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Boże Narodzenie na Kresach zawsze
było śnieżne i mroźne, a świąteczny
nastrój udzielał się wszystkim na długo przed Wigilią.
Redakcja
Każdy kto tylko pamięta Nasze Polskie Kresy i wspomina je przy okazji świąt Bożego Narodzenia, nie
może oprzeć się stwierdzeniu, że
„wtedy i tam to dopiero były zimy”.
Zapewne wielu z czytelników spotkało się nie raz i nie dwa, z powiedzeniem, że „ na Kresach jak było
lato, to było naprawdę lato, ale i
zimy były nie od parady”. Właśnie
w temacie świąt Bożego Narodzenia
i kresowych zim zaprezentujemy
we wstępie, fragmenty zapisków
dwóch autorów.
„Święta Bożego Narodzenia – najbardziej rodzinne, najchętniej spędzane w gronie najbliższych nam
osób. Przed samymi świętami – w
okresie zadumy i refleksji czekamy
z niecierpliwością na te dni, które
kojarzą się z bliskością rodziny i
ciepłem domowego ogniska, a kresowianom w starszym wieku z bolesną nostalgią – oddaleniem od miejsca szczęśliwych dziecięcych lat.
Chyba nie ma ważniejszej, bardziej znanej tradycji świętowania,
łączącej rodziny, a również prawie
wszystkich ludzi na świecie, od tradycji Bożonarodzeniowej. Piękne
obrzędy i zwyczaje są od wieków
przekazywane następnym pokoleniom. Boże Narodzenie kojarzy się
nam: z białym śniegiem, białym,
lśniącym obrusem, bielą opłatka
i wspaniałym zapachem drzewka
(choinki – tak ją nazywano na kresach).
Pięknie udekorowane wprowadza

do domu uroczysty nastrój, a drobiazgi, którymi ozdabiamy całe
mieszkanie, tworzą niepowtarzalny
klimat. Pielęgnujemy to wszystko,
co sprzyja tworzeniu świątecznego
nastroju i pamiętamy, że największą
i niepodważalną świętością jest dom
i rodzina.
Wspominamy święta swojego dzieciństwa, poprzedzającą je radosną
krzątaninę przy pieczeniu ciast, lepieniu pierogów, sprawianiu ryb,
ucieraniu maku, a także przy wspólnym robieniu i klejeniu ozdób, strojeniu drzewka. Pamiętamy zapachy
Wigilii, niecierpliwe oczekiwanie
na wielką niespodziankę i na pierwszą gwiazdkę. Przywołujemy z rozrzewnieniem opowieści starszych,
jak to kiedyś bywało, śpiewanie kolęd razem z nimi. Wzruszamy się na
myśl o serdecznych życzeniach przy
łamaniu się opłatkiem.
Boże Narodzenie na Kresach zawsze było śnieżne i mroźne, a świąteczny nastrój udzielał się wszystkim na długo przed Wigilią. „ [1]
„Święta Bożego Narodzenia w Polsce tak naprawdę zaczynały się od
cudownej, wspaniałej gęsi, spożywanej na św. Marcina, którą można
było wspominać przez całe 40 dni
Adwentu, aż do uroczystej postnej
kolacji – polskiej Wigilii.
Nie znaczy to wcale, że Polacy
przez długi post adwentowy posypywali sobie głowy popiołem i żyli
chlebem i wodą. Na postny obiad
w kuchni szlacheckiej na Kresach
proponowano np. zupę rybną z farszem, kotlety z sandacza, pieróg
z grzybami, raki całe gotowane w
śmietanie, strudel z jabłkami zawijany na deser lub inny zestaw: zupę
sago z winem, z ciastkami kruchymi, pasztet z węgorza, ryby w majonezach, jarzyny rozmaite na parze,
szczupak z białym sosem z kartofelkami, hreczuszki z konfiturami.
Tak więc przez okres postu jedzono
inaczej, nie jedzono mięsa, z wyjątkiem może ogonów bobrowych,
które ze względu na to, że trzymane cały czas w wodzie, zaliczano do
rybnych potraw postnych. Gdy zliczymy dni postne całego roku (piąt-

ki, Adwent i Wielki Post) – to otrzymamy około 150 dni bezmięsnej
diety (…)Wszystkie dni Adwentu
przygotowywały do tego jedynego
dnia w roku – do Wigilii, która rozpoczynała ukochane przez Polaków
święta Bożego Narodzenia. (…)Na
Kresach rzucano kutią o powałę i z
drżeniem czekano by nie odpadła,
dziewczyny tarły mak na Wigilię
aby rychło wyjść za mąż. Karmiono
zwierzęta domowe wigilijnymi potrawami aby zapewnić im zdrowie
i plenność. Ten kto upolował zwierzynę w Wigilię – zapewniał sobie
szczęście na cały rok. Kto płakał w
Wigilię wierzono, że będzie płakał
do następnych świąt. W wieczór wigilijny nie wolno było prząść, szyć
ani pracować ostrymi narzędziami.
Nie wolno było się kłócić i trzeba
było uregulować wszystkie długi
nawet te moralne. Aby zapewnić
dobre i bogate zbiory stawiano snopy zboża w izbie wiejskiej jak i w
salonie ziemiańskiego pałacu. To
dlatego w wigilijny wieczór obowiązkowo trzeba było skosztować
choć odrobinę z tego co w polu,
sadzie, wodzie, lesie i ogrodzie.
Do dziś w wielu domach przetrwał
zwyczaj przechowywania przez rok
w portfelu łuski karpia wigilijnego
z monetą, co zabezpieczało pieniądze na cały rok. A więc zapewne i
my będziemy sobie wróżyć, bo któż
z nas, Drodzy Państwo, nie chce
być zdrowy, piękny i bogaty i znać
swojej przyszłości? Polska Wigilia
to siła tradycji, dzięki której naród
bez państwa przetrwał i doczekał
się wolności.(…) Na Kresach w
dniu wigilijnym pan domu polował
a gospodyni szykowała wieczerzę,
aby na stole nie zabrakło : zupy
migdałowej z ryżem i rodzynkami,
a druga, jaka komu się podoba :
barszcz z uszkami albo zupa rybna z
farszem lub grzybowa z łazankami,
szczupak na szaro w sosie z cytryną
i rodzynkami, okoni posypanych jajami, oblanych masłem, szczupaka
na żółto, zimnego, w całku, z szafranem i rodzynkami, karpia całego
na zimno w rumianym sosie z rodzynkami, pasztetu z chucherek we
francuskim cieście, lina w galarecie,
karasi smażonych z czerwoną kapu-

stą, kremu śmietankowego, galarety
albo kisielku, suszeniny ze śliwek,
wisien i gruszek, zamiast chleba :
strucle na migdałowym lub makowym mleku – powinny leżeć całe z
jednego i drugiego końca stołu.
Na północnych krańcach Podlasia
charakterystyczną potrawą wigilijną
były łamańce podawane do mleczka
z maku zwanego aguompieniem.
Na Kresach Wileńskich na stole
wigilijnym nie mogło zabraknąć
rolmopsów śledziowych na sposób
wileński, smażonych śledzi, a uszka
do barszczu były smażone, nie gotowane, podawano również grzyby
w cieście, a na deser do wigilijnego
kompotu pierniki, makowce i dużo
bakalii z suszonymi owocami i południowymi. Pani pan domu obowiązkowo, a goście na dobrą wróżbę,
musieli skosztować kiślu owsianego. Na Kresach Lwowskich opłatek
smarowano miodem, podobnie jak
na Podhalu, a na zakończenie Wigilii powinien był być podany strudel
ciągniony galicyjski. (…)[2]

W wieczór wigilijny przy łamaniu
się opłatkiem, składaniu życzeń
swoim najbliższym pamiętajmy o
Rodakach którzy pozostali na naszych historycznych Kresach , tych
bliskich i tych dalszych. Życzmy
sobie nawzajem jeszcze wiele sił
i inwencji, by pomóc Polakom
na Kresach, a młodzież, która ma
nas zastąpić niech pokocha Kresy,
mieszkających tam Polaków i nigdy
ich nie zapomni.
Życzymy Świąt dobrych, zdrowych,
przepełnionych nadzieją lepszego
jutra na nadchodzący Nowy Rok
2012 i następne lata.

By radosne święta
były, By marzenia się
spełniły. By choinka
była biała, I kolęda
pięknie brzmiała.
By prezentów było
moc, w Wigilijną
Świętą Noc.

Oraz udanego skoku
do Nowego Roku.

[1] AM
Święta Bożego Narodzenia na Kresach- http://nasz-region.pl/art,79,tytul,0.html
[2] Grzegorz Russak http://www.
polonia.org/wigiliatradycja.htm
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W wigilię Bożego Narodzenia
Gontowa złożyła ofiarę
Adolf Głowacki
22 grudnia (1944r.) łuna ognia
objęła Gontowę. Ponieważ poza
budynkami nic nie zostało, banda
postanowiła unicestwić wioskę.
Zlikwidować to polskie gniazdo,
do którego do końca nie wcisnęła
się ani jedna rodzina ukraińska.
W tym napadzie zginęło kilka
osób, a wieś prawie doszczętnie
spłonęła i zakończyła żywot.
Byłam jeszcze z mamą w Gontowie, wspomina G. Szeląga, choć
dużo przeniosło się już do Załoziec. Wieczorem gromadziliśmy
się w środku wioski pod górą i
na zmianę trzymaliśmy wartę.
Każdy podejrzany ruch wyganiał
nas z ciepłego domu na mróz. W
ten pamiętny wieczór gdy padły
pierwsze strzały, ruszyłyśmy
przez górę pod las. Tam patrzymy, a z krzaków wychodzi mężczyzna. Bandyta, bo kto inny
mógł być w lesie. Ale słyszymy
woła po polsku: "Chodźcie bliżej, nie bójcie się". Okazało się,
że to Szczepko Olejnik. Jak raz
był w Gontowie i uciekając dotarł tu chwilę przed nami.
Patrzyłyśmy na płonącą wieś, jak
ogień się rozprzestrzenia i pożera nasze domy - jak kona nasze
sioło. Sioło które niedawno zaleczyło ostatnie wojenne rany. Stałyśmy jak porażone, nie zdolne
do płaczu, ale łzy same toczyły
się po policzkach.
Gdy płomienie objęły całą wioskę, nadleciał samolot i dość
długo krążył dookoła tego strasznego ogniska. Stąd drogą przez
pola, poszliśmy do Bukowiny.
Na pogorzelisko wróciłyśmy
rano. Tej nocy Maciej Zawadzki
został spalony w szopie, Stefcia
Szeliga w domu, a Rozalii Miazgowskiej obcięli głowę i wbili
na sztachety ogrodzenia.
Ten samolot to nie przypadek.
Taki sam krążył wokół Bukowiny i Kamionki w czasie napadu
11 listopada. Nasuwa się więc
prosty wniosek: władze wiedziały o mających nastąpić napadach
i banderowskich decyzjach spalenia wsi. Na pewno robił zdjęcia
i gromadził dowody zbrodni.
Po tym napadzie, Gontowa całkowicie opustoszała. Ostatni jej
mieszkańcy również przenieśli
się do Załoziec, podobnie jak
polska ludność Milna. Dorośli
jeździli jeszcze po ukryte zapasy
żywności i paszę, ale na noc wracali do miasta.
Dwa dni po spaleniu Gontowy,
kilka furmanek pojechało na pogorzelisko po zakopane zapasy.
M.Miazgowska i B.Olszewska
chciały ponadto przekazać ocalały sprzęt i trochę zboża krewniaczkom z Ditkowiec, które
wyszły za Ukraińców. Po załadowaniu dobytku, wyruszyły w
drogę. Wyprawa wydawała im się
bezpieczna. Był dzień a w grupie

żony Ukraińców. Pod lasem natknęły się na banderowców. Wywiązała się ostra wymiana zdań.
Szczególnie pewnie stawiała się
Burdyniuk. Pierwszy strzał oddali właśnie do niej, a następnie
pozostałe zasztyletowali. Kobiety rozpoznały ich. Hania Bieniaszewska prosiła Iwanie nie zabijaj, ale ci ludzie nie znali już
uczucia litości. Dziewczyna pokaleczona długo jęczała, nim w
bólach skonała. Burdyniuk była
ranna, wszystko słyszała i później opowiedziała o tych potwornościach.

Strzały do kobiet usłyszał Maciej
Szeliga. Jak zobaczył zbliżających się banderowców, zaczął
uciekać przez sad. Zastrzelili go
gdy przełaził przez płot. Wisiał
tam do wiosny. Tak opisał te zdarzenia Władek Bieniaszewski.
Tuż po zastrzeleniu Macieja, rabusie otoczyli na podwórzu rodzinę Szeligów (Tomasz, Anna,
Eugeniusz) i trzy sąsiadki. Bandyci doskoczyli do kobiet i zapytali: "Wy Polki?". Tak, odpowiedziała Anna. Padł strzał i kobieta
osunęła się na ziemię. Gienkowi
kazali zdjąć wojskowy pas. Gdy
między nimi wywiązała się kłótnia kto ma go wziąć, chłopak wycofał się za budynek i opłotkami
uciekł do Milna. Tomkowi kazali
zdjąć filcowe buty, ale przy zdejmowaniu oderwała się podeszwa,
więc zrezygnowali z nich. Przełożyli tylko na swój wóz przed
chwilą wykopany kuferek oraz
worki ze zbożem i odjechali. Tomek pochował żonę na pogorzelisku stodoły. Już nikt po tym nie
odważył się pojechać do wioski.
Jest to relacja Jana Szeligi. Znał
to z opowiadania ojca i brata. On
w tym czasie był na wojnie.
W wigilię zostałem z mamą w
domu. Noc przetrwaliśmy w
piwnicy spalonego budynku. Tej
nocy grupa banderowców wyprawiła się na plebanię. Przy ulicy
u Rarogów 32, chwycili Piotra
Czaplę , który pilnował śpiących
w mieszkaniu kobiet i dzieci.
Musiał się zdrzemnąć skoro ich
nie zauważył. Razem z nim weszli do mieszkania. O dziwo dali
się ubłagać i darowali im życie
pod warunkiem, że nie pojawią
się więcej we wsi. Mikołaj Baran, jak raz stał na warcie od
strony ogrodów i to uratowało
mu życie. Mężczyznę na pewno by zastrzelili. Piotra zabrali,
aby zaprowadził ich na plebanię.
Od razu przypuścili szturm do
głównego wejścia. Ponieważ nie
udało im się sforsować mocnych
drzwi, ruszyli pod boczne wejście od kuchni. Piotr wykorzystał
to i uciekł. Ksiądz też otworzył
frontowe drzwi, wybiegł na plac
i poza kościół poleciał do ulicy.
Przy dzwonnicy przewrócił się.
Następnie drogą okrężną dotarł
aż na ogród Hajdów. Tam ledwie
dysząc, padł na kopcu ziemniaków. Obcego zauważył czuwający, ukryty gospodarz. Chciał
strzelać, ale tknięty przeczuciem

zawołał: Kto tam? Nie strzelajcie
Józefie, to ja, ksiądz - usłyszał.
Ponieważ byłem ministrantem,
rano udałem się do księdza. Pokazywał mi ograbioną i splądrowaną plebanię. Opowiadał też
jak ucieczką ratował życie.
Około godziny dziesiątej, w kościele zgromadziła się grupka
ludzi. Ostatni raz wyprowadziłem księdza do ołtarza w naszej
świątyni. Smutna była ta uroczystość pożegnalna, smutne święta, smutny ksiądz i gromadka
przygnębionych ludzi. Pierwszy
raz prawie pusty był kościół na
Boże Narodzenie. Pierwszy raz
nie rozbrzmiewał radosnymi kolędami. Ksiądz pożegnał uczestniczących w nabożeństwie parafian i prosił aby przenieśli się
do Załoziec, bo już dość męczeńskiej krwi wsiąkło w tą ziemię.
Zaufajmy Matce Bożej, a ona
przeprowadzi nas przez to morze
krwi i nienawiści i doprowadzi
do jakiejś spokojnej przystani.
Nie zakończył jak zwykle na
święta mszy kolędą, lecz wzniósł
oczy na obraz w ołtarzu i zaintonował:
"Matko Najświętsza do Serca
Twego".
W kościele rozległ się szloch i ze
stłumionych łkaniem piersi wzbiła się skarga, a zarazem prośba:
"... i gdzież pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy. Twojego
ludu nie gardź prośbami..."
Ludzie wychodzili z kościoła
przygnębieni, ale z nadzieją, że
nasza Opiekunka pomoże nam,
da spokojne noce, oddali widmo
śmierci i przywróci dawną radość życia.
Na Sylwestra osiem nierozważnych kobiet, które zostały we wsi
na noc, poszło spać do Ukraińców. Trzy do Syrotiuka, a pięć
do Jacychy. Ktoś doniósł o tym
banderowcom. Od Syrotiuka wyprowadzili Annę Czaplę i Annę
Bułę z wnuczką Stefanią Zaleską do domu Czappów i tam je
zamordowali. Od Jacychy zabrali
kobiety do Gałuszy. Anię Krąpiec zastrzelili, Katarzynę Botiuk
udusili, a Katarzynę Krąpiec i Katarzynę Zaleską, zakłuli kosami.
Rano wszedł tam Ukrainiec Piotr
Futryk, wyciągnął jednej z kobiet kosę z brzucha i powiedział:
"Tak ludzie nie postępują". Był
to uczciwy i szanowany człowiek. Jeden z nielicznych którzy
nie dali się wciągnąć do rzezi.
Z tej grupy uratowała się tylko
Anna Mazur, która wsunęła się
pod łóżko. Bandytów chyba zaślepiło - wszędzie szukali a tam
nie. Według jej relacji, wszystkie
się gorąco modliły, a Katarzyna
Krąpiec, wychodząc na egzekucję powiedziała: "No to chodźmy
na tą naszą Golgotę".
Gdy rizuni wrócili, a usłużna
gospodyni podała im wodę do
obmycia z rąk krwi, jeden powiedział : "Ja nie muszę myć, ja
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swoją udusiłem".

Rano Hnatów osłupieli, widząc
Annę wyłażącą spod łóżka. Jacycha powiedziała tylko: "Hanko, a
Wy de buły?"
Przerażona i rozdygotana kobieta
wyrwała się ze strasznego domu
i półżywa pobiegła drogą do Załoziec.
Rodzina Berezijów, codziennie
chodziła z Załoziec do domu,
nakarmić, napoić i wydoić uratowaną z pożogi krowę. W mieście nie mogli dla niej znaleźć
pomieszczenia. Na Sylwestra
Annę z córką Marią, szarówka
złapała we wsi i musiały zanocować. Chciały dołączyć do grupy
kobiet udających się do Jacychy,
ale ich nie wzięły. Uznały, że to
zbyt duża grupa na jeden dom.
Poszły więc na nocleg do spokrewnionych Ukraińców na Kamionkę. Rano wracając do domu,
spotkały koło Wuzera biegnącą
Annę Mazur. Trzęsąca się jeszcze
ze strachu kobieta, opowiedziała
im krótko o strasznym mordzie i
poleciała dalej. Odmówiły dwie
modlitwy: jedną za zmarłych, a
druga dziękczynną za uratowanie
życia. Już trzeci raz otarły się o
śmierć: pierwszy raz 11 listopada
u Rarogów, drugi w wigilię u Rarogów i teraz trzeci.
Tej nocy na Kamionce banda zamordowała cztery osoby: Annę
Dec, małżeństwo Dziobów (Mikołaj, Agnieszka) i nocującego
u nich Jana Majkuta. Annę zamęczyli powolnymi torturami. Miała
wyrwany język, wydłubane oczy
i liczne rany. Dziobów i Majkuta
zamordowano w łóżkach.
Maria Zaleska, cudem przeżyła
tę noc. Nocowała u Ukrainki, kuzynki matki. Gdy przyszli po nią
nocą (ktoś wskazał), kobieta błagała ich na kolanach, całowała po
rękach i przywoływała wszystkie
świętości. Udało jej się poruszyć
jakąś ludzką strunę w tych zatwardziałych sercach. Darowali
Marii życie. Drugi raz udało jej
się wyjść cało spod bandyckiego
noża. Pierwszy dramat przeżyła
we młynie.
Był to ostatni mord w Milnie.
Tych 9 bezbronnych kobiet, w
tym 2 młode dziewczyny, oraz 2
mężczyzn, złożyło ostatnia ofiarę krwi i życia ojczystej ziemi.
Gontowa taką ofiarę złożyła w
wigilię Bożego Narodzenia. W
sumie w Milnie zginęło 35 osób:
22 z Bukowiny, 9 z Kamionki, 2
z Podlisek i 2 z Krasowiczyny.
Gontowa zamknęła swoje straty
liczbą 19 osób, w tym 3 Gontowianki z Ditkowiec.
Liczba ofiar byłaby znacznie
większa, gdyby nie ciągłe czuwanie na punktach obserwacyjnych i nasłuch. Decydująca w
tym była oczywiście obrona wioski w dniu głównego napadu, 11
listopada 1944 roku.
Ten rok zakończył dzieje polskiej
części Milna i Gontowy, choć
ostatni mieszkańcy obydwóch
wsi, wyjechali na zachód dopiero
wiosną w kwietniu 1945 roku.
24 grudnia dla Gontowy i 31
grudnia dla Milna, można uznać

za daty ostatecznego opuszczenia wsi przez Polaków.
Mimo zagrożenia, ryzykanci jeździli po zapasy żywności i paszę,
nawet po Nowym Roku.
Maria Baran (Kulpa). Stary Łom
- wspomina. Po Nowym roku pojechałam z ojcem do domu, aby
zrobić pranie i upiec chleb na
wyjazd. Złapał nas wieczór i musieliśmy zanocować. Tato gdzieś
się ukrył, a ja poszłam do krewniaków Ukraińców. Leżę ale oka
nie mogę zmrużyć ze strachu.
Po północy usłyszałam strzały, a trochę później ktoś puka
do okna. To już koniec - myślę.
Żeby choć od razu zabili i nie
męczyli. Na szczęście był to tato.
Chodźmy bo chyba babkę zabili.
Zastaliśmy ją żywą ale przerażoną. Przykładali jej lufy do głowy,
aby powiedziała gdzie jesteśmy.
Ze złości potłukli szyby, naftą
polali chleb, podpalili bieliznę i
zabili psa. Uratowało ją ukraińskie pochodzenie, a nas to, że nie
wiedziała gdzie byliśmy ukryci.
Tuż przed ewakuacją, z ciotką
Kupkową i Marysią Taćczyną,
pojechałyśmy po paszę dla zwierząt. Też zeszło nam do wieczora i z duszą na ramieniu wracałyśmy o zmroku. Pod Blichem
chłopiec ukraiński ostrzegł nas,
że dalej stoją banderowcy. Co
robić? Ni do przodu ni do tyłu.
Podjęłyśmy desperacką decyzję.
Ja z ciotką wcisnęłyśmy się w
słomę, a Marysia pociągnęła batem po koniach i z kopyta ruszyła
do przodu. Rozstąpili się. Zmyliła ich pora. Polacy nie jeździli
tak późno.
Przed wyjazdem, Antek Góral
poszedł do Mszańca, pożegnać
się z ciotką Ukrainką. Nocą
- wspomina - przyszło trzech
banderowców. Kto to? To mój
syn odpowiedziała. Rąbnął ją
kolbą w piersi aż się zatoczyła.
Dlaczego strzelałeś do nas 11 listopada w Milnie ? Nic nie odpowiedziałem, bo oni i tak już
wydali wyrok. O moim pobycie,
doniósł sąsiad ciotki. Skierowali
się ze mną na Ditkowce. W lesie
zatrzymali się na papierosa. Gdy
zapalali i ogień trochę ich oślepił, wskoczyłem w krzaki i co sił
w nogach pognałem przez las.
Udało się. Wychodziłem z założenia, że lepiej zginąć od kuli,
niż na torturach. Miałem szczęście. Nie trafili.
Większość Ukraińców akceptowała działalność UPA, ale nie
wszyscy. W tym morzu bezprawia, przemocy i okrucieństwa,
zdarzały się odruchy ludzkie.
Przeżycie 13 osób u Rarogów,
czy Bronka Krąpca z matką 11
listopada, dowodnie to potwierdza.
Do tej kategorii z całą pewnością należał Futryk. Uczciwy i
powszechnie szanowany człowiek. Swój sąd o rizunach wydał w mieszkaniu Gałuszy. Przy
zamordowanych kobietach wypowiedział proste ale znamienne
słowa: "Tak ludzie nie postępują".
Piotr Syrotiuk , też nie zaakceptował rzezi. Wstąpił do Wojska
Polskiego, a rodzinie polecił wy-

jechać z Polakami.
Tomko obsługujący młyn Pomysa, prawdopodobnie wiedział
gdzie rodzina jest ukryta, ale nie
zdradził chlebodawcy. Nie otworzył też od razu drzwi banderowcom i dał czas ukryć się Bartkowi i Marysi Zaleskiej.
Milka Baran wracała wieczorem
z Kamionki do Załoziec. Na Krasowiczynie spotkała znajomego
Ukraińca, który gdy się zorientował dokąd zmierza, bez wahania zaprosił ją na nocleg. Ociąganie przeciął krótkim "Chody"
(Chodź). Nocą przyszli banderowcy. Chcieli ją zabrać i zamordować, ale on zasłonił ją sobą
i powiedział - "Wpered mene"
(Najpierw mnie). Odeszli. Miał
rozeznanie i wiedział, że nie doszła by wieczorem do Załoziec.
Ratował ją z rozmysłem, choć
nie spodziewał się za to pochwał
od bandy. Był Ukraińcem ale z
normalnym ludzkim odruchem.
Suchecka Maria (Małanka), mogła za ukrywanie Polaków zapłacić życiem. Na pewno się bała,
ale nie mogła obojętnie patrzeć
na poczynania banderowców i
jak mogła ratowała niewinnych
ludzi. Na Sylwestra w jej domu
nocowała pięcioosobowa rodzina
Pawłowskich, a na strychu obory
Piotr Czapla.
O skali zagrożenia, świadczy
mord siedmiu kobiet w sąsiednich domach. O skali lęku z kolei,
postawa Piotra. Siedząc na strychu, słyszał strzały. Wiedział, że
Ukraińcy nie strzelali na wiwat.
Rano gdy zobaczył mamę, Stefkę
i babkę łuciową, zamordowane w
swoim domu, tak się przeraził,
że zdołał jedynie poprosić Futryka aby zajął się pogrzebem,
zaprzągł konie, wskoczył na wóz
i galopem odjechał do Załoziec.
Nawet nie wie gdzie mama jest
pochowana.
To tylko przykłady. Ukraińców
którzy nie akceptowali działalności OUN i UPA było wielu,
ale sterroryzowani milczeli. Na
otwarty sprzeciw, decydowali się
tylko najodważniejsi. Na szali
stawiali swoje życie. Syna Nakonecznych z lasu, za ostrzeżenia
Polaków, jakby na podkreślenie
rodzaju winy, zabili strzałem w
otwarte usta.
Adolf Głowacki : Fragment
-„LATA BEZPRAWIA, MORDU
I POŻOGI ”(5)
http://milno.pl/readarticle.
php?article_id=64
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Były takie święta...
Feliks Budzisz
Święta Bożego Narodzenia należą
niewątpliwie do najpiękniejszych.
Towarzyszy im niepowtarzalna urokliwa atmosfera, nasycona radosnym, uroczystym nastrojem, otwartością na przebaczenie i pojednanie.
Nie zapominajmy jednak, że były
takie święta, którym nie towarzyszył
nastrój błogiej radości, nadziei i poczucia bezpieczeństwa.
Rok 1943 okazał się najokrutniejszy
i najtragiczniejszy dla ludności polskiej w ubiegłym wieku. W tym roku
krwawą hitlerowską okupację dopełnił zbrodniczy ukraiński nazizm,
który "uzasadnił" i rozpętał okrutny
terror śmierci przeciwko ludności
polskiej, najpierw na Wołyniu, a
następnie na całych Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Polacy z tych ziem, nawet ci
zamieszkali tam z dziada pradziada,
mieli podzielić los ludności żydowskiej.
I wyrok ten - zapisany w hymnie
OUN-UPA złowieszczymi słowami
"Smert' Lacham" - był realizowany
z największą zajadłością i okrucieństwem. W tamtym apokaliptycznym
roku masowe mordy ludności polskiej, dokonywane przez OUN-UPA,
przy udziale miejscowych nacjonalistów, objęły cały Wołyń. W lipcu zagroziły ludności polskiej w powiecie
kowelskim. Wobec śmiertelnego zagrożenia konspiracyjna AK organizuje samoobrony, które desperacko
walczą o ocalenie swoich rodzin.
Jedna z samoobron powstaje w połowie lipca w Zasmykach i przyległych polskich koloniach - Janówce,
Radomlu, Stefanówce i Gruszówce.
Latem i jesienią tamtego roku do zasmyckiej samoobrony uciekają przed
rzeziami tysiące Polaków. Kolonie są
w najwyższym stopniu przeludnione, wiele rodzin mieszka w naprędce
skleconych szałasach i ziemiankach.
Dokucza dotkliwie brak żywności,
również dla zwierząt oraz chłód,
choroby i nieustanny lęk o najbliższą
przyszłość.
Wokół bazy samoobronnej OUN-UPA gromadzi siły, również miejscowych rizunów, by dokonać
zagłady ocalałej z pogromów ludności. I tylko dzięki mądrości dowódców, legendarnych "Jastrzębia"
i "Sokoła", bohaterstwu żołnierzy
i szczęśliwemu zbiegowi okoliczności samoobrona oparła się barbarzyńskiej nawale, ratując życie
tysięcy ludności.
W tych niewyobrażalnych dra-

matycznych warunkach przyszły
święta. Wieczór wigilijny był szary
i smutny. W Wigilię chwycił przymrozek. Na wieczornym niebie,
zamiast symbolicznej gwiazdki,
rozlała się czerwona łuna płonących gdzieś za czarną ścianą lasu
domostw. Ludzie z lękiem spoglądali na niebo przyjmując łunę za
złowieszczy znak. I chociaż w ciasnej, wilgotnej izdebce zapłonęły na
choince resztki cudem uratowanych
świeczek, przypominających inne
czasy, nas nie opuszczało przygnębienie, poczucie beznadziejności i
lęk o najbliższą przyszłość.
Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń, jakże kontrastującymi z realiami, dziadzio nasz,
jak to były w zwyczaju, zaintonował "Bóg się rodzi". Pozostali zrazu
pochwycili kolędę, ale zaraz śpiew
się urwał, a po chwili odezwał się
stłumiony szloch. Ból i wielkie poczucie krzywdy znalazło ujście w
bezsilnych łzach. Było mi bardzo
żal ciężko chorej mamy, która zdana już na najgorsze, leżała cichutko
przy chłodnej, wilgotnej ścianie z
kawałeczkiem opłatka w ręce. Odeszła od nas kilka dni później w noc
mroźną i szalejącą zamieć.
Wczesnym rankiem dotarła do nas
alarmująca i przerażająca wiadomość: na sąsiadujące z Zasmykami
kolonie - Radomle i Janówkę - napadli banderowcy i zbliżają się do Zasmyk. Zza olszyn dochodziła do nas
nasilająca się strzelanina, krótkimi
seriami biły karabiny maszynowe.
Nad koloniami unosiły się groźne
kłęby czarnego dymu. W szalonym
pośpiechu zebraliśmy się do ucieczki. Nasz naprędce i byle jak załadowany wóz z chorą mamą dołączył do
długiego już szeregu wozów i sań z
biegnącymi obok ludźmi, najczęściej
starcami, kobietami i dziećmi, popędzającymi konie do biegu.
Tabor ciągnął pośpiesznie w stronę dużego masywu leśnego - Lasu
Lityńskiego, gdzie spodziewano
się znaleźć schronienie. Nierzadko
furmanki zjeżdżały z zatłoczonej
wąskiej grobli, gubiąc toboły i wywracając się na zasypanych śniegiem
dołach. Wyrzucone w śnieg dzieci
zanosiły się od płaczu, kobiety błagały o pomoc.
Mimo objawów paniki, uciekający
w gorączkowym pośpiechu udzielali
pomocy. Widok pędzących w kierunku Janówki sań z polskimi partyzantami nieco nas uspokoił, wzbudził
nadzieję na wyparcie banderowców
z zasmyckiej bazy. I tak się stało. Po
południu strzały ucichły. Wróciliśmy
do Zasmyk, które dzięki w porę przy-

byłej odsieczy nie znalazły się w zasięgu banderowców. Z napadniętych
miejscowości dochodziły sprzeczne
wieści, ale każda budziła grozę.
Banderowcy dostali się do Radomla na wozach przykrytych słomą,
powożonych przez woźniców w
niemieckim umundurowaniu. Miejscowa samoobrona, nie chcąc wchodzić w konflikt z Niemcami, szybko
ukryła broń i pośpieszne ruszyła do
domów. Gdy furmanki znalazły się
między zabudowaniami, spod słomy
wyskoczyli po zęby uzbrojeni banderowcy i rozpoczęli krwawe żniwo.
Natychmiast dołączyły do nich watahy czatujące w okolicznych wsiach.
Radomle i Janówka spłonęły, a komu
z mieszkańców nie udało się uciec
lub ukryć zginął od kuli, kolby karabinu lub spłonął żywcem. Straty w
ludziach wynosiły ponad 50 osób zamordowanych i kilkunastu rannych.
W Radomlu - wspomina Janina Raczyńska-Gruszka - w małym wiejskim domku mieszkało nas sześć
rodzin. Wczesnym rankiem wybieraliśmy się do kościoła. Nagle do pokoju wpadł wujek krzycząc, że we wsi
są banderowcy. Ogarnęło nas śmiertelne przerażenie. Wujek chwycił
za widły i zaryglował drzwi, ale po
chwili uchylił je, by się zorientować
w sytuacji. W tym momencie padł
strzał i moja siostra, która przyjechała do nad z Kowla na święta osunęła
się na twarz. Gdyśmy ją odwrócili,
powiedziała tylko "tato" i zmarła.
W sąsiednich zabudowaniach broniono się, ostrzeliwując napastników. Jednak po kilku minutach jeden
z bandytów podbiegł do domu i podpalił strzechę. Dom szybko stanął w
płomieniach. Zdecydowaliśmy się
uciekać. Wyskakujemy przez okno,
bandyci biją po nas z broni maszynowej z małej odległości.
Padają zabici i ranni. Wyskakuję i ja,
padam w żywopłot. Widzę, że mam
leży obok z krwawiącą ręką. Zdejmuję chustkę z głowy i staram się
zatamować krew, ale bezskutecznie.
Niezborne ręce. Odciągam mamę
kilkanaście metrów i podrywam
ją do ucieczki w pobliskie zarośla.
Nagle słyszę za sobą tętent kopyt
końskich - goni nas banderowiec
krzycząc: "Stój, ty lacka morda!" Padamy obie w krzewach, mama traci
przytomność, ja odczołguję się kilka
metrów.
Bandyta podjeżdża do mamy, zdejmuje karabin i mierzy do niej..., po
czym galopem odjeżdża. Siadam
otępiała na śniegu, widzę leżącą
mamę... Płonie cała wieś, słychać
gęste strzały i krzyki mordowanych.
Po chwili zrywam się do ucieczki...

Przybyła z odsieczą kompania por.
Stanisława Kądzielawy "Kani" ruszyła z miejsca do ataku ze śpiewem
"Nie rzucim ziemi".
W brawurowym, desperackim ataku
złamała opór banderowców i wyparła ich z zasmyckiej bazy, ocalając życie kilku tysiącom ludności polskiej.
Wśród schwytanych banderowców
znalazł się i pop z dużą ilością szat liturgicznych, zrabowanych w katolickich kościołach, który miał odprawić
w zdobytym zasmyckim kościele
"dziękczynne modły za zwycięstwo".
Po powrocie do Zasmyk pobiegłem
zaraz na przykościelny plac, gdzie
zwożono pomordowanych i poległych w bitwie żołnierzy samoobrony. Na zakrwawionym śniegu leżało już kilkadziesiąt ciał. W pamięć
wryły mi się cztery leżące obok
siebie ciała z przykrytymi głowami.
Były to dwie może dziesięcioletnie
dziewczynki, ich mama i babcia,
która - jak mówiono tam - przybyła
do nich, by razem spędzić święta.
Podczas ucieczki babcia została
ranna - pocisk karabinowy strzaskał kolano. Błagała wnuczki i ich
mamę, by ratowały się ucieczką, ale
one nie chciały rozstać się z ranną
babcią. Banderowcy dopadli je i oszczędzając amunicję - roztrzaskali im głowy kolbami. Teraz leżały
małe, jakby skulone z przerażenia.
A wczoraj, jak wszyscy tu leżący w
długim szeregu, dzieliły się opłatkiem, składały życzenia i śpiewały
kolędy, z nadzieją w sercu na lepszy
czas.
"Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, z płaczu utu..."
Od tamtych krwawych świąt minęło już tyle lat, a wstrząsający widok
leżących na zakrwawionym śniegu
martwych dzieci - moich wówczas
rówieśników - często staje mi przed
oczyma. Od tamtej pory nie miałem
świąt Bożego Narodzenia, które nie
przywiodłyby mi na pamięć tamtego wstrząsającego widoku. A sądzę nawet, że sprzeniewierzyłbym
się Ofiarom tamtego ludobójstwa,
gdybym o Nich zapomniał, gdybym
o Nich nie przypomniał, przecież
MARTYTUT VIVENTES OBLIGANT!
A trzeba w tym miejscu dodać, że
w innych miejscowościach przy
wigilijnych stołach upowcy zamordowali ponad 100 osób. I pomyśleć,
że sekretarz generalny (były) Unii
Wolności M. Czech miał czelność
upowszechnić przy pomocy "Gazety Wyborczej" jeden z największych
blefów minionego stulecia, że "UPA
to cześć i duma Ukrainy"! Jak może
teraz spojrzeć w twarz Ofiarom piekielnego, banderowskiego terroru?!
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Partyzancka wigilia oddziału AK Święta
„Wujka – Bomby”
Olgierd Kowalski

O zmierzchu wkraczamy do Kupiczowa, trochę nietypowego dla
Wołynia osiedla. Zabudowa dość
zwarta na wzór miasteczkowej.
Rozkwaterowujemy się w parterowym budynku szkoły. Idzie to
bardzo sprawnie, bowiem musimy się spieszyć do remizy strażackiej, gdzie przygotowano dla
naszych dwóch oddziałów kolację wigilijną. Szybko rozścieliliśmy pod ścianami świeżą słomę.
Napaliliśmy w piecach. Zasłoniliśmy okna i przeczyściliśmy broń.

