył około 80 partyzan-

tów i współpracował z ośrodkiem 
samoobrony w Rymaczach-Jago-
dzinie w powiecie lubomelskim.
- „Piotruś” – dowodzony przez 
ppor. Władysława Cieślińskiego 
(„Piotruś”), liczący około 80 ludzi. 
Oddział działał w obronie ośrodka 
Spaszczyzna-Bielin.
Realizacja planu ,Burza” rozpo-
częła się 15 stycznia 1944 roku. 
Inspektorom rejonowym wydany 

został rozkaz nakazujący mobiliza-
cję oddziałów konspiracyjnych AK 
i skierowanie ich do rejonu kon-
centracji w zachodniej części Wo-
łynia. Na miejsca zbiórki oddzia-
łów wyznaczono rejon samoobrony 
polskiej w Zasmykach, położony 
na południe od Kowla oraz rejon 
samoobrony w Bielinie, położony 
na północ od Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Ze zmobilizowanych 
członków konspiracji miejskiej  i   
samoobrony wiejskiej formowano 
oddziały wojskowe i łączono je z 
oddziałami partyzanckimi, które 
działały już w terenie. Tym spo-
sobem w rejonach koncentracji 
sił zbrojnych Okręgu AK Wołyń, 
postawiono pod bronią ponad 6,5 
tyś. żołnierzy, gotowych do pod-
jęcia działań bojowych przeciwko 
Niemcom, co stanowiło 21% ogól-
nego stanu sił Okręgu. Zorganizo-
wano dwa zgrupowania pułkowe: 
kowelskie p.k. „Gromada” i wło-
dzimierskie p.k. „Osnowa”.
Dowódcą zgrupowania „Groma-
da” i jednocześnie 50 pp został mjr 
Szatowski „Kowal”, „Zagończyk”. 
Przy sztabie zgrupowania utwo-
rzono: pluton żandarmerii i ochro-

ny sztabu, pluton saperów, pluton 
rozpoznawczy, drużynę przeciw-
pancerną oraz kwatermistrzostwo.    
Na dowódcę zgrupowania „Osno-
wa” i jednocześnie 23 pp wyzna-
czono kpt. Kazimierza Rzaniaka 
„Gardę”. Przy sztabie zgrupowa-
nia utworzono: pluton żandarmerii 
i ochrony sztabu, pluton saperów, 
pluton łączności, pluton zwiadu 
oraz kwatermistrzostwo. Na pla-

cówkach samoobrony pozostało 
około 600 żołnierzy AK, a około 
2500-3500 żołnierzy konspiracyj-
nych z różnych przyczyn nie dotar-
ło do rejonu koncentracji.
W okresie od stycznia do marca 
1944 r oddziały zgrupowań „Gro-
mada” i „Osnowa” przeprowadzi-
ły 16 większych akcji bojowych 
przeciw zgrupowaniom UPA. W 
ten sposób odsunięto zagrożenie 
ludności polskiej zgromadzonej w 
zachodniej części Wołynia, stwo-
rzono warunki do formowania od-
działów zbrojnych z samoobrony. 
4 marca w rejonie Dąbrowa -Za-
smyki doszło do spotkania od-
działu rozpoznawczego kawalerii 
sowieckiej pod dowódctwem kpt. 
Gusiewa  z pododdziałami dywi-
zji. Dowództwo dywizji nawiązało 
współdziałanie taktyczne z jednost-
kami armii czerwonej.
W dniu 20. III nasze oddziały 27 
WDP AK zdobyły Turzysk (połu-
dniowy zachód Kowla), osłaniając 
jednocześnie południowe skrzydło 
oddziałów sowieckich, zdobywając 
stację kolejową Turzysk. Kolejną 
akcją, było opanowanie miejsco-
wości i stacji kolejowej Turopin 

oraz mostu kolejowego na Turii 
między Turopinem i Owadnem.
Te akcje zapoczątkowały otwar-
tą walkę oddziałów 27 WDP AK 
przeciwko okupantowi niemieckie-
mu. Nie będę jednak szczegółowo 
rozpisywał się w tym miejscu, bo 
uczynili to lepiej uczestnicy tych 
walk i badacze historii, zresztą ce-
lem tego artykułu jest tylko zwró-
cenie uwagi czytelników na historię 

tej „ Zapomnianej Dywizji”. Zbyt 
często spotykam się z niewiedzą 
w tym temacie i to nie tylko wśród 
młodzież, ale i średniego pokole-
nia. Dlaczego nadal tak się dzieje? 
Dlaczego  czyny bojowe 27 WDP 
AK nie znalazły należnego uznania 
, mimo wielu wspaniałych publika-
cji w tym również historycznych. 
O walkach dywizji nie mówi się 
lub przedstawia je w nieprawdzi-
wym świetle, w czym  szczególnie 
doskonalą się pogrobowcy OUN-
-UPA. Dlatego wracamy i wracać 
będziemy do tych wydarzeń, aby 
ta skromna cząstka historii walk 
o niepodległość Polski nie została 
zapomniana. Prof. Władysław Fi-
lar użył sformułowania, że dywizja 
ta to „fenomen Polskiego Państwa 
Podziemnego” i słusznie bo takiej 
drugiej nie było. W tym miejscu 
muszę zacytować  pana profesora 
dalej „Działalność polskiego pod-
ziemia niepodległościowego na 
Wołyniu i utworzenie 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty AK przebie-
gały w szczególnych warunkach. 
Motywy zorganizowania dywizji 
i rolę, jaką spełniła na Wołyniu, 
trzeba rozpatrywać na tle zarówno 
ówczesnych uwarunkowań poli-
tycznych (stanowiska polskiego 
rządu na uchodźstwie w sprawie 
granicy wschodniej, stosunków 
polsko-sowieckich), jak i ogólnej 
sytuacji w tym regionie pod oku-
pacją niemiecką, a zwłaszcza tra-
gedii tamtejszej ludności polskiej, 
zagrożonej unicestwieniem ze stro-
ny nacjonalistów ukraińskich. Wy-
darzenia na Wołyniu przebiegały 
bowiem w warunkach antagonizmu 
narodowościowego podsycanego 
przez okupantów, walki politycz-
nej o te ziemie, dezorganizacji ży-
cia gospodarczego i społecznego. 
Rozwijały się gwałtownie i nie-
oczekiwanie. Prace organizacyjne 
związane z tworzeniem dywizji 
podejmowane były w czasie, kie-
dy rzezie ludności polskiej przez 
OUN-UPA przybrały charakter ma-
sowy, a dezorganizacja okupacyj-
nej administracji sięgnęła szczytu.” 
Jeszcze dosadniej złożoność sytu-
acji przedstawia Władysław Koby-
lański ,, W SZPONACH TRZECH 
WROGÓW’’ - Autor książki uczest-
nik jednego z oddziałów podległe-
go 27 Dywizji Wołyńskiej Armii 
Krajowej stwierdza; opisuję tylko 
prawdę i wydarzenia w, których 
brałem udział i byłem ich świad-
kiem. Armia Krajowa prowadziła 
zaciekłe boje z Niemcami , ale też 
z nacjonalistami ukraińskimi oraz 
miała liczne nieporozumienia z 
partyzantką sowiecką, jak również 
z jednostkami Armii Czerwonej. 
Te słowa nie wymagają komenta-
rza.            Stanowisko Sowietów 
do formacji Armii Krajowej od po-
czątku było nie tylko nieprzyjazne, 
ale zdecydowanie wrogie. Regulo-
wała go dyrektywa Stawki Naczel-
nego Dowództwa sowieckiego z 14 
lipca 1944 r. o rozbrojeniu polskich 
oddziałów zbrojnych, podległych 
emigracyjnemu Rządowi polskie-
mu. Zgodnie z powyższą dyrekty-
wą rozbrajano także 27 WDP AK. 
Nic nie znaczyły wspólne walki 
stoczone na Wołyniu i Polesiu. 25 
lipca 1944 r. 27 WDP AK dzię-
ki podstępowi została rozbrojona 
,aresztując i wywożąc do obozów 
w głąb Związku Sowieckiego ka-
drę a nawet żołnierzy. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że  jak ocenia 
prof. W. Filar,  27 WDP AK była 
największą jednostką partyzancką, 
która od stycznia 1944 r. do lipca 

1944 r. działała nieprzerwanie jako 
zwarty i zorganizowany związek 
taktyczny. Prowadząc przez sześć i 
pół miesiąca uporczywe walki po-
konała ponad 600 km. Na swoim 
szlaku bojowym, w sześćdziesięciu 
stoczonych większych bojach, po-
niosła znaczne straty wynoszące: 
626 poległych, około 400 rannych, 
195 wziętych do niewoli i 1320 za-
ginionych. Stanowi to 42 % strat w 
stosunku do pierwotnego stanu dy-
wizji. Oddziały dywizji zadały nie-
przyjacielowi straty, które szacuje 
się na 700-750 zabitych, 900-1000 
rannych i 348 wziętych do niewoli.
Tego wszystkiego nie można zapo-
mnieć i przejść obojętnie . Za trzy 
lata będzie 70 rocznica powstania 
i dramatycznej walki tej dywizji, 
najwyższy czas zadbać, aby te ob-
chody nie były tylko „spotkaniem 
koleżeński” byłych żołnierzy tej 
dywizji, ale wydarzeniem krajo-
wym. Nikt nie ma prawa zaprze-
czyć, że dywizja ta i jej żołnierze 
mają swoje miejsce w panteonie 
chwały oręża polskiego. Brak po-
wszechnej wiedzy i tym samym 
godnych obchodów rocznicowych, 
to nie tylko wina państwa polskie-
go i ogólnopolskich mediów, ale 
również istniejącego już znaczny 
czas Okręgu Wołyń  wchodzącego 
w skład Światowego Związku Żoł-
nierzy AK.  Z całym szacunkiem 
do minionych zasług, kiedy zrobi-
li tak wiele, teraz zabrakło im sił 
i wyobraźni, by zadbać o sprawy 
najważniejsze. Upowszechnianie 
wśród młodych pokoleń tego o 
czym  nie pisze się w podręczni-
kach szkolnych i ogólnopolskich 
publikatorach. Otwarcie swoich 
szeregów dla następnych pokoleń, 
synów i wnuków byłych żołnierzy 
dywizji, by dzięki zrozumieniu no-
wych realiów otaczającego świata, 
nie pozwolili zapomnieć społe-
czeństwu o patriotach z kresów. 
Zamkniecie się w wąskim gronie 
ze swoją wiedzą i wspomnienia-
mi  uczyniło bardzo wiele szkody 
i leży u podstaw wielu problemów 
o których nie napiszę, ale będą one 
tematem obecnego zjazdu byłych 
żołnierzy 27 WDP AK. Na zakoń-
czenie muszę napisać kilka słów o 
ludziach, którzy dla sprawy zrobili 
jak do tej pory najwięcej. Michał 
Fijałka pseudonim „Sokół” autor 
książki „27. Wołyńska Dywizja 
Piechoty AK”, Józef Turowski 
„Ziuk” napisał „Pożogę Walki 27 
Wołyńskiej Dywizji AK” i Wła-
dysław Filar „Hora”, „Wendora”  
dostarczył nam „Burzę na Woły-
niu”.Jako byli żołnierze utrwalili 
wszystko to co widzieli, przeżyli i 
uznali godne upamiętnienia. Praca 
olbrzymia, ale realia dzisiejszego 
czasu, kiedy po książkę sięgają 
w większości ludzie starsi, kiedy 
wśród młodego pokolenia pokutuje 
powiedzenie, że „czego nie ma w 
internecie tego nie ma na świecie”, 
należy zrobić krok ku nowym cza-
som.
Tego  niestety nasi szanowni kom-
batanci nie rozumieją i stąd ini-
cjatywa pokolenia które nie chce 
pozwolić, aby zapomniano tego co 
w naszej historii najważniejsze, nie 
tylko dla nas ale i przyszłych poko-
leń. Piszemy i pisać będziemy, za-
praszając do tego również naszych 
czytelników. Stare powiedzenie 
mówi „zegar tyka i czas umyka”, 
obecne „dziś” jutro będzie już hi-
storią, nie wolno więc tracić cenne-
go czasu. 
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/ Grupa żołnierzy I/45 pp   „Gzymsa”. Ostrów Lubelski 1944r. z ksiązki  W.F

 
/III?50 pp w marszu. Prowadzi dowódca I kompanii ppor.Marian Moczulski „Jaszczur”, marzec 1944   Z książki W.Filara
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Feliks Budzisz

W ciekawej książce o kresach Jacek Kol-
buszewski napisał: „Kresy…słowo to cią-
gle budzi niezwykłe i silne wzruszenia. 
Wiążą się z nim wspomnienia osobiste, 
niesie ze sobą pamięć o wielkich, tragicz-
nych nieraz zdarzeniach”.(Kresy, 2004, 
s.261). Pamięć ta jest szczególnie wyrazi-
sta i intensywna w rocznice tragicznych 
wydarzeń 19434r., które  z największą 
siłą i brutalnością wryły się w świado-
mość. Wspominamy dni i noce paraliżu-
jącego lęku i trwogi, przychodzą na pa-
mięć najbliższe i bliskie nam osoby 
pomordowane okrutnie przez oprawców 
z OUN-UPA. Przypominamy sobie sytu-
acje gdy śmierć była obok, gdy dosięgała 
rodzeństwo, dziadków, sąsiadów, gdy pa-
dali oni pod ciosami siekiery, noża, łomu, 
kolby karabinu lub od kuli. A ciebie los 
oszczędził bo ukryłeś się albo cios nie był 
śmiertelny….Wspomnienia tamtych apo-
kaliptycznych wydarzeń, nie dających się 
wyrazić w przekazie słownym, wyciskają 
łzy. I tak już będzie po ostatnie chwile ży-
cia. Okrutne brzemię tej pamięci ze styg-
matem zagłady ciąży każdemu, kto tkwił 
w kręgu tamtych wydarzeń, kto przeżył 
ludobójstwo ludności polskiej, zwłaszcza 
gdy stracił najbliższych. Może i łatwiej 
byłoby znosić ciężar tragicznej kresowej 
pamięci, gdyby ludobójstwo i jego spraw-
cy zostali oficjalnie potępieni, potworne 
mordy bezbronnej ludności nie były 
tchórzliwie przemilczane, przez elity par-
lamenty, rządy, gdyby ofiary ludobójstwa 
były traktowane jak wszystkie ofiary wo-
jennego i i okupacyjnego terroru. Ciężar 
pamięci tragedii kresów byłby mniej do-
kuczliwy i mniej irytujący gdyby ounow-
ska, wierutnie kłamliwa propaganda nie 
panoszyła się w naszych mediach, gdyby 
pogrobowcy OUN-UPA nie narzucali 
uległym redaktorom i wydawcom swojej 
interpretacji stosunków polsko-ukraiń-
skich na Kresach i nie kreowali hajda-
mackich nazistów na bohaterów narodo-
wo-wyzwoleńczych walk. W wyniku 
nachalnej ounowskiej infiltracji i biernej, 
małodusznej, kapitulanckiej postawy 
mamy zafałszowane podręczniki historii, 
leksykony, encyklopedie i wiele innych 
publikacji. Słowo Kresy, zwłaszcza połu-
dniowo-wschodnie od południowego Po-
lesia do Karpat, niesie ze sobą również 
pamięć bezgranicznego bohaterstwa, któ-
re przejawiały kresowe samoobrony w 
obronie życia kilkuset tysięcy polskiej 
ludności. Żołnierzami samoobrony byli 
członkowie skazanych na zagładę rodzin, 
często młodociani, źle uzbrojeni. Broń 
palną, jeżeli nie miało się własnej, wydo-
bytej z kryjówek, można było, jeżeli dopi-
sało szczęście, kupić za wysoką cenę(zło-
to, słonina, bimber)u Niemców czy 
Węgrów albo otrzymać zdobyczną czy po 
poległym koledze. Jedną z wielu samo-
obron Wołynia była legendarna samo-
obrona w polskiej wsi Zasmyki, otoczo-
nej koloniami z przewagą ludności 
polskiej, odległej 15km na południe od 
Kowla. Utworzyła ją 13-osobowa grupa 
młodzieży z Radowicz, przybyła do Za-
smyk 13 lipca 1943r. Radowicze- wieś 
odległa 7km od Zasmyk, zamieszkania 
głównie przez wieś polską: 95 rodzin, 
około 500 osób. Część stosunkowo licz-
nej młodzieży miała przeszkolenie para-
militarne w przedwojennym  Związku 
Strzeleckim, co w eksperymentalnym 
1943r. miało decydujący wpływa na jej 
zwartość, zdyscyplinowanie, odwagę i 
determinację walki w obronie swoich ro-
dzin. Tylko walka była wówczas szansą 
na przetrwanie; obojętność, bierność nie 
dawała szansy na przeżycie. Rok 1943, 
zwłaszcza czerwiec, lipiec, sierpień były 
czasem intensywnych masowych mor-
dów. Wołyń obficie spływał polską krwią 
i płonął. We dnie wzbijały się nad hory-
zont słupy czarnego dymu, nocami łuny 
krwawiły niebo. Masowe rzezie które fa-
lami szły ze wschodniego Wołynia, w lip-
cu dotarły do Bugu. Pożoga zbliżała się 
do Radowicz. W dniach od 10 do 13 lipca 

osiągnęła apogeum ludobójstwa: OUN-
-UPA z miejscową czernią mordowała 
ludność polską w ponad 16o miejscowo-
ściach południowo-zachodniego Woły-
nia. Niedziela 11 lipca była najkrwawszą 
niedzielą w naszej historii. Hiobowe wie-
ści o potwornych masowych rzeziach, 
również w kościołach(Poryck, Kisielin, 
Krymno, Zabłoćce, Chrynów)dotarły 
szybko do ocalałych jeszcze miejscowo-
ści, również Radowicz, wywołując lęk, 
trwogę, rozpacz zdesperowanej polskiej 
ludności. Krzepiącym płomykiem nadziei 
był przyjazd do Radowicz 7 lipca por. 
Zygmunta Rumla, komendanta BCh na 
Wołyń i jego oficera do zleceń specjal-
nych por. Krzysztofa Markiewicza, wy-
słanych z Kowla przez delegata Rządu. 
Celem rozmów było wstrzymanie przy-
gotowywanych  masowych rzezi. Ofice-
rowie-parlamentarzyści zatrzymali się u 
Leśniewskich na konsultacje z miejscową 
konspiracją, której w tym czasie przewo-
dził Henryk Nadratowski.  „Znicz”, brat 
Leśniewskiej, opiekujący się jej rodziną, 
której UPA 10 kwietnia zamordowało 
ojca Marcelego i dwóch dorosłych sy-
nów: Eugeniusza i Antoniego. Po zasię-
gnięciu informacji o sytuacji w terenie 
oficerowie udali się do Osiecznika, pol-
skiej wsi, dokąd zawiózł ich sąsiad Le-
śniewskich Witold Rakowski. Upowcy w 
sztabie na Wołczaku zażyczyli sobie, by 

delegaci przyjechali następnego dnia do 
Kustycz, gdzie powiózł ich Witold Do-
browolski z sąsiedniej Kowalówki. Jesz-
cze tego dnia tj. 10 V, w sobotę, wszyst-
kich trzech zamordowali upowcy przez 
rozerwanie końmi. Wyjeżdżając z Rado-
wicz parlamentariusze ustalili, ze „Zni-
czem”,że jeżeli nie wrócą z rozmów, 
oznaczać będzie iż sytuacja jest groźna i 
rodziny polskie pod eskortą miejscowej 
młodzieży powinny niezwłocznie udać 
się do Zasmyk i tam zorganizować samo-
obronę. Na ostateczne podjęcie tej decyzji 
wpłynęła też wiadomość o mordzie w Ki-
sielińskim kościele, którą przywiózł 12 
VII ojciec Filipa Ożarowskiego z Nyr, 
łącznik Inspektoratu AK Kowel. Pod jej 
wpływem „Znicz” po namyśle na małej 
kartce napisał: „Wszyscy zagrożeni Pola-
cy powinni udać się do Zasmyk, tam 
przystąpimy do organizowania samo-
obrony. O tym powiadomić natychmiast 
zagrożoną ludność polską”(Filip Ożarow-
ski, Gdy płonął Wołyń,Chicago 1996, 
s.85 i nast.). Kartkę otrzymał Stanisław 
Romankiewicz, który powiadomił o tej 
szczególnie dramatycznej decyzji swoich 
łączników. Ryszard Romankiewicz, 
wówczas kilkuletni wspomina:”….13 VII 
opuściliśmy swój dom, zostawiając więk-

szość dobytku…Na dwie furmanki zała-
dowaliśmy żywność i niezbędną odzież. 
Zbiórka miała nastąpić o godz. 13.30 na 
skrzyżowaniu dróg koło Lityńskiego lasu. 
Nasze wozy przybyły pierwsze. Czekali-
śmy na pozostałe, ale nie nadjeżdżały. 
Pojawiły się dopiero około 15.00. Było 
nas 8 rodzin. Po krótkiej wymianie zdań 
mężczyźni podbiegli do swoich wozów, 
skąd wyciągnęli karabiny i założyli na 
głowy furażerki z orzełkami. Widok był 
imponujący, bo oto po kilku latach niewo-
li ukazali się nam polscy żołnierze z bro-
nią w ręku”(Ryszard Romankiewicz, Nie-
bezpieczni sąsiedzi, w:Moje wojenne 
dzieciństwo,tom 13, Warszawa 2004). 
Byli to ppor. Henryk Nadratowski 
„Znicz”, dowódca grupy, Mieczysław 
Bednarek „Mantel”, Tadeusz Golik 
„Gwiazda”, Wacław Rakowski „Wicher”, 
Stanisław Romankiewicz „Zając”, Mie-
czysław  Romankiewicz „Sarna”, Antoni 
Romankiewicz (ojciec), Zygmunt Ro-
mankiewicz „Brzoza”, Jan Sobczyk 
„Buzdygan”, Henryk Sobczyk „Lisek”. Z 
grupą wymaszerowała również Antonina 
Leśniewska :Wierna” jej siostra Jadwiga 
„Kozaczek”  i małoletni brat Zenon „Ga-
łązka”. Wszyscy weszli w  skład zasmyc-
kiej Samoobrony, a następnie w kompa-
nie i bataliony „Gromady”, głównego 
zgrupowania 27 Dywizji AK. Antoni Ro-
mankiewicz posiadał broń krótką , pozo-

stałych dziesięciu kbk Mosin, które po-
rzucili w radowieckim lesie wycofujący 
się w panice w czerwcu w 1941r. czerwo-
noarmiści. Znalazła je mieszkanka Rado-
wicz, Maria Molenda i powiadomiła Sta-
nisława Romankiewicza, który je 
zakonserwował i zakopał z amunicją z 
dala od zabudowań i w tajemnicy nawet 
przed rodziną. Wydobył je z bratem do-
piero na początku lipca, oczyścił z towotu 
i przekazał kolegom z konspiracji. Jego 
odważny czy, przezorność i wyobraźnia 
miały zbawienny skutek, umożliwiły w 
decydującym stopniu zorganizowanie sa-
moobrony, która, rozrastając się obroniła 
przed zagładą dziesiątki tysięcy ludności 
polskiej. Ubezpieczony tabor ruszył do 
Zasmyk. Po drodze natknął się na czotę 
(pluton) ćwiczących rekrutów UPA, na 
szczęście bez broni. Pojawienie się zbroj-
nego oddziału polskiego wywołało wśród 
Ukraińców okolicznych wsi silne wraże-
nie, zdumienie i lęk. Wystraszeni wyol-
brzymiali ten fakt na różne sposoby. Jak 
podaje R. Romankiewicz w swoich 
wspomnieniach wójt ukraiński w Turzy-
sku, ogłosił na sesji sołtysom, że Roman-
kiewicze wywieźli do Zasmyk dwa wozy 
pełne broni ręcznej i maszynowej. Tego 
rodzaju pogłoski rozsiewali i Polacy, by 

wywołać większy respekt do słabej wów-
czas samoobrony. Byłem świadkiem jak 
J. Sobczyk „Buzdygan” na przepustce 27 
VII u swego sąsiada Ukraińca Dmytra 
Sabczuka opowiadał zebranym wokół 
niego Ukraińcom o doskonałym uzbroje-
niu licznego oddziału samoobrony. O 
tym, że UPA uwierzyła w ogromną siłę 
zbrojną polskiego oddziału świadczy ze-
znanie Jurija Stelmaszczyka „Rudego”, 
odpowiedzialnego za rzezie ludności pol-
skiej na zachodnim Wołyniu, złożone 
przed sądem w Kijowie 6 VIII 1945r.: 
„zadanie(ludobójstwa – F.B.) zostało wy-
konane we wszystkich rejonach, prócz 
turzyckiego. „Sosenko” (Porfiryj Anto-
niuk – F.B.) polecił przeprowadzić „ak-
cje” „Besketowi”, który bał się ruszać 
Polaków, ponieważ dowiedział się, że w 
turzyskim rejonie był zorganizowany od-
dział Polaków o sile 1500 uzbrojonych 
ludzi, gotowych do sprzeciwu” (Wiktor 
Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i 
UPA, Toronto 2000, s. 444.). Zasmycka 
samoobrona szybko rosła w siłę wchła-
niając mężczyzn, z kilku okolicznych 
gmin zagrożonych lub krwawo specyfi-
kowanych przez OUN-UPA. Tylko z Ra-
dowicz dodatkowo wstąpiło do samo-
obrony 36 mężczyzn w różnym wieku. 
Wkrótce, bo już 16 VII przybył z Kowla 
do Zasmyk z kilkuosobową zbrojną grupą 
legendarny :Jastrząb”, por. Władysław 
Czermiński, który z miejsca rozpoczął in-
tensywne szkolenie strzeleckie oddziału; 
19 sierpnia do Zasmyk przybył cicho-
ciemny por. Michał Fijałka „Sokół”, 
okryty wkrótce legendą wspaniałego do-
wódcy.  Obaj oficerowie z udziałem „Zni-

cza”, jako oficera logistyki, prowadzili 
ćwiczenia wojskowe, dokonując prze-
marszów wokół zasmyckiej bazy, obej-
mującej już kilka kolonii zapełnionych do 
ostateczności uciekinierami, pozorując 
wielką siłę samoobrony, podnoszą na naj-
wyższych warunkach, poziom jej zdolno-
ści bojowych i żołnierskie morale. Duże 
zasługi w kształtowaniu postaw żołnierzy 
samoobrony  położył również miejscowy 
proboszcz ks. Michał Żukowski, misjo-
narz z Podola, utalentowany mówca. 
Dzięki wysokiej sprawności bojowej i 
determinacji walki na śmierć i życie, 
ochotnicza 50-osobowa grupa żołnierzy 
samoobrony dowodzona przez obu uta-
lentowanych oficerów, odniosła 31 VIII, 
o świcie, w Gruszówce pod Zasmykami, 
walne zwycięstwo nad co najmniej dwo-
ma sotniami UPA i tłumem miejscowej 
czerni, szykującymi się do likwidacji sa-
moobrony i wymordowania zgromadzo-
nej ludności polskiej. OUN-UPA była 
pewna, że powtórzy swoje zwycięstwo 
odniesione w Hucie Stefańskiej i okolicz-
nych wsiach, gdzie rozbiła polską samo-
obronę i wymordowała kilkaset polskich 
uciekinierów.  Dzięki zwycięstwu wielu 
polskim rodzinom z Radowicz, w tym i 
nam z mamą i siostrą(ojciec był już w sa-

moobronie)udało się bez większych prze-
szkód uciec do Zasmyk. Dla ludności 
polskiej, wątpiącej już w przetrwanie, 
zwycięstwo w Gruszówce było źródłem 
nadziei i otuchy. Niestety w bitwie tej po-
legł, Stasio Romankiewicz. Jego śmierć 
przeżyliśmy głęboko. Na pogrzeb 1 wrze-
śnia przybyły tłumy uciekinierów i miej-
scowej ludności. Ks. M. Żukowski wy-
głosił płomienne kazanie. Oznajmił, że za 
chwilę uderzy dzwon, ukryty i milczący 
od 17 września 1939r. Kapłan obwieścił 
również dla pokrzepienia serc skazanych 
na zagładę – powstanie skrawka wolnej 
Polski: Rzeczpospolitą Zasmycką. Gdy 
uderzył dzwon, tłum  załkał płakały ko-
biety, dzieci, starcy, żołnierze. A dzwon 
zanosił w błękitne niebo to skargę najbo-
leśniejszą to brzmiał zwycięsko budząc 
nadzieję i głosząc hołd bohaterstwu wal-
czących o przetrwanie. Stasio nie był 
pierwszą  ani ostatnią ofiarą OUN-UPA z 
radowieckiej jedenastki, właściwie czter-
nastki. 18 VI zostali ujęci przez upowców 
w polskich mundurach i zamęczeni Mie-
czysław Bednarek oraz czterech jego to-
warzyszy z placówki samoobrony w Ju-
lianowie koło Turzyska: Jan Kwiatkowski, 
Jarosz, Sztuciec i Kościński. Tego dnia 
przyjechaliśmy z ojcem do młyna w 
Wierzbicznie, widzieliśmy jak bednarow-
cy wieźli ich na furmankach. Zatrzymali 
się przy młynie, witani gromkimi okrzy-
kami Ukraińców. Jako następny z rado-
wickiej grupy poległ 3 IX Tadeusz Golik 
w nieustalonych okolicznościach, pod-
czas dramatycznej ewakuacji ludności 
polskiej z Osiecznika przez odział samo-
obrony pod dowództwem „Jastrzębia” i 
„Sokoła”. Antoni Romankiewicz (ojciec) 
zginął 25 XII w Janówce w obronie bazy 
zasmyckiej, zaatakowanej przez duże siły 
OUN-UPA. Henryk Sobczyk poległ 14 
IV 1944r. w bitwie z Wehrmachtem w la-
sach mosurskich.  Żyje Jan Sobczyk, 
dwukrotnie ranny w  walkach z Niemca-
mi i w wyniku przypadkowego zbombar-
dowania przez samolot sowiecki obozu 
koncentracyjnego w Okszowie koło 
Chełma. Samolot, schwytany w strumień 
niemieckiego reflektora, ratował się przed 
zestrzeleniem głębokim nurkowaniem, 
ale żeby wznieść się i dołączyć do eska-
dry musiał pozbyć się bomb które zburzy-
ły 3 baraki, zabijając i raniąc kilkunastu 
więźniów. Żyją również Antonina Le-
śniewska – Fijałka, żona „Sokoła” i jej 
brat Zenon. Polegli również inni radowi-
czanie którzy wstąpili do samoobrony i 
oddziałów „Sokoła” i „Jastrzębia”. Stani-
sław Mazurek, Józef Rak zginęli w bi-
twach z Niemcami w lasach mosurskich; 
Piotr Szewczyk poległ w lasach Szackich, 
Bolesław Laszak już w LWP na Wale Po-
morskim, Czesław Rakowski 19 IV 
1945r.  pod Berlinem, Tadeusz Rakowski 
26 IV 1946r. w zasadzce UPA pod Hru-
bieszowem.  Radowiczanie w batalionach 
„Jastrzębia” i „Sokoła” przeszli bohater-
ski szlak bojowy od Zasmyk do Skrobo-
wa, gdzie 27 Dywizja AK została  25 VII 
1944r. rozbrojona przez Armię Czerwo-
ną. Największą zasługą oddziałów Dywi-
zji było uratowanie przed zagładą ze stro-
ny OUN-UPA.  Kilkaset tysięcy ludności 
polskiej.  Jej oddziały prowadziły bezu-
stanne walki z  atakującymi bandami 
UPA, a w 1944r.  – z frontowymi jednost-
kami Wermachtu.  Wołyniacy, zwłaszcza 
Ci ratowani przez samoobrony i oddziały 
AK, zachowują we wdzięcznej pamięci 
swoich obrońców. Boleją z poczuciem 
głębokiego upokorzenia, że nasze elity, 
Prezydent RP, rząd, parlament, historycy, 
część hierarchii kościelnej, literaci nie 
zdobyli się na ludzkie uczucia nawet w 
okrągłe rocznice, na złożenie hołdu boha-
terskim żołnierzom, nie uczcili godnie 
pamięci ofiar OUN-UPA, niejednokrotnie 
przecież własnych rodziców, braci, sióstr, 
dziadków, krewnych, okrutnie pomordo-
wanych przez barbarzyńców. Jest to po-
nury objaw etycznej degrengolady, cy-
nicznej wybiórczej pamięci, dzielenia 
ofiar na godne czci i pamięci i skazane na 
zapomnienie. Efektem takich postaw i za-
chowań  jest drastyczne fałszowanie na-
szych dziejów kresowych z pogardą dla 
prawdy historycznej, ludzkiego cierpienia 
i bohaterstwa.

Cmentarz w Zasmykach

W HOŁDZIE BOHATEROM 
ZASMYCKIEJ SAMOOBRONY
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Bogusław Szarwiło    

Tadeusz Paszkowski urodził się 
12.05.1912 r. w licznej rodzinie we wsi, 
Janówka, gmina Lubitów, pow. Kowel.
Rodzina miała mocno zakorzenione pa-
triotyczne tradycje niepodległościowe. 
Ukończył gimnazjum im. Juliusza Sło-
wackiego w Kowlu w 1932 roku. Lata 
1932-1933 to zasadnicza służba wojsko-
wa w Szkole Podchorążych Artylerii we 
Włodzimierzu Wołyńskim i w drugim 
pułku artylerii ciężkiej w Chełmie Lu-
belskim.

Dnia 1 stycznia 1935 r. kapral pod-
chorąży Paszkowski uzyskał stopień 
podporucznika rezerwy w artylerii.Po 
powrocie do cywila, podjął pracę na 
stanowisku referenta podatkowego i 
ewidencji ludności w Urzędzie Gminy 
w Hołobach. Mieszkał tam i pracował 
do dnia wybuchu II wojny światowej. 
Został zmobilizowany 14 sierpnia 1939 
r. i brał udział w kampanii wrześniowej,
jako komendant transportu amunicji. 
Udało mu się uniknąć niewoli niemiec-
kiej i sowieckiej, chociaż nie było to 
proste i łatwe. Od września 1941 już 
był  w ZWZ i następnie w Armii Krajo-
wej. Tworzył na swoim terenie struktury 
podziemnej armii Państwa Polskiego.
Z chwilą pojawienia się zagrożenia ze 
strony OUN-UPA uaktywnił oddziały 

samoobrony we wsi Janówka i Stani-
sławówka.Oddziały te weszły w skład 
ośrodka samoobrony w Zasmykach i 
pod dowództwo „Jastrzębia”( por.Czer-
mińskiego).Stąd udział w różnych ak-
cjach z jego rozkazu. W grudniu 25-ego 
1943r.
ppor. Paszkowski ps. „Jawor” dowodził 
obroną Janówki i Stanisławówki (osłona 
Zasmyk) przeciwko przeważającym si-
łom UPA.Późniejsze opisy tej bitwy nie 
oddawały całej prawdy o jej przebiegu, 
przełożeni zwycięstwo przypisali komu 
innemu. Faktem jednak jest i wielu lu-
dzi to pamięta, że w Janówce nie doszło 
do rzezi jej mieszkańców. Podobnie 
miała się sprawa z atakiem Niemców 
w dniu 19 styczna 1944r. na Zasmyki. 
To ppor.”Jawor” ze swoim oddziałem z 
Janówki przybył z pomocą i zatrzymał 
Niemców którzy zajęli już pół wioski. 
Powołanie do życia 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty i intensywne działania 
organizacyjne w lutym i marcu 1944r. 
spowodowały nowe przydziały. Oddzia-
ły samoobrony, poszczególnych wsi we-
szły w skład baonu „Siwego” (por.Wa-
lerego Krokaya).Dlatego ppor. „Jawor” 
został dowódcą II plutonu, 2 kompanii
ppor. „Prawdzica” (Mścisława Sławo-
mirskiego).Od tej pory brał udział w 
walkach nie tylko z UPA, ale i regular-
nymi jednostkami armii niemieckiej. 
Przeszedł cały szlak bojowy 27 WDP 
AK, aż do rozbrojenia w Kozłówce w 

dniu 25 lipca 1944 r.Nie od razu pogo-
dził się z zaistniałymi faktami, dlatego 
nie oddalił się zbyt daleko od miejsca 
sojuszniczej zdrady. Zatrzymano go na 
ulicy w Lublinie 30 sierpnia 1944 r. i 
osadzono na słynnym „Zamku”. Razem 
z innymi więźniami został wywieziony 
do obozu internowanych żołnierzy AK 
najpierw w Riazaniu, potem w Czerepo-
wem w ZSRR
Do kraju wrócił 3 listopada 1947r. i 
przyjechał do Szczecina, gdzie zamiesz-
kał założył rodzinę i pozostał na zawsze. 
Pracował na różnych stanowiskach jako 
urzędnik, zmarł nagle 29 grudnia 1988 
roku. Na koniec należy dodać, że w dnia 
21 marca 1950r. decyzja Rządu Emigra-
cyjnego w Londynie został awansowany 
na stopień porucznika.                               Po-
rucznik Tadeusz   Paszkowski
ps. „Jawor” został odznaczony Krzyżem 
Srebrnym Virtuti Militari, Brązowym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem 
Partyzanckim,  Medalem Zwycięstwa i 
Wolności i dwukrotnie Medalem Woj-
ska Polskiego.
Nie pozostawił po sobie żadnych no-
tatek, dlatego wszystko co tu zostało 
napisane to relacja jego żony Marii 
Paszkowskiej i informacje z Książki J. 
Turowskiego
„Pożoga Walki 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK”

Porucznik „Jawor” dowódca 
Samoobrony Janówki

Wiesław Donajski    

Kilka lat temu znalazłem w internecie  
informację o tablicy na kwaterze wo-
jennej cmentarza w Zasmykach gdzie 
wymieniono 76 żołnierzy 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty AK poległych w 
walce i obronie ludności polskiej w la-
tach 1943-1944 i pochowanych na tym 
cmentarzu. Wielu poległych oznaczo-
no jako NN podając tylko pseudonim. 
Część napisów bez pełnych danych, 
oraz wpisy „i 2 żołnierzy”, „i 5 żołnie-
rzy”. Strasznie to przygnębiające, że 
tyle lat minęło od tamtych tragicznych 
zdarzeń w których zginęli a my nadal 
nie znamy ich imion i nazwisk. Poruszył 
mnie szczególnie taki wpis w tej infor-
macji:  „NN ps. „Gołąb”, (obok ktoś 
wyrzeźbił Dulba Stefan)”. Ten zapis 

utkwił mi w głowie, taki wyrzut sumie-
nia i przeświadczenie że długu wdzięcz-
ności przez pamięć o ofiarach tamtych 
czasów nie spłacamy. Kilka dni temu 
na stronie internetowej 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej zna-
lazłem wspomnienia Bogumiła Szarwi-
ło opisujące obronę Janówki podczas 
napadu ukraińskiego 25.12.1943 r. W 
tych wspomnieniach opis bohaterskiej 
śmierci Stefana Dulby: „Dowódca 
rozstawił nas nas na grobli na skos do 
Zasmyk, tworząc bardziej zwartą linię 
obrony. Ukraińcy wchodzili do wsi i 
zaczęli podpalać po kolei domy. Ktoś 
krzyknął „idą nasi z Zasmyk”, za górką 
we mgle pojawiły się sylwetki zmierza-
jące w naszym kierunku. Dulba ruszył 
na rozpoznanie, z powodu mgły musiał 
podejść na czterdzieści metrów do zbli-
żających się osób. Zgodnie z ustalonym 
hasłem podniósł karabin kolbą do góry, 

zbliżający się zrobili to samo. Partyzant 
zamachał rękami na powitanie, ale tu w 
odpowiedzi padły strzały. Dulba upadł, 
ale na krótko, bo poniósł się i odpowie-
dział ogniem, jedna ze zbliżających się 
sylwetek padła. Seria z automatu po-
nownie rzuciła partyzanta na śnieg, ale 
nie na długo, bo znów poderwał się i 
strzelił zwalając następnego przeciwni-
ka w odpowiedzi grad kul zwalił go na 
dobre. Usłyszeliśmy jeszcze jeden wy-
strzał z jego broni oddany już prosto w 
niebo.....Zginęło siedmiu partyzantów, 
Stanisław Grochowski, Stefan Dulba, 
Bolesław Gissyng, reszty nie znałem. 
Zginął również brat żony, Antoni Ro-
mankiewicz...”
Nieznanemu w czasie stawiania tabli-
cy na kwaterze wojennej zasmyckiego 
cmentarza żołnierzowi  przywrócono 
tożsamość i dodatkowo uczczono pięk-
nym nekrologiem.