Ryszard Zaremba
Nad ranem przyszliśmy do opuszczonych zabudowań kolonii polskiej
Folwark-Osty, /…/. W ten sposób w
wigilię Bożego Narodzenia znaleźliśmy się ponownie w odległości 10
km od Sarn. Byliśmy wszyscy bardzo zmęczeni. Po nieprzespanych
dwóch nocach i przebytych w ciągu półtoradniowego marszu 60 km
drogi, marzyliśmy tylko o jednym,
aby gdzieś się zdrzemnąć. Tymczasem chałupy były prawie wszystkie
na pół rozwalone, często bez drzwi
i okien, z uszkodzonymi piecami.
Nie mieliśmy w dodatku co jeść,
gdyż nasze mizerne zapasy już się
wszystkie skończyły. Bardzo wielu
spośród nas miało w Sarnach rodziny lub bliskich znajomych. Część z
nich od razu zaczęła się szykować
na stałe odejście do swych rodzin,
jak np. chorzy na tyfus, i gorączkujące rodzeństwo Natalia – „Doczka”
i Mieczysław – „Mat” Meglerowie, Mieczysława Chorązyczewska, Kłosińska ze swoim synkiem
Rysiem i inni. Część udała się do
swoich rodzin na przepustki świąteczne jak np. Wiesław Różanek.
Jak się później okazało w tym czasie w Sarnach, gdzie przebywał mój
wujaszek Dionizy Libera, brat mojej
matki oraz inni krewni i znajomi z
Huty Stepańskiej, ale o tym wtedy
nic nie wiedziałem.
Po względnym uporządkowaniu
zajmowanych chałup i krótkiej
drzemce, zaczęliśmy się szykować
do obchodu Wigilii. Prawie w każdej chacie znalazła się przyniesiona
z pobliskiego lasu choinka sosnowa.

W remizie było tłoczno. Powitalną mowę trzymał któryś z Czechów. W rozgardiaszu i ogólnym
gwarze docierały do mnie w zasadzie pojedyncze słowa. Udało mi
się zrozumieć jedynie że: "Kupiczów, Kupiczów a teraz Warszawa".

śmy kilka suchych szyszek oraz
skorupek z jaj, które udało nam się
pomalować itp. Tak, że choinka byłą
ozdobiona. Znalazła się też świeca.
Nie mieliśmy opłatków, ale pozostało jeszcze trochę suchego chleba.
Podporucznik „Słucki” wziąwszy
kromkę chleba, chodził po chałupach od plutonu do plutonu i dzielił
się z nami tym opłatkiem Składając
sobie wzajemnie życzenia, niektórzy płakali. Tyle przecież tragedii w
ciągu minionego roku przeżyliśmy.
Takie nastąpiły zmiany, że strach
był o tym myśleć. Jeszcze rok temu

datku chora ZA Słuczą, mój najlepszy kolega i kuzyn Heniek Sawicki
zginął kilka dni temu towarzysząc
”Wujkowi” w Zawłoczu, drugi
szkolny kolega Bolek Roman zginął
pod Wilią. Pozostałą nas jednak
spora grupa, tych co wyszli z Huty
Stepańskiej, moich starszych kolegów i znajomych. Stąd też pocieszaliśmy się wzajemnie, życząc sobie
zgodnie z „ruciańskim” obyczajem:
- „Daj Boże za rok doczekać!”…
Zasiedliśmy potem przy rozpalonym piecu i zaczęliśmy śpiewać kolędy, których znaliśmy wszyscy bardzo wiele. Zrobiło nam się wtedy
jakoś lżej. Po północy poszedłem z
kolegą szkolnym Stefanem Zielińskim na wartę i tak rozpoczęły się
dla nas Święta Bożego Narodzenia.
Dopiero po południu pierwszego dnia Świąt przyjechało do nas
z Sarn sporo osób, aby odwiedzić
tu swoich znajomych i krewnych.
Pamiętam, że dostałem od kogoś
kawałek bułki świątecznej. Już od
dawna nie jadłem żadnego słodkiego ciasta i może dlatego smakowało
wyjątkowo.
Przebywając przez kilka dni w kolonii Folwark – Osty, musieliśmy
mieć się na baczności, gdyż w okolicy kręcili się w tym czasie żołnie-

W naszym plutonie udekorowaliśmy ją łańcuszkami i wisiorkami
wykonanymi ze słomy, zrobiliśmy
kilka wycinanek z papieru znalezionego na strychu, w postaci aniołków, gwiazdek, bombek. Zawiesili-

Święta Bożego Narodzenia obchodziłem w domu z ojcem, bratem,
siostrą. Matka już tedy nie żyła.
Dzisiaj zostałem sam. Ojciec i brat
Henryk zostali zamordowani, siostra Mira również samotna i w do-
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rze węgierscy, zbierając siano ze
stogów dla swoich koni. Ponadto
w pobliżu w Sarnach znajdował się
silny garnizon niemiecki. Mieliśmy
w tym czasie duże trudności w zdobyci w tej okolicy żywności.
Kilku z naszych chłopaków zachorowało na tyfus plamisty. Na szczęście zaopiekowała się nimi grupa
uczynnych ludzi z Sarn. W okresie
świątecznym grupa zwiadowców
z wachmistrzem „Czarnym” zrobiła wypad do Młyńska, gdzie „zakłócono” zabawę zorganizowaną
przez miejscowy garnizon niemiecki w „ domu ludowym”. Po dwóch
dniach nieobecności powrócili bez
strat. Po czterech dniach względnego odpoczynku, wieczorem 27
grudnia, wyruszyliśmy w dalszą
drogę na zachód. Odeszło od nas
w tym czasie z różnych względów
18 osób. Oddział nasz liczył w rezultacie około 200 zaprawionych w
walce żołnierzy zdecydowanych na
wszystko.
(Fragment z książki Czesława Piotrowskiego pt. „Przez Wołyń i Polesie na Podlasie”
Wybrał: Ryszard Zaremba )

Co nieco zjadłem, potem kolędowaliśmy, a nawet włączyliśmy
się do śpiewania czeskich kolęd,
których proste melodie i słowa
łatwo wpadały w ucho. Do dzisiaj pamiętam niektóre fragmenty
kolędy "Narodilse Christus Pan
radujmese". Spiewanie to dawało
nam dużo radości.
Trzydobowa wędrówka, nieustające napięcie dały znać o sobie.
Niebawem razem z większością
kolegów powróciłem na kwaterę.
W czasie Świąt spodziewano się
napadu. Wprawdzie miejscowa
czeska placówka samoobrony pilnowała czujnie bezpieczeństwa,
wzmocniono załogę paroma naszymi karabinami maszynowymi,
ustawionymi w bunkrach. Okalające miasteczko wzmocnienia,
stanowiska strzeleckie i zasieki
z drutu kolczastego pozostawili,
stacjonujący tu przedtem w służbie niemieckiej Litwini (szaulisi).
Rano w pierwszym dniu Świąt
w trybie alarmowym poderwano
nas na nogi. Od strony Świniarzyna podchodzą banderowcy.
Na Kupiczów wystrzelono parę
pocisków artyleryjskich. Błyskawicznie jesteśmy gotowi do akcji.
Spokojnie, czwórkami maszerujemy na plac alarmowy. Są już
"Jastrzębie" i członkowie miejscowej placówki. Stajemy w karnym dwuszeregu. Z drewnianej
dość wysokiej wieży obserwator
lustruje teren. Jest mroźny, rześki
zimowy ranek. Pola pokryte śniegiem, widoczność dobra. Stoimy,
przytupujemy dla rozgrzewki.
Miejscowe dziewczęta przynoszą
gorącą kawę. Na ich twarzach
maluje się niepokój. Pomału sytuacja się wyjaśnia. Zasadnicze
uderzenie banderowców skoncentrowane jest koło Zasmyk. W
tym rejonie UPA podstępnie zaatakowała placówkę polską Radomle. Udając Niemców wiozących słomę dostali się do wioski.
Żołnierze samoobrony pochowali
broń i rozeszli do domów. Wtedy
poubierani w niemieckie mundury wozacy, wraz z ukrytymi w
słomie striłcami rozpoczęli rzeź
polskich rodzin. Zanim z odsieczą
nadciągnął por. "Kania" zginęło

około 50 osób z pośród ludności
cywilnej.
Na plac alarmowy zajeżdżają sanie, błyskawicznie ładujemy się
na nie. Oddział "Sokoła" też rusza
w bój. Na twarzach żołnierzy nie
widać lęku. Jedna z załóg rozpoczyna radośnie brzmiący śpiew.
Pozostałe załogi podchwytują melodię. Urzeka żołnierska jedność
i chęć walki. Z lityńskiego lasu
witają nas banderowcy seriami z
karabinów maszynowych. Padają
konie pierwszych sań. Zeskakujemy i pędzimy po śniegu lekko
pod górę w kierunku przeciwnika
usadowionego w rowie na skraju
lasu. Natarcie posuwa się bardzo
szybko, mimo to por. "Sokół" nie
schodząc z konia zachęca żołnierzy do zwiększenia tempa. Kule
gwiżdżą często, ale dzięki Bogu
nikt nie pada. Trzymam się blisko
"Słowika". Obsługuje on karabin
maszynowy tzw. "pieska". Jest
to sowiecka broń typu tokarewa,
wymontowana z jakiegoś czołgu.
Ciężkie toto jak nieszczęście, ma
dość krótką lufę, czyli niewielki
zasięg i ciężkie magazynki (dyski
z piętrowo ułożonymi nabojami).
Mianowano mnie amunicyjnym,
więc muszę trzymać się blisko
celowniczego a ten pędzi jak w
transie. Z trudem nadążam za
nim. Obok biegną bracia "Mur"
i "Niuśka", kończąc rozpoczętą
w saniach piosenkę "Madeleine".
Łatwo im śpiewać a mnie taśma z
chlebakiem załadowanym dyskami chce przeciąć na pół. Trochę
przeraża mnie fakt, że wysforowaliśmy się przed wszystkimi.
"Jeszcze kawałeczek", mówi zdyszanym głosem mój celowniczy,
"odległość już jest skuteczna, za
chwilę rozpoczynamy koncert!"
Niestety, w kulminacyjnym punkcie broń zdecydowanie odmówiła
posłuszeństwa. "Słowik" o mało
się nie rozpłakał, zdjął płaszcz,
rozłożył go na śniegu. Rozbierając na nim "pieska" tłumaczył się
nerwowo:
"Chciałem go gruntownie przeczyścić, więc naoliwiłem z zapasem. Myślałem, że rano zdążę
go przetrzeć, a mogłem to zrobić
choćby na placu alarmowym..."
Przetarł posiadaną szmatką mechanizm. Nasilił się ogień skoncentrowany na nas. Coraz częściej
bzykały kule lub obsypywały nas
śniegiem.
"Nieprzyjemne uczucie pełnić
funkcję tarczy celowniczej", pomyślałem z przekąsem i uruchomiłem swój karabinek. Stanowiska striłciw położone były nie
dalej niż sto metrów od nas. Po
chwili "Słowik" posłał im parę
krótkich serii. Pocałował swego
"pieska" i skaczemy do przodu.
Natarcie ruszyło ze zdwojoną
energią.
"Czy ponieśliśmy duże straty?"
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pomyślałem z niepokojem oglądając się do tyłu. Nie zauważyłem leżących nieruchomo postaci.
Chyba nie jest źle! Docieramy do
rowu, skąd ostrzeliwali się Ukraińcy. Pełno wystrzelonych pocisków. W kilku miejscach pokaźne
ślady krwi. A więc mieli rannych,
czy też zabitych. Ruszamy w pościg. Widzimy jak pod cofających
się Ukraińców podjeżdżają sanie.
"Patrzaj, jak polka tancuje", skomentował Słowik gwałtowne reakcje przepłaszanych jego seriami banderowców.
Uzbrojeni ludzie wygrażając nam
pięściami ładują się do sań i znikają za pagórkiem. Dalej widać
mrowie wycofujących się sylwetek. Tych na pewno już nie sięgniemy.
Wracamy do Kupiczowa. Wieczorem w zwartym szyku idziemy do
kościoła podziękować Bogu za
opiekę. Istotnie nikt z naszego
oddziału nie zginął ani nie został
ranny mimo, iż strzelanina była
intensywna.
Nocą zachowujemy wzmożoną
czujność. Karabiny maszynowe
znowu wzmacniają załogi bunkrów. Mnie przypadła w udziale
służba patrolowa. Chodzę z dwoma uzbrojonymi Czechami od
bunkra do bunkra. Najdłużej stoimy przy bunkrze położonym niedaleko kościoła, od strony świniarzyńskich lasów. Jest mroźna,
jasna noc.
Trudno w to uwierzyć, ale panuje
prawdziwie świąteczny spokój. Z
czeskimi kolegami komentujemy
przebieg dzisiejszych wypadków.
Wszyscy jesteśmy zgodni, że
ostrzał z działka Kupiczowa i niezdecydowane podchodzenie ukraińskich tyralier pod miasteczko
było strategicznym manewrem
mającym na celu związanie polskich sił. Nasze uderzenie na lityński las zagroziło odcięciem od
bazy oddziałom UPA. Ofiary poniesione przez ludność cywilną
w Radomlach nie były zawinione
zaniedbaniami ze strony żołnierzy placówki. Posterunki były
wystawione cały czas.
Dopiero widząc niemieckie mundury żołnierzy wiozących słomę,
opuścili stanowiska bojąc się
konfliktu z Niemcami. Na skutek
zastosowanego podstępu udało
się banderowcom zamordować
około 50 Polaków. Kilku żołnierzy z placówek w Zasmykach,
Janówki i Zielonej straciło życie
niosąc pomoc napadniętym. Nasz
atak na tyły zaniepokoił wyraźnie
banderowców zmuszając ich do
wycofania się z rejonu Zasmyk.
(…)
Fragment z : „Biografii” Olgierda Kowalskiego
http://www.akowcy.de/buch/
buch.cgi/t1k04

Święta których nie można zapomnieć
Bogusław Szarwiło
Na kilka dni przed świętami, 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 Bożego 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 snopkach
słomy w pobliżu pieca w którym
cały czas się paliło. Byliśmy prawie pewni, że do ataku dojdzie właśnie tej nocy. Było bardzo mroźno
i chłopcy marzli, ale wartę pełnili
rzetelnie. Spaliśmy w ubraniach,
żeby nie dać się zaskoczyć, dlatego
rano o siódmej w moment wszyscy
byli gotowi do wymarszu do domu
na świąteczne śniadanie. Oni odchodzili a ja patrzyłem się na mgłę
która otaczała nas dookoła.Za chwilę nadszedł Józek Kwiecień, który
miał poranną wartę. Ja krzątałem się
w obejściu, a on głośno tupiąc nogami wszedł do domu .Zadałem karmę zwierzętom w stajni i wróciłem
do domu. Kwiecień 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 zobaczyłem gęstą tyralierę biało
ubranych postaci wyłaniających
się z mgły. Szli z bronią w rękach
równym krokiem, szeroką ławą wyłaniając się z gęstej mgły od strony
Batynia i Radomla. Stałem zaskoczony, co tu w święta robią Niemcy,
przeleciało mi przez głowę? Gromkie "Uraaa...." wyjaśniło sprawę, to
"rezuny" zrozumiałem i biegiem
wróciłem do domu ,po karabin. Jak
wróciłem byli dosłownie wszędzie,
krzyknąłem tylko do Józka, strzelaj
trzy razy na alarm i pobiegłem zająć stanowisko do obrony. Przybiegł
Czesiek Lenkowski i razem zaczęliśmy oceniać sytuację. Przeciwnika
widać było już z trzech stron, jedyna
wolna droga pozostała do Zasmyk.
Krzyknąłem do żony z małym synkiem uciekajcie ja was dogonię. Zająłem pozycję na lewym skrzydle,
Czesiek strzelał z lasku na prawo,
mając za plecami drogę ucieczki na
bagna. Leżałem w olszynach i strzelałem raz po raz, aż się karabin zrobił gorący. Kule zaczęły padając jak
wypluwane pestki z wiśni, nie docierając do celu. Nikt nie przychodził z pomocą, słyszałem tylko po
prawej stronie szczekający seriami
automat Bonka. Ukraińcy podeszli
na pięćdziesiąt metrów, nie było na
co czekać zacząłem się wycofywać.
W połowie wsi było już nas trochę

więcej, był też dowódca podporucznik Tadeusz Paszkowski. Zobaczyłem Dulbę i Grochowskiego, który
wyskoczył z domu, z którego wcześniej się bronił. Dowódca rozstawił
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 zmierzające w naszym kierunku.
Dulba ruszył na rozpoznanie, z powodu mgły musiał podejść na czterdzieści metrów do zbliżających 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 odpowiedział ogniem, jedna
ze zbliżających się sylwetek padła.
Seria z automatu ponownie rzuciła
partyzanta na śnieg, ale nie na długo, bo znów poderwał się i strzelił
zwalając następnego przeciwnika
w odpowiedzi grad kul zwalił go na
dobre. Usłyszeliśmy jeszcze jeden
wystrzał z jego broni oddany już
prosto w niebo. Wycofaliśmy się za
budynki Grochowskiego, pierścień
zaczął się zaciskać. Cekaemy i erkaemy dosłownie szalały, zachłystując
się seriami. Do tego wtórowały im
działka 45mm dokonując znacznego spustoszenia. Koło dziewiątej
przybyły posiłki z Zasmyk, kilka
par sań, co pozwoliło zagęścić linię
obrony. Mimo to płonęło już pół wsi
i nie było wyjścia musieliśmy wycofać się na sam skraj. Dopiero za
wsią w olszynkach ponownie utworzyliśmy w miarę zwartą linię obrony między Janówką a Zasmykami.
Pamiętam o bok mnie leżał, Mazur,
dalej Krawczak Janek, Markowski
"Sosna" partyzant z odzysku, miedzy nami młody Dunajski z Radomla [ładował magazynki, a uwijał
się jak w ukropie, Ukraińców było
jak szarańczy ], Władek Sakowicz,
Czesiek Lenkowiak, Franek Kwiatkowski ze Stanisławówki, Grodzki,
Stefan Frankowski, Gienek Kurzydłowski i Józek Burczak. Zorientowałem się że przybyli chłopcy
ze Stanisławówki, było nas więcej.
W pewnym momencie zaczęły się
dziwne ruchy po stronie przeciwnika. Na skrzydle, w kierunku na
Stanisławówkę, powstało jakieś
większe zgrupowanie, słychać było
okrzyki, "na Zasmyki, na Zasmyki".
Wykorzystaliśmy to kierując całą
siłę ognia w tą zgraję, co spowodowało spore spustoszenie w szeregach Ukraińców. Automat który oddał mi Bonek z powodu odniesionej
rany, siał spustoszenie w szeregach
przeciwnika. Jednocześnie atak z
ich drugiego skrzydła zatrzymał się
i zaczęli się cofać. Jak później się
okazało zostali z tyłu zaatakowani
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 .W czasie naszej kontry
na niebie pojawił się niemiecki samolot, chyba filmował płonące 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. Dopiero wieczorem wróciliśmy do na pół spalonej Janówki,
gdzie dopalały się resztki dorobku
wielu naszych bliskich i sąsiadów.
Nasz dom ocalał, może dlatego, że
stał na uboczu za wsią. Na drugi
dzień trzeba było zmierzyć się z rzeczywistością jaka pozostała po tej
bitwie. Zginęło siedmiu partyzantów, Stanisław Grochowski ,Stefan
Dulba, Bolesław Gissyng, reszty nie
znałem. Zginął również brat żony,
Antoni Romankiewicz właściwie po
bitwie, w trakcie przelotu niemieckiego samolotu i nie wykluczone,
że był celem dla pilota. Czterech
było rannych, Bonek Sakowicz,
Antoni Kwiatkowski i dwóch młodych chłopaków. Przy okazji warto
powiedzieć, że Kwiatkowskiego ranili w nogę i nie miał jak uciekać,
to schował się do stajni pod żłób i
leżąc strzelał do każdego Ukraińca, który tam zajrzał, kilku z nich
tam pozostało. Z osób cywilnych
na Janówce zginęły dwie kobiety i
dwoje dzieci uciekinierzy z Wierbicza, oraz Kutta z Batynia. Najwięcej osób zginęło w Rodomlu, a to
z powodu zaskoczenia w domach
i w trakcie ucieczki przez górkę,
jaką musieli pokonać zmierzając do
Janówki. Wszyscy mówili, że z samoobrony Lublatyna która przyszła
z pomocą samoobronie Radomla
zginęło piętnastu partyzantów z dowódcą Malinowskim na czele, bo po
nich Ukraińcy musieli przejść nie
mając innej drogi odwrotu. Głośno
było o bohaterskiej obronie Wacka Soleckiego z Radomla który z
siostrami skutecznie się bronił we
własnym domu, aż do naszej odsieczy. Atakujących nas Ukraińców
było prawdopodobnie koło dwóch
tysięcy, w tym ponad dziesięć sotni
przeszkolonych żołnierzy, nie wykluczone że przez Niemców, na to
wskazywało zarówno uzbrojenie jak
i mundury. To były święta których
nie można zapomnieć. 48 trumien z
Janówki i Radomla spoczęło dzień
po świętach w zamarzniętej wołyńskiej ziemi. .
-Wspomnienia spisane 25-26 grudnia 1963 roku ,opowiadane w większej grupie osób ,przez Bogumiła
Szarwiło ps. "Dąb", a spisane przez
Bogusława Szarwiło.
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Ostatnie spokojne Boże Narodzenie w
Kolonii Jasionówka w pow. Włodzimierz
Wołyński na Wołyniu
Leokadia Michaluk
(…) Ostatnie Boże Narodzenie na
Wołyniu w roku 1942 przeżywaliśmy jeszcze w bardzo spokojnej
atmosferze, tak że poza Niemcami
nie znaliśmy żadnych innych źródeł niepokoju. Nadal żyliśmy sobie
spokojnie i nigdy nawet nie przyszło by nam do głowy, że raptem
w ciągu kilku miesięcy nasza rodzinna ziemia zamieni się w piekło
i to prawdziwe. Gdyby ktoś wtedy
przekonywał mnie, że za pół roku
Ukraińcy będą na nas polować, jak
na zwierzęta po lasach i po wsiach,
będą nas dosłownie eksterminować
siekierami w najbardziej wymyślny
i barbarzyński sposób, nie uwierzyłabym. Może bym nad tym rozmyślała, ale nie przyjęłabym tego do
siebie, tak bardzo było to nie do pomyślenia. Dlatego jak co roku świętowaliśmy, dużo kolędowaliśmy, ale
oczywiście radość nasza była jakby
przytłumiona przez tragedię i trudy

wojny, podobnie i w nowy rok. Pamiętam nawet, że razem z mamusią
Stefanią udałyśmy się 31 grudnia
na uroczyste Nieszpory z okazji zakończenia starego roku i powitania
nowego. Nasza rodzina czyniła tak
tradycyjnie, każdego roku, wsiadaliśmy na sanie i jechaliśmy do
Swojczowa. W tym roku wyjątkowo poszłyśmy z mamą na piechotę,
w kościele jak zawsze było już dużo
ludzi. Nabożeństwo zakończyło się
około godz. 19.00 uroczystym błogosławieństwem zebranych.
Właściwie cała zima przebiegła dla nas Polaków dość spokojnie i dopiero wczesną wiosną, około
marca 1943 r. poczęły dochodzić
słuchy, także do mnie, że policja
ukraińska, która wysługiwała się
Niemcom uciekła z bronią do lasu.
I tak to policjanci ukraińscy z Werby uciekli do lasu Świnarzyńskiego,
tam organizując swoją bandę. Tak
mówili okoliczni Polacy, ponieważ
sami Ukraińcy mówili o sobie, że
tworzą partyzantkę ukraińską, aby

walczyć przeciwko Niemcom. I
Rzeczywiście, na ten czas nikt jeszcze nie obawiał się tych oddziałów
zbrojnych, tak było przynajmniej
w naszej okolicy i w moim domu
rodzinnym. Doprawdy trudno się
dziwić moim rodzicom, skoro niektórzy z tych partyzantów, często przyjeżdżali z lasu do naszego
domu, bowiem dobrze znali rodziców. Do dziś pamiętam ich twarze
i nazwiska: Mikitiuk i Sawczuk,
obaj wcześniej byli komendantami
posterunku ukraińskiej policji w
Werbie. Wiele razy miałam okazję
przysłuchiwać się rozmowom mojego tatusia, czy rodziców z nimi w
naszej kuchni. Oczywiście wracał
temat wojny i ukraińskiej partyzantki, Ukraińcy mówili wtedy zwykle
to samo: „ My i wy Polacy musimy
wspólnie zorganizować partyzantkę
zbrojną, wojsko polsko - ukraińskie,
aby wspólnie walczyć przeciwko
Niemcom. Stworzymy jedno państwo i będziemy razem walczyć.
Dlatego wstępujcie do naszej party-

Cóż to były za święta!
Edward Kamiński
Święta Bożego Narodzenia 1943
roku zapowiadały się „biblijnie”.
Przez na wpół zerwany dach zrujnowanej synagogi padał mokry
śnieg. Zaszyci po uszy w stercie
słomy, którą podrzuciła tu jakaś
życzliwa dusza, nasiąkaliśmy z
wolna wilgocią. Zwabiony naszą
obecnością, przyplątał się bezpański kundel. Witał nas w słomianej
pościeli pod ścianą z pięcioramienną gwiazdą (szóste ramię odpadło
z płatem tynku). Było niemal jak
w betlejemskiej stajence. Niczym
Trzech Króli przygnało nas tu z daleka.
Jeszcze pod koniec listopada 1943
roku – ja, 12-to letni wyrostek,
starsza o rok siostra Irena, brat Jędruś, niespełna 5-cio letni pędrak
i nasi rodzice uciekaliśmy przed
ukraińskimi „rezunami” z Równego na Wołyniu. Ulice 40 tysięcznego wówczas miasta zatłaczały
hitlerowskie dywizje Panzer Waffen. Wciąż groźne „wściekłe psy”
lizały tu rany po porażce w jednej z
największych bitew II Wojny Światowej pod Łukiem Kurskim. Deutsche Soldaten nie przypominali już
tych butnych z blitzkrieg i drang
nach osten w 1941 r. Radość była
patrzeć na ich zabłocone i postrzępione mundury, zapadnięte twarze
z parotygodniowym zarostem - ślady skrajnego wyczerpania. Grozą
wiało od oddziałów pancernych
SS, upokorzonych odwrotem, ale
jeszcze bardziej skłonnych kąsać
z wściekłości. Przemykając się
uliczkami trzeba było uważać by
nie „podpaść”, bo życie ludzkie nie
miało dla nich żadnej wartości.
6 listopada armia czerwona wypar-

ła Niemców z Kijowa i nacierała
w kierunku Żytomierza, zaledwie
150 kilometrów od Równego. W
odwrocie niemieckich dywizji,
ukraińskie bandy UPA upatrywały
szanse na samoistną Ukrainę bez
Lachów i Żydów. Totalna rzeź polskiej ludności zbliżała się z dnia
na dzień. Na obrzeżach miasta, w
dzielnicach willowych, kto jeszcze
nie zdążył uciec szedł pod nóż nacjonalistycznych „rezunów”. Wysiedleni przez Niemców z luksusowego domu do zdewastowanej,
śródmiejskiej rudery po wymordowanej rodzinie żydowskiej, byliśmy jak na ironię jeszcze zabezpieczeni obecnością koczujących tu
frontowców. Biły jednak już ostatnie dzwony do ucieczki.
Słono przepłacony urzędnik kolejowy, w transporcie towarowym
do Generalnego Gubernatorstwa,
podczepił nam dodatkowy wagon.
W końcowych dniach listopada, o
świcie, z bagażem ile, kto potrafił
unieść, chyłkiem by nie spostrzegła nas ukraińska straż kolejowa,
ładowaliśmy się do bydlęcego wagonu. Z paroma innymi rodzinami,
o głodzie, chłodzie ruszyliśmy w
nieznane, bez żadnej gwarancji na
przeżycie. W nieustannym strachu
(podróż to już osobne opowiadanie)
dotarliśmy do Krakowa. Nie pozwolono nam jednak opuścić stacji
i wagon skierowano do Miechowa.
W Miechowie zaś przeładowano na
dychawiczną, wąskotorową ciuchcię do Działoszyn; dalej już nas nie
posłano, bo tam kończyły się kolejowe rozjazdy. W miasteczku nie
wiedziano, co z uciekinierami zrobić i tak znaleźliśmy się na słomie
w zrujnowanej synagodze.
Nasz śpiewny, wołyński akcent,
poniektórym tubylcom nasunął po-

dejrzenia, co do naszej polskości.
Miejscowe chłopaczyska z miejsca
okrzyknęły nas Ukraińcami. Nawet
pytano czy to prawda, że mamy
czarne podniebienia, co ponoć miało być oznaką złych psów. Najgorsze mieliśmy jednak za sobą. Nawet znak równości między ofiarą
a katem, jaki nam dano nie miał
znaczenia. Z dwojga złego nowy
kwaterunek był lepszy od błogosławieństwa ukraińską siekierą.
Intonując kolędę „w żłobie leży”
nie traciliśmy nadziei na spędzenie
świąt pod stałym dachem. Miejscowy obywatelski komitet pomocy
uchodźcom obiecał jakieś normalne lokum dla wszystkich, ale z
tym w miasteczku były prawdziwe
trudności. (…)
Wreszcie dostaliśmy własny kąt.
Wprawdzie miał dach, ale w podłodze brakowało kilku desek. Jeden niezręczny krok i przez powałę można było zlecieć do piwnicy
pełnej wody, bo fundamenty domu
opływała rzeczka zwana Sancygniówką. (…)
Pomijając usterki, rezydencja nie
pozbawiona była urządzeń komfortowych. Chwała ludziom dobrej woli – komitet pomocy, mimo
skromnych możliwości, dwoił się
i troił, by zaspokoić naszą tęsknotę do pałacu. Rozhuśtaną drabinę
na piętro zastąpiono drewnianymi
schodami. W przepierzeniu przedsionka pojawiła się toaleta i kran z
bieżącą wodą. Miejsce zburzonego
pieca kaflowego zajął przenośny
piec kuchenny z rurą. Brak jednej
nogi uzupełniały podstawione cegły, miał za to zbiornik na wodę
obok paleniska. Była, więc ciepła
woda, znalazła się też miednica i
wiadro. Pokój wyposażono w stół,
taboret, krzesło oraz łóżko, na którym można było siedzieć przy sto-
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zantki, byśmy byli razem. Jeśli macie jakąś broń ukrytą, to bierzcie ze
sobą, wszystko się przyda. ” .
Takich rozmów pamiętam wiele,
może także dlatego, że jakoś nasi
ludzie im nie dowierzali i nie bardzo
w szeregi ich partyzantki się garnęli. Podobnież i mój brat Feliks, który miał wtedy 19 lat nie chciał iść z
nimi do lasu. Zapamiętałam szczególnie jedną z takich wizyt, kiedy
go usilnie znów namawiali, choć nie
zmuszali. Na szczęście miał przeczucie i nie poszedł, niestety jego
dobry kolega Cezary Omański lat
19 dał się namówić i od tej pory ślad
po nim zaginął. To był nasz sąsiad
przez miedzę, akurat dobrze to pamiętam, ponieważ kiedy Ukraińcy
jeszcze do nas zachodzili, przychodziła także matka Cezarego, miała
na imię Felicja i płakała biedaczka,
zatroskana za synem. Na to oni zwykle odpowiadali spokojnie tak: „
Proszę się niczego nie obawiać, syn
ma się dobrze, a do domu nie może
na razie przyjść, bowiem wszystkich

le. Pod ścianami na podłodze leżały
dwa sienniki wypchane świeżą słomą.
Błogie ciepło z rozgrzanej płyty
kuchennej przywracało sens i barwę życiu. Grzech było oczekiwać
więcej. Jest jednak coś w naturze
człowieka, że gdy osiągnie jedno,
chce czegoś więcej(…)
Z pierwszą gwiazdką niecierpliwie
wypatrzoną przez Jędrka za oknem,
zapłonęły świece. Ukazał się stół
nakryty białym obrusem. Stół niezwykły, a na nim 12 potraw. Dwanaście potraw wyczarowanych z
główki kapusty, kilku cebul, pęczka marchewki, paru buraczków,
ziemniaków, tartej bułki, zacieru
pomidorowego, mąki, odrobiny
przypraw i tylko mamie wiadomo,
z czego tam jeszcze. Magia stołu zaczarowała obskurne wnętrze.
Zniknęły obite tynki ścian i dziury w podłodze. Nic to, że obrus
był tylko czystym prześcieradłem
z łóżka, że każdy wyszczerbiony
talerz był z innej parafii, a noże i
widelce już dawno winny odejść
w stan spoczynku. Barszczyk nie
zdążył jeszcze naciągnąć koloru z
czerwonych buraczków, a dwa solone śledzie z beczki za krótko moczyły się w słoiku. Nic to, że dania
z ryb były tylko mamie znaną, jarską kombinacją jarzyn i przypraw.
Smakowały jak ryba. Tradycja 12
potraw wigilijnych została zachowana.(…)
Teraz, po latach przy wigilijnym
stole, odżywa pamięć o tamtej wieczerzy okupacyjnej w 1943 roku.
Ach cóż to były za święta!
Fragmenty artykułu; „Cóż to były
za święta!” Edwarda Kamińskiego
Z http://www.strony.ca/Strony8/
articles/article04.html

nas obowiązuje dyscyplina wojskowa oraz tajemnica służbowa, a to
wszystko na wypadek zachowania
środków bezpieczeństwa. Jak tylko
będzie mógł, dostanie przepustkę i
przyjedzie do domu. ” (…)
Rosnący strach przed utratą życia
przemógł wolę rodziców i już dzień
lub dwa po Matce Bożej Szkaplerznej, nasza grupa nocą wyruszyła do
Włodzimierza Wołyńskiego. Szliśmy ponad rzeką Turią, łąkami i zaroślami, po drodze były mokradła,
a nawet bagna, ale na szczęście nic
się nikomu nie stało i bez większych
przeszkód nad ranem dotarliśmy do
miasta. (…)
W sierpniu 1943 r. ukraińscy nacjonaliści napadli zbrojnie na
naszą kolonię Jasionówka i rozpoczęli mordowanie wszystkich,
którzy jeszcze pozostali w swoich
domach…………..
Jest to fragment : „WSPOMNIENIA LEOKADII MICHALUK Z
D. POŁUDNIEWSKA Z KOLONII
JASIONÓWKA W POW. WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI NA WOŁYNIU 1935 – 1944”
Opracowanych przez Sławomira
Tomasza Rocha i opublikowane w całości na : http://wolyn.
btx.pl/index.php/component/
content/article/1-historia/371wspomnienia-leokadii-michaluk-zd-poudniewska.html
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Czy UPA nosiła mundury?

Ройовий

Чотовий

Бунчужний сотні

Сотенний

Курінний
бунчужний

Petro Olijnyk-„Enej” (1909-1946). Jeden z wyższych dowódców UPA na Wołyniu. Bezpośrednio
kierował ludobójstwem na ludności polskiej. Znany z sadystycznego okrucieństwa, m.in. własnoręcznie odrąbywał głowy ofiarom. Na fotografii z
okresu działalności w UPA widzimy go w skórzanym płaszczu (niemieckim?) i cywilnej czapce. A
gdzie mundur?
Fot. ze zbiorów Adama Cyry.

mieckie mundury lub ich fragmenty.
Wydaje się to oczywiste zważywszy
na fakt, że przed utworzeniem UPA
wielu z nich służyło w niemieckich
formacjach policyjnych i wojskowych. Sam dowódca UPA Szuchewycz lubił paradować w niemieckim
mundurze wojskowym (miał stopień
kapitana Wehrmachtu). Po 1944 roku
natomiast dla konspiracji przebierali
się w mundury sowieckie. Na połuКурінний

Командир загону

Командир
Воєнної Округи

Краєвий
командир УПА

dniowo-wschodnich terenach Polski
po 1945 roku członkowie UPA idąc
mordować polską wieś przebierali
się też w mundury Wojska Polskiego. Wynikało to nie tylko z konieczności konspiracji, ale także stąd, że
zbrodniczy podstęp stanowił jedną z
ulubionych metod działania tej formacji.
Generalnie jednak UPA żadnych
własnych mundurów nie nosiła, co
jest zupełnie zrozumiałe, ponieważ
jako partyzantka musiała się przede
wszystkim konspirować. Najwyżej
jakieś tryzuby naszyte na cywilne
ubranie lub czapkę i to wszystko.
Te mundury z internetowej planszy,
to albo jakiś wymysł współczesnych
preparatorów historii UPA, albo
oryginalny projekt, który jednakże
nigdy nie doczekał się realizacji ze
względu na klęskę i upadek UPA.
Także dzisiaj pogrobowcy UPA
mają problemy z umundurowaniem.
Podczas różnych uroczystości ku
czci Bandery i OUN-UPA we Lwowie, mających charakter niemal religijnych obrzędów, weterani UPA
pojawiają się ubrani w mundury posowieckie, a nawet polskie (!). Takie
problemy są nie do uniknięcia, jeśli
tworzy się historię na mitach i kłamstwach.

Головний
командир

Plansza z ukraińskiej Wikipedii (jest też w polskiej Wikipedii) przedstawiająca rzekome mundury UPA.

BOHDAN PIĘTKA
W polskiej Wikipedii można przeczytać, że UPA „walczyła o niepodległość Ukrainy z wojskami niemieckimi, partyzantką sowiecką i
polską”. Już w tym krótkim zdaniu
znajdują się przynajmniej dwa ordynarne kłamstwa. UPA nie walczyła o
niepodległość Ukrainy, tylko o utworzenie jednolitego etnicznie ukraińskiego państwa faszystowskiego.
Dla osiągnięcia tego celu była gotowa na daleko idące podporządkowanie polityczne tego państwa hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej,
czego nigdy banderowcy nie kryli
(np. dowódca UPA Szuchewycz godził się w rozmowach prowadzonych
z hitlerowskimi dygnitarzami w latach 1943-1944 na taki status „samostijnej Ukrainy”, jaki miał Protektorat Czech i Moraw!).
Z tego też powodu UPA nigdy nie
walczyła z „wojskami niemieckimi”.
Jest to najohydniejszy wymysł banderowskiej propagandy.
Niemcy zawsze byli dla banderowców pożądanym sojusznikiem, nigdy wrogiem. Nawet wtedy, gdy
za samowolne utworzenie „rządu”
J. Stećki umieścili Banderę i jego
najbliższych współpracowników w
specjalnej strefie obozu koncentracyjnego Sachsenhausen (tzw. Zellenbau), mającej charakter luksusowego
więzienia z przeznaczeniem dla pro-

minentnych więźniów (siedzieli tam
m.in. gen. Stefan Rowecki-Grot, premier Austrii Kurt von Schuschnigg,
czy premier Francji Paul Reynaud).
Nawet wtedy Bandera i jego otoczenie deklarowali lojalność wobec hitlerowskich Niemiec.
Dalsza lektura wpisu dotyczącego
UPA w polskiej Wikipedii skłania
do wniosku, że jego autorzy (autor?)
znajdują się pod wpływem historiozofii „Gazety Wyborczej” (być może
są to nawet jej redaktorzy). Największą bzdurą, która od razu rzuca się w
oczy jest plansza z rzekomymi mundurami UPA (powyżej), jakie mieli
nosić kolejno dowódcy roju, czoty,
sotni, kurenia, zagonu i okręgu oraz
krajowy i główny dowódca UPA.
Została ona bezkrytycznie przekopiowana z ukraińskiej Wikipedii.
Trzeba sobie zadać pytanie co to jest
mundur? Jest to określony stosownymi przepisami specjalny ubiór
wojska, policji lub straży pożarnej,
posiadający m.in. oznaki rodzaju
służby i dystynkcje stopnia. Formacje umundurowane są instytucjami
państwa, powoływanymi na podstawie konstytucji i odpowiednich
ustaw celem ochrony jego niepodległości i bezpieczeństwa.
Autorzy ukraińskiej, a za nimi polskiej Wikipedii sugerują zatem, że
Ukraińska Powstańcza Armia była
siłą zbrojną jakiegoś państwa, albo

miała taki charakter, skoro posiadała
umundurowanie.
Tymczasem była to formacja terrorystyczna powołana do życia przez
banderowską frakcję Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów.
Wspomniane stopnie (od dowódcy
roju do głównego dowódcy UPA)
rzeczywiście w niej istniały, ale były
to stopnie nadawane przez organizację, a nie państwo.
Członkowie UPA składali przysięgę
na wierność Stepanowi Banderze,
OUN-B i Ukrainie w znaczeniu pojęcia ogólnego, a nie bytu politycznego
(takowy bowiem wtedy nie istniał).
Nie można więc tych stopni traktować jako normalnych stopni wojskowych, a UPA uważać za normalną
siłę zbrojną.