Bogusław Szarwiło    

Józef Donajski urodził się 10 marca 
1913 r. w Radomlu gmina Lubitów, po-
wiat Kowel, województwo Wołyń.
Donajscy vel Dunajscy, w rodzinie uży-
wane są obie formy nazwiska, zapuścili 
tu korzenie już w 1880 roku. Józef był 
kolejnym dzieckiem Konstantego Do-
najskiego i Leokadii z Gissyngów.Od 
najmłodszych lat wykazywał zaintere-
sowanie majsterkowaniem, dlatego w 
stosownym wieku ,ojciec oddał go w 
„termin” do mistrza kowalstwa w Kupi-
czowie.Maliczek, Czech z pochodzenia 
zajął się doskonaleniem jego umiejętno-
ści.
W 1934 został powołany do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej, którą za-
kończył w 1936 w stopniu kaprala.
Po powrocie do domu wybudował wła-
sną kuźnię i zabrał się do pracy w swoim 
zawodzie. Dość szybko dał się poznać w 
okolicy jako dobry fachowiec.
Nie zdążył założyć rodziny, jak wybu-
chła wojna. Już w sierpniu 1939 r. został 
zmobilizowany do 50 pułku Strzelców 
Kresowych w Sarnach. Brał udział w 
walkach armii gen. Bortnowskiego na  
Pomorzu. W okolicach Laskowic Po-
morskich dostał się do niewoli niemiec-
kiej i trafił do obozu jenieckiego. W 
1941 r. trzykrotnie próbował ucieczki, 
dwukrotnie trafił za to do „karceru”, ale 
za trzecim razem się udało. Z małą gru-
pą kolegów uciekł z Niemiec, nie zna-
jąc języka, bez dokumentów i zapasu 
żywności. Pieszo przeszedł ponad 800 
kilometrów, idąc tylko nocami i żywiąc 
się tym co na polu można było znaleźć. 
W październiku 1941 r. po 63 dniach 
wędrówki dotarł wreszcie do domu. Tu 
zastał ograbione przez sowietów gospo-
darstwo rodziców, którzy tylko cudem 
uniknęli wywózki na Sybir. Po dojściu 
do sił zabrał się za pracę w gospodar-
stwie.
W 1942 r. Józef Donajski nawiązał kon-
takt z konspiracyjnym podziemiem, 
zaczął tworzyć siatkę w swojej okoli-
cy. Zaprzysiężenia dokonano w kuźni, 
gdzie zapytany o pseudonim, patrząc 
na swoje ręce powiedział „Brudny”.
Gdy w 1943 roku OUN-UPA rozpoczę-
ło krwawą rzeź Polaków na Wołyniu, 
kapral „Brudny” awansowany najpierw 
na plutonowego, później na sierżanta, 
zaczął tworzyć samoobronę Radomla. 
Problemów było wiele, między innymi 
z bronią.
Razem z siostrą Amelią Kolińską miesz-
kającą w Kowlu organizował zakupy 
broni u Niemców. Pierwszy pluton był 
nieliczny, ale już poprawiał samopoczu-
cie w obliczu zbliżającego się  zagroże-
nia. Jesienią 1943 r. przybyło  ludności 

w Radomlu,a byli to uciekinierzy z 
innych miejscowości zaatakowanych 
przez banderowców.
Pojawiły się nowe zadania i problemy, 
związane nie tylko z obroną, ale wyży-
wieniem i porządkiem.
Radomle ze swoim oddziałem weszło 
w skład Ośrodka Polskiej Samoobrony 
Zasmyki, jednego z nie wielu na Woły-
niu, który nigdy nie został rozbity przez 
UPA.
Sierżant „Brudny” ze swoim oddzia-
łem samoobrony brał udział nie tylko w 
walkach z banderowcami, ale również 
w pierwszej bitwie z Niemcami o Za-
smyki. Jedyna w swoim rodzaju bitwa 
oddziałów samoobrony kilku wsi, zresz-
tą zwycięska, stoczona bez pomocy 
formalnych oddziałów AK. Dopiero po 
tym fakcie nastąpiło wcielenie samo-
obrony do 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty AK.
Oddział samoobrony Radomla, podob-
nie jak i inne z sąsiednich wsi weszła w 
skład batalionu por. Walerego Krokaya 
„Siwego”.Z dywizją Józef Donajski 
„Brudny” przemierzył cały 500 kilo-
metrowy szlak bojowy trafiając na Lu-
belszczyznę.Tu w okolicach Lubartowa  
25 lipca 1944 r. niedawni sojusznicy w 
zdradziecki sposób dokonali rozbroje-
nia wołyńskiej dywizji. Może dlatego 
nie miał ochoty wstąpić do tego innego 
wojska.
Na Wołyń też nie było po co wracać, 
tam gospodarowało NKWD, poczekał 
więc na swoich bliskich, których nowa 
władza skłoniła do opuszczenia Wołynia-
.W styczniu 1945 r. odnalazł rodzinę i 
razem z nimi zamieszkał w Ludwinowie 
koło Chełma Lubelskiego.
W czerwcu 1946 r. ożenił się i gospoda-
rzył w Ludwinowie do czerwca 1947 r. 
Zbyt częste odwiedziny UB i związane 
z tym utrudnienia w życiu spowodo-
wały, że zmienił miejsce zamieszkania. 
Zmienił też datę urodzenia na rok 1907 
i imię na Jan. Zamieszkał w Zajezierzu 
(Ostrów Brozie) powiat Sztum koło 
Malborka.Tam dopiero udało się zna-
leźć spokój i normalnie żyć.Nie prowa-
dził już kuźni, poświęcił się tworzeniu 
i doskonaleniu pasieki z pszczołami. 
Po przejściu na emeryturę w 1974 r. 
zamieszkał w Kwidzynie. Sierżant Jan 
Józef Donajski  ps.”Brudny” zmarł 11 
marca 1999 r. w wolnej już Polsce. Po-
chowany na cmentarzu komunalnym w 
Sztumie z płytą nagrobną informującą, o 
ostatniej kwaterze żołnierza 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty AK.
W oparciu o wspomnienia i relacje opu-
blikowane na stronie;http://wdonajski.
za.pl/oraz informacje zawarte w książce 
„Pożoga Walki 27 Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty AK” Józefa Turowskiego, 
gdzie obok bezspornych faktów źle za-
pisano imię.

Sierżant „Brudny” 
dowódca Samoobrony 
Radomla

NN ps. „Gołąb” Stefan Dulba 
-Żołnierz Samoobrony Janówki

Bogusław Szarwiło    
 
Był to pierwszy oddział zbrojny w pow. kowelskim który otwarcie, z bronią w rękach wyje-
chał 13 lipca 1943 r. z Radowicz do Zasmyk. Uczyniono to z obawy przed atakiem Ukraiń-
ców, którzy w przeważającej liczbie zamieszkiwali Radowicze.

   1. Henryk Nadratowski d-ca ppor. ps.”Znicz” „Wilkoń”
   2. Jan Sobczyk ps.”Buzdygan”
   3. Henryk Sobczyk ps.”Lisek”
   4. Tadeusz Golik ps.”Gwiazda”
   5. Mieczysław Łodej
   6. Bednarek Mieczysław ps.”Mantel”(Zamordowany 18.VIII 1943, przez UPA)
   7. Wacław Rakowski ps.”Wicher”
   8. Stanisław Romankiewicz ps.”Zając”( zginął w bitwie z UPA 31.VIII.1943r. Gruszówka)
   9. Mieczysław Romankiewicz ps.”Sarna”
  10. Zygmunt Romankiewicz ps.”Brzoza”
  11. Antoni Romankiewicz (zginął 25.XII.1943r. w bitwie z Upa w Janówce)
  12. Zenon Leśniewski ps.”Gałązka”
  13. Antonina Leśniewska ps.”Wierna”

  14. Jadwiga Leśniewska ps.”Kozaczek”
  15. Eugeniusz Leśniewski (pierwszy d-ca grupy)
  16. Antoni Leśniewski ( zamordowany z bratem Eugeniuszem i ojcem przez Ukraińców      
 w1943r.)
  17. Marceli Leśniewski ( ojciec jpw.Radowicze)

Oddział uzbrojony został przez Stanisława i Mieczysława Romankiewiczów, którzy zdobyli i 
przechowywali broń w tajemnicy przed wszystkimi. Arsenał broni braci Leśniewskich, w tym 
ckm. nie został odnaleziony, ponoć dokonano tego przypadkiem dopiero po wojnie obrabiając 
ich pole.
Cała „grupa radowicka”, jak odnotowano w meldunkach, weszła w skład „lotnego oddziału 
zbrojnego AK” por. Jastrzębia” (Czermińskiego) który przybył do Zasmyk nocą 16/17 lipca 
1943 r. Podstawowe iformacje pochodzą z relacji Ryszarda Romankiewicza ,który był świad-
kiem wydarzeń.

Dodatkowe zaczerpnięte zostały z książki J. Turowskiego „Pożoga Walki 27 Wołyńskiej 
Dywizji AK.

Skład oddziału Samoobrony 
kolonii Radowicze

http://wdonajski.za.pl/
http://wdonajski.za.pl/
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RZESZÓW. O polsko-ukraińskim 
współżyciu na pograniczu dys-
kutowali w środę (6 lipca) w Sali 
Posiedzeń Ratusza Miejskiego hi-
storycy, socjolodzy, politolodzy, 
politycy, dziennikarze, działacze or-
ganizacji kresowych. Według nich, 
w stosunkach polsko-ukraińskich 
wróciliśmy do punktu wyjścia. Jest 
nawet gorzej niż na początku lat 
dziewięćdziesiątych, bo nacjonali-
styczna partia „Swoboda” gloryfi-
kująca bohaterów UPA zdobywa w 
zachodniej Ukrainie coraz większe 
poparcie przy milczącej aprobacie 
zmieniających się kolejnych pol-
skich rządów.
Spotkanie dyskusyjne zostało zor-
ganizowane z inicjatywy Towa-
rzystwa Przyjaciół Rzeszowa przy 
współudziale Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Rzeszowskiego i  
Rzeszowskiego Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Socjologicznego. 
Do dyskusji organizatorzy zaprosi-
li m.in.: prof. dr hab. Mariana Ma-
likowskiego, dyrektora Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, dra Andrzeja Zapałowskie-
go, byłego wiceprzewodniczącego 
Delegacji Parlamentu Europejskie-
go ds. Ukrainy, mgr Zdzisława Da-
raża, historyka, redaktora naczelne-
go „Echa Rzeszowa”, dra Andrzeja 
Ćwierza, posła na Sejm RP (człon-

ka Sejmowej Komisji Spraw Za-
granicznych i Delegacji Polskiego 
Parlamentu do Zgromadzenia Par-
lamentarnego Rady Europy), Bole-
sława Opałka, prezesa Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich. W spotkaniu 
dyskusyjnym uczestniczyli również: 
wiceprezydent Rzeszowa Stanisław 
Sienko, przewodniczący Rady Mia-

sta Rzeszowa Andrzej Dec, radny 
Jacek Kiczek, doradca marszałka 
województwa podkarpackiego Bo-
gusław Sowa, asystent poseł Elżbie-
ty Łukacijewskiej Marek Rawski, 
pełnomocnik wojewody podkarpac-
kiego ds. mniejszości narodowych 

śp. Włodzimierz Malicki, redaktor 
naczelny Miesięcznika Społeczno 
– Kulturalnego „Nasz Dom” Jerzy 
Maślanka, prezes Rzeszowskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich red. Józef Matusz 
(korespondent „Rzeczpospolitej”), 
red. Anna Gorczyca z „Gazety Wy-
borczej” oraz członkowie Towarzy-
stwa Pogii UR. 
- Obecna polska polityka historycz-
na w stosunku do Ukrainy i Ukraiń-
ców jest zarówno niekorzystna dla 
interesów Polski, jak też w dalszej 
perspektywie dla Ukrainy – stwier-
dził prof. dr hab. Mariana Malikow-
skiego. - Uczciwi Ukraińcy mogą 
kiedyś powiedzieć: „Wy Polacy, a 
zwłaszcza polskie władze, poprzez 
pewne działania i zaniechanie in-
nych działań utrudnialiście nam 
potępić zło, nie podejmując niektó-
rych działań, ułatwiliście drogę do 
kłamstw pewnym siłom na Ukra-
inie, których nie popieramy, a utrud-
nialiście przez to drogę tym, które 
chcą do prawdy docierać”. 
Ocena stosunków polsko-ukraiń-
skich dokonana przez prof. Mariana 
Malikowskiego podczas spotkania 
w rzeszowskim Ratuszu jest kry-
tycznym i bardzo odważnym głosem 
w toczącej się dyskusji o kształcie i 
kierunkach współczesnych relacji 
polsko-ukraińskich. Tej problema-
tyce naukowiec poświęcił publika-
cję „Wybrane problemy stosunków 
polsko-ukraińskich”, w której po-
dejmuje trudną kwestię wyjaśnienia 
wspólnej historii. Zwraca uwagę na 
niebezpieczną tendencję, jaką jest 
negowanie pewnych faktów histo-
rycznych ze strony ukraińskiej i jej 
znaczenie dla przyszłości dialogu 
polsko-ukraińskiego. Bez odrzu-
cenia tej nierozsądnej i wiodącej 
na historyczne manowce drogi, 
nie można mieć nadziei na szybkie 
przełamanie stereotypów i wyrwa-
nie się z zaklętego kręgu nienawi-
ści, wzajemnych fobii i lęków, ura-
zów pielęgnowanych latami. Droga 
do pojednania polsko-ukraińskiego 
wiedzie przez bramę, której na imię 
jest „prawda historyczna” a kluczem 
powinien być uczciwy i rzetelny ra-
chunek sumienia, szczere wyznanie 
krzywd i przyznanie się do winy ze 
strony oprawców. 
Tymczasem, zauważył prof. Ma-
likowski, pojednania nie chcą po 
pierwsze sami sprawcy rzezi na 
Polakach kresowych, bo jak ma 
wyglądać pojednanie, kiedy sami 
sprawcy spod znaku OUN-UPA nie 
przyznają się do zbrodni. Nieporo-
zumieniem jest też mówienie o po-
jednaniu obydwu narodów. Polacy i 
Ukraińcy, jako narody, nie walczyły 
ze sobą w czasie II wojny świato-
wej. Mało kto mówi, że sporo Ukra-
ińców walczyło, ale po innej stronie 
barykady niż OUN-UPA a niemało 
z nich ginęło za niepodporządkowa-
nie się tej formacji, w tym i część za 
to, że udzielała pomocy Polakom, o 
czym oficjalne czynniki zarówno na 
Ukrainie, jak i w Polsce milczą.
Podczas dyskusyjnego spotkania 
podjęto bardzo ważne kwestie do-
tyczące bilateralnych relacji, które 
należą do tematów trudnych i są 
rzadko podejmowane z różnych 
powodów. Jednym z nim jest ten z 
gatunku poprawności politycznej. 
Wielu badaczy nie chce go podej-
mować, gdyż – zmierzając do praw-
dy – może narazić się politycznie. 

Wyjątkiem jest m.in. prof. Marian 
Malikowski, który nie unika trud-
nych i niewygodnych dla władz III 
RP tematów, a tym samym nie po-
piera konformizmu politycznego 
naukowców. Dowodzą tego zawarte 
w publikacji „Wybrane problemy 
stosunków polsko-ukraińskich” tezy 
krytykujące działania i punktujące 
zaniechania określonych działań 
przez rząd III RP. Przemawiają one 
za nieefektywnością polityki władz 
III RP i elit pookrągłostołowych w 
stosunku do Ukrainy i Ukraińców. 
- Zawodowi naukowcy, history-
cy, socjolodzy, politolodzy bardzo 
rzadko podejmują tematykę trud-
nych relacji polsko-ukraińskich. 
Bardziej odważni okazują się ama-
torzy, którzy nie boją się pokazywać 
tragicznych kart. Robią to z pasją i 
odnoszą sukcesy. Przykładem są tu-
taj między innymi Władysław i Ewa 
Siemaszko – stwierdził prof. Mali-
kowski. 
Ukraina podąża swoją własną drogą 
rozwoju
Od czasu pomarańczowej rewolucji 
coraz bardziej widzimy, że Ukraina 
podąża swoją własną drogą roz-
woju. Nie udało się wprowadzić 
na Ukrainie „modelu rosyjskiego”, 
co było zapewne w 2004 r. celem 
ówczesnych władz ukraińskich i 
rosyjskich. Jednocześnie jednak 
Ukraina nie rozwija się podobnie 
jak jej sąsiedzi z Europy Środkowej, 
którzy po 1989 r. rozpoczęli szero-
ko zakrojone przemiany polityczne 
i społeczne, które zaowocowały ich 
przyjęciem do UE i NATO.
- Zaangażowanie się Polski, pol-
skich polityków w rozgrywki po-
lityczne na Ukrainie nie przynosi 
naszemu krajowi żadnych wymier-
nych korzyści – zauważył dr An-
drzej Zapałowski, historyk z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, były 
wiceprzewodniczący Delegacji Par-
lamentu Europejskiego ds. Ukrainy. 
– Przykładem jest nałożone przez 
Ukrainę, w ślad za Rosją, embarga 
na polskie mięso i żywność. Dopie-
ro długie i mozolne pertraktacje z 
Moskwą przedstawicieli Unii Euro-
pejskiej zniosły nałożone embargo. 
Według dra Zapałowskiego, dzisiej-
sza Ukraina – państwo niepodległe- 
zmaga się z kryzysem demokracji. – 
Na Ukrainie coraz bardziej widoczna 
jest monopolizacja władzy poprzez 
jej regionalne ośrodki kierowane 
przez przedstawicieli rządzącej par-
tii. Na to nakłada się dwubieguno-
we pojmowanie charakteru państwa 
przez społeczeństwo. Z jednej stro-
ny mamy do czynienia z tendencją 
państwowego pojmowania narodu, 
według której Ukraińcem jest każdy 
obywatel Ukrainy, a drugiej strony 
nurtem narodowym, etnicznym. Ten 
ostatni dopuszcza jedynie etniczne 
pochodzenie, bądź utożsamianie się 
z ukraińską etnicznością. Te dwa 
wskaźniki decydują o tym czy jest 
się Ukraińcem czy też nie. Ma to 
wpływ na natężenie się konfliktu 
ideowo - narodowego na Ukrainie, 
który przy złej polityce Polski i Unii 
Europejskiej wobec Ukrainy i Rosji 
może w przyszłości mieć krwawy 
przebieg – ocenił obecną sytuację 
na Ukrainie dr Zapałowski. – Pierw-
szoplanowym graczem w tej części 
Europy jest Rosja, która ma wpływ 
zarówno na politykę i gospodarkę 
Ukrainy, a przede wszystkim na 
społeczeństwo poprzez środki ma-

sowego przekazu. W interesie Rosji 
jest rozbicie wewnątrz narodowe na 
Ukrainie, które może doprowadzić 
do powstania quasi niepodległego, 
niezależnego państwa w zachodniej 
Ukrainie. Tym samym Rosja będzie 
miała wpływ na politykę pozostałej 
części Ukrainy, która przejdzie pod 
bezpośrednią strefę jej wpływów. 
Natomiast powstanie quasi państwa 
na granicy wschodniej Unii Euro-

pejskiej, które nie będzie w stanie 
funkcjonować bez jej pomocy, de-
stabilizuje sytuację geopolityczną 
w Europie Środkowowschodniej, a 
tym samym osłabi pozycję Polski, 
która będzie postrzegana jako kraj 
borykający się z problemami etnicz-
nymi.
Według dr Zapałowskiego scena-
riusz ten jest możliwy, gdy Polska 
zlekceważy politykę wschodnią, w 
której w pierwszej kolejności po-
winny być brane pod uwagę inte-
resy ekonomiczne i gospodarcze, a 
dopiero dalszej perspektywie anga-
żowanie się w rozgrywki politycz-
ne nad Dniestrem i Dnieprem. Dla 
Polski partnerem w rozmowach 
powinien być Kijów a nie Lwów, 
w którym dominują tendencje na-
cjonalistyczne. Dlatego nie można 
negocjować z częścią państwa z jak 
równoważnym partnerem.
Zdecydowane „nie” dla ukraiński 
nacjonalizm
Przykładem jest niedawne przemó-
wienie Olega Pankiewicza, prze-
wodniczącego Lwowskiej Rady 
Obwodowej, wygłoszone 3 lipca 
we Lwowie, na uroczystości odsło-
nięcia nowego pomnika polskich 
profesorów zamordowanych 70 
lat temu przez Niemców. Polityk 
regionalny zamiast oddać hołd po-
mordowanym wygłosił przemówie-
nie pełne nacjonalizmu i zarzutów 
wobec Polski i Polaków, w którym 
stwierdził, że w żadnym mieście 
Ukrainy nie demontowano pomni-
ków pamięci Polaków jak to miało 
miejsce w Chryszczatej w miejscu 
upamiętnienia Ukraińców. Wyraził 
równocześnie nadzieję i życzenie, 
że Polacy będą tak samo rozumieć 
ukraińskie patriotyczne uczucia jak 
Ukraińcy rozumieją Polaków. Oleg 
Pankiewicz spodziewa się także, że 
polski Sejm nie uzna UPA za zbrod-
niczą organizację.
Odnosząc się do słów przewodni-
czącego Lwowskiej Rady Obwodo-
wej, dr Zapałowski zauważył, że nie 
można tego lekceważyć, gdyż słowa 
te padają z ust przewodniczącego 

administracji obwodowej, wicesze-
fa „Swobody” - partii, której po-
parcie pięciu obwodach zachodniej 
Ukrainy sięga 40 procent, która rzą-
dzi m.in. we Lwowie, Iwano-Fran-
kiwsku (Stanisławowie), Tarnopolu 
i Łucku. To jest naprawdę poważny 
problem dla Polski i Unii Europej-
skiej.
Z kolei prof. Malikowski brak jed-
noznacznego stanowiska ze strony 

polskiej na słowa Olega Pankiewi-
cza, przewodniczącego Lwowskiej 
Rady Obwodowej, tłumaczył pol-
ską polityką przemilczeń. Jego zda-
niem, aby nie drażnić drugiej strony 
nie reaguje się w ogóle na tego typu 
zachowania czy wypowiedzi. W ten 
sposób podsyca się te siły, które 
pozwalają sobie na coraz to więcej 
i skutki są odwrotne do oczekiwa-
nych. Nie prowadzi to do ogranicze-
nia zachowań nacjonalistycznych, 
a wręcz odwrotnie. Nacjonaliści 
ukraińscy sprawdzają na ile jeszcze 
mogą sobie pozwolić. 
Tematyka relacji polsko-ukraiń-
skich regularnie podejmowana jest 
na łamach m.in. „Echa Rzeszowa”. 
– W zamieszczanych na naszych 
łamach tekstach chcemy dotrzeć 
do tych Czytelników, którzy po-
sługują się obiegowymi i bardzo 
spłyconymi informacjami o stosun-
kach polsko-ukraińskich – mówił 
Zdzisław Daraż, redaktor naczelny 
„Echa Rzeszowa”. - W tym kontek-
ście została przeze mnie napisana 
książka „Zawierucha nad Sanem”, 
która ciszy się dużą poczytnością, 
o czym niech świadczy jej już siód-
me wydanie. Główną tezą w niej 
przedstawioną jest okrucieństwo 
nacjonalizmu ukraińskiego, któ-
rego doświadczyłem w powiecie 
lubaczowskim w trudnych latach 
1939-1952, gdy przez ten skrawek 
polskiej ziemi przewinęła się cała 
zawierucha wojenna i powojenne 
walki z UPA. Byłem świadkiem 
okropności, jakich doświadczyli 
wszyscy jej mieszkańcy. Dlatego 
nie wyobrażam sobie, w jaki sposób 
może dojść do porozumienia z na-
cjonalistami ukraińskimi. Dla mnie 
są to zbrodniarze, albo potomkowie 
zbrodniarzy. Wielkim nadużyciem 
jest porównywanie UPA z Armią 
Krajową i zrozumiałe jest dla mnie, 
że rodzi to sprzeciw wielu środo-
wisk dotkniętych zbrodniczą ręką 
OUN-UPA. Dlatego mówienie o 
pojednaniu polsko-ukraińskim jest 
pewnego rodzaju abstrakcją, gdyż 
Polacy z narodem ukraińskim nie 

Adam Kulczycki - korespondencja z Rzeszowa
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Między Abelami a Żydaczowem. 
Kresowe abecadło
Tomasz Kozłowski

Cztery lata temu, 23 czerwca 
2007 roku, spotkaniem pt. Kre-
sowy tygiel narodów, religii i 
kultur Dom Spotkań z Historią 
zainaugurował cykl autorskich 
prezentacji Tomasza Kuby Ko-
złowskiego Opowieści z Kresów. 

 50., „jubileuszowe”, spotkanie 
to okazja do refleksji nad sta-
nem wiedzy o dziedzictwie Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej, 
obecności Kresów w powszech-
nej świadomości Polaków i na-
rodowym systemie edukacji. To 
okazja do wskazania „białych 
plam” na mapie zbiorowej pa-

mięci o Kresach i wyzwań jakie 
stoją przed podejmującymi to 
zadanie. 
Spotkanie tradycyjnie urozmaicą 
ciekawostki i oryginalna ikono-
grafia ze zbiorów autora. 
W trakcie spotkania odbędzie się 
quiz wiedzy o Kresach z nagro-
dami – zwycięzca otrzyma eg-
zemplarz albumu Świat Kresów.

 

Dom Spotkań z Hi-
storią, Warszawska 
Inicjatywa Kreso-
wa, ul. Karowa 20, 
00-324 Warszawa, 
www.dsh.waw.pl, 
e-mail: 
t.kozlowski@dsh.
waw.pl, 

tel. 022 255 05 50

20 lipca 2011, 
środa, g. 18.00, 
ul. Karowa 20

mają tematu sporu historycznego, 
ponieważ zawsze żyliśmy w zgo-
dzie, byliśmy dobrymi sąsiadami. 
Inaczej ma się rzecz z ukraińskimi 
nacjonalistami, z którymi w żadnym 
wypadku nie może dojść do jakie-
gokolwiek porozumienia. Najpierw 
musi być wyznanie win ze strony 
nacjonalistów ukraińskich, a potem 
dopiero możemy mówić o pojedna-
niu. Bez tego wyraźnego kroku ze 
strony spadkobierców OUN-UPA, 
którzy odrodzili się na zachodniej 
Ukrainie i w Polsce, trudno prowa-
dzić politykę pamięci historycznej 
z Ukrainą, która pod dyktando na-
cjonalistów ukraińskich przerodzi-
ła się w wojnę pamięci z Ukrainą, 
praktycznie jest ona aktualnie nie do 
rozstrzygnięcia. 
O odradzającym się nacjonalizmie 
na zachodniej Ukrainie mówił Bo-
lesław Opałek, prezes Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-wschodnich. Bardzo cieka-
wym głosem w dyskusji było wystą-
pienie dra Andrzeja Ćwierza, posła 
na Sejm RP, który zwrócił uwagę, 
że w polityce muszą być zbieżne 
interesy sił politycznych. Przede 
wszystkim należy mierzyć siły na 
zamiary i bacznie obserwować, kto 
stoi za dziejącymi się przemianami, 
gdyż nic dzieje się samoczynnie. 
Zdaniem dr Andrzeja Ćwierza, Pol-

ska ma interes, aby współpracować 
z Ukrainą i przede wszystkim, aby 
ta współpraca była dobra, ale trzeba 
przy tym pamiętać, że w interesie 
Rosji i Niemiec jest przeszkadzanie 
naszym bilateralnym relacjom. 
Nie ulega wątpliwości, że na Pod-
karpaciu i w Polsce jest sentyment 
do Ukrainy. Wielu Polaków istotnie 
jeździ na Ukrainę, żeby odwiedzić 
„polskie ziemie”: Lwów, Kamieniec 
Podolski, Krym. Ten ostatni wpraw-
dzie nie był polski, ale jest piękny; 
ponadto przebywał tam w XIX w. 
polski wieszcz Adam Mickiewicz. 
Ale ten sentyment to nie jedyny po-
wód podróży Polaków na wschód. 
Sądzę, że na Ukrainie pociąga ich 
to, że jesteśmy sobie tak bliscy, a 
jednak odmienni. Dwa różne ję-
zyki, ale możemy się porozumieć 
bez tłumacza. Ta sama wiara, ale 
odmienne tradycje, obrządek. Jest 
jeszcze jeden powód podróży Po-
laków na Ukrainę, który jest w 100 
procentach apolityczny, na Ukrainie 
jest jeszcze tańsza benzyna, wódka, 
papierosy i słodycze. Dla Ukraiń-
ców Polska jest pierwszym krajem 
Unii Europejskiej, który wyznacza 
im standardy życia. I to zapew-
ne te dwa ostatnie aspekty będą w 
dalszej perspektywie rzutowały na 
intensywność polsko-ukraińskiego 
współżycia na pograniczu. Rolą hi-

storyków, socjologów, politologów, 
polityków, dziennikarzy, działaczy 
organizacji kresowych jest baczne 
przyglądanie się i analizowanie wy-
darzeń po obu stronach granicy.
Uczestnicy dyskusji podjęli jedno-
głośnie uchwalę o wystosowaniu 
do nacjonalistów ukraińskich z par-
tii „Swoboda” stosownej rezolu-
cji potępiającej wystąpienie Olega 
Pankiewicza, przewodniczącego 
Lwowskiej Rady Obwodowej, wy-
głoszone 3 lipca we Lwowie, na 
uroczystości odsłonięcia nowego 
pomnika polskich profesorów za-
mordowanych 70 lat temu przez 
Niemców, oraz podobne akty anty-
polskiej propagandy zakłamujące 
prawdę o ludobójstwie dokonanym 
przez OUN-UPA na Polkach kreso-
wych.
Spotkanie dyskusyjne moderował 
red. Adam Kulczycki, publicysta 
specjalizujący się w tematyce sto-
sunków polsko-ukraińskich. 
Więcej w relacji dźwiękowej: http://
wyslijplik.pl/download.php?si-
d=gPpZF5aQ.
Fot. Mieczysław Kowal, Fot. Elż-
bieta Międlar-Wójcikiewicz
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Alkoholizm i narkomania stanowią 
zagrożenie narodowemu bezpie-
czeństwu Ukrainy – oświadczyła na 
prezentacji swojej książki „Czerwo-
na Atlantyda” w Winnicy doradca 
prezydenta Ukrainy Hanna Herman, 
która stwierdziła, iż na niedawnej 
konferencji prasowej Wiktora Janu-
kowycza było obecnych ponad 400 
dziennikarzy, ale żaden z nich nie 
zapytał głowę państwa – o walce z 
totalnym alkoholizmem i narkoma-
nią na Ukrainie. 
Zdaniem Herman, te zjawiska spo-
łeczne, na które chorują wszystkie 
warstwy społeczne w kraju, są gor-
sze od konsekwencji wybuchu na 
elektrowni atomowej w Czarnobylu. 
Bo alkoholizm i narkomania teraz 
niszczą o wiele więcej ludzi niż 

Czarnobyl. Przede wszystkim Ukra-
ińcy są wykańczani genetycznie. Za 
20 lat, zdaniem Herman, Ukraińcy 
mogą zostać narodem debili. To bę-
dzie konsekwencją narodzin dzieci 
od tysięcy alkoholików i narkoma-
nów. Na Ukrainie średnio umiera 
od alkoholizmu ponad 40 tys. osób 
rocznie. I te szacunki mają tenden-
cje wzrostu. Alkohol w kraju jest 
bardzie dostępny od chleba. Jeżeli 
teraz nic nie robić w sprawie sku-
tecznej likwidacji tego haniebnego 
zjawiska społecznego – to niedługo 
Ukraina sama sobie wyda wyrok 
niebytu i zniknie jak Atlantyda – za-
znaczyła na konferencji w Winnicy 
doradca prezydencki Hanna Her-
man.
Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów  

Alkohol i narkotyki 
zabijają Ukraińców
Korespondencja z Kijowa -Eugeniusz Tuzow-Lubański

Redakcja

 Wiec pamięci przy pomniku w 
Krawczunach, fot. kurierwilenski.lt
„AK - brudni oprawcy!”, „Wstyd 
mordercom z Dubinek” - na tle ta-
kich haseł w podwileńskich Kraw-
czunach odbyły się wczoraj uroczy-
stości okolicznościowe w ramach 
67. rocznicy operacji “Ostra Bra-
ma”. Miały one na celu złożenie 
hołdu poległym tu żołnierzom ze 
zgrupowania majora “Węgielnego”, 
którzy 13 lipca 1944 roku stoczyli 
walkę z wycofującymi się z Wilna 
oddziałami niemieckimi.
Autorami haseł szkalujących 
imię żołnierzy Armii Krajowej 
byli przedstawiciele Litewskiego 
Związku Młodzieży Narodowej - 
organizacji zrzeszającej młodzież 
o poglądach nacjonalistycznych i 
zajmującej się, jak wskazuje infor-
macja umieszczona na stronie inter-
netowej organizacji, pielęgnacją tra-
dycji kulturowych i historycznych 
oraz wychowaniem patriotycznym 
młodego pokolenia.
Interesy związku reprezentowa-
ło zaledwie dwóch jego członków 
wraz z prezesem Juliusem Panką na 
czele. Dzięki interwencji policji pil-
nującej porządku, nie udało im się 
w żaden sposób zakłócić przebiegu 
uroczystości upamiętniających po-
ległych AK-owców.
Zapytany o cel wystąpienia człon-
ków związku, Panka powiedział, 
że w ten sposób chcieli wyrazić 
stanowczy protest przeciwko glo-
ryfikacji żołnierzy Armii Krajowej 

walczących na terenie Wileńszczy-
zny. „Nie mamy nic przeciwko dzia-
łalności Armii Krajowej w Polsce. 
Na Wileńszczyźnie, jak również na 
całej Litwie, nosiła ona jednak cha-
rakter zbrodniczy i miała na celu 
eksterminację ludności litewskiej 
- zaznaczył Julius Panka, prezes 
Litewskiego Związku Młodzieży 
Narodowej - dlatego też spełniamy 
swój obywatelski obowiązek i ma-
nifestujemy sprzeciw przeciwko 
uroczystościom takim jak ta”.
Wystąpienie litewskich nacjona-
listów nie doczekało się spodzie-
wanej reakcji ze strony biorących 
udział w uroczystościach przed-
stawicieli polskiej społeczności na 
Litwie. Zdaniem uczestniczącego w 
wiecu pamięci prezesa Środowiska 
Wileńskiego Światowego Związku 
Armii Krajowej w Warszawie Janu-
sza Bohdanowicza, „na szowinizm 
nie ma rady, a głupota zasługuje je-
dynie na milczenie”.

Bitwa pod Krawczunami była ostat-
nim bojem stoczonym przez oddzia-
ły Armii Krajowej Okręgu Wileń-
skiego w ramach operacji „Ostra 
Brama”, rozpoczętej w dniu 7 lipca 
1944 roku. W trakcie bitwy z wy-
cofującymi się z Wilna oddziałami 
niemieckimi zginęli słynny dowód-
ca I Brygady Wileńskiej AK Cze-
sław „Jurand” Grombczewski oraz 
jego 79 towarzyszy broni. Cześć ich 
pamięci!

Na podstawie: Inf. wł.
Za; /wilnoteka.lt/pl/

Litewscy nacjonali-
ści w Krawczunach
wilnoteka.lt, 13 lipca 2011

mailto:t.kozlowski%40dsh.waw.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20KSI
mailto:t.kozlowski%40dsh.waw.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20KSI
http://wilnoteka.lt/pl/
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Kazimierz Niechwiadowicz

   Będą walczyć aż do skutku (1)
  Społeczność polska na Litwie z deter-
minacją walczy o swoje prawa, a szcze-
gólnie o odwołanie dyskryminacyjnych 
założeń nowelizacji Ustawy o oświacie. 
Podczas dwudniowej międzynarodowej 
konferencji Wspólnota Demokracji, 
która odbywała się w końcu ubiegłego 
tygodnia w Wilnie i na którą przybyło 
wielu liderów światowych z sekretarz 
stanu USA Hillary Clinton na czele, 
zorganizowała ona kilka akcji prote-
stacyjnych przy Urzędzie Prezydenta, 
Centrum Wystawienniczym Litexpo, 
gdzie zebrało się szczególnie dużo gości 
zagranicznych, oraz przy Sejmie RL (na 
zdjęciu).  

    Polacy wykorzystali okazję, aby jesz-
cze raz zwrócić uwagę i zasygnalizować 
opinii światowej, że nie zgadzają się z 
asymilacyjną polityką władz litewskich 
i będą walczyć o odwołanie dyskrymi-
nacyjnej Ustawy o oświacie aż do skut-
ku.
 Inf. wł.          Fot. Marian Paluszkiewicz
   
 A za oknem pada śnieg!  (2)
    Lucyna Schiller

    Minister spraw zagranicznych Audro-
nius  Ažubalis po raz kolejny udowod-
nił, że jest szefem dyplomacji, delikat-
nie mówiąc, niebanalnym. W ubiegłym 
tygodniu zachował się jak wiejski weso-
łek, który na pogrzebie sołtysa zaprasza 
wdowę do tańca. Zaś na uwagę żałobni-
ków, że chwila jest jakby niestosowna, 
odpowiada: „Niby dlaczego? Spójrzcie 
no na nieboszczyka: różowy na gębie, 
wygląda świeżo i zdrowo, a i sołtysowej 
dobrze w tej czerni”.

    Stosunki polsko-litewskie znalazły 
się w takiej zapaści, że nie wiadomo, 
czy uda się je jeszcze zreanimować, 
czy przyjdzie jednak pogrzebać. Tym-
czasem polityk odpowiedzialny za ich 
kształtowanie oznajmia z rozbrajającą 
naiwnością: „Stosunki między społe-
czeństwem polskim a społeczeństwem 
litewskim są wspaniałe”. Powyższy 
wniosek nasunął się ministrowi po po-
siłku spożytym w towarzystwie gosz-
czącego w Wilnie byłego prezydenta 
RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Stąd 
wniosek, że pan prezydent nie tylko 
nie napluł panu Ažubalisowi do deseru, 
ale wręcz był wobec współbiesiadni-
ka uprzedzająco grzeczny. Cóż, Kwa-
śniewski zawsze słynął z nienagannych 
manier. Nie przeszkodziło mu to jednak 
w zadeklarowaniu swojego udziału w 
powrocie polsko-litewskich stosunków 
„do normalności”, a też stwierdzeniu, że 
nie będzie to proste, bo „wymaga wy-
siłku z obu stron”. W podobnym tonie 
od wielu miesięcy wypowiada się były 

prezydent Litwy Valdas Adamkus. Na 
alarm biją też litewscy intelektualiści, 
politolodzy, dziennikarze. Zaś znaczna 
część społeczeństwa tak soczyście win-
szuje Polakom na litewskich interneto-
wych forach, że wiele z tych gratulacji 
podpada pod paragraf „groźby karalne”.

    Zresztą sam minister Ažubalis, po-
przez swoje oryginalne wypowiedzi, 
bardzo się do pogorszenia sytuacji przy-
czynił! Teraz uparł się, by nie dostrze-
gać skutków swej radosnej dyplomacji. 
W każdym razie na miejscu prezydenta 
Kwaśniewskiego na jakiś wysiłek z jego 
strony bym nie liczyła. Martwi i to, że 
podobne postawy prezentują premier 
Andrius Kubilius („stosunki z Polską są 
na innym poziomie niż kiedyś, ale na-
dal normalne”) i prezydent Dalia Gry-

bauskaite („stosunki polsko-litewskie 
na najwyższym szczeblu są bardzo do-
bre”). Tak dobre, że podczas wizyty w 
Wilnie szefa polskiej dyplomacji Rado-
sława Sikorskiego nie doszło nie tylko 
do oficjalnego spotkania obu ministrów, 
lecz nawet do nieformalnej rozmowy na 
przyjęciu, w którym obaj uczestniczy-
li. Jakoś „nie było okazji”. A pewnie i 
tematu. O czym tu gadać, skoro stosun-
ki polsko-litewskie są wspaniałe? No 
jasne, że wspaniałe. A za oknem pada 
śnieg.