Weterani UPA podczas współczesnych obrzędów ku czci S. Bandery we Lwowie. Są ubrani w posowieckie
mundury z autorskimi przeróbkami (czapka, krawat z tryzubem, pas z koalicyjką). Nie są to w żadnym
wypadku mundury prezentowane na planszach w ukraińskiej i polskiej Wikipedii.
Fot. ze zbiorów Adama Cyry.

Może ktoś powiedzieć, że mundury
noszą również różne organizacje,
np. harcerstwo lub Zakon Maltański.
Nikt kto jednak trochę zna historię
nie będzie się upierał, że UPA należała do tego typu organizacji.
Jak zatem to było z tymi mundurami UPA? W zachowanych relacjach świadków, którzy zetknęli się
z UPA i to przeżyli nie ma żadnych
wzmianek na temat sugerowanego
przez ukraińską i polską Wikipedię
umundurowania. Wręcz przeciwnie.
Jest mowa o tym, że upowcy chodzili niejednokrotnie ubrani w nie-

Obchody dwudziestolecia niepodległości Ukrainy we Lwowie 24 sierpnia 2011 r. Starszy mężczyzna trzymający na jednym drzewcu dwie flagi – niebiesko-żółtą Ukrainy i czerwono-czarną UPA (prawdopodobnie
weteran UPA) – jest ubrany w przedwojenny polski mundur wojskowy bez oznak i dystynkcji.
Fot. Adam Cyra.

Zostań korespondentem Kresowego Serwisu Informacyjnego
i skontaktuj się z nami:

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

Kresowy Serwis Informacyjny - 1 grudnia 2011 - strona 7

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Komentarz do wypowiedzi Jerzego Hoffmana o
powieści Czornyj woron Wasyla Szklara

Michał Urban

W zamieszczonym powyżej wywiadzie znany nie tylko w Polsce
reżyser, autor adaptacji Trylogii Jerzy Hoffman wspomina o plotkach,
dotyczących potencjalnej ekranizacji
historyczno-przygodowej powieści
ukraińskiego pisarza Wasyla Szklara
pt. Czornyj Woron (Czarny Kruk).
Reżyser, znany z kilku polsko-ukraińskich projektów filmowych, deklaruje, że nie chce ekranizować powieści.
Jako powód decyzji podaje fakt, że
jest ona przesycona wątkami szowinistycznymi i antyrosyjskimi, jakich
nie można zaakceptować. W tym
momencie warto przybliżyć polskim
czytelnikom, co jest przedmiotem
rozmowy.
Załyszeneć. Czornyj Woron to utwór,
wydany w 2009 r. od razu przez dwa
wydawnictwa: kijowski „Jarosławiw
Wał” oraz charkowski „Klub simejnoho dozwilla”. W 2011 r. to drugie wydawnictwo dokonało drugiej edycji
książki w odpowiedzi na olbrzymie
zainteresowanie, wywołane nie tylko
przyznaniem w tym roku Szklarowi
najbardziej prestiżowej nagrody literackiej na Ukrainie – Szewczenkowskiej Premii – ale również w związku
z licznymi kontrowersjami wokół tejże książki.
Powieść jest fabularyzowaną wersją
historii ostatnich lat partyzanckiego
ugrupowania – dawnych żołnierzy
armii Symona Petlury, jacy opierali
się władzy bolszewików w latach 20.
Miejsce akcji to lasy Chłodnego Jaru
(w obecnym obwodzie czerkaskim na
centralnej Ukrainie). Szklar pracował
nad książką 13 lat, w pracy twórczej wykorzystał relacje krewnych
i wspomnienia okolicznej ludności
oraz dokumenty z archiwów Czeka.
Widzimy więc, że Szklar miał szanse
na stworzenie naprawdę pasjonującej

opowieści o młodych ludziach, jacy
oddali życie dla walki z bolszewickim
terrorem. Autor nadał jednak opowieści cechy, jakie wywołały spore kontrowersje na Ukrainie.
Powieść Szklara nie jest pracą naukową, ale beletrystyką. Widać jednak,
że autor postawił sobie wysoki cel:
rozpowszechnić pamięć o ostatnich
bojownikach przeciw bolszewizmowi, podnieść ich do rangi bohaterów,
zapewniając przy tym czytelnikom literacką przygodę. Utwór Szklara nosi
bowiem cechy powieści awanturniczej – inspiracje, wzięte od Sienkiewicza, są zauważalne od razu. Naszemu
pisarzowi krytycy zarzucali wielokrotnie „papierowość” postaci; zarzut
ten, w moim odczuciu, zdecydowanie
odnosi się do pisarstwa Szklara. Postaci, ich wypowiedzi, opisy przygód
czy nawet sceny miłosne – wszystko
to jest „grubo ciosane”. Co prawda,
walory literackie Czornego Worona
zebrały wiele przychylnych opinii na
Ukrainie; na przykład, pisarz i poseł
Jarosław Jaworiwśkyj powiedział,
że „nie mógł oderwać wzroku od tej
powieści” i rekomendował ją kolegom z parlamentarnych ław. Zresztą, samo przyznanie tak prestiżowej
nagrody tej książce świadczy o tym,
jak oceniane są zdolności Szklara
przez literackie gremia. Być może,
chodzi o czynnik, jaki dobitnie wyraził ukraiński internauta: „Tegoroczne
przyznanie Szewczenkowskiej Premii
nareszcie wykonało nałożoną na tę
nagrodę rolę: popularyzację ukraińskiego słowa”.
Nie zapominajmy bowiem, że Ukraina wciąż podlega kulturalnej ekspansji z Rosji i jest zalewana przez rosyjskie książki, filmy, piosenki i audycje
TV. Fakt, że pewien pisarz wydaje
książkę awanturniczą – a więc „lekką,
łatwą i przyjemną”, jaka może lepiej
niż niszowe produkcje ukraińskich in-

telektualistów konkurować z rosyjską
„popsą”, a do tego poświęca ją kwestiom walki narodowowyzwoleńczej
– z pewnością uradował ukraińskich
działaczy kulturalnych.
Powieść Szklara to jednak literatura
niższej próby. Co więcej, z książką tą
łączą się kolejne problemy. Jako główny cel Szklar założył sobie uczczenie
petlurowskich partyzantów i podkreślenie tego, że walczyli oni o wolną
od bolszewizmu Ukrainę. Przyjęty
przez niego sposób pisania przynosi
jednak czytelnikowi wnioski odmienne od założonych przez autora. Szklar
pisze wprost, że sytuacja partyzantów
Chłodnego Jaru była ekstremalna –
nie mieli oni szans na zwycięstwo.
Walczyli dosłownie do ostatniej kropli krwi, do unicestwienia. Żołnierze
Czarnego Kruka w ujęciu Szklara
przekraczają jednak granicę między
poświęceniem a fanatyzmem.
Ponadto, opisy życia „leśnych ludzi”
oraz akcji bojowych są odbierane –
jak wynika z lektury komentarzy w
Internecie –jako zwykły bandytyzm.
Szklar opisuje bez ogródek partyzanckie życie na krawędzi. Ale w ten sposób dokonuje „odbrązowienia” a nie
heroizacji swoich bohaterów.
I nareszcie, pozostaje kwestia antyrosyjskiej ksenofobii Szklara. Sam
pisarz twierdzi, że jego książka nie
jest antyrosyjska, lecz wymierzona przeciw zaborcom. A negatywne
opisy wrogów są jak najbardziej na
miejscu, w końcu Rosjanie są czarnymi charakterami w powieści – utrzymuje Szklar. W pewnym sensie ma
on rację, a licentia poetica zawsze i
wszędzie daje literatom szerokie pole
do popisu. Wskazanie na zbrodniczy
charakter reżimu bolszewickiego też
nie jest niczym niewłaściwym. Problem w tym, że Szklar przekracza te
granice i stosuje szowinistyczne czy
nawet niesmaczne sposoby przed-

Pomijane dziedzictwo Kresów
Bożena Cząstka-Szymon
Cała ogromna część Europy, leżąca
między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem była
jedną szachownicą ludów, pełną
wysp, enklaw
i najdziwniejszych kombinacji ludności mieszanej. W wielu miejscach
każda wieś, każda grupa społeczna,
każdy zawód niemal mówił odmiennym językiem. W mojej ojczystej
dolinie średniego Dniestru ziemianie mówili po polsku, włościanie –
po ukraińsku, urzędnicy po rosyjsku
z odcieniem odesskim, kupcy – po
żydowsku, cieśle i stolarze, jako
filiponi i staroobrzędowcy – po rosyjsku z odcieniem nowogródzkim,
kabannicy mówili swym własnym
narzeczem. Prócz tego w tej samej
okolicy były jeszcze wsie szlachty
zagrodowej mówiącej po polsku,
takiejże szlachty mówiącej po ukraińsku, wsie mołdawskie mówiące
po rumuńsku; Cyganie mówili po
cygańsku…
Jerzy Stempowski, W dolinie Dniestru
Niewiele jest krajów, którym hi-

storia tak diametralnie zmieniała
granice . Dzisiejszy kształt Polski,
ustalony na międzynarodowych
konferencjach w Teheranie i Jałcie, nawiązujący zasadniczo do
ziem piastowskich , jest pod względem powierzchni mniejszy o 1/5
w stosunku do międzywojennej
Rzeczypospolitej. Ta z kolei nie
pozostawała w granicach państwa
przedrozbiorowego.
Młode pokolenie nie jest dziś świadome tego, że przez kilka wieków
(ponad 600 lat) na dawnej Rusi
Czerwonej, a od 1385 roku na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego była obecna polska kultura, a
tym samym cywilizacja zachodnioeuropejska.
Pamięć o Kresach Wschodnich
przechowują i upominają się o nią
głównie ekspatrianci – byli mieszkańcy tamtych terenów i ich rodziny . W czasach komunistycznych
dopiero po tzw. odwilży można było
tylko w niewielkim stopniu poruszać tematy przeszłości kulturowej
Kresów. Ostatnie dwudziestolecie
pokazało rozziew między działaniami oficjalnymi (politycznymi) i
społecznymi .

W artykule chciałabym się skupić
na przypomnieniu niektórych faktów historycznych, charakteryzujących podstawy polityczne państwa
wielonarodowego, wieloetnicznego
i wielowyznaniowego, jakim była
Rzeczpospolita Obojga (właściwie
trojga) Narodów w Europie od połowy XIV po wiek XVIII.
Na tym tle chcę pokazać wybrane
aspekty kulturowe Kresów i uzmysłowić pomijanie Kresów Wschodnich we współczesnej polityce
oświatowo-kulturalnej Polski.
Nadrzędnym celem artykułu jest
również zachęcenie przyszłych nauczycieli do podejmowania różnych
działań dydaktycznych prowadzących do rozwijania tożsamości kulturowej i etnicznej uczniów.
Warto rozpocząć od słów preambuły unii horodelskiej z października
1413 roku:
Wiadomo wszystkim, że nie dostąpi łaski zbawienia, kto nie będzie
wspierany tajemnicą miłości, która
promienieje własną dobrotą, zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy,
odmienia nienawiście, uśmierza
gniewy i dodaje wszystkim pokarm
pokoju, rozproszone zbiera, znękane
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stawiania Rosjan (podkreślam – nie
bolszewików, Rosjan). Momentami
są one wręcz kuriozalne, jak napisana
według wszystkich prawideł topornego humoru historyjka z pojmaną
członkinią sztabu bolszewickiej bezpieki, przedstawioną jako sprzedajna
bladź.
Książka Szklara wzbudziła potężne
kontrowersje na Ukrainie. Z jednej
strony, nie dziwią głosy sprzeciwu pochodzące ze strony „piątej kolumny”
Moskwy na Ukrainie – jakiej nie jest
w smak wychwalanie antybolszewickiego oporu. Z drugiej strony, wielość
prowokacyjnych wątków w Czornym
Woronie wzbudziła autentycznie oburzenie części społeczeństwa ukraińskiego.
Dla pozostałej części społeczeństwa
ukraińskiego – tej nastawionej patriotycznie, uznającej konieczność
stawienia oporu rosyjskiej ekspansji
kulturowej – Szklar stał się idolem.
Mowa o ludziach, jacy odczuwają
zagrożenie ze strony Rosji, podkreślają na każdym kroku ukraińskość,
a zarzuty o ksenofobię przyjmują jak
pochwałę pod swoim adresem. Nierzadko przedstawiciele tej części społeczeństwa, niestety, utożsamiają się
z ruchem neobanderowskim. Zresztą,
Szklar został zaproszony jako gość
tegorocznej edycji festiwalu „Bandersztat” w Łucku.
Naturalnie, są i Ukraińcy, którzy kwitują całe zamieszanie: „cia knyżka
słabka ta newarta takoho hałasu”.
Jeśli chodzi o kontrowersje na szczeblu oficjalnym: Szklar w 2011 został
ogłoszony laureatem Szewczenkowskiej Premii. Wystosował jednak list
do prezydenta Janukowycza, w którym ogłosił, że nie przyjmie nagrody,
dopóki prezydent nie zdymisjonuje
niechętnego ukraińskiej kulturze ministra edukacji, Dmytra Tabacznyka.
Szklar nie jest wymieniany w oficjal-

nym spisie laureatów nagrody.
Szklar już w 2009 r. wspominał o chęci współpracy z Hoffmanem – który
od czasu ekranizacji Ogniem i mieczem jest uznawany we Wschodniej
Europie za fachowca od historycznych superprodukcji – nad ekranizacją swojego utworu. Decyzję i motywację Hoffmana możemy przeczytać
w wywiadzie. Z pewnością, Szklar
uważał, że Hoffman zainteresuje się
książką – opowiada ona przecież o
petlurowcach, czyli sojusznikach Polski w walce z ZSRR.
Zresztą, powieść Szklara zawiera
pewne odniesienia do Polski. Już
pierwsze zdania kreślą obraz klęski
ukraińskiej walki narodowo-wyzwoleńczej, w której udział mają i
Polacy, którzy nie wywiązali się z
sojuszniczych obowiązań: „Armia
UNR znalazła się jako internowana
za drutem kolczastym dawnych polskich sojuszników”. Z drugiej strony, jedyni Polacy, jacy pojawiają się
w książce, to postaci pozytywne:
pogranicznicy i policjanci, jacy pomagają wodzowi partyzantów oraz
jego dziewczynie uciec z ZSRR
do Polski. Co ciekawe, przy okazji
opisu petlurowskiego atamana pojawiają się również kąśliwe uwagi
pod adresem ukraińskich rodaków
z zachodniej części Ukrainy. Zresztą, Szklar postawił sobie jako jeden
z celów pokazanie, że świadomość
narodowa i gotowość do walki o
wolność były w I poł. XX w. silniejsze na Ukrainie Wschodniej – a nie
Zachodniej, jak twierdzi znakomita
większość historyków i politologów.
Powieść Załyszeneć. Czornyj Woron i towarzyszące jej kontrowersje
to jeszcze jeden przykład, pokazujący „Kulturkampf”, jaki toczy się
wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego.

krzepi, nierówne gładzi, krzywe prostuje, wszystkie cnoty wspomaga, a
żadnej nie szkodzi, miłuje wszystko
i, jeśli kto pod jej skrzydła się schroni, znajdzie bezpieczeństwo i nie
będzie się obawiał znikąd napadu,
przez nią prawa się tworzą, królestwa rządzą, miasta porządkują i stan
Rzeczypospolitej do najlepszego
końca dochodzi; ona się we wszystkich cnotach wybornie mieści, a kto
nią pogardzi, ten wszystko utraci .

wości i wyznań w celu „wydźwignięcia ojczyzny z upadku aż do zupełnej
niepodległości”.
Te fakty są mało znane. Nie znajdziemy ich w podręcznikach, nie
usłyszymy w radiu, nie zobaczymy
w telewizji publicznej. A przeciwnie! W środkach komunikacji masowej wmawia się Polakom ksenofobię oraz próbuje uczyć tolerancji i
wielokulturowości .
A Kresy przez wiele wieków były
przykładem wspólnych tradycji
historycznych, kulturowych i gospodarczych licznych narodów
słowiańskich i bałtyckich z uczestnictwem Żydów i Ormian, a także
Tatarów, Karaimów oraz Niemców.
Sąsiedztwo różnych kultur umożliwiało ich przenikanie, różnorodność
religii prowadziła do tolerancji. Tak
było przez ponad połowę tysiąclecia
na olbrzymich terenach środkowo-wschodniej Europy. Badaniem tego
fenomenu zajmują się historycy,
literaturoznawcy , a także etnografowie i etnolodzy oraz językoznawcy. Trzeba przyznać, że Kresy dały
Polsce ogromną rzeszę wybitnych
dowódców , polityków , naukowców , twórców kultury: literatów ,
artystów (w tym malarzy , aktorów ,
muzyków ), sportowców ; podobnie
– innym narodom, wymieńmy m.in.
wybitnych działaczy i przedstawi-

Zawartość treściowa tego fragmentu daje wyobrażenie, czym była unia
horodelska; przekazuje także wartości uniwersalne, które powinny
się znaleźć w każdym podręczniku
historii adresowanym nie tylko do
polskiego ucznia. Za dwa lata jesienią (10 X 2013 roku) będziemy obchodzić sześćsetlecie unii. Zapewne
niewielu Polaków wie o tym, że Horodło leży po lewej, czyli po polskiej
stronie Bugu, oraz o tym, iż w 1861
roku, a więc w przededniu Powstania
Styczniowego, Polacy zjechali się na
pola pod Horodłem (przybyło tam
około 30 tys. ludzi z wszystkich zaborów), by jako przedstawiciele potomków wszystkich ziem, województw i
miast dawnej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej ponowić unię Polski i
Litwy z Rusią na zasadzie zupełnego
równouprawnienia wszelkich narodo-
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cieli izraelskiej dyplomacji czy badacza krymskich Karaimów – Abrahama Firkowicza (1786/7-1874),
pochodzącego z Łucka. To na tych
ziemiach budowano twierdze dla
bezpieczeństwa całości Rzeczypospolitej. To tam powstawały ośrodki kultury ormiańskiej i żydowskiej
(m.in. wspólnoty chasydzkie i szkoły rabinackie).
Lwów, przyłączony do Polski przez
Kazimierza Wielkiego, jest do dziś
– jako jedyne miasto w Europie –
siedzibą trzech arcybiskupstw katolickich: rzymskiego, greckokatolickiego i ormiańskiego. Ze Lwowa
właśnie pochodził Jan Leopolita,
prof. Akademii Krakowskiej i redaktor przekładu Biblii Leopolity,
drukowanej w Krakowie (1561,
1575, 1577). Kresy to miejsce pochodzenia księdza Stanisława Orzechowskiego (gente Ruthenus, natione Polonus).
Tam również przyszedł na świat
Mikołaj Rej (w Żurawnie), którego
język dowodzi związku z kresową
polszczyzną. Tam pod Lwowem
urodził się Mikołaj Sęp-Szarzyński.Z Kresami związana jest też część
literatury mieszczańskiej z Szymonem Szymonowicem ze Lwowa,
który w Roxolaniach dał opis Rusi
Czerwonej, braćmi Szymonem i Józefem Bartłomiejem Zimorowicami
(Roksolanki, Sielanki nowe ruskie
– 1663). Dodajmy jeszcze opisy
licznych wojen XVII wieku – Stanisława Żółkiewskiego i Samuela
ze Skrzypny Twardowskiego . W
okresie oświecenia tematykę kresową znajdujemy m.in. w Sofiówce
S. Trembeckiego. Przypomnijmy
też działalność Wacława Seweryna
Rzewuskiego. Kresy stanowią tło
lub tematykę dla większości dzieł
polskiego romantyzmu (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński – Nie-Boska Komedia), to też – tzw.
ukraińska szkoła poetów (Antoni Malczewski z Marią, Seweryn
Goszczyński z Zamkiem kaniowskim i Nocą w Zofiówce, Józef Bohdan Zaleski – z Duchem od stepu
czy Michał Czajkowski – z Powieściami kozackimi). Osobne miejsce
trzeba poświęcić Wincentemu Polowi , ze względu na wielopłaszczyznowość jego działań, ponieważ to
i poeta, i powstaniec listopadowy,
odznaczony krzyżem Virtuti Militari, i podróżnik, wymieniany w przewodnikach górskich jako odkrywca
Gorganów, i profesor geografii. A ile
dzieł polskich pozytywistów wyszło
spod piór Kresowiaków, opiewających Grodzieńszczyznę czy Dzikie
Pola (Orzeszkowa, Sienkiewicz,
Kraszewski).
Wspomnijmy jeszcze o malarzach
pejzażu kresowego – Janie Stanisławskim, Józefie Chełmońskim,
Leonie Wyczółkowskim, Teodorze
Axentowiczu, Ferdynandzie Ruszczycu i Kazimierzu Sichulskim oraz
twórcach scen batalistycznych i rodzajowych – Józefie Brandcie, Juliuszu i Jerzym Kossakach i innych.
O wpływie polskiej kultury, języka
na kraje ościenne tak pisze J. Kleiner: „Promieniuje kultura polska na
wschód i południe, wpływa silnie na
Moskwę, działa na Wołoszczyznę;
w drugiej połowie stulecia wybitny poeta wołoski [Miron Kostyn
– B.C.-S.] pisać będzie po polsku”.
Irena Bajerowa dodaje w stosunku
do polszczyzny:
Swym autorytetem ogólnokomunikacyjnym staje się (…) językiem
ogólnej komunikacji w całej Europie środkowo-wschodniej, od północy do południa i jako tzw. język

strefowy pełni tam tę funkcję co
dziś język angielski (w świecie).
Współcześni powiadają, że znany
jest „wśród licznych nacji od Morza Lodowatego po Adriatyk”, że
jest tam koniecznie potrzebny do
rozwoju stosunków międzynarodowych, bo np. nawet na dworze sułtana tureckiego jest w powszechnym
użyciu .
Wiele wojen z Tatarami, Mołdawianami, Kozaczyzną, Szwedami,
Moskwą rozgrywało się na terenach
kresowych. Wojska od Grunwaldu
po Monte Cassino złożone były z
żołnierzy różnych religii, języków i
narodowości.
To są fakty, o których wielu Polaków
nie wie, a dla współczesnej młodzieży takie pojęcia historyczno-geograficzne, jak Inflanty, Żmudź,
Litwa, Grodzieńszczyzna, Polesie,
Wołyń, Podole, Ukraina czy Pokucie są mało znane i granice między
tymi terenami są niewyraźne . Rok
1945 wyeliminował Kresy politycznie, a komuna i postkomunistyczny
okres „wymazały” z pamięci Kresy;
nawet w słownikach poprawnościowych językoznawcy nie widzą potrzeby rozstrzygnięć co do odmiany i pisowni niektórych kresowych
nazw geograficznych (dotyczy to
m.in. rzeki Smotrycz, nad którą leży
Kamieniec Podolski, miasta Śniatyn/Śniatyń, pisowni określenia ormiańskokatolicki ).
Żyjemy w czasach, kiedy rzetelna
wiedza nie jest doceniana, nauczyciele tracą autorytet, idolami stają
się tzw. celebryci – aktorzy, piosenkarze, modelki, dziennikarze (np.
Kuba Wojewódzki) czy do niedawna uczestnicy Big Brothera. To oni
kształtują poglądy, to oni wypowiadają się na tematy historyczne .
Jak już wspomniano, świadomość
historyczna nie tylko młodego pokolenia jest często nikła, niemal
wprost proporcjonalna do polityki
oświatowej, w której brakuje miejsca
na kształcenie patriotyzmu, a Kresy
pomijane są chyba celowo (tę lukę
częściowo wypełnia cotygodniowy dodatek Kresowy dołączany w
czwartek do „Rzeczpospolitej”).
Jeśli tylko pojawią się w I, II programie telewizji czy na „Polonii”
wartościowe audycje typu Goniec
Kresowy red. Ewy Szakalickiej, to
po pewnym czasie znikają… Innym
przykładem nieobecności w mediach
jest nakręcony kilkanaście lat temu
film oświatowy oparty na tekstach
wspomnieniowych J.U. Niemcewicza, J.I. Kraszewskiego i J. Iwaszkiewicza Romantyczne podróże do Polski – emitowany dawniej w niedziele
w godzinach porannych. Ostatnio
zlikwidowano również wiele audycji o tematyce kresowej w programach ogólnopolskim i lokalnych
telewizyjnych i radiowych.
Zatrważa to, że przez 22 lata niepodległej Polski nie doczekaliśmy
się filmów odtwarzających przeszłość ojczyzny (w tym kresowej).
Tak więc w szkole w związku z
omawianiem utworów J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, B. Schulza
czy A. Kuśniewicza oraz Z. Kossak-Szczuckiej nauczyciel nie ma możliwości posłużenia się materiałami
filmowymi. Może jedynie posiłkować się wydawnictwami albumowymi, reprodukcjami obrazów np.
J. Chełmońskiego. Ale to jednak nie
to samo, ponieważ na młodzież silniej oddziałuje obraz filmowy.
Pojawiają się wprawdzie sfilmowane rekonstrukcje historyczne,
np. pierwszej wywózki na Sybir z
lutego 1940 i największej bitwy

kawaleryjskiej XX wieku z sierpnia
1920 roku pod Komarowem. Nie są
to jednak w pełni wartościowe materiały dydaktyczne.
Przy okazji warto zwrócić uwagę
na pewien rodzaj manipulowania
historycznego, Próbuje się dokonywać swoistego wartościowania
– otóż klasyfikuje się uroczystości
na lepsze, urządzane z pietyzmem
oraz na gorsze (można odnieść wrażenie, że te ostatnie są ledwo tolerowane). Do pierwszej grupy trzeba
zaliczyć obchody sześćsetlecia bitwy pod Grunwaldem, rocznice – o
charakterze międzynarodowym – F.
Chopina i Cz. Miłosza. Do drugiej
grupy natomiast należałoby włączyć „anemiczne” upamiętnienie
rocznic: czterechsetlecia bitwy pod
Kłuszynem (2010) oraz dziewięćdziesięciolecia bitwy pod Zadwórzem , ważnego epizodu wojny bolszewickiej (to ona uratowała Lwów
przed Armią Konną S. Budionnego,
a przeszła do historii pod nazwą polskich Termopil ). Ponadto minęło
bez echa zwycięstwo pod Smoleńskiem z 1611 roku. Nikt nie ośmieli
się nawet przypomnieć, że w tym
samym 1611 roku car Wasyl Szujski
z braćmi składał hołd Zygmuntowi
III Wazie w Warszawie podczas obrad Sejmu .
Innym uroczystościom, związanym
częściowo z Kresami, nadano również charakter drugorzędny. Skromnie przeszła 100. rocznica śmierci
Marii Konopnickiej. A przecież jej
pogrzeb przed wiekiem zgromadził
we Lwowie 50 tys. mieszkańców .
Utwory autorki Roty są nieobecne
we współczesnych podręcznikach
do nauczania zintegrowanego. Podobnie niezauważalny w mediach
był Rok Elizy Orzeszkowej. Ogłoszony przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza w Warszawie w stulecie śmierci pisarki,
która dwukrotnie kandydowała do
Nagrody Nobla, ograniczył się do
dwudniowej konferencji naukowej
w Warszawie i kilku popularnonaukowych w innych miastach. Polskie
media nie zareagowały ani na stulecie śmierci pisarki, ani na 170. rocznicę jej urodzin. Grodzieńszczyzna
jednak pamiętała o obydwu rocznicach Elizy Orzeszkowej.
Zdarzają się też rocznice przejmowane przez inne miasta. Tak było
w ubiegłego roku ze stuleciem harcerstwa polskiego, hucznie obchodzonym w Krakowie. Tymczasem
pierwsze drużyny skautowe, zarówno męskie, jak i żeńskie, powstały
właśnie we Lwowie . Kiedy w tym
roku (w ostatni weekend maja) niemal tysiąc polskich harcerzy pojechało na uroczystości we Lwowie,
nie transmitowano tego wydarzenia w polskiej telewizji. Władze
państwowe też ją zignorowały, podobnie jak powtórny pogrzeb arcybiskupa ormiańskiego Józefa Teodorowicza (w czerwcu 2011 roku na
Cmentarzu Orląt we Lwowie).
Ze względu na brak miejsca trudno
tu pokazywać inne fakty, świadczące o pomniejszaniu w mediach roli
takich ważnych ośrodków polskiej
nauki, kultury i sztuki, jak Lwów
i Wilno . Wygląda na to, że chcemy zapomnieć o istotnej roli, jaką
odegrała polska nauka i kultura na
Wschodzie. To wpisuje się w szerszy problem minimalizowania znaczenia narodowej kultury w globalistycznej rzeczywistości.
Dodajmy, że polska piłka nożna rozpoczęła się również we Lwowie.
Dziedzictwo można rozpatrywać
w płaszczyźnie duchowej i mate-

rialnej. Jeśli chodzi o możliwości
kształcenia na Wschodzie, to nie jesteśmy świadomi tego, że przez kilka wieków najdalej wysuniętymi na
wschód w Europie uczelniami były
uniwersytet im. Stefana Batorego w
Wilnie oraz lwowska uczelnia, założona 350 lat temu za czasów Jana
Kazimierza. Często nie wiemy też o
tym, że podwaliny uniwersytetu dorpackiego (dziś w Tartu) tworzyło
kolegium jezuickie, założone przez
Stefana Batorego, a trzon kadry
profesorskiej w Kijowie (również
bazę materiałową) stanowili uczeni
z Wilna oraz wołyńskich Aten, czyli
liceum w Krzemieńcu.
Nazywano dawniej Polskę przedmurzem chrześcijaństwa (antemurale christianorum). Jest to termin nie
tylko związany z przeszłością kraju,
ale także pokazujący zasięg budownictwa sakralnego. Do najdalej położonych na wschodzie Europy gotyckich świątyń należą: katedra św.
Piotra i Pawła oraz kościół dominikański w Kamieńcu Podolskim. To
też są pozostałości polskiej kultury
i zachodnioeuropejskiej cywilizacji.
Twierdze kresowe, zamki, pałace
(większość dworów już nie istnieje), cmentarze w znacznej części są
dzisiaj trwałymi ruinami bez żadnej tablicy informującej, że były to
kiedyś zabytki polskiej kultury na
Kresach. Dają one współcześnie
wyobrażenie o potędze państwa z
czasów Jagiellonów i królów elekcyjnych. Bez wyjazdu na Kresy
trudno sobie współcześnie wyobrazić, że kiedyś Rzeczpospolita była
mocarstwem militarnym, gospodarczym, państwem o niepośledniej
kulturze. Wyjazd na Kresy to jednocześnie lekcja tego, jakie zniszczenia cywilizacyjno-kulturowe mogą
przynieść wojna, reżim totalitarny,
szowinizm narodowościowy i ludzka chciwość.
Z kolei analiza przewodnika po
Europie (wschodniej i środkowej
z 1914 roku, opracowanego przez
dra Mieczysława Orłowicza ) pokazuje liczebność Polaków, mieszkających w danym mieście, polskie
towarzystwa, kościoły . Przywołany
przewodnik, nazywany przewodnikiem naszych pradziadków, daje
wyobrażenie o istotnym wpływie
polskiej inteligencji na życie kulturalne na terenach wschodnich, np.
w 1914 roku w przededniu I wojny
światowej w Kijowie żyło 40. tys.
Polaków , funkcjonował tu polski
teatr, „wszędzie się po polsku rozmówić można”. Wymieńmy jeszcze
Rygę , gdzie mieszkało 20 tys. Polaków; były tam: biblioteka, czytelnia, towarzystwa, stowarzyszenia, a
przewodnik po polsku wydał baron
Manteuffel. Z kolei w Dyneburgu
znajdowały się: polska szkółka dla
pięćdziesięciorga dzieci, biblioteka;
w Odessie – 20 tys. Polaków, istniał
dom polski i biblioteka. Dodajmy
ponadto, że w Żytomierzu mieszkało 12 tys. Polaków, w Smoleńsku – 5 tys. (był tam klub polski,
a w miejscowym muzeum – liczne
polskie pamiątki); w Petersburgu
żyło 40 tys. naszych rodaków, działały tam liczne organizacje polskie,
m.in. Sokół.
Jak zaradzić luce w wiedzy młodego
pokolenia o dziedzictwie kresowym?
Działania podejmują sami Kresowianie. Są oni bardzo aktywni. Piszą
apele, listy protestacyjne: do prezydenta, marszałka Sejmu, premiera,
reagują na wszelkie nieprawdziwe
informacje , nie mogą oni jednak ingerować w ministerialne dokumenty
oświatowe (np. nie mają wpływu na

treści programów nauczania).
Ekspatriowani mają świadomość
tego, że są pokoleniem odchodzącym i czują się traktowani nie podmiotowo, ale przedmiotowo oraz
- że ich możliwości nie są wielkie.
Od przełomu 1989 roku skupieni
w licznych organizacjach – towarzystwach: Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo-Wschodnich,
Miłośników Wołynia i Polesia, Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej,
Miłośników Kultury Kresowej we
Wrocławiu z Światowym Kongresem Kresowian łączącym organizacje krajowe i zagraniczne, przygotowali w 2011 roku 17. Pielgrzymkę
i Zjazd Kresowian na Jasnej Górze
. Jednym z postulatów ubiegłorocznego zjazdu, kierowanym do Sejmu,
było ustanowienie Dnia Polskich
Kresów oraz Miesiąca Dziedzictwa Kresowego. Wydawało się,
że wreszcie w tym roku Sejm RP
przegłosuje 11 lipca (tzw. Krwawą
Niedzielę ) Dniem Pamięci Kresów
dla uczczenia tysięcy Polaków wymordowanych przez OUN UPA w
1943 roku, tymczasem marszałek
G. Schetyna nie poddał wniosku
pod głosowanie… Wrocławskie Towarzystwo Kultury Kresów od 10
lat organizuje akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, w ramach której młodzież podczas wakacji porządkuje polskie groby na
Kresach. Do tych działań włączyli
się również: wojewoda dolnośląski,
marszałek województwa dolnośląskiego oraz kurator. Warto byłoby
takie akcje przeprowadzać w innych
województwach.
Skoro Kresy przez kilkaset lat tworzyły Rzeczpospolitą – wspólny
organizm państwowy, skoro znaczna część wydarzeń historycznych:
bitew, faktów kulturowych rozgrywała się na terenach południowych,
Podolu, Pokuciu, Ukrainie, a także
w Inflantach (wojny z Moskwą, ze
Szwedami), trzeba je dzisiaj upamiętniać, podejmując konkretne
działania edukacyjne. Mają one
umocowanie w Podstawie programowej z przedmiotu uzupełniającego Historia i społeczeństwo;
por.: „E5.1 – uczeń analizuje wielokulturowość społeczeństwa II
Rzeczypospolitej. Zajęcia powinny
być prowadzone z wykorzystaniem
bogatego spektrum tekstów kultury i piśmiennictwa, nagrań muzycznych, ikonografii, filmoteki,
ze szczególnym uwzględnieniem
dorobku kultury polskiej oraz własnego regionu” (s. 63). Podobnie
czytamy w Podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników uzupełniających w rozszerzonym programie nauczania historii; por. pkt 5: „[uczeń]
ocenia kulturową rolę Polski w
przeniesieniu wzorców cywilizacji
zachodniej na obszary ruskie i litewskie” (s. 17) .
Warto, aby nauczyciele wykorzystali możliwości przedstawiania
historii Kresów w powiązaniu z
przeszłością innych regionów Polski (np. dla Śląska należy podkreślić
uczestnictwo 70. kadetów ze Lwowa – z ostatnim męskim potomkiem
hetmana K. Chodkiewicza – w
III Powstaniu Śląskim). Warto też
przypomnieć starania arcybiskupa ormiańskiego J. Teodorowicza
(wspólnie z kardynałem A. Sapiehą)
o to, by Watykan interweniował w
sprawie przyłączenia Śląska do Polski. Są to fakty mało dziś znane.
Należałoby również rozszerzyć
współpracę szkół, szczepów harcer-
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skich w Polsce ze szkołami i skautami na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Można byłoby upowszechnić wśród
młodzieży coroczne majowe spotkania poetyckie w Wilnie. Przede
wszystkim ważne jest organizowanie wycieczek, które pozwoliłyby
uczniom polskim poznawać swoisty
genius loci Nowogródka, Krzemieńca, Wilna, Lwowa i Drohobycza.
Oto propozycje wybranych wyjazdów na Kresy:
– np. szlakiem bohaterów Pana Tadeusza, Nad Niemnem,
– szlakiem A. Mickiewicza, J. Słowackiego, E. Orzeszkowej, W. Syrokomli, T. Konwickiego czy Cz.
Miłosza (od Grodna przez Krzemieniec, Nowogródek, Nową Wilejkę
po Wilno i Szetejnie),
– szlakiem bohaterów Trylogii, Pożogi Z. Kossak-Szczuckiej, Nie-Boskiej Komedii i Pieśni o spustoszeniu Podola J. Kochanowskiego,

– śladem Z. Herberta, S. Lema, J.
Parandowskiego, S. J. Leca, A. Fredry, K. Makuszyńskiego, K. Wierzyńskiego, J. Stryjkowskiego i B.
Schulza (do Lwowa, Rudek, Stryja
i Drohobycza),
– tropem Tatarów, Karaimów, Litwinów, Żmudzinów i Łotyszy,
– szlakiem bitew z Tatarami, Turkami, Mołdawianami i Kozakami,
– szlakiem Legionów (m.in. Kostiuchnówka, Stochód, Rarańcza),
– szlakiem polskiego skautingu i
harcerstwa,
– szlakiem wizerunków Matki Boskiej (Troki, Ostra Brama, Poczajów, Lwów, Jazłowiec, Kamieniec
Podolski ),
– w poszukiwaniu śladów kultury
żydowskiej,
– śladami S. Vincenza i jego trylogii
Na wysokiej połoninie (Huculszczyzna).
– udział w wyprawie organizowanej

przez ośrodek wrocławski (cmentarze kresowe).
– szlakiem polskich uzdrowisk (Druskienniki , Truskawiec, Kosów).
Jako pomoce uatrakcyjniające zajęcia dydaktyczne trzeba byłoby przygotować: gry komputerowe o tematyce historycznej, filmy animowane,
raperskie teksty, komiksy, mapy, tabele z faktami historycznymi, przykładowe scenariusze wyjazdów na
Kresy jako pomoc do konkursów/
turniejów wiedzy o Kresach.
Przy organizowaniu warsztatów i
konkursów wiedzy o Kresach szczególnie potrzebne byłoby współdziałanie z kuratorium oświaty w danym
województwie oraz władzami samorządowymi, a także współpraca z
działem oświatowym IPN.
Gdyby nauczyciele chcieli pokazać
(zgodnie z „genderową poprawnością”) bohaterskie i przedsiębiorcze
kobiety z przeszłości naszego kraju,

to wielu przykładów dostarczyłyby
im Kresy, począwszy od kobiety-króla Jadwigi Andegaweńskiej,
która przywróciła Ruś Czerwoną
Polsce, i Teresy Potockiej, broniącej
zamku w Buczaczu przed Turkami
w 1672 roku, a także Anny Doroty
Chrzanowskiej (dowodzącej obroną Trembowli w 1675 roku), przez
udział Emilii Plater w Powstaniu Listopadowym (pochowana została w
Kopciowie lit. Kapciamiastis , niedaleko Druskiennik) oraz postawę
Elizy Orzeszkowej, przechowującej
w swym majątku dyktatora powstania styczniowego R. Traugutta i
przewożącej go za kordon, a także
– Marii Dulębianki, znanej malarki i sanitariuszki podczas obrony
Lwowa (pochowanej na Cmentarzu
Orląt), po Olgę Drahonowską-Małkowską – współtwórczynię polskiego harcerstwa.
Bez szerokiej wiedzy o Kresach

ubożeje humanistyczna formacja
młodzieży. Poloniście i historykowi
brakuje materiałów ikonograficznych, filmów, materiałów medialnych, które mógłby wykorzystać w
procesie dydaktycznym. Ze względu na swoistą politykę prowadzoną przez polskie władze (na czele
których stoi dwóch historyków…)
i postawę ludzi odpowiedzialnych
za edukację narodową, a także z powodu braku odpowiednich działań
oficjalnych mediów może dojść do
skazania Kresów na trwałą niepamięć. Dlatego w tym artykule starałam się dowieść, że przekazywanie
młodemu pokoleniu rzetelnej wiedzy o Kresach jest dziś szczególnie ważne. Uważam, że nie da się
oddzielić dziedzictwa Kresów od
dziejów Polski współczesną granicą
polityczną ani historycznie, ani kulturowo, ani duchowo.

GENOCIDIUM ATROX

Człowiek to też zwierzę. Mechanizm ludobójstwa na Wołyniu.
Daria Czarnecka
Choć od zarania ludzkich dziejów
dochodziło, i za pewne dochodzić
będzie, do przypadków ludobójstwa to sam termin „ludobójstwo”
- a ściślej „genocide” - ma stosunkowo krótką historię. Zapomnianym twórcą tego terminu jest Polak
żydowskiego pochodzenia dr Rafał
Lemkin.
Lemkin już w 1933 roku ogłosił w
broszurze wydanej w Paryżu oraz
w wiedeńskim czasopiśmie prawniczym tekst pt. „Czyny stanowiące
zagrożenie ogólne (międzypaństwowe) uznane za przestępstwa prawa
narodów". Ten sam tekst ukazał się
w 1935 roku w Aktach V Konferencji dla Unifikacji Prawa Karnego,
która odbyła się w 1933 roku w Madrycie. Lemkin nie był obecny osobiście na tymże zjeździe, lecz na zaproszenie komitetu organizacyjnego
nadesłał swój referat.
W owym tekście zostało omówione
pięć przestępstw. Najważniejszym
dla nas jest pojęcie przestępstwa
barbarzyństwa, które to stało się
podstawą sformułowania w 1944
roku przez Lemkina pojęcia „ludobójstwa”.
Według Lemkina istnieją przestępstwa,
które łączą w sobie cechy przestępstw
w dziedzinie praw indywidualnych
(takich, które przez swe znaczenie interesują całą wspólnotę międzynarodową) oraz przestępstw dotyczących
stosunków pomiędzy jednostką a
grupą, bądź stosunków między co najmniej dwiema grupami. Jak napisał:
„Są nimi w szczególności zamachy
przeciwko jednostce jako członkowi
grupy. Wola sprawcy zmierza tu nie
tylko do zaszkodzenia jednostce, lecz
w pierwszym rzędzie – do wytworzenia szkody grupie, do której ta ostatnia
należy. Owe pogwałcenia mierzą nie
tylko w prawa człowieka, lecz ponadto
i przede wszystkim podkopują one porządek społeczny”
„Zacytujmy tutaj - kontynuował Lemkin - w pierwszym rzędzie akcje eksterminacyjne przeciw grupom etnicznym, wyznaniowym lub społecznym
z jakichkolwiek motywów (politycznych, religijnych etc.). Takich np., jak
masakry, pogromy, akcje podjęte w
celu zniszczenia egzystencji gospodarczej członków pewnej grupy etc. Tak

samo mieszczą się tutaj wszelkiego
rodzaju przejawy brutalności, które
dotykają jednostkę w jej godności,
w przypadku jeśli te akty poniżania
mają swe źródło w walce eksterminacyjnej, skierowanej przeciw grupie,
której członkiem jest ofiara. Wzięte w
całości, wszystkie akty tego rodzaju
stanowią przestępstwo prawa narodów, które oznaczamy nazwą barbarzyństwa. [...] Skutki tego rodzaju aktów przekraczają zazwyczaj stosunki
między jednostkami, wstrząsają one
fundamentami harmonii wzajemnych
stosunków między poszczególnymi
grupami. Akcje tego rodzaju skierowane przeciwko grupom stanowią niebezpieczeństwo ogólne, między państwowe” I dalej: „Należy podkreślić,
że przez akty barbarzyństwa naruszane
są nie tylko interesy moralne wspólnoty międzynarodowej, lecz również
jej interesy gospodarcze. Istotnie,
akty barbarzyństwa dokonywane
w sposób zbiorowy i systematyczny, często powodują emigrację lub
zorganizowaną ucieczkę ludności
z jednego państwa do drugiego, co
może powodować szkodliwe skutki
w stosunkach gospodarczych państwa imigracji”.
Tak sformułowane pojecie „przestępstwa barbarzyństwa” miało w
sobie zawarte podstawowe elementy przedstawionej 11 lat później
koncepcji pojęcia zbrodni ludobójstwa.
Po raz pierwszy pojęcie genocide
zostało przedstawione przez Lemkina w wydanej w listopadzie 1944
roku w Nowym Jorku książce pt.
„Axis Rule in Occupied Europe.
Laws of Occupation, Analysis of
Government, Proposals for Redress”. W kluczowym jej rozdziale
IX ludobójstwo zostaje określone
jako nowy termin dla zjawiska niszczenia narodów i grup. etnicznych.
Termin ten został ukuty z dwóch
słów: genos (gr. rasa, szczep) i zmodyfikowanego łacińskiego cide (od
caedes - mordowanie, zabijanie).
Jednakże jak konkludował Lemkin „ludobójstwo nie koniecznie
oznacza natychmiastowe zniszczenie jakiegoś narodu [...] Jest raczej
zamierzone dla oznaczania skoordynowanego planu różnorodnych
akcji, skierowanych na zniszczenie
fundamentów grup narodowych,
w celu unicestwienia samych tych

grup. Celem takiego planu byłby
rozkład instytucji politycznych i
społecznych, kultury, języka, uczuć
narodowych, religii i egzystencji
gospodarczej grup narodowych, jak
również zniszczenie bezpieczeństwa
osobistego, wolności, zdrowia, godności, a nawet życia jednostek należących do takich grup. Ludobójstwo
jest wymierzone przeciw grupie narodowej jako jednostce, zaś akcje z
tym związane wymierzone są przeciw poszczególnym ludziom nie w
charakterze indywidualnym, lecz
jako członkom grupy narodowej”.
Tak brzmiała lemkinowska koncepcja zbrodni ludobójstwa. Nie została
ona jednak użyta w Karcie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego (MTW) z 8 VIII 1945 r. Pomimo
starań samego Lemkina londyńska
Karta MTW wymienia tylko 3 kategorie przestępstw: zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne
i zbrodnie przeciwko ludzkości.
Sam genocyd został umieszczony
w akcie oskarżenia z 6 X 1945 r.,
jednakże w wyroku MTW z 30 IX-1
X 1946 roku sędziowie trzymali się
ściśle Karty, a więc w sentencji nie
padła zbrodnia genocydu.
Definicja ogłoszona 4 lata po lemkinowskiej, w uchwalonej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948
r. KONWENCJI W SPRAWIE
ZAPOBIEGANIA I KARANIA
ZBRODNI LUDOBÓJSTWA zgodnie z Artykułem II brzmi:
„Artykuł II.
W rozumieniu Konwencji niniejszej
ludobójstwem jest którykolwiek z
następujących czynów, dokonany w
zamiarze zniszczenia w całości lub
części grup narodowych, etnicznych,
rasowych lub religijnych, jako takich:
a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich
całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają
na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.”
Konwencja ta jest wynikiem walki
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o traktatowe uregulowanie sprawy zbrodni genocydu, do której to
czynnie włączył się Rafał Lemkin.
Jeśli chodzi o polskie prawodawstwo to od lat pięćdziesiątych nie
ma w nim pojęcia zbrodni genocydu. Polski Kodeks Karny w części
szczególnej rozdział XVI jest zgodny z londyńską Kartą MTW. Wymienia się w jego tytule „Przestępstwa przeciwko pokojowi ludzkości
oraz przestępstwa wojenne”. Żaden
z jego10 artykułów nie wymienia z
nazwy zbrodni ludobójstwa, a tylko
podaje stwierdzenia, które są zgodne z jej definicją. Prof. dr Ryszard
Szawłowski w swoim tekście pt.
„Trzy tematy z dziedziny >genocydologii<” podaje propozycje zmiany rozdziału XVI części szczególnej
KK na takie, które uwzględniałyby
nazwę „ludobójstwo”. Warto również wspomnieć, że dla samego profesora termin „zbrodnia przeciwko
ludzkości” nie jest tożsamym z lemkinowskim genocydem..
Typowo lemkinowską definicję
zbrodni ludobójstwa możemy zauważyć w tzw. Statucie Rzymskim z
dnia 17 lipca 1988 roku. Dokument
ten jest Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Cały artykuł
jest poświęcony zdefiniowaniu ludobójstwa według zasad Lemkina.
Skoro poznaliśmy już genezę terminu „genocyd” przejdźmy do
proponowanej przez profesora
Szawłowskiego nowej koncepcji
kwalifikowanej formy ludobójstwa,
dla której zaproponował on termin
łaciński GENOCIDIUM ATROX
(genocyd okropny, okrutny, dziki,
straszny).
W okresie II Wojny Światowej
Polskę dotknęły trzy ludobójstwa:
sowieckie, niemieckie i ukraińskie. Genocyd niemiecki jest chyba
najbardziej znany i najlepiej udokumentowany. Wszak obozy koncentracyjne, pacyfikacje wiosek,
wysiedlenia (akcje na Zamojszczyźnie i Lubelszczyźnie), akcje specjalne (Sonderaktion Krakau, Aktion
AB), rozstrzeliwania (Palmiry, Wawer oraz mniej znane Firlej i Wincentynowo k. Radomia), zbiorowa
odpowiedzialność (również dzieci)
za ukrywanie czy też pomoc Żydom
oraz wiele innych działań niemieckich nazistów miało na celu biologiczną eksterminacje narodu pol-

skiego, a w pierwszej kolejności jego
elit. Nie można również zapomnieć
o genocydzie dokonanym na ludności Warszawy w trakcie Powstania
Warszawskiego. Wystarczy wspomnieć rzeź na Woli, której dokonały
oddziały 36 Dywizji Grenadierów
SS Oskara Dirlewangera czy akcje oczyszczające RONA (Русская
освободительнаянародная армия)
Bronisława Kaminskiego.
Warto wspomnieć, że to w obozie
w Auschwitz po raz pierwszy użyto cyklonu B (ziemia okrzemkowa
nasycona ciekłym cyjanowodorem
z dodatkiem stabilizatora - chloromrówczanu metylu) do mordowania
ludzi. W podziemiach bloku 11, 3
IX 1941 r. zagazowano grupę 600
jeńców sowieckich oraz 250 Polaków. Można więc rzec, że ziemie
polskie były poligonem doświadczalnym niemieckiego ludobójstwa.
Choć coraz częściej mówi się, że
pierwszymi ofiarami cyklonu była
grupa 250 romskich dzieci pochodzących z Brna zagazowanych w
styczniu lub lutym 1940 roku w KZ
Buchenwald.
Na uwagę zasługuje również fakt
germanizacji dzieci polskich, które spełniały wymogi teorii rasy
aryjskiej (odpowiednie parametry
i kształt czaszki, jasna barwa oczu
oraz włosów itd.). Dzieci te odbierano rodzinom i przekazywano je na
wychowanie rodzinom niemieckim
celem wychowania ich na oddanych
Führerowi Niemców.
Sowiecki genocyd zaczął się już
przed agresją sowiecką we wrześniu
1939 roku. W latach 1937-1938
Moskwa szczegółowo zaplanowała i zarządziła ludobójstwo, w którym szczególnie ucierpieli Polacy
na sowieckiej Białorusi i Ukrainie.
Warto wspomnieć, że po podpisaniu traktatu ryskiego 18 III 1921
roku na ziemiach, które pozostały
poza granicami II RP znajdowało
się - według różnych źródeł - od 1,2
do 2 mln osób. Tak wysoki odsetek
obywateli polskich znajdujących
się w ZSRR spowodowany był zamknięciem akcji repatriacyjnej w
1923 roku. Decyzję swoją władze
sowieckie uzasadniały brakiem
zgłoszeń. Prawdziwym powodem
owego nagłego „braku zgłoszeń”
było utrudnianie przez władze składania i pozytywnego rozpatrywania
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wniosków. Faktem jednak pozostaje, że skuteczne odrzucanie wniosków repatriacyjnych umożliwiał
Sowietom artykuł VI traktatu, jak
również brak możliwości odwołania
się od decyzji.
Jednymi z większych miast o charakterze polskim były Mińsk i Żytomierz. Początkowo na potrzeby
polskiej społeczności utworzyły
władze radzieckie polskie okręgi
narodowościowe, Marchlewszczyznę i Dzierżyńszczyznę. Oba te
okręgi zostały zlikwidowane w
1935 roku. Dotychczasowe sporadyczne wywózki na Syberię, związane z brakiem podporządkowania
się ideologii państwa sowieckiego,
miały wkrótce przybrać niewyobrażalne rozmiary.
Działania takie miały za podstawę
rozkaz operacyjny nr 00485 podpisany 11 VIII 1937 roku przez
Jeżowa. Na jego mocy skazano ponad 168 tys. osób, w tym 111 091
na karę śmierci; pozostałe - na kary
5-10 lat więzienia lub łagru, faktycznie najczęściej do 15 lat. Zarzuty od początku do końca były fałszywe. Tak w połowie lat 90. pisał
białoruski autor Jewgienij Gorelik:
„Dziś dla nikogo nie jest już sekretem fakt, że aresztowano, z reguły,
grupami, bardzo często całymi rodzinami, wyłącznie z powodu polskiego brzmienia imion lub nazwisk.
Wystarczyło we wniosku o aresztowanie napisać słowo 'Polak', żeby
wniosek był natychmiast zatwierdzony przez naczelników, nawet jeśli
nie było w nim absolutnie żadnych
argumentów, uzasadniających winę
potencjalnego 'wroga ludu' ".
Według założenia autora rozkazu
rozprawa z „polską V kolumną”
miała trwać 3 miesiące. Akcje represyjne zakończyły się jednak po
15 miesiącach.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej na
terytorium II Rzeczypospolitej 17
września 1939 roku już w pierwszych tygodniach sowieckiej okupacji dochodziło do aktów zbrodni wojennych i zbrodni przeciw
ludzkości. Rozstrzeliwano przede
wszystkim polskich jeńców wojennych, a nawet uczniów i harcerzy
- ochotników (np. Grodno). Mordowano Polaków-cywilów w celach
rabunkowych.
Do największego mordu doszło
wiosną 1940 roku na oficerach Wojska Polskiego, Żandarmerii, Służby
Więziennej. Oficerów rozstrzelano
w Katyniu, Charkowie, Miednoje.
Wśród rozstrzelanych była jedna
kobieta. W Katyniu zginęła córka
gen. Dowbora-Muśnickiego ppor.
czasu wojny Janina Lewandowska,
co jest bardzo mało znanym faktem,
pomimo że zbrodnia ta nosi wszelkie znamiona genocydu to Rosja po
dzień dzisiejszy nie uznaje mordu
katyńskiego za ludobójstwo.
Ludobójstwem, które Sowiety zaplanowały na dłuższy okres czasu,
były wywózki ludności cywilnej na
tzw. Sybir. W historiografii bardzo
często można natknąć się na następującą klasyfikację form przesiedlenia:
1) deportacje - przymusowe wysiedlenia wielkich grup ludności do
oddalonych miejscowości w trybie
postanowienia administracyjnego
bądź sądowego lub w rezultacie zastosowania terroru;
2) zesłania - przymusowe osiedlenia we wskazanym miejscu, często
połączone z obowiązkiem pracy,
jako następstwo wyroku sądowego
albo decyzji administracyjnej;
3) wysłania - przymusowe wyda-

lenia z miejsc dotychczasowego
zamieszkania osób uznanych za niebezpieczne, połączone z zakazem
przebywania w pewnych miejscowościach.
Warto wspomnieć jednak, że oprócz
Syberii Polacy byli zsyłani także
do Kazachstanu. Ludność polską
wywieziono w czterech tzw. ciągach deportacji oraz podczas „nocy
Sierowa i Canawy”. Trzeba przyznać, że ludność polską potraktowano tutaj w sposób wyróżniający.
Iwan Sierow był bowiem jednym z
najsłynniejszych oficerów bezpieczeństwa państwowego ZSRR. To
on stał za krwawymi czystkami w
Armii Czerwonej, kierował akcją
niszczenia ludności na Ukrainie.
To on był jednym z wykonawców
zbrodni katyńskiej. Sierowowi również „Zawdzięczamy” proces 16
przywódców polskiego podziemia osobiście przesłuchiwał i torturował
Leopolda Okulickiego. Ławrientij
Canawa był również odpowiedzialny za wykonanie zbrodni katyńskiej.
Szacuje się, że w ciągach deportacyjnych zesłano od 1,5 do 2 mln ludzi, z czego do 1945 roku przeżyło
554 tys. A oto owe deportacje:
1. noc z 9/10 grudnia 1939 roku
(tzw. „noc Sierowa i Canawy”),
podczas której wywieziono - przeważnie do więzień 4 805 cywili;
2. I deportacja w nocy 9/10 lutego
1940 roku (wywieziono 320 tys. leśników, osadników - z rodzinami,
ich znajomych, sąsiadów oraz niektórych urzędników polskiej administracji);
3. II deportacja z 13 kwietnia 1940
roku (wywieziono blisko 330 tys.
represjonowanych Polaków - głównie rodzin, znajomych i przyjaciół
skazanych na śmierć w 5 „Katyniach”);
4. III deportacja w nocy 28/29
czerwca 1940 roku (z aktywną pomocą repatriacyjnych komisji niemieckich, dzięki którym Sowieci
dysponowali dokładnymi spisami
i adresami - deportowano 420 tys.
uciekinierów z Polski centralnej +
ok. 15 czerwca 1940 roku oddzielnie deportowano 185 tys. Żydów);
5. IV deportacja z 20 czerwca 1941
roku (wywieziono ok. 300 tys. osób.
Tylko nieliczni zbiegli po zbombardowaniu pociągów deportacyjnych
przez Niemców 22 czerwca 1940
roku pod Mińskiem oraz w rejonie
Berdyczowa i Żytomierza).
Oczywiście wywózki nie zakończyły się w 1941 roku, ale mamy z nimi
do czynienia również podczas tzw.
Drugiego Sowieta (drugiej okupacji
sowieckiej). Od 1944 roku wywożony osoby związane z działalnością
niepodległościową, osoby wrogie w
stosunku do ustroju komunistycznego, zdrajców narodu oraz wszelkiego
rodzaju „osoby niepożądane”. Ponieważ działalność Sowietów w tym
okresie podobna jest to nazistowskiej
akcji „Nacht und Nebel”, nie wiadomo dokładnie kiedy owe „wycieczki” na Sybir się zakończyły.
Wywózki te odbywały się w skandalicznych warunkach higienicznych
oraz wbrew wszelkim wartościom
humanitarnym. Deportowani mieli
tylko od 15 do 20 minut na spakowanie swojego dobytku. Czasami,
jeśli konwojentom bardzo się śpieszyło, czas ten ulegał skróceniu.
Każdy mógł zabrać jedną walizkę
o wadze nie przekraczającej 10 kg.
Ludzi stłaczano w wagonach przeznaczonych do przewozu bydła z
zadrutowanymi małymi okienkami
pod dachem. W kącie wagonu stał
mały piecyk, tzw. koza. Opału było

bardzo mało albo wcale. Za sanitariat uznana została wycięta w podłodze dziura. Cały skład zatrzymywał
się bardzo rzadko i to najczęściej w
szczerym polu. Pozwalano wtedy
oczyszczać wnętrze wagonu z ciał
zmarłych oraz rozdawano gorącą
wodę tzw. kipiatok.
Wycieńczeni taką podróżą ludzie
przybywali do łagrów, kolonii
pracowniczych lub kołchozów, w
których panowały równie ciężkie
warunki. Jak wielką liczbę istnień
ludzkich pochłonął Sybir obrazuje
fakt, że z 3 tys. Polaków zesłanych
do łagrów na Czukotce nie przeżył
nikt. Pomimo tego strona rosyjska
dalej nie jest skłonna do uznania
tego za zbrodnie genocydu.
Tak w wielkim skrócie można
przedstawić dwa genocydy: niemiecki i sowiecki. Jednakże tym,
co jest przedmiotem niniejszej rozprawy jest genocyd ukraiński. To
on jeden zasługuje sobie na miano
GENOCIDIUM ATROX – genocydu dzikiego.
W okresie II Rzeczypospolitej posiadaliśmy w ówczesnych naszych
granicach znaczącą mniejszość
ukraińską. Skoncentrowana była
ona głównie na ziemiach południowowschodnich - Wołyń i Galicja Wschodnia. Pod koniec lat
20. ubiegłego wieku na ziemiach
tych narodziła się skrajnie totalitarna ideologia ukraińska. Można ją
określić jako „zaostrzona” ideologia nazizmu. Za biblię ukraińskiego nazizmu uważana jest książka
Dmitra Doncowa „Nacjonalizm”
wydana w 1926 roku. Do sztandarowych poglądów Doncowa zalicza
się odrzucenie wszelkich rozwiązań
demokratycznych oraz potępienie i
odrzucenie wszelkiej „tradycyjnej
moralności”, takiej jak potępienie
zabójstwa i gwałtu. Treść książki
przybliża do granic obłędu stwierdzenie, jakoby naród ukraiński był
narodem wybranym, do którego
należy przyszłość Europy (tzw. internacjonalizm narodu wybranego).
Szczególnie podatni na ideologię
Doncowa byli młodzi ludzie, którzy w późniejszym okresie masowo
zasilali szeregi band UON-UPA.
Jeszcze przed II Wojną Światową
działająca w podziemiu Ukraińska
Organizacja Wojskowa (UOW), a
następnie Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów (UON), koncentrowała się na zamachach na polskich
wyższych urzędników państwowych, aktach rabunkowych i sabotażowych. Prowadzono również
szeroko zakrojoną akcję propagandową, której przesłanie można
sprowadzić do dwóch słów: smiert'
Lacham (śmierć Polakom).
Po ataku hitlerowskich Niemiec
na ZSRS 22 czerwca 1941 roku i
szybkim opanowaniu terenów zajętych przez Sowiety we wrześniu
1939 roku (obszar Wołynia i Galicji) Ukraińcy natychmiast rozpoczęli stadium pregenocydalne. Na
razie dotyczyło ono w większym
stopniu Żydów niż Polaków. Warto bowiem wspomnieć, że już na
przełomie lipca i sierpnia 1941 roku
Ukraińcy bez udziału Niemców
zdołali wymordować ok 800 Żydów
w Krzemieńcu (Wołyń). W późniejszym czasie dokonywali akcji eksterminacyjnych na Żydach stając
ramię w ramię z niemieckimi Einsatzgruppen. Do tych działań należą
m.in. wielokrotne masakry Żydów
we Lwowie (tzw. dni Petlury). Jednak akcje przeciwko „bolszewickim
Żydom” miały miejsce również tuż
przed wkroczeniem Wehrmachtu

do Lwowa. Oddziały UON-UPA
podejmowały walkę z uciekającymi niedobitkami Armii Czerwonej
oraz brały krwawy odwet na „bolszewickich pomagierach” za jakich
uważano Żydów. Na marginesie powinno się wspomnieć postać niejakiego Iwana Dejmianuka. Ostatnimi
czasy w mediach było głośno o jego
powtórnym procesie. Dejmianuk,
według relacji świadków, miał być
legendarnym postenem z obozów
zagłady w Treblince i Sobiborze. Z
powodu swojej gorliwości w wykonywaniu „obowiązków służbowych” oraz wrodzonego sadyzmu
zasłużył sobie na przydomek „Iwan
Groźny”. Formacja, w której służył SS Trawniki, podobnie jak jej
bliźniacza formacja SS Galizien,
wyróżniała się sadyzmem i oddaniem Trzeciej Rzeszy. Askarisi lub
Trawniki - Männer, bo tak Niemcy
nazywali swoich ukraińskich pomocników, mieli swój udział nie tylko w mordach, jakich dokonywano
w nazistowskich obozach, ale także
w niszczeniu Warszawy tuż po Powstaniu. To między innymi oddziały
Askarisów paliły całe kwartały warszawskich domów oraz dokonywały
wraz z Oskarem Dirlewangere, rzezi
ludności cywilnej m.in. na Woli.
Po wymordowaniu prawie wszystkich Żydów (na samym Wołyniu
ok. 200 tys.), Ukraińcy zwrócili się
w kierunku Polaków. Od roku 1942
zaczęło się stadium pregenocydalne, do którego zaliczały się liczne demonstracje oraz przemarsze,
podczas których śpiewano smiert'
Lacham smiert'. Często obrzucano
Polaków kamieniami z okrzykiem:
Wykończyliśmy Żydów, teraz zabierzemy się za was! lub Teraz wasza kolej! Dochodziło również do
sporadycznych mordów, przeważnie na przedstawicielach lokalnej
polskiej inteligencji. To, co zasłużyło sobie na określenie zbrodni nad
zbrodniami, a nawet ludobójstwa
dzikiego, rozpoczęło się od lutego
1942 roku na Wołyniu i trwało do
jesieni tegoż roku.
Ukraińcy w mordach posunęli się
do ostatecznych granic człowieczeństwa, a nawet dotknęli tego,
co każdy określi mianem zezwierzęcenia. Mordowano i torturowano wszystkich: niemowlęta, starców, mężczyzn, kobiety i dzieci.
Przedstawiona przez dr Aleksandra
Kormana lista 135 sposobów zamęczania Polaków jest tylko wierzchołkiem owej góry lodowej zwierzęcej orgii mordu:
001. Wbijanie dużego i grubego gwoździa do czaszki głowy.
002. Zdzieranie z głowy włosów ze skórą (skalpowanie).
003. Zadawanie ciosu obuchem siekiery
w czaszkę głowy.
004. Zadawanie ciosu obuchem siekiery
w czoło.
005. Wyrzynanie na czole "orła".
006. Wbijanie bagnetu w skroń głowy.
007. Wyłupywanie jednego oka.
008. Wybieranie dwoje oczu.
009. Obcinanie nosa.
010. Obcinanie jednego ucha.
011. Obrzynanie obydwu uszu.
012. Przebijanie kołami dzieci na wylot.
013. Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot drugiego ucha.
014. Obrzynanie warg.
015. Obcinanie języka.
016. Podrzynanie gardła.
017. Podrzynanie gardła i wyciąganie
przez otwór języka na zewnątrz.
018. Podrzynanie gardła i wkładanie do
otworu szmaty.
019. Wybijanie zębów.
020. Łamanie szczęki.
021. Rozrywanie ust od ucha do ucha.
022. Kneblowanie ust pakułami przy

transporcie jeszcze żywych ofiar.
023. Podcinanie szyi nożem lub sierpem.
024. Zadawanie ciosu siekierą w szyję.
025. Pionowe rozrąbywanie siekierą głowy.
026. Skręcanie głowy do tyłu.
027. Robienie miazgi z głowy przez wkładanie głowy w ściski zaciskane śrubą.
028. Obcinanie głowy sierpem.
029. Obcinanie głowy kosą.
030. Odrąbywanie głowy siekierą.
031. Zadawanie ciosu siekierą w szyję.
032. Zadawanie ran kłutych w głowie.
033. Cięcie i ściąganie wąskich pasów
skóry z pleców.
034. Zadawanie innych ran ciętych na
plecach.
035. Zadawanie ciosów bagnetem w plecy.
036. Łamanie kości żeber klatki piersiowej.
037. Zadawanie ciosu nożem lub bagnetem w serce lub okolice serca.
038. Zadawanie ran kłutych nożem lub
bagnetem w pierś.
039. Obcinanie kobietom piersi sierpem.
040. Obcinanie kobietom piersi i posypywanie ran solą.
041. Obrzynanie sierpem genitalii ofiarom płci męskiej.
042. Przecinanie tułowia na wpół piłą
ciesielską.
043. Zadawanie ran kłutych brzucha nożem lub bagnetem.
044. Przebijanie brzucha ciężarnej kobiecie bagnetem.
045. Rozcinanie brzucha i wyciąganie
jelit na zewnątrz u dorosłych.
046. Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ciąży i w miejsce wyjętego płodu, wkładanie
np. żywego kota i zaszywanie brzucha.
047. Rozcinanie brzucha i wlewanie do
wnętrza wrzątku - kipiącej wody.
048. Rozcinanie brzucha i wkładanie do jego
wnętrza kamieni oraz wrzucanie do rzeki.
049. Rozcinanie kobietom ciężarnym
brzucha i wrzucanie do wnętrza potłuczonego szkła.
050. Wyrywanie żył od pachwiny, aż do stóp.
051. Wkładanie do pochwy - wagina
rozżarzonego żelaza.
052. Wkładanie do waginy szyszek sosny od strony wierzchołka.
053. Wkładanie do waginy zaostrzonego kołka i przepychanie aż do gardła, na
wylot.
054. Rozcinanie kobietom przodu tułowia ogrodniczym scyzorykiem, od
waginy, aż po szyję i pozostawienie
wnętrzności na zewnątrz.
055. Wieszanie ofiar za wnętrzności.
056. Wkładanie do waginy szklanej butelki i jej rozbicie.
057. Wkładanie do otworu analnego
szklanej butelki i jej stłuczenie.
058. Rozcinanie brzucha i wsypywanie
do wnętrza karmy dla zgłodniałych świń
tzw. osypki, który to pokarm wyrywały
razem z jelitami i innymi wnętrznościami.
059. Odrąbywanie siekierą jednej ręki.
060. Odrąbywanie siekierą obydwóch rąk.
061. Przebijanie dłoni nożem.
062. Obcinanie palców u ręki nożem.
063. Obcinanie dłoni.
064. Przypalanie wewnętrznej strony dłoni na gorącym blacie kuchni węglowej.
065. Odrąbywanie pięty.
066. Odrąbywanie stopy powyżej kości
piętowej.
067. Łamanie kości rąk w kilku miejscach tępym narzędziem.
068. Łamanie kości nóg w kilku miejscach tępym narzędziem.
069. Przecinanie tułowia na wpół piłą
ciesielską, obłożonego z dwóch stron
deskami.
070. Przecinanie tułowia na wpół specjalną piłą drewnianą.
071. Obcinanie piłą obie nogi.
072. Posypywanie związanych nóg rozżarzonym węglem.
073. Przybijanie gwoździami rąk do stołu, a stóp do podłogi.
074. Przybijanie w kościele na krzyżu
rąk i nóg gwoździami.
075. Zadawanie ciosów siekierą w tył
głowy, ofiarom ułożonym uprzednio
głową do podłogi.
076. Zadawanie ciosów siekierą na całym tułowiu.
077. Rąbanie siekierą całego tułowia na
części.
078. Łamanie na żywo kości nóg i rąk w
tzw. kieracie.
079. Przybijanie nożem do stołu języcz-
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ka małego dziecka, które później wisiało na nim.
080. Krajanie dziecka nożem na kawałki
i rozrzucanie ich wokół.
081. Rozpruwanie brzuszka dzieciom.
082. Przybijanie bagnetem małego
dziecka do stołu.
083. Wieszanie dziecka płci męskiej za
genitalia na klamce drzwi.
084. Łamanie stawów nóg dziecka.
085. Łamanie stawów rąk dziecka.
086. Zaduszenie dziecka przez narzucenie na niego różnych szmat.
087. Wrzucanie do głębinowych studni
małych dzieci żywcem.
088. Wrzucanie dziecka w płomienie
ognia palącego się budynku.
089. Rozbijanie główki niemowlęcia
przez wzięcie go za nóżki i uderzenie o
ścianę lub piec.
090. Powieszenie za nogi zakonnika pod
amboną w kościele.
091. Wbijanie dziecka na pal.
092. Powieszenie na drzewie kobiety
do góry nogami i znęcanie się nad nią
przez odcięcie piersi i języka, rozcięcie
brzucha i wybranie oczu oraz odcinanie
nożami kawałków ciała.
093. Przybijanie gwoździami małego
dziecka do drzwi.
094. Wieszanie na drzewie głową do góry.
095. Wieszanie na drzewie nogami do góry.
096. Wieszanie na drzewie nogami do
góry i osmalanie głowy od dołu ogniem
zapalonego pod głową ogniska.
097. Zrzucanie w dół ze skały.
098. Topienie w rzece.
099. Topienie przez wrzucenie do głębinowej studni.
100. Topienie w studni i narzucanie na
ofiarę kamieni.
101. Zadźganie widłami, a potem pieczenie kawałków ciała na ognisku.
102. Wrzucenie dorosłego w płomienie
ogniska na polanie leśnej, wokół którego ukraińskie dziewczęta śpiewały i tańczyły przy dźwiękach harmonii.
103. Wbijanie koła do brzucha na wylot
i utwierdzanie go w ziemi.
104. Przywiązanie do drzewa człowieka
i strzelanie do niego jak do tarczy strzelniczej.
105. Prowadzenie nago lub w bieliźnie
na mrozie.
106. Duszenie przez skręcanie namydlonym sznurem zawieszonym na szyi,
zwanym arkanem.

107. Wleczenie po ulicy tułowia przy
pomocy sznura zaciśniętego na szyi.
108. Przywiązanie nóg kobiety do
dwóch drzew oraz rąk ponad głową i
rozcinanie brzucha od krocza do piersi.
109. Rozrywanie tułowia przy pomocy
łańcuchów.
110. Wleczenie po ziemi przywiązanego
do pojazdu konnego.
111. Wleczenie po ulicy matki z trojgiem dzieci, przywiązanych do wozu o
zaprzęgu konnym w ten sposób, że jedną
nogę matki przywiązano łańcuchem do
wozu, a do drugiej nogi matki jedną nogę
najstarszego dziecka, a do drugiej nogi
najstarszego dziecka przywiązano nogę
młodszego dziecka, a do drugiej nogi
młodszego dziecka, przywiązano nogę
dziecka najmłodszego.
112. Przebicie tułowia na wylot lufą karabinu.
113. Ściskanie ofiary drutem kolczastym.
114. Ściskanie razem dwie ofiary drutem kolczastym.
115. Ściskanie więcej ofiar razem drutem kolczastym.
116. Periodyczne zaciskanie tułowia drutem
kolczastym i co kilka godzin polewanie ofiary zimną wodą w celu odzyskania przytomności i odczuwania bólu i cierpienia.
117. Zakopywanie ofiary do ziemi na
stojąco po szyję i w takim stanie jej pozostawienie.
118. Zakopywanie żywcem do ziemi po
szyję i ścinanie później głowy kosą.
119. Rozrywanie tułowia na wpół przez
konie.
120. Rozrywanie tułowia na wpół przez
przywiązanie ofiary do dwóch przygiętych drzew i następnie ich uwolnienie.
121. Wrzucanie dorosłych w płomienie
ognia palącego się budynku.
122. Podpalanie ofiary oblanej uprzednio naftą.
123. Okładanie ofiary dookoła słomą-snopem i jej podpalenie, czyniąc w ten
sposób pochodnię Nerona.
124. Wbijanie noża w plecy i pozostawienie go w ciele ofiary.
125. Wbijanie niemowlęcia na widły i
wrzucanie go w płomienie ognia.
126. Wyrzynanie żyletkami skóry z twarzy.
127. Wbijanie dębowych kołków pomiędzy żebra.
128. Wieszanie na kolczastym drucie.
129. Zdzieranie z ciała skóry i zalewa-

nie rany atramentem oraz oblewanie jej
wrzącą wodą.
130. Przymocowanie tułowia do oparcia
i rzucanie w nie nożami.
131. Wiązanie - skuwanie rąk drutem
kolczastym.
132. Zadawanie śmiertelnych uderzeń
łopatą.
133. Przybijanie rąk do progu mieszkania.
134. Wleczenie ciała po ziemi, za nogi
związane sznurem.
135. Przybijanie małych dzieci dookoła
grubego rosnącego drzewa przydrożnego,
tworząc w ten sposób tzw. "wianuszki".