 Po braterstwie nie został ślad (3)
    Maja Narbutt

    Polscy politycy od pewnego czasu 
mają gorzką świadomość, że związek 
między Polską i Litwą był toksyczną 
relacją pełną obietnic bez pokrycia i 
manipulacji – pisze publicystka „Rzecz-
pospolitej”
 Prezydenci Polski i Litwy w grudniu 
2007 r. otworzyli symboliczne szlabany 
na dotychczasowym przejściu granicz-
nym w Budzisku  

    autor: Radek Pasterski
    źródło: Fotorzepa
    Prezydenci Polski i Litwy w grudniu 
2007 r. otworzyli symboliczne szlabany 
na dotychczasowym przejściu granicz-
nym w Budzisku

    Jak to możliwe, że przez prawie 20 lat 
mówiliśmy, że Polska i Litwa mają naj-
lepsze stosunki w całej swej historii, a 
teraz się okazuje, iż nasze relacje są naj-
gorsze w Unii Europejskiej? Co się stało 
ze strategicznymi partnerami? A może 
to partnerstwo było jedynie hasłem, któ-
re zasłaniało fatalną rzeczywistość?

    Polski ambasador wezwany na dywa-
nik w litewskim MSZ został skarcony za 
„szerzenie nieprawdziwych informacji o 
sytuacji polskiej mniejszości”. Litewscy 
dyplomaci zadbali przy tym, by wiado-
mość o pouczeniu ambasadora podano 
do wiadomości publicznej. Niezadowo-
lenie Litwinów wywołał zresztą także 
nasz ambasador w Rydze. Dostało się 
też Polakom na Litwie – prominentny 

polityk w litewskim Sejmie oświadczył, 
że jeśli im się nie podoba i nie chcą się 
integrować, to niech sobie jadą do Pol-
ski.

    Wydarzenia minionego tygodnia to 
eskalacja tlącego się od dłuższego czasu 
konfliktu. Pierwsze wnioski są bulwer-
sujące – odnosi się wrażenie, że Wilno 
usiłuje sprowokować Warszawę.

    Zapewne takie wrażenie ma nasz 
MSZ. W jego piątkowym oświadczeniu 
znalazło się sformułowanie o „analizo-
waniu sytuacji”, a także enigmatyczna 
zapowiedź podjęcia dyplomatycznych 
kroków. Podtrzymaliśmy też wszelkie 
zarzuty dotyczące sytuacji mniejszości 
polskiej.

    Wiele wskazuje na to, że w przyszłości 
możemy się starać rozwiązywać sporne 
kwestie na forum międzynarodowym. 
Dialog Warszawa – Wilno zawiódł. W 
ten sposób osiągnęliśmy nową jakość 
w naszej polityce wschodniej – okazuje 
się, że stosunki z naszym sąsiadem nale-

żącym do UE i NATO są równie trudne i 
skomplikowane jak te z Rosją.
    Rytuały i fikcja

    Politycy ustawiali się do fotografii, 
uśmiechali do kamer i ściskali sobie dło-

nie. Obrazek był radosny, choć przekaz 
werbalny mniej optymistyczny – znów 
nie udało się rozwiązać kwestii pisowni 
polskich nazwisk na Litwie. Tak przez 
wiele lat wyglądały wizyty polityków 
litewskich w Polsce. Wykształcił się 
swoisty rytuał.

    Obejmujący stanowisko polityk skła-
dał w Warszawie pierwszą oficjalną 
wizytę – było to „potwierdzeniem wy-
jątkowych stosunków między Litwą i 
Polską”. Wisienką na torcie miało być 
podpisanie umowy o pisowni nazwisk. 
Potem się okazywało, że ten problem 
jest niezałatwiony. Czasem zapowiada-
no to nawet przed wizytą, a czasem w 
jej trakcie. Powody zawsze były błahe 
– jakieś detale techniczne, kłopoty z 
czcionką.

    Coraz trudniej było to pojąć, ale 
trudno było też uwierzyć, że jesteśmy 
okłamywani. Potem mówiono nam, że 
są – oczywiście drobne – przeszkody 
prawne. Aż Litwini postawili kropkę 
nad i – litewski Trybunał Konstytucyj-
ny uznał, że pisownia nazwiska polską 
czcionką jest niemożliwa. Mickiewicz 
na Litwie ma się nazywać Mickevič. 
Oczywiście ten współczesny, bo Adam 
Mickiewicz to Mickievičius.

    Umowa o pisowni nazwisk była pa-
pierkiem lakmusowym naszych stosun-
ków. Szkoda, że tak późno odczytaliśmy 
wynik testu. Ale jeśli umowa o nazwi-
skach miała wymiar symboliczny, to w 
relacjach polsko-litewskich zdarzyły się 
rzeczy nieporównanie gorsze.

    Zbyt długo wierzyliśmy, że Litwa 
rozwiąże problem zwrotu ziemi mniej-
szości polskiej. To też był rytuał. Polscy 
politycy stale przypominali, że mimo 
litewskiej ustawy reprywatyzacyjnej 
mieszkający w Wilnie i na Wileńszczyź-
nie Polacy mają problemy z odzyski-
waniem ojcowizny. Litewscy politycy 
zaś stale zapewniali, że wszystko jest 
na dobrej drodze i trzeba tylko wykazać 
cierpliwość. Gdy my za dobrą monetę 
braliśmy obietnice swego partnera stra-
tegicznego, Polacy na Litwie zmagali 
się z litewską biurokracją, która odrzu-
cała dokumenty z przedwojennych 
polskich archiwów. Kiedy w końcu 
potwierdzali swój tytuł własności, było 
już za późno – ich ziemia trafiła w ręce 
litewskich elit, którym przyznawano 
ojcowiznę Polaków w zamian za przed-
wojenne gospodarstwa Litwinów na da-
lekiej Żmudzi.

    Bezpowrotnie zaprzepaszczono szan-
sę społecznego awansu Polaków na Li-
twie. Gdyby odzyskali ziemię w Wilnie 
i rejonie podwileńskim, zostaliby milio-
nerami i weszliby do finansowej elity. 
To byłaby wręcz rewolucja, bo przez 
wiele lat kojarzyli się oni z najuboższą 
i najniższą klasą społeczną. Teraz się 
okazuje, że Polska nie powinna nawet 
mówić o tym problemie, bo naraża się 
na gniew i ostrą reprymendę Litwy.
    Pawka Morozow po litewsku

    „Podczas świąt, jak święto plonów 
czy Boże Narodzenie, śpiewane są pol-
skie piosenki” – pisze gimnazjalistka o 

polskim imieniu i nazwisku, uczęszcza-
jąca do litewskiego gimnazjum. Uznaje 
to za oburzające, ale najbardziej wstrzą-
snął nią fakt, że w niektórych miejsco-
wościach na Wileńszczyźnie pojawiają 

się napisy po polsku. Gimnazjalistka 
podkreśla, że w ten sposób nie „zwalczy 
się skutków okupacji Litwy Wschod-
niej”, gdzie mieszkają Litwini, którzy 
niesłusznie uważają się za Polaków, bo 
przecież – jak ustalili naukowcy – tak 
naprawdę nie ma tam Polaków, ale tylko 
spolonizowani Litwini. Zachęca władze 
litewskie do większych wysiłków, by 
zniknęły wszelkie ślady polskiej oku-
pacji.

    To wypracowanie przytoczył ostat-
nio „Kurier Wileński”, dziennik mniej-
szości polskiej na Litwie. Zostało ono 
nagrodzone w konkursie i odczytane na 
seminarium odbywającym się w ostat-
nich dniach pod auspicjami honorowego 
lidera konserwatystów Vytautasa Lands-
bergisa.

    Ten przykład mówi wiele o prawdzi-
wym stosunku polityków litewskich do 
mniejszości polskiej, a także o systemie 
edukacji Polaków na Litwie. Politycy 
litewscy jak mantrę powtarzają, że Li-
twa ma wyjątkowo rozwinięty system 
kształcenia mniejszości polskiej w języ-
ku polskim, jakiego nie ma żaden inny 
kraj za naszą wschodnią granicą.

    Powiedzmy wreszcie to głośno – nie 
jest to zasługa państwa litewskiego. Po 
czasach radzieckich Litwa odziedziczy-
ła sieć polskich szkół. I robi wiele, by 
było ich mniej, a polska młodzież cho-
dziła do szkół litewskich. Zamykanie 
szkół polskich tłumaczy się względami 
finansowym – równocześnie w rejo-
nach, gdzie zdecydowaną większość 
stanowią Polacy, powstają szkoły litew-
skie znakomicie wyposażone, z basena-
mi i salami gimnastycznymi.

    System edukacyjny w tych placów-
kach ukierunkowany jest na lituaniza-
cję, i nie chodzi tu o naukę języka litew-
skiego, co jest wymogiem oczywistym i 
odbywa się także w szkołach polskich, 
ale o indoktrynację, która ma dawać 
rezultaty kojarzące się z ulubioną w ra-
dzieckiej propagandzie postacią Pawki 
Morozowa – chłopca, który doniósł na 
reakcyjnych rodziców. Nagradzana i 
oklaskiwana polska dziewczynka z Wi-
leńszczyzny, która skarży się, że w jej 
otoczeniu śpiewa się polskie kolędy jest 
jego współczesną inkarnacją.
    Fobia na punkcie polskiego

    Dlaczego szczególnie oburzające i 
nie do zniesienia są dla polityków li-
tewskich napisy w języku polskim w 
miejscowościach, w których zdecydo-
waną większość stanowią Polacy? Cze-
mu trudno sobie wyobrazić, by w wi-
leńskich restauracjach, uczęszczanych 
przez turystów z Polski, znalazło się 
menu w języku polskim?

    Pamiętam swoje zaskoczenie, gdy w 
latach 90. odwiedziłam Kłajpedę i nagle 
zanurzyłam się w nostalgicznym świe-
cie niemieckiej przeszłości tego miasta. 
Szyldy pisane szwabachą, sprzedawane 
w kioskach plany miasta z dawnymi 
nazwami ulic. W tym samym czasie li-
tewska państwowa inspekcja językowa 
ścigała w Wilnie miejscowego Polaka, 
który ośmielił się w swojej księgarni 
oferującej polską literaturę pod wielkim 
litewskim szyldem małymi literami na-
pisać „książki”.

    Trudno nie zauważyć, że politycy li-
tewscy mają fobię na punkcie polskiego. 
To problem z zakresu narodowej psy-
choanalizy, można mówić o kompleksie 
niewielkiego narodu, który musi chro-
nić swą tożsamość.

    Tej szczególnej wrażliwości nie widać 
jednak, gdy w grę wchodzi ekspansja 
rosyjskiego. Zagrożenie polonizacją to 
dla Litwy odległa, choć bolesna prze-
szłość. Zagrożenie rusyfikacją wydaje 
się za to całkiem realne, co widzi każ-
dy, kto odwiedza Litwę. W litewskich 
kablówkach są dziesiątki rosyjskich 
stacji. Litewskie stacje nadają rosyjskie 
piosenki, młodzież zaś wtrąca rosyjskie 
słowa do rozmowy, bo to „cool” albo ra-
czej „zdorowo”.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

 Korespondencja z Wilna
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    To wręcz niewiarygodne, że nie-
spełna 20 lat po tym, gdy przed wieżą 
telewizyjną w Wilnie pod radzieckimi 
czołgami ginęli Litwini, ich kraj znów 
znajduje się w postradzieckiej przestrze-
ni kulturalnej. A to nie wszystko – zdu-
miewająco chętnie Litwini głosują na 
polityków mających związki z Rosją.

    Czy Litwa, deklarującą się jeszcze 
niedawno jako nasz partner strategicz-
ny, może się znaleźć w rosyjskiej strefie 
wpływów? Nie bardzo wypada formuło-
wać takie wnioski z perspektywy War-
szawy. Warto jednak przytoczyć opinię 
litewskiego politologa, prof. Vytautasa 
Radžvilasa, który uważa, że w niedale-
kiej przyszłości Litwa formalnie będzie 
członkiem NATO i UE, ale realnie znaj-
dzie się pod kontrolą Rosji.

    Dlaczego tak może się stać, wyjaśnia 
wieloletni szef litewskich służb specjal-
nych Mečys Laurinkus, który twierdzi, 
że w trzymilionowej Litwie cele Rosji 
realizuje trzy tysiące agentów, uplaso-
wanych przede wszystkim w energetyce 
i transporcie.
    Nóż w plecach inwestora

    Kiedy kilka lat temu zwiedzałam 
kupioną przez PKN Orlen rafinerię w 
Możejkach, oprowadzał mnie pracujący 
tam litewski inżynier. Otwarcie mówił o 
swej niechęci do polskiego właściciela, 
który wprowadził zachodnie metody za-
rządzania. Z sympatią wspominał nato-
miast „świetnych chłopaków z Jukosu”.

    Przejęcie Możejek przez Orlen było 
nie tylko decyzją biznesową, ale przede 
wszystkim polityczną – miało pomóc 
Litwie uniknąć zależności od rosyjskich 
koncernów.

    Orlen od początku borykał sięna Li-
twie z kłopotami – najpierw Rosjanie 
odcięli rafinerię od dostaw ropy z ruro-
ciągu Przyjaźń, potem kluczowe insta-
lacje spłonęły w pożarze. Ostatecznie 
rentowność polskiej inwestycji przekre-
śliło działanie litewskich kolei, które ro-
zebrały tory łączące rafinerię z łotewską 
granicą.

    Trudno nie uznać tego za cios nożem 
w plecy – działanie bezprecedensowe 
i wrogie, jeśli weźmie się pod uwagę, 
że litewskie koleje są kontrolowane 
przez państwo. Gdy się przypomni, że 
logistyczne kłopoty z Możejkami miał 
również amerykański Williams i dlatego 
sprzedał swe udziały, wyłania się obraz 
Litwy jako państwa niesprzyjającego 
zachodnim inwestorom.

    „Stosunki z naszym sąsiadem należą-
cym do UE i NATO są równie trudne jak 
te z Rosją.”

    Nie ma powodu, by w sprawie Może-
jek kierować się w tej chwili czymś in-
nym niż chłodną biznesową kalkulacją. 
Ten racjonalny sposób myślenia będzie 
też zapewne określał nasze przyszłe 
państwowe stosunki z Litwą.
    Koniec sentymentów

    Dotąd w relacjach z Litwą nie ukry-

waliśmy sentymentów – mówiliśmy o 
wspólnej wspaniałej historii i Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. Jednak 
tam, gdzie my widzieliśmy blaski, po-
litycy litewscy widzieli cienie. A na-
wet gdy demonstrowali sympatię dla 
wspólnej przeszłości, niewiele z tego 
wynikało – najbardziej znany litewski 
polityk Vytautas Landsbergis mógł śpie-
wać w polskim parlamencie nasz hymn 
narodowy czy zachwycać nas literacką 
polszczyzną, by po powrocie na Litwę 
mówić, że należy ostrzej walczyć ze 
skutkami „polskiej okupacji Wilna”.

    Paradygmat litewskiego patriotyzmu 
oparty jest na antypolonizmie. Wiele go-
dzin rozmawiałam o tym z politykami 
litewskimi, którzy zwłaszcza prywatnie 
skłonni byli przyznać, że tylko upływ 
czasu zaleczy tradycyjne uprzedzenia, 
wywodzące się z 20-lecia międzywojen-
nego. Cierpliwie czekaliśmy aż tak się 
stanie – jednak nie było lepiej, a w ostat-
nim czasie na Litwie wręcz zaostrzyła 
się antypolska retoryka, którą przejęli 
nawet politycy dalecy do tej pory od na-
cjonalizmu, czyli lewica.

    Polskie elity polityczne od pewne-
go czasu mają gorzką świadomość, że 
związek między naszymi państwami nie 
był oparty na partnerstwie. Przypominał 
toksyczną relację, pełną obietnic bez po-
krycia, czynów, które przeczą słowom i 
manipulacji.

    Na oczach jednego pokolenia doko-
nała się wielka zmiana. Kiedy Litwa 
zdobywała swą niepodległość, wspie-
rała ją cała Polska. To w naszym kraju 
miał powstać litewski emigracyjny rząd 
na uchodźstwie, gdyby władze Litwy 
zostały aresztowane lub zlikwidowane. 
Pamiętam późny wieczór 13 stycznia 
1991 roku, gdy w Wilnie słychać było 
wystrzały z czołgów i ginęli ludzie. W 
zabarykadowanym litewskim parlamen-
cie nagrywałam słowa litewskich polity-
ków, które miały być ich przesłaniem do 
społeczności międzynarodowej i zada-
wałam sobie pytanie, czy uda mi się je 
zachować, jeśli nastąpi szturm. Gdyby 
mi ktoś powiedział, że z tego uczucia 
braterstwa z Litwą nie zostanie śladu, 
nie uwierzyłabym.

    Po prawie 20 latach, jakie minęły 
od nawiązania przez Polskę stosunków 
dyplomatycznych z Litwą, pewne jest 
jedno – Litwie udała się rzecz niezwy-
kła. Teraz to my czujemy, że musi minąć 
bardzo wiele czasu, by Litwini zdołali 
przełamać naszą nieufność.

    Autorka w latach 90. była w Wilnie 
korespondentką „Rzeczpospolitej”. W 
2008 roku została odznaczona litew-
skim Krzyżem Rycerskim Orderu „Za 
zasługi dla Litwy”

    Zespół Ochrony Praw Człowieka
  
(1)  
http://www.tygodnik.lt/201128/
(2)  
http://www.tygodnik.lt/201128/
(3)   
http://www.rp.pl/artykul/554530.html

W związku z rocznicą Krwawej Niedzieli 11 Lipca 1943 r. na Wo-
łyniu, ks. T. Isakowicz –Zaleski  opublikował na swim blogu/ www.
isakowicz.pl/ zdjęcia autorstwa Janusza Horoszkiewicza ze społecz-
nej akcji ustawiania krzyży w miejscach ludobójstwa.

Akcja ta prowadzona jest oczywiscie bez wsparcia ze strony pol-
skich i ukraińskich władz, które wciąż udają, że problemu nie ma.

Nowe krzyże na 
Wołyniu

W Hucie Mydzkiej.

W Chołoniewiczach.

W Osowej.

http://www.tygodnik.lt/201128/
http://www.tygodnik.lt/201128/
http://www.tygodnik.lt/201128/
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Antoni Wilgusiewicz

  Zagadnienie wychowania patriotycz-
nego młodzieży w dzisiejszych czasach 
uległo  przewartościowaniu, które sta-
wia wobec nas kresowian ważne wy-
zwania. Tradycyjny model wychowania 
patriotycznego, symbolizowany przez 
sienkiewiczowską Trylogię, pisaną „ku 
pokrzepieniu serc” na pewno nie został 
zdezaktualizowany, mimo rujnowania 
go przez lata komunistycznej indok-
trynacji. Mamy jednak do czynienia z 
jednej strony z atakowaniem go przez 
nurt nazwijmy go ogólnie liberalny, 
zacierający znaczenie takich pojęć jak 
Ojczyzna czy patriotyzm, z drugiej z 
wyzwaniami nowoczesnej techniki, 
symbolizowanymi przez Internet,  któ-
re muszą być uwzględniane we współ-
czesnej pracy wychowawczej. Zadania 
więc nauczyciela  czy innego wycho-
wawcy młodzieży muszą więc polegać 
na połączeniu tradycyjnie pojmowanych 
wartości, których zagubić jako Polacy 
nie chcemy i nie możemy z nowocze-
snym przekazem informacji o faktach i 
postawach istotnych dla patriotycznego 
wychowania młodzieży. Inaczej mó-
wiąc- istotne z naszego punktu widze-
nia wiadomości i treści wychowawcze 
musimy przekazywać w interesujący 
dla młodzieży sposób, uwzględniając 
jej ukształtowany przez współczesne 
warunki sposób myślenia o rzeczywi-
stości – także historycznej i reagowania 
na nią. Jest to oczywiście twierdzenie 
tyle ważne jak i ogólne, które można by 
omawiać szeroko i bardzo długo. W tym 
miejscu chciałbym ograniczyć się do 
kilku uwag związanych z działalnością 
katowickiego oddziału TML, którego 
jestem reprezentantem.

  W naszej działalności staramy się 
uwzględniać na ile to tylko możliwe 
pracę z młodzieżą, zdając sobie spra-
wę z tego, że przetrwanie naszej orga-
nizacji- czy szerzej idei przez nią pro-
pagowanych zależy od przekazania ich 
młodemu pokoleniu. Nie jest to zadanie 
łatwe z kilku względów. Przede wszyst-
kim nasze możliwości organizacyjno-
-finansowe są stosunkowo niewielkie 
w stosunku do ilości szkół i młodzieży 

takiego miasta jak Katowice. Po dru-
gie nie jest rzeczą łatwą pozyskanie do 
współpracy osób spoza naszego Towa-
rzystwa, przede wszystkim nauczycieli, 
którzy mieliby chęć i możliwość prowa-
dzenia wśród młodzieży istotnej dla nas 
działalności. Wynika to w dużej mierze 
z braku wiedzy na temat Kresów wśród 
samych nauczycieli, którym kończone 
przez nich szkoły w tzw minionej epoce, 
ale i obecnie takiej wiedzy nie przeka-
zują. Niestety, wynika to także w wielu 
wypadkach z niechęci do propagowania 
tematyki kresowej, uważanej niejedno-
krotnie nawet przez potomków samych 
kresowian za przebrzmiałą i nieistotną, 
a nawet szkodliwą z punktu widzenia 
współczesności. Bywa tak, że zaintere-
sowanie tych osób Kresami ogranicza 
się jedynie do możliwości uzyskania 
rekompensaty za tzw mienie zabużań-
skie i na tym się kończy. Podstawowym 
problemem jest dla nas mimo podjętych 
w tym zakresie starań- brak placówki 
oświatowej, noszącej imię Orląt Lwow-
skich lub inne podobne, która mogłoby 
stanowić bazę pracy wychowawczej nie 
tylko dla młodzieży swojej szkoły, ale 
i w skali całego miasta. Jak wynika z 
praktyki innych miast (np. Częstocho-
wa-gimnazjum, Gliwice-liceum ogól-
nokształcące, Tychy - zespół szkół za-
wodowych) jest to tradycyjny, ale wciąż 
bardzo dobry sposób prowadzenia pracy 
wychowawczej.  
Warto podkreślić, że nadawanie imion  
może wiązać się ze specyficznymi po-
trzebami i zainteresowaniami młodzie-
ży – tak np. wspomniany zespół szkół 
w Tychach prowadzi klasy tzw mundu-
rowe, a ostatnio w Bytomiu nadano imię 
Wacława Kuchara szkole sportowej. 
Wiąże się z tym niedawna reaktywacja 
LKS Pogoń Lwów, którego działalność 
budzi jak wiemy zainteresowanie wśród 
naszej młodzieży.

  W tej sytuacji nasza działalność przy-
biera następujące formy:
angażowanie szkół i młodzieży do 
udziału w uroczystościach patriotycz-
nych, najczęściej w formie delegacji ze 
sztandarami (np. ostatnio podczas uro-
czystości poświęcenia tablicy ku czci 
zamordowanych profesorów lwowskich 
w katowickim kościele akademickim)
zapraszanie uczniów do udziału w kwe-

stach na rzecz odnowy grobów polskich 
we Lwowie (np. w Dniu Wszystkich 
Świętych), a także w zbiórce zniczy na 
te groby.
organizowanie prelekcji dla młodzieży 
szkolnej na tematy kresowe, wygłasza-
nych zarówno przez członków naszego 
Oddziału, jak i zaproszone osoby (np. 
prof. Stanisław Nicieja )
zachęta do organizacji wycieczek szkol-
nych do Lwowa i na Kresy; istotny jest 
tu dobór przewodników, gdyż  jak wia-
domo przewodnicy ukraińscy prezentu-
ją wizję historii tych ziem bardzo odle-
głą od rzeczywistości
organizacja konkursów międzyszkol-
nych związanych z tematyką kresową; 
odbywają się one w listopadzie każde-
go roku i obejmują młodzież gimna-
zjalną miasta Katowic. Mamy nadzieję 
przekształcić je w konkursy o zasięgu 
wojewódzkim, gdyż już w roku ubie-
głym w naszym konkursie wzięło udział 
Gimnazjum im. Orląt Lwowskich z 
Częstochowy. Sprawozdania z tych 
konkursów – m.in. recytacje poezji o 
tematyce lwowskiej – są zamieszczane 
dzięki pani Danucie Skalskiej w jej au-
dycji Lwowska Fala, a także w Semper 
Fidelis.

Warto na koniec dodać, że w naszej 
działalności mamy jednak sojuszników. 
Dotacji finansowych na działalność 
oświatowo-edukacyjną udziela nam 
Urząd Miasta Katowice, a naszym so-
jusznikiem jest  radny, długoletni Prze-
wodniczący Komisji Edukacji Rady 
Miejskiej Katowic, p. Jerzy Dolinkie-
wicz , który tradycyjnie pełni role prze-
wodniczącego jury w naszych konkur-
sach. Być może uda nam się powołać do 
życia poza kilkoma szkołami, w których 
podobna działalność jest prowadzona- 
Koło Miłośników Kresów przy Pałacu 
Młodzieży lub innej placówce pozasz-
kolnej miasta Katowic. Nie rezygnu-
jemy także ze starań o nadanie imienia 
którejś ze szkół być może byłoby to 
imię Kadetów Lwowskich, łączących ze 
sobą polskie tradycje patriotyczne Kre-
sów Wschodnich i Zachodnich.

Antoni Wilgusiewicz

wiceprezes O/Katowice                                                                   
TML i K Płd Wsch

 Problematyka Kresów w 
wychowaniu patriotycznym 
młodzieży szkolnej”
- Z wystąpienia na Jasnej Górze

Redakcja

Mija 67 rocznica  akcji ” Burza”  na Wi-
leńszczyźnie. Operacja „Ostra Brama”, 
zakładała  w samodzielne opanowanie 
Wilna przez oddziały Armii Krajowej. 
W ten sposób żołnierze  polskiej armii 
podziemnej chcieli podkreślić , że to oni 
są gospodarzami północno-wschodnich 
ziem Rzeczypospolitej. Inicjatorem ope-
racji „Ostra Brama” był major Maciej 
Kalenkiewicz „Kotwicz”, cichociemny, 
dowódca Nadniemeńskiego Zgrupowania 
Okręgu Nowogródzkiego AK.
Połączone siły okręgów Wileńskiego i No-
wogródzkiego AK - miały uderzyć samo-
dzielnie na Wilno tuż przed wkroczeniem 
na przedpole miasta wojsk sowieckich i  
przywitać je z pozycji przedstawicieli peł-
noprawnych władz Rzeczypospolitej. 
Główne uderzenie sił AK miało nastąpić 
od wschodu i południowego wschodu. 
Sadzono, że Niemcy szybko się wycofają, 
gdy tymczasem , na mocy rozkazu Hitle-
ra miasto zostało przekształcone w strefę 
ufortyfikowaną, tzw. Fester Platz, obsa-
dzoną przez ok. 18-tysięczny garnizon. 
Rozkaz o rozpoczęciu operacji „Ostra 
Brama” wydał dowódca Okręgu Wileń-
skiego AK ppłk Aleksander Krzyżanow-
ski „Wilk” dnia 7 lipca 1944r. W pierw-
szej fazie walk wzięło około 4 tysięcy 
żołnierzy AK, potem liczba ta wzrosła do 
12 –cie i pół tys. 7-go lipca szturm na Wil-
no  rozpoczęła również armia sowiecka. 
Własnymi siłami oddziały AK opanowały 
prawobrzeżną część miasta. Potem doszło 
do współpracy z sowieckimi wojakami w 
opanowaniu lewobrzeża miasta. 13 lipca 
całe Wilno było zdobyte, ale jeszcze w 
trakcie walki na baszcie Zamku Gedymi-
na zawisła biało czerwona  flaga. Wilno 

przeżyło bardzo krótką, ale jakże radosną 
chwilę wolności. 
Niestety szybko w  miejscu  polskiej flagi 
znalazła czerwona z gwiazdą. Nie mniej 
14 lipca Wilno było jeszcze polskie, nie 
tylko wszędzie było pełno żołnierzy w 
rogatywkach z orzełkiem w koronie, ale 
polskie były szpitale i służba opl. To było 
Powstanie Wileńskie  podkreślające przed 
całym światem i Sowietami polskość Kre-
sów Północno-wschodnich. 
W tym czasie  cofającym się Niemcom 
zagrodziły drogę polskie oddziały AK. 
Właśnie 13 lipca pod Krawczunami od-
była się krwawa bitwa w wyniku której 
Niemcy stracili co najmniej 1000 żołnie-
rzy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
oddziały polskie zmuszone były walczyć 
nie tylko z Niemcami  ale musieli także 
ścierać się z partyzantką litewską, litew-
skimi oddziałami podporządkowanymi 
Niemcom w tym  policji oraz partyzantką 
sowiecką (która podpisała rozejm z Po-
lakami, dopiero w chwili wkroczenia do 
walk oddziałów Armii Czerwonej) Strona 
polska poniosła poważne straty, zginęło 
blisko 500 akowców, ponad 1000 zostało 
rannych. 17 lipca Sowieci pod pozorem 
rozmów aresztowali komendanta okręgu 

„Wilka” razem z kadrą oficerską. Mimo 
prób ucieczki poszczególnych oddziałów 
AK  okrążone je i rozbrojono. Internowa-
no   niespełna 6000 żołnierzy, reszcie uda-
ło się skutecznie rozproszyć lub przebić 
na teren Polski centralnej, by dalej konty-
nuować walkę. Internowani w większości 
odmówili wstąpienia do armii Berlinga, 
za co zostali wywiezieni do Kaługi, gdzie 
przez kilka lat służyli w batalionach robo-
czych Armii Czerwonej, wyrąbując lasy. 
Oficerów aresztowano, osądzono i wy-
wieziono do Riazania.

67  Rocznica 
Powstania Wileńskiego

Redakcja.

Janusz Wojciechowski  napisał świet-
ny artykuł pod takim tytułem jak wyżej 
napisane, na stronie „w Polityce. Pl” 
polecamy wszystkim do przeczytania 
//wpolityce.pl/view/14895/Pamiec_Je-
dwabnego__niepamiec_Wolynia_

Tu pozwolimy sobie na przedstawienie , 
kilku fragmentów;
„O jednej straszliwej zbrodni w Jedwab-
nem wie cały świat.
O straszliwej rzezi Polaków na Wołyniu, 
o tysiącach dokonanych na nich potwor-
nych zbrodni wie na świecie mało kto, a 
i w Polsce też niewielu.
1.Dziś, 11 lipca, wszystkie serwisy 
informacyjne zaczynają się od przy-
pomnienia o Jedwabnem. Pan Prezy-
dent kolejny raz przeprosił za polskich 
zbrodniarzy i w imieniu narodu poprosił 
o wybaczenie.
Jedwabne zna dziś cały świat, jako sym-

bol dokonanego polskimi rękami Holo-
caustu.
Pan Prezydent Komorowski jeszcze 
wzmocnił ten przekaz, czyniąc odpo-
wiedzialnymi nie pojedynczych krymi-
nalnych zbrodniarzy, ale cały naród pol-
ski, który zdaniem Pana Prezydenta też 
bywał współsprawcą zbrodni. (…)
Ale litewscy nacjonaliści zamordowali 
sto tysięcy Żydów ( a także Polaków i 

Rosjan) w lesie ponarskim koło Wilna. 
Nie słyszałem przeprosin litewskiego 
prezydenta, słyszę raczej potępienia pod 
adresem Armii Krajowej, która walczy-
ła z litewskimi mordercami. 
Ukraińscy nacjonaliści, zanim jeszcze 
zaczęli rzeź Polaków – mordowali Ży-
dów tysiącami we Lwowie i w innych 
miastach Małopolski wschodniej. Dzie-
siątki takich Jedwabnych urządzili i to 
nie na zasadzie pospolitego ruszenia 
czerni, ale w w ramach działalności  ich 
kolaborujących z Niemcami organizacji 
wojskowych.
Może coś przeoczyłem, ale nie słysza-
łem przeprosin prezydenta Ukrainy.
(……)

Proponuje ,żeby Pan Prezydent Komo-
rowski przeprosił jeszcze raz Ukraiń-
ców za Wołyń,

Wszak przeprosin nigdy za wiele.”

Pamięć Jedwabnego, niepamięć Wołynia. 
„O setkach straszliwych zbrodni na Polakach na 
świecie nie wie prawie nikt”
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Feliks Budzisz

   Mimo kilkuset książek, tysięcy arty-
kułów i relacji o ludobójstwie dokony-
wanym na ludności polskiej przez OUN 
– UPA, wiedza o tej straszliwej zbrodni 
w społeczeństwie polskim jest zniko-
ma. Według badań przeprowadzonych 
przez CBOS w lipcu 2008 r. o zbrod-
niach OUN – UPA na Wołyniu słyszało 
tylko 20 proc. respondentów, a 41 proc. 
przyznaje, że nic nie wie na ten temat. 
W kategorii wiekowej od 18 – 24 lat tyl-
ko 8 proc. ankietowanych deklaruje, że 
wiele słyszało o tych tragicznych wyda-
rzeniach. Natomiast 51 proc. z tej grupy 
nie wie nic na ten temat! Z badań tych 
wynika również, że o Polakach pomor-
dowanych na Wołyniu słyszały przede 
wszystkim osoby z najstarszych grup 
wiekowych powyżej 55 roku życia. Nie 
lepiej przedstawia się sytuacja w grupie 
osób z wyższym wykształcaniem, gdzie 
tylko 40 proc. badanych wiele słyszało 
o tych tragicznych wydarzeniach. Aż 55 
proc. z wykształceniem podstawowym 
twierdzi, ze ta tematyka jest im zupełnie 
obca. 
Podobną niewiedzę prezentują badania 
o ofiarach zbrodni: aż 54 proc. nic nie 
wie kogo mordowano! Jeszcze gorzej 
przedstawia się wiedza badanych w 
sprawach mordów: tylko 14 proc. przy-
pisuje te zbrodnie Ukraińcom, a zaled-
wie 5 proc. – UPA; nic nie wie o spraw-
cach aż 57 proc.! Trzeba podkreślić że 
dużą wadą tych  badań, opracowanych 
przez Katarzynę Nazarak jest ograni-
czenie ich do zbrodni na Wołyniu. Prof. 
Uniwersytetu Lwowskiego Jarosław 
Hrycak twierdzi nawet, ze było to ludo-
bójstwo, lecz mimo to jego sprawców 
uznaje się za bohaterów! Jakie elity, 
tacy bohaterzy. Badania te, mimo ich 
terytorialnego ograniczenia, dają bar-
dzo pesymistyczny i alarmujący obraz 
stanu wiedzy polskiego społeczeństwa 
o eksterminacji ludności polskiej przez 
OUN – UPA w latach 1942 – 1947. A 
przecież eksterminacja ta, o charakterze 
ludobójstwa, przerosła okrucieństwem 
wszystkie zbrodnie dokonane na ludno-
ści polskiej w czasie II wojny świato-
wej. I pomyśleć, że ponad połowa mło-
dzieży w wieku 18 – 24 lat, kształcona 
w III Rzeczypospolitej, nic nie wie o tej 
straszliwej zbrodni na jej przodach! 
A ci, którzy mają jakąś o tym wiedzę, 
zdobytą poza szkołą, nie mają pojęcia 
kto tej zbrodni dokonał. Jest wyjątkowo 
mroczny i przygnębiający efekt kształ-
cenia opartego na zakłamywaniu historii 
ojczystej w polskim szkolnictwie. Nie-
którzy nawiedzeni wychowawcy narodu 
przekonują, że ze względu na drastycz-
ność scen mordów dzieci, kobiet, star-
ców przez oprawców z OUN – UPA, 
nie należy o tym mówić młodzieży, bo 
to może niekorzystnie odbić się na jej 
zdrowiu psychicznym. Jest to cyniczny 
wybieg, zainspirowany przez apolo-
getów tej zbrodniczej formacji, którą 
gloryfikuje między innymi prezydent 
Ukrainy i jego partia. Warto tutaj przy-
pomnieć wybitnego historyka, Michała 
Bobrzyńskiego: „Młodzież dorastająca, 
rozwinięta, tylko na całej, ale na całej 
prawdzie historycznej może i powinna 
dojrzewać. (…) nic tak nie zniechęca do 
przeszłości jak fałszywe i sztuczne jej 
przedstawianie (Dzieje Polski w zarysie, 
PIW,    W-wa 1987, s. 498). Zakłamywa-
nie tragicznych losów ludności polskiej 
Kresów Południowo – Wschodnich 
przybrało w III Rzeczypospolitej niemal 
powszechny charakter. Nie mówi się 
prawdy w szkołach średnich i wyższych 
o najokrutniejszych zbrodniach na wła-

snym narodzie, ukrywają tę prawdę 
media, fałszują wydawnictwa, zwłasz-
cza encyklopedyczne, unika się jej na-
wet w wielu kościołach. Fanatycznemu 
gloryfikatorowi hajdamackich nazistów 
z OUN – UPA Katolicki Uniwersytet 
Lubelski zdecydował przyznać, widocz-
nie w nagrodę, doktorat honoris causa. 
Tego jeszcze w Europie nie było. Tylko 
patrzeć, jak jakiś uniwersytet katolicki 
przyzna pośmiertnie honorowy doktorat 
jakiemuś nazistowskiemu ludobójcy, bo 
oni też twierdzili, że walczyli z komu-
nizmem o nowy ład w Europie. OUN, 
działająca pod różnymi postaciami, na-
rzuciła naszym, niewolniczo uległym 
elitom, swój punkt widzenia na tragicz-
ne wydarzenia na Kresach, nie tylko 
zresztą lat 1942 – 1947. Jedna z wielu 
dyrektyw uchwały OUN z 22 VI 1990 
roku kategorycznie nakazuje swoim 
członkom: „Przede wszystkim narzucić 
Polakom nasz punkt widzenia na histo-
rię i na stosunki ukraińsko – polskie”. 
Inna dyrektywa obliguje swój aktyw, 
liczny w Polsce: „ Eliminować wszel-
kie polskie próby zmierzające do potę-
pienia UPA za rzekome znęcanie się jej 
na Polakach”. Nie jest więc tajemnicą, 
skąd się bierze upokarzające Kresowian 
milczenie elit o sprawcach ludobójstwa. 
By się nie narazić gloryfikatorom UPA, 
żaden z wysokich urzędników pań-
stwowych nie odważył się powiedzieć 
oficjalnie, że zbrodni ludobójstwa do-
konała UPA. W dwóch listach prezydent 
L. Kaczyńskiego, odczytanych pod-
czas 65. Rocznicy ludobójstwa na Kre-
sach nie wymieniono tej formacji jako 
sprawcy eksterminacji co najmniej 150 
tysięcy polskiej ludności. Z podobny-
mi przemilczeniami spotykamy się i w 
podręcznikach historii i całym procesie 
kształcenia w naszym szkolnictwie. Hi-
storia 1871 – 1945 dla szkół średnich, 
PWN, 1995, autorstwa A. Radziwiłł i 
W. Roszkowskiego serwuje uczniom 
i nauczycielom całą serię błędów rze-
czowych, których celem jest wybielanie 
UPA. Wymieniony podręcznik na s. 327 
podaje: „Pod koniec 1942 r. powstały 
w Galicji Wschodniej (!) pierwsze od-
działy… UPA”. Błąd, ponieważ było to 
w okolicach Oleska. Dalej tamże: „Na 
przełomie 1942/1943 r. nasiliły się star-
cia między podziemiem polskim i ukra-
ińskim. Na Zamojszczyźnie ich ofiara-
mi padali głównie Ukraińcy, natomiast 
na Wołyniu i w Galicji Wschodniej 
ukrywający się Żydzi i Polacy…” Ta 
pokrętna i bzdurna argumentacja prze-
milcza istotne fakty, ponieważ polskie 
podziemie na podanych terenach zli-
kwidowało wyłącznie kilkuset niebez-
piecznych ounowskich kolaborantów, a 
OUN – UPA dokonywała depolonizacji 
metodą eksterminacji. Podobnie jest w 
Historii Polski 1914 – 2000 tegoż au-
tora. Błąd na błędzie i błędem pogania 
(Szerzej o tych podręcznikach w „Pano-
ramie Kresowej” nr 7/51). Zaintereso-
wani tematem banderowskich zbrodni 
na Kresach uczniowie sięgną może po 
inne źródła, do Wielkiej Historii Polski 
w 10 tomach, ale niestety, w t. 8, w Ka-
lendarium za 1943 r. nie znajdą nawet 
wzmianki o straszliwym ludobójstwie. 
Radzie autorów tej chybionej „historii” 
przewodniczył prof. dr hab. Feliks Ki-
ryk. Narzucona nam tzw. Poprawność 
polityczna wobec OUN – UPA pozba-
wiła szkolnictwo dostępu do licznej już 
literatury o tragedii Kresów. Szkoły nie 
wzbogacają swoich księgozbiorów o 
literaturę kresową, ograniczając się do 
zakupu najpotrzebniejszej lektury do re-
alizacji programów, które zupełnie po-
mijają tragiczne losy ludności polskiej 
na Kresach Południowo – Wschodnich, 

eksterminowanej przez OUN – UPA. 
Książki o tematyce kresowej, wydane 
w PRL, podobno na polecenie Biblio-
teki Narodowej zostały wycofane z 
wielu księgozbiorów pod pretekstem, 
że są nieaktualne i zużyte. Taki los spo-
tkał w wielu bibliotekach np. „Łuny w 
Bieszczadach” J. Gerharda i inne. Na 
doskonały film, oparty na tej ostatniej 
powieści, „Ogniomistrz Kaleń” nało-
żono rygorystyczne tabu, film po prostu 
zniknął z ekranów. Młodzież kształcąca 
się chętnie korzysta z różnych encyklo-
pedii, leksykonów masowo wydawa-
nych głównie ze względów komercyj-
nych. W większości z nich spotyka się 
z licznymi przekłamaniami albo wprost 
z wulgarnymi kłamstwami. W Wielkiej 
Encyklopedii PWN w t. 28 żądny wie-
dzy uczeń, student przeczyta, że UPA 
to „niepodległościowa formacja zbroj-
na”, która „walczyła przeciw Niemcom, 
ZSRR, polskiej ludności zamieszkującej 
kresy”. Pełna apologia UPA! Formacja 
ta traktowała Niemcy hitlerowskie jako 
strategicznego partnera, współdziałała 
z nimi militarnie, zwłaszcza od 1944 
roku, o czym świadczą liczne dokumen-
ty ounowskie, niemieckie, sowieckie i 
polskie. Twierdzenie, że walczyła prze-
ciwko ludności polskiej, jest typowym 
ounowskim, cynicznym eufemizmem 
– blefem, bo to były potworne masowe 
mordy bezbronnej ludności. Z encyklo-
pedii tej czytelnik nie dowie się, że ta 
„niepodległościowa” formacja wymor-
dowała najokrutniejszymi sposobami 
co najmniej 150 tysięcy Polaków od 
niemowlęcia do starca, tysiące Żydów, 
Rosjan, setki Czechów i blisko 80 tysię-
cy swoich rodaków, niektórzy nie utoż-
samiali się z nią i byli jej nieposłuszni. 
Niemal wszystkie encyklopedie wy-
dane w III Rzeczypospolitej, w mniej-
szym czy większym stopniu, zaatako-
wał ounowski wirus, zniekształcając 
prawdę historyczną. W ostatnim tomie 
ośmiotomowej Nowej Encyklopedii Po-
wszechnej PWN, w haśle „UPA” autor-
stwa prof. W. Mędrzyckiego czytamy: „ 
od wiosny 1943 roku trwały działania 
zbrojne przeciwko ludności polskiej 
zmierzające do całkowitego usunięcia 
jej z Wołynia, Polesia i Galicji”. Spró-
bujmy sobie wyobrazić, jak takie „dzia-
łania” wyglądały, gdy zbrojne bandy 
OUN – UPA, wspomagane przez zdzi-
czałą miejscową czerń „usuwały” bez-
bronną ludność, mordując ją w ponad 
trzech tysiącach miejscowości, np. tylko 
w czasie od 10 – 13 lipca 1943 roku w 
167 wsiach. Na taki cyniczny pokrętny 
eufemizm mógł się zdobyć tylko gorli-
wy ounofil, pozbawiony elementarnych 
skrupułów moralnych, nie mówiąc już o 
etyce naukowca. Granice elementarnej 
przyzwoitości przekroczyły encyklo-
pedie wydawnictwa „Zielona Sowa”. 
Z Nowej Encyklopedii Powszechnej 
A – Z, Kraków 2003 tegoż wydawnic-
twa, uczeń, student dowie się, że „Od 
wiosny 1943 roku na terenie Wołynia 
toczyły się walki partyzanckie (?) oraz 
starcia polsko – ukraińskie (tzw. rzezie 
wołyńskie ludności polskiej)”. Starcia 
i tzw. rzezie! Cynizm, podłość i zakła-
manie autora sięgają szczytu. Wg. tejże 
„Sowy” „Akcja Wisła”, zorganizowana 
w odwecie (!) za śmierć gen. K. Świer-
czewskiego została potępiona przez 
parlament III RP”. Nie cały parlament, 
lecz tylko Senat i to z poważnymi na-
ruszeniami regulaminowych procedur. 
Ani ukraiński, ani polski parlament nie 
zdobyły się na potępienie ludobójstwa 
dokonanego przez OUN – UPA, ani nie 
uczciły pamięci setek tysięcy ofiar tej 
zbrodniczej formacji! Z Encyklopedii 
Szkolnej A – Z dla licealistów, Kraków 

2006, tejże „Sowy” licealista dowie się, 
że „pretekstu dla akcji „Wisła” dostar-
czyło rozstrzelanie w VII 1947 roku ów-
czesnego ministra obrony narodowej K. 
Świerczewskiego przez oddziały UPA”. 
Wyłowienie błędów z tego hasła pozo-
stawiam licealiście. Bardzo pozytywną 
ocenę tej encyklopedii dał dr hab. Sta-
nisław Koziara, prof. Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie. (Szerzej o en-
cyklopediach „Zielonej Sowy” i innych 
w „ Panorama Kresowa”: 38/46, 40/48. 
7/51; „Na rubieży”: 82, 83/2006; „Głos 
emigracji”: 10/2001 Londyn). 
W encyklopediach innych wydawnictw 
można się spotkać z podobnymi prze-
kłamaniami. W Najnowszej Encyklope-
dii Powszechnej od A do Z dla Liceum, 
Kraków 2007, wyd. GREG, (redaktor 
prowadząca Agnieszka Sabak) nie ma 
ani słowa o eksterminacji ludności pol-
skiej dokonanej przez OUN – UPA, ale 
za to jest wiele o akcji „Wisła”, oczywi-
ście  z pominięciem faktu, że operacja ta 
była działaniem obronnym, że położyła 
kres rozlewowi krwi niewinnej dopiero 
dwa lata po wojnie. Tej z kolei „ency-
klopedii” pozytywną recenzję dał dr Jan 
Chłodek. Z podobnymi przekłamaniami 
spotykamy się również w Popularnej 
Encyklopedii Powszechnej w 21 tomach 
wydanej przez krakowskie wydawnic-
two Pinek, redaktor naczelny Maria 
Szulc. Ale nawet doskonałe pod wzglę-
dem geograficznym encyklopedie kra-
kowskiego wydawnictwa T. Kluszczyń-

ski nie ustrzegły się wpływu kłamliwej 
ounowskiej historiografii, wybielającej 
zbrodniczą OUN – UPA. Są to np. En-
cyklopedia Powszechna 2003, dwu-
tomowa Wielka Encyklopedia Polski 
2004, Encyklopedia Kresów bez roku 
wydania. Niezrozumiale, przykre i wiel-
ce naganne jest, że właśnie krakowscy 
uczeni i wydawcy ulegli tej historiogra-
fii przekłamując tragiczne losy własne-
go narodu i podrywając wielowiekowy 
autorytet najwspanialszej polskiej Alma 
Mater Jagiellonica.
Niewątpliwie najważniejszym czynni-
kiem w procesie szkolnego nauczania i 
wychowania, również w kwestiach tutaj 
omawianych, jest nauczyciel – historyk, 
polonista, wychowawca klasowy. Jed-
nak ograniczony tzw. poprawnością po-
lityczną, indoktrynowany Tekami Edu-
kacyjnymi IPN nauczyciel tej strasznej 
prawdy unika, bo niewiele o niej wie, po 
prostu boi się mówić o tragedii własne-
go narodu.
Premier Donald Tusk 10 maja 2008 roku 
w Stutthofie powiedział: „Polacy muszą 
dbać o prawdziwy obraz historii, tak aby 
nikt w Europie i na świecie nie zdołał 
jej zakłamać. Prawda jest jedynym fun-
damentem, na którym może powstać au-
tentyczna przyjaźń i zrozumienie w tej 
części świata”.
Dziękujemy za mądre słowa panie pre-
mierze. Z niecierpliwością i determina-
cją czekamy na podobne czyny!  

WIĘCEJ PRAWDY W 
POLSKICH SZKOŁACH
„W dawniejszych czasach historycy kłamali nieświadomie. 
Później stali się profesjonalistami”.
        Gabriel Laub

Smutek, złość,   
gorycz, łzy, szok i  
konsternacja 
Korespondencja z ul. Karowej 20 w Warszawie
 a Zjazd Żołnierzy 27 WDP AK.
Andrzej Łukawski

/cyt. „13 lipca 2011, środa, g. 18.00, ul. 
Karowa 20

W cyklu „Kino kresowe” obraz wybit-
nego dokumentalisty, twórcy filmów 
o dziejach polskiej wojskowości i lo-
sach Polaków w XX wieku poświęco-
ny historii Wołynia w latach II wojny 
światowej. Film rozpoczyna panorama 

dziejów Wołynia do 1939 roku i cha-
rakterystyka pierwszych lat okupacji. 
W dramatycznych relacjach świadków 
powracają obrazy zagłady polskich wsi 
i miasteczek na Wołyniu w lipcu i sierp-
niu1943 roku oraz zbrodni dokonywa-
nych przez ukraińskich nacjonalistów. 
Film przedstawia także dzieje polskiej 
samoobrony na Wołyniu, formowanie 
oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji AK 
(największej zwartej jednostki pod-
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ziemnego wojska polskiego) oraz walki 
toczone przez tę jednostkę z Niemcami 
w latach 1944 - 1945.”/

Po projekcji filmu odbył się poprowa-
dzony przez Tomasza Kozłowskiego 

panel dyskusyjny na który pozostała 
zdecydowana większość widzów zgro-
madzonych na sali. Przywołane przez 
Pana Tomasza statystyki zrobiły wraże-
nie na widowni. Pominę cały czas kon-
trowersyjną statystykę ofiar ludzkich na 
Wołyniu i całych Kresach (Wołyń - ok. 
60 tys. Kresy - ponad 130 tys.) , bo sko-
ro same rozbieżności tych liczb liczone 
są w tysiącach, to świadczy to tylko o 
skali tego mordu. 
I tak:
 Na 1150 wiejskich osad polskich na 
Wołyniu, 1048 zostało całkowicie 
zniszczonych przez   ukraińskich na-
cjonalistów a to znaczy, że na 31 tys. 
chłopskich zagród zostało zniszczonych 
26 tys. Na 252 kaplic i kościołów  znisz-
czono 103 czyli blisko połowę.

Jak wielka była to skala zniszczeń 
można przekonać się porównując ją do 
zniszczeń dokonanych przez sowietów 
- 66 osad, oraz hitlerowców - 34 osady.

Po wprowadzeniu Pana  Tomasza do 
dyskusji okazało się, że lotny” mikrofon 
miał szalone powodzenie a mówiono o 
wszystkim co ważne a zarazem bolesne 
dla Wołynia i Wołyniaków. 
 To o czym nie chce mówić wybrany 
przez nas parlament o czym nie chce 
mówić Prezydent i Rząd RP  było mó-
wione przez mieszkańców Warszawy 
zgromadzonych w sali przy Karowej 20.  

„Mówione” to zbyt ogólne określenie 
dla niektórych wystąpień. Emocje któ-
rych wielu z dyskutujących nie potrafiło 

ukryć były szczere świadczyły o wiel-
kim niepokoju i trosce o pamięć o Wo-
łyniu.
 „Jak tak dalej będziemy ulegać to dale-
ko nie zajedziemy” 

niemal przez łzy mówił jeden z dysku-
tantów mając na uwadze to, co dzisiaj na 
Ukrainie  robią sympatycy OUN-UPA.
Ze wzruszeniem mogliśmy wysłuchać 
świadka wydarzeń na Wołyniu Pana 

Ryszarda. Miał wówczas lat 11 i mimo 
że był jeszcze dzieckiem wiele do-
świadczył i wiele pamięta. Poprosiłem 
Pana Ryszarda o nr. telefonu i być może 
już niebawem przeczytamy w KSI jego 
wspomnienia.
Wiele uwagi poświęcono sprawom dzie-
dzictwa Wołynia i że tak naprawdę nie 
ma dzisiaj „strażników” którzy by o to 
dziedzictwo dbali.

Okazała i monumentalna budowla na 
Skwerze Wołyńskim staje się dzisiaj 
zapominana i przez nikogo nie odwie-

dzana. W niemałą konsternację wśród 
uczestników dyskusji wprowadziło py-
tanie o to, gdzie ów pomnik się znajduje.
O czymś to świadczy.
Na skwerze znajduje się pomnik 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK upa-

miętniający żołnierzy zamordowanych 
przez oddziały UPA, walczących w ra-
mach akcji Burza na Wołyniu i Podla-
siu. Pomnik składa się z kilkudziesięciu 
elementów: 

12 kamiennych słupów w formie świec, 
kilkunastu tablic pamiątkowych oraz 
wysokiej rzeźby przypominającej miecz 
z napisem „Obrońcom Ojczyzny”. Od 
strony Trasy AK skwer zamyka beto-
nowa ściana na której podano liczbę 
prześladowanych i zamordowanych 

Polaków. Jest tam też ( pomazane przez 
chuliganów) popiersie d-cy 27 WDP 
AK gen. Kiwerskiego - „Oliwy” W tym 
roku po raz pierwszy na Skwerze Wo-
łyńskim nie odbyły się żadne uroczysto-
ści upamiętniające zbrodnie na Wołyniu 
i krwawą niedziele z dnia 11 lipca 43. 
Skwer niszczeje stając się miejscem li-
bacji alkoholowych i obiektem zaintere-
sowania miejscowych wandali.
O tym pisaliśmy już w serwisie na:
http://27wdpak.btx.pl/
To dziwna, bardzo tajemnicza i niepo-
kojąca sytuacja. Jak wielu z Was wie, 
„strażnikami” dziedzictwa Wołynia i 
symboli stojących na skwerze są żoł-
nierze 27 WDP AK którzy w sobotę 16 
lipca,  a więc kilka dni po świętej dla 
Wołyniaków dacie wyznaczyli sobie 
dzień  swojego zjazdu który zakończy 
się w poniedziałek 18 lipca.

Nie potrafię znaleźć racjonalnej odpo-
wiedzi na pytanie dlaczego tak się stało.
Podobnie wyglądało to w roku ubie-
głym, gdzie po miesiącu jaki upłynął od  
trwających kilka dni uroczystościach  w 
tym sympozjum i konferencji  poświę-
conej ludobójstwu na Wołyniu, zorgani-
zowano Zjazd.
Żołnierze 27 WDP AK to dzisiaj ponad 
80. letni panowie których stan zdrowia 
oraz  zawartość portfela nie pozwala na 
kosztowne i wyczerpujące wycieczki 
do Warszawy organizowane w krótkich 
odstępach czasowych więc o co chodzi?
Zjazd już jutro więc nie mamy najmniej-
szych szans na zweryfikowanie tego o 
czym mówią nasi informatorzy ale jed-
no jest pewne. Coś niedobrego dzieje się 
w środowisku „strażników” dziedzictwa 
Wołynia, bo oto ku wielkiemu zasko-
czeniu czytamy w przysłanym do redak-
cji programie zjazdu:

16:30-Zjazd sprawozdawczo- wyborczy 
Delegatów  ( pozostali uczestnicy zjaz-
du- Część artystyczna).
Podczas gdy cały program zatytułowany 
jest:

 PROGRAM XXI  ZJAZDU   ŻOŁNIE-
RZY  27  WOŁYŃSKIEJ  DYWIZJI   
PIECHOTY   ARMII KRAJOWEJ
Gdzie więc tu mowa o delegatach?
Czyżby - z całym szacunkiem dla zasług 
żołnierzy 27 WDP AK  -  komuś upały 
zaczynają doskwierać?

Czy może będą to dwa zjazdy jeden 
mniej a drugi bardziej ważny?.
Musimy wyjaśnić co takiego dzieje się 

za palisadą OW, bo nadchodzące do re-
dakcji wieści są niepokojące. 
Zjazd Delegatów to wielkie słowo i do-
niosły dzień dla stowarzyszenia które 
go organizuje ale nijak nie przystaje do 
dzisiejszego stanu liczebnego żołnierzy 
dywizji, z których większość odeszła na 
wieczną wartę. 
Kto zatem będzie się „zjeżdżał” a kto 
zwiedzał Warszawę jeszcze nie wiemy 
ale wiemy, że jeden z „podzjazdów” 
będzie prowadził były oficer KBW co 
gwarantuje kawał solidnie wykonanej 
tylko komu potrzebnej  roboty?.
Ta ironia jest oczywiście zamierzona, bo 
KSI jest niezależne i nie istnieje żaden 
powód dla którego należałoby to kurio-
zum przemilczeć.

Czyżby byli równi  i równiejsi...?

O oficerze KBW który zaszczyci Zjazd 
żołnierzy 27 WDP AK zaczyna być co-
raz głośniej w przeróżnych publikacjach 
do których dołącza się KSI.
Jeżeli tacy ludzie mają przekazywać 
młodemu pokoleniu dziedzictwo Wo-
łynia to jestem pełen obaw i niepokoju 
o to kto teraz będzie „kreował” historię 
Wołynia. Jakim kolorem, i czy w ogóle 
będą zapełniane biały karty Wołynia i 
całych Kresów.
Jeżeli na mundurach takich ludzi zawi-
sną: 
10: 00 - wręczenie odznaczeń
to zapytam w jakiej Polsce przyszło dzi-
siaj żyć milionom Polaków których ko-
rzenie głęboko sięgają Kresów.

Jeżeli tak się dzieje (a dzieje) w innych 
stowarzyszeniach, to masz już drogi 
czytelniku odpowiedź na pytanie dla-
czego Wołyń i całe Kresy bezskutecznie 
wołają o prawdę.
Musimy to zmienić póki żyją jeszcze 
świadkowie krwawych wydarzeń na 
Kresach, bo gdy wszyscy przejdą na 
„tamtą stronę” może być już za późno.
Musimy to zmienić póki jeszcze nie 
wyrzucono z środowisk kombatanckich 
żołnierzy konspiracji, samoobrony na 
Kresach i kresowych jednostek wojska 
polskiego,  które broniły kresów przed 
okupantem niemieckim, sowieckim i 
ukraińskimi nacjonalistami.
Gdy w artykule „Lubelscy żołnierze AK 
zamienili karabiny na paragrafy” do-
stępnym na stronie http://www.kurierlu-
belski.pl/region/lublin/-
czytam:
 Cóż, my robimy swoje, ale wszędzie 
znajdą się ludzie zawistni i podli. Jak 
to się mówi, psy szczekają, a karawana 
jedzie dalej. Zaraz po tych uroczysto-
ściach napiszemy wniosek do zarządu 
okręgu wołyńskiego o skreślenie ich z 
naszej listy. 
/red. chodzi o wykluczenie ze środo-
wiska prawdziwych żołnierzy 27 WDP 
AK /
 Czy ma pan zamiar o tym wszystkim pi-
sać? - pyta z niepokojem „Kostka”.        
to po raz kolejny zawołam „dokąd Pol-
sko zmierzasz?”

Kto ma dzisiaj potępiać organizowane 
na Ukrainie akcje zwolenników OUN-
-UPA skoro Żołnierze Wołynia zamie-
nili karabiny na paragrafy i próbują 
odzyskać zawłaszczone przez ubecję 
środowiska które z takim mozołem two-
rzyli.

Nie wolno nam dopuścić do tego, by 
pseudo kombatanci usuwali obrońców 
kresów ze środowisk kresowych.
Zamiast usuwać ich ze stowarzyszeń, 
powinniśmy  ich nosić na rękach i 
wspólnie,  pod białoczerwonymi  bar-
wami spotykać się na skwerze Wołyń-
skim, by uszanować i pielęgnować dzie-
dzictwo Wołynia i całych Kresów II RP.

http://27wdpak.btx.pl/pl/publikacje/285-skwer-woynski-27-wdp-ak-prowokacja-wandalizm-a-moe-lenistwo
http://www.kurierlubelski.pl/region/lublin/347248,lubelscy-zolnierze-ak-zamienili-karabiny-na-paragrafy,4,id,t,nk.html#material_1
http://www.kurierlubelski.pl/region/lublin/347248,lubelscy-zolnierze-ak-zamienili-karabiny-na-paragrafy,4,id,t,nk.html#material_1
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WYSTAWA

Ludobójstwo dokonane na Polakach 
przez OUN-UPA na Kresach Południowo -Wschodnich II RP 1939 – 1947
Redakcja

Wystawa przedstawia ludobójstwo do-
konane na ludności polskiej na Kresach 
Południowo-Wschodnich w latach 1939 
-1947 przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Po-
wstańczą Armię (UPA). 
Zorganizowana została na podstawie 
materiałów zebranych przez Stowarzy-
szenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocła-
wiu, które to zgromadziło 20 000 relacji 
świadków, tego niespotykanego w histo-
rii holokaustu na bezbronnej ludności 
cywilnej, głównie wiejskiej.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych określiło, 9 grudnia 1948 r. 
definicję ludobójstwa . 

Zgodnie z nią ludobójstwem jest czyn, 
dokonany w zamiarze zniszczenia w 
całości lub w części grup narodowych, 
etnicznych, rasowych lub religijnych. 

Prokuratorzy Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu we Wrocławiu i w Lublinie 
na podstawie prowadzonych śledztw 
potwierdzili w 2006 roku, że na Kre-
sach Południowo-Wschodnich w latach 
1939-1945 doszło do zbrodni ludobój-
stwa.

Celem wystawy jest ocalenie od zapo-
mnienia prawdy o rozmiarach popełnio-

nych zbrodni OUN-UPA i stosowanych 
metodach eksterminacji. Wystawa skła-
da się z kilkunastu plansz wydrukowa-
nych na tkaninie PCV. 

Na planszach zaprezentowane zostały 
zdjęcia osób zamordowanych w każ-
dym powiecie, fotografie zniszczonych 
kościołów, pomników i tablic upamięt-
niających ofiary, tablice o udokumento-
wanej liczbie zamordowanych Polaków 
w poszczególnych miejscowościach, 
mapa powiatu obejmująca miejscowości 
w których ginęli ludzie.

 Autorzy wystawy oraz towarzyszące-
go jej obszernego katalogu: Szczepan 
Siekierka, Henryk Komański, Czesław 
Filipowski.

Wystawę można oglądać w Chełmie 
dzięki współpracy Muzeum ze Stowa-
rzyszeniem Kresy – Pamięć i Przyszłość 
z Chełma oraz Stowarzyszeniem Upa-
miętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów we Wrocławiu.

Wystawa dofinansowana przez Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 
Warszawie oraz Urząd Miasta Chełm i 
Stowarzyszenie Kresy – Pamięć i Przy-
szłość w Chełmie.

Wystawa czynna od 11 lipca do 24 lipca 
2011 – muzeum ul. św. Mikołaja 4
Patronat wystawy w Chełmie – Prezy-
dent Miasta Chełm Agata Fisz.
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Kazimierz Niechwiadowicz

Kilka lat temu Związek Polaków na 
Białorusi podzielił się na dwie or-
ganizacje. Było to zdarzenie bardzo 
dramatyczne dla naszych rodaków. 
Nie wiem dlaczego do tego doszło i 
tutaj nie chcę tego roztrząsać, i opo-
wiadać się za którąś ze stron obec-
nych dwóch związków. Nie mogę 
tego zrobić, ponieważ ja, dziesię-
ciomiesięczny ekspatriant z Biało-
rusi z 1958 roku jestem za jednością 
Polaków, którzy zostali na rodzinnej 
ziemi.

Uważam, że ten podział bardzo źle 
służy interesom naszych rodaków. 
Doszło do tego, że jeden ze związ-
ków przeciwstawia się drugiemu, a 
Polak stanął przeciwko Polakowi i 
to w kraju, gdzie nie tak łatwo ro-
dziły się i działają różne polskie 
stowarzyszenia. Białoruskie władze 
nie uznają Związku Polaków, któ-
remu obecnie przewodzi Andżelika 
Orechwo, natomiast Związek Pola-
ków na czele ze Stanisławem Sie-
maszko nasz rząd nazywa reżimo-
wym, chociaż według mnie jest to 
niesprawiedliwe określenie.

Słowo „reżym”, którym słusznie 
nazywano rządy Saddama Husaj-
na w Iraku, nie ma takiego samego 
odniesienia w stosunku do Białoru-
si, chociaż nie jest to kraj rządzo-
ny demokratycznie. Podobnie też 
rządzona jest Rosja. Dlaczego nie 
używamy wobec jej rządu określe-

nia „reżim”? Całkiem niedawno, 
tuż przed rewolucyjnymi zmianami 
w Egipcie, gdzie tysiące Polaków 
odpoczywało na wakacjach, ani na-
sze media, ani władze nie używały 
wobec rządów Mubaraka słowa 
reżim. Jak tylko on upadł, to nagle 
okazało się był przez wiele lat reżi-
mowym i okrutnym wobec swoich 
krajowych przeciwników. Dlaczego 
te słowa nie padały wcześniej i do 
reżimowego kraju wyjeżdżało tylu 
turystów?

To nie są reżimowi Polacy i w ni-
czym nie są gorsi od tych, których 
oficjalnie wspiera Polska. Też po-
trzebują od niej pomocy na pro-
wadzenie swojej działalności, któ-
rej główny cel jest taki sam jak 
drugiego związku: kultywowanie 
polskiej kultury, języka i tradycji 
wśród różnych pokoleń rodaków i 
utrzymywania aktywnych związ-
ków z Macierzą. W tym związku 
także znajdują się stowarzyszenia i 
koła skupiające Sybiraków, byłych 
żołnierzy Wojska Polskiego i Armii 
Krajowej, ludzi określonych zawo-
dów, drużyny harcerskie i zuchowe, 
różne kółka zainteresowań.

Popieranie przez stronę polską tyl-
ko jednej organizacji i wysyłanie 
pomocy tylko pod jeden adres po-
głębia stworzony podział, co jest 
na rękę białoruskim urzędnikom. A 
już wrzucenie wszystkich działa-
czy wyższego szczebla ze starego 
związku do jednego worka, wpi-
sanie ich przez polskie władze na 

czarną listę osób, które nie mogą 
przez ileś lat wjechać do Polski było 
olbrzymim błędem. Wielu ludziom 
pracującym od lat na rzecz Polaków 
na Białorusi wyrządzono krzywdę. 
Była to dla nich i nadal jest dzia-
łalność społeczna, a nie polityczna. 
Powstała w ich sercu zadra, która 
będzie trudna do zagojenia.

Ciekaw jestem, czy zakaz wjazdu 
do Polski otrzymają Litwini: były 
dyrektor litewskiego gimnazjum 
w Ejszyszkach Vytautas Dailydka 
oraz nauczyciel historii w litew-
skim gimnazjum w Solecznikach 
Wielkich Arturas Andriuszaitis, 
którzy niedawno publicznie stwier-
dzili, że polskie przedszkola w tym 
kraju „wychowują Hitlerjugend”, a 
polskie szkoły są „wylęgarnią piątej 
kolumny”. Czemu takim zakazem 
nie obejmiemy znanych nacjona-
listów ukraińskich, którzy nega-
tywnie wypowiadają się o Polsce i 
Polakach i roszczą sobie jakieś pre-
tensje do naszego kraju? Dlaczego 
swobodnie do Polski może wjechać 
Erika Steinbach, która niejednokrot-
nie krytycznie i rewizjonistycznie 
wypowiadała się o Polsce, i nadal 
działa w tym kierunku?

Od początku powstania rozłamu w 
Związku Polaków na Białorusi nasz 
rząd i Wspólnota Polska powinny 
dążyć za wszelką cenę do powrotu 
do jednej organizacji. Tylko w jed-
ności tego związku tkwi jego siła, 
a co za tym idzie możliwość naj-
pełniejszego realizowania założeń 

statutowo-programowych, które nie 
mają nic wspólnego z polityką.

Niestety od samego początku pol-
skie władze zdecydowanie stanęły 
po jednej stronie – nowego Związku 
Polaków kierowanego wtedy przez 
Andżelikę Borys. Ten drugi związek, 
wówczas pod przewodnictwem Jó-
zefa Łucznika, który w latach dzie-
więćdziesiątych aktywnie działał 
na rzecz Polaków na Białorusi, za 
co został odznaczony medalem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej RP, 
został całkowicie pominięty.

W Polsce każdy ma prawo do swo-
ich poglądów politycznych, ale my 
nie mamy prawa wymagać, jakie to 
postawy w odniesieniu do panującej 
na Białorusi polityki powinni mieć 
nasi rodacy. To jest ich osobista 
sprawa. Możemy jedynie żałować, 
że ktoś wybrał taką a nie inna opcję. 
Ale niech to dzieje się poza związ-
kiem. Działacze polscy na Białoru-
si muszą się określić, czy chcą być 
osobami związkowymi, czy chcą 
się angażować w politykę. Jeżeli w 
politykę, to niech będą szeregowy-
mi członkami związku i zapiszą się 
do jakiejś partii.

Kiedy w naszych mediach wymie-
niany jest Stanisław Siemaszko, to 
zawsze się podkreśla, ze nie mówi 
on po polsku. Zapomina się, że na 
Białorusi o poczuciu narodowym 
Polaków nie stanowi wyłącznie 
język. Wielu go nie zna, ponieważ 
nie miało możliwości się go dobrze 

nauczyć. Od 17 września 1939 roku 
nastąpiła białorutenizacja szkolnic-
twa, a później jego rusyfikacja, któ-
ra przeniosła się wszystkie dziedzi-
ny życia w tym kraju. Pod koniec lat 
czterdziestych zamknięto ostatnią 
polska szkołę na Białorusi. Takiej 
sytuacji nie było w sąsiedniej Li-
twie. Podobnie jak z Polakami jest 
z wieloma Białorusinami, którzy 
też nie znają swojego ojczystego 
języka, ale w swojej świadomości 
i sercu czują się przedstawicielami 
tego narodu.

Podział w największej polskiej 
organizacji na Białorusi nadal się 
rozszerza. Doszło do tego, że Pol-
ski Dom w Baranowiczach nie chce 
mieć nic wspólnego z żadnym ze 
związków i postanowił się prze-
kształcić w autonomiczną jednostkę. 
To dobrze, bo może dzięki temu na-
dal będzie mógł prowadzić dotych-
czasową działalność.

Nie można jednak dopuścić do tego, 
aby podziały, które nastąpiły wśród 
dorosłych przeniosły się na mło-
dzież i dzieci, gdyż będzie to strata 
nie do odwrócenia. Być może przy 
obecnych wiodących działaczach 
polskich na Białorusi nie jest moż-
liwe zjednoczenie obu organizacji. 
Ale przecież z czasem zostaną oni 
zastąpieni przez młode pokolenie, 
które nie jest obciążone żadnym ba-
lastem różnych spraw i jest realna 
szansa na to, że wyciągną się ręce 
do zgody w imię jednego Związku 
Polaków na Białorusi.

Związek Polaków na Białorusi 
Parę uwag do obecnej sytuacji



Kresowy serwis Informacyjny - strona        22

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Andrzej Łukawski - fotorelacja

11 lipca o godzinie 20:30, w 68 rocz-
nicę kulminacji ludobójstwa na ludno-
ści Kresów Południowo-Wschodnich 
sprzed budynku dawnej Polskiej Akcyj-
nej Spółki Telefonicznej PAST wyru-
szył Marsz Pamięci.  

Marsz zorganizowało stowarzyszenie 
Memoriae Fidelis, stowarzyszenie które 

zapowiada wiele akcji protestacyjnych 
m.in. przeciwko dyskryminacji Polaków 
na Litwie. 
Wielkie  „szapoba” Panie Aleksandrze 
Szycht (prezes Memoriae Fidelis) za 
zorganizowanie marszu. 
W maszerującej kolumnie widzieliśmy 
m.in. Ewę Siemaszko, posła PiS Artu-
ra Górskiego oraz dobrze prezentującą 
się medialnie grupę ze Stowarzysze-

nia Dziennikarzy Katolickich. Ciężkie 
chmury wiszące nad Warszawą zwia-
stowały ulewę więc co bardziej prze-
zorni Warszawiacy pozostali w swoich 
domach. W swoich domach pozostali 
też niestety i Kresowiacy co dało się 

zauważyć po niskiej frekwencji uczest-
ników marszu. 
Podobno nie liczy się ilość a jakość, to 
jednak należy się poważnie zastano-
wić, dlaczego  tegoroczne obchody nie 
wzbudziły zainteresowania Miszkań-
ców Warszawy i Kresowaików. 
Przecież to nasza historia. 
Garstka uczestników marszu nie oddaje 
tego czemu marsz był poświęcony. Po-
nad sto miejscowości i wsi jednocześnie 

zaatakowanych przez OUN-UPA, ty-
siące, tysiące, tysiące Polaków w kilka 
godzin zostało  bestialsko wyciętych 
w pień, to czy to jeszcze za mało by z 
należnym szacunkiem uczcić pamięć 
zamordowanych w tym dniu Polaków?.
Dało się to słyszeć podczas zbiórki 
przed wyruszeniem marszu. Wielokrot-
nie stawiano pytania na które nie padła 
żadna odpowiedź: „które media publicz-

ne nagłaśniały marsz”, to chyba najczę-
ściej i najdonośniej zadawane pytanie. 
Ewa Siemaszko  poinformowała o wy-
słanej do mediów informacji ale od 
dawna wiadomo że media żyją własnym 
i oderwanym od rzeczywistości matri-

xem a szkoda.  Wielomilionowa rzesza 
Polaków swoje korzenie ma na Kresach 
i spora część  co miesiąc płaci abona-
ment rtv więc przynajmniej media pu-
bliczne powinny zatroszczyć się o swo-
ich pracodawców.
Zapowiedzi wywiadu w TV3 z Mirosła-
wem Hermaszewskim nie były w stanie 
konkurować z non-stop podawaną sen-
sacja o zatopionym na Wołdze statku 
„Bułgaria” albo o rocznicy masakry na 
Bałkanach. 
Rocznica masakry na Polskim Narodzie 
nie została przez media dostrzeżona.
Czy rzeź wołyńska to mit, bajka, fan-
tazja..… Nie panowie redaktorzy i sza-
nowne redakcje. To NASZA NARO-
DOWA HISTORIA więc albo o tym nie 
wiecie (to świadczy o Waszym  nieuc-
twie), albo wiedzieć nie chcecie co jest 
jeszcze większym skandalem.

Po powrocie z uroczystości odebrałem 
pocztę e-mail w której m.in. po raz ko-
lejny czytam informację o „wielkiej” 
inicjatywie zorganizowania obchodów 
70 rocznicy ludobójstwa. Chyba zacznę 
numerować te pomysły. Zdaje się, że to 
już 3-4 informacja i zaczynam się w tym 
gubić.  
70 rocznica ludobójstwa, to uroczysto-
ści które odbędą się za dwa lata więc 
jest to właściwy moment by zapytać 
prezesów-inicjatorów o to gdzie byli i 
co robili wczoraj podczas trwania Mar-
szu Pamięci, gdzie byli w dniu 11 lipca 
2011 roku. 
„Licytacja” na obchody 70 rocznicy sta-
ła się faktem więc teraz tylko licho wie 
ilu jeszcze prezesów wpadnie na sza-
leńczy bo rozbijający Kresową Rodzinę 
pomysł. 
Tak, tak drodzy Kresowiacy. Dobrze 
czytacie. Takie pomysły rozbijają i dzie-
lą a nie łączą we wspólnej walce o praw-
dę o Kresach a chyba nie o to chodzi. 
Nagle, jako gorący sympatyk Kresowia-
ków uaktywnił się PSL ale przecież w 
kampanii wyborczej weźmie udział wię-
cej partii które zapewne też zadeklarują 
Kresowiakom pomoc bo przecież kam-
pania zaczyna się rozwijać. 

Gdzie Panowie Posłowie byliście przez 
ponad 20 lat.. nowej „demokracji”? 

Na Ukrainie nie ma tylu organizacji glo-
ryfikujących OUN-UPA ale popatrzcie 
jaką stanowią siłę i jak prężnie działają.
Śmieją się pełną gębą oglądając w Inter-
necie fotorelacje grupek Kresowiaków 
podejmujących mało spektakularne ak-
cje protestacyjne. Oni mają za sobą swój 
rząd, parlamentarzystów, media, akto-
rów …. , my zaś działamy chaotycz-
nie, rozbici, skazani na samych siebie, 
konkurujących ze sobą prezesów  i bez 
recepty na sukces. 

Za rok będziemy obchodzić 69 rocznicę 
rzezi na Kresach więc jak Kresowiak z 
Kresowiakiem spróbujmy się ogarnąć 
w bałaganie na jaki stać tylko Pola-
ków. Zróbmy wreszcie coś wielkiego, 
wzniosłego i godnego uświęcenia ofiar 
ludobójstwa na Kresach. Nie darmo 
ktoś ukuł powiedzenie że „gdzie dwóch 
Polaków tam trzy partie” ale czy takie 

postępowanie nie skutkowało tragiczny-
mi konsekwencjami dla całego narodu. 
Czy musimy dalej walić głową w mur 
niemocy i z uporem maniaka powielać 
wciąż te same błędy? 

Przyjaciele Kresowiacy.  Spróbujmy bez 
pomocy mediów, rządu, parlamentarzy-
stów, wojujących ze sobą prezesów, bez 
finansów…. zrobić coś dla PAMIĘCI O 
KRESACH.
Wydaje mi się, hmmm, gdzież tam wy-
daje, jestem pewny że mamy za sobą 
ks. Isakowicza, Panią Ewę Siemaszko, 
wspaniały zespól redakcyjny, wspania-
łych korespondentów i najważniejsze, 

mamy wspaniałych czytelników których 
z dnia na dzień przybywa i do których 
kierowany jest Kresowy Serwis Infor-
macyjny.  Kochani, mamy więc siebie 
a to już wiele. To potężny i groźny dla 
naszych przeciwników i zaklinaczy hi-
storii oręż z którego najwyższy czas 
zrobić użytek. 
Jak Ty to widzisz Przyjacielu Kresowia-

ku?  
Musisz nam o tym koniecznie napisać 
więc pisz. 
Razem wydobędziemy Kresy z otchłani  
kłamstwa i zapomnienia. To się Kresom 
należy a my, żyjący jeszcze Kresowia-
cy, ich zstępne pokolenie jesteśmy coś 
winni szczątkom naszych przodków po-
rozrzucanych po całych  Kresach II RP.

To setki lat polskości na Kresach. 

Andrzej Łukawski - KSI
fot. M Krawczyk KSI

Po „Marszu Pamięci”
„Naród bez ugruntowanej wiedzy o swojej 
przeszłości nie jest wart przyszłości”.

/fot. M.Krawczyk -KSI. Już od 20:00 zaczęli gromadzić się uczestnicy marszu

/foto M.Krawczyk - KSI

/foto M.Krawczyk - KSI

/foto M.Krawczyk - KSI
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AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Adam Cyra

 W Oświęcimiu od dwudziestu  lat ist-
nieje Koło Miejskie Towarzystwa Mi-
łośników Wołynia i Polesia, które w 
ramach swojej działalności urządzało 
m.in. kwesty, aukcję obrazów na odbu-
dowę kościoła   w Równem oraz współ-
organizowało wakacje w Polsce dla 
dzieci i młodzieży   z Wołynia.