Jak widać z listy ludobójstwo, które miało miejsce na Wołyniu należy
chyba do najokrutniejszych w nowożytnej historii świata. Co gorsza
odbywało się ono za społecznym
przyzwoleniem. Kto z Ukraińców
nie chciał brać w tym udziału, dzielił los Polaków. Szczególnie tragicznie obchodzono się z tymi, którzy
żyli w mieszanych małżeństwach.
Mężowi - Ukraińcowi rozkazywano
zabić żonę - Polkę oraz dzieci. Gdy
odmówił na jego oczach mordowano całą rodzinę w bestialski sposób.
Na końcu on sam ponosił śmierć.
Gdy w małżeństwie była sytuacja
odwrotna - żona była Ukrainką, a
mąż Polakiem - to ona miała zabić
swoich bliskich. Każdy kto odmówił umierał z opinią zdrajcy narodu.
Bardzo ciekawą postawę przyjął
Kościół Prawosławny i Kościół
Grekokatolicki. Popi nawoływali
do walki z Polakami, podczas nabożeństw odpuszczali idącym zabijać rizunom (ukr. Різун - rzeźnik)
grzechy. Powszechną praktyką było
święcenie w cerkwiach narzędzi
mordu: siekier, pił, noży, bagnetów,
kos, sierpów, drewnianych kołków.
Niejednokrotnie popi sami chodzili z bandami UON-UPA, a wielu z
nich brało czynny udział w masakrze.
Z rozmowy ze znajomym Wołyniakiem pamiętam jeden z opowiedzianych przez niego epizodów. Podczas wyrzynania jednej z kolonii

polskich, spędzono mogących jeszcze się poruszać do stodoły. Drzwi
podparto od zewnątrz i podłożono
ogień. Jeden z Ukraińców, który pilnował, aby nikt nie uciekł, a nawet
wrzucił do ognia uciekające dziecko, był pop z sąsiedniej wioski. Nazajutrz widziano go jak sprawował
nabożeństwo.
Przyzwolenie, a nawet zachęta ze
strony Cerkwi oraz społeczności
ukraińskiej powodowała coraz to
większe rozpasanie band Stiepana
Bandery oraz Tarasa Bulby (dwóch
głównych przywódców ukraińskich). Coraz częściej w spacyfikowanych wioskach można było
znaleźć dzieci przybite do ścian z
napisem polskij orieł czy ogromne
napisy Polska od morza do morza
wypisane ludzką krwią na frontonach domów. Pijane bandy ubarwiały również płoty nabijając na kołki
trupy.
Polacy, aby jakoś przeżyć, organizowali grupy samoobrony. Popierał te
oddolne próby obrony Komendant
Okręgu AK Wołyń płk Kazimierz
Bąbiński „Luboń”. Do najważniejszych i najbardziej skutecznych baz
samoobrony na Wołyniu należały:
•Pańska Dolina (pow. dubieński);
•Antonówka (pow. sarneński);
•Dederkały (pow. krzemieniecki);
•Przebraże (pow. łucki);
Opracowanie własne, rozmowy ze
świadkami
•Huta Stara (pow. kostopolski);
•Zasmyki (pow. kowelski);
•Witoldówka (pow. zdołbunowski).
Powstały również liczne oddziały partyzanckie Armii Krajowej.
Utworzono również słynną 27 Wołyńską Dywizję Piechoty, która
oprócz akcji przeciwko Niemcom
wykonała ok. 16 większych akcji
bojowych przeciwko bandom UPA.
GENOCIDIUM ATROX, które popełniono na ludności polskiej zamieszkującej Wołyń, ma również
obecnie bardzo ciekawy wydźwięk

społeczny. Ukraina nie tylko neguje zbrodnie dokonane w 1943 roku.
Nie dopuszcza ona do siebie faktu,
że na Wołyniu zamordowano ok.
60 tys. Polaków, zaś ogólna liczba
ofiar (z terenu województwa wołyńskiego oraz trzech województw w
Galicji Wschodniej: tarnopolskiego,
stanisławowskiego i lwowskiego)
sięga ponad 150 tys. Można by powiedzieć, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego skoro Rosja znowu
próbuje obarczyć odpowiedzialnością za Katyń Niemców. Jednakże
na Ukrainie nie można w ogóle głośno mówić o wydarzeniach wołyńskich. Tragiczny los spotkał historyka prof. Witalija Masłowskiego,
który po ogłoszeniu pracy "Z kim i
przeciw komu wojowali ukraińscy
nacjonaliści" został zamordowany
przez, rzekomo, nieznanych sprawców. Dochodzi również do aktów
gloryfikacji ludobójców z UON-UPA. Stiepan Bandera wraz z Suchewyczem, zwanym Tarasem Czuprynką, urośli do rangi bohaterów
walczących o wolność i niepodległość Ukrainy. Największym jednak
policzkiem dla strony polskiej było
przyznanie praw kombatanckich
weteranom UPA. Choć może boleśniej odczuli to polscy kombatanci i
rodziny ofiar niż polski rząd. Wszak
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
nie widział nic złego w fakcie, że
Rajd Stiepana Bandery chce przejechać przez nasz kraj w koszulkach z
podobizną Bandery.
Podsumowując można by pokusić
się o stwierdzenie, że w człowieku
jest jednak dużo ze zwierzęcia. I
wystarczy tylko jedna, mała rzecz
- ot, choćby taka książka jak praca
Doncowa - aby to zwierzę wyszło
na zewnątrz. Może to już wtedy nie
jest zwierzę, tylko taka jest nasza
prawdziwa natura? Jedno jest pewne – wtedy to już tylko krok do GENOCIDIUM ATROX.

„SWOBODA” - REALNE
ZAGROŻENIE CZY
STRASZAK? Część 1
Michał Urban

Ukraińskie nacjonalistyczne ugrupowanie „Swoboda” w ostatnich
miesiącach wzbudza olbrzymie kontrowersje i niepokoje. Często postrzegane jest jako nowe oblicze groźnego,
ukraińskiego nacjonalizmu, który
jest jak uśpiony wulkan – pozornie w
stanie uśpienia, ale i tak grozi kolejną katastrofą. „Swoboda” jest partią
z natury szowinistyczną, stosującą
radykalne metody, a jej popularność
wciąż rośnie. „Swoboda” głosi ksenofobiczne hasła, które godzą także
w Polaków: popiera heroizację ruchu
OUN-UPA, a nawet opowiada się za
rewizją granic na niekorzyść Polski.
Warto zastanowić się, czym w rzeczywistości jest osławiona „Swoboda”,
skąd wziął się jej fenomen, jakie ma
zamiary oraz możliwości i jak może
wpłynąć na sytuację Ukrainy. Dla Polaków najciekawsze są kwestie, w jakich program i działania „Swobody”
dotykają spraw oraz interesów Polski.
Nie zapominajmy jednak, że „Swobo-

da” wywołuje także kontrowersje na
odcinku relacji ukraińsko-rosyjskich,
a przede wszystkim – wzmaga konflikty na samej Ukrainie. Z drugiej
strony, jest to partia pozbawiona bezpośredniego wpływu na władzę. Nie
można też powiedzieć, by była to partia, jaka może cieszyć się masowym
poparciem wśród Ukraińców. Przyjrzyjmy się zatem bliżej „Swobodzie”.
Kilka słów wprowadzenia
Wszechukraińskie
Zjednoczenie „Swoboda” (Всеукраїнське
Об`єднання «Свобода») to partia o
charakterze nacjonalistycznym, jaka
za główną podstawę swojego programu wzięła prace przywódcy OUN w
latach 40., Jarosława Stećki. Za swój
cel „Swoboda” stawia zbudowanie
„potężnego państwa ukraińskiego”
przy jednoczesnym zapewnieniu
równowagi społeczno-ekonomicznej.
Partia została założona jako Socjalno-Narodowa Partia Ukrainy w 1991
r. Jej liderem jest Ołeh Tiahnybok, a

wśród ścisłego kierownictwa wymienia się również Irynę Farion, Ołeksija
Kajdę, Ołeksandra Sycza.
Oficjalna historia partii wspomina
o takich wydarzeniach, jak „obrona
ukraińskiej Cerkwi” i ochrona świątyń w Łucku oraz Włodzimierzu
Wołyńskim w latach 90., proponowanie „nowej wizji” dla ukraińskiego społeczeństwa, aktywny udział w
protestach przeciw reżimowi Leonida
Kuczmy. W skrócie, chodzi o udział
w walkach ulicznych oraz propagowanie doktryny, jawnie nazywanej
narodowo-socjalistyczną.
„Znaczącym wydarzeniem roku 2003
była akcja „Wołyń pamięta”, jaką
organizowała Wołyńska Obwodowa
Organizacja Partii. Akcję nakierunkowano na obronę historycznej prawdy
i czci narodu ukraińskiego, przeciw
przekręcaniu przez polskich szowinistów traktowania wydarzeń 1943 r. na
Wołyniu” – donosi strona internetowa
„Swobody”.
W 2004 r. Tiahnybok tak opisał działalność OUN-UPA: „Oni się nie bali,
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tak jak i my mamy się nie bać, oni
wzięli automat na szyję i poszli w te
lasy, oni przygotowywali się i walczyli przeciw Moskalom, walczyli przeciw Niemcom, walczyli z żydostwem
i z innymi nieczystymi siłami, jakie
chciały zabrać nam nasze ukraińskie
państwo… Trzeba nareszcie oddać
Ukrainę Ukraińcom! Ci młodzi ludzie
i wy, siwowłosi – o to ta mieszanka,
jakiej najbardziej obawia się moskalsko-żydowska mafia, jaka dziś kieruje
Ukrainą”.
„Swoboda” kreuje się na sojuszników
w walce przeciw postsowieckiemu ładowi. Partia podkreśla, że brała czynny udział w akcjach popierających
pomarańczową rewolucję w 2004 r.,

a także wyraża kategoryczne poparcie
dla lustracji „kuczmistów i kagiebistów” .
Partia w trakcie „licznych spotkań z
ludnością” wypracowała „Program
obrony Ukraińców” , który składa
się z rozdziałów: „Ludobójstwo na
Ukraińcach w XX w. Przezwyciężenie skutków oraz odnowienie sprawiedliwości”, „OUN-UPA. Uznanie
i wdzięczność”, „Język. Obrona i
rozpowszechnienie”, „Przestrzeń informacyjna. Uwolnienie od okupacji
oraz państwowe bezpieczeństwo”,
„Migracja. Prawo do Ojczyzny”,
„Energetyka. Niezależność oraz bezpieczeństwo”, „Społeczeństwo. Socjalna i narodowa sprawiedliwość”.
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Postulaty „Swobody”, zawarte w
„Programie”, wychodzą w dużej mierze naprzeciw realnym problemom
ukraińskiego państwa. Partia proponuje jednak rozwiązania jak najbardziej radykalne. „Program” jest głównym dokumentem ideowym partii,
proponowanym społeczeństwu jako
program wyborczy w trakcie wszystkich kampanii.
Jako główną doktrynę geopolityczną
„Swoboda” przyjmuje „ukrainocentryzm” – to znaczy, proponuje utworzyć z Ukrainy ośrodek nowej Europy.
„Swoboda” brała udział w większości wyborów parlamentarnych oraz
samorządowych, ale dopiero w kampanii wyborczej 2006 r. (pod hasłem:
„My, w SWOim, przez BOga DAnym kraju”), wystartowała pierwszy
raz jako samodzielna siła. Wcześniej
zawierała jedynie koalicje z innymi
kanapowymi partiami prawicowymi.
„Swobodzie” udawało się wprowadzać pojedynczych kandydatów do
rad obwodowych Galicji i Wołynia
oraz kilku deputowanych do parlamentu. Pierwszy znaczący sukces
odniosła „Swoboda” w wyborach
samorządowych w 2010 r., kiedy
zdobyła większość w Radzie Miasta
Lwowa, a także znaczącą pozycję w
radach miejskich Tarnopola oraz Iwano-Frankiwska.
Sukces w wyborach samorządowych
spowodował falę komentarzy, a także
obaw. Przewiduje się, że „Swoboda” prawdopodobnie będzie pierwszą skrajnie prawicową partią, która
wejdzie samodzielnie do parlamentu
i utworzy frakcję nacjonalistyczną w
Radzie Najwyższej.
„Swoboda” popiera obronę kultury
ukraińskiej oraz odrodzenie dumy
narodowej. Oficjalnie ostro krytykuje prezydenta Wiktora Janukowycza,
zarzucając mu „ukrainofobię” i działanie na rzecz wynarodowienia Ukraińców.
Jaki status na współczesnej Ukrainie ma nacjonalizm?
Tak postawione pytanie jest właściwym początkiem dla rozważań nad
partią „Swoboda”. Ugrupowanie
Tiahnyboka jest bowiem (obecnie)
najgłośniejszą i najbardziej kontrowersyjną oznaką zjawiska, które ma
swój szerszy kontekst. Warto też dodać, że choć nacjonalizm sam w sobie
jest doktryną nastawioną na konfrontację, to „Swoboda” jest wyjątkowo
antydemokratycznym i agresywnym

ugrupowaniem nawet w porównaniu
z większością ukraińskich działaczy,
którzy nazywają siebie nacjonalistami.
Nie zapominajmy o specyficznym
statusie ukraińskiego nacjonalizmu.
Ludzie, uznawani za liderów walki
o niepodległość Ukrainy, to osoby,
związane przede wszystkim z działającą w okresie międzywojnia i II
wojny światowej Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów. Do tej nacjonalistycznej tradycji odwołują się dzisiaj
ci, którzy uważają się za świadomych
patriotów. Nie zmienia to faktu, że na
Ukrainie, która była częścią dawnego Związku Radzieckiego, w którym
panowała ideologia komunistyczna,
spora część społeczeństwa odrzuca
tradycję OUN-UPA.
Ukraiński nacjonalizm był bowiem
przez cały okres trwania ZSRR wyklęty, skazany na potępienie i zapomnienie. Wbrew popularnemu w
Polsce osądowi, mniej więcej połowa
ukraińskiego społeczeństwa wciąż
traktuje nacjonalizm jako coś złego i
wrogiego. Jest to efekt komunistycznego wychowania obywatelskiego
– w którym kładło się nacisk na przyjaźń z rosyjskim „starszym bratem” i
chwaliło się tradycje Armii Czerwonej. Wyznawcy takiej ideologii czują
się ukraińskimi patriotami – ale ich
myślenie przeniknięte jest tymi sowieckimi czynnikami. Z drugiej strony potępiają oni nacjonalistów jako
ludzi, którzy powołują się na tradycje OUN-UPA, które to organizacje
zapisały się w świadomości wielu
Ukraińców jako kolaboranci, zbrodniarze i zdrajcy ojczyzny. Nacjonalizm spotyka się więc z ostracyzmem
wśród znacznej części ukraińskiego
społeczeństwa. Zwolennicy takiego
poglądu są zaniepokojeni rosnącą popularnością „Swobody” tak samo jak
i Polacy.
Z drugiej strony, samo środowisko
nacjonalistów jest podzielone. Sam
termin „nacjonalizm”, za sprawą radzieckiej propagandy nabrał specyficznego znaczenia na terenie dawnego ZSRR. Władza komunistyczna
szafowała tym terminem wobec
wszystkich, którzy jej się sprzeciwiali. Przypomnijmy sobie czystki partyjne na Kremlu, kiedy to komunistyczni
bonzowie byli likwidowani właśnie
za „nacjonalistyczne odchylenia”, co
brzmi kuriozalnie. Polskie podziemie
niepodległościowe po 1945 r. również
było zwalczane za rzekomy „nacjonalizm” i „faszyzm”.
Analogicznym zjawiskiem było

oskarżanie o nacjonalizm wszelkich
ruchów niepodległościowych na terenie ZSRR. Sowieckie organy bezpieczeństwa zwalczały nacjonalistów
z UPA – ale wątpliwe, by głównym
motywem działania NKWD była
ochrona praw człowieka. Władza
chętnie usprawiedliwiała zwalczanie
UPA (i analogicznych ugrupowań litewskich, łotewskich itp.) obroną ludności cywilnej i wykorzystywała barbarzyństwo zbrodni nacjonalistów, by
nastawić społeczeństwo ZSRR przeciw nacjonalistom. Ale komuniści
zwalczali ich przede wszystkim jako
przeszkodę w objęciu pełnej kontroli
nad nowo przyłączonymi terenami
Zachodniej Ukrainy. To była walka o
władzę – bo kim były władze ZSRR,
by przejmować się względami humanitarnymi? Zarzucanie przez reżim
radziecki zbrodniczości innym, nawet
jeśli jest uzasadnione, brzmi jednak
dwulicowo.
Zostawmy jednak członków OUN-UPA, którzy zanim przed tym, jak
padli ofiarą sowieckiego terroru, sami
rozpętali machinę śmierci przeciw Polakom i przeciw własnym rodakom.
Propaganda radziecka obdarzała mianem „nacjonalistów” wszystkich,
którzy w taki czy inny sposób sprzeciwiali się oficjalnemu modelowi
życia w komunistycznym państwie.
Mowa tu o ludziach, którzy przeważnie nie mieli żadnego związku
z OUN-UPA ani w ogóle z doktryną
nacjonalistyczną. Dotyczyło to różnego rodzaju dysydentów, niezależnych
literatów, działaczy społecznych, którzy protestowali przeciw sowieckiej
władzy, przekraczali wyznaczony
przez teoretyków partyjnych limit
dopuszczalnej obecności wątków
narodowych w oficjalnym dyskursie publicznym, wreszcie działaczy
kulturalnych, którzy wykraczali poza
akceptowany kanon tematów i motywów. „Nacjonalistami” stawali się
nawet ci, którzy uparcie dopominali
się o prawo do języka ukraińskiego
w przestrzeni publicznej. Do dziś w
gwarze Ukraińców ze skomunizowanego wschodu kraju istnieje pogardliwe określenie „bandera”, które
oznacza osobę podkreślającą swoją
ukraińską tożsamość.
Taka polityka miała na celu wpojenie Ukraińcom sowieckiej tożsamości obywatelskiej. Przyniosło to dwa
skutki. Z jednej strony, wśród części
społeczeństwa Ukrainy (przeważnie
wśród mieszkańców Wschodu) pojawiło się przekonanie, że akcentowanie wątków narodowościowych,

niezgodnych z wizją sowiecką, jest
czymś złym i groźnym. Co więcej, w
powszechnej świadomości zaistniało
utożsamienie tego, co obiektywnie
można nazwać jak troska o kulturę
narodową, z krwawą działalnością
UPA.
Z drugiej strony, zwolennicy opcji
narodowej (skupieni głównie w zachodniej części kraju) zradykalizowali swoje nastroje. Liberalni patrioci
zwarli szeregi z tymi, którzy faktycznie wywodzili się z ekstremistycznego obozu nacjonalistów. Uznano,
że naród ukraiński jest zagrożony
wynarodowieniem przez Sowietów
(Rosjan), przeciw czemu należy podjąć radykalne środki. Obraźliwe w założeniu określenia jak „banderowcy”
stały się powodem do przewrotnie
okazanej dumy i stały się wyznacznikiem autoidentyfikacji – jak uczynili
to amerykańscy Murzyni z określeniem „nigger” („czarnuch”).
Wreszcie, sami działacze ruchu
OUN-UPA zostali uznani za bohaterów przez szersze koła świadomych
narodowo Ukraińców, a nie tylko
przez zdeklarowanych nacjonalistów.
Zaczęto podkreślać ofiarność nacjonalistycznych partyzantów, doznane
przez nich od NKWD cierpienia, miłość do ojczyzny i walkę o jej wolność.
Równocześnie, zaczęto zapominać o
dokonanych przez OUN-UPA zbrodniach, lub zaczęto zaprzeczać temu,
że miały miejsce, zrzucając wszystko
na karb sowieckiej propagandy.
Wymienione wyżej czynniki sprawiły, że Ukraina weszła w okres swojej
niepodległości jako kraj z podzieloną
pamięcią historyczną, co powodowało ostre sprzeczności w życiu społeczno-politycznym.
Nacjonalizm na arenie politycznej.
Początki
„Swoboda” jest pierwszą w niepodległej Ukrainie partią polityczną, która
odniosła stosunkowo znaczący sukces wyborczy, ale przed nią działało
już kilka nacjonalistycznych ugrupowań. Najbardziej znanym jest UNA
- Ukraińskie Narodowe Zjednoczenie
(Українська нацiональна асамблея),
założona i przez długi czas kierowana
przez Jurija Szuchewycza (z „tych”
Szuchewyczów – syna osławionego
Romana). UNA powstała jeszcze w
roku 1990, a więc przed upadkiem
ZSRR. Partia opowiadała się za budową silnego, narodowego państwa,
oczyszczeniem Ukrainy z wpływów
rosyjskich, głosiła poglądy antyko-

munistyczne i antyrosyjskie.
Najwięcej rozgłosu UNA przyniosły
ściśle powiązane z partią paramilitarne
oddziały o nazwie Ukraińska Ludowa
Samoobrona (Українська народна
самооброна – UNSO), początkowo
planowane jako zaczątek czystej od
wpływów sowieckich armii ukraińskiej. Bojówki UNSO brały udział
w licznych „zadymach” z rosyjskimi
nacjonalistami i sympatykami postsowieckiej wizji Ukrainy, doprowadzały
też do demontażu radzieckiej symboliki. Pojedynczy członkowie UNSO
byli obecni jako ochotnicy w czasie
konfliktów w Naddniestrzu, Gruzji
oraz Czeczenii, zawsze wspierając
stronę antyrosyjską.
W 1994 r. UNA udało się wprowadzić
jednego posła do Rady Najwyższej
(zresztą dopiero w tym roku partia została oficjalnie zarejestrowana). Było
to olbrzymie rozczarowanie dla obozu nacjonalistów – spodziewali się oni
bowiem, dzięki fali wzrostu poczuć
narodowych i dekomunizacji (oba te
procesy okazały się w dużej mierze
pozorne) na przejęcie wielu miejsc
w parlamencie. Ukraińscy wyborcy
objawili swą podstawową cechę –
niechęć do radykalnych ugrupowań i
żądanie spokoju w polityce (ten wątek
zostanie jeszcze szerzej omówiony).
Trzeba też pamiętać, że „wyczyny”
UNSO wzbudzały w połowie lat 90.
autentyczny lęk przed wybuchem
wojny domowej. Z biegiem lat UNA,
trapiona konfliktami wewnętrznymi,
znalazła się na marginesie życia politycznego Ukrainy.
Kolejnym, szerzej znanym ugrupowaniem nacjonalistycznym, jakie
działało na arenie politycznej niepodległej Ukrainy jest Kongres Ukraińskich Nacjonalistów, założony w
1992 r. KUN wprost określa swoją
działalność jako „kontynuację tradycji narodowo-wyzwoleńczej walki,
prowadzonej przez OUN”. Najbardziej znaną postacią, związaną z
KUN, była Sława Stećko – wdowa
po Jarosławie, jednym liderów OUN.
Logo partii odwołuje się do symboli
UPA.
KUN był członkiem koalicji „Nasza Ukraina”, związanej z Wiktorem
Juszczenką; w wyborach 2006 r. kilku członków Kongresu dostało się
do parlamentu w ramach tejże koalicji. Widzimy więc, że KUN, tak jak
UNA, jako samodzielna partia nie był
w stanie przyciągnąć masowego poparcia ukraińskich wyborców.
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GRABIEŻ SZTUKI NARODOWEJ
PROF. JAN MAJDA - UJ
ALEKSANDER SZUMAŃSKI
Na przestrzeni ponad tysiąca lat Polska była najbardziej barbarzyńsko
okradanym krajem. Kradziono uznane dzieła sztuki, księgozbiory, jak
współcześnie ograbiane jest Muzeum
Ossolińskich we Lwowie, mieszczące
się w kościele Jezuitów, zamienionym
przez bolszewików na muzeum. Cenne archiwa, dokumenty i uniwersalne
księgozbiory wywożone są obecnie
przez Ukraińców brudnymi odkrytymi ciężarówkami w niewiadomym
kierunku. Niejednokrotnie cenne
książki upadają na brudne chodniki,
gubiąc kartki i brudnymi łapskami
upychane są do aut. Rabunek!

Lwowska Galeria Sztuki, do 1998
Lwowska Galeria Obrazów - jedno z
największych muzeów we Lwowie,
posiadające ok. 50 tys. eksponatów.
Powstało na bazie przedwojennej
miejskiej galerii obrazów oraz włączonych w okresie okupacji sowieckiej Lwowa innych galerii i zbiorów
kościelnych i prywatnych, które do
wybuchu II wojny światowej znajdowały się w jurysdykcji państwa polskiego.
W Lwowskiej Galerii Dzieł Sztuki
znajdują się m.in. obrazy artystów
mistrzów polskich. W 1897 roku zapadła decyzja magistratu lwowskiego
o utworzeniu galerii obrazów, w 1902
roku – zakup pierwszych obrazów
polskich artystów : Wilhelma Leopolskiego - Śmierć Acerny i Lichwiarz,
Jana Styki, Feliksa Wygrzywalskiego, oraz kilku płócien Matejki (m.in.
Śluby Lwowskie Jana Kazimierza),
Jacka Malczewskiego i Edwarda

Okunia. W 1907 roku nastąpił zakup
dużej kolekcji Jana Jakowicza (ok.
400 obrazów, w tym obrazy Rafaela,
Rembrandta, Rubensa, Van Dyke, Velasqueza, Ribeiry, Watteau i innych).
W 1914 roku – umieszczenie galerii
przy ul. Ossolińskich 3, w pałacu zakupionym od znanego historyka, pisarza i kolekcjonera Władysława Łozińskiego, zbudowanym w 1873 roku dla
hrabiny I. Dzieduszyckiej. W 1919
roku – powiększenie zbiorów galerii o
zbiór Bolesława Orzechowicza, podarowany miastu Lwów (dzieła Matejki,
Juliusza Kossaka, Artura Grottgera).
14 lutego 1907 roku – dzień otwarcia
galerii obrazów sztuki polskiej i sztuki zachodnioeuropejskiej, Panoramy
Racławickiej. W 1938 roku - kolejne
dary dla galerii: Leona Pinińskiego i

Konstantego Brunickiego. W obawie
przed wojną w galerii zdeponowano
szereg prywatnych kolekcji z okolic
Lwowa, złożonych tam głównie przez
arystokrację i ziemiaństwo polskie.
W 1940 roku - po rozkazie okupacyjnych władz sowieckich nastąpiła
reorganizacja muzeów, w wyniku
której m.in. Ossolineum straciło swój
status prawny Zakładu Narodowego i
zostało znacjonalizowane ze wszystkimi zbiorami, stając się filią Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej. Do miejskiej
galerii obrazów włączono zbiory
sztuki z Muzeum Lubomirskich, z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
Biblioteki Baworowskich, Bractwa
Stauropigijskiego, Muzeum Historycznego oraz prywatnych kolekcji
Dzieduszyckich,
Gołuchowskich,
Sapiehów, tym samym likwidując te
muzea, a ich zbiory rozpraszając w
wyniku braku organizacji.
W okresie okupacji niemieckiej ukry-

to część kolekcji w piwnicy domu
i pomieszczeniach katedry ormiańskiej, lecz 225 obrazów, pośród których znajdowały się: Autoportret
Rembrandta i Portret damy Gossarta,
zostały wywiezione przez Niemców
na Zachód.
W czasie drugiej okupacji sowieckiej
(od lipca 1944) zaczęto prowadzić
barbarzyńską akcję „oczyszczania
zbiorów muzealnych i bibliotecznych
z dzieł szkodliwych”, prowadzoną
przez L. O. Lubczyka z Muzeum
Sztuki Ukraińskiej. Akcja ta polegała
na utworzeniu zbiorów specjalnych w
których gromadzono polskie malarstwo, książki, zabytkową broń, niepoprawną ideologicznie grafikę etc.
a potem je bezpowrotnie niszczono.
Celem tego "przedsięwzięcia" było

zatarcie śladów wielowiekowej kulturowej obecności Polski na tych terenach.
Po zakończeniu II wojny światowej
sowieckie władze zorganizowały
nowe oddziały w galerii rosyjskiej
sztuki przedrewolucyjnej i sztuki narodów ZSRS.
Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, polskie dziedzictwo narodowe nie zostało zwrócone prawowitym
właścicielom i pozostaje w gestii
obecnych władz ukraińskich.
Istniejące placówki Lwowskiej Galerii Obrazów:
* galeria obrazów - ul. Stefanyka (d.
Ossolińskich) 3,
* galeria obrazów - pałac Potockich
ul. Kopernika 15,
* muzeum książki - pałac sztuki – ul.
Kopernika 15a,
* muzeum Rusałki Dniestrowej wieża cerkwi św. Ducha - ul. Kopernika 40,
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* muzeum zabytków starożytnego
Lwowa - kościół św. Jana Chrzciciela
- Stary Rynek
* Kaplica Boimów - plac Katedralny
(d. Kapitulny) 1,
* muzeum rzeźby barokowej Jana Jerzego Pinzla - kościół Klarysek - pl.
Celny 1,
* ekspozycja malarstwa batalistycznego (w tym ogromne malowidła z
żółkiewskiej fary na zamku w Olesku.
Wymienione zbiory stanowiące skarb
dziedzictwa narodowego nie tylko, iż
nie zostały Polsce zwrócone, ale są
jeszcze wywożone w niewiadomym
kierunku i systematycznie niszczone.
Polskie władze zapewne w imię „poprawności politycznej” nie upomniały
się o zwrot własności Narodu Polskiego.
W roku 1998 Lwowska Galeria Sztuki wystawiła „swoje” eksponaty w
Muzeum Przyrodniczym Miasta Krakowa. Zwróciłem się w tej sprawie
/A.S./ do prezydenta Krakowa Andrzeja Gołasia, lecz nie otrzymałem
odpowiedzi. Wystawione zostało w
Muzeum Przyrodniczym w Krakowie m.in. oryginalne popiersie Marii
Konopnickiej / replika na Cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie/.
Grabież polskich dzieł sztuki rozpoczęła się już w XI wieku, kiedy książę
czeski Brzetysław podczas najazdu
na Polskę obrabował Wielkopolskę
– Poznań – Gniezno. Następnie obrabował zabytki w Krakowie. Rabunki
kontynuowali Niemcy napadając na
pierwszych Piastów na polskich ziemiach zachodnich, a potem Tatarzy i
Turcy przez wiele wieków grabili polskie ziemie wschodnie. W 1655 roku
w czasie najazdu Szwedów zrabowali oni liczne dzieła sztuki, niszcząc
kilkadziesiąt zamków obronnych. O
rozmiarze tych rabunków dokonanych przez Szwedów świadczy wywiezionych z Krakowa 550 wozów
z cennymi zabytkami dzieł sztuki, a
zabytkowe wyposażenie zamku Lubomirskich z Wiśnicza wywieźli do
Gdańska na 150 wozach, w podobny
sposób wywożąc zabytki z innych
polskich miast. Obecnie szwedzkie
muzea przepełnione są polskimi dziełami sztuki i nikt się nie upomina o nie.
Rozpoczynając walkę z Konfederację
Barską w 1768 roku, wojska rosyjskie
rabowały polskie miasta, najbardziej
rabując w Krakowie zabytki wawelskie wywożąc ze skarbca koronnego
historyczne pamiątki i wawelskie arrasy; arrasy z Zamku Królewskiego
w Warszawie zabrali po II rozbiorze
350 sztuk. Po Rosjanach Prusacy w
1795 roku napadli na Kraków i zrabowali skarbiec koronny, a cenne jego
zabytki przetopili u siebie.. Austriacy
zniszczyli na Wawelu dwa kościoły i
niektóre zabytkowe domy, a Zamek
Królewski zbezcześcili zamieniając
go na koszary wojskowe. Niszczenie Wawelu kontynuowali Niemcy
w czasie II wojny światowej. Południowi sojusznicy Hitlera Słowacy
wkraczając do Polski 1 września 1939
roku rabowali na Podhalu zabytki polskiej kultury. Z pałacu Uznańskich w
Szaflarach Słowacy zrabowali przeszło sto dzieł sztuki, obrazy, rzeźby
zabytkowe, meble i inne przedmioty
artystyczne, a w Nowym Targu bibliotekę, archiwum spisko-orawskie,
obrabowali również ci hitlerowscy
sojusznicy kilka cennych rzeźb religijnych z przydrożnych kapliczek na
Podhalu. Słowacy zagrabili również
dużą bibliotekę księży pijarów z Po-

dolińca leżącego kiedyś na polskim
Spiszu. Była to do rozbiorów Polski
trzecia co wielkości biblioteka w kraju - po Bibliotece Jagiellońskiej i Załuskich. Składała się w dużej mierze
z księgozbiorów polskich magnatów,
którzy przed najazdem szwedzkim
w 1655 roku uciekli do starosty Lubomirskiego w Lubowli na Spiszu i
zabrali ze sobą ważne książki, które
następnie tam pozostały. Pod koniec
XIX wieku władze austriackie zlikwidowały polskie seminarium księży
Pijarów w Podolińcu i bibliotekę, a jej
księgozbiór rozdzielono tak, iż polskie rękopisy literackie i staropolskie
pierwodruki przekazano do narodowej słowackiej biblioteki w Martinie,
Maticy Słoweńskiej, księgozbiór w
językach obcych dano bibliotece w
Budapeszcie, a sporo innych książek
złożono w bibliotece w Kieżmarku.
Również Ukraina przywłaszczyła
sobie tysiące polskich dzieł sztuki.
Gdy w latach 60 ubiegłego wieku
wybierałem się na wycieczkę do Kijowa (J.M.) wybitny badacz twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego,
ówczesny rektor krakowskiej WSP
Wincenty Danek prosił mnie abym
się dowiedział ci się stało z Muzeum
Kraszewskiego w Żytomierzu. W Kijowie rektor ukraińskiego Muzeum
Narodowego zawiózł mnie do dużego
budynku, gdzie znajdował się magazyn dzieł sztuki, by zorientować się,
czy są tam pamiątki po Kraszewskim
z muzeum z Żytomierza. Kierownik
magazynu powiadomił mnie, że tylko
mała część magazynu została zinwentaryzowana, a 90 procent zabytków
oczekuje rejestru. Wówczas przeszliśmy chodnikiem długiego budynku, aby dostrzec jakieś pamiątki po
Kraszewskim. I oto po obu stronach
magazynu leżały dwumetrowej wysokości stosy zabytków, ciągnące się
na długości ok. 150 metrów; stosy te
zawierały obrazy, rzeźby, zabytkowe
meble itd. Zebrane tu ze wszystkich
polskich muzeów, pałaców i dworków naszego międzywojennego Podola. Tych zabytków było tysiące.
Bardzo przeżyłem /J.M./ gdy w Martinie na Słowacji zobaczyłem stos
staropolskich nieznanych rękopisów
literackich i pierwodruków. Pomyślałem, iż gdyby te dzieła zostały zbadane mogłoby się okazać, że nasza
literatura staropolska była o wiele bogatsza, niż się o niej pisze w opracowaniach naukowych i podręcznikach..
Zaapelowałem do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracowników naukowych tej uczelni, aby pojechali do
Martina i zbadali te zabytki. Niestety
niczego w tym celu nie uczyniono.
Namawiałem też /J.M./ dyrekcję Biblioteki Jagiellońskiej, aby domagali
się zwrotu naszego księgozbioru zrabowanego z Podolińca, który znajduje
się obecnie w Maticy Slowenskiej w
Martinie, lub, aby dokonano wymiany wielu książek, bo i w naszej Jagiellonce znajduje się nieco słowackich
druków. Niestety dyrekcja Biblioteki
Jagiellońskiej niczego w tej sprawie
nie uczyniła. W opisanych sprawach
rabunku dziedzictwa narodowego
zwróciłem się/J.M./ do ówczesnego
prezydenta RP Lecha Wałęsy, który
również niczego nie uczynił.
Opracowali:
prof. Jan Majda - UJ
Aleksander Szumański – Kresowy
Serwis Informacyjny
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POLSKA NIEPODLEGŁOŚĆ - DAR
I ZADANIE
Mieczysław Ryba
Rocznica odzyskania niepodległości jest dobrym momentem, aby
podjąć refleksję nad Polską, ucząc
się z historii.

Aby taka refleksja miała charakter
mądrościowy, należy przebić się
przez sieć stereotypów i szukać
prawdy.
Dwa najistotniejsze nurty polskich
zmagań o niepodległość, piłsudczykowski i narodowy, skupiają
się wokół dwóch ważnych postaci – Romana Dmowskiego i Józefa Piułsudskiego. Piłsudski stał
się symbolem niepodległości nade
wszystko dlatego, iż w listopadzie
1918 roku powrócił z internowania
z Magdeburga i przejmując władzę
od Rady Regencyjnej zjednoczył
różne ośrodki władzy w kraju.
Jako Tymczasowy Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz w czasie
wojny polsko – bolszewickiej był
też symbolem zwycięstwa nad komunistycznym zalewem.

Jednakże musimy pamiętać, że
bycie symbolem nie oznacza, iż
posiada on jedyne zasługi w zmaganiach o niepodległość. Wręcz
przeciwnie - co do kwestii strategicznych potężne zasługi należy
przypisać Romanowi Dmowskiemu i Narodowej Demokracji.