W 1999 r. Towarzystwo Miłośników 
Wołynia i Polesia zorganizowało w Cen-
trum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 
dwudniowe sympozjum pod hasłem: 

„Zlot Tych, co przeżyli”. Do Oświęcimia 
przyjecha-li świadkowie historii, którzy 
przeżyli II wojnę światową na Wołyniu, 
Polesiu i Kresach Południowo-Wschod-
nich II Rzeczypospolitej. Podczas sym-
pozjum wygłoszono szereg referatów, 
a ich zbiór pod redakcją Adama Pere-
tiatkowicza został opublikowany pod 
tytułem „Ludobójstwa  i wygnania na 
Kre-sach”.
 W dniu 3 sierpnia 2003 r. w kościele 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Oświęcimiu została od-prawiona 
Msza św. za dusze śp. 60000 Polaków 
pomordowanych w bestialski sposób 
na Wołyniu przez nacjonalistów ukra-
ińskich z OUN-UPA w latach okupacji 
sowieckiej i niemieckiej 1939-1945.      
O modlitwę za Nich prosili Wołyniacy, 
osiedleni po wojnie w Oświęcimiu, któ-
rzy przeżyli masakrę. 

Organizacją powyższych działań zajmo-
wała się pani Halina Ziółkowska-Modła, 
pochodząca z Równe-go, emerytowa-
na polonistka szkół średnich i prezes 
oświęcimskiego Koła, której najwięk-
szą jednak zasługą jest redagowanie od 
początku jego wydawania kwartalnika 

„Wołyń i Polesie”, którego jubile-uszo-

wy, siedemdziesiąty numer niedawno  
ukazał się. 
Warto przypomnieć, że pani  Halina 
Ziółkowska-Modła, Prezes Koła Miej-
skiego Towarzystwa Miłośni-ków Wo-
łynia i Polesia    w  Oświęcimiu,  została 
w  2009 r.  uhonorowana Medalem „Pro 
Memoria”   w Instytucie Kresowym w 
Warszawie. Medal ten został jej przy-
znany na wniosek Prezesa Zarządu 
Głównego Towarzystwa Miłośników 
Wołynia i Polesia, Zygmunta Mogiły-

-Lisowskiego.

Redagowany przez panią Halinę Ziół-
kowską-Modłę „Wołyń i Polesie” jest 
unikalnym kwartalnikiem we współcze-
snym czasopiśmiennictwie polskim, sta-
rającym się przekazać prawdę na temat 
historii Kresów przedwojennej Polski i 
tragicznych losów ich mieszkańców w 
czasie drugiej wojny światowej. Jest to 
szczególnie ważne obecnie, kiedy praw-
da ta w dużej mierze ulega zapomnieniu.

Należy również podkreślić, że na kar-
tach tego czasopisma utrwalane zosta-
ją przede wszystkim opisy wydarzeń 
związanych z przeżyciami Polaków, 
zamieszkałych kiedyś na Wołyniu i 
Polesiu, którzy obecnie są już w pode-
szłym wieku i dla nich niejednokrotnie 
jest to jedyna możliwość opublikowania 
swoich wspomnień i pozostawienia po 
sobie niezwykłego świadectwa dla dzi-
siejszych i przyszłych pokoleń Polaków. 
Kwartalnik „Wołyń i Polesie” dociera 
nie tylko do licznych czytelników, lecz 
również do wszystkich większych pol-
skich bibliotek naukowych i uniwersy-
teckich.

W najbliższym sierpniowym numerze 
„Wołynia i Polesia”  będzie przypomnia-
ny dzień 11 lipca 1943 r., kiedy  Or-

ganizacja Ukraińskich Nacjonalistów 
– Ukraińska Powstańca Armia (OUN-
-UPA) przy-stąpiła do likwidacji Pola-
ków na Wołyniu w 1943 r. Apogeum 
mordów trwało do 18 lipca 1943 r.

W nocy z 4 na 5 lipca 1943 r. OUN-
-UPA zaatakowała  Polaków żyjących 
we wsiach  w powiecie łuckim i na 
skrawku powiatu kowelskiego. Prze-
bieg tej ludobójczej akcji doskonale 
oddaje akowski raport Jana Cichockie-
go „Wołyniaka”, nauczyciela z powia-
tu włodzimierskiego: „O godz. 2 min. 
30 po półno-cy  w dniu 11 lipca 1943 
r. rozpoczęła się rzeź. Każdy dom pol-
ski okrążało nie mniej jak 30-50 chło-
pów      z tępym narzędziem i dwóch 
z bronią palną. Kazali otworzyć drzwi 
albo w razie odmowy rąbali drzwi. Rzu-
cali do wnętrza domów ręczne granaty, 
rąbali ludność siekierami, kłuli widłami, 
a kto uciekał, strzelali doń z karabinów 
maszynowych. Niektórzy ranni męczyli 
się po 2 lub 3 dni, zanim skonali, inni 
ranni zdołali resztkami sił dotrzeć do 
granicy powiatu sokalskiego (...). Po 
morderstwie, zaraz po po-łudniu tegoż 
dnia, nastąpił rabunek. Chłopi z sąsied-
nich wsi przychodzili i zabierali: konie, 
wozy, ubrania, pościel, krowy, świnie, 
kury – inwentarz żywy i martwy”.
Masowe mordy trwały w tym rejonie 
do 18 lipca. Szczególna uwaga należy 
się napadom na kościoły    i kaplice, w 
których byli zgromadzeni na Mszach 
św. Polacy. 11 lipca 1943 r. w czterech 
kościołach (Kisielin, Chrynów, Poryck, 
Zabłoćce) i jednej kaplicy (Krymno) na-
cjonaliści ukraińscy wymordowali oko-
ło 540 osób, w tym trzech księży.
Masowymi ludobójczymi akcjami w 
dniach 29-31 sierpnia 1943 r., podob-
nymi do akcji z 11 lipca, do-tknięte zo-
stały tereny północnej części powiatu 
włodzimierskiego i powiat lubomelski.  
W sierpniu  zamordowano kilkanaście 
tysięcy Polaków, zaś przez cały okres 
ludobójczych działań OUN-UPA – oko-
ło 60 tysięcy.

Łącznie  ludobójcze akcje pochłonęły na 
całym obszarze ich dokonywania przez 
OUN-UPA, nie tylko na Wołyniu, lecz 
także Kresach Południowo-Wschod-
nich - około  130 tysięcy śmiertelnych 
ofiar.  Po-nadto tysiące dzieci stało się 
sierotami, a  w wyniku całokształtu nie-
ludzkich warunków spowodowa-nych 
przez  nacjonalistów ukraińskich tysią-
ce ludzi zostało okaleczonych fizycznie 
i psychicznie oraz zmarło z ran. Dzisiaj, 
po upływie prawie siedemdziesięciu 
lat od popełnienia tych zbrodni należy 
przebaczyć, ale zapomnieć nie wolno.
                                                                                                              
Adam Cyra

Pamięć o Wołyniu

Sympatycy Bandery z „Polskiego 
Radia”
Na falach ukraińskiej rozgłośni 
radiowej „Era” można w ciągu dnia 
słuchać 15-minutowe audycje Ra-
dia „Siohodni” - wspólnego projek-
tu Polskiego Radia i ukraińskiego 
Radia „Era”. Wszystko na pierwszy 
rzut oka niby to służy zapoznaniu 
Ukraińców z polityką i życiem 
kulturalnym Polaków. Spikerzy 
radiowi prowadzą audycje w języ-
ku ukraińskim z lekkim akcentem 
polskim ale treścią i światopoglą-
dem raczej zwolennicy OUN-UPA 
Bogumiły Berdychowskiej i Związ-
ku Ukraińców w Polsce (ZUwP), 
znanym z sympatii do wodza OUN 
Stepana Bandery i watażki UPA 
Romana Szuchewycza. Aby nie być 
gołosłownym przytoczę jedynie au-
dycje Radia „Siohodni” z 11 lipca 
2011 roku, kiedy dziennikarze, niby 
to polscy, ani słowem w tym dniu 
nie przypomnieli o 68. rocznicy lu-

dobójstwa OUN-UPA, dokonanego 
na Polakach Wołynia. Ale o dziwo 
dziennikarze etatowi „Polskiego 
Radia” z sekcji ukraińskiej w tym 
dniu nie zapomnieli o masowych 
przesiedleniach Ukraińców w 
1944-1947 rokach i Akcji „Wisła”. 
A o rzeziach banderowskich na 
Wołyniu ani mru, mru...
Ale co robić w sytuacji, gdy 
dziennikarze „Polskiego Radia” 
mają na koszt podatnika polskiego, 
wybiórczą pamięć i wolą wspomi-
nać o przesiedlonych w 1947 roku 
Ukraińcach niż o tysiącach zamor-
dowanych na Wołyniu w sposób 
bestialskich Polakach? A może w 
sekcji ukraińskiej tego radia tylko 
z nazwy polskiego, już zarządzają 
aktywiści ZUwP, znani ze swojego 
upodabania do wszystkiego co 
jest banderowskie i nienawiści do 
Polaków, lubiących swój kraj?
Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów

Sympatycy Bandery 
z „Polskiego Radia”
Korespondencja z Kijowa -Eugeniusz Tuzow-Lubański 

/redakcja

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski na 
swoim blogu napisał;
Prezydent Rafał Dutkiewicz nie 
dopusić do głosu nie tylko rodzin 
polskich profesorów pomordowa-
nych we Lwowie, ale i niemiec-
kiego historyka, Dietera Schenka, 
autor doskonałej książki pt. „Der 
Lemberger Professorenmord und 
der Holocaust in Ostgalizien”, tłu-
maczonej obecnie na język polski  
(planowane wydanie we wrześniu 
2011, oznaczenie księgarskie 
ISBN:978-3-8012-5033-1).

03/04 lipca 2011 r. 

Przemówienie z 

okazji 70. rocz-
nicy zamordo-
wania profeso-
rów lwowskich 

„Gdy o Niemczech myślę w nocny 
czas, sen mnie opuszcza aż po 
brzask”.
Gdy w roku 1844 słowa te pisał 
niemiecki poeta Heinrich Heine, 
który z powodu cenzury w Niem-
czech uciekł na emigrację do Fran-
cji, nie mógł przypuszczać, jakie 
znaczenie to zdanie będzie miało 
100 lat później. 
Gdy myślę o niemieckich zbrod-
niach we Lwowie w latach 1941 do 
1944, również i ja nie mogę spać.  
Bezsennych nocy doświadcza-

łem również wtedy, gdy badałem 
szczegóły zamordowania polskich 
profesorów, ich rodzin i przyja-
ciół, przygotowując książkę na ten 
temat. 
Pisałem ją głównie dla niemieckie-
go czytelnika, ponieważ ta brutalna 
zbrodnia nazistów była w Niem-
czech prawie nieznana. Chciałem 
przyczynić się do tego, aby los 
przynajmniej 525 000 pomordo-
wanych we Wschodniej Galicji nie 
został zapomniany. Moim zamia-
rem było udokumentowanie tych 
zdarzeń,  lecz słowa to za mało, 
aby zrozumieć tę zbrodnię. 
Zamordowanie polskich naukow-
ców miało dalekosiężne skutki. 
Abstrahując od czysto ludzkiego 
wymiaru tej tragedii, zlikwidowano 
przedstawicieli polskiej elity, dając 
przy tym namacalny dowód na to, 
że narodowi socjaliści w swej nie-
wyobrażalnej brutalności nie cofną 

się przed żadnym zbrodniczym 
czynem. 

Przede wszystkim w nocy z 3 
na 4 lipca, ale także i w dniach 
następnych, niemieckie komando 
rozstrzelało 45 zatrzymanych. To 
jest koszmar, z którego przebudze-
nia nie było i nie będzie. 

Wszyscy zamordowani naukow-
cy uważani byli za autorytety w 
swoich specjalnościach i cieszyli 
się międzynarodowym uznaniem. 
Wszyscy byli oddani pracy nauko-
wej i z wyjątkiem prof. Kazimie-
rza Bartla nie byli zaangażowani 
politycznie. Poza dr. Ruffem żaden 
z nich nie był też Żydem.
Te zbrodnie były częścią tzw. pro-
gramu likwidacji inteligencji, a ich 
sprawcy byli głównymi sprawcami 
holakaustu w Galicji Wschodniej. 

Kolejny raz naziści udowodnili, że 
Niemcy z „narodu poetów i myśli-
cieli” stali się narodem „sędziów i 
katów”. 
Jako Niemiec wstydzę się nie tylko 
za zabijanie niewinnych ludzi, 
ale także za sądownictwo powo-
jennych Niemiec, które uczyniło 
wszystko, aby mordercy nie ponie-
śli kary. 
W latach od 1964 do 1994 – a 
więc przez 30 lat – prokuratura w 
Hamburgu prowadziła dochodzenie, 
którego celem było pociągnięcie 
sprawców do odpowiedzialności. 
Prokuratorzy najwyraźniej pozosta-
wali jednak pod wpływem poglądu, 
który był szeroko rozpowszech-
niony w polityce, sądownictwie, 
policji oraz życiu publicznym i 
zakładał odcięcie się grubą kreską 
od czasów narodowego socjalizmu. 

Fakt ten określany jest u nas „drugą 
niemiecką winą”, jak to sformuło-
wał Ralph Giordano, albo „cięża-
rem bycia Niemcem”. 

Sonderkommando z.b.V. (komando 
specjalne specjalnego przeznacze-
nia) liczyło 250 ludzi. Wszyscy oni 
byli współsprawcami zbrodni. 

Wprawdzie w trakcie dochodzenia 
powtarzały się nazwiska kilku 
oficerów SS, którzy powinni zostać 

uznani za głównych podejrzanych, 
to hamburskie organy ścigania czy-
niły wszystko, aby nie doprowadzić 
ich na ławę oskarżonych. 

Historyk Ingo Müller nazwał sę-
dziów i prokuratorów „strasznymi 
prawnikami”, ponieważ pozostawa-
li oni wciąż jeszcze pod wpływem 
dawnych prawników nazistowskich. 

Gdy myślę o Niemczech w nocny 
czas, przypominam sobie, że 1 
września 2009 roku na gdańskim 
Westerplatte niemiecka kanclerz w 
jednoznacznych słowach potwier-
dziła winę Niemiec za drugą wojnę 
światową, i powiedziała: „myślę o 
wszystkich Polakach którym nie-
miecki okupant wyrządził niewy-
obrażalne krzywdy”. 
Gdy myślę o Polsce w nocny czas, 
to widzę serdeczny polski naród, 
który po tym wszystkim, co się 
wydarzyło, wyciąga do nas rękę na 
zgodę. To napawa mnie pokorą i 
wdzięcznością. 
A gdy myślę o Ukrainie w nocny 
czas, to życzę temu narodowi, by 
żył bez strachu, rasizmu, przemocy 
i ucisku. Życzę mu więc życia w 
pokoju państwa z obywatelami. 
Współczesny naród ukraiński także 
wiele wycierpiał od popleczników 
nazistów.
Polska z winy nazistowskich Nie-
miec utraciła jedną piątą przedwo-
jennego stanu ludności.

To wielkość abstrakcyjna. Liczb 
nie można pojąć ani określić – nie 
można też o nich milczeć ani ich 
wytłumaczyć.
Holokaust przekracza naszą zdol-
ność pojmowania. My wszyscy 
zaś jesteśmy tymi, którzy przeżyli 
Auschwitz, każdy na swój sposób.
Fritz Bauer, dziennikarz, badacz 
i założyciel Unii Humanistycznej 
powiedział: „Auschwitz można 
przezwyciężyć tylko braterstwem i 
miłością bliźniego”. 

Dieter Schenk

Blog. Ks. Isakowicza-Zalewskiego  
//www.isakowicz.pl

Niewygłoszone przemówie-
nia Dietera Schenka

http://www.isakowicz.pl
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BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

Kawał świetnej i jakże potrzebnej Kresom roboty
„Naród pielęgnujący tradycje z przeszłości może być spokojny o swoją przyszłość” 
 
Andrzej Łukawski

/„Tradycja – przekazywane z po-
kolenia na pokolenie treści kultury 
(takie jak: obyczaje, poglądy, wie-
rzenia, sposoby myślenia i zachowa-
nia, normy społeczne), uznane przez 
zbiorowość za społecznie doniosłe 
dla jej współczesności i przyszło-
ści.”

Ostro dający się we znaki głód wie-
dzy o Kresach nie ustaje. Cały czas 
Polacy, zwłaszcza  ich wielomilio-
nowa część, których korzenie sięgają 
kresów drugiej Rzeczypospolitej czeka-

ją na jakiś cud, przełom,  na akt  dobrej 
woli miłościwie nam panującym, na 
gest, czy wreszcie na rzetelne i uczci-
we wypełnianie swoich  obowiązków 
wobec historii wynikających z zapisów 
preambuły Ustawy Zasadniczej w której 
czytamy m.in.:

 „….wdzięczni naszym przodkom za 
ich pracę, za walkę o niepodległość 
okupioną ogromnymi ofiarami, za 
kulturę zakorzenioną w chrześcijań-
skim dziedzictwie Narodu i ogólno-
ludzkich wartościach, nawiązując do 
najlepszych tradycji Pierwszej i Dru-
giej Rzeczypospolitej, zobowiązani, 
by przekazać przyszłym pokoleniom 
wszystko, co cenne z ponad tysiąclet-
niego dorobku,…” 

„Wdzięczni naszym przodkom..” -  Tak, 
bardzo wiele zawdzięczamy naszym 
przodkom ale czy dzisiaj potrafimy 
wyrazić im za to wdzięczność? W skali 
mikro - rodziny  tak, w skali makro jest 
różnie ale najczęściej jest źle. 
„Przekazywać przyszłym pokoleniom 
wszystko co cenne” – zapis słuszny tyl-
ko gorzej z jego  realizacją.
Dodatkowy problem stanowi też klasy-
fikacja tego co Konstytucja określa jako 
„cenne”, a kolejne władze wykonujące 
postanowienia tej Ustawy zaczynają 
nadawać inne dla tych wartości priory-
tety. Przypomina mi to coraz bardziej 
wizje państwa z twórczości Orwella. To 
nie jest dobre i nie służy dobru ogólno-
narodowego jakim jest POLSKA. Mani-

pulowanie historią całego narodu musi 
w końcu doprowadzi do dewaluacji ta-
kich pojęć jak  patriotyzm, zbitka: Bóg-
-honor-ojczyzna, tradycja, wdzięczność, 
szacunek, wolność oraz wyjałowienia 
–zatarcia wysiłku naszych przodków.  
Od stuleci wisi nad nami jakieś niepoję-
te fatum. A to rządzą nami przywożeni 
w karetach z obcą rejestracją  władcy, 
a to przewalają się przez nasz kraj 
obce wojska, jesteśmy zniewalani i 
plądrowani, oszukiwani czy wręcz 
wykorzystywani. Kuriozum tego sta-
nu polega na tym, że dobrze o tym wie-
my ale zakodowana w naszych genach 
głupota nakazuje nam ciągle pchać gołe 
łapy do rozgrzanego do czerwoności 
pieca, by potem narzekać na wynikają-
cy z takiej przyjemności ból. W naszej 

historii było wiele zrywów kierowanych 
przez  wybitne postaci,  których celem 
było zerwanie tego stereotypu jednak 

zawsze znajdował się ktoś, kto  własne 
interesy przedkładał ponad ogólnonaro-
dowe dobro.

Nic się pod tym wyglądem nie zmieniło 
i nic nie wskazuje na jakieś radykalne 
zmiany. Pomimo od lat otwartych gra-
nic, HONOR i PATRIOTYZM nie mogą 
jakoś dostać się do kraju, kraju położo-
nego między Odrą a Bugiem, naszego 
Kraju. Zapisy Konstytucji są w takiej 
sytuacji niczym innym jak papierową 
deklaracją czegoś co nie ma pokrycia 
z rzeczywistością. Wrócę na chwilę do 
Orwella który w „Folwarku zwierzę-
cym” pisał o takim prawie, że:  Wszyst-
kie zwierzęta są sobie równe, ale niektó-
re są równiejsze od innych.        
 I pozostawię ten cytat bez komentarza 
bowiem czytelnik KSI doskonale zdaje 
sobie sprawę o czym napisałem. Pod 
tytułem artykułu umieściłem pewne 
przesłanie że: „Naród pielęgnujący tra-
dycje z przeszłości może być spokojny o 
swoją przyszłość” i retorycznie zapytam 
- czy możemy być dzisiaj spokojni o 
swoją przyszłość.?
Być może przesadzam,  bo w ser-
cach wielu Polaków tli się jeszcze 
iskierka nadziei na zerwanie zasło-
ny milczenia o wielu prawdach hi-
storycznych w tym jakże ważnej dla 
Kresowiaków prawdy o Kresach II 
RP.

To smutna prawda, że z dnia na 
dzień coraz więcej Kresowiaków 
udaje się „na tamtą stronę” ale do-

póki oni żyją nie uda się tak łatwo 
wymazać tego fragmentu historii 
Polski. 
O tych prawdach chcemy jak naj-
więcej pisać na łamach Kresowego 
Serwisu Informacyjnego, chcemy i 
robimy to, bo poza naszym rządem 

/krótka odprawa oddziału przed wyruszeniem na akcję

/Zdobywana z tak wielkim trudem broń wymagała stałego nadzoru partyzanckich rusznikarzy którzy w zaimprowizowanych rusznikarniach a 
często nawet pod gołym niebem dbali by broń była sprawna..  

/Oddział partyzancki w drodze na akcję. 

wało, że jedynym środkiem transporty były wasne nogi. - Grupa partyzantów na patrolu

/odpieranie dokonanego przez ukraińskich 
nacjonalistów ataku na Polską wieś.
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nikt nie wymyślił „chciejstwa” za-
stępującego czyn.
Dziesiątki tomów spisanego „chciej-
stwa” nie są w stanie konkurować z jed-

ną uporządkowaną mogiła na kresowym 
cmentarzu, z zapalonym na grobie zni-
czem czy  z jedną imprezą zorganizowa-
ną dla szkolnej młodzieży.
Otrzymujemy pocieszające sygnały, że 
wśród poszukiwaczy prawdy o Kresach 

pojawia się coraz więcej młodzieży 
i ta wiadomość zapewne ucieszy ży-
jących jeszcze „Kresowiaków-senio-
rów”, żołnierzy Samoobrony, kresowej 

partyzantki czy wreszcie żołnierzy 
formacji wojskowych kierowanych 
przez rząd w Londynie a działają-
cych na Kresach.
Wielce czcigodni  obrońcy przed hi-
tlerowskim najazdem i szalejącym 
ukraińskim nacjonalizmem. Stowa-
rzyszenie „Kresy – Pamięć i Przy-
szłość” z Chełma  utworzyło grupę 
rekonstrukcji historycznej. Sami o 
sobie piszą: 
 Wpisując się w statut działalności 
Stowarzyszenia Kresy - Pamięć i 
Przyszłość powstała grupa rekon-

strukcji historycznej 
ma na celu w sposób wizualny zo-
brazowanie zagadnień związanych 
z historią, tradycją, barwą i bronią 

obrońców wschodnich rubieży RP 
w czasie II wojny światowej.
Wszystkich chętnych (płeć i wiek nie 
gra roli) którym bliska jest historia orę-
ża polskiego oraz etos kresowych zma-
gań o wolną Polskę, serdecznie zapra-

szamy do wstąpienia w szeregi naszej 
grupy rekonstrukcyjnej, aby wspólnie 
cofnąć się w czasie i zrozumieć praw-
dziwy sens słów: 

BÓG - HONOR – OJCZYZNA

Zamieszczone w artykule fotografie 
mają zaszczepić wśród młodzieży pasję 
historyka-odkrywcy. To też jakiś cel w 
życiu i może dzięki Waszej (zwracam 
się nie tylko do młodzieży) determina-
cji uda się zapisać kolejne białe karty z 
historii Kresów.  
Zamieszczone pod fotografiami opisy 
są jedynie wymysłem autora któ-
ry sobie założył, ze tak to wła-
śnie mogło wyglądać.

/Po udanej akcji na kwaterze.

/Podczas przeszukiwania pobliskiego lasu 

/Obsada szpitala polowego wypatruje powrotu kolegów z akcji

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

Wiesław Bednarek

Rokrocznie bywam z żoną kilka dni 
latem na Wołyniu, jest to wręcz nasz 

obowiązek- zobaczyć rodzinne wioski 
naszych rodziców, zapalić znicze na 
nagrobkach członków rodziny spoczy-
wających na wołyńskich cmentarzach, 
zobaczyć miejsca wiążące się z historią 
Polski.

W wędrówkach naszych nie da się 
ominąć Kupiczowa, przed wojną dużej 
osady zamieszkałej głównie przez Cze-
chów, którzy osiedlili się tutaj około 
1870 roku. Kupiczów jes t mi drogi, bo 
wiąże się z tą miejscowością wiele zda-
rzeń okresu ostatniej wojny, w których 
brali udział moi bliscy:

Ojciec Stanisław Bednarek „Król”, 
Stryj Jan Bednarek „Kowiński”, Teść 
Aleksander Wojtak „Blondyn „; wszy-
scy „Jastrzębiacy”. Moja Mama i Te-
ściowa także spędziły wiele miesięcy w 
miarę bezpiecznym, bo mającym polską 
załogę wojskową, Kupiczowie. Wspo-
minam opowiadania mego Ojca jak to 
odbywał służbę w Kupiczowie na wieży 
jako obserwator.
Była to drewniana wieża triangulacyjna, 
podwyższona jeszcze w czasie wojny do 
celów obserwacji terenu wokół Kupi-
czowa, nasyconego bandami UPA. Szu-
kałem śladów tej wieży, gdzie ona stała? 
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć dzi-
siaj na to pytanie. Albo też wspominam 
historię tzw. „czołgu” upowskiego- sa-
moróbki ukraińskiej użytej przez UPA w 
jednym z napadów na Kupiczów.
Stał on na placu apelowym w centrum 
Ku piczowa. Prawdopodobnie miał się 

ten „cud techniki wojennej” znaleźć po 
wojnie w łuckim muzeum wojskowym. 
Sprawdzałem tę informację - nikt tam 
nic na ten temat nie wiedział.

Czescy koloniści, mieszkańcy Kupiczo-
wa ściśle współpracowali z Polakami 
z AK, mając te świadomość, że będą 
następnymi w kolejności do wymordo-

wania przez UPA. Utworzyli więc także 
zbrojną samoobronę swej kolonii, która 
podlegała polskiemu dowództwu. Mia-
łem ten honor poznać na zjazda ch w 
Dubience i Rembertowie Panów Jaro-
sława Houżwica ;

„Traper” i Wacława Kytla, mieszkań-
ców tamtego Kupiczowa, członków 
samoobrony kupiczowskiej i baonu 

„Jastrzębia”. Pan Jarosław miał w 2000 
roku 91 lat i nosił imponującą brodę. 
Przyjechał na zjazd ze swą najbliższą 
rodzinę i cieszył się, że może swych 

polskich wojennych kolegów zobaczyć 
i wspólnie powspominać tamte czasy.
Pan Wacław Kytl, mówiący piękną pol-
szczyzną wypowiedział publicznie sło-
wa od których się nam ciepło koło serca 
zrobiło - ;

„Jako młody chłopak już wiedziałem, że 
my, Czesi, wraz z Polakami musimy iść 
noga w nogę i ręka w rękę. Mnie się bar-
dzo podobał polski patriotyzm, czego u 
naszych Czechów nie ma. Ja zawsze 
mówię, że ten, kto nie słyszał Polaków 
jak śpiewają „Boże coś Polskę” albo 
„Nie rzucim ziemi skąd Nasz ród”, to 
mu nie do gadania o Polsce”; Współpra-
ca polsko - czeska wówczas i obopólny 
szacunek były wzorowe. Mieszkam na 
czeskim pograniczu i zdarzyło mi się już 
dwukrotnie rozmawiać z Czechami ma-
jącymi wołyńskie korzenie a nawet wo-
ziłem czeską rodzinę Żiha na Rówieńsz-
czyznę, służąc im za przewodnika w tej 
pielgrzymce.
Oczywiście na trasie podróży znalazł się 
także Kupiczów.

Po Czechach pozostał zarośnięty i zde-
wastowany cmentarz i jedna jedyna 
Czeszka; Pani Maria Kawka pozostała z 
powodów osobistych.
Pięknie mówiła po polsku i będąc w jej 
domu, musieliśmy z nią odśpiewać kil-
ka polskich patriotycznych pieśni. Tacy 
to byli czescy mieszkańcy Kupiczowa ; 
okazali się naszymi sprzymierzeńcami 
i przyjaciółmi na tamten wojenny czas.

Wspomnienie o Kupiczowie 
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AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Jerzy Korzeń
 
Dzień 11 listopada 1918 roku w pamięci 
Polaków łączy się nierozerwalnie z Jó-
zefem Piłsudskim, który zawsze dążąc 
do niepodległości Państwa Polskiego 
stworzył Legiony jako zalążek przyszłe-
go wojska polskiego. Przecierpiał wiele, 
ale też i cel osiągnął. Bez cierpienia nie 
ma nagrody, zapewne taka dewiza przy-
świecała Komendantowi. Na dworcu w 
Warszawie w dniu 10 listopada 1918 
roku o godz. 7 rano nie było tłumów, bo 
przyjazd Piłsudskiego nie był upublicz-
niony. Naczelnika witali regent, książę 
Zdzisław Lubomirski - herbu Szrenia-
wa bez Krzyża -  komendant naczelny 
POW -  Polska Organizacja Wojskowa , 
płk. Adam Koc – działacz niepodległo-
ściowy, odznaczony Orderem Srebrnym 
Virtuti Militari i kilka innych osobisto-
ści. Według wspomnień księżny Marii 
Lubomirskiej jej mąż przekonywał Pił-
sudskiego, że  „on jeden Polskę zbawić 
potrafi w tym historycznym momencie”. 
Nazajutrz 11 listopada Rada Regencyj-
na przekazała Piłsudskiemu dowódz-
two nad wojskiem polskim i tegoż dnia 
Warszawa była wolna. Jakim dniem był 
ten 11 listopada 1918 roku w Warsza-
wie? Księżna Maria Lubomirska wielka 
dama polskiej arystokracji pod tą datą 
pisze: „ Dzień dzisiejszy należy do hi-
storycznych, do niezapomnianych, do 
weselszych, do triumfalnych! Jesteśmy 
wolni! Jesteśmy panami u siebie! Stało 
się i to w tak nieoczekiwanych warun-
kach… 
Od wczesnego ranka odbywa się przej-
mowanie urzędów niemieckich przez 
władze polskie. Już przekazano w nasze 
ręce Cytadelę, którą zajął batalion woj-
ska polskiego z majorem Szyndlerem 
na czele… Niemcy zbaranieli, gdzie 
niegdzie się bronią, zresztą dają się roz-
brajać nie tylko przez wojskowych, ale 
przez lada chłystków cywilnych… Dzi-
wy, dziwy w naszej stolicy! Idą Niemcy 
rozbrojeni w czerwonych przepaskach – 
idą żołnierze w niemieckich mundurach 
z polskim orłem na czapce: to wyswobo-
dzeni Polacy z Księstwa Poznańskiego. 
Idą żołnierze w niemieckich mundurach 
z francuską kokardą; to dzieci Alzacji i 
Lotaryngii – śpiewają pieśni francuskie 
i bratają się z Polakami. Zbratanie zdaje 
się być ogólne – pękł przymus dyscypli-
ny, runęły przegrody – ludzie są tylko 
ludźmi.”
Tak dnia 11 listopada 1918 roku Polska 
weszła na wyboistą drogę swojej naj-
nowszej historii.
 
Towarzystwo Pamięci Narodowej im. 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego, dalej – Towarzystwo - or-
ganizacja patriotyczno – niepodległo-
ściowa, wybrało za swojego patrona 
Józefa Piłsudskiego, wierne wskazaniu 
Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna 

to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć 
tracą życie”. To wskazanie jest również 
fragmentem inskrypcji widniejącej na 
pomniku wzniesionym na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie, upamiętnia-
jącym ludobójstwo nacjonalistów ukra-
ińskich na Wołyniu. Pomnik ów powstał 
z inicjatywy Towarzystwa, z osobistego 
zaangażowania się jego prezesa o czym 
jeszcze wspomnę.
Poczucie odrębności wobec innych 
narodów kształtowane przez czynniki 
narodowotwórcze takie jak: symbo-
le narodowe, język, barwy narodowe, 
świadomość pochodzenia, historia naro-
du, świadomość narodowa, więzy krwi, 
stosunek do dziedzictwa kulturowego, 
kultura, terytorium, charakter narodo-
wy -  to poczucie tożsamości narodo-
wej, szczególnie ujawniające się w sy-
tuacjach kryzysowych, gdy potrzebne 
jest wspólne działanie na rzecz ogólnie 
pojętego dobra narodu. W tym właśnie 
celu kształtowania tożsamości narodo-
wej powołane zostało Towarzystwo. 
W nazwie pokrewne jest z Instytutem 
Pamięci Narodowej, posiadającym te 
same cele, lecz powołanym przez Sejm 
Ustawodawczy  jako Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu / IPN / - będący instytucją nauko-
wą o uprawnieniach śledczych w celu 
gromadzenia dokumentów organów 
bezpieczeństwa państwa, prowadzenia 
śledztw w sprawie zbrodni nazistow-
skich i komunistycznych, oraz prowa-
dzenia działalności edukacyjnej. Inicja-
tywa powołania Towarzystwa   zrodziła 
się z potrzeby serca,   z patriotycznej 
postawy  założycieli. Postawa ta wy-
raziła się przede wszystkim w dążeniu 
do wydobycia z wieloletniego milcze-
nia, zapomnienia i zakłamania, a tym 
samym do ukazania społeczeństwu, 
zwłaszcza młodemu pokoleniu Polaków 
– tej części współczesnej historii narodu 
polskiego, która przez prawie pół wie-
ku była przez reżim komunistyczny z 
premedytacją i konsekwentnym uporem 
przemilczana, wypaczana i fałszowana. 
Ta antypolska działalność, niszcząca 
narodową historię szczególnie ostatnich 
dziesiątków lat, oraz skazująca na cał-
kowite zapomnienie
wielu twórców tej historii, jej boha-
terów, ich dokonań i czynów – legła u 
podstaw politycznego systemu, wy-
rosłego z mongolskiego despotyzmu 
władzy i pogardy dla praw i godności 
człowieka,
systemu narzuconego narodowi siłą i 
fałszem w wyniku II wojny światowej, 
systemu, który mógł tak długo w Polsce 
funkcjonować dzięki wsparciu obcą i 
rodzimą przemocą i gwałtem, morder-
stwami i zbrodniami, oraz zakłamaniem 
i fałszowaniem historii. Towarzystwo 
powołane z inicjatywy Jerzego Korze-
nia w listopadzie 1988 roku z udziałem 
15 osobowej grupy założycielskiej, jako 
organizacja o charakterze patriotyczno – 

niepodległościowym przyjęło za patro-
na Józefa Piłsudskiego, widząc w nim 
wielkiego bojownika o niepodległość 
Polski i jej suwerenność, twórcę pań-
stwa i jego armii, oraz nie kwestiono-
wanego zwycięskiego wodza, polityka 
i męża stanu. Ostatecznie Towarzystwo 
posiada Zarząd Główny w Krakowie z 
prezesem Jerzym Korzeniem, wpisane 
do rejestru sądowego prawomocnym 
postanowieniem Sądu Wojewódzkie-
go w Krakowie z dnia 30 maja 1989 
roku. Towarzystwo nie posiada żad-
nych stałych źródeł finansowania, ani 
dotacji budżetowych, opierając swoją 
działalność wyłącznie na wpływach ze 
składek członkowskich, oraz na daro-
wiznach, dotacjach i jednorazowych 
wpłatach osób prywatnych, przedsię-
biorstw i instytucji, oraz władz miej-
skich i wojewódzkich, pozyskiwanych 
dla finansowego wsparcia konkretnych 
przedsięwzięć i zadań rzeczowych reali-
zowanych przez Towarzystwo w ramach 
celów i zadań określonych statutem. 
Dzięki takim działaniom, przy pełnym 
zaangażowaniu wszystkich członków 
Zarządu Głównego i wielu szeregowych 
członków Towarzystwa, osiągnięto zna-
czące efekty, wyrażające się bogatym 
i trwałym dorobkiem w postaci odla-
nych w brązie, lub kutych w kamieniu 
tablic, rzeźb, epitafiów, pomników, oraz 
pamiątkowych medalionów i okolicz-
nościowych jubileuszowych medali. 
Wszystkie one, utrwalające i przypomi-
nające historyczne wydarzenia i wiel-
kich Polaków z nimi związanych, zo-
stały przekazane w służbę Krakowowi 
– Miastu i Społeczeństwu.