Nie ulega wszak wątpliwości, że
losy Polski rozstrzygały się podczas konferencji paryskiej i znalazły swe odzwierciedlenie w traktacie wersalskim, który w sensie
prawa międzynarodowego uznał
niepodległość państwa polskiego.
Polska została uznana jako państwo zwycięskie w wojnie dzięki
antyniemieckiej orientacji obozu
narodowego, dzięki powołaniu
do życia przez Dmowskiego Ko-

mitetu Narodowego Polskiego
z siedzibą w Paryżu oraz dzięki
zorganizowaniu Błękitnej Armii
pod dowództwem generała Hallera u boku francuskiego sojusznika.
Wszystko to wynikało z bardzo
konsekwentnej, antyniemieckiej
linii narodowców.
Współczesna prawica polska może
odwoływać się do wzorców niepodległościowych, które określają
różnorakie symboliczne postaci: Ignacy Paderewski, Wincenty
Witos czy wspomniany Józef Piłsudski i inni. Niepodległościowe
nastawienie jest bowiem niezwykle ważne w polskim spojrzeniu
na politykę. Musimy pamiętać, że
wcale nie jest ono jedynym w polskiej tradycji politycznej. Wszak
nieprzypadkowo rozbiory Polski
znalazły swoją akceptację podczas
sejmów rozbiorowych a na końcu
w akcie abdykacji króla. Postawy
lojalistyczne pojawiały się przez
cały okres rozbiorów. Zatem myśl
niepodległościowa i niepodległościowe działanie były na wagę
złota, na wagę przetrwania ducha
narodowego. Zatem odniesienia
współczesnych polityków prawicowych do różnych tradycji są
zrozumiałe. Jednakże najbardziej
adekwatne powinny być odniesienia do tradycji obozu narodowego
zorganizowanego pod przywództwem Romana Dmowskiego. Po
pierwsze dlatego, że mieliśmy
tu do czynienia ze środowiskiem
prawicowym najsilniejszym przed
I wojną światową, w czasie jej
trwania i w okresie międzywojennym. Po drugie dlatego, że był
to nurt zwycięski w czasie wojny
(właściwy wybór sojuszników antyniemieckich). Wreszcie dlatego,
że w obozie narodowym można
znaleźć ogromną skarbnicę myśli
politycznej, niezwykle głębokiej i
obejmującej całe spektrum życia
społecznego (od spraw politycznych poczynając, poprzez międzynarodowe, społeczne, na gospodarczych kończąc). Współczesna
niechęć do tego dziedzictwa deklarowana przez różnorakie środowiska lewicowe wynika przede
wszystkim z obawy odrodzenia się
realistycznego myślenia o polityce
wśród współczesnej prawicy polskiej. O wiele łatwiej jest sterować
polskim narodem w sytuacji, gdy
zachowuje się on skrajnie emocjonalnie, kiedy bez refleksji daje
się prowokować do różnorakich
nieskutecznych akcji. „Niebezpieczne” dla lewicy jest to, gdy
ten naród w sposób rzeczowy
przez kierowników polityki polskiej jest w stanie zdiagnozować
swoje cele i je długofalowo realizować. Osiągnięcia obozu narodowego to nie tylko trafna diagnoza
sytuacji międzynarodowej przed I
wojną i w trakcie jej trwania. To
również niezwykle dalekosiężna
myśl zachodnia, nakierowana na
odzyskanie kresów zachodnich dla
polskiej państwowości. Ta myśl
znalazła swój finał w osadzeniu
naszych zachodnich granic na Odrze i Nysie Łużyckiej po II wojnie
światowej. Chodziło narodowcom
również o „unarodowienie” całych
rzesz „wykluczonych” warstw
społecznych. Unarodowienie chło-

pów – to potężna zasługa narodowych demokratów.
Niezwykle doniosłe było również
dookreślenie tego, na czym polega prawdziwie niepodległa polityka polska. Polega ona na tym,
że w sferze decyzyjnej wypycha
się wszelkie wpływy zewnętrzne,
przy założeniu, że na zewnątrz
Polska może układać dobre stosunki ze wszystkimi, z kim po drodze. Największą polską bolączką
bowiem było uzależnienie centrów
decyzyjnych polskiej polityki od
obcych wpływów agenturalnych,
politycznych czy ideologicznych.
Niezwykle ważne w dorobku myśli narodowej jest dookreślenie
roli Kościoła w życiu społecznym
i państwowym, tak jednoznacznie
wyrażone przez Romana Dmowskiego w okresie międzywojennym.
Warto o tym pisać dzisiaj, gdy w
sposób wręcz infantylny zarzucono wszystkie kanony polskiego
politykowania. Centra decyzyjne polskiej polityki w większości
przeniesione są na zewnątrz (główne decyzje gospodarcze i polityczne zapadają w Brukseli). Państwo
polskie o tak wspaniałym dostępie
do morza na skutek różnorakich
zaniedbań od tego morza się odcina (brak polskiej floty, zanik rybołówstwa, przemysłu stoczniowego
itp.). Wreszcie wytoczenie walki
zasadom chrześcijańskim w życiu publicznym to nic innego jak
próba zdezorganizowania życia
narodowego na najważniejszym
a zarazem najbardziej delikatnym
gruncie.
Ocena stanu kierowników współczesnej nawy państwowej wypada
naprawdę miernie, gdy weźmiemy
klasyczne kryteria sformułowane przez obóz narodowy. Między
innymi taki jest powód spychania
tradycji Romana Dmowskiego w
polityczny niebyt przez obóz liberalny. O wiele chętniej przyjmowany jest nurt romantyczno
– emocjonalny, gdyż od strony
skuteczności działań jest mniej
dotkliwy dla lewicy międzynarodowej.
Z tradycji pokolenia, które doszło do niepodległości w 1918
roku możemy czerpać wiele wzorców. Całe masy patriotów chciały

wówczas zaprzeczyć symbolice
targowicy, czy narodowej zdrady,
polegającej na zgodzie na obcą
dominację. Można śmiało powiedzieć, że poza marginalnymi nurtami skrajnej lewicy pokolenie
polityków międzywojennych w
sposób niezwykle pieczołowity
było zatroskane o utrzymanie niepodległości. Efektem takiej postawy była między innymi postawa
w czasie II wojny, konsekwentna
ochrona atrybutów suwerenności
rządu emigracyjnego, dodajmy
rządu, który stał na straży suwerenności aż do upadu komunizmu
w Polsce. Łatwość rezygnacji z
całych połaci suwerenności, z jaką
w dzisiejszej Europie mamy do
czynienia pokazuje zupełne odejście od tego nurtu polskiego myślenia o polityce. O wiele bliżej
dziś jesteśmy czasów saskich, niż
dziedzictwa II RP.
Niepodległość w dużym stopniu
daną nam przez Opatrzność (w
czasie I wojny światowej dziwnym
zrządzeniem losu wojnę przegrali
wszyscy trzej zaborcy), tę niepodległość musieliśmy obronić własną
krwią w czasie wojny z bolszewikami. Tutaj również należy zauważyć powrót Polski do klasycznej
misji, jaką Rzeczpospolita spełniała w przeciągu dziejów. Chodzi
o misję tzw. przedmurza chrześcijaństwa. Tak jak wielokrotnie broniła Polska Europę przed zalewem
islamu, tak w 1920 roku obroniła
ją przed zalewem komunizmu.
Trafność oceny zagrożeń ukrytych
w ideologii komunistycznej była
niezwykle wyrazista. Pamiętajmy,
że w wielu krajach europejskich
tak tych spraw nie postrzegano.
Między innymi dlatego tak trudno
było o wymierną pomoc wojskową
dla walczącej Polski. W 1920 roku
egzamin zdał Kościół podtrzymujący naród na duchu, politycy i
całe społeczeństwo. Powstrzymując parcie bolszewickie na powrót
niejako uzasadniliśmy swoją misję
na Starym Kontynencie.
Kiedy przyglądamy się współczesnej rzeczywistości, jest się
na czym wzorować. Dziś zagrożenie ideologiczne bardziej idzie
z Zachodu niż ze Wschodu (lewicowa rewolucja kulturalna),
ale nie gdzie indziej, tylko nad

Wisłą rozgrywają się dziś najbardziej dramatyczne sceny walki o
miejsce religii w życiu publiczny
(przykład: walka o krzyż). I chodź
nie ma dziś zmagań militarnych, w
sferze ducha mamy do czynienia z
potężną kulturową walką, dodajmy – walką na śmierć i życie Polski i Europy.
Dziedzictwo niepodległości powinno nas skłaniać do jeszcze jednej refleksji. Znane jest powiedzenie, że naród, który nie zna swojej
historii, będzie ją musiał przeżyć
jeszcze raz. Do najbardziej skandalicznych trendów we współczesnej
edukacji należy zaliczyć wyzucie
jej z elementów historycznych.
Wychowuje się całe pokolenie
młodych ludzi całkowicie ograniczonych w rozumieniu ojczystych
dziejów. Tego typu zaniedbania są
grzechem przeciwko czwartemu
przykazaniu i mogą prowadzić w
przyszłości do nieobliczalnych
konsekwencji. Chciałoby się powiedzieć, żebyśmy jako totalni
niewdzięcznicy, zapominając o
dokonaniach naszych dziadów, nie
musieli przeżyć tragedii porównywalnej do tej z XIX wieku, obyśmy
nie utracili skarbu niepodległości,
za który to skarb życie oddały całe
zastępy Polaków.
Mieczysław Ryba
___
dr hab. Mieczysław Ryba, prof.
KUL Kierownik Katedry Historii
Systemów Politycznych XIX i XX
w.
Zainteresowania naukowe: polskie
partie polityczne w czasie I wojny
światowej; myśl polityczne obozu
narodowego w okresie międzywojennym; szkoła w czasach PRL.
Prowadzone zajęcia:
- Historia powszechna XIX wieku
(konwersatorium);
- Historia Polski 1918–1939 (konwersatorium);
- Historia PRL (konwersatorium)
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Semper Fidelis w Kłodzku czyli
4 Spotkanie Kresowian po latach.

Pierwszy w Kotlinie Kłodzkiej pomnik w hołdzie Polakom pomordowanym na Polskich Kresach Wschodnich.

Henryk Dzięcioł
W sobotę 22 października 2011r,
w Kłodzku odbyło się uroczyste,
4 spotkanie Kresowian. Głównymi organizatorami byli: Wójt
Gminy Kłodzko oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
Oddział w Kłodzku.
Uroczystość rozpoczęła się przy
Pomniku Pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich ,
którego odsłonięcie miało miejsce
26 maja b.r. W atmosferze powagi
i szacunku dla ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów, wszystkich
zebranych przywitał Wójt Gminy
Kłodzko p.Stanisław Longawa. W
kilku słowach wyraził on szczere
zadowolenie i wdzięczność, z faktu, że są ludzie, którzy podtrzymują i upowszechniają pamięć o
Kresach. Ich kulturze a więc tym
wszystkim, czym były, i są nadal
dawne Polskie Kresy Wschodnie.
W tym miejscu wypada dodać,
że myślą przewodnią Kłodzkich
uroczystości było właśnie hasło z
nostalgicznym wezwaniem:

„Ocalmy Kresy od zapomnienia”.
Następnie zebranych przywitał
Pan Tadeusz Szewczyk, Prezes
Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo Wschodnich Oddział w Kłodzku. Witając wszystkich, p.T.Szewczyk
podziękował władzom samorządowym, głównie Panu Wójtowi
Gminy Kłodzko za pomoc w organizacji czwartego już spotkania
Kresowian. Ponadto podziękował
Staroście i innym zaproszonym
gościom za przyjęcie zaproszeń
i udział w tak ważnej dla Kresowian uroczystości. Pan T.Szewczyk zaprosił zebranych na drugą
część spotkania, do auli Publicznego Gimnazjum w Kłodzku.
Przy pomniku głos zabrał także
ks. proboszcz parafii Żelazno,
Bolesław Stanisławiszyn, który
nawiązując do historii i czasów,
w których Rzeczpospolita była
w niebezpieczeństwie, zwrócił
uwagę, że aktualnie nasza ojczyzna również jest zagrożona i, w
wielkiej potrzebie. Podkreślił, że
do głosu doszły siły, które walczą

z krzyżem, a więc z Polskością.
Jeśli zaś walczą z Polskością, to i
z narodem, jego kulturą i podstawowymi wartościami. Takie działania, siłą rzeczy niszczą naród i
rujnują wszystko, o co walczyły
pokolenia Polaków. Po przeczytaniu okolicznościowego wiersza
i wyrażając swój niepokój o los
Polski, pytał Sienkiewiczowskim
„Quo vadis” Polsko? Choć to historyczna fraza, to nadal aktualna
dla naszej ojczyzny i chyba nigdy,
nie przestawała być aktualna. Na
zakończenie ks. Zdzisław Wojtowicz, proboszcz parafii Wojbórz,
poprowadził modlitwę za pomordowanych rodaków na Kresach
oraz za Kresowian i ojczyznę.
Delegacje władz i szkół złożyły
kwiaty, zapalono znicze w hołdzie pomordowanym rodakom
przy symbolicznym miejscu pamięci ofiar zbrodni ludobójstwa.
Nie zabrakło w tym miejscu, i
czasie także Prezesa Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział w
Kędzierzynie Koźlu, Pana Witolda Listowskiego.
Spod pomnika uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi Kłodzkich szkół udali
się do auli Publicznego Gimnazjum im. W.S.Reymonta. Tamże,
wszystkich przywitała i spotkanie
poprowadziła Pani Ewa Szczepaniak, Wicedyrektor Publ. Gimnazjum. Warto zaznaczyć, że w
uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz różnych szczebli, których Wicedyrektor wymieniła przy rozpoczęciu spotkania.
Jest to o tyle istotne, że w czasach
świadomego unikania przez polityków i władze, tematów związanych z Kresami, jako niepoprawnych politycznie, w Kłodzku
przedstawiciele władz, nie wstydzą się swojej tożsamości narodowej. Poprzez udział w takich
uroczystościach, swoją postawą
i zaangażowaniem dają świadectwo Polskości i stają po stronie
prawdy. Na uroczystość przybyli:
Wójt Gminy Kłodzko, Starosta
Kłodzki, Przewodniczący Rady
Gminy Kłodzko, Przedstawiciel
Rady Miasta Kłodzka, Senator RP
p.Stanisław Jurcewicz, Szef Sztabu Batalionu Piechoty Górskiej w
Kłodzku oraz inne osoby. W swoim powitalnym wystąpieniu p.Wicedyrektor wprowadziła zebra-

nych w klimat i stosowny nastrój
związany z pamięcią o Kresach
i Polskim Lwowie. Trudno nie
zauważyć rzeczowego przygotowania p.Ewy Szczepaniak, gdyż
poza oficjalnym przemówieniem,
odczytała także utwór poetycki, przygotowany specjalnie na
tę okazję. Po tym powitaniu powtórnie głos zabrali Wójt Gminy
Kłodzko St. Longawa oraz Prezes
TMLiKPW w Kłodzku T. Szewczyk, którzy dziękując za tak
liczne przybycie życzyli wszystkim wielu miłych wrażeń i dobrze
spędzonego czasu w atmosferze
wspomnień i Lwowskiego humoru. Następnie Starosta Powiatu, Adam Łącki oraz senator RP,
Stanisław Jurcewicz, dziękując
za zaproszenia również życzyli
uczestnikom udanego spotkania
po latach.

Zgodnie z programem uroczystości nastąpił wykład autorski
Pani Aleksandry Biniszewskiej
– Dyrektora Muzeum i Kresów
Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej pod Warszawą.
Pani Dyrektor z nieukrywanymi emocjami mówiła o Polskich
Kresach. O tym czym były i kto
ze znanych nam Polaków pochodził z ówczesnego serca Rzeczpospolitej. Wymieniając dziesiątki nazwisk wielkich Polaków z
uzasadnionym żalem i rozgoryczeniem stwierdziła, że w szkole nikt nigdy Jej nie powiedział
całej prawdy. Nikt nie powiedział o ważnych wydarzeniach
dla historii naszej ojczyzny, które miały miejsce właśnie na Polskich Kresach Wschodnich. Jeśli
uczono nas o wielu wybitnych
Polakach, to w zasadzie nigdy
nie powiedziano, że byli Polakami z Kresów. O tym, że tam była
Polska, i tam biło najczystsze,
prawdziwe serce naszej ojczyzny.
Kresy wydały światowej sławy
Polskich uczonych i pisarzy. Promieniały kulturą i nauką. Jednak
o tym nas nie uczono. Planowo
i niestety skutecznie wymazano
ze świadomości narodu wszystko, co było związane z Kresami.
Pani Aleksandra Biniszewska w
swoim wystąpieniu wielokrotnie
podkreślała, że uczono tak ją, jak
i całe pokolenia Polaków opierając się na półprawdach i celowym
zniekształcaniu historii Polski.
W tym miejscu warto przytoczyć
stare przysłowie, które nigdy nie
przestaje być aktualne, zwłaszcza
w naszej, Polskiej rzeczywistości, by nie powiedzieć politycznej rzeczywistości, a mianowicie
„Półprawda, to najbardziej niebezpieczne kłamstwo”. Takim
właśnie kłamstwem karmiono nas
przez dziesięciolecia. Wszystko
po to, aby zniszczyć naszą tożsamość i wyzuć z Polskości, których korzenie przez wieki wyrastały z Kresowej, ojczystej ziemi.
W kontekście wykładu p.A.Biniszewskiej można również pokusić się także o słowa B.Brechta,
które mogą być podsumowaniem,
jako wołania o prawdę w imieniu
samej prelegentki, jak i wielu Polaków; „Kto nie zna prawdy, ten
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jest tylko głupcem. Ale kto ją
zna i nazywa kłamstwem, ten jest
zbrodniarzem”.
Wykład Pani A.Biniszewskiej
został przyjęty wielkimi brawami zebranych. Po nim nastąpił
wykład p.Anny Fastnacht Stupnickiej, autorki książek poświęconym Kresom. Wykład ten
p.A.F.Stupnicka skoncentrowała
głównie losom miasta Lwowa
oraz jego mieszkańcom. Poinformowała także uczestników
spotkania o okolicznościach, w
jakich odsłonięto pomnik poświęcony pomordowanym polskim
profesorom we Lwowie. Pomnik
został odsłonięty w 70 – tą rocznicę zbrodni dokonanej przez
bandytów z batalionu Nachtigall
– ukraińskich nacjonalistów w
służbie faszystowskiej SS. Jednak
podczas uroczystości we Lwowie
żaden z przedstawicieli strony
Polskiej w tym prezydent Wrocławia - inicjator budowy pomnika, nie wspomnieli o sprawcach
zbrodni. Nie było tam Polskich
symboli. Były za to półprawdy i
typowy pokaz zniekształcania historii. Sprawa wysoce żenująca i
wręcz skandaliczna. Absolutnie
niegodna Polskiej racji stanu.
Wypowiedziane przez Prezydenta
Wrocławia słowa „z przyjaźni i na
rzecz przyjaźni” mają się nijak do
istoty rzeczy i prawdy historycznej. Pani A.Stupnicka podkreśliła, że po raz kolejny na polskich
ofiarach najbardziej skorzystali
nacjonaliści ukraińscy. Przedstawiciel partii „Swoboda”, znany z antypolskości, wykorzystał
tę sytuację do własnych celów,
przemawiając, jak na partyjnym
wiecu i domagając się likwidacji pomnika ofiar ludobójstwa
we Wrocławiu. Rzecz ze wszech
miar kuriozalna i niespotykana
w cywilizowanym świecie, choć
paradoksalnie zgodna, z zachowaniami nacjonalistycznej polityki. Polityki zaprzeczania ludobójstwu dokonanego na Kresach
Wschodnich przez zbrodniarzy
z OUN UPA. Pani A.F.Stupnicka
jest autorką książki „Zostali we
Lwowie” o której również opowiadała. Uczestnicy spotkania
mogli ją nabyć ze stosownym autografem.
W końcowej części uroczystości
Pan T.Szewczyk zaproponował
organizację wycieczki dla osób
zainteresowanych, do Muzeum
Kresów w Kuklówce, o którym
tak pięknie mówiła p.A.Biniszewska. Spotkaniu Kresowian
towarzyszyły: Przegląd Małych
Form Scenicznych „Kresowe
żarty 2011”. Występy przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto wystawy: „Roślinne
Kreacje” Elżbiety Wodały, pokonkursowa „Moje spotkania z
zabytkami Kresów Wschodnich”.
Wystąpił także pieśniarz z Krosnowic z utworami m.in. Bułata
Okudrzawy.
Na koniec spotkania zebrani mogli obejrzeć film dokumentalny
o Kresach - wspomnienia świadków zbrodni ludobójstwa z rąk
barbarzyńców z OUN UPA . Nie

zabrakło poczęstunku z Kresowej
kuchni w tym chleba kulikowskiego.
Podsumowując spotkanie Kresowian, nie sposób, nie zauważyć
wielkiego zaangażowania i poświęcenia dyrekcji Publicznego
Gimnazjum im.Wł.S.Reymonta w
Kłodzku. Bez ich pracy i dobrej
woli dla sprawy Kresów, nie byłoby możliwe tak dobrze zorganizowanej uroczystości. Zatem
szczere słowa uznania, wdzięczności i szacunku dla osób, które
miały niewątpliwy udział w ocaleniu Kresów od zapomnienia w
szczególności Pani Wicedyrektor
Ewie Szczepaniak.
Ponadto słowa wdzięczności dla
pań nauczycielek z Gimnazjum
oraz innych szkół, które przygotowały dzieci i młodzież do
udziału w tej uroczystości. Dzięki
nim odbyła się potrzebna i ważna
lekcja historii.
Całemu spotkaniu Kresowian po
latach towarzyszyła główna myśl,
aby ocalić Kresy od zapomnienia.
W tym mieści się również pamięć
o rodakach, którzy zostali tam na
zawsze. Dosięgły ich cierpienia
i męczeńska śmierć z rąk sąsiadów – zbrodniarzy z bandyckich
organizacji ukraińskich nacjonalistów. Prawda o tamtym piekle
nadal jest tłumiona.
Przyczyniają się do tego niektórzy „Polacy”, gdyż swoją postawą i działalnością profanują
pamięć o swoich rodakach. Aktualnie, nie jest łatwo stawać w
prawdzie. Przed laty Jan Paweł II
z naciskiem mówił do nas Polaków, że dużym „zagrożeniem jest
klimat relatywizmu. Zagrożeniem
jest rozchwianie zasad i prawd,
na których buduje się godność i
rozwój człowieka. Zagrożeniem
jest sączenie opinii i poglądów,
które temu rozchwianiu służą”.
Zatem żyjemy w coraz większym
zakłamaniu, które nie pozwala
zobaczyć tak wielu zagrożeń. Tak
często jesteśmy świadkami wielu
zjawisk, które prawdę zniekształcają. To zaś może prowadzić do
strasznych skutków.
Tytułem zakończenia, nawiązując
do wykładu p. A. Biniszewskiej, o
potrzebie prawdy we wszystkich
dziedzinach życia posłużę się wymownym opowiadaniem.
Pewien młody, ambitny polityk
(filozof ), poszukujący prawdy
natrafił na sklep z prawdą. Nie
mógł uwierzyć, że coś takiego mu
się przytrafiło. Był niemal szczęśliwy. Sprzedawca zapytał go jaką
prawdę chce kupić: półprawdę,
całą prawdę, czy tylko jakąś małą
cząstkę? Oczywiście, całą prawdę
– odpowiedział szczęśliwy polityk. Nie chcę żadnych mamideł
ani moralnych płaszczyków. Chcę
mieć całą prawdę: jasną i niepodzielną. Sprzedawca wskazując
na półkę, na której leżała cała
prawda, powiedział ze współczuciem: Ale cena tej prawdy jest dosyć wysoka! Ile? - zapytał krótko
polityk.
Jeżeli weźmie Pan tę prawdę, to
zapłaci pan utratą spokoju i bezpieczeństwa na resztę swoich dni.
Klient usłyszawszy te słowa, odszedł zasmucony, gdyż był przekonany, że prawdę można kupić
za niewielką cenę.
H. D.
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POLSKIE RADIO KRAKÓW
Z LWOWSKĄ PIOSENKĄ W TLE
ALEKSANDER SZUMAŃSKI
Już po raz trzeci począwszy od listopada 2009 roku Radio Kraków
jednoczy się ze Lwowem w swojej
audycji „Blues o dwóch miastach”.
I tak 09 listopada 2011 roku, w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia
Kraków al. Słowackiego 22 odbył
się kolejny koncert w krakowskiej
rozgłośni poświęcony obu miastom.

/Wielki Teatr noca - Lwów

Właściwie bardziej precyzyjnie -odbył się spektakl słowno - muzyczny. Poezja śpiewana z urozmaiconą
formą przekazu, tekstami i muzyką
wybitnych autorów i ta anonimowa
- uliczna zawsze wzrusza, raduje i
wywołuje emocje, tym bardziej, że
dotyczy tych miast, które kochamy.
"Piosenka jest dobra na wszystko", właśnie. Szczególnie lwowska. Lwowskie piosenki wybitnych
autorów /Marian Hemar, Jerzy Petersburski, Henryk Wars, Emanuel
Szlechter, Witold Szołginia, Feliks
Konarski, Jerzy Michotek, Jerzy Janicki/, jak i te anonimowe, uliczne,
stanowią dokument polskiej kultury
obyczajowej i muzycznej, a także
języka przełomu XIX wieku, oraz
dwudziestolecia międzywojennego,
w regionie, gdzie współżyły różne
narodowości, krzyżowały się różne
prądy obyczajowe i kulturowe, a kultura i język polski, mające zdolność
asymilowania elementów obcych,
rozwijały się potężnie i dumnie.
Młodzi Polacy, ale nawet i ci średniego pokolenia pozbawieni są dzisiaj
słuchania tych lwowskich melodii
i piosenek. Nikt bowiem, może za
wyjątkiem Radia Katowice, w coniedzielnej audycji Danuty Skalskiej
nie przypomina w Polsce chlubnych
tradycji przedwojennego „Radia
Lwów” i jego "Wesołej Lwowskiej
Fali".
Lwów, stołeczne miasto Galicji stanowił wybitny ośrodek naukowego
życia polskiego. Przede wszystkim
Uniwersytet Lwowski od 1910 roku
noszący imię Jana Kazimierza - skupiał uczonych - twórców wielu szkół
naukowych, liczących się w ówczesnej Europie, a utrzymujących swoją pozycję także w dwudziestoleciu
międzywojennym.
Życie kulturalne Lwowa XIX i XX
wieku pomimo narzekań krytyków
na parweniuszostwo, kosmopolityzm
i wiedeński stempel na wszystkim,
rozwijało się intensywnie, prężnie i
systematycznie, osiągając rozmach i
wysoki poziom w dziedzinie teatru,
literatury, krytyki, dziennikarstwa i
sztuk pięknych.
Wystarczy wskazać choćby niektóre
nazwiska urodzonych, lub działających we Lwowie twórców: ludzi
teatru - W. Bogusławski, S. Skarbek ; pisarzy i krytyków - W. Pol, S.
Goszczyński, A. Fredro, W. Bełza,
K. Ujejski, G. Zapolska, M. Konopnicka, K. Makuszyński, J. Kasprowicz, M. Wolska, Beata Obertyńsska
J. Balicki, J. Parandowski; malarzy,

rzeźbiarzy i architektów - A. Grottger, K. Sichulski, M. Dulębianka, Z.
Gorgolewski, L. Marconi.
Doniosłą rolę w dziejach piśmiennictwa i kultury polskiej odegrały
lwowskie firmy księgarsko - wydawnicze.
Kraków i Lwów, dwa czołowe
ośrodki nauki i kultury polskiej,
dwa nasze "Piemonty", w których
skupił się ruch niepodległościowy
przed pierwszą wojną światową,
dwa miasta owiane historyczną legendą, łączyły w długoletniej historii rozliczne związki. Starszy o prawie cztery wieki Kraków w okresie
rozbicia dzielnicowego nie był
jeszcze zainteresowany ekspansją
na ziemie ówczesnej Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Najlepiej świadczy o tym bunt panów Krakowskich
w 1191 roku przeciw ruskiej polityce Kazimierza Sprawiedliwego. Ale
za Kazimierza Wielkiego było już
inaczej. Rozkwit handlu lewantyńskiego na szlaku wiodącym z genueńskiej Kaffy i mołdawskich portów
Kilia i Białogród przez Lwów do
Krakowa, Wrocławia i dalej na Zachód, spowodował zainteresowanie
kupców krakowskich ekspansją na
ziemie wschodnie. Dlatego Kraków,
podobnie jak możni i rycerstwo
małopolskie, poparł politykę króla.
Przyłączenie Ziemi Halickiej przez
Kazimierza Wielkiego wzbudziło
nadzieję, że patrycjat krakowski
przejmie w swoje ręce intratny handel ze Wschodem. Płynęły stamtąd
cenne towary, poszukiwane w całej Europie - korzenie, przyprawy,
jedwab, bawełna, pachnidła i ałun.
W odwrotnym kierunku wieziono
sukno, wyroby metalowe i produkty
rzemiosła zachodnio-europejskiego
oraz polskiego.
Wielokulturowość Lwowa rusko-żydowsko-ormiańska, a także w
mikroskali niemiecko-czeska, mieściła się w obszarze kultury polskiego miasta. Dzisiejszy Lwów nie
może być tylko ukraiński, bo zmieni
się w śmieszne prowincjonalne miasto z pretensjami do europejskości.
Kraków jako pierwsze miasto udzieliło w listopadzie 1918 roku pomocy miastom Przemyśl i Lwów, które
walczyły o niepodległość.
W 1920 r. Lwów obronił Kraków
przed nawałą bolszewicką. Za bohaterską postawę został odznaczony
przez marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Virtuti Militari, znowu
wszedł do legendy narodowej.
W II Rzeczypospolitej Lwów i Kraków zostały tylko miastami woje-

wódzkimi, co oznaczało dla nich
pewną degradację. Zarazem jednak
rozrosły się terytorialnie, wzrosła
liczba ich mieszkańców. Lwowskie
Targi Wschodnie wpływały korzystnie na ekonomikę Krakowa,
przyczyniły się do rozwoju między
nimi kontaktów handlowych. W latach 30-tych oba miasta uzyskały ze
sobą połączenia lotnicze, nawiązane
zostały też kontakty turystyczne. W
dziedzinie nauki i kultury podtrzymywano dawne więzy. Wielu profesorów uczelni lwowskich wykładało
w Krakowie i na odwrót, niektórzy
z nich przenosili się z jednego miasta do drugiego. Tak na przykład
badacz kultury średniowiecznej i
dziejów miast Jan Ptaśnik był profesorem UNIWERSYTETU JANA
KAZIMIERZA i UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO , mechanik Maksymilian Huber wykładał
na POLITECHNICE LWOWSKIEJ
i AGH, a geograf i kartograf Eugeniusz Romer był profesorem UJK i
UJ. Na scenach Lwowa i Krakowa
występowali artyści tej miary jak
Karol Adwentowicz i Adam Didur,
reżyserowali przedstawienia m.in.
Leon Schiller i Otto Axer, Nawiązano też szerokie kontakty sportowe.
Już w 1911 r. z inicjatywy Lwowskiego Klubu Sportowego "Czarni" i krakowskiej "Wisły" powstał
Związek Polskiej Piłki Nożnej,
przekształcony w II Rzeczypospolitej w PZPN.
Lwowska "Pogoń" po zaciętej rywalizacji z krakowskimi klubami
"Wisłą" i "Cracovią" wywalczyła w
latach 1922-1926 tytuł piłkarskiego mistrza Polski. Kraków i Lwów
były w ogóle kolebkami polskiego
sportu i skautingu. One też solidarnie udzielały pomocy fachowej całemu krajowi, bowiem jako jedyne
wielkie miasta dysponowały u progu niepodległości znaczną ilością
gruntownie wykształconej inteligencji.
Koncert rozpoczął zespół „Niecieczanie” (TEATR I CHÓR LUDOWY W NIECIECZY).
Założenie chóru w Niecieczy nastąpiło w 1915 roku przez ówczesnego księdza parafii otfinowskiej
Stanisława Słoninę. Kontynuatorem
tej działalności był ksiądz Leon
Birnbaum do czasu, kiedy do Niecieczy w 1916 roku przybył nowy
kierownik szkoły Bolesław Banek i
przez kilka lat wspólnie prowadzili
tę działalność.
Pierwszy występ chóru odbył się 6

stycznia 1916 roku w kościele parafialnym w Otfmowie. Chór śpiewał
na dwa głosy. W tym czasie wystawiono Jasełka", do których ksiądz
Birnbaum użyczył własnych kostiumów teatralnych. Wspomnieć jednak wypada, że przed pierwszą wojną światową powstał zalążek teatru,
Kółko Teatralne, które przez pewien
czas prowadził ówczesny kierownik
szkoły Józef Kummer. W 1904 roku
wystawiono pierwsze przedstawienie związane tematycznie z Bitwą
pod Racławicami.
Koncert rozpoczął zespół „Niecieczanie”, który zaprezentował śpiewy i
tańce w wykonaniu artystów w strojach regionalnych. Instrumenty orkiestry niecieczańskiej, dęte, klawiszowe
i strunowe. Gdy zespół schodził ze
sceny, publiczność bisowała.
No cóż, we Lwowie muzy śpiewały
zawsze.
I tu nasuwa się pytanie, które miasto jest piękniejsze, Lwów, czy
Kraków? Odpowiedź wcale nie jest
łatwa, gdy ogląda się dwa piękna, a
właściwie piękno w pięknie. Można
nawet porównywać monumentalne
wielokilometrowe ciągi kamienic
lwowskich, z krótkimi, pięknymi
ulicami krakowskimi, ale zaprojektowane w innej przecież wyobraźni
urbanistycznej. Kto ma rację? Zapewne poeta:
{…}Dwa miasta otrzymałem w darze,
A które piękniejsze?
Czy Lwów Katedrą marzeń,
Czy Groby Królewskie[…]?
Ale po kolei. Gdy zespół muzyczny „Chawira” pod kierownictwem
prezesa Fundacji Ocalenia Kultury
Kresowej Karola Wróblewskiego
rozpoczął koncert, to natychmiast
pomyślałem o Jerzym Połomskim,
ale właściwie o „Big Cycu” z którym pan Jerzy wylansował piosenkę
„Cała sala śpiewa z nami”. Bo też
i cała sala zajęta przez ponad 100
osób trzymając się za ręce śpiewała
„Tylko we Lwowie”.

jazzowych. Skład zespołu zmieniał
się kilkakrotnie, jednakże przez
wszystkie lata niezmienna pozostała
jego baza w osobach Karola Wróblewskiego i Stefana Czyża - saksofonisty, klarnecisty i wokalisty.
Pierwszy koncert zespołu odbył się
12 marca 2004 roku w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie
i poświęcony był w całości piosenkom lwowskim. Występ bardzo
spodobał się publiczności wśród
której powstała inicjatywa cyklicznych spotkań z zespołem "Chawira". Po wielu takich spotkaniach
zawiązało się Towarzystwo Kresowe "Chawira" które zorganizowało do dnia dzisiejszego, ponad 250
cyklicznych spotkań z zespołem w
różnych znanych restauracjach krakowskich.
Odbyło się też wiele koncertów w
domach kultury i innych ośrodkach
kulturalnych w całym kraju, a także za granicą (Wiedeń, Linz, Budapeszt, Norymberga). Pierwszą wokalistką zespołu była Ilona Gawlik.
Gdy prowadzący koncert Wacław
Krupiński poprosił do fortepianu
Jerzego Michała Bożyka, jeszcze
długo przed jego występem rozlegały się brawa. Lwowski i krakowski
bard Jerzy Michał Bożyk (ps. Boży
Jerzyk, ur. 7 maja 1941 we Lwowie)
- polski pianista i wokalista jazzowy, promotor polskiego autostopu
i jazzu. Lingwista (tłumacz języka
słowackiego) i socjolog, działacz
niepodległościowy (KPN, Związek
Strzelecki "Strzelec", wielokrotny
uczestnik Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej), cyklista, jak również turysta górski. Przewodnik po
Małopolsce i Szlaku Orlich Gniazd.
Wieloletni uczestnik Letniego Festiwalu Jazzowego w Piwnicy pod
Baranami.
Ukończył Liceum Muzyczne w Łodzi w 1959. Po ukończeniu szkoły
rozpoczął współpracę z zespołami
"The Jazz Five Boys", "Silver Jazz"
i "Tiger Rag". Do 1976 koncertował
na kontraktach w Czechosłowacji,
Finlandii i Szwecji.
W 1977 zdał państwowy egzamin
piosenkarski u profesora Bardiniego. Następnie rozpoczął studia
teatrologiczne na Uniwersytecie

/Zespół CHAWIRA - foto znalezione w sieci

Nazwa „Chawira” pochodzi z gwary południowo-wschodnich Kresów
i oznacza ciepły, rodzinny dom.
Zespół „Chawira" powstał w Krakowie, jesienią 2003 roku założony
przez Karola Wróblewskiego -akordeonistę i wokalistę z zamiarem
popularyzowania piosenek polskich
z okresu międzywojennego, kresowych, patriotycznych, a także piosenek światowych z okresu pierwszej
połowy XX wieku, w tym również

Łódzkim, które ukończył w 1985.
Od 1982 był członkiem zespołu jazzowego Beale Street Band. Zagrał
rolę pianisty w filmie Bracia Karamazow. Obecnie koncertuje w krakowskim klubie "Awaria", co roku
także otwiera festiwal piosenki studenckiej YAPA.
Bisom nie było końca. Jurek Bożyk
prezentuje rzadko spotykany głos
„lekko zachrypnięty” i tym samym
wciela się niewątpliwie w Luis
Armstronga.
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Paweł Paprocki dziesięcioletni
pieśniarz, przy akompaniamencie
swojej mamy Ireny Paprockiej
wzruszająco śpiewał do jej tekstów o Lwowie. I tu były bisy, a
niekiedy łzy wzruszenia, również
gdy Irena Paprocka śpiewała do
tekstu Wiktora Budzyńskiego
- twórcy słynnej audycji Radia
Lwów „Wesołej Lwowskiej Fali”.
Katarzyna Tyborowska wystąpiła
z „Preclarką z Pohulanki” Wiktora
Budzyńskiego, a Beata Zalasińska
- Szubryt wzruszyła wszystkich
piosenką poświęconą pamięci jej
lwowskiej babuni. Słuchaliśmy
jeszcze laureatek konkursu Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego Dominiki Pater,
Aleksandry Rojek, Ewy Rudnik. A
potem? Wydarzenie wieczoru!
Sam mistrz piosenki, pieśniarz (o
Lwowie), tymczasowo śpiewający
w Krakowie, solista opery i operetki Franciszek Makuch - tenor.

Franciszek Makuch - studiował na
Wydziale Wokalnym w Konserwatorium w Krakowie u profesora
J.W. Śmietany. W swoim dorobku
artystycznym ma około 40 ról operowych i operetkowych, m.in.
- Dancairo w Carmen Bizeta, Spoletta w Tosce Pucciniego, Gaston
w Traviacie Verdiego, Normano w
Łucji z Lammermoor Donizettiego, Andreas, Cochenille, Pitichinacio, Franciszek w Opowieściach
Hoffmana Offenbacha, Janczi w
Wiktorii i jej huzarze Ábraháma,
Iwan w Carewiczu Lehára, Koloman Żupan w Hrabinie Maricy
Kálmána. Jest laureatem Konkursu Moniuszkowskiego w Łodzi w
1970 roku. Artysta jest obdarzony
zmysłem scenicznego komizmu i
doskonale sprawdza się w rolach
charakterystycznych.
Występował na scenach teatrów
Szwajcarii, Francji, Włoch, Holandii, Niemiec, Luksemburga,
Izraela, Stanów Zjednoczonych,
krajów byłego Związku Radzieckiego.
Zanim rozpoczął swój występ powitały go ogromne brawa i kwiaty.
Pan Franciszek po jednym kwiatku z bukietu obdarował panie, w
tym moją żonę Alę, potem mnie
uścisnął, powrócił na scenę. Pan
Franciszek znany z poczucia humoru, wielokrotnie na naszych
lwowskich festiwalach „szmoncesujący” z Wojtkiem Habelą nawet
w rabinackich strojach, tym razem
w czasie strojenia gitary i przygotowywania mikrofonów powiedział:
Mama do synka u lekarza - Moniuś ty się trzymaj prosto, żeby
pan doktor widział jaki ty jesteś
krzywy.
Untenbaum na ulicy mówi do
wspólnika: Aprikozenkranz, ty
wreszcie przestań liczyć pieniądzów, popatrz jaka idzie piękna
dziewczyna, ja z nią tej nocy spałem. O, wa! Odpowiada Apriko-
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zenkranz - gdybym chciał to bym
spał z nią codziennie - to jest moja
żona.

Pamiętam z poprzednich koncertów „szmoncesowanie” Franka z
Wojtkiem Habelą, którego dzisiaj
niestety nie było. To dopiero była
zabawa. Przednia. Gdy pan Franciszek zaśpiewał dwie obowiązkowe piosenki „Moje serce zostało
we Lwowie” Mariana Hemara i
„Kleparz” własnego autorstwa, to
się dopiero rozkręcił kilkoma piosenkami, zmianami głosu, ubrania, kapelusza i zapewne fryzury,
wszystko jak leci, czyli jak przystało na mistrza. A publiczność?
Nie chciała go wypuścić ze sceny.
A tu następna niespodzianka! Pan
Franciszek śpiewa, na scenie pojawia się Książę Nastroju Mieczysław Święcicki, wchodzi Franciszkowi w „głos” i razem śpiewają o
ukochanym Lwowie.