Należy podkreślić owocną działalność 
Towarzystwa w upamiętnianiu różnych 
wydarzeń historycznych związanych 
z walką o wolną Polskę i narodowych 
rocznic. Uroczystości owe odbywają się 
w różnych miejscach pamięci narodo-
wej, niejednokrotnie u stóp pomników, 
z udziałem zawsze licznej młodzieży, co 
godne jest szczególnego przekazu.
A oto najważniejsze dokonania Towa-
rzystwa:
 - Tablica upamiętniająca Adama 
Chmielowskiego – św. Brata Alberta. 
To pierwsza tablica powstała staraniem 
i środkami Towarzystwa przekazana 
Izbie Pamięci Powstania Styczniowe-
go 1863, mieszczącej się w dawnym 
Schronisku dla Weteranów Powstania, 
a obecnie siedzibie Związku Inwalidów 
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej 
przy ul. Biskupiej 18 w Krakowie.
 - Tablica upamiętniająca 70 roczni-
cę Bitwy Warszawskiej w 1920 roku o 
treści następującej: „Na chwałę Woj-
ska Polskiego i jego Naczelnego Wo-
dza Józefa Piłsudskiego pierwszego 
Marszałka Polski w 70 rocznicę Bitwy 
Warszawskiej w zwycięskiej wojnie 
polsko – sowieckiej 1919 – 1920.”Autor 
tekstu Jerzy Korzeń. Tablicę tę położyło 
Towarzystwo w Krakowie – 1990. Ta-
blicę wmurowano na fasadzie budynku 
Liceum XX Pijarów im. Stanisława Ko-
narskiego przy ul. Czapskich 5 w Kra-
kowie od strony ul. Józefa Piłsudskiego. 
W ramach obchodów rocznicowych 
Towarzystwo zorganizowało w dniu 12 
czerwca 1990 roku w auli PAN w Kra-
kowie przy ul. Sławkowskiej 17 sympo-
zjum naukowe poświęcone wojnie pol-
sko – sowieckiej 1919 – 1920.
 - Pomnik generała Władysława Sikor-
skiego zlokalizowany na dziedzińcu 
przylegającym do kościoła garnizono-
wego pod wezwaniem św. Agnieszki 
przy ul. Dietla 30 w Krakowie Pomnik 
składa się z cokołu i trzech płyt cemen-
towo – mozaikowych, z których dwie 
skośnie ustawione na cokole z ażuro-
wym prześwitem, posiadają dwie tablice 
z białego marmuru w metalowych obra-
mowaniach. Trzecia górna płyta oparta 

na pozostałych dwóch, zwieńczona me-
talowym krzyżem, posiada płaskorzeź-
bę popiersia w generalskim mundurze 
i czapce, także na białym marmurze. 
Tekst na tablicach identyczny: w języ-
ku polskim z godłem Polski, w języku 
angielskim z godłem Wielkiej Brytanii, 
stanowi zwięzłą biografię Generała. Na 
cokole tabliczka informacyjna z brązu: 
„Odnowiono i ponownie posadowiono 
staraniem Towarzystwa Pamięci Naro-
dowej im. Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego w Krakowie – VIII 
1990”. Wysokość pomnika 3,0 m. Po-
mnik według projektu i fundacji Pawła 
Świstaka żołnierza AK ps. Kazimierz 
został wykonany przez art. rzeźb. Euge-
niusza Gutkowskiego z Lublina i w lip-
cu 1973 roku postawiony na prywatnej 
posesji fundatora przy ul. Sienkiewicza 
w Zakopanem. Po kilku dniach został 
zburzony, wywieziony w nieznanym 
kierunku i przeznaczony do zniszczenia. 
Równocześnie komunistyczne władze 
Zakopanego aresztowały właściciela 
pomnika konfiskując jego dom i par-
celę. W roku 1974 elementy pomnika 
odnaleźli pracownicy krakowskiego 
Oddziału PKS, przechowując je przy ul. 
Fredry, a od roku 1980 przy ul. Pachoń-
skiego w Krakowie. W czerwcu 1989 
roku wszystkie zachowane elementy 
zabezpieczono i poddano gruntownym 
pracom renowacyjnym środkami Towa-
rzystwa. Odszukana w międzyczasie ro-
dzina fundatora i właściciela pomnika, 
upoważniła Towarzystwo do decydowa-
nia o dalszym losie monumentu, przeno-
sząc prawo własności na Towarzystwo. 
Pomnik odsłonięto i poświęcono po 
uroczystej mszy św. z pełnym ceremo-
niałem wojskowym 30 września 1990 
roku. Historyczne przemówienie wygło-
sił wówczas prezes Towarzystwa Jerzy 
Korzeń. Pomnik Generała Władysława 
Sikorskiego został przez Towarzystwo 
przekazany po wieczne czasy, z nieogra-
niczonym prawem własności probostwu 
Garnizonu Kraków przy kościele garni-
zonowym pod wezwaniem św. Agniesz-
ki w Krakowie przy ul. Józefa Dietla 30.
 - Pomnik martyrologii 33 Po-
laków zamordowanych przez 
Niemców 1 listopada 1944 roku.                                                                                                                                            
     Pomnik ów znajduje się w Gruszow-
cu na terenie gminy Dobra w powiecie 
limanowskim. Został postawiony stara-
niem i środkami Towarzystwa, obok ist-
niejącego kamiennego głazu, upamięt-
niającego martyrologię mieszkańców 
Gruszowca. Napis pod głazem głosi, 
że… „na tym miejscu wierni synowie 
ojczyzny w liczbie 33 osób z Gruszowca 
zostali zamordowani i spaleni żywcem 
przez zbrodniarzy niemieckich w dniach 
1. XI. 1941 - 25.XI. 1941r.”.
Pomnik składa się z różnej wielkości 
kamieni ułożonych w formie muru, złą-
czonych wspólnym fundamentem z co-
kołem, na którym znajduje się głaz i na-
pis przypominający zbrodnię, która się 
tutaj dokonała. Autorem i wykonawcą 
monumentu jest ludowy artysta – rzeź-
biarz Stanisław Dobrowolski z Kasiny 
Wielkiej, członek Towarzystwa.
- Medaliony i płaskorzeźby  popiersia 
Józefa Piłsudskiego z okazji 125 roczni-
cy urodzin Marszałka z okolicznościo-
wym tekstem: „ Józefowi Piłsudskiemu 
w 125 rocznicę urodzin 5. XII. 1867 – 5. 
XII. 1992 Towarzystwo Pamięci Naro-
dowej im. Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego w Krakowie”.
Medaliony wraz z tabliczkami zostały 
trwale umieszczone w krypcie Mar-
szałka pod Wieżą Srebrnych Dzwonów 
na Wawelu, oraz w Ołtarzu Pamięci 
Narodowej bazyliki oo. Cystersów w 
Mogile – Nowej Hucie. Natomiast pła-
skorzeźby popiersia, będące kopiami 
rzeźby Konstantego Laszczki, do któ-
rej Piłsudski pozował artyście w 1922 
roku, umieszczono w Izbie Pamięci i 

Tradycji Korpusu Kadetów im. Józefa 
Piłsudskiego w kościele garnizono-
wym pod wezwaniem św. Agnieszki 
przy ul. Józefa Dietla 30 w Krakowie, 
oraz w holu Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
w Ulinie Wielkiej w gm. Gołcza. To-
warzystwo wydało również okoliczno-
ściowy medal w 75 rocznicę odzyskania 
niepodległości – 11 listopada 1993 roku 
w „Hołdzie Komendantowi”, upamięt-
niający tę rocznicę, odlany z brązu w 
1993 roku w ilości 130 egzemplarzy, 
ponumerowanych na obrzeżu i objętych 
ewidencją Towarzystwa, autorstwa ar-
tysty rzeźbiarza, profesora krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych Czesława 
Dźwigaja. Medal ów ma 7,5 cm średni-
cy i 3 mm grubości. Awers przedstawia 
podobiznę Józefa Piłsudskiego na tle 
zrywającego się do lotu orła i napis 75 
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPOD-
LEGŁOŚCI – 1918 – 11 LISTOPADA 
. Na rewersie dwa poziome teksty: „W 
HOŁDZIE KOMENDANTOWI i pod 
spodem: TOWARZYSTWO PAMIĘCI 
NARODOWEJ IM. PIERWSZEGO 
MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁ-
SUDSKIEGO W KRAKOWIE.           
 Medal przyznaje Zarząd Główny To-
warzystwa, będący Kapitułą Medalu. 
Medal przyznawany jest osobom pry-
watnym, oraz instytucjom, związkom 
i organizacjom patriotyczno – niepod-
ległościowym i kombatanckim, które 
kultywują pamięć Józefa Piłsudskiego i 
utożsamiają się z ideą niepodległościo-
wą Komendanta. Wraz z medalem wrę-
czany jest również akt nadania. 
Napisy na medalionach są autorstwa Je-
rzego Korzenia.
 - Epitafium Cypriana Kamila Norwi-
da. 23 maja 1993 roku w 110 rocznicę 
śmierci Poety w Wawelskiej Katedrze, 
w krypcie Adama Mickiewicza i Juliu-
sza Słowackiego odsłonięto i poświęco-
no epitafium. Powstało ono z inicjatywy 
i staraniem Towarzystwa. Swą formą i 
treścią nawiązuje do dawnych tablic 
nagrobkowych. Odlane w brązie posia-
da wymiary 180 x 90 x 46 cm i waży 
230 kg. Twarz Poety wzorowana jest na 
jednym z jego rysunkowych autoportre-
tów. Autorem i wykonawcą epitafium 
jest artysta rzeźbiarz profesor krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych Czesław 
Dźwigaj. Podniosłe uroczystości norwi-
dowskie w Katedrze rozpoczęła msza 
św. celebrowana przez ks. kardynała 
Franciszka Macharskiego. W krypcie 
ks. kardynał dokonał także odsłonięcia i 
poświecenia epitafium. Krótkie przemó-
wienie wygłosił prezes Towarzystwa Je-
rzy Korzeń. W uroczystościach uczest-
niczyło liczne duchowieństwo, władze 
miejskie i wojewódzkie Krakowa, oraz 
rzesze wiernych. Towarzystwo otrzy-
mało podziękowania od Ojca Świętego  
za starania w położeniu w Katedrze Wa-
welskiej epitafium upamiętniające po-
stać Cypriana Kamila Norwida. Poezja 
Norwida – tak bliska Ojcu Świętemu – 
nie przestaje być natchnieniem i drogo-
wskazem na szlakach odnowy moralnej 
polskiego społeczeństwa także i dzisiaj. 
Ojciec Święty w swych modlitwach po-
leca Bogu wszelkie dobre inicjatywy 
Towarzystwa, które zmierzają do utrwa-
lenia pamięci historii Narodu Polskiego, 
zwłaszcza wśród młodego pokolenie 
Polaków – podkreśla pismo Sekretariatu 
Stanu.
- Tablica upamiętniająca 130 rocznicę 
stracenia członków Rządu Narodowego 
i przywódców Powstania Styczniowego 
1863 – 1864. Tablica została wmurowa-
na na elewacji budynku Zakonu Pijarów 
przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie, odsło-
nięta i wmurowana 5 sierpnia 1994 roku 
dokładnie w 130 rocznicę stracenia.
 - Pomnik Jana Matejki postawiony w 
podkrakowskich Krzesławicach przed 
jego dworkiem. Pomnik w formie po-
piersia z brązu na polerowanym gra-
nitowym cokole i betonowym funda-
mencie ma 2,7 m wysokości. Autorem i 
wykonawcą pomnika jest prof. Czesław 
Dźwigaj.
- Tablica upamiętniająca 55 rocznicę 
powołania w Krakowie podziemnych 
struktur ZHP – późniejszych Szarych 
Szeregów. Tablica z brązu została wmu-
rowana na elewacji budynku przy ul. 
Szlak 21 w Krakowie, odsłonięta i po-

T O WA R Z Y S T W O  PA M I Ę C I 
N A R O D O W E J 
IM. PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI  JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
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święcona 19 listopada 1994 roku. Au-
torem i wykonawcą tablicy jest prof. 
Czesław Dźwigaj. Na tablicy napis: 
„Wszystko co nasze Polsce oddamy” 
z nałożonym Krzyżem Harcerskim. W 
części środkowej tekst: „W domu tym 
15 listopada 1939 roku powołali do ży-
cia podziemne struktury ZHP – podwa-
liny szarych szeregów – hm. Józef Kret 
- hm. Tadeusz Mitera – hm. Władysław 
Muż – hm. Jan Ryblewski – hm. – Sta-
nisława Rączkowski – hm. Władysław 
Szczygieł – hm. Seweryn Udziela – 
hm. Tadeusz Wąsowicz – hm. Marian 
Wierzbiański - tym, którzy w czyn wcie-
lili słowa”
- Pamięć Narodowa – historia Polski w 
obrazach Polskich artystów – malarzy, 
w formie wydanych barwnych kartek 

pocztowych:   „O wolność, niepod-
ległość i suwerenność Polski”, motto 
stanowi: „…narody tracąc pamięć tra-
cą życie…” Wydano kartki pocztowe:  
„Odsiecz wiedeńska”, „Kościuszko 
pod Racławicami”, „Zaślubiny Polski 
z morzem”, „Marszałek Józef Piłsudski 
na kasztance” , „Bitwa Warszawska 15. 
VIII. 1920”, „My Pierwsza Brygada”, 
„Wizja żołnierska”, „Orlęta Lwowskie”.
 - Tablica – płaskorzeźba z brązu upa-
miętniająca 80 rocznicę odzyskania 
niepodległości 11 listopada 1918 roku 
– w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu, 
Romanowi Dmowskiemu i Ignacemu 
Paderewskiemu z wyrytymi popiersia-
mi i ze stylizowanym napisem: „Polska 
była dla nich wartością najwyższą – w 
80 rocznicę odzyskania niepodległości”. 

Tablica została wmurowana w Pante-
onie Narodowym Żołnierzy Armii Kra-
jowej Polskich Kresów Wschodnich, w 
Kościele Patronalno – Garnizonowym 
Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK 
Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwow-
skich” pod wezwaniem. św. Jadwigi w 
Krakowie. Tekst na tablicy – Jerzy Ko-
rzeń, projekt i realizacja prof. Czesław 
Dźwigaj.

 - Tablica kamienna / czarny marmur /
upamiętniająca 55 rocznicę bitew 2 
Korpusu Polskiego o Monte Cassino, 
Anconę i Bolonię – 1944 – 1945 wmu-
rowana w maju 1999 roku,  w sąsiedz-
twie tablicy upamiętniającej 80 rocznicę 
odzyskania niepodległości.
 
Pieta Katyńska – figura – posąg Matki 
Bożej Katyńskiej odlana w spiżowym 
brązie przedstawiająca Zasmuconą Mat-
kę Bożą przytulającą do siebie ofiarę 
zbrodni katyńskiej z widocznym otwo-
rem w czaszce. Posąg został wzniesiony 
w kościele św. Krzyża w Krakowie w 
kaplicy św. Zofii w jubileuszowym roku 
2000, w którym przypadała 60 roczni-
ca mordu oficerów Wojska Polskiego 
dokonanego przez Związek Sowiecki w 
Katyniu wiosną 1940 roku. Pieta mie-
rząca 1,7 m wysokości autorstwa arty-
sty rzeźbiarza prof. Czesława Dźwigaja 
powstała z inicjatywy i kosztem Towa-
rzystwa. Akt erekcyjny został podpisa-
ny przez ks. dr. Jana Abrahamowicza 
proboszcza parafii Świętego Krzyża w 
Krakowie, oraz mgr. Jerzego Korzenia 
prezesa Towarzystwa. 
Protest związany z ukraińskim rajdem 
kolarskim im. Stepana Bandery przez 
terytorium RP.
 
- W okresie II wojny światowej Polacy 
stali się ofiarami trzech ludobójstw – ze 
strony faszystowskich Niemiec, komu-
nistycznego Związku Sowieckiego, oraz 
Ukraińców: Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów – OUN i Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii – UPA.
Dla upamiętnienia 60 rocznicy masowej 
rzezi - ludobójstwa Polaków zamieszku-
jących kresowe województwa Rzeczy-
pospolitej Polskiej, z inicjatywy Towa-
rzystwa, przy osobistym zaangażowania 
prezesa Jerzego Korzenia, posadowiono 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
pomnik ofiar. W dniu 17 września 2004 
roku po pokonaniu wielu przeszkód ad-
ministracyjnych i politycznych pomnik 
został odsłonięty i poświęcony podczas 
podniosłych uroczystości patriotyczno – 
religijnych, dokładnie w 65 rocznicę so-
wieckiej agresji na Polskę w tragicznym 
17 września 1939 roku.
Radni krakowscy nie chcieli dopuścić, 
aby w inskrypcji napisu na pomniku 
znalazło się słowo „ludobójstwo”. Pra-
sa, szczególnie krakowska odnotowała 
obszernie przebieg dyskusji podczas 
obrad Komisji, której przysłuchiwał się 
przedstawiciel mniejszości ukraińskiej 
w Krakowie Włodzimierz Mokry, który 
powiedział m.in. : „… słyszę, że Ukra-
ińcy byli gorsi od Niemców… można 
postawić ten pomnik, pytanie tylko jak 
to zostanie wykorzystane przez tę trze-
cią siłę, która trzyma w garści kurek…” 
/ „Gazeta Krakowska” – 12.III. 2004 
/.Wg. komentarzy i opinii  tej wypo-
wiedzi – „zabrzmiało to jak groźba i 
szantaż”. Prezydent Miasta Krakowa 
skierował stosowny projekt uchwały 
pod obrady Rady Miasta. W między-
czasie ukazało się wiele artykułów w 
prasie krakowskiej i ogólnopolskiej na 
temat pomnika. Szczególnie krytyczne 
i negatywne stanowisko prezentowała 
jedynie „Gazeta Wyborcza” – jedyna w 
Krakowie, której napastliwe teksty i ten-
dencyjne „wywiady” negujące prawdę o 
ludobójstwie wzywały do zaniechania 
budowy monumentu na Cmentarzu Ra-
kowickim, a redaktor naczelny krakow-
skiego wydania „Gazety Wyborczej” 
Seweryn Blumsztajn wprost apelował 
do radnych, by głosowali przeciwko bu-
dowie pomnika. Budowę pomnika z tre-
ścią inskrypcji „ludobójstwo” przegło-
sowano 1 głosem / 19 głosów „za” - 18 
głosów „przeciw”/ . Pełny tekst inskryp-
cji brzmi: „ Nie o zemstę, lecz o pamięć 
wołają ofiary”. „Ojczyzna to ziemia i 
groby – narody tracąc pamięć, tracą ży-

cie.” „Dla narodowej pamięci, oraz w 
hołdzie ofiarom ludobójstwa, którego 
dopuściły się w latach drugiej wojny 
światowej na Polakach – mieszkańcach 
południowo – wschodnich województw 
Rzeczypospolitej Polskiej – Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska 
Powstańcza Armia. W 61 rocznicę tej 
tragedii – Kraków 2004”. Ten przera-
żający w swoim wyrazie pomnik ma 
kształt otwartej księgi, której dwie stro-
ny tworzą granitowe płyty z tekstami 
inskrypcji i zarysem granic południowo 
– wschodnich Kresów Rzeczypospoli-
tej, gdzie w latach II wojny światowej 
miały miejsce mordy i rzezie ludności.
Autor pomnika – prof. Czesław Dźwigaj
Autor inskrypcji - Jerzy Korzeń z wy-
korzystaniem we fragmencie posłania 
Cypriana Kamila Norwida.
 Każdego roku w dniu 17 września  na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie u 
stóp pomnika ludobójstwa na Wołyniu 
odbywają się podniosłe uroczystości 
patriotyczno – religijne. Tak było i 17 
września 2009 roku. Uroczystość otwo-
rzyła msza św. w kaplicy cmentarnej, 
następnie oddano hołd pomordowanym 
i prześladowanym pod krzyżem zbrodni 
komunistycznych dokonanych na na-
rodzie polskim, wzniesionym przy ka-
plicy. Uroczystość przy pomniku ofiar 
ludobójstwa rozpoczął hejnał krakowski 
odegrany przez strażaka. Poczty sztan-
darowe, honorowa kompania wojska 
polskiego z komendami – „prezentuj 
broń – na prawo patrz” , licznie zebra-
na młodzież szkolna, harcerze drużyn 
krakowskich zebrani dla uhonorowania 
osób prywatnych i instytucji medalem 
„W Hołdzie Komendantowi” uświetniły 
tę uroczystość.
„To dzisiaj mija 70 rocznica zbrodni-
czego zaatakowania Polski przez Zwią-
zek Sowiecki na całej, długiej liczącej 
1412 km granicy od Dźwiny, aż po 
Dniestr.- Polskiej granicy państwowej 
broniły zaledwie 24 bataliony piechoty, 
2 bataliony forteczne, oraz 7 szwadro-
nów i 1 dywizjon kawalerii Korpusu 
Ochrony Pogranicza. …bezwzględny 
opór Polaków spotkał się ze szczególną 
bezwzględnością i okrucieństwem so-
wieckiego agresora… rannych żołnie-
rzy i oficerów zabijano natychmiast, lub 
umierali z ran bez medycznej pomocy… 
sowiecka propaganda głosiła, że celem 
ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku 
było wzięcie w opiekę i ochronę za-
grożonych przez Polaków obywateli 
sowieckich, zamieszkujących po obu 
stronach ówczesnej granicy. Na Polskę 
uderzyła milionowa armia sowiecka.  

Od 17 września 1939 roku rozpoczęła 
się gehenna mieszkańców tych ziem, 
której symbolem jest Katyń, Charków, 
Miednoje”– powiedział m. in. prezes 
Towarzystwa Jerzy Korzeń.  Medalem 
„W Hołdzie Komendantowi” uhonoro-
wani zostali m. in:

Jadwiga Piłsudska – Jaraczewska córka 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego herbu Piłsudski – polski herb 
szlachecki, odmiana herbu Kościesza,
pilot Wojska Polskiego, magister inży-
nier architekt,
Wanda Piłsudska starsza córka Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego herbu Piłsudski, lekarz medy-
cyny, Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, 
duszpasterz Ormian w Polsce, polski 
Ormianin, duchowny katolicki ob-
rządków ormiańskiego i łacińskiego, 
działacz społeczny, historyk Kościoła, 
wieloletni uczestnik opozycji antyko-
munistycznej w PRL, literat  poeta, 
prozaik, patriotyczny niezależny dzien-
nikarz i publicysta,
 O. Jerzy Pająk – kapucyn, patriotycz-
ny   kapelan kombatantów, Sybiraków, 
Piłsudczyków i AK, 
 doc. dr. hab. Jan Majda pracownik na-
ukowy Instytutu Polonistyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, autor książek 
poświęconych roli góralszczyzny i Tatr 
w kulturze polskiej, 
red. Aleksander Szumański, literat, po-
eta, pisarz, krytyk literacki, niezależny 
patriotyczny  dziennikarz i publicysta 
światowej prasy polonijnej, korespon-
dent USA akredytowany w Polsce,
Towarzystwo Miłośników Lwowa i 

Kresów Południowo – Wschodnich Od-
dział w Krakowie, 
Związek Więźniów Politycznych Okre-
su Stalinowskiego,  
Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni 
Komunizmu,
Konrad Strzelewicz, prezes niekomu-
nistycznego Krakowskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich, dzienni-
karz , pisarz, autor m.in. antologii „Pol-
skich wierszy obozowych i więzien-
nych – 1939 – 1945. Nagrodzony  przez 
Główną Komisję badania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu – Instytut 
Pamięci Narodowej / IPN / za książkę 
„Zapis”,
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londy-
nie,
Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Jorku,
Płk. Ryszard Kukliński, bohater naro-
dowy– pułkownik Wojska Polskiego i 
armii amerykańskiej,

Jan Nowak – Jeziorański -  polski po-
lityk, politolog, działacz społeczny, 
dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emi-
sariusz Komendy Głównej  Armii Kra-
jowej i Rządu RP w Londynie,

Ryszard Kaczorowski – prezydent Rze-
czypospolitej na Uchodźstwie herbu 
Jelita (ur. 26 listopada 1919 w Białym-
stoku, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleń-
sku) – polski polityk, działacz społeczny 
i harcerz, komendant chorągwi Szarych 
Szeregów w Białymstoku w 1940, po 
1945 na emigracji, członek Rady Na-
rodowej Rzeczypospolitej Polskiej, 
w latach 1989–1990 Prezydent RP na 
Uchodźstwie; zginął w katastrofie pol-
skiego Tu-154 w Smoleńsku.
Ryszard Kaczorowski był ostatnim 
Prezydentem RP na Uchodźstwie. 22 
grudnia 1990 złożył urząd na ręce 
nowo zaprzysiężonego Prezydenta RP 
Lecha Wałęsy i na Zamku Królewskim 
w Warszawie uroczyście przekazał mu 
insygnia władzy państwowej.
 

/redakcja.   

Jerzy Korzeń prezes Towarzystwa 
Pamięci Narodowej im. Pierwsze-
go Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego jest autorem inskrypcji na 
pomniku ofiar ludobójstwa na Wo-
łyniu posadowionym na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie:

 „ Nie o zemstę, lecz o pamięć wo-
łają ofiary”. „Ojczyzna to ziemia 
i groby – narody tracąc pamięć, 
tracą życie.” „Dla narodowej pa-
mięci, oraz w hołdzie ofiarom lu-
dobójstwa, którego dopuściły się 
w latach drugiej wojny światowej 
na Polakach – mieszkańcach połu-
dniowo – wschodnich województw 
Rzeczypospolitej Polskiej – Orga-
nizacja Ukraińskich Nacjonalistów 
i Ukraińska Powstańcza Armia. W 
61 rocznicę tej tragedii – Kraków 
2004”.   

Staraniem Towarzystwa, przy oso-
bistym zaangażowaniu jego preze-
sa powstał ten pomnik świadectwo 
ludobójstwa dokonanego na Pola-
kach na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej, ale równocześnie wy-
ciągnięta dłoń do pojednania – świa-
dectwu dać prawdę – „nie o zemstę, 
lecz o pamięć wołają ofiary”. 

Godne to podkreślenia w czasie na-
szych obchodów „11 lipca Dniem 
Pamięci Męczeństwa Kresowian” 
– o czym w swoich naukach przy-
pomina Ksiądz Tadeusz Isakowicz 
– Zaleski – uhonorowany przez To-
warzystwo medalem „W Hołdzie 
Komendantowi”. 
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  Szanowni Państwo, Drodzy  Kreso-
wianie. Redakcja Kresowego Serwisu 
Informacyjnego otwiera stały dział, 
który nazwaliśmy „BARWAMI KRE-
SÓW”. Ten liryczny tytuł otwiera przed 
Państwem szerokie drogi, tak czytelni-
cze, jak i pisarskie. Pragniemy nie tylko  
pisać , ale również czytać Wasze opra-
cowania. Forma Waszych tekstów jest 
dowolna, czy to będzie list do redakcji, 
esej, felieton, proza, wiersz., liryka, dra-
mat, humoreska, satyra, czy też własne 
Wasze wspomnienia, radości, smutki, 
dramaty rodzinne, własne samotności 
jesienne, zadumy, propozycje. 
  
  My ze swojej strony też oczywiście 
będziemy pisali teksty, ale również bę-
dziemy się starali odpowiadać na Wasze 
zapytania, lub wyrażać opinie do dys-
kusji na naszych łamach. Wiemy, iż dla 
niektórych z Państwa kontakt z nami bę-
dzie utrudniony z  braku Internetu, ale 
pozostaje przecież droga poczty trady-
cyjnej (adres pod artykułem). 

  Zapewne będą wszystkich nas, czy-
telników, redakcję, nurtowały pytania, 
gdzie się urodziliście, kim byli Wasi Ro-
dzice, czym się zajmowali , czy mieli-
ście / macie / siostry, braci, bliskich. Ja-
kie było Wasze otoczenie  w miejscach 
zamieszkania, czy byli to sąsiedzi i inni, 
życzliwi, nie życzliwi. Gdzie miesz-
kaliście do wybuchu II wojny świato-
wej. Jak przeżyliście 17 września 1939 
roku, a jak 1 września 1939 roku. Czy 
przeżyliście chwile, miesiące lata na 

„Nieludzkiej ziemi”, podobnie jak opi-
sał to w tym tytule Józef Czapski. Czy 
byliście na Syberii, w niemieckich hi-
tlerowskich obozach koncentracyjnych, 
we więzieniach, łagrach. Czy któreś z 
Was poznało Archipelag Gułag. A może 
Wasi bliscy też przeżyli, lub nie przeżyli 
martyrologii naszego narodu związanej 
z Kresami Południowo – Wschodni-
mi II RP. Czy ktoś z członków Waszej 
Rodziny zginął z rąk ludobójców OUN 

– UPA. Jeżeli tak to w jakiej wsi, mieście 
i w jakim czasie. Czy mieliście bliskich, 
którzy zginęli w Katyniu, lub w innych 
miejscach kaźni - ludobójstwa  sowiec-
kiego – NKWD, lub innych służb bol-
szewickich. Czy któreś z Was przeżyło 
hitlerowskie getto, na przykład we Lwo-
wie, czy Wasi bliscy, najbliżsi zginęli – 
ocaleli  w  hitlerowskim getcie. Czy któ-
reś z Was wiedziało o mordach NKWD  
w lwowskich więzieniach – Brygidkach, 
Zamarstynowie, Łąckiego,  po wybuchu 
wojny niemiecko – sowieckiej 22 czerw-
ca 1941 roku ,mordów popełnionych 
przez NKWD  w innych kresowych 
więzieniach, lub o marszach śmierci w 
tym okresie w głąb Związku Sowieckie-
go. Czy znaliście przypadki kolaboracji 
z okupantem? Czy któreś z Was przeży-
ło np. okupację hitlerowską tylko dzięki 
podrobionym dokumentom? Jak odbie-
racie – oceniacie  dzisiejszą działalność 
rządzących w kontekście uznania – nie 
uznania popełnionych zbrodni za ludo-
bójstwo, a tylko za zbrodnię wojenną, 
która ulega przedawnieniu. Czy pra-
gniecie poznania prawdy i tylko prawdy, 
czy też uważacie, że prawda przeszka-
dza w pojednaniu narodów.  Czy w tym 
kontekście jesteście zwolennikami t. 
zw. „poprawności politycznej” .W jaki 
sposób zostaliście zmuszeni do opusz-
czenia Waszych kresowych domów ro-
dzinnych, a może są też i tacy, którzy 
wyjechali dobrowolnie?

Drodzy, piszcie. 

Pisanie przyjacielskie zawsze podnosi 
na duchu, sprzyja innemu spojrzeniu 
na świat, zadumie; a może nie mam ra-
cji, a może jednak stała mi się krzywda, 
nikt mnie nie chce zrozumieć, ludzie 

uchylają się od odpowiedzi, a nawet nie 
słuchają.  Jak mam postępować? Czy 
wracać do przeszłości? Nie krępujcie 
się Drodzy Czytelnicy. Nasi redaktorzy 
tę są z „przejściami” kresowymi, zrozu-
mieją wszystko, przemyślą, odpowie-
dzą. Może się wydarzyć i tak, iż jakaś 
korespondencja Wasza stanowić będzie 
dla naszej  redakcji inspirację tematycz-
ną. Tego Wam i sobie życzymy.

  Sądzimy, że  na tych łamach nie trzeba  
szeroko uzasadniać potrzeby utworze-
nia tego działu tematycznego, poświę-
conego  istotnym sprawom –jak  kultura 
i tradycja Kresów  Wschodnich, a także 
martyrologia ich mieszkańców. Oczy-
wiście w tym miejscu od razu musimy 
wyjaśnić, że korzystamy tu z najnow-
szej interpretacji pojęcia Kresów:  czy-
li mamy na myśli „wschodnie obszary 
II Rzeczypospolitej, które nie weszły 
w skład terytorium Polski po 1945 r”.  
Obszary te dość często są określane 
mianem „Rzeczypospolitej  Utraconej”. 
A  są  to województwa: wileńskie, gro-
dzieńskie, poleskie, wołyńskie, tarno-
polskie, stanisławowskie,  lwowskie i  
część białostockiego.
  Wielu naszych rodaków żyje w prze-
konaniu, że były to peryferia Rzeczypo-
spolitej , tak pod względem gospodar-
czym jak i kulturowym. Prawda jednak 
jest inna i o tym będziemy  również 
pisali.  Ośrodki kulturalne z uniwersyte-
tami w Wilnie i Lwowie promieniały na 
Polskę i Europę.

 Słynne biblioteki obu wymienionych 
uczelni były tworzone przez pokolenia i 
stanowiły skarbnice wiedzy narodowej, 
nie do ocenienia, na poziomie świato-
wym. W 1945 roku Polska pozbawiona 
została  ponad połowy swojego teryto-
rium. 
 Mówi się, że na skutek postanowień w 
Jałcie i Poczdamie utraciliśmy Kresy, a 
w rzeczywistości utraciliśmy większość 
państwa polskiego, bo aż 52 proc. po-
wierzchni kraju. Zabrano nam ziemie 
mocno związane z historią i tradycją 
Rzeczypospolitej . Poza naszymi gra-
nicami zostały miejsca związane z waż-
nymi dla Polski wydarzeniami, oprócz 
Wilna i Lwowa, takie jak np. Bar, Be-
resteczko, Brześć, Drohobycz, Grodno, 
Chocim, Krzemieniec, Nowogródek, 
Tarnopol, Trembowla, Łuck, Stanisła-
wów, Kołomyja, Buczacz czy Zbaraż. 
Utrata wspominanych ziem  to nic inne-
go jak wykreślenie znaczącej części pol-
skiej świadomości historycznej. Poza  
granicami Polski pozostały  ziemie, 
które w największym stopniu związane 
były z kształtowaniem  polskiej trady-
cji, kultury i mentalności - szczególnie 
zaś złączone były z ideałami Rzeczpo-
spolitej Jagiellońskiej,  Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów.

Ludzi można było wywieźć, dziedzic-
twa narodowego już nie. Pozostały więc 
na obcych obszarach dobra narodowe, 
których nawet wycenić się nie da, w 
tym perełki architektury i świadectwa 
świetności  minionych wieków. Ostatni-
mi czasy można zaobserwować , powrót 
zainteresowania  tą problematyką wśród 
Polaków zarówno w kraju, jak i  za gra-
nicą, zwłaszcza wśród ludzi młodych ,  
nie tylko kresowiaków. Dla bardzo wie-
lu są to sprawy bardzo ważne i wciąż 
żywe. Dla młodych, to  historia, która 
często – na skutek powiązań rodzinnych, 
czy lektur jest na nowo odkrywana. 
Lektur podsuwanych przez rodziców, 
opiekunów, w szkole nie istnieje żadna 
edukacja dotycząca ziem utraconych. 
Patrząc wstecz warto zauważyć, że 
największy wpływ na formowanie się 
świadomości narodowej miała literatu-
ra. Na zbiorową wyobraźnię Polaków w 
największym stopniu oddziaływały - w 
poezji „Pan Tadeusz” Adama Mickie-
wicza, w prozie zaś trylogia Henryka 
Sienkiewicza. Akcja obu tych utworów , 

nie przypadkowo, rozgrywa się głównie 
na ziemiach określanych dziś mianem 
Kresów - na Litwie i na Ukrainie. O ży-
wotności i popularności obu tych dzieł 
świadczą  sukcesy ich niedawnych ekra-
nizacji,. Jak łatwo zauważyć  wyobraź-
nia narodowa Polaków ukształtowana 
jest więc w dużej mierze przez pejzaże 
kresowe, ukraińskie stepy, litewskie 
bory, wschodnią melancholię.

Z Kresami   związana była  twórczość 
i  życie  takich Polaków jak: Adam 
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef 
Baka, Seweryn Goszczyński, Antoni 
Malczewski, Antoni Odyniec, Józef 
Bohdan Zaleski, Aleksander Fredro, 
Marian Zdziechowski, Maria Konop-
nicka ,Marian Hemar, Feliks Konarski 

, Władysław Bełza, czy Bruno Schulz. 
Wielkie Księstwo Litewskie pozostawa-
ło też „małą  ojczyzną” dla  Józefa Mac-
kiewicza. Lwów jako miasto rodzinne 
pojawia się w twórczości  Zbigniewa 
Herberta, Adama Zagajewskiego, czy 
Stanisława Lema. Dziś obserwujemy 
pojawianie  się  nowych publikacji 
książkowych,  mamy sympozja nauko-
we, festiwale i dni  kultury kresowej, 
a także coraz częściej organizowane i 
modne są wycieczki  sentymentalne na 
dawne wschodnie tereny II Rzeczypo-
spolitej. Prawdą jest ,że współczesnej 
młodzieży polskiej trudno  jest  zro-
zumieć nasze dzieje tylko z samych 
książek, jeżeli nie odwiedzą tamtych 
historycznych już  miejsc i nie zobaczą 
na własne oczy  śladów dawnej polskiej 
świetności.  Stojąc  przy murach zamku 
w Chocimiu i patrząc na rumuński brzeg 
Dniestru, można odczuć co to znaczy, 
że Polska była przedmurzem chrześci-
jańskiej Europy przed atakiem Turków.

Dziedzictwo kulturowe  wschodnich ob-
szarów II Rzeczypospolitej to wspaniały 
obraz wielobarwnej przeszłości Kresów, 
po wielokroć opisywany, a jednak nigdy 
nie do końca. Ciągle niedosyt, szczegól-
nie pośród pokoleń związanych tradycją 
i historia rodzinną. Powstało  tam nie-
ocenione bogactwo w wyniku przeni-
kania się różnorodnych kultur, w dużej 
mierze opartych na pokrewieństwie 
języków, wspólnocie pochodzenia i bra-
ku wyraźnych, trwałych granic oraz ja-
snych, jednolitych kryteriów podziałów. 
Już od dawna  funkcjonuje powiedzenie, 
że był  to szczególny tygiel kulturowy, 
językowy, religijny, traktując jako „kre-
sowe” rozmaite obszary styku kultur, 
ich specyficzne strefy przejściowe. To 
z Kresów wywodzi się tradycja pieśni 
patriotycznych , których teksty zostały 
napisane  do melodii ludowych sąsied-
nich narodów. 
Z tej grupy znany jest choćby „Marsz 
Polonia” lub „Pieśń o Chmielnickim” - 
hetmanie, który jako pierwszy pobił 
Tatarów w XVI w. Kresowy tygiel kul-
turowy zaowocował wieloma pieśniami 
i piosenkami o bardzo różnym charak-
terze - od nostalgicznych, tworzonych 
przez wybitnych autorów jak Marian 
Hemar, czy Henryk Wars, lub  Emanuel 
Szlechter, po anonimowy batiarski, kin-
derski humor piosenki lwowskiej ulicy. 
A tradycyjna polska gościnność i biesia-
dy kresowe , gdzie na stołach stały bliny 
kresowe, cepeliny  wileńskie i pielmieni, 
albo kołduny tatarskie ze spyrką wędzo-
ną, żeberka po żmudzku i polędwiczki 
po huculsku. Te i wiele innych specja-
łów  przepisy przekazywano z pokole-
nia na pokolenie! Gdzie jeszcze na świe-
cie można spotkać takie bogactwo, tak 
wiele barw kultury i krajobrazu jak na 
naszych dawnych Kresach? Dlatego w 
tym miejscu będziemy nie tylko wspo-
minać, ale i pisać o każdej inicjatywie 
kultywującej tamte tradycje, ratujące 
je od zapomnienia . Każda forma i te-
matyka jest dobra , byleby docierała 
ze swoim przesłaniem do wszystkich 
zainteresowanych pozyskaniem wie-
dzy o Kresach. Biesiada duchowa, czy 
kulinarna, każda niesie w sobie  cząst-
ki dawnej świetności i wielobarwności. 
Ocalmy Kresy od zapomnienia!

BARWY KRESÓW

Dział „BARWY KRESÓW” - red. Aleksander Szumański, ul. Szpitalna 7/9 31-024 Kraków 
 e-mail aszumanski@kresy.info.pl lub aszumanski@gmail.com   

Władysław Serwatowski
   

  Prezydent RP Bronisław Komorowski, 
syn Kresowianina Zygmunta Leona Ko-
morowskiego urodzonego w Kowalisz-
kach w okręgu poniewieskim, otworzył 
1 lipca 2011 wielką wystawę fotografii 
ARTYŚCI EUROPIE. Wystawę ułożył 
Czesław Czapliński w Muzeum Łazien-
kach Królewskich w Warszawie. Eks-
pozycja wpisana jest w przewodnictwo 
Polski w Unii Europejskiej a tworzą ją 
wielkoformatowe portrety wybitnych i 
cenionych w świecie artystów polskich 
lub w Polsce urodzonych. Uroda por-
tretów Czaplińskiego tkwi w delikatnie 
ukazanej naturalności i charaktery-
stycznej bezpośredniości fotografowa-
nych. Patrząc na fotografie wiemy, że 
Czapliński każdego z portretowanych 
znał wiele lat zanim wykonał wybrane 
na wystawę zdjęcia. Z sylwetek znako-
mitych artystów, oglądający odniesie 
wrażenie, że portretowani są usatysfak-
cjonowani, że portretuje ich Czesław 
Czapliński. Z kolekcji wielu tysięcy 
fotografii Czapliński wybrał na wysta-
wę wizerunki 72 wybitnych twórców. 
Wspólną cechą portretowanych jest ich 
bogaty dorobek artystyczny wyrażony 
nagrodami w Europie w konkursach lub 
na festiwalach. Dokonania artystyczne 
portretowanych są tłumaczone, wyda-
wane, wystawiane, filmowane, recen-
zowane i kolekcjonowane w Europie. 
Te dzieła są podziwiane w zdarzeniach 
współtworzące kulturę europejską. Eks-
pozycja otwarta przez Prezydenta RP 
jest dostępna całą dobę, na Trakcie Kró-
lewskim, w Alejach Ujazdowskich. Jej 
początek znajduje się obok Belwederu 
i spiżowego pomnika Józefa Piłsudskie-
go, zrekonstruowanego w 1993 według 
wzoru z 1936 Stanisława Ostrowskiego 
(1879-1947) a Ogrodem Botanicznym. 
Wstęp wolny. 
  Walorem wystawy są artyści wywo-
dzący się ze wschodnich terenów Rze-
czypospolitej. Patrząc na Ich portrety 
serce zaczyna bić mocniej. Mamy gro-
no Kresowian. Poznajemy Ich zasługi 
dla Europy. Na wystawie Czaplińskiego 
jest ośmiu Kresowian. Więcej niż w fil-
mach. Amerykańskim „Siedmiu wspa-
niałych” w reżyserii Johna Sturgesa i 
japońskim, „Siedmiu samurajów” Akiry 
Kurosawy. Kim są nasi wybitni Kreso-
wianie pokazani na wystawie?/

 Roman Cieślewicz (1930-1996) ar-
tysta grafik, fotograf  Urodzony we 

Lwowie 33 lata życia w Polsce (Lwo-
wie, Krakowie i Warszawie) i 33 lata w 
Paryżu. Dokonał rewolucji w typografii 
projektując miesięcznik „Ty i Ja” o li-
teraturze, sztuce,  gastronomi, wzornic-
twa mieszkaniowego i kultury mieszka-
nia”. Zaprojektował znak „ModaPolska” 
oraz układ czasopism i wydawnictw 
paryskich – „Elle” (1964-69), „Vogue” 
(1966), „kitsch” (1970-71), „Musique 
en jeu” (1970-73}, ”Hachette”, książki 

„Andre Malraux” „Che”; katalogi  dla 
Centre Georges Pompidou – „Paris-

-Berlin 1900-1930” i „Paris – Mockba 
1900-1930”. Plakacista, foto-grafik,  
fotomontażysta i autor fotografizmów.  
Członek światowego Alliance Graphi-
que International i Groupe Panique, 
którą współzałożył razem z Fernando 
Arrabalem i Rolandem Toporem. Lau-
reat Grand Prix 2. Międzynarodowej 
Wystawie Plakatu Filmowego, Karlove 
Vary 1964; Pierwszej Międzynarodowe-
go Biennale Projektowania, Ljublana 
1964; Pierwszej 4.Międzynarodowego 
Biennale Plakatu, Warszawa 1972; de 
l’Affiche d’Art, Paryż 1979 (plakat do 
wystawy „Paris – Mockba 1900-1930” i 
4.Międzynarodowego Biennale Plakatu, 
Denver, Colorado 1985; laureat mię-
dzynarodowych konkursów: im. Toulo-
use-Lautrec’a, Paryż’64; 10 Biennale 
Plakatu, Lahti ’1993, Biennale Grafiki 
Użytkowej, Brno, 1994. Laureat Nagro-
dy im. Tadeusza Trepkowskiego, 1955. 
W dorobku ponad 100 wystaw indywi-
dualnych w Europie i Ameryce.