Mieczysław Święcicki kresowianin urodzony w Sokalu - polski
piosenkarz i aktor, artysta Piwnicy
pod Baranami. Ukończył wydział
wokalny Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej w Krakowie.
Debiutował w "Piwnicy pod Baranami” w 1956 w programie” Jezioro trzech wieszczek”.
Później grał w Teatrze Rapsodycznym - (wychowanek Mieczysława Kotlarczyka), Teatrze Starym
i Teatrze 38. Dostąpił zaszczytu
występów wspólnie z Karolem
Wojtyłą na deskach Teatru Rapsodycznego. W 1963 na Festiwalu
Polskiej Piosenki w Opolu otrzymał wyróżnienie za piosenkę „Nie
wołaj mnie” (słowa Antoni Słonimski).
W czerwcu 2010 roku wystąpił
wspólnie ze mną i Pawłem Bieńkowskim w salonie - galerii Sztuki
Współczesnej , równocześnie redakcji „Lwowskich Spotkań” we
Lwowie, ul. Rylejewa 9. Zaproszenie otrzymaliśmy od redaktor
naczelnej „Lwowskich Spotkań”
Bożeny Rafalskiej. Artyście towarzyszył lwowski chór teatralny.
Na widowni również biła brawo
konsul RP we Lwowie pani Lidia
Aniołowska.
Mieczysław Święcicki jest znanym wykonawcą starych romansów cygańskich i rosyjskich,
głównie z repertuaru Aleksandra
Wertyńskiego.
Koncert zakończył zespól „Chawira” piosenką„ Tylko we Lwowie”
z filmu „Włóczegi” z Tońciem i
Szczepciem.
Do następnego spotkania z Radiem Kraków!

Październik w bliskich
stronach (fragmenty)

(Białoruś 2011: Grodno – Lida – Iwie – Sobotniki)
Kazimierz Niechwiadowicz
21 października, piątek
(...)Duży autobus z zaledwie kilkoma podróżnymi wyjechał z Białegostoku w kierunku polsko-białoruskiej granicy. Siedziałem na samym
końcu wraz z Iną, młodą kobietą
poznaną krótko wcześniej na peronowej ławce. Udawała się na kilka
dni do Grodna, gdzie mieszkała, ale
pracowała w Białymstoku, w firmie
prowadzonej przez Holendra. Wykształcona, zaradna, dwójka małych dzieci. Polka z pochodzenia,
właścicielka Karty Polaka podobnie
jak większość członków jej rodziny.
Rzeczowa i praktyczna, dążąca do
wyznaczonego celu. Mąż prowadził
w Grodnie własny serwis samochodowy. W ubiegłym roku wylosowali
Zielona Kartę, ale po długim i rzeczowym namyśle zrezygnowali z
wyjazdu do USA. Zwyciężył w nich
narodowy patriotyzm, a może obawiali się tego nowego za ogromnym
oceanem.
Ina uroczo mówiła po polsku. Głoski bezdźwięczne „ć” i „ś” wymawiała bardziej twardo niż my w kraju. Jej język polski był identyczny
do tego, jaki słyszałem z zachowanych nagrań z Józefem Piłsudskim.
Pochodziła z polskiej rodziny, ale
została wychowana ateistycznie.
Czasami chodziła do kościoła, ale
nie rozumiała po co Kaczyński tak
walczy o te krzyże w Polsce. Broniła Łukaszenki mówiąc, że twardo
przeciwstawia się on Rosji w jej zakusach na podporządkowanie sobie
Białorusi. Nareszcie Lida, taksówka droższa o ponad sto procent niż
w ubiegłym roku, ciocia Władzia,
trzy koty: Ryśka, Murka i Muzik,
i wreszcie odpoczynek po długiej
podróży. Zadzwoniłem jeszcze do
Olka Budaya do Mińska i umówiliśmy się na spotkanie w Iwiu.
Podwiezie mnie do Sobotnik, zwiedzimy nasz kościół, pobliski zespół
pa-łacowy w Żemłosławiu i niedalekie Gieraniony.
22 października, sobota
Wyszliśmy z ciocią Władzią na
przystanek autobusowy na rogatkach miasta, z którego zwykle odjeżdżam bezpośrednio do Sobotnik,
a czasami z przesiadką w Iwiu. W
świetle rozpoczętego dnia mogłem
zaobserwować pierwsze pożytki dla
Lidy z tytułu centralnych dożynek z
baćką na czele, które odbyły się w
ubiegłym roku.
Nowa nawierzchnia asfaltowa ulicy Tawłaja. Porządne chodniki, na
których już nie podskakuje walizka
podróżna na kółkach. Bardzo dobra
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Zapala się zielone światło i jednocześnie nad nim wyświetlany jest czas,
na przykład trzydzieści sekund, jaki
upływa do zmiany sygnalizacji na
czerwoną. Ostatnie dziesięć sekund
intensywnie pulsuje. Te światła są
dobrze widoczne z daleka i w mieście jest ich kilka wersji. Nowy,
oddany też na dożynki, kompleks
sportowy przy ulicy Kaczana zapraszający młodzież już od wczesnych
godzin rannych (...).
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(...) W prezencie od Ola otrzymałem dwa wspaniałe albumy. Powstały one na bazie zbiorów znanego
białoruskiego kolekcjonera starych
pocztówek Uładzimira Lichadziedava. Pierwszy z nich to „Adam Mickiewicz na pasztoŭkach kanca XIX
- paczatku XX stahodzzia”, wydawnictwo „Technalohija”, Mińsk 2008.
Na ponad czterystu kartkach pocztowych zilustrowane zostały życie i
twórczość naszego wieszcza. Było
to unikalne wydarzenie kulturowe,
któremu patronowały redakcja gazety „Biełaruś Siehodnia” oraz Instytut Polski w Mińsku.
Drugi album, ale znacznie mniejszy,
składa się z dwóch części. Pierwsza nosi tytuł „Juliusz Słowacki na
pasztoŭkach kanca XIX - paczatku
XX stahodzzia”, a druga Juliusz
Słowacki „Mindoŭh, karol litoŭski”
w przekładzie Serża Minskiewicza.
Album został wydany w roku 2009
z okazji dwusetnej rocznicy urodzin
wielkiego poety, też przez „Technalohija” i przy pomocy Instytutu Polskiego w Mińsku (...).
23 października, niedziela
Na jeden dzień do cioci Janki przyjechała z Lidy jej młodsza córka
Alicja. Moja kuzynka miała podobne poglądy na białoruską rzeczywistość co Ina, poznana podczas
podróży do Grodna. Polityką się
specjalnie nie interesowała, ale broniła obecnego prezydenta. Od dziesięciu lat pracowała w prywatnej
firmie produkującej opakowania do
kosmetyków. Zarabiała normalnie,

producenta w Mińsku, właściciel
niewielkiego spożywczego biznesu
musiał odpowiedniej osobie „wsunąć w rękę” butelkę najlepszej litewskiej wódki.
Białoruscy producenci woleli twardą walutę, a nie małowartościowe
ruble białoruskie. Ta sytuacja być
może została też wymuszona ograniczonym handlem zagranicznym z
Unią Europejską, ze znanych przyczyn politycznych spowodowanych
brakiem postępu w demokratyzacji
życia na Białorusi, a także koniecznością spłaty przez państwo zaciągniętych pożyczek w Rosji (...).
24 października, poniedziałek
Rano Janek z Irką udali się do pracy,
a ja wziąłem grabki, sekator do gałęzi i poszedłem na cmentarz na groby
bliskich. Jak zwykle zatrzymałem się
na moście na Gawii, aby popatrzeć
na moją rzekę. Drogę na mogiłki
równał ciągnik. Stary kamienny mur
został naprawiony. Przed cmentarną
bramą stało kilka samochodów, a w
środku ludzie pracowicie czyścili
groby. Sporo ich było już uprzątniętych, ozdobionych sztucznymi
kwiatami. We wtorek, na prośbę
ojca Franciszka, przyjdą mężczyźni
z narzędziami aby uporządkować te
miejsca, do których nikt nie zagląda.
Trawa i chwasty na grobach moich
dziadków były z grubsza powyrywane. Ja to jeszcze poprawiłem, dobrze
wygrabiłem i zapaliłem znicze przywiezione z Poznania. 1 listopada nie
będzie mnie tutaj, ale na grobie taty
w Poznaniu (...).

/ Foto: Cmentarz w Sobotnikach

jak powiedziała, co znaczyło, że nie
miała większych kłopotów finansowych. Jej mąż Walery też pracował
w prywatnej firmie, która wstawiała
okna i drzwi w różnych budynkach.
Wadim, ich jedynak, był na drugim
roku informatyki w Mińsku i mieszkał na prywatnej kwaterze opłacanej
przez rodziców. Ala uważała, że jak
ktoś chce pracować, ma jakąś inicjatywę i jest choć trochę zaradny, to w
tym trudnym dla kraju czasie sobie
poradzi (...).
Zwróciłem uwagę na to, że wszystkie sklepy w naszym miasteczku były gorzej zaopatrzone niż w
ubiegłym roku. Jak mi powiedziano przyczyną tego był zwiększony
eksport do Rosji, co bardzo skomplikowało krajowe zaopatrzenie.
Na przykład żeby kupić wędliny u

25 października, wtorek
Tego dnia wróciłem na parę dni do
Lidy, do cioci Władzi. Zwykle jestem u niej na początku i na końcu
moich pobytów i ciocia ma zawsze
do mnie pretensję o to, i słuszną, że
nie mogę być trochę dłużej. Postanowiłem więc pojechać do Lidy na
dwa pełne dni i zobaczyć choć trochę to, co miasto zyskało z okazji
dożynek.
Staliśmy z Jankiem na przystanku
czekając na autobus Żemłosław Iwie, gdzie miałem przesiadkę do
Lidy. Kościelny dzwon swoją melodią oznajmił nam godzinę ósmą.
Podszedł do nas Andrzej, były
uczeń Janka, który jechał do Moskwy. Pracował tam na prywatnej
budowie finansowanej przez Ormianina. Płaca tam była znaczne

wyższa w porównaniu do cen niż
na Białorusi. Kiedy niedawno zjechał na parę dni do kraju, szokiem
dla niego były ceny jakie zobaczył
w porównaniu z poprzednią wizytą.
Natomiast inne realia codziennego
życia zdecydowanie przemawiały
na korzyść Białorusi. Rosyjski chleb
rano był ciepły, w południe już czerstwy, a na wieczór kruszył się przy
krojeniu. Włożyłeś palec do kartonu
z mlekiem, które reklamowane było
jako bardzo dobrej jakości i o wysokiej zawartości tłuszczu, wyjąłeś go
a on wyglądał tak, jakbyś go włożył
do wody. Kiełbasa miała tylko nazwę
kiełbasy i tak dalej.
To prawda, że na Białorusi spożywa
się dużo alkoholu, ale w tym temacie
Białorusini przy Rosjanach są klub
anonimowych alkoholików, stwierdził Andrzej. Rosyjski alkoholik,
jak nie ma pieniędzy, a chce się dopić lub „podleczyć” po poprzednim
dniu, to za butelkę wina odda ci swój
mabilnik. No i Rosjanie nie przywykli i nie chcą pracować u siebie tak
ciężko, na przykład na budowach,
jak Białorusini (...).
Lida po dożynkach zewnętrznie wypiękniała. Mi się bardzo spodobał
trakt spacerowy od parku przy kurhanie, a dalej wzdłuż Lidziejki do
zamku, z uroczymi mostkami przerzuconymi nad poszerzoną i uregulowaną rzeczka. Sam zamek, wewnątrz
którego trwały prace rekonstrukcyjne, był miejscem częstych wycieczek
edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Centrum miasta też zyskało wiele.
Nowe nawierzchnie ulic, nowe chodniki, odnowione elewacje budynków. Spodobał mi się przebudowany
budynek dworca autobusowego. Na
dole były kasy z dobrą wizualną informacją dla pasażerów, na piętrze
różne punkty usługowe.
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Niektóre państwowe sklepy w mieście zostały przejęte przez prywatnych właścicieli, tak jak uniwersam
koło cioci Władzi o nowej nazwie
„Santa”. Z zewnątrz i w środku prezentował się o wiele korzystniej niż
jego poprzednik. Niestety ceny wielu produktów przy obecnej sytuacji
gospodarczej Białorusi były wyższe
niż u nas. Wychodząc z „Santy” z
sympatią popatrzyłem na parę pań,
które tak jak przed starym uniwersamem stały z domowymi wagami i
oferowały skromny towar ze swoich
przydomowych gospodarstw i ogrodów.
Małe jesienne liście delikatnie unosił w powietrzu lekki wiatr. Opadały
obok mnie na chodnik powoli, spiralnie, jeden za drugim jak klucz
dzikich gęsi lecący za swoim przewodnikiem (...).

28 października, piątek
O siódmej rano stałem ponownie na
znajomych rogatkach i czekałem na
autobus Lida - Żemłosław, odjeżdżający z dworca o siódmej dwadzieścia pięć. Wiele, wiele razy w
tym miejscu czekałem, aby przejechać tę samą do Sobotnik przez Lipniszki. To moje ulubione połączenie
i sposób podróżowania do naszego
miasteczka.
W autobusie były wolne miejsca i
ja usiadłem z przodu, aby mieć lepszy widok na biegnącą przed nami
drogę i mijane krajobrazy. Zaróżowione od mroźnego poranka niebo
zaczęło powoli wypierać ciemną
nockę, ukazując na poboczach drogi obszerne wygony pokryte białym
zarostem szadzi. Białe też były liście krzewów i drzew. Opary nad
rzeczką Berdówką unosiły się nisko
nad wodą. Kościół św. Kazimierza w Lipniszkach skrył się cały w

mlecz-nym tumanie. Na horyzoncie,
nad lasami, szare niebo przechodziło
w blady róż, który się rozpływał w
pasma seledynu przeplatane jasnymi
kreskami zapowiadającymi szybkie
nadej-ście silnego blasku.
- Wadzitiel. O której będziesz jechał z powrotem? - zwracały się do
kierowcy ciepło ubra-ne babcie z
wiązankami sztucznych kwiatów w
dłoniach.
Na ich prośbę autobus zatrzymywał
się w pobliżu cmentarzy w Berdówce, Wielkich Knia-zikowcach i
Lipniszkach. Tak to jest w naszych
stronach. Poprosisz kierowcę, a on
zatrzyma się tam, gdzie chcesz, jeżeli jest to możliwe ze względu na ruch
na drodze.
Chmury nad nami rozrzedziły się i pozostały z nich jedynie białe przezroczyste kosmyki, jak cienkie pasemka
waty wyciągnięte z opakowania.
I już na wschodzie ukazała się duża
czerwona tarcza, jeszcze przykryta
delikatnym szaro-niebieskim woalem, który za chwile opadł odsłaniając olbrzymią ogniście czerwoną
kulę z pomarańczową plamą w górnej części, jakby tam ktoś dodatkowo
rozpalił płomień w olbrzy-mim piecu. Nagle ten piec wybuchł ogniem
milionów stopni, i przemienił się w
słoneczne ognisko z jasnożółtą tarczą otoczoną ognistą pomarańczową
aureolą. To ciepło, chociaż tak dalekie i jeszcze nieodczuwalne, było tak
bijące w oczy, że zamykało powieki.
Szybko roz-szerzało się na ziemię i
biegło ku nam przyjaźnie wyciągając
promienne ramiona.
Strzępiaste resztki białych chmur
leniwie dryfowały po niebieskim
oceanie. Zamknąłem oczy i z uśmiechem pomyślałem, że to będzie dobry dzień (...)
29 października, sobota

/ Foto: Zamek Gedymina w Lidzie

Wieczorem Janek zabrał się do
robienia szaszłyków z kurczaka.
Odpowiednio wcześniej kawałki
mięsa włożył do specjalnej zalewy.
Przed chatą koło biesiedki ustawił
skonstruowany przez siebie rożen,
rozpalił węgiel drzewny z kawałków przepalonej brzozy i nałożył
na szpikulce kawałki mięsa przedzielone cebulą. Żar podtrzymywaliśmy machając kawałkiem sklejki,
a Irka poszła do bliskich sąsiadów
Dobrzyńskich odmawiać ostatni różaniec za zmarłą dwa tygodnie temu
Lonię z domu Paszkowską. Nie tak
jeszcze dawno, jak ktoś umarł w naszych stronach, to w jego domu odmawiano różaniec przez trzydzieści
dni od dnia śmierci.
Zrobiło się zupełnie ciemno i na niebie ukazały się gwiazdy. Jak zawsze
było ich bardzo dużo i były bardzo
nisko. Tuż za Jankowym gospodarstwem zatrzymał się Wielki Wóz.
Ja nie zamawiałem tej niebiańskiej
taksówki, ale niech czeka, może będzie potrzebna.
Zrobiło się chłodniej, zacząłem
więc intensywniej machać w kierunku gasnącego żaru. Janek poszedł do letniej kuchni i za chwilę
mnie do niej zawołał. Jemu też zrobiło się zimniej, więc wypiliśmy po
sto gram winogronówki zagryzając
chlebem z słoniną. Przyjemne ciepło rozeszło się po ciele. Dokończyliśmy piec szaszłyki i chwilę po tym
przyszła Irka. Mięso był bardzo dobre, a oprócz niego jedliśmy czebureki naprędce przygotowane przez
Irkę.
Są to pierogi, które mogą być z
różnym nadzieniem. Podstawowa
porcja na ciasto to sześć łyżek mąki
zaparzone kubkiem przegotowanej
wody. Ciasto bardzo szybko się robi
i czebureki, na przykład z mięsnym
farszem, można od raz usmażyć na
patelni. Można je również ugotować
i później zamrozić. Tego typu pierogi, pierożki są zimą sprzedawane na
ulicach białoruskich miast i są dobrą
ciepłą przekąską w mroźne dni. Na
kolację były też ogórki, lekko ki-

szone i bardzo jędrne. Janek robi je
w ten sposób, że wkłada do dużego
słoika wraz z koprem, czosnkiem
i innymi przyprawami, dociska z
góry kawałkiem drewienka, aby był
ciasno upakowane i zalewa osoloną
surowa wodą. No i oczywiście do
tego bogatego posiłku piliśmy winogronówkę.
Ciepły posiłek jest w miasteczku
i na wiosce podstawą i nikt tu nie
bawi się w robienie kanapek. Nawet
rano, kiedy przed wyjściem do pracy trzeba nakarmić hodowane zwierzęta jest czas, aby przygotować i
zjeść coś ciepłego.
Późno poszliśmy spać. Przyjemnie
się leżało w drewnianej chacie przy
kaflowym piecu opalany drewnem.
Było ciepło, przytulnie i spokojnie.
30 października, niedziela
Wyszedłem wcześniej do kościoła,
aby ze spokojem jeszcze raz rozwiesić moją wystawę fotograficzną
o historii i współczesności naszego
miasteczka i gminy. Obejrzał ją po
raz pierwszy mój rówieśnik Storta
rodem z wioski Nowosady naszej
gminy, obecnie mieszkaniec Żemłosławia. Pośród członków Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoznał
swojego dziadka Michała Paszkowskiego, który we wrześniu 1939 roku
dowodził baterią armat, trafił do sowieckiej niewoli i uciekł z transportu
jenieckiego.
Storta do niedawna pracował jako
leśnik. W ostatnich wyborach prezydenckich na Białorusi zgłosił swoją
kandydaturę na członka komisji wyborczej w naszej gminie. Urzędnicy
wiedzieli, że nie jest on przychylnie
nastawiony do obecnej władzy i starali się, aby zrezygnował ze swojego zamiaru. Storta za nic nie chciał,
więc postarano się o zwolnienie go z
pracy. Jako bezrobotny nie mógł zasiadać w komisji na wyborach.
(Zdjęcie „Kościół w Sobotnikach” podpisane „Kościół w Sobotnikach
pw. Św. Władysława króla Węgier)
Po mszy Janek z Irką poszli na cmentarz, ja zwinąłem moja wystawę i

/ Foto: Kościół w Sobotnikach pw. Św. Wła-dysława króla Węgier)

wyszedłem im naprzeciw. Spotkałem
ich przy moście na Gawii. Rozmawiali z młodą kobietą, która ze swoją
córką szła na cmentarz na groby ojca
i dziadków. Mieszkała i pracowała w Mińsku i rozmawiała z nami
czysto po białorusku, także jej córka
uczennica ósmej klasy. Ten język,
dla niej ojczysty, stał się powodem
zwolnienia jej z poprzedniej pracy.
Nie chciała rozmawiać po rosyjsku,
co było wymogiem w tej firmie. Dwa
języki są równoprawne na Białorusi,
ale tylko w zapisach prawnych.

/ Foto: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie

/ Foto: Z okna samochodu

Zdążyliśmy jeszcze zjeść obiad u Janka, kiedy podjechał Czesiu Wasilewski
z żoną Wierą i synem Gieną, z którymi
ostatecznie odjechałem do Lidy.
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/ Foto: Gawia w Sobotnikach

Ruszyliśmy na Gieraniony. Ze
skrzyżowaniu dróg prowadzących
do Woronowa i Trokiel skręciliśmy w kierunku Lidy. Pogoda była
słoneczna. Jechaliśmy po bardzo
dobrym asfalcie w szpalerze ciągnących się po horyzont młodych
wysokich i smukłych brzóz. Ich korony wyglądały jak odwrócone talie

kobiet ubranych w obcisłe sukienki
z lat sześćdziesiątych. Brzozy były
dla mnie najbardziej zauważalne z
pośród innych drzew w jesiennym
krajobrazie. Liście miały barwy od
jasnej zieleni do jesiennego złota,
które w fazie przejściowej rozpoczynało się na obrzeżach i biegło do
środka idealnie ukazując w tej dwu-

barwności ich strukturę.
Oczywiście, że brzozom daleko
było do klonów, które nie tak dawno
rosły tuż za murem okalającym nasz
kościół i tych, które widziałem niedaleko Łyntupi. Ich jesienne liście
w słonecznym blasku pyszniły się
jasnym brązem, czerwienią, pomarańczowym złotem, jasną żółcią i
jeszcze trochę zielenią.
Dojechaliśmy do Lidy i skręciliśmy na Grodno, gdyż Czesiu zaproponował mi pokazanie swojego
rancza koło wioski Kulbaki. Parę
kilometrów za miastem skręciliśmy
w prawo na Dzitwę. Przejechaliśmy
wpierw przez Dajnowę. Nazw wioski świadczyła o tym, że była ona
założona przez Jaćwięgów, którzy
zbiegli na tereny litewski po krzyżackim pogromie. Osad o takiej
nazwie jest więcej, na przykład niedaleko Gieranion, i na terenach etnicznie litewskich nosiły one nazwy
Dajnawa, w słowiańskim brzmieniu
Dojnowa lub Dejnowa. Miejscowości na terenach ruskich zdobytych
przez Litwinów i także zasiedlonych
Jaćwięgami noszą nazwy Jatwież.

4 sierpnia 1392 roku niedaleko Dejnowa została zawarta ugoda ostrowska między królem Polski, Wielkim
Księciem Litewskim, Ruskim i
Żmudzkim Władysławem II Jagiełłą i jego żoną Jadwigą, a księciem
grodzieńskim Witoldem i jego żoną
Anną. Witold został faktycz-nym
przywódcą Wielkiego Księstwa Litewskiego, za którego panowania
przeżyło ono największy rozkwit.
Ugoda ta zakończyła wojnę domową między Witoldem i Jagiełłą i
przyczyniła się do zwycięstwa nad
Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku (...).
31 października, poniedziałek
Rano wyszliśmy z ciocią przed
sklep „Santa”, pod który przyjechał
bus mający mnie zawieźć do Grodna. Poranek w Lidzie był ciepły i
mglisty. Zapowiadał nadchodzącą
zmianę pogody. Pożegnałem się z
kochaną ciocią Władzią i obiecałem
zadzwonić do niej z domu, jak tylko
przyjadę, i powiedzieć czy dobrze
dojechałem. Wydawało mi się, że
tyle czasu spędziłem na ajczynie, a

to było tak krótko, zaledwie osiem
dni. Może przyjadę jeszcze w tym
roku na Ku-ciu, na Kalady.
Kazimierz Niechwiadowicz
(Ur. 06.07.1957 w miasteczku Sobotniki nad rzeką Gawią, prawym
dopływem Niemna,
w rejonie Iwie na Grodzieńszczyznie. 01.05.1958 z rodzicami wyjechał do Polski)
Uwaga: przy czytaniu słów białoruskich akcent należy położyć
na litery wytłuszczone; „ŭ” wymawiamy jak polskie „ł”
Słowniczek:
ajczyna - ojczyzna
baćka - ojciec, tak też w żartach nazywa się prezydenta Białorusi
biesiedka - altanka
Kalady - Boże Narodzenie
Kucia - Wigilia
mabilnik - telefon komórkowy
uniwersam - sklep typu market
wadzitiel - kierowca (po rosyjsku);
szafior (po białorusku.)

Wspomnienia o polskich świętach na Kresach
Redakcja
Jak barwne i różne mogą być
wspomnienia Kresowiaków o
naszych chyba najbardziej ulubionych świętach Bożego Narodzenia świadczy zaprezentowany
poniżej artykuł pod jego oryginalnym tytułem jak powyżej. Prezentujemy go do przemyślenia z
pamięcią o tych co nadal czekają
na swoje miejsce przy polskim
stole.
Krystyna Czupryniak mieszka w
Legnicy wraz z wnukiem. Urodziła się na Wileńszczyźnie, ponad 30 lat mieszkała w Mołdawii.
Przez władze radzieckie została
pozbawiona obywatelstwa polskiego. Jednak w lutym 2002 r.
odzyskała je i teraz już na stałe
mieszka w Polsce. Marzy o jednym, aby jej najbliższa rodzina
również mogła na stałe przyjechać do Ojczyzny.

Trudne początki
Pani Krystyna spędzi swoje
pierwsze Boże Narodzenie w Polsce. Radość będzie tym większa,
że jest z nią wnuk Władysław, a z
Mołdawii przyjedzie jeszcze córka. Kontakt z Ojczyzną miała już
od dłuższego czasu, ale dopiero w
lutym udało się odzyskać polskie
obywatelstwo. Właściwie dzięki zbiegowi okoliczności i dzięki życzliwości wielu ludzi Pani
Krystyna zamieszkała w Legnicy.
Nie jest to jeszcze jej wymarzone
mieszkanie. Jednak cieszy się, że
ma dach nad głową.
Mieszka w budynku po byłym
biurowcu. Ściany cieniutkie. W
lecie było bardzo gorąco, w zimie
jest bardzo zimno. Ogrzewanie
nie działa. Ciepło ma tylko dzięki piecykowi elektrycznemu. Od
państwa otrzymuje emeryturę,
jednak jest ona bardzo niska, ledwo starcza na podstawowe rzeczy.
Całe szczęście, że nie musi płacić
za mieszkanie. W rozmowach p.
Czupryniak bardzo często mówi

o wielkiej dobroci i życzliwości ludzi, dzięki którym może tu
mieszkać. Mimo iż warunki są
bardzo trudne, nigdy nie narzeka. Są ludzie, którzy niosą jej
pomoc. Podkreśla, że największe
jej marzenie spełniło się - jest w
Polsce. Chciałaby jednak znaleźć
jakąkolwiek pracę. Potrafi robić
właściwie wszystko.
Z wykształcenia jest inżynierem,
pracowała jako nauczycielka,
współpracowała z radiem, pisze artykuły do prasy polonijnej.
Praca jest jej bardzo potrzebna.
Otrzymała dla swojego wnuka
zezwolenie na pobyt w Polsce.
Władziu chodzi do szkoły podstawowej, uczy się dobrze. Pani
Krystyna pragnie, aby w Polsce
zdobył wykształcenie i tutaj budował swoją przyszłość.
Chciałaby też sprowadzić do Ojczyzny córkę. Do tego, oczywiście, konieczne jest mieszkanie i
odpowiednie dochody. Pani Krystyna ma nadzieję, że to drugie
wielkie marzenie też się spełni.
Czy znajdą się dobrzy ludzie,
którzy w tym pomogą? Na razie
p. Czupryniak żyje radością ze
zbliżających się świąt i z przyjazdu córki.

by donieść władzom i mogłyby
wyniknąć z tego kłopoty. Czasy
były ciężkie, władze radzieckie
oficjalnie zakazały nawet stawiania choinek w domach. Ojciec
pani Krystyny pracował w hucie szkła. Razem z kolegami, po
kryjomu, przygotowywali małe
zabawki, które potem zawieszane
były na choince.

Wigilia na Nowogródczyźnie

Charakterystyczną potrawą na
wigilijnym stole były śleżyki.
Składały się na nią dwie rzeczy.
Pierwszą przygotowywało się z
wody, cukru, miodu, maku, rodzynek i orzechów. Do tego wypiekało się ciasto z mąki, wody i
soli. Małe kawałki ciasta maczało
się w tej "zupie" i jadło. To danie
przygotowuje się do dzisiaj.

W polskich rodzinach Boże Narodzenie zawsze było obchodzone
uroczyście. Przed Wigilią - wspomina pani Krystyna - kiedy żył
jej dziadek, zabierał ją do lasu po
choinkę. Trzeba było ciepło się
ubrać z powodu śniegu i silnych
mrozów. Wybierali tę najładniejszą.
W domu rodzinnym nigdy nie
ubierało się drzewka wcześniej,
odbywało się to w dniu Wigilii.
Cała rodzina razem przygotowywała ozdoby choinkowe. Wszystkie robione były ręcznie, z materiałów, jakie były dostępne. Były
łańcuchy, pająki ze słomy, aniołki, serduszka. Przy tej pracy śpiewano kolędy. Śpiew był cichutki,
istniało zagrożenie, że ktoś mógł-

Wigilia rozpoczynała się od
wspólnej modlitwy i czytania
fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa. Najmłodsi klęczeli, starsi na stojąco słuchali
Słowa Bożego, które odczytywała
najstarsza osoba w rodzinie - prababcia. Pani Krystyna nie pamięta Wigilii bez opłatka, choć ze
zdobyciem go było nieraz wiele
problemów. Trzeba było pokonać ponad 25 km, żeby dotrzeć
do kościoła lub do jakiegoś księdza z Polski. Nie było to zadanie
łatwe. Tak jak w każdym domu,
było składanie życzeń i dzielenie
się opłatkiem. Na stole pojawiały
się tradycyjne polskie potrawy.
Był też zając, ponieważ dom pani
Krystyny znajdował się wśród
lasów i pól, łatwo więc było go
upolować.

Podczas Wigilii zawsze wspominało się tych, którzy odeszli. Najpierw rodzina pani Krystyny dowiedziała się o śmierci ojca, który
zginął na Syberii przed 1950 r.,
potem zmarł dziadek i prababcia.
Wspominano też wszystkich Polaków, którzy oddali swoje życie
na dalekiej Syberii. Oczywiście,
zawsze na każdym stole było jedno nakrycie dla niespodziewanego gościa.
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Na Pasterkę jeździli najczęściej
starsi. Dzieci pozostawały w
domu, ponieważ władze radzieckie zabraniały jakichkolwiek
praktyk religijnych lub okazywania swojej wiary dzieciom. Miały
być one wychowywane w duchu
ateistycznym. Do kościoła trzeba było jechać wiele kilometrów,
najczęściej saniami. Ten, który
był we wsi, zamknięto jeszcze
podczas wojny. W latach 50. został zburzony.

Boże Narodzenie w Mołdawii
Przez ponad 30 lat pani Krystyna
mieszkała w Mołdawii. Wyszła
za mąż za Polaka, który stamtąd pochodził. Polaków było tam
mniej. Wielu z nich nie mówiło
w ojczystym języku lub mówiło
słabo. W Kiszyniowie nie było
kościoła, istniała jedynie kaplica ormiańska, którą w latach 60.
udostępniono katolikom. Księży było bardzo mało. Ci, którzy
przyjeżdżali z Polski, żyli w ciągłym niebezpieczeństwie. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1989
r. Katolicy mogli już oficjalnie i
bez żadnych przeszkód praktykować. Oddano im nawet kościół,
który był zbudowany w XIX w.
W polskich rodzinach święta przebiegały podobnie jak na
Nowogródczyźnie. Nie zawsze
jednak był opłatek. Można było
liczyć jedynie na opłatki, które
przychodziły w listach. Na stole
zamiast śleżyków była kutia, indyk oraz postne gołąbki i bigos.
Przed Pasterką wystawiano jasełka. Ksiądz przed rozpoczęciem
Mszy św. uroczyście wkładał figurkę Dzieciątka Jezus do żłóbka.
Po zmianie sytuacji politycznej
Polakom żyło się lepiej, powstało
nawet polskie przedszkole i polskie klasy w szkole. Pani Krystyna, która pracowała jako nauczycielka, zaczęła przygotowywać
spotkania wigilijne dla Polaków.
Wielu z nich po raz pierwszy

miało okazję poznać świąteczne
zwyczaje swoich dziadków. Opowiadała również o tradycjach, św.
Mikołaju, potrawach wigilijnych.
Uczyła swoich rodaków kolęd.
Przy okazji tych spotkań wielu
rodziców zaczynało sobie przypominać niektóre wydarzenia ze
swojego dzieciństwa.
Były to spotkania pełne radości i
wzruszeń.
Polskie zwyczaje świąteczne p.
Czupryniak wprowadzała również wśród dzieci. Dla większości z nich były to rzeczy zupełnie
nowe. Przygotowywała wraz z
nimi choinki, żłóbek, jasełka. Po
raz pierwszy zaprezentowała polskie zwyczaje bożonarodzeniowe,
które obejrzeli nauczyciele, wychowawcy oraz przedstawiciele
władz oświatowych w Kiszyniowie. Wszyscy byli zachwyceni
bogactwem symboli i różnych
elementów świątecznych.

Pierwsze święta w kraju
Pani Krystyna ze wzruszeniem
mówi, że od długiego czasu marzyła o powrocie do Polski. Przez
wiele lat była pozbawiona Ojczyzny, nawet polskiego obywatelstwa. Spełniło się jej największe
marzenie. Ma polskie obywatelstwo, mieszka w Legnicy.
To były pierwsze święta, pierwsza Wigilia u siebie. Spędziła je
wśród najbliższych, którzy przyjechali z Mołdawii.
Teraz największym jej pragnieniem jest, aby córka i wnuk również mogli zamieszkać na stałe w
Polsce i mieć tutaj swój własny
kąt.
Artykuł Ks. Waldemara Wesołowskiego za :
h t t p : / / w w w. n i e d z i e l a . p l / a r t y kul_w_niedzieli.php?doc=ed200304&nr=23
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"Literatura a ukraińskie spory o historię"
Michał Urban
Poniższy szkic jest próbą przedstawienia fragmentu ukraińskiego
problemu tworzenia narracji historycznej kraju, który niedawno
odzyskał niepodległość. Spór ten
dotyka również i Polaków, którzy
nie mogą pogodzić się z częścią
ukraińskiego panteonu, przede
wszystkim z wywyższeniem do
rangi bohaterów przedstawicieli
ruchu OUN-UPA.
Odłóżmy jednak na chwilę polski
punkt widzenia na Ukrainę, który koncentruje się wokół polskoukraińskich zaszłości dziejowych
i wobec ziem II Rzeczypospolitej.
Przenieśmy nasz wzrok na Ukrainę centralną i problemy nie związane bezpośrednio z Polską. Spór
o UPA, który dla Polaków oznacza upomnienie się o uszanowanie swoich ofiar, dla Ukraińców
jest jedynie częścią wewnątrzkrajowego sporu o narodową pamięć. Spór ten wychodzi daleko
poza temat OUN-UPA. Ukraińcy
sami wciąż spierają się o to, kogo
można nazwać bohaterem, a kogo
złoczyńcą. Te kontrowersje mają
przełożenie nawet na dziedzinę literatury popularnej. Dobrą
ilustracją tego sporu jest zamieszanie wokół pewnej powieści
historyczno-przygodowej,
jaka
opisuje walkę przeciw Sowietom
na Ukrainie Środkowej w pierwszych latach po rewolucji październikowej.
Inspiracją dla poniższego tekstu
stała się niedawna wypowiedź popularnego nie tylko w Polsce reżysera, autora adaptacji Trylogii,
Jerzego Hoffmana.

Filmowiec w niedawnym wywiadzie dla ukraińskiej prasy wspominał o plotkach, dotyczących
potencjalnej ekranizacji historyczno-przygodowej
powieści
ukraińskiego pisarza Wasyla
Szklara pt. „Czornyj Woron”
(„Czarny Kruk”).