Profesor w Ecole Nationale Superieure 
des Arts Decoratifs w Paryżu; autor fil-
mu „Zmiana klimatu” (1979).   

  Adam Hanuszkiewicz (1924) aktor i 
reżyser

„My do Europy, Europa do nas” to tytuł 
spektaklu Hanuszkiewicza wg Witolda 
Gombrowicza (2003), który inspirował 
myślenie o integracji. Hanuszkiewicz, 
urodzony we Lwowie był lwowianinem 
przez pierwsze 20 lat życia. Następne 61 
lat był Homo theatralis. Żył w teatrze i 
teatr tworzył jako ogromny i uniwersal-
ny, również w studiu telewizji publicz-
nej. Debiutował jako aktor w „Weselu” 
Wyspiańskiego na scenie w Rzeszowie 
(1944). Finałem teatralnego życiorysu 
Hanuszkiewicza była reżyseria „Gdzie 
jest pies pogrzebany?” (2005) na mo-
tywach powieści Marka Haddona - An-
glika, urodzonego wówczas, gdy Ha-
nuszkiewicz wystawiał „Vita Nuova” 
na motywach Dantego (1962). Hanusz-
kiewicz, czy to kreator, czy intelektu-

KRESOWIANIE 
EUROPIE
-OŚMIU WSPANIAŁYCH 

/Plakat wystawy projektował Rafał Olbiński.
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alny prowokator? – pytali europejscy 
recenzenci, krytycy i zachwyceni wi-
dzowie. Oryginalnie odczytywał znane 
lub zapomniane teksty klasyczne, które 
w teatrze nabierały współczesnego zna-
czenia. Sięgał po radiowy głos Marszał-
ka Piłsudskiego z 1924, gdy w okresie 
narodzin „Solidarności” wystawiał „O 
poprawie Rzeczypospolitej” z prapre-
mierą w Teatrze Narodowym 11 listo-
pada 1981. W Niemczech był nazywany 

„polskim ojcem” niemieckiego teatru i 
odznaczony Orderem Zasługi Republiki 
Federalnej Niemiec (2001). Reżysero-
wał „Don Juana” Moliera w Karslruhe 
(1975), „Wyszedł z domu” Różewicza 
w Münster (1978), „Płatonowa” Cze-
chowa w Getyndze (1980), „Miesiąc na 
wsi” Turgieniewa (1984) i „Męża i żonę” 
Fredry (1987) w Baden-Baden. W Fin-
landii, w Tampere reżyserował „Pannę 
Julię” Strindberga (1970), „Męża i żonę” 
(1971) Fredry  i „Wieczór Trzech Króli” 
Szekspira (1974). Spektakle Teatru Na-
rodowego pokazywał zapraszany i owa-
cyjnie przyjmowany na pierwszych sce-
nach teatrów: Czech, Finlandii, Francji, 
Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwe-
cji i Ukrainy. Uhonorowany w Polsce 
Złotym Medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
(2005).  

 Jerzy Kawalerowicz (1922-2007) 
reżyser. Urodzony w Gwoźdźcu koło 
Kołomyi podobnie jak kardynał Józef 
Puzyna. Dla Europy –  aktorzy filmu 
Kawalerowicza „Matka Joanna od 
Aniołów” (Lucyna Winnicka, 
Anna Ciepielewska, Zygmunt Zintel) 
uzyskali w Panamie trzy nagrody „Tri-
bunascope” na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym (1966). Kawale-
rowicz był autorem scenariusza i reży-
serem filmu wg opowiadania Jarosława 
Iwaszkiewicza. 
Akcja „Matki Joanny od Aniołów” 
(1960) toczyła się w XVII w. w klasz-
torze na Smoleńszczyźnie. Film, dramat 
psychologiczny, przyniósł Winnickiej 
za tytułową rolę – Kryształową Gwiaz-
dę – Nagrodę Francuskiej Akademii Fil-
mowej, a Kawalerowiczowi pięć nagród. 
Także Specjalną Jury na Festiwalu Fil-
mowym w Cannes, na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmów Krótkometrażo-
wych w Oberhausen. Kawalerowicz był 
twórcą i kierownikiem artystycznym 
Zespołu Filmowego „Kadr” w Łodzi. 
Patronował realizacji ponad stu filmów 
polskich reżyserów: Andrzeja Mun-
ka, Andrzeja Wajdy (m.in. „Popiół i 
diament”), Jerzego Antczaka („Noce 
i dnie”), Kazimierza Kutza („Nikt nie 
woła”), Janusza Morgensterna („Do 
widzenia, do jutra”), Tadeusza Konwic-
kiego („Ostatni dzień lata”, reż. razem z 
J. Łomnickim), Juliusza Machulskiego 
(„Vabank”). 
Gdy w języku światowego kina poja-
wiło się na świecie określenie „polska 
szkoła filmowa” jej fundamentem i fila-
rem był Kawalerowicz. 
  
Najważniejsze osiągnięcia filmowe Ka-

walerowicza to scenariusze i reżyseria: 
„Faraona” (1966), „Spotkania na Atlan-
tyku” (1980), „Jeńca Europy” (1989) i 

„Quo vadis” (2002). Reżysera uhonoro-
wano tytułami doktora honoris 

causa Uniwersytetu Sorbona II w Pary-
żu (1998) i Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w 
Łodzi w (2001).

 Wojciech Kilar (1932) pianista, kom-
pozytor, dyrygentUrodzony we Lwo-
wie.Francis Ford Coppola reżyser i 
producent filmowy „Ojca chrzestnego” 
i „Czasu Apokalipsy” zamówił u Kila-
ra muzykę do filmu „Drakula” (1992) 
wg książki Brama Stokera. Filmu, któ-
ry zdobył trzy Oscary. Muzykę Kilara 
uhonorowano w San Francisco nagrodą 
ASCAP dla najlepszej amerykańskiej 
partytury filmowej i nominowano do 
nagrody amerykańskiej Akademii Fil-
mowej Science Fiction, Fantazji i Hor-
roru (1993). 
Za muzykę do filmu „Pianista” w reż. 
Romana Polańskiego otrzymał nagrody: 
statuetkę Cezara, przyznawaną we Fran-
cji  przez Akademię Sztuki i Techniki 
Filmowej oraz nominację do Nagrody 
Brytyjskiej Akademii Sztuki Filmowej. 

Komponował muzykę do filmów Wajdy 
„Ziemia obiecana” i „Pan Tadeusz”. 
Kilara inspirowała twórczość Bartóka,  
Strawińskiego, Szostakowicza i Pro-
kofjewa. Jako stypendysta rządu fran-
cuskiego, kształcił się pod kierunkiem 
Nadii Boulanger w Paryżu. 
Za odę „Béla Bartók in memoriam” 
(1960) otrzymał nagrodę bostońskiej 
Fundacji im. Lili Boulanger. Z Pende-
reckim i Góreckim współtworzył nowy 
kierunek współczesnej muzyki nazwany 
sonoryzmem i polską szkołę awangar-
dową.   Komponuje i dyryguje utworami 
orkiestrowymi, kameralnymi, wokalno-

-instrumentalnymi i na fortepian. 

W 2009 z rąk arcybiskupa Gianfranco 
Ravasi odebrał medal „Per artem ad 
Deum” (Przez sztukę do Boga), przy-
znawany przez Papieską Radę ds. Kul-
tury. Uhonorowany „Złotym Berłem” 

– nagrodą Fundacji Kultury Polskiej 
(2000) i Nagrodą Wielką Fundacji Kul-
tury (2001).
  

Tadeusz Konwicki (1926) pisarz, re-
żyser. Kresowianin urodzony w Nowej 
Wilejce, dzielnicy Wilna. Władysław 
Gomułka wycofał oficjalny udział Pol-
ski w Wystawie Uniwersalnej EXPO 

’58 w Brukseli. Ale nie wycofał udzia-
łu w EXPO ’58 utalentowanego ar-
tysty – Tadeusza Konwickiego, który 
za autorski film „Ostatni dzień lata” 
otrzymał w Brukseli Nagrodę Główną 
dla filmu eksperymentalnego, a po-
tem także Grand Prix w San Remo na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych i Krótkometrażowych. 
W 1982 ekranizował według własnego 
scenariusza „Dolinę Issy” – powieść 
Czesława Miłosza, wydaną w Paryżu 
w 1955. Powstał film psychologiczny o 
litewskiej wsi lat 20. XX w. Wartością 
filmu są obrazy Konwickiego widziane 
w poetyckim świecie Miłosza; w pejza-
żach, plenerach, scenografii, wyglądzie 
postaci i istot nadprzyrodzonych. Twór-
ca filmów autorskich: „Ostatni dzień 
lata”, „Zaduszki”, „Salto”,  „Jak daleko 
stąd, jak blisko” – nagrodzony na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmowym w 
San Remo za scenariusz (1973). 
 

 Konwicki był współtwórcą filmowej 
„Szkoły Polskiej”, dostrzeżonej i nazwa-
nej, gdy był kierownikiem literackim 
Zespołu Filmowego „Kadr” (1956-
1968), „Kraju” (1970-1972), „Pryzma-
tu” (1972-1977) i „Perspektyw” (1989-
1991). Inspirował i inicjował cenne i 
ważne projekty ekranowe.

  Jan Lebenstein (1930-1999) malarz, 
grafik
 Urodzony na Polesiu, w Brześciu 
Litewskim, obecnie Brześć nad Bu-
giem. Inspiracje artystyczne czerpał z 
twórczości Erica Blaira (1903-1930), 
angielskiego pisarza znanego w jako 
George Orwell. Wykonał ilustracje do 
jego „Folwarku zwierzęcego”. Zasły-
nął oryginalną formą malarstwa figu-
ratywnego, przez włączenie i łączenie 
elementów surrealistycznych i abstrak-
cyjnych . Laureat Głównej Nagrody na I 

Biennale Młodych w Paryżu w 1959. Jej 
znaczenie zdecydowało, że zamieszkał 
i tworzył w Paryżu, przyjmując w 1971 
francuskie obywatelstwo. Od nowojor-
skiej Fundacji Alfreda Jurzykowskiego 
otrzymał w 1976 specjalną nagrodę; w 
1987 - laureat Nagrody im. Jana Cybisa. 
Podejmował i uprawiał oryginalne od-
miany malarstwa figuratywnego, włą-
czając do prac elementy surrealistyczne 
i abstrakcyjne. Zilustrował księgi bi-
blijne (Księgi Genesis, Księga Hioba i 
dwukrotnie Apokalipsę  św. Jana. Raz 
jako cykle witraży, drugi - jako grafikę. 
Jego dorobek jest doskonale rozpozna-
wany i kolekcjonowany w wielu krajach. 
Tworzył pejzaże miejskie, poetyckie 
transformacje, figury ludzkiej, ekspre-
syjne kompozycje fantastyczno-symbo-
liczne o motywach zwierzęcych. 

  
W 1992 pokazano w Polsce największą 
wystawę jego prac  – w Galerii Narodo-
wej Zachęta w Warszawie.

Stanisław Lem (1921-2006) pisarz, ese-
ista, satyryk
 Urodzony we Lwowie literacki milioner. 
Lider światowej literatury fantastycz-
no-naukowej. Współtwórca narracji o 
cywilizacji kosmicznej. Nazwiskiem 
pisarza nazwano planetoidę 3836 Lem, 
pierwszego polskiego sztucznego sateli-
tę Lem i regionalny (lubelski) program 
integracji europejskiej LEM. Filozof 
i futurolog, członek Stowarzyszenia 
Amerykańskich Pisarzy Science Fiction. 
Najczęściej tłumaczony polski pisarz 
(50 języków). Dzieła wydrukowane w 
łącznym nakładzie osiągnęły ponad 30 
mln egzemplarzy, oprócz niepoliczal-
nych wersji elektronicznych. W Biblio-
tece Narodowej w Warszawie katalog 
specyfikuje 647 tytułów książek Lema. 
Mieszkał i tworzył w Krakowie, Berli-
nie Zachodnim i Wiedniu. O cybernety-
ce pisał w formie dialogów platońskich. 
Wizjoner opisujący obce cywilizacje, 
wypadki pojazdów kosmicznych powo-
dowane błędami nawigacyjnymi i przy-
musowe lądowania na obcych planetach. 

  

W powieściach fantastyczno-naukowch 
„Solaris”, „Powrót z gwiazd” i zabaw-
nym „Pamiętniku znalezionym w wan-
nie” ukazuje motywy kontaktu z inną, 
inteligentną formą życia. Uwidacznia 
bezsilność nauki i samego człowieka, 
obarczonego podświadomymi lękami, 

wobec niezrozumienia kosmosu. Lem 
literacko przedstawił możliwość istnie-
nia cywilizacji pozaziemskich, bliskość 
i odmienność ewolucji biologicznej i 
technologicznej, kwestie oddziaływa-
nia fantomów na mózg człowieka oraz 
projekty cyborgizacji jako rekonstrukcji 
organizmu ludzkiego.

Tadeusz Łomnicki (1927-1992) aktor, 
 Kresowianin urodzony w Podhajcach. 
Był scenicznym Orestesem w Ifigenii 
w Taurydzie, Kordianem w dramacie 
Słowackiego, brawurowym Arturo 
Ui w Karierze Artura Ui, Solonym w 
Trzech siostrach, Kapitanem Edgarem 
w Play Strindberg; a także Goyą w Gdy 
rozum śpi Vallejo w reż. Wajdy, Salie-
rim w Amadeuszu w reż. Polańskiego 
i Prysypkinem w Pluskwie w reż. Swi-
narskiego. Jeden z najwybitniejszych 
polskich aktorów powojennych, a w 
opinii czytelników tygodnika „Polityka” 
uznany za największego polskiego akto-
ra XX wieku w ogóle (w 1998). 

Łomnicki stworzył niezapomniane 
kreacje filmowe, m.in. w Pokoleniu, 
Niewinnych czarodziejach i Człowie-
ku z marmuru Wajdy, w Kontrakcie 
Zanussiego, w Przypadku i Dekalogu 
Kieślowskiego oraz w Panu Wołody-
jowskim i Potopie Hoffmana, w których 
to obrazach wcielił się w postać puł-
kownika Wołodyjowskiego. Był laure-
atem prestiżowych nagród, w tym aż 
dwukrotnie Nagrody im. Zelwerowicza, 
przyznawanej przez miesięcznik „Te-
atr”. Po raz pierwszy (i jako pierwszy) 
otrzymał ją w 1986 za rolę Krappa w 
Ostatniej taśmie Becketta w reż. Anto-
niego Libery. Spektakl grany był blisko 
siedem lat (do końca życia aktora) i po-
kazywany na wielu festiwalach między-
narodowych - w Mediolanie, Moskwie, 
Palermo, Sofii i Wiedniu. Nagrano 
go również dla teatru telewizji, gdzie 
wszedł do „złotej setki” najwybitniej-
szych przedstawień Teatru TV. Po raz 
wtóry nagrodę tę otrzymał pośmiertnie, 
za rolę Icyka Sagera w sztuce Stalin Ga-
stona Salvatore’a, również zrealizowa-
nej w Teatrze TV. 

  

Zmarł na serce, na scenie, podczas pró-
by Króla Leara w Teatrze Nowym w Po-
znaniu. Tadeusza Łomnickiego przyjęły 
za swego patrona Teatr Nowy w Pozna-
niu oraz Teatr Na Woli w Warszawie, 
który w latach 70. Łomnicki założył.
 
Władysław Serwatowski 

Wszystkie fotografie portretowe – Cze-
sław Czapliński
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ALEKSANDER SZUMAŃSKI

  W Salonie Literackim Biblioteki Ja-
giellońskiej odbyła się promocja albu-
mu „Świat Kresów” autorstwa Tomasza 
Kuby Kozłowskiego  i Danuty Błahut 

– Biegańskiej.
 Zaproszenie dla Kresowego Serwisu 
Informacyjnego wystosowali Wojewo-
da Małopolski, Dom Spotkań z Historią, 
Biblioteka Jagiellońska, Fundacja Cen-
trum Dokumentacji Czynu Niepodległo-
ściowego i Kolegium Wigierskie.

 Już sam fakt zaproszenia na promocję 
albumu do Biblioteki Jagiellońskiej po-
świadcza o randze tego wydarzenia. 
Zapraszający są ogólnie znani, a Ko-
legium Wigierskie tworzy grupa osób 
wspólnie realizująca wcześniej opraco-
wane przez siebie programy. 
Jego geneza sięga roku 2003, kiedy to 
Dariusz Jachimowicz (dyrektor Domu 
Pracy Twórczej w Wigrach), Waldemar 
Rataj (prezes Fundacji „Pro Publico  
Bono”) oraz Miłosz Gałecki (filozof) 
zorganizowali wspólnie pierwsze Semi-
narium Wigierskie.

Misją Seminarium, a w konsekwencji 
później całego Kolegium Wigierskiego 
jest odnowienie debaty nad współcze-
sną kondycją człowieka i jego kultury. 
Organizatorzy Kolegium wyszli bo-
wiem z założenia, że to właśnie kultura 
jest sferą norm i dyrektyw „porządku-
jących” wszystkie obszary życia czło-
wieka, „formą bytowania człowieka na 
Ziemi”, a specyfikę relacji między czło-
wiekiem a jego kulturą najlepiej oddaje 
metafora autorstwa Vaclava Havla, w 
myśl której kultura jest jak powietrze – 
nie zauważamy jej na co dzień, a nasze 
życie jest bez niej niemożliwe w żad-
nym jego momencie czy aspekcie.
I właśnie zwierciadłem tej misji Kole-
gium Wigierskiego była dzisiejsza / 8 
lipca 2011 roku / promocja w „Jagiel-
lonce”. 

 Małopolska Wschodnia, a wcześniej  
Galicja Wschodnia utożsamia się z 
dzisiejszym nazewnictwem tych ziem 
Kresami Południowo – Wschodnimi  II 
RP. I te właśnie ziemie, ich kultura, ar-
chitektura, mieszkańcy, historia, religie, 
położenie, były prezentowane multime-
dialnie przez jednego z autorów albumu  
Tomasza Kuby Kozłowskiego. 
Przesuwające się na dużym ekranie 
obrazy ziem kresowych i otaczający je 
świat komentowane były przez autora 
wskazując na  jego wiedzę i kompe-
tencje tematyczne, zważywszy, iż tych 
obrazów przekazano ok. osiemset. Cie-
kawie i wielokrotnie autor zagłębiał się 
w składy etniczne mieszkańców ziem 
kresowych podając w poszczególnych 
latach dane statystyczne  dotyczące  ich 
zaludnienia przez Polaków, Ormian, Ży-
dów, Rusinów, Czechów, Cyganów etc. 
w liczbach bezwzględnych i nawet w 
proporcjach, zwłaszcza wyznaniowych. 
Ciekawy był obraz miasteczka kresowe-
go z komentarzem, iż w normalny dzień 
handlowy w sobotę nie handlowano, 
podobnie zachowywali się handlarze 
żydowscy nie handlujący w niedzielę. 

Szczególną uwagę autor poświęcił po-
staci Wincentego  Pola i jego „Pieśni o 
ziemi naszej” cytując fragmenty utwo-
ru:

 A czy znasz ty, bracie młody,
Te pokrewne twoje rody?
Tych Górali i Litwinów,
I Żmudź świętą, i Rusinów?

 A czy znasz ty, bracie młody,
Twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kędy giną,
W jakim kraju i Dunaju?

 A czy znasz ty, bracie młody,
Twojej ziemi bujne płody?
Twe kurhany i mogiły,
I twe dzieje, co się śćmiły?

 A czy wiesz ty, co w nich leży?
O, nie zawsze, o, nie wszędzie,
Młody orle, tak ci będzie,
Jako dzisiaj przy macierzy!

 Trzeba będzie ważyć, służyć,
Milczeć, cierpieć i wojować!
I niejedno miłe zburzyć,
A inaczej odbudować...

 Kto tam zgadnie, gdzie osiędziesz,
Jaką wodą w świat popłyniesz,
W której stronie walczyć będziesz
I od czyjej broni zginiesz?...

 Wyleć ptakiem z tego gniazda,
Miłać będzie taka jazda,
Spojrzyć z góry na twe ziemie
I rodzime twoje plemie...

Kozłowski zadał  pytanie retoryczne: „ 
kto dzisiaj cytuje ten utwór i omawia 
jego przesłanie”? Powiązanie wyda-
rzeń  zaistniałych na tych ziemiach, ze 
wszystkimi innymi aspektami, nie tylko 
kulturowymi  z poezją patriotyczną, naj-
lepiej świadczą o intencjach autorów i 
prezentera. 

Popatrzcie na Kresy przez pryzmat po-
ezji, to jest okno na świat, mówią auto-
rzy promowanego. dzisiaj albumu.

  „My jesteśmy z polskiej Florencji
Z miasta siedmiu pagórków fiesolskich
Z miasta muzyki i ineligencji
I najpiękniejszych kobiet polskich”…

Marian Hemar, „Strofy lwowskie”, 
1962

Kresy to nie tylko temat na „długie zi-
mowe wieczory”, na opowieści przy 
świecach naszych rodziców, niestety 
coraz już rzadziej dziadków i babć. To 
opowieść zawsze żywa, zawsze piękna, 
niejednokrotnie dramatyczna w swoim 
naddramacie, ale czasami aż do bólu 
prawdziwa, z barwami łąk, poszumem 
lasów, szumem potoków, ptaków śpie-
wem, rżeniem koni – tylko przyłożyć  
ucho. Te zamki i zameczki,  chaty i do-
stojne budowle,  wysmukłe  i kopulaste 
świątynie,  zaśnieżone drogi, uśmiech-
nięte piękne dziewczęce twarze, te za-

płakane oczy, ci żywi i ci których już 
nie ma. 
Ta kresowa poezja, ten śpiew obłoków 
i groza błyskawic, ludzie i ich troski, 
zmartwienia, ubiory, radości, tańce, 
warkot kołowrotków, ogniska, harcerze, 
wojsko, ułani, żółte otoki, bagnet na 
broń, ta ojczyzna miła. Miasta i wioski, 
utracone, niezdobyte, piękne i potęż-
ne stukotem i tętentem ułańskich koni, 
śpiewem ułańskim…jak to na wojence 
ładnie… 22 listopada – Obrońcy Lwo-
wa, Pierwszy Marszałek Polski Józef 
Piłsudski z Orderem Virtuti Militari dla 
Lwowa, a potem Cmentarz Obrońców 
Lwowa, Jurek Bitschan najmłodsze Or-
lątko, Antoś Petrykiewicz – najmłodszy 
13 letni  kawaler Orderu Virtuti Militari, 
Korpus Ochrony Pogranicza, a przed-
tem „Cud Nad Wisłą”, Śluby Jana Ka-
zimierza w Katedrze Lwowskiej, Matka 
Boska Łaskawa Królową Polski, Kresy, 
Lwów….poezja. Poezja „Świat Kre-
sów”. Poezja…
Wielokrotnie autor podkreślał istniejącą 
na Kresach koegzystencję różnych grup 
etnicznych na jednym obszarze.  
Spotykało się istotne czynniki tej inte-
gracji etnicznej, jak asymilację, plura-
lizm, a przede wszystkim tygiel naro-
dów w rozumieniu integracji kulturowej 
różnych grup etnicznych.

„Czytelnym symbolem tej polskiej, jak 
mówią niektórzy – polocentrycznej, 
perspektywy była wymawiana niemal 
jednym tchem triada „ Polska, Ruś i 
Litwa”. Zwłaszcza od pamiętnego mo-
mentu, gdy do unii dwóch narodów – 
polskiego i litewskiego – dołączył trzeci 

– ukraiński…by w uroczystym akcie od-
nowić i i rozszerzyć zawartą ponad 400 
lat wcześniej Unię Horodelską. 
Widocznym odbiciem tego wydarzenia 
było pojawienie się nowego, trójczło-
nowego herbu Rzeczypospolitej, na 
którym obok polskiego orła na polu 
czerwonym i litewskiej pogoni na polu 
błękitnym pojawił się ruski archanioł na 
złotym tle.

Takim też herbem posługiwano się po-
wszechnie podczas powstania stycznio-
wego i długo jeszcze po nim – niemal 
do wybuchu I wojny światowej. Zade-
monstrowana w Horodle jedność Pol-
ski, Litwy i Rusi była wyrazem przede 
wszystkim polskiej inicjatywy i polskiej 
racji stanu. Trzeba jednak pamiętać , że 
wówczas jeszcze utożsamiała się z nią 
wcale niemała rzesza Litwinów i Rusi-
nów. Zaświadcza o tym dobrze znana na 
Kresach modlitwa, wiersz ukraińskiego 
poety ze Lwowa Platona Kosteckiego, 
mówiącego o sobie nie bez dumy: gente 
rutenus natione Polonus, piszącego po 
ukraińsku, ale alfabetem łacińskim”:

„Wo Imia Ojca i Syna
To nasza mołytwa
Jako Trójca, tak jedyna,
Polszcza, Ruś i Łytwa.

Jedna w Boha Korolowa
Mołyt sia za namy
Z Czenstochowy, Poczajewa
I z nad Ostroj Bramy”.

Unia Horodelska– zawarta 2 paździer-
nika 1413 w Horodle pomiędzy Polską 
a Litwą potwierdzała wspólną politykę 
obu państw, wprowadziła instytucję 
odrębnego wielkiego księcia na Litwie 
wybieranego przez króla Królestwa 

Polskiego za radą i wiedzą bojarów li-
tewskich, oraz panów polskich, wspólne 
sejmy i zjazdy polsko-litewskie, urzędy 
wojewodów i kasztelanów na Litwie, a 
litewską szlachtę zrównała z polskimi 
rodami.

Preambuła Unii Horodelskiej:

„Na wieczną rzeczy pamiątkę. Wiadomo 
wszystkim, że nie dostąpi łaski zbawie-
nia kto nie będzie wspierany tajemnicą 
miłości, która nie działa opacznie, która 
promienieje własną dobrotą, zwaśnio-
nych godzi, pokłóconych łączy, od-
mienia nienawiście, uśmierza gniewy i 
dodaje wszystkim pokarm pokoju, roz-
proszone zbiera, znękane krzepi, nie-
równe gładzi, krzywe prostuje, wszyst-
kie cnoty wspomaga, a żadnej nie 
szkodzi, miłuje wszystko i, jeśli kto pod 
jej skrzydła się schroni znajdzie bezpie-
czeństwo i nie będzie się obawiał znikąd 
napadu; przez nią prawa się tworzą, kró-
lestwa rządzą, miasta porządkują i stan 
Rzeczypospolitej do najlepszego końca 
dochodzi; ona się we wszystkich cno-
tach wybornie mieści, a kto nią pogardzi, 
ten wszystko utraci”.

Z aktu odnowienia Unii Horodelskiej:

„My niżej podpisani Wysłannicy i Przed-
stawiciele wszystkich Ziem, Województw 
i Miast dawnej Polski przedrozbiorowej, 
w dniu dzisiejszym zebrani na polu mia-
sta Horodła, oświadczamy aktem niniej-
szym, stwierdzonym własnoręcznymi 
podpisami naszymi, że unię łączącą 
Litwę z Polską ponawiamy, unię Polski 
i Litwy z Rusią zawieramy na zasadach 
zupełnego równouprawnienia wszelkich 
narodowości i wyznań; łącząc się do 
wspólnej pracy celem wydźwignięcia 
ojczyzny naszej z dzisiejszego upadku aż 
do zupełnej niepodległości”.
    Z aktu odnowienia Unii  Horodelskiej, 
Horodło, 10 października 1861

Autor wspomniał jeszcze o Unii Ha-
dziackiej:

„Unia hadziacka – zawarta 16 września 

1658 roku w Hadziaczu umowa między 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Ko-
zackim Wojskiem Zaporoskim, repre-
zentowanym przez hetmana kozackiego 
Iwana Wyhowskiego.

Przewidywała przekształcenie Rze-
czypospolitej Obojga Narodów w unię 
trzech równorzędnych podmiotów 
prawnych (państw): Korony, Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Księstwa Ru-
skiego utworzonego z województw ki-
jowskiego, bracławskiego i czernihow-
skiego (wcześniej stanowiących od unii 
lubelskiej (1569) część Korony). Kon-
sekwencją unii było traktatowe usta-
nowienie odrębnych urzędów dla Rusi 
(stworzono funkcje marszałka ruskiego, 
obok marszałka koronnego i litewskiego, 
hetmana ruskiego , kanclerza ruskiego i 
inne stanowiska analogiczne do istnie-
jących w pozostałych dwóch członach 
federacji), dopuszczenie posłów ruskich 
do Sejmu, a biskupów prawosławnych 
do Senatu. Państwo to miało posiadać 
własne wojsko, własny skarb, własne 
ministerstwa i urzędy, pod zwierzch-
nictwem hetmana z własnego wyboru. 
Szlachta wszystkich trzech państw mia-
ła wybierać wspólnie króla i wysyłać 
posłów na sejm walny…”

Przeglądając karty albumu natrafia się 
na cytaty:

„Stogi, stogi, stogi! Setki, tysiące, dzie-
siątki tysięcy stoi ich rokrocznie z jesie-
ni na zimę na bezmiarach błot pińskich, 
stolińskich,  łuninieckich.  Bez tych 

stogów nie masz właściwej panoramy 
kraju, jak nie masz bez nich bytu mate-
rialnego mieszkańców. Z czego  żyją ci 
ludzie? Z siana i ryby”.
    
JózefMackiewicz - Bunt rojstów, 1938

„Charakterystyczną cecha Kresów jest 
również ich rozśpiewanie. Nie ma bodaj 
chwili, aby gdzieś z daleka lub z bliska 
nie dochodziła rzewna nuta pieśni ludo-
wej. Kresowiak śpiewa zawsze, czy to 
na sianokosie, czy to w polu przy żni-
wach, czy to przy kołowrotku w niskiej, 
dymem ogorzałej, a pachnącej ziołami 
świeżo  upieczonym chlebem chacie, 
czy to w lesie przy zbiorze grzybów lub 
jagód”.
    
Mieczysław Jałowiecki - Na skraju im-
perium, 1953

„Krajobrazu nowogródzkiego, jak zresz-
tą całego litewskiego w dawnym rozu-
mieniu tego słowa, od Dźwiny i Berezy-
ny po Wilję, Niemen, Kowieńszczyznę 
i Suwalszczyznę niepodobna oddzielić 
od dworu litewsko – polskiego, od tych 
mnogich dworów, rozsianych wielkimi, 
bezcennymi szmaragdami po niezmie-
rzonym królewskim płaszczu naszej 
ziemi. Rzekłbym więcej: krajobraz nasz 

– to jest głównie i przede wszystkim pol-
ski dwór”.
    
  Jan Bułhak - O krajobrazie 
nowogródzkim, 1926

Doktorzy zalecają, bym jechał się le-
czyć za granicę, a ja pragnę na lato wy-
jechać do Druskiennik. Doktorzy mają 
swoją politykę, a ja swoją. Gdyby oni 
znali Kresy, tamtejsze drzewa, powie-
trze i lud tamtejszy, nasze potrawy i 
przyzwyczajenia  na pewno zmienili 
by swoją politykę. Zobaczymy czyja 
polityka zwycięży – ich czy moja? Dla 
mego zdrowia potrzebne są tamtejsze 
lasy, gawęda z tamtejszymi ludźmi i 
smak tamtejszych potraw”.
    
 - Józef Piłsudski „Ondyna 
druskiennickich źródeł”, 1924 

  „W malowniczym jarze Dniestrowym, 
żłobiącym sobie koryto przez wyży-
nę podolską, leżą Zaleszczyki, miasto 
słońca, sadów i winnic, osłonięte od wi-
chrów stepowych, zaciszne i spokojne. 
Niezwykle łagodny klimat, najwyższe 
w Polsce nasłonecznienie, obfitość owo-
ców i jarzyn – uczyniły z Zaleszczyk 
pierwszorzędną stację klimatyczną dla 
rekonwalescentów, osób słabowitych i 
dzieci. Wypoczynek w Zaleszczykach 
wpływa kojąco na nerwy, równocze-
śnie jednak ruchliwa i wesoła atmosfera 
towarzyska, jaka tam stale panuje, nie 
dopuszcza ani chwili nudów”.
                                                                                                            
  Zaleszczyki miasto słońca i winnic
 „Turystyka”, wrzesień 1937 
    

 

„Ilekroć słyszę słowo Lwów, jest mi tak, 
jakbym usłyszał słowo dom”
Jan Fryling, Hallo! Jednodniówka Roz-
głośni Lwowskiej Polskiego Radia, 
1935
Reprodukcja mało znanej fotografii 

II SPOTKANIE Z CYKLU „STANICA 
KRESOWA”  PROROCTWO POEZJI ZE 
„ŚWIATEM KRESÓW” W TLE 

/Chata na Wołyniu - foto znalezione w sieci

/Uniwersytet JAna KAzimierza - Lwów  - foto 
znalezione w sieci

/Ta jedź do Lwowa - foto znalezione w sieci

/Szlakami Wołynia- foto znalezione w sieci

/Główna cerkiew w Ławrze Poczajowskiej - foto ze 
zbiorów Urzędu Konserwatorskiego we Lwowie

/Zaleszczyki - foto Wikipedia
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Józefa Piłsudskiego „Nad Niemnem” 
Druskienniki lata 20 przypomina o 
związkach kresowych Pierwszego Mar-
szałka Polski, o listopadzie 1920 roku, 
kiedy po Obronie Lwowa  przez Orlę-
ta Lwowskie na placu Mariackim we 
Lwowie przed pomnikiem Adama Mic-
kiewicza Marszałek udekorował Lwów 
Orderem Virtuti Militari, jako jedyne 
miasto w Polsce. 

Na szczycie Kopca Unii Lubelskiej

Na szczycie Kopca
Nikt mnie nie wita
Tylko białoczerwona
Kirem spowita
I inne twarze
Rozpaczą obce
Lecz polska ziemia
I polskie kopce
I polski pejzaż
U progu stóp
I inna mowa
Ciernisty głóg

Tu były grudnie
Tu były maje
Wolności orlej
Bystre ruczaje
Tu była strzecha
Czeremchy pola
I zapach Wilna
I śpiew Podola
Tu była Polska
U stoku Lwów
Jak w tej piosence
Co chcesz to mów
       
Powiedziałem w Radiu Lwów w 1998 
roku

Aleksander Szumański / „Fotografie  
polskie” /.

/Teatr Wielki we Lwowie - foto znalezione w sieci

Maria Zaleska

Kilimy w Milnie tak jak i w całej Galicji 
były bardzo modne.
Były to tkaniny dekoracyjne, dwustron-
ne, wykonane z wełny na osnowie weł-
nianej, tkane ręcznie na tradycyjnych 
drewnianych krosnach.
Milnianie sami nie wykonywali kili-
mów wełnianych. Najczęściej wozili 
wełnę na kilim do Berezowicy Wielkiej, 
która leży po lewej stronie rzeki Seret za 
Tarnopolem.
W Milnie na Kamionce mało było 
owiec ze względu na mokre pastwisko 
na Huku. Owce lubią suche pastwiska, 
ponieważ od mokradeł miały motylicę. 
Mogły paść się jedynie na Wygonie, tam 
było sucho.
Milnianie kupowali wełnę owczą bez-
pośrednio po ostrzyżeniu owiec. Była 
to wełna biała i czarna, której nie trzeba 
było farbować. Natomiast kolor żółty, 
czerwony i zielony sami farbowali spe-
cjalnymi farbami do wełny. Wełnę grę-
plowali, przędli i zwijali na motki. Po 
uzgodnieniu ilości motków zawozili do 
warsztatu tkackiego.

Splot kilimowy jest splotem prostym, 
w którym wełniany wątek oplata regu-
larnie co drugą nitkę osnowy. Kryjąc ją 
całkowicie. Wątek jednorazowo prze-
plata się z osnową na całej szerokości 
tkaniny.
Najstarsze kilimy mileńskie były w ko-
lorowe pasy i nazywano je „Ćwiluch”. 
Ćwiluch składał się z dwóch jednako-
wych części zszytych wzdłuż całej dłu-
gości.
Potem zaczęto tkać kilimy we wzory. 
Najczęściej motywem dekoracyjnym 
były wzory geometryczne oraz stylizo-
wane ornamenty roślinne.
Kilimy mileńskie charakteryzowały się 
własną skalą barw i rodzajem ornamen-
tu. Wykończone były kolorowymi pa-
skami.
Przeważającym kolorem w kilimie był 
kolor bordo.
W Milnie niemal w każdym domu były 
kilimy. Spełniały one funkcję dekora-
cyjną i użytkową. W dzień powszedni 
pościel przykrywano ćwiluchem, nato-
miast w dni świąteczne kilimem.
Na kilim układano dwie duże poduszki, 
jedna na drugą a na nie jeszcze jasiek. 
Poduszki i jasiek miały białe poszewki 
z boku haftowane krzyżykowo koloru 
biało-czarne.

W okresie I wojny światowej w Milnie 
bardzo modne były krajki.
Krajka to pas z przędzy wełnianej/ta-
kiej jak kilim/ wykonany na krosnach o 
szer.8 cm. i dług. 2,5m. Pas odpowied-
nio wzmocniony po obu stronach przy 
wykorzystaniu podwójnej nitki.
Służyła jak pas zawiązywany w tali 

przez panny łącząc spódnicę z bluzką.
Krajka mojej Babci jest w kolorowe pa-
ski: 6 pasków szerokich bordo, 3 paski 
szerokie zielone i 2 wąskie paski po-
marańczowe. Krajka zakończona jest 
frędzlami.

Na temat krajki znalazłam taką oto pio-
senkę:
Drogą pylistą drogą polną,
Jak kolorowa Panny krajka.
Słońce się wznosi nad stodołą,
Będziemy tańczyć walca.

W okresie II wojny, gdy były problemy 
z kupnem odzieży wiele osób pruło ćwi-
luchy i kilimy, aby z tej wełny zrobić 
sweter. Z jednego ćwilucha można było 
zrobić dwa swetry dla dziewcząt. W tym 
okresie wiele kilimów zostało zamienio-
nych na swetry.

Milnianie wyjeżdżając na zachód zabie-
rali ze sobą kilimy, ćwiluchy a niektórzy 
też krajki , jak moi Dziadkowie. Pako-
wali je do skrzyń lub w tabołki. Rzeczy 
te miały dla nich nie tylko wartość ma-
terialną, ale też czuli sentyment do tych 
rzeczy, ponieważ najczęściej był to ich 
posag.
Z biegiem lat kilimy te zaczęły zastę-
pować dywaniki , natomiast ćwiluchy 
rozpruwano na szwie i używano jako 
chodniki.
Wnukowie niejednokrotnie nie docenia-
ją piękna mileńskiego kilimu. Te kilimy 
mają już wartość muzealną. Niejedno 
muzeum chciałoby mieć je w swoich 
zbiorach.
Ocalmy od zniszczenia to, co jeszcze 
pozostało w naszych domach. Wiem, że 
wiele kilimów jest zniszczonych przez 
mole, ale można je jeszcze naprawić. 
Nawet najbardziej zniszczonych nie 
wyrzucajmy, mogą się przydać na nici 
do cerowania innego kilimu. Takich nici 
nigdzie już nie zdobędziemy jedynie 
ze starych sprutych kilimów. Jeżeli nie 
potrafimy sami zacerować, to oddajmy 
go do „Pracowni Cerowania Artystycz-
nego”, aby fachowo wykonać naprawę 
kilimu.
Budując nowy dom możemy wygo-
spodarować część jego powierzchni i 
urządzić w niej galeryjkę ze starociami. 
Tam byłoby odpowiednie miejsce na 
taki rodowy kilim naszych dziadków 
czy pradziadków. Stare kilimy nie tracą 
kolorów i ożywiają antresole czy też za-
kamarki domów. Nowy dom w starym 
stylu jest modny.

Może ktoś potrzebuje takich nici a może 
ktoś chce pozbyć się starego kilimu to 
może napisać pod tym artykułem w 
„Komentarzu”.

Opracowała Maria Zaleska zd.Dec
Więcej na stronie;/ www.milno.pl/

Kilim

Maciej Daczak

Ej niemasz to Kraju,
Jak nasze Podole.
Te sady, ogrody
I te żyzne role
I te bujne łąki,
Jeziora, kotliny,
falujące góry, pagórki, doliny.

Te łany i pola,
co zbożem kołyszą,
Te kwiaty i zioła
miłą wonią dyszą.
Te drobne strumyki
szemrzą cichą piosnką.
Te rzeki, te stawy
co błyszczą przed wioską.

I ten szum lasu,
co żałośnie mruczy,

ta zwierzyna dzika,
co się tutaj tuczy,
i ten szczebiot ptasi,
co poi słuch ludzi
i ta ruń zielona
co się wiosną budzi.

Te gaje okrągłe
za wsią rozrzucone
i te niskie chatki
czysto wybielone.
Te szlacheckie dwory
i dworki ustronne,
te kościoły, cerkwie,
klasztory zakonne.

I ten lud spokojny
cichy, pracowity.
I ta Ojców wiara,
ten hart pospolity.
I ta ufność Bogu

wyznawana szczerze
i to przywiązanie
do swoich pasterzy.

I te piosnki proste
i dumki jak lutnie
co słychać przy pracy
wesoło i smutnie.
I te pory roku
co gdzieś w otchłań lecą,
i te dnie, co w życiu
człowiekowi świecą.

Te gościńce, drogi
i ścieżny kręte.
Te Kapliczki świętych
przy boku upięte.
I to rozpostarte
ramię Bożej Męki.
I te na rozstaju
wskazujące ręki.
I ten śnieg bielutki                                              
co go każdy czuje.
I ten mróz, co biednym
na oknach rysuje.
I te cmentarzyska,

gdzie starzy i młodzi,
gdzie puchacz po nocy
swe trele zawodzi.

Maciej Daczak ur. około 1854 r, zm. 
w maju 1914 w szpitalu we Lwowie, 
pochowany w rodzinnym Reniowie. 
Wieloletni wójt wsi Reniów, działacz 
ludowy i społecznik, inicjator budowy 
kościoła rzymskokatolickiego w Re-
niowie. Był także wiejskim poetą. Jak 
wspominał jego syn, inżynier architekt 
Wawrzyniec Dayczak, najczęściej pi-
sał te wiersze na odwrotnych stronach 
różnych urzędowych druków i brulio-
nów. Była wśród nich nawet kolęda po 
rusku (śpiewana potem przez Rusinów 
w Reniowie!) oraz wierszem po polsku 
spisana legenda o początkach Reniowa. 
Niestety, prawie cały dorobek literacki 
Macieja Dajczaka przepadł bezpow-
rotnie w czasie I wojny światowej. 
Zachowały się jedynie trzy wiersze w 
lwowskich zbiorach syna i czwarty, od-
naleziony w starym czasopiśmie.

źródło: Maria Dayczak-Domanasie-
wicz: „Z dni wielkich przemian” -

 Wspomnienia architekta Wawrzyńca 
Dayczaka (1882-1968). Rocznik Biblio-
teki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 
Rok LIII (2008).

Cały materiał pochodzi z partnerskiej 
strony  /www.olejow.pl/

NASZA ZIEMIA

http://www.olejow.pl/
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 Adolf Głowacki

Ponieważ ziemia stanowiła tam podsta-
wę utrzymania, przy kojarzeniu mał-
żeństw, obok uczuć, niepoślednią rolę 
odgrywały morgi. Presja rodziców w tej 
kwestii co prawda już malała, ale mło-
dzi też tego nie lekceważyli.
Najkorzystniejszą pozycję miał naj-
starszy syn, który przejmował rodzinną 
schedę. Przy braku syna dziedziczyła ją 
najstarsza córka. Znacznie gorzej mieli 
odchodzący, bo nadziały były małe. Za-
leżały one od zamożności i liczby dzieci 
w rodzinie. W sumie chodziło o to, by 
nie osłabić nadmiernie gospodarstwa 
rodowego. Ubytki te rekompensowała 
trochę synowa lub zięć, ale ze względu 
na dość powszechną wielodzietność, 
ubożenia nie dało się uniknąć.
Do związku dochodziło w wyniku po-
rozumienia młodych i akceptacji rodzi-
ców, lub przez „rajenie” (swatanie). W 
obydwóch wypadkach, przed zapowie-
dziami, rodzice omawiali sprawę wia-
nowania (posagów).
Ponieważ wieś była na dorobku po 
zniszczeniach wojennych, wesela mi-
leńskie w okresie międzywojennym 
nie były wystawne, ale wesołe i huczne 
– pulsujące radością, śpiewem, muzy-
ką i tańcami. Młodzi z wyprzedzeniem 
dobierali z rodziny asystę weselną. Jej 
skład według opowiadań mamy był na-
stępujący:

 Asysta młodej
2 drużki - panny
2 swatów - kawalerowie
1 kozak - kawaler
1 drużba - żonaty
1 zatuła - żonaty
Asysta młodego
2 świtełki - panny
2 swatów - kawalerowie
1 starosta - żonaty
2 swachy - mężatki
W tym była jedna starsza drużka, świteł-
ka i swat. Maria Łanowa-Zaleska twier-
dzi, że były też asysty większe, po czte-
ry drużki, świtełki i czterech swatów.
Młoda w towarzystwie drużek, zapra-
szała swoich gości osobiście, natomiast 
gości młodego, jego rodzice. Odbywało 
się to wyłącznie w domu zapraszanych. 
Inne formy były nietaktem, a nawet ob-
razą.
Przed ślubem młoda zapraszała mło-
dzież na wiechę, zwykle z muzykantami 
i tańcami. Strojną wiechę z mirtu, wiły 
dziewczęta. Na weselu, wetknięta w 
dorodny bochen chleba, stała ona przed 
młodymi, obok przystrojonego korowa-
ju (okrągłe, drożdżowe ciasto weselne). 
W trakcie wiechy, przychodził młody z 
kołaczami. Towarzyszył mu starosta i 
starszy swat. Kołacze kładł na głównym 
stole, po czym z asystą siadał przy bocz-
nym, na którym leżała ślubna koszula 
– prezent od młodej. Dosiadał się do 
nich drużba młodej i tam ich goszczono. 
Młodzież śpiewała i wywijała skoczne 
polki, obertasy i kołomyjki. Zabawa 
przeciągała się do późnej nocy, a cza-

sem i do świtu.
Podczas ubierania młodej do ślubu, ko-
biety śpiewały związane z tym ceremo-
niałem, pieśni i przyśpiewki.
Przed wyjściem do ślubu, młody kłaniał 
się do stóp rodzicom i prosił o błogosła-
wieństwo. Następnie udawał się z gość-
mi do młodej, gdzie oboje kłaniali się 
jej rodzicom, a oni klęczących błogo-
sławili. W tym czasie wszyscy śpiewali 
„Boże pobłogosław im”.
Do ślubu młoda szła (jechała) w towa-
rzystwie swatów, natomiast młody w 
asyście świtełek. Za nimi kroczyła resz-
ta asysty i zaproszeni goście. Orszak 
weselny poprzedzali, rżnący od ucha 
marsza weselnego, muzykanci.
Ślubowanie następowało podczas mszy, 
na ogół w poniedziałek. Rzadziej brano 
śluby w inne dni tygodnia. Z zapisów w 
zachowanej księdze protokółów przed-
ślubnych wynika, że dojeżdżający z 
Załoziec ks.Wróbel, najczęściej udzielał 
ślubu w niedziele, natomiast pierwszy 
stały proboszcz ks.Bieńko, w poniedzia-
łek. Ten zwyczaj utrzymał się do końca 
naszej bytności na ojczystej ziemi. W 
księdze nie ma odnotowanych ślubów 
we środy i soboty.
Z kościoła młodzi wracali razem, ale w 
drodze rozdzielali się i każde prowadzi-
ło do domu swoich gości. Tam nie ro-
biono wspólnych wesel. Kapela szła z 
młodym.
Po wstępnym poczęstunku, około go-
dziny piętnastej, młody z asystą i czę-
ścią młodzieży oraz muzykantami, 
przychodził do młodej. Zanim usiedli 

do stołu, odbywał się ceremoniał prze-
targowy. Kozak stał z pałką za młodą 
i nie dopuszczał do niej młodego. Wy-
brana grupa wychwalała w tym czasie 
zalety młodej. Przybyli podkreślali z 
kolei, walory młodego. Była to utarcz-
ka słowna, przeplatana przyśpiewkami. 
Ponieważ ceremoniał się przeciągał, 
gościom młodego przyśpiewywano, że 
jak chcieli siedzieć, mogli sobie stołki 
przynieść. Ci z kolei odśpiewywali, że 
mogą postać bo młody dobrze ich go-
ścił i dość się nasiedzieli. W tym czasie 
swachy młodego rozdawały huski (spe-
cjalne bułeczki). W końcu młoda padała 
na stół (mdlała), młody przedzierał się 
do niej, podnosił, całował i siadał obok. 
Wówczas do stołu zapraszano jego go-
ści i podawano obiad. Po posiłku rusza-
no w tany.
Pod wieczór odbywało się darowanie. 
Do młodych stojących za stołem, pod-
chodzili kolejno goście, kładli datki 
pieniężne, wypijali toast i otrzymywali 
kawałek korowaju. W tym czasie dziew-
częta i mężatki, śpiewały każdemu wi-
wat (przyśpiewka) – często bardzo 
kąśliwy, a muzykanci to przegrywali. 
Korowaj dzielił i podawał drużba, trun-
ki nalewał starosta, a pieniądze zbierała 
starsza drużka. U młodego starsza świ-
tełka.
Po darowaniu, młodzi z asystą i częścią 
młodzieży, przenosili się do młodego. 
Młodej towarzyszył zatuła (opiekun ze 
strony jej rodziców). Rodzice młodych 
przez cały czas pozostawali w domu i 
bawili swoich gości. U młodego poda-
wano kolację, a po niej odbywało się 
darowanie jego gości. Czas przed i po 
darowaniu, wypełniały śpiewy i tańce.
Wieczorem przychodziła też na tańce, 
młodzież nie zaproszona. Stali na ze-

wnątrz i w sieni, a gdy muzykanci za-
grali, ruszali w tany. Latem tańczono też 
na podwórzu
Ostatnim ceremoniałem weselnym były 
oczepiny. Młoda siadała na krześle, mło-
dy zdejmował jej welon, kładł na kolana 
i na głowie wiązał chustkę – prezent już 
wcześniej przygotowany. Towarzyszyły 
temu specjalne pieśni okolicznościowe. 
Mama w 1930 roku otrzymała od ojca 
ciemną jedwabną kaźmirówkę, której 
używała jeszcze w latach osiemdziesią-
tych. Po oczepinach młoda podchodziła 
do rodziców młodego i starszych go-
ści, kłaniała się im (wyraz szacunku) i 
częstowała przyniesionym korowajem. 
Oczepiny nie kończyły uroczystości. 
Dom weselny huczał muzyką i śpiewa-
mi, do białego świtu.
Jadłospis weselny nie był wyszukany. 
Na gorąco podawano łukszynę (ma-
karon) z rosołem, kapustę z grochem, 
barszcz, gołąbki, gulasz i gotowane mię-
so. Na zimno zaś drygle (zimne nogi) 
oraz trochę kiełbasy i pieczone mięsa. 
Na stole dominowało pieczywo: pierogi 
z różnym nadzieniem i suchary (kruche 
ciastka). Na ówczesnych weselach nie 
przesadzano z gorzałką. Butelka wód-
ki z kieliszkiem krążyła dookoła stołu, 
więc nawet gdy ktoś chciał, nie mógł 
wypić zbyt dużo. Toasty przepijano do 
sąsiada np. twoje zdrowie, w twoje ręce 
itp. Taki zwyczaj picia praktykowano 
w Małopolsce, jeszcze w latach osiem-
dziesiątych. Trochę więcej szło piwa. 
Do końca napojem chłodzącym był 
kandybał (woda, palony cukier, cytryna, 
dodatki).
Opracował: Adolf Głowacki (Milno-Pa-
cholęta-Szczecin)
Więcej o Milnie na  /www.milno.pl/

WESELA  MILEŃSKIE
BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

Redakcja

Tyligentne Batiary to lwowski kabaret 
z .. Bytomia. Adam Żurawski i Andrzej 
Jaworski, jak sami o sobie mówią, 
lwowskie piosenki śpiewają i grają 
od zawsze.

W programie tyligentne batiary 
mają nie tylko piosenki i przy-
śpiewki, ale także skecze. Oczywi-
ście, posługują się bałakiem, czyli 
lwowską gwarą.

 Od zawsze śpiewają i grają Lwow-
skie piosenki. Najpierw jako małe 
bajbusy w swoich rodzinach. Na-
stępnie w kabaretach „Pacałycha”, 
„Siupryza” i „Paka Rycha”.

Często powtarzają:

„Wszędzie jest dobrze, we Lwowi 
najlepiej!”

Od dłuższego czasu występują 
w duecie: Jędruś - gra, Adaśku - 
śpiwa. Występowali od Mrągowa 

po Kłodzko i od Szczecina po 
Przemyśl. A nawet w „tiurmie” 
we Wronkach, no oczywiści i we 
Lwowi. Lwowski humor i satyra 
- śmich od ucha do ucha - kreso-
we piosenki i przyśpiewki, które 
dodają ducha!
 

Za zgodą Adama Żurawskiego, 
materiał ze strony: /www.tyligent-
nebatiary.pl/

Kabaret Tyligentne Batiary 
Maria Zaleska

Przed wojną w Milnie używano najczę-
ściej garnki gliniane. Były też metalo-
we.
Strawę np. kaszę, kapustę, ziemniaki 
gotowano na piecu w glinianych garn-
kach.
Napoje podawano w dzbankach glinia-
nych z uchwytem.
W czasie prac polowych zabierano na 
pole wodę również w glinianym dzban-
ku.
Dzbanki były niezbyt ciężkie wypalane 
z popielatej gliny. Miały one pojemność 
około 3-5 litrów. Były dość szerokie 
zwężone ku górze i posiadały uszko.
W garnkach glinianych składano solo-
ny ser na zimę, masło, smalec a także 
mięso.

W Milnie tak jak w każdej niemal wsi na 
Podolu była osoba zajmująca się wypa-
laniem garnków z gliny.
Był garncarz o nazwisku Szewczuk. Był 
to Ukrainiec mieszkający za mostkiem 
na początku Kamionki w kierunku p. 
Zakrzewskiej, koło rzeki Huk.
Bliskość rzeki była koniecznością, po-
nieważ używano dużo wody.
Garncarz nie posiadał pola i żył tylko z 
wyrobu garnków.

Garnki wyrabiał z różnokolorowej gli-
ny a następnie rozkładał je, aby po woli 
schły. Po wysuszeniu, wypalał je w spe-
cjalnym piecu i wystawiał na podwórku.
Garnków tych nie malował.
Na podwórku garncarza stały różne wy-
roby z gliny np. garnki, miski, makutry, 
dzbanki.
W każdym domu używano garnków 
zwanych ładuszczaki;.
Do tych garnków gospodyni zlewała 
mleko a następnie wynosiła do piwnicy 
ażeby nie skwaśniało.
Ładuszczaki były koloru żółtego lub 
czerwonego. Wysokość ich wynosiła 
około 30 cm i były zwężane ku górze.
Garncarz wyrabiał i wypalał garnki róż-
nej wielkości i kształtu.
Wiele osób opuszczając Milno zabra-
ło ze sobą wyroby garncarskie. Moja 
Babcia przywiozła dzbanek z popielatej 
gliny szeroki dołem a zwężony górą z 
uszkiem.
Na tym dzbanku wyryty był delikatny 
wzorek w postaci wężyka.
Służył jako wazon do kwiatów a potem 
rozbił się i po sklejeniu wkładałam do 
niego suche zioła.
Opracowała Maria Zaleska zd DEC

Materiał z partnerskiej strony; /www.
milno.pl/

Garncarz

OGŁOSZENIE
IPN w Łodzi prosi o kontakt pokrzywdzonych w masowych deportacjach z daw-
nego woj. nowogródzkiego na teren ZSRR w latach 1944–1956 opublikowano: 
2011-07-15 
IPN OKŚZpNP w Łodzi prosi o kontakt pokrzywdzonych w masowych deporta-
cjach z dawnego województwa nowogródzkiego na teren ZSRR w latach 1944–
1956

IPN Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 
Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie masowych deportacji obywateli polskich z 
dawnego województwa nowogródzkiego na teren ZSRR w latach 1944–1956.

Pokrzywdzeni, którzy nie byli dotychczas przesłuchani w charakterze świadków, 
proszeni są o listowny lub telefoniczny kontakt z tutejszą Komisją.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, 
90-440 Łódź ul. Piotrkowska 149 , tel/fax 0 - 42 637-78-47.
//wpolityce.pl/view/15072/IPN_w_Lodzi

http://www.milno.pl/
http://www.tyligentnebatiary.pl/
http://www.tyligentnebatiary.pl/
http://www.milno.pl/
http://www.milno.pl/
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI
Wolna Trybuna 
Kresowa
Od Redakcji;

Z przyjemnością oddajemy w ręce na-
szych czytelników następny numer 
„Kresowego Serwisu Informacyjnego”  
poszerzony o nowy blok tematyczny 
„Barwy Kresów-Kultura –Tradycja”. 
Dział ten jak się wszyscy już zapewne  
zorientowali poprowadzi nasz znakomi-
ty  kolega, Kresowianin z krwi i kości, 
redaktor Aleksander Szumański. 
Bardzo dziękujemy wszystkim naszym 
korespondentom i autorom artykułów, 
które wzbogaciły obecne wydanie. 
Wdzięczni jesteśmy również, tym na-
szym czytelnikom, którzy przesyłają 
nam różnymi drogami słowa wsparcia 
i zachęty do dalszej pracy nad nasza 
wspólną sprawą. Wszystko to mobili-
zuje nas i podnosi na duchu. Postaramy 
się sprostać oczekiwaniom naszych czy-
telników i nowym realiom czasowym. 
Wszystko to, co dzieje się obecnie wo-
kół nas nie napawa optymizmem, ale nie 
można tylko przyglądać się bezczynnie, 
trzeba temu przeciwdziałać. Nasz ser-
wis jest do dyspozycji wszystkich  za-
interesowanych Kresami , razem mamy 
szansę więcej zrobić i zmienić. Dlatego 
powtarzamy nieustający apel piszcie 
o wszystkim co zawiera przymiotnik 
„kresowe”, od Wilna po Lwów i nie tyl-
ko. Teraz przechodząc do nadesłanych 
listów prezentujemy je poniżej:
__________

Dr Jerzy Debski
Państwowe Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau

Szanowni Państwo
Poszukuję infromacji o Józefie Grocie, 
urodzony 23.10.1903 r. w Czarnej, 
pw. Końskie, ojciec Józef, matak Maria 
de domo Kusiak, żona Cecylia de  
domo Smolarczyk. Z zawodu nauczyciel, 
oficer rezerwy piechoty WP (ppor. od 
01.09.1930 r.).
W 1934 r. był wprowadzony w ewidencji 
Powiatowej Komendy Uzupełnień w  
Dubnie, posiadając przydział mobiliza-
cyjny do 43. pp, stąd zapewne musiał 
pracować, jako nauczyciel w Dubnie 
lub na  terenie pow. Dubno. 11.08.1942 
r. zginął w KL Auschwitz.
Łączę wyrazy poważania

Jerzy Dębski

Zamieszczając ten list, mamy nadzieję, 
że ktoś z naszych czytelników może po-
siada wiedzę na temat wymienionej oso-
by i za naszym pośrednictwem przekaże 
zainteresowanemu.
W tym miejscu pragniemy poinformo-
wać, że dr Jerzy Dębski  jest autorem 
pracy naukowej ; „Kadra dowódcza 
SZP-ZWZ-AK w Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau 1940-1945” .
Musimy też dodać , że w jego pracy 
znajdują się również kresowe ślady, 
biogramy kilku członków konspiracji z 
Wołynia, które autor był tak uprzejmy 
nam udostępnić.
__________

Następny list który nadszedł do naszej 
redakcji ;
Dnia 04.o7.2011

Szanowni Państwo!

Musimy napisać w pewnej przykrej dla 
nas sprawy. W otrzymanym od Pana 
Wiesława Tokarczuka sygnalnym nume-
rze „Kresowego Serwisu Informacyjne-
go” przeczytaliśmy artykulik nt. „Wo-
łyńskiego Słownika Biograficznego”:

„To absolutna nowość. Pomysł interne-
towego «Wołyńskiego Słownika Biogra-
ficznego» zrodził się na forum Wołynia 
jako forma utrwalenia śla dów polskości 
na Wołyniu, śladów pozostawionych nie 
tylko przez wielkie rody czy wybitnych 
twórców, ale przez wszystkich Polaków 
którzy trafili na Kresy Wschodnie Rze-
czypospolitej. Wołyń jak wskazuje nasza 

narodo wa historia był praktycznie zwią-
zany z Polska od zarania naszych dzie-
jów. Stąd korzenie wielu rodzin sięgają 
odległych wieków , bo różne zawirowa-
nia historii spowodowały pojawianie 
się Polaków na Wołyniu, na przestrze ni 
wielu wieków. Można jednak śmiało po-
wiedzieć, że pierwsze znaczące osadnic-
two polskie na tym terenie miało miej-
sce i związek z data 1863 roku, czyli po 
powstaniu styczniowym i drugie po od-
zyskaniu niepodległo ści przez II Rzecz-
pospolitą. Mieliśmy tu do czynienie, 
zarówno ze słynnym osadnictwem woj-
skowym, zasłużonych legionistów, jak i 
napływem armii cywilnych pracowni-
ków administracji do miast i miasteczek. 
Wojewódz two wołyńskie było jednym z 
sześciu województw pasa wschodniego 
zwa nego potocznie «Kresami wschod-
nimi»”.

Nieprawda. Pomysł „Wołyńskiego 
Słownika Biograficznego” nie jest „ab-
solutną nowością” jak podaje „Kreso-
wy Serwis Informacyjny”. Idea „Wo-
łyńskiego Słownika Biograficznego” 
zrodziła się wiele lat wcześniej – w re-
dakcji „Wołania z Wołynia” w Ostrogu. 
Nasza redakcja na łamach „Wołania z 
Wołynia” od wielu lat publikuje mate-
riały do „Wołyńskiego Słownika Biogra-
ficznego”. W niedługim czasie będą się 
ukazywać drukiem poszczególne jego 
zeszyty. Natomiast od 2005 roku istnieje 
jego wersja internetowa w postaci blogu 
– oto jego adres:
http://wolynskislownikbiograficzny.
blox.pl/html
Tam znajduje się też „Ankieta dla «Wo-
łyńskiego Słownika Biograficznego»”
– zob.:http://wolynskislownikbiograficz-
ny.blox.pl/2005/12/Ankieta-dla-Wolyn-
skiego-Slownika-Biograficznego.html

Instrukcja dla Autorów haseł biogra-
ficznych WSB była opublikowana w na-
szym piśmie jeszcze w 2003 roku – zob. 
„Wołanie z Wołynia” nr 2 (51) z marca-
-kwietnia 2003 r., s. 8-9.
Bardzo prosimy o podawanie prawdzi-
wych informacji i nieokradanie nas z 
naszych pomysłów oraz umieszczenie 
stosownej informacji nt. prawdziwej 
genezy „Wołyńskiego Słownika Biogra-
ficznego”.  
ks. Witold Józef Kowalów
Redakcja „Wołania z Wołynia”
ul. Kardaszewicza 1, 35800 Ostróg, 
Ukraina
Stefan Kowalów    Ośrodek „Wołanie z 
Wołynia”, Biały Dunajec
adres dla korespondencji: skr. poczt. 9, 
34-520 Poronin, Polska<<<

Zaskoczył nas trochę ten list, ale ponie-
waż autorowi było przykro to odwrotną 
pocztą przeprosiliśmy go, nie wiedząc 
jeszcze za co? Poinformowaliśmy , że 
sprawę wyjaśnimy.
Okazało się jednak, że autor nie czeka-
jąc na naszą odpowiedź puścił do sieci 
bardzo dziwną, ale intrygującą wiado-
mość. Tej nie opublikujemy, bo nie do 
nas została skierowana i bez wątpienia 
jest własnością autora i niech tak zosta-
nie. Nie będziemy też jej w tym miejscu 
komentować. Jednak zostaliśmy tym 
faktem zmuszeni do zamieszczenia in-
formacji w bieżącym serwisie Wołynia, 
którą poniżej przytaczamy.

Wasz Wołyński Słownik Biograficzny
wtorek, 05 lipca 2011 18:06

Szanowni czytelnicy do redakcji „Kre-
sowego Serwisu Informacyjnego” na-
deszła wczoraj wiadomość, że WSB to 
pomysł skradziony innym autorom. Jak 
nam donieśli czytelnicy podobne wieści 
rozesłano w sieci poprzez pocztę e-ma-
ilową. Nie czekając na następne wyda-
nie „Kresowego Serwisu Informacyjne-
go” gdzie opiszemy sprawę szerzej, już 
dziś informujemy, że nikt nikomu nicze-
go nie ukradł.
Faktem jest natomiast, że roboczy tytuł 
inicjatywy zrodzonej na tym serwisie po-
krywa się  z tytułem wcześniej wprowa-
dzonym do sieci. Wczoraj, w odpowiedzi 
na w/p zarzut przeprosiliśmy autorów 
istniejącej już nazwy. Popełniliśmy dwa 
błędy , nie sprawdziliśmy czy takowy 
istnieje i nie podkreśliliśmy, że jest to 

tytuł roboczy. Poza tym oba pomysły nie 
mają ze sobą nic wspólnego, bo jak we 
wprowadzeniu jest napisane wszyscy 
wpisujący biogramy są jego autorami. 
Tak więc od dziś roboczy tytuł projektu 
będzie precyzyjniejszy „WASZ WOŁYŃ-
SKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY”. W 
stosownym momencie ogłosimy konkurs 
na jego ostateczną nazwę, sami go pi-
szecie sami podejmiecie decyzję o jego 
tytule. Redakcja tym razem sprawdzi, 
czy już podobny nie istnieje.

Gdyby chodziło tylko i wyłącznie o list 
do redakcji, ta informacja powinna wy-
starczyć, ale groteska zaprezentowana w 
sieci skłania nas do małej dygresji.  Kto 
wynalazł koło ? 
Bardzo prawdopodobne, że, był to su-
meryjski garncarz, ale mniej więcej 
w tym samym czasie koło wynaleźli 
Chińczycy. Pierwsze koła zostały odna-
lezione w wykopaliskach starożytnych 
miast na terenach Iranu oraz Iraku. Ale 
podczas prac wykopaliskowych w Ka-
zachstanie i Rosji odnaleziono rydwany, 
czyli sportowe wozy ze starożytnego 
świata, które posiadały koła. Również 
w Meksyku zostały odkopane figur-
ki zwierząt na kółkach, pochodzące z 
1000r. n.e. 

Jaki z tego wniosek, ano prosty nieko-
niecznie zaglądać przez płot do sąsiada 
aby wpaść na podobny pomysł .A róż-
nice  można łatwo dostrzec, wystarczy 
poczytać. Tak zupełnie na marginesie, 
warto sięgnąć do skarbnicy naszej lite-
ratury, a znajdziemy tam  „Krzyżaków” 
J. Kraszewskiego i H. Sienkiewicza. ( 
Obaj lubili pisać o Wołyniu). Jako epi-
log niech posłuży pytanie; czy nasza li-
teratura na tym ucierpiała?

Mamy nadzieję, że te dwa zaprezento-
wane  listy, tak bardzo różne w treści i 
tematyce , nie rozczarują  czytelników 
„Wolnej Trybuny Kresowej”. Nie ma 
spraw prostych, ani łatwych, są bardzo 
różne i z każdą należy się zmierzyć. My-
lić się też można, bo ten się nie myli co 
nic nie robi. Nie mamy jednak  zamiaru 
zamieniać tego miejsca w „kresowe pie-
kiełko”, bo  właśnie z tą przywarą chce-
my walczyć konstruktywnym językiem 
dialogu. Nieporozumienia trzeba wyja-
śniać, a niestosownych słów nie słyszeć, 
bo „kargulowe pole” nas nie interesuje.
Sami swoi wcześniej czy później muszą 
się dogadać, bo żaden przymiotnik kre-
sowy nie może dzielić, a jedynie łączyć.
__________

Brawo radni Sejmiku Mazowieckie-
go!

Sejmik Mazowiecki -  jako siódmy po 
Dolnośląskim, Opolskim, Lubuskim, 
Małopolskim, Lubelskim i Podkarpac-
kim - potępił ludobójstwo na Kresach 
Wschodnich dokonane przez OUN-
-UPA.

W ten sposób wali się w gruzy mur 
milczenia, który od 1989 r. budowali 
niektórzy polscy i ukraińscy politycy, 
wierząc naiwnie, że pojednanie między 
narodami da się zbudować na kłamstwie 
i przemilczeniu.

Najwyższy czas, aby zrozumiał to obóz 
rządzący PO, w tym zwłaszcza prezy-
dent Bronisław Komorowski i minister 
Radek Sikorski. A także Paweł Kowal i 
Michał Kamiński z PJN oraz niektórzy 
(na szczęście obecnie bardzo nieliczni) 
politycy z PiS, wciąż mający nadzieję 
na powrót do władzy sromotnie prze-
granego swego fałszywego przyjaciela, 
Wiktora Juszczenki.

Za blogiem; www.isakowicz.pl
__________

Łuck i Chełm pamiętają, ale IPN nie 
 Krzysztof Kołtun 
 
Do relacji z obchodów rocznicy Krwa-
wej Niedzieli dodaję korespondencje z 
diecezji łuckiej, której ordynariuszem 
jest biskup Marcjan Trofimiak, oraz z 
Chełma.

Równocześnie ze smutkiem muszę 

stwierdzić, że Instytut Pamięci Narodo-
wej, do którego rady wszedł Grzegorz 
Motyka, żarliwy sympatyk UPA, ani 
jednym słowem nie zająknął się na te-
mat rocznicy. Na jego stronie interneto-
wej też nie ma jakiejlkolwiek informacji 
na ten temat. Czyżby IPN z Wołyniem 
zaczął postępować tak jak w czasach 
PRL instytucje państwowe postępowały 
z Katyniem?

Przeczytaj także w „Naszym Dzienni-
ku” arykuł pt. „Wołyńskie pola śmierci”.

http://www.naszdziennik.pl/index.
php?da t=20110714&typ=my&i -
d=my07.txt

Łuck pamięta

68 krzyży ustawionych w łuckiej kate-
drze łacińskiej, duchowieństwo w czar-
nych ornatach przedsoborowych oraz 
żałobny śpiew modlitewny wyróżniały 
wczorajszą Mszę św., którą 10 lipca, w 
przeddzień wspomnienia ofiar tragedii 
wołyńskiej sprzed 68 laty, celebrował 
biskup łucki Marcjan Trofimiak.

– Czemu nienawiść wycisnęła taką głę-
boką pieczęć w historii naszego kraju, 
przecież Ukraina od ponad tysiąca lat 
wyznaje chrześcijaństwo? – pytał w 
kazaniu hierarcha. Wyjaśnił, że nie-
sprawiedliwość, krzywdy wyrządzone 
bliźniemu i bezmierne cierpienia zosta-
ły spowodowane lekceważeniem przy-
kazań Bożych i nauki Chrystusowej. 
Ostrzegał przed nienawiścią, wzywał 
do przebaczenia i miłości. W rozmowie 
z KAI hierarcha zaznaczył, że 11 lipca 
stał się wyjątkowym dniem na Wołyniu, 
bo w tę niedzielę ofiarę swego życia zło-
żyli i wierni, i kapłani, którzy odprawiali 
Mszy św. Tych Mszy św. nie skończyli, 
gdyż „rozstrzelani, padli przy ołtarzu”. 
– Są niedokończone Msze wołyńskie – 
zauważył bp Trofimiak.

W poniedziałek, 11 lipca, rzymskokato-
lickie duchowieństwo i wierni oraz go-
ście z Polski udali się do miejsc pamię-
ci Polaków pomordowanych na ziemi 
wołyńskiej. Złożono wiązanki kwiatów 
i zapalono znicze na mogiłach. Bp Tro-
fimiak poprowadził wspólną modlitwę 
w ruinach kościoła w byłym miastecz-
ku Kisielin. 11 lipca 1943 r. duża gru-
pa upowców napadła tam na Polaków 
zgromadzonych na niedzielnej Mszy 
św. Zginęło ponad 90 osób. Wieczorem 
na Wołyniu zostały zapalone „światełka 
pamięci”.

kcz (KAI Lwów) / Łuck

Rocznica Krwawej Niedzieli w Chełmie

W Chełmie, gdzie  Potomkowie Kreso-
wian  pamiętają  o krwawej  niedzieli  na 
Wołaniu  11 lipca 1943 r. - odbyły się  
uroczystości upamiętniające  pomordo-
wanych prze OUN UPA na Wołyniu. W 
dzień poprzedzający,   Mszą  św. za Mę-
czenników  z Kresów w Bazylice  NMP 
– rozpoczęto  żałobne  uroczystości. Na-
stępnie   Anioł Pański , Kresowian  zgro-
madził przy  dzwonnicy, gdzie  znajdują 
się  tablice  upamiętniające  tamte  wy-
darzenia.  Przy Al. Marszałka  Józefa  
Piłsudskiego, złożono kwiaty i wieńce 
u stóp   Wołyńskiego  Krzyża. Tutaj 
odśpiewano patriotyczne  pieśni  i wie-
lopokoleniowe  delegacje, uczciły pa-
mięć  Polaków – Męczenników. W tym  
miejscu, 17 IX.2011 r  zapowiedziano 
już  odsłonięcie i poświęcenie  pomni-
ka, który wniosą  towarzystwa  kresowe 
i społeczeństwo  polskie  Chełma, przy 
pomocy Wołynia  z całej Polski.

Miasto przygraniczne, jest  świadkiem  
ludobójstwa  na Wołyniu. Tutaj do 
chełmskich szpitali i krewnych, przy-
wożono   rannych  z wołyńskich wsi, 
okrutnie pokaleczonych. Tutaj osiadła 
po wojnie   wołyńska  diaspora, urato-
wana  z  mordów zasiedlając  miasto i 
okolice w ponad 70% ludności. Do dzi-
siaj  mieszkają  w dużej liczbie  świad-
kowie  wołyńskich wydarzeń.

W poniedziałek  11 lipca 2011 r  w Ka-
plicy św. Mikołaja -  Muzeum , otwarto  

wystawę z Wrocławia   - Ludobójstwo 
dokonane na Polakach przez OUN –
UPA na Kresach Południowo-Wschod-
nich II RP 1939 -1947. Tłum   ludzi, w 
tym  młodych , przyszło oddać  hołd 
Męczennikom. Otwarcie  wystawy, roz-
poczęto modlitwą o wieczny pokój  po-
mordowanych z udziałem  chełmskiego 
duchowieństwa. Poezję kresowych 
poetów  / Krzysztofa  Kołtuna, Beaty 
Obertyńskiej i Marioli Kruszewskiej /  
recytowała Karolina  Kołtun. Wziął też  
udział – Kresowy Oddział Partyzantki 
Polskiej z historycznej  grupy rekon-
strukcyjnej Stowarzyszenia Kresy – 
Pamięć i Przyszłość… Ku zdziwieniu 
oglądających wystawę  / podobnie  jak 
w Bazylice, podczas   Mszy / oknem  
wfrunęły gołębie , dając powód  do 
nostalgicznych  wzruszeń.

Krzysztof Kołtun
Za blogiem; www.isakowicz.pl

__________

ZAPROSZENIA
Szanowni Państwo! Drodzy Przyjacie-
le!
Zapraszam w niedzielę 24 lipca 2011 r. 
o g. 11.00 na poświęcenie w koście-
le w Żurawicy k. Przemyśla tablicy 
upamiętniającej ormiańskokatolickiego 
ks. Kajetana Amirowicza, ostatniego 
proboszcza w Śniatynie na Pokuciu.

Projekt tablicy, na której umieszczony 
będzie także wizerunek Chaczkaru - 
krzyża ormiańskiego.
 
Szczęść Boże!
ks. Tadeusz Isakowicz-zaleski
www.isakowicz.pl
____

ZJAZD ŻOŁNIERZY 27 WDP AK
w Rembertowie

XXXI  ZJAZDU   ŻOŁNIERZY  27  
WOŁYŃSKIEJ  DYWIZJI   PIECHOTY   
ARMII KRAJOWEJ

Początek Piątek – 15 lipca 2011 r.

_____

*Już w sierpniu*
W sierpniowym wydaniu 

KSI 
powracamy do tematyki ludobój-
stwa ludności polskiej na Kresach.

Czekamy na Wasze materiały 
do sierpniowego wydania:

Bogusław Szarwiło
redakcjaksi@kresy.info.pl

Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl 

Andrzej Łukawski 
info@kresy.info.pl

________
Pamiętaj o wydrukowaniu 
tego wydania i przekazania 
tym którzy jeszcze nie mają 
dostępu do internetu.

Zostań naszym korespon-
dentem.

Kresy czekają na zapełnienie 
białych kart

http://www.isakowicz.pl
http://www.isakowicz.pl
mailto:redakcjaksi%40kresy.info.pl?subject=Do%20redakcji%20KSI
mailto:aszumanski%40kresy.info.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20KSI
mailto:info%40kresy.info.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20KSI
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  Sponsorzy

      
      BTX 

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

- hosting, konta internetowe domeny i skrzynki 

pocztowe 

- nagłośnienie

Bartexpo Agencja Reklamowa
02-670 Warszawa ul. Puławska 240/60

22 8534397 ; 501 153340

KSI powstał dzięki życzliwości agencji 
reklamowej BARTEXPO

KONTAKT w sprawie KSI 
lub serwisów internetowych:
Bartexpo
02-670 Warszawa 
ul. Puławska 240 / 60
tel. 22 8534397; 22 8534393
faks: 22 8439914
bartexpo@btx.pl

Redakcja - Kontakt:

Bogusław Szarwiło
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl 
Andrzej Łukawski 
info@kresy.info.pl
501 153 340

PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJ-
CZYŹNIE PRZODKÓW, TO NIE TYLKO 

OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

Partnerzy
Medialni

Dołącz do grupy

PARTNERÓW
MEDIALNYCH

Nie może Ciebie 
tutaj zabraknąć

Ogłoszenia nieruchomości darmo-
we Oferty nieruchomości, mieszkania, 
domy, działki i grunty, lokale, obiekty 
użytkowe, garaże, oferty kupna, sprze-
daży z całego kraju. Sprzedam, kupię. 
Ogłoszenia nieruchomości z rynku pier-
wotnego oraz wtórnego.

Ty też możesz zostać 
sponsorem

www.milno.pl  

www.olejow.pl

mailto:bartexpo%40btx.pl%0D?subject=Dotyczy%20KSI
mailto:redakcjaksi%40kresy.info.pl?subject=Do%20redakcji%20KSI
mailto:aszumanski%40kresy.info.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20KSI
mailto:info%40kresy.info.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20KSI
http://www.radiolwow.org/
http://_jedrus_.systempartnerski.pl/
http://www.ooferty.pl/
http://www.milno.pl  
http://www.olejow.pl