Reżyser, znany z kilku polsko-ukraińskich projektów filmowych, zadeklarował, że nie chce
ekranizować powieści. Jako powód decyzji podał swoje przekonanie, że jest ona przesycona
wątkami szowinistycznymi i antyrosyjskimi, jakich nie można
zaakceptować. W tym momencie

warto przybliżyć polskim czytelnikom, co jest przedmiotem rozmowy.
„Załyszeneć. Czornyj Woron” to
utwór, wydany w 2009 r. od razu
przez dwa wydawnictwa: kijowski „Jarosławiw Wał” oraz charkowski „Klub simejnoho dozwilla”.
W 2011 r. to drugie wydawnictwo dokonało reedycji książki w
odpowiedzi na olbrzymie zainteresowanie, wywołane nie tylko
przyznaniem w tym roku Szklarowi najbardziej prestiżowej
nagrody literackiej na Ukrainie
- Szewczenkowskiej Premii - ale
również w związku z licznymi
kontrowersjami, narosłymi wokół
tejże książki.
Powieść jest fabularyzowaną
wersją historii ostatnich lat partyzanckiego ugrupowania - dawnych żołnierzy armii Symona
Petlury, jacy opierali się władzy
bolszewików w latach 20. Miejsce akcji to lasy Chłodnego Jaru
(w obecnym obwodzie czerkaskim na centralnej Ukrainie).
Warto przypomnieć, że armia
Ukraińskiej Republiki Ludowej,
dowodzona przez Petlurę, była
sojusznikiem Polski w walce
przeciw bolszewikom. Główna
część ukraińskiej armii wskutek
ofensywy Budionnego w 1920 r.
wycofała się na tereny centralnej
Polski, gdzie petlurowscy żołnierze byli początkowo internowani,
by potem zostać zwolnionymi i
stać się częścią polskiego „prometejskiego” planu, w którym
Polacy i Ukraińcy mieli wspólnie
szykować się do wojny przeciw
ZSRR.
Petlura został zamordowany w
1926 r. przez agenta GPU. Pośmiertnie ten lider walki Ukraińców przeciw bolszewizmowi,
zdeklarowany socjalista, stał się
obiektem ataków radzieckiej propagandy i był szkalowany jako
„burżuazyjny nacjonalista”. Z biegiem lat pamięć o Petlurze i jego
żołnierzach ulegała zacieraniu.
Petlura mógłby stać się symbolem
polsko-ukraińskiej współpracy i
sojuszu przeciw wspólnemu, bolszewickiemu wrogowi. Stało się
inaczej - w centrum uwagi Ukraińców pojawił się Bandera, jaki
takim symbolem zdecydowanie
nie może być. W ostatnich latach
Ukraina odkryła jednak na nowo
Petlurę oraz jego żołnierzy. Przykład - powieść Szklara.
Sama książka opisuje zmagania
tych petlurowskich żołnierzy,
jacy pozostali na Ukrainie i tam,
mimo przeważających sił wroga,
represji oraz głodu przez kilka lat
kontynuowali swoją partyzancką wojnę przeciw bolszewikom.
Ich centrum był wspomniany
Chłodny Jar, w którym petlurowcy stworzyli państwo podziemne.
Powieść opisuje ostatnie miesiące chłodnojarskich partyzantów,
gdy walczyli oni już nie o niepodległą Ukrainę, ale o przetrwanie.
Szklar pracował nad książką 13
lat, w pracy twórczej wykorzystał
relacje krewnych i wspomnienia
okolicznej ludności oraz dokumenty z archiwów Czeka. Widzimy więc, że Szklar miał szanse
na stworzenie naprawdę pasjonującej opowieści o młodych lu-

dziach, jacy poświęcili życie
walce z bolszewickim terrorem.
Autor nadał jednak powieści cechy, jakie wywołały spore kontrowersje na Ukrainie i są krytykowane przez wielu czytelników.
Powieść Szklara nie jest pracą
naukową, ale beletrystyką. Widać jednak, że autor postawił sobie wysoki cel: rozpowszechnić
pamięć o ostatnich bojownikach
przeciw bolszewizmowi, podnieść ich do rangi bohaterów, zapewniając przy tym czytelnikom
literacką przygodę. Utwór Szklara nosi bowiem cechy powieści
awanturniczej - inspiracje, wzięte
od Sienkiewicza, są zauważalne
od razu. Naszemu pisarzowi krytycy zarzucali wielokrotnie „papierowość” postaci; zarzut ten, w
odczuciu wielu krytyków i czytelników, odnosi się do pisarstwa
Szklara. Postaci, ich wypowiedzi,
opisy przygód czy nawet sceny
miłosne - wszystko to jest „grubo
ciosane”.
Z drugiej strony, walory literackie „Czornego Worona” zebrały
również i przychylne opinie na
Ukrainie. Przykładowo, pisarz i
poseł Wołodymyr Jaworiwśkyj
powiedział, że „nie mógł oderwać
wzroku od tej powieści” i rekomendował ją kolegom z parlamentarnych ław.
Zresztą, samo przyznanie tak
prestiżowej nagrody tej książce świadczy o tym, że zdolności
Szklara jednak zostały docenione
przez literackie gremia. Z pewnością ważnym okazał się czynnik,
jaki zauważył pewien ukraiński
internauta: „Tegoroczne przyznanie Szewczenkowskiej Premii nareszcie wykonało nałożoną na tę
nagrodę rolę: popularyzację ukraińskiego słowa”. Książka Szklara
zdobyła zatem rozgłos nie dzięki
samej warstwie literackiej, ale
przede wszystkim dzięki swojemu zaangażowaniu.
Nie zapominajmy bowiem, że
Ukraina wciąż podlega kulturalnej ekspansji Rosji i jest zalewana przez rosyjskie książki, filmy,
piosenki i audycje TV. Fakt, że w
takiej sytuacji jakiś pisarz wydaje książkę awanturniczą - a więc
„lekką, łatwą i przyjemną”, jaka
może lepiej niż niszowe produkcje ukraińskich intelektualistów
konkurować z rosyjską „popsą”, a
do tego poświęcona jest kwestiom
walki narodowowyzwoleńczej - z
pewnością uradował ukraińskich
działaczy kulturalnych.
Powieść Szklara to jednak literatura, jaką ciężko porównać z
twórczością czołówki ukraińskich
pisarzy, jak na przykład z poezją
innej laureatki Szewczenkowskiej
Premii, Liny Kostenko. Czornyj
Woron po prostu nie wytrzymuje
porównania z walorami literatury
elitarnej.
Co więcej, z książką tą łączą się
liczne problemy. Jako główny cel
Szklar założył sobie uczczenie
petlurowskich partyzantów i podkreślenie tego, że walczyli oni o
wolną od bolszewizmu Ukrainę.
Przyjęty przez niego sposób pisania może przynieść jednak czytelnikowi wnioski odmienne od
założonych przez autora. Szklar
pisze wprost, że sytuacja partyzantów Chłodnego Jaru była eks-

tremalna
- nie mieli oni szans na zwycięstwo. Walczyli dosłownie do
ostatniej kropli krwi, do unicestwienia. Żołnierze Czarnego
Kruka w ujęciu Szklara przekraczają jednak granicę między poświęceniem a fanatyzmem. Stają
się nie obrońcami ojczyzny, ale
kimś na kształt japońskich kamikadze,
zdehumanizowanych
przez wojnę.
Ponadto, opisy życia „leśnych ludzi” oraz akcji bojowych bywają
odbierane - jak wynika z lektury
komentarzy w Internecie - jako
pochwała przemocy. Szklar opisuje bez ogródek partyzanckie życie na krawędzi. Ale w ten sposób
dokonuje „odbrązowienia” a nie
heroizacji swoich opisywanych
postaci.
I nareszcie, pozostaje kwestia
antyrosyjskiej ksenofobii Szklara. Sam pisarz twierdzi, że jego
książka nie jest antyrosyjska, lecz
wymierzona przeciw zaborcom. A
negatywne opisy wrogów są jak
najbardziej na miejscu, w końcu
Rosjanie są czarnymi charakterami w powieści - utrzymuje Szklar.
W pewnym sensie ma on rację, a
licentia poetica zawsze i wszędzie
daje literatom szerokie pole do
popisu. Wskazanie na zbrodniczy
charakter reżimu bolszewickiego
też nie jest niczym niewłaściwym.
Problem w tym, że Szklar przekracza te granice i stosuje szowinistyczne czy nawet niesmaczne
sposoby przedstawiania Rosjan
(podkreślam - nie bolszewików,
Rosjan). Momentami są one
wręcz kuriozalne, jak napisana
według wszystkich prawideł topornego humoru historyjka z pojmaną członkinią sztabu bolszewickiej bezpieki, przedstawioną
jako sprzedajna bladź.
Książka Szklara wzbudziła potężne kontrowersje na Ukrainie.
Z jednej strony, nie dziwią głosy
sprzeciwu pochodzące ze strony „piątej kolumny” Moskwy na
Ukrainie – jakiej nie jest w smak
wychwalanie antybolszewickiego oporu. Z drugiej strony, wielość prowokacyjnych wątków w
Czornym Woronie wzbudziła autentycznie oburzenie wielu Ukraińców. Jak wskazuje lektura internetowych komentarzy, nie chcą
oni, by walkę o ukraińską historię
i tożsamość koncentrować wokół
pisarza, który nie będzie nowym
„kobzarem” (wieszczem).
Jednak dla części społeczeństwa
ukraińskiego, uznającej konieczność stawienia oporu rosyjskiej
ekspansji kulturowej – Szklar stał
się idolem. Mowa o ludziach, jacy
odczuwają zagrożenie ze strony Rosji, podkreślają na każdym
kroku swoją ukraińskość, a zarzutów o ksenofobię nie traktują
poważnie. Jest to swego rodzaju „kulturowa zemsta” przeciw
postsowieckiej wizji historii i
społeczeństwa. Nierzadko przedstawiciele tego ruchu, niestety,
utożsamiają się z ruchem neobanderowskim. Zresztą, Szklar został
zaproszony jako gość tegorocznej
edycji festiwalu „Bandersztat” w
Łucku.
Naturalnie, są i Ukraińcy, którzy
kwitują całe zamieszanie: „cia

knyżka słabka ta newarta takoho
hałasu”.
Jeśli chodzi o kontrowersje na
szczeblu oficjalnym: Szklar w
2011 został ogłoszony laureatem
Szewczenkowskiej Premii. Wystosował jednak list do prezydenta Janukowycza, w którym
ogłosił, że nie przyjmie nagrody,
dopóki prezydent nie zdymisjonuje niechętnego ukraińskiej kulturze ministra edukacji, Dmytra
Tabacznyka. Szklar nie jest wymieniany w oficjalnym spisie laureatów nagrody.
Szklar już w 2009 r. wspominał
o chęci współpracy z Hoffmanem – który od czasu ekranizacji
Ogniem i mieczem jest uznawany
we Wschodniej Europie za fachowca od historycznych superprodukcji – nad ekranizacją swojego utworu. Z pewnością, Szklar
uważał, że Hoffman zainteresuje
się książką – opowiada ona przecież o petlurowcach, czyli sojusznikach Polski w walce z ZSRR.
Decyzję i motywację odmowy
Hoffmana możemy przeczytać w
wywiadzie.
Nie dziwi fakt, że powieść Szklara zawiera pewne odniesienia do
Polski. Już pierwsze zdanie kreśli obraz klęski ukraińskiej walki
narodowo-wyzwoleńczej, w czym
winę ponoszą i Polacy, którzy nie
wywiązali się z sojuszniczych zobowiązań: „Armia UNR znalazła
się jako internowana za drutem
kolczastym dawnych polskich
sojuszników”. Z drugiej strony,
jedyni Polacy, jacy pojawiają się
w książce, to postaci pozytywne:
pogranicznicy i policjanci, jacy
pomagają wodzowi partyzantów
oraz jego dziewczynie uciec z
ZSRR do Polski.
Co ciekawe, przy okazji opisu petlurowskiego atamana pojawiają
się również kąśliwe uwagi pod
adresem ukraińskich rodaków z
zachodniej części Ukrainy. Zresztą, Szklar postawił sobie jako jeden z celów pokazanie, że świadomość narodowa i gotowość do
walki o wolność były w I połowie XX w. silniejsze na Ukrainie
Wschodniej – a nie Zachodniej,
jak twierdzi znakomita większość historyków i politologów.
Powieść „Załyszeneć. Czornyj
Woron” i towarzyszące jej kontrowersje to jeszcze jeden przykład,
pokazujący spory na temat tożsamości i kultury, jaki toczy się wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego. Cała sytuacja przypomina o
trójkącie bermudzkim historii, w
jakim gubią się Ukraińcy, Polacy
i Rosjanie.
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Zaduszki w Szczecinie
Jerzy Mużyło

Organizacje Kombatanckie Miasta Szczecina 25 listopada o godz.
17.00 w Restauracji Zamkowa zorganizowały spotkanie wspominkowe pod hasłem:

„Bohaterowie naszych wspomnień”
Na początek ,krótki rys historii powojennego Szczecina został zaprezentowany przez pracownika
naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Przypomniano drogę
Polaków przesiedlonych z Kresów
Wschodnich II RP.
W dalszej części poszczególne środowiska kombatanckie wspominały
po jednym ze swoich kolegów którzy odeszli na „ ostatnie kwatery”.
Środowisko Żołnierzy 27 WDP AK
w tym roku , a dokładniej 12 lipca
2011 pożegnało płk. J. Krasowskiego i jemu poświęcono tegoroczne
wspominki.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/JKrasowski.jpg/189px-JKrasowski.jpg

PŁK. JERZY KRASOWSKI ps,,
LECH’’ urodził się na Wołyniu .Po
ukończeniu gimnazjum im. T .Kościuszki w Równem , wstąpił ochotniczo do służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii
w Toruniu . W wojnie 1939 roku,
jako ppor. Artylerii służył w zwia-

dzie 12 pal. Ciężko ranny pod Iłżą
leczył się we Włodzimierzu Wołyńskim. Od początku 1940roku był
nauczycielem w Iwoniczach . Od
roku1941 jest członkiem ZWZ, a
następnie Armii Krajowej. W trudnym okresie Rzezi Wołyńskiej jest
organizatorem samoobrony ludności polskiej w Iwoniczach, Porycku
, Gurowie i Chołbutowie. Uczestnik i organizator zgrupowania ,,
Osnowa,, .W lutym 1944 roku mianowany dowódcą II batalionu 23
pp,,Lecha’’ wchodzącej w skład 27
Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej
. Po ciężkich walkach pod Włodzimierzem Wołyńskim, nad Turią i w
lasach mosurskich w końcu kwietnia 1944 roku pozostaje w okrążeniu
w lasach nad Bugiem, skąd w maju
przedostaje się na teren Lubelszczyzny. W połowie czerwca obejmuje
dowództwo nad oddziałem ,,Kozaka’’. W m-cu lipcu zostaje dowódcą
3 kompanii baonu zbornego 27WDP
AK na Zamojszczyźnie . Po rozbrojeniu Baonu w Szczebrzeszynie w
pierwszych dniach sierpnia 1944
wstępuje do Wojska Polskiego i zostaje wcielony do 3 zap. pp w Lublinie i wkrótce później aresztowany
jak wielu Polskich Patriotów z rodowodem Akowskim.
Od 1947r pracuje w zawodzie ekonomisty. Od 1980 na emeryturze.
Na emeryturze płk Jerzy Krasowski
również jako były Wołyniak nie był
obojętny dla spraw kresowych i
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej .Aktywnie działał w
środowisku szczecińskim. W kwietniu 1991roku zostaje Prezesem Środowiska 27WDPAK w Szczecinie.
Według ludzi takich jak nasz bohater płk. Jerzy Krasowski Armia Krajowa to była najpiękniejsza armia
świata . Pełna porywów serca i entuzjazmu. Jej żołnierzom w większości niezawodowym- ,,Bóg-Honor-Ojczyzna’’ wypełniały całe życie.
Dziś możemy powiedzieć za krótkie
i bardzo tragiczne dla wielu z nich.
Ci co przeżyli i są jeszcze po tej
stronie przyszli dziś pożegnać swojego dowódcę-płk Jerzego Krasowskiego są wśród nas.
W imieniu Szczecińskiego Środowiska 27WDP AK żegnamy jednego z ostatnich dowódców 27
WDPAK mieszkających na ziemi
szczecińskiej. Wyrazy szczerego
współczucia dla rodziny znajomych

przyjaciół zmarłego. Również z
tego miejsca pragnę podziękować
kierownictwu personelowi Domu
Kombatanta za długoletnią opiekę
nad Świętej Pamięci płk-Jerzym
Krasowskim.
Przy tej uroczystej okazji trójka
nowych członków
powiększyła
szeregi środowiska otrzymując sto-
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sowne legitymacje : Członka Nadzwyczajnego Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej ;Romualda Różańska-Gawdzik, siostrzenica
ks, Dąbrowskiego ps,”Rafał”, który
był kapelanem W 27WDPAK i którego okoliczności śmierci do dzisiaj
są nieznane , jedynie wiadomo że
UB gdzieś pod Warszawą . Jerzy
Gawdzik małżonek w/w otrzymał
podobne uprawnienia.

Legitymację Członka Zwyczajnego, bez uprawnień kombatanckich,
otrzymała decyzją Zarządu Okręgu
Wołyńskiego Elżbieta Zielińska,
córka Kazimierza Cytryckiego aktywnego członka Placówki Samoobrony w Kopaczówce.
Czas spotkania umknął bardzo
szybko a wspomnień mamy nadal
bardzo wiele.
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Ryszard Zaremba

SEMPER FIDELIS
w Wołowie

“SEMPER FIDELIS”- hasło to przyświecało spektaklowi, poświęconemu patronowi Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wołowie- Orlętom Lwowskim.
Kilkadziesiąt minut uczniowie szkoły siedzieli w ciszy przerywanej oklaskami. To nie była zwykła szkolna

światła i cienia, powiewające biało-czerwone flagi, rockowa muzyka i
archiwalne zdjęcia Lwowa i dzielnych Orląt. Tym ostatnim uczniowie oddali hołd, dedykując im nostalgiczne pieśni, poezję i zapalając
znicze.
Spektakl dopełniło pozytywne przesłanie uczniów z nadzieją na przyjaźń
i pokój, wyśpiewane w słowach pio-

uroczystych obchodów Dnia Patrona
Szkoły była podsumowaniem i zakończeniem rocznego projektu edukacyjnego „SEMPER FIDELIS”.
Uczniowie i goście mogli również
oglądnąć wystawę fotografii rodzinnej „Historia zaklęta w obiektywie”
oraz wystawę plastyczną „Lwówdom rodzinny moich dziadków”.
Podczas realizacji projektu uczniowie brali udział w lokalnych konferencjach, akcjach o tematyce kresowej, spotkaniach z kresowiakami i
przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej. Efektem pracy zespołowej uczniów „Tropimy Ślady naszej historii”(wywiady
ze świadkami historii, dziadkami,
poszukiwanie pamiątek rodzinnych,
starych fotografii) były wystawy i
gazetki szkolne.
Uczestnicy spektaklu:

akademia. Mali aktorzy- uczniowie
klas II, IV i V z wielkim zaangażowaniem wcielali się w rolę batiarów
śpiewając energicznie lwowskie piosenki. Ogromne wrażenie wywarła
scena walk o Lwów- pantomima, gra

senki z musicalu „Metro”- „Wieża”.
„ Pamiętajmy o naszych bohaterach,
ich poświęceniu, odwadze, ale nie
pielęgnujmy nienawiści do drugiego
narodu”- mówi jeden z aktorów.
Inscenizacja ta- jeden z punktów

A. Bicz, K. Blicharz, K. Boguszewski, J. Bolek, W. Charchut, K. Cieślik, A. Czyżowski,
B. Gałecki, M. Gibes, M. Gruda, E. Grzesiak,
A. Holeniewska, H. Homerski, A. Hulewicz,
D. Józek, K. Krężel, P. Sękowski, F. Sobolewski, M. Stołyhwo, K. Szatkowska, S. Szulak, T. Taper, M. Urbaniak, D. Wielichowska,
P. Ziółkowski, J. Adamska, A. Antochów, A.
Barańska, D. Grodzki, A. Harwas, K. Kaduszkiewicz, M. Łyszczarz, W. Mikołajczyk,
P. Rykowska, K. Salomon,
P. Skikiewicz, D. Szewczuk. K. Cepok, Z.
Chlebowska, O. Błaszak, K. Boratyniec, F.
Cierpiał,
D. Cieślik, W. Czech, F. Drozdowski, K. Jackowski, L. Jasińska, N. Morga, D. Myszyński,
A. Olcha, W. Papierniak, T. Pirek, Z. Rudnicka, M. Sieklicka, F. Wachowicz, T. Wygoda.
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„Nasza droga do wolności”
- wystawa w Szczecinie
Jerzy Mużyło
Z okazji 93 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości ,dnia
05 Listopada w Szczecinie otwarta została wystawa zatytułowana

„Nasza droga do wolności”

mii Krajowej, w tym również byłych żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty .

Wystawa już po raz czwarty została
zorganizowana we współpracy ze
Stowarzyszeniem ,,Konie i Natura’’.

/foto- Przy planszy z przysięgą dwie panie
ze Szczecińskiego Środowiska 27WDPAK;
Ludmiła Łyko po lewej stronie, która ma
już ukończone 91 lat, oraz Alicja Uczciwek
także długoletnia b. aktywna członkini naszego środowiska.

W Zamku Książąt Pomorskich w
historycznej Sali ks. Jana Fryderyka
(Świętoborzyców), otwarto wystawę pamiątek udostępnionych przez
osoby indywidualne i organizacje
kombatanckie; Związek Więźniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych, Związek Piłsudczyków RP,
Radę Wojewódzką ,,Synów Pułku’’
przy Związku Kombatantów RP i
Światowy Związek Żołnierzy Ar-

Wśród eksponatów znalazły się
m.in.;
wycinki z prasy, listy z wojny, plakaty, portrety medale, fotografie,
karykatury oraz cykl ,,Dziewczęta
z tamtych lat’’ poświęcony sanitariuszkom i łączniczkom wileńskiej
AK.
Sześć tablic prezentuje właśnie
lokalne środowisko żołnierzy 27
WDP AK. Wystawa będzie czynna
do dnia 4 grudnia 2011.
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Mistyczne Kresy i Boże Narodzenie.
Anna Małgorzata Budzińska
„...Lwów to dla mnie tajemnica, nie
zaznana nigdy miłość...” Jednak
nie do końca tak jest. Tę miłość do
Kresów otrzymaliśmy w spadku od
rodziców i dziadków- począwszy
od smaku barszczu, czy kiszonych
ogórków, poprzez tęskne pieśni,
opowieści, ikony-aż do wyidealizowanego obrazu tamtych krajobrazów i ludzi.
Przenieśmy się w czasie. Jest rok
1967. Bolesław z rodziną jedzie z
Wrocławia do beskidzkiej wioski na
Święta Bożego Narodzenia. W górach jest pięknie- ośnieżone szczyty, a w dole przycupnięta przy lesie
wioska. Idą na pasterkę. Trzeba
ciepło się ubrać Bolek bierze płonącą pochodnię i prowadzi rodzinę. Dołączają do sznureczka osób
ciągnących do kościoła. Nie jest to
proste- kościół mieści się na pobliskim wzgórzu - stoi na szczycie i
służy dwóm wioskom leżących po
przeciwległych stronach. Z daleka
piękny widok- ciemność rozświetlona tylko pochodniami.
Ludzie wędrujący do kościoła wi-

wecie stoi ikona- taki domowy ołtarzyk we wschodniej stronie chaty. To święte miejsce, ale i piękne.
Zwracano się w stronę Jerozolimy,
w stronę wschodzącego słońca- Jezusa Chrystusa
Może święty kąt wyglądał tak jak na
foto poniżej:

Fot. A.M. Budzińska - Wrocław

Fot. A.M. Budzińska

Zatrzymujemy się już w nowym
wieku, w nowej Polsce. W wieku
dobrodziejstw internetu i pampersów (za te dwie rzeczy powinni
przyznać Nobla). Jesteśmy we Wrocławiu.
Małgorzata nie zapomina o opowieściach taty, po wielu latach wraca
zachwyt nad ikonami. Poszukuje,
zwiedza, gromadzi materiały- podziwia, ale i uczy się. Przekazuje
też swoje fascynacje młodszym,
przypomina historię i kulturę kresową, prowadzi starszych ścieżkami
wspomnień. Nie chce, żeby następne pokolenia pamiętały tylko jeden wers piosenki Kołakowskiego:
„Lwów to dla mnie zagranica...”

Fot. Marek Ruciński – Muszyna Złockie

jącą się po zboczu dróżką tworzą
świetlisty wąż. Wchodzą do kościoła. Półmrok, pochodnie już pogaszone. Stoją w tłumie ludzi, ale oprócz
nich jest pełno innych postaci w tym
kościele. Ze ścian patrzą na nich surowe oblicza o wielkich oczach. Postacie te namalowane są na wielkich
deskach, są ogromne i przeszywają
wzrokiem na wskroś. Złote aureole
dodają im dostojeństwa i tajemniczości. Zapalają się światła i pod
niebo leci gromkie: „Bóg się rodzi,
moc truchleje!” a święci ze ścian
wydaje się, że śpiewają najgłośniej i
najpiękniej. Dwunastoletnia Małgosia nie może oderwać od nich wzroku i jest oczarowana.
Później, na drugi dzień- już przy ciepłym piecu i dobrym jedzeniu Bolek opowiada dzieciom o ikonach.
Wyjaśnia historię tego kościółka,
który kiedyś był cerkwią, wspomina
kresowe cerkwie, opowiada o Równem.
Przenieśmy się więc i tam. Jest rok
1939. Bolek skończył 9 lat. Jest wesołym chłopcem, wszędzie go pełno, ma wielu przyjaciół jest ciekawy wszystkiego, lubi majsterkować,
nieraz płata figle. Odwiedza kolegów, a oni tez często u nich goszczą. Koledzy są różnych narodowości- Polacy, Żydzi, Ukraińcy- ale kto
by się tam tym przejmował! Bawią
się razem, razem chodzą do szkoły.
Bolek odwiedza kolegę Ukraińca.
W dużym pokoju jest tam „święty
kąt”, gdzie na wyhaftowanej ser-

Teraz zegar naszego wehikułu czasu szybko przesuwamy do przodu.
Pędem przebiegamy przez wojnę,
zniszczenia, śmierć, przesiedlania,
tułaczkę, odbudowę, czasy budowy
socjalizmu, „Solidarność”, kłótnie,
rozłamy- przebiegamy historię świata
i całe życie Bolesława i jego rodziny:
radości i smutki, osiągnięcia i porażki.

A może był taki:

Fot. A.M. Budzińska

Bolek nieraz chodzi też z kolegami do cerkwi. Zachwycają go ikony,
piękne śpiewy, a śmieszą pokłony
ludzi na klęczkach. Wspomnienia...

Naszą wędrówkę po mistycznych
Kresach zacznijmy od ikony Bożego Narodzenia.
Te święta w kościołach obrządku
wschodniego zaczynają się Wigilią 6 stycznia według kalendarza
juliańskiego, czyli trzynaście dni
później niż w kościele katolickim
korzystającym z kalendarza gregoriańskiego. Zaliczane są one do liczby 12 wielkich świąt nieruchomych.
W cerkwiach nie ma żłóbka, jest
za to Ikona Narodzenia Chrystusa.
Kontemplacja bożonarodzeniowej
ikony, pomaga wiernym odczytać
teologiczne przesłanie świąt Bożego Narodzenia. Ikona dla prawosławnych to coś więcej niż obraz. W
niej opowiedziana jest cała Historia Święta. Dlatego wieczorem i w
nocy Bożego Narodzenia ikona jest
wystawiana na środek świątyni do
adoracji.
Scena Narodzenia umiejscowiona

Fot. ciupazka – w Równem, przed cerkwią

Fot. i wykonanie ikony Anna Małgorzata
Budzińska

jest w surowym, górskim pejzażu,
oznaczającym trudny, nieprzychylny świat. Czarna pieczara przywołuje tu skojarzenia z grobem i
otchłanią. Na jej tle w żłóbku przypominającym sarkofag leży mała
postać Jezusa ciasno otulonego w
białe powijaki, które podobnie jak
grota przypominają o śmierci i pochówku. Oburzamy się:
-Dlaczego takie skojarzenia w radosnym dniu narodzin?
Otóż ta ikona jest jakby prologiem
Historii Zbawienia: znajdujemy w
niej najważniejsze tajemnice naszej
wiary: wcielenia, śmierci i zmartwychwstania. Wszystkie stworzenia ukazane na ikonie począwszy od
aniołów, poprzez ludzi a skończywszy na zwierzętach uczestniczą w
dziele Chrystusa. Chrystus narodził
się jako Światło w ciemnościach.
Czerń groty oznacza otchłań, rozpacz i piekło. Syn Boży rodzi w tym
miejscu, aby je rozświetlić. Ikona ta
jest znakomitym przykładem ukazywania w jednym przedstawieniu
kilku scen- mamy narodzenie, ogłoszenie pasterzom dobrej nowiny,
adorację Dzieciątka przez aniołów
i pokłon trzech mędrców. Mamy
tez mnóstwo symboli: dwie strome
góry symbolizują boską i ludzka
naturę Chrystusa, z kręgu niebios
spływa gwiazda, której promienie
rozdzielają się na trzy, co symbolizuje obecność Trójcy Świętej, mędrcy szukają Boga wspinając się po
górze. Zwierzęta przedstawione na
ikonie tez są symboliczne- według
Ojców Kościoła wół symbolizuje
Żydów - lud Starego Testamentu, a
osioł - pogan, którzy mają stać się
ludem Nowego Testamentu.
W centrum ikony, obok Jezusa
widzimy odpoczywającą Maryję
na łożu, którego czerwony kolor
podkreśla Jej godność. Maryja jest
świadoma, kim jest Jej Syn i jaka
śmierć Go czeka.

zwałam ją „Święta Rodzina z blokowiska”
Rozejrzyjmy się wokół- święte rodziny z dzieciątkami są i dziś wśród
nas. Święte rodziny z blokowiska...
Bądźmy dla nich łaskawi, wyrozumiali i pomocni.
Przez pamięć o Świętym Dzieciątku patrzmy z tkliwością, czułością
i podziwem na tych młodych rodziców, zabieganych i zapracowanych,
z miłością wychowujących swe pociechy. Bóg stale jest wśród nas i
nie wiadomo jaką postać tym razem
przyjmuje.

Postać na dole z prawej strony ikony
to św. Józef. Przedstawiony jako
siedzący na kamieniu starzec jest
umieszczony z dala od głównej sceny, co świadczy o tym, że nie jest ojcem dziecka. Ma zmartwioną minę
i ręką podpiera głowę. Wyraża sobą
zatroskanie, głęboki niepokój- nie
rozumie co mu się przytrafiło.
Ikona Bożego Narodzenia ma nie
tylko ważną funkcję liturgiczną- ma
być też przekazem inspirującym do
przemyśleń i modlitwy. My wszyscy – podobnie jak Józef nie umiemy zrozumieć planów Boga, nieraz
nie dostrzegamy boskich, ale i ludzkich spraw.
Spójrzmy jeszcze na inną ikonę- na-

W obrządku wschodnim nie ma
opłatka- zamiast tego dzielą się
prosforą- czyli malutkimi, przaśnymi, niekwaszonymi chlebkami.

Ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem
budzą naszą czułość.

Fot. i wyk. A.M. Budzińska

Porozmawiajmy z seniorami o Kresach, posłuchajmy opowieści- nie
tylko o wojnie. Wypytajmy o ich
przyjaźnie, zabawy, ciekawe miejsca na Kresach.
Pochylmy się także nad spracowanymi dłońmi naszych rodziców,
dziadków czy pradziadków łamiących opłatek. Ucałujmy je.

Wymowa pojednawcza tego gestu
jest jednak taka sama.
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NASZE WIGILIE
ALEKSANDER SZUMAŃSKI
Boże Narodzenie, Uroczystość
Narodzenia Pańskiego – w tradycji
chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest
to liturgiczne święto stałe, przypadające na 25 grudnia (wg kalendarza
gregoriańskiego). Boże Narodzenie
poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie
czterech niedziel), zwanego adwentem.

turgii”, w której zwrócił uwagę m.in.
na fakt, iż w tradycji judaistycznej
data 25 marca uznawana była za dzień
stworzenia świata, w związku z czym
chrześcijanie obchodzili ten dzień także jako wspomnienie poczęcia Jezusa
(święto Zwiastowania) oraz jego męczeńskiej śmierci.
Inny pogląd głosi, że święto Bożego
Narodzenia zostało przyjęte przez
Kościół po zwycięstwie cesarza Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem w 312 roku lub Licyniuszem w
324 r.
Warto podać także, że w II-IV wieku,
25 grudnia przypadał na dzień urodzin Mitry. Prawdopodobne jest więc,
że geneza daty świąt jest bardziej
skomplikowana.

W Kościołach, które nadal celebrują
liturgię według kalendarza juliańskiego (tzw. Kościoły wschodnie, głównie
Cerkiew Greckokatolicka i Kościół
prawosławny), Boże Narodzenie
przypada na 25 grudnia kalendarza
juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia
kalendarza gregoriańskiego.
W Ewangeliach nie występuje data
narodzin Jezusa Chrystusa. Najstarszym znanym obecnie autorem, który
pisał o narodzinach Jezusa w grudniu,
jest Hipolit Rzymski. W datowanym
na 204 rok Komentarzu do Księgi
Daniela pisał on - pierwsze przyjście
Pana naszego wcielonego, w którym
narodził się w Betlejem miało miejsce
ósmego dnia przed kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia).
Dzień 25 grudnia jako datę dzienną
obchodzenia pamiątki Bożego Narodzenia podał też rzymski historyk
Sekstus Juliusz Afrykański w swojej
Chronographiai, w roku 221.
W 274 roku cesarz Aurelian nakazał
obchodzenie nowego święta, synkretycznego kultu Sol Invictus.
W IV wieku, w okresie gdy chrześcijaństwo zyskało w Rzymie status religii państwowej i zaczęło zdobywać
popularność, w miejsce święta Sol
Invictus Kościół przepisał obchodzenie w tym dniu święta Bożego Narodzenia. Pierwszą zachowaną wzmianką o publicznym celebrowaniu tego
święta jest notatka w Chronografie z
354 roku, znajdującym się w zbiorach
Biblioteki Watykańskiej.
Datę 25 grudnia, przyjętą za czas narodzin Jezusa, próbuje też wyjaśnić
tzw. hipoteza obliczeniowa.
Jej autorem jest L. Duchesne, który
opierając się na tekstach Statuta antypapieża Hipolita Rzymskiego (ok.
170—235) i De Pascha computus z
243 roku, w 1889 obliczył daty życia
Jezusa. Według jego hipotezy, zakładającej idealne zsynchronizowanie
czasu narodzin i śmierci ludzi doskonałych, Jezus narodził się 25 grudnia,
a zmarł w dzień Paschy 25 marca
(która jest zbieżna z biologiczną datą
poczęcia).
Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia z datą 25 marca (9 miesięcy wcześniej) wiąże wielu chrześcijańskich teologów. Zdanie takie
zaprezentował np. kardynał Joseph
Ratzinger w swojej książce „Duch li-

W dziele "The Christmas Encyclopedia" czytamy: " Dzień 25 grudnia wybrano nie na podstawie informacji biblijnych, lecz ze względu na rzymskie
święta, które obchodzono pod koniec
roku", kiedy to na półkuli północnej
następuje przesilenie zimowe.
Urządzano wtedy Saturnalia (ku czci
Saturna – boga rolnictwa) oraz "połączone święta dwóch bóstw słońca
- rzymskiego Sola i perskiego Mitry".

Narodziny obu bogów świętowano właśnie 25 grudnia, na który to
dzień według kalendarza juliańskiego przypadało przesilenie zimowe.
Te pogańskie święta zaczęto "chrystianizować" w roku 350, gdy papież
Juliusz I ogłosił 25 grudnia dniem
narodzin Chrystusa. "Obchody Bożego Narodzenia stopniowo wzbogacały się o inne obrzędy związane
z przesileniem lub je zastępowały"
– napisano w dziele Encyclopedia of
Religion. "Wizerunek słońca coraz
częściej był wykorzystywany jako
symbol wskrzeszonego Chrystusa,
a tarczę słoneczną w postaci nimbu
(...) zaczęto umieszczać nad głowami
chrześcijańskich świętych". W niektórych Kościołach chrześcijańskich
święta Bożego Narodzenia zaczynają
się od dnia poprzedzającego rocznicę
narodzin Jezusa – Wigilii (wieczór 24
grudnia), zwanej w Polsce regionalnie
Gwiazdką lub Godami.
W dniu tym tradycją w Polsce jest
post jakościowy (bezmięsny, w pewnych regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia
jest uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki,
na pamiątkę gwiazdy prowadzącej
Trzech Króli do stajenki.
Świętowanie Wigilii, ani tradycyjny post w tym dniu nie są wspólne
wszystkim chrześcijanom, np. protestanci nie zachowali specjalnych
przepisów odnośnie do jedzenia lub
niejedzenia mięsa. Chrześcijan prawosławnych obowiązuje w tym dniu
ścisły post, aż do kolacji wigilijnej.
Warto mimo to odnotować, że w Polsce również i mniejszości wyznaniowe przestrzegają wigilijnego postu
ze względu na specyficzną tradycję
naszego kraju. Obowiązek postu znie-

siono w Kościele katolickim w roku
1983 (Nowy kodeks prawa kanonicznego), w Polsce episkopat podtrzymywał post wigilijny specjalnym dokumentem aż do roku 2003 – obecnie
post w wigilię jest jedynie zalecany.
Polska literatura kulinarna (np. Lemnis Vitry) podaje, że liczba gości w
czasie wieczerzy wigilijnej powinna
być parzysta (plus jeden talerz dla
nieobecnych(zmarłych), niespodziewanych przybyszów (Dzieciątka).
Natomiast nie ma zgodności co do
liczby potraw - według niektórych
źródeł powinna ona wynosić 12, zaś
w innych podkreśla się, że powinna
być nieparzysta, generalnie 13 u magnatów, 11 u szlachty, 9 u mieszczaństwa. Te 13 potraw jest górną granicą.
Ale według księcia J. O. Radziwiłła,
można spróbować wszystkich ryb,
które są liczone jako jedno danie.
W nocy, najczęściej o północy, w kościołach rzymskokatolickich rozpoczyna się uroczysta msza św. zwana
Pasterką. Następny dzień (25 grudnia)
jest nazywany Bożym Narodzeniem,
a 26 grudnia to w Polsce drugi dzień
świąt obchodzony na pamiątkę św.
Szczepana, pierwszego męczennika
za wiarę chrześcijańską. Kolorem liturgicznym w okresie Bożego Narodzenia jest kolor biały.
W krajach o tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej pierwszy
dzień Bożego Narodzenia jest dniem
wolnym od pracy. W większości krajów (w tym w Polsce) wolny od pracy
jest również drugi dzień Bożego Narodzenia (w Wielkiej Brytanii zwany
Boxing Day).
Większość symboli Bożego Narodzenia ma swoje źródło w wierzeniach
pogańskich. Choinka od wieków była
podczas przeróżnych świąt obwieszana świecidełkami.
Ostrokrzew służył Celtom do obłaskawiania chochlików, a jemioła do
praktyk okultystycznych. Również
wyznawcy Mitry i osoby obchodzące
rzymskie Saturnalia obdarowywały
się prezentami.
W Polsce w większości rodzin jest
obchodzone jako święto gromadzące
wielu krewnych. Typowymi atrybutami są: opłatek, kolędy, choinka, a
często i szopka bożonarodzeniowa,
prezenty.
Zazwyczaj postać obdarowująca
dzieci i dorosłych prezentami, to św.
Mikołaj (którego pierwowzorem była
jednak autentyczna postać), ale w
zależności od regionu może być to:
Dzieciątko (Górny Śląsk), Aniołek
(Galicja), lub Gwiazdor (Wielkopolska, Kujawy, Pomorze).
Obrzędy związane z przesileniem
zimowym obchodzono już w epoce
kamienia (tak przynajmniej sugerują
niektóre teorie dotyczące przeznaczenia kamiennych kręgów megalitycznych, które jakoby umożliwiały
przewidywanie zmian w przyrodzie).
U Słowian, już we wczesnym średniowieczu, było natomiast obchodzone pod postacią Godowego Święta (uznawanego za początek nie tylko
nowego roku słonecznego, ale też liturgicznego oraz wegetacyjnego).
W dniach od 17 do 24 grudnia w Rzymie obchodzono Saturnalia – święto
ku czci Saturna. Okres ten, przypadający w okolicy przesilenia zimowego (w starożytności wypadało to 24
grudnia), był czasem zabawy i obda-
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rowywania się podarkami. Z czasem
połączono to święto z obchodami Nowego Roku. Saturnalia obchodzono
także w czasach późnego cesarstwa
pod zmienioną nazwą – Brumalia
(przy zachowaniu większości wcześniejszych tradycji).
Innym świętem "pogańskim" był perski kult Mitry, szlachetnego bóstwa
słońca, który narodził się w ubogiej
grocie.

Ono również przypadało w okresie
przesilenia zimowego, a dokładniej
25 grudnia, który to dzień był dniem
jego narodzin.
U schyłku Cesarstwa Rzymskiego, za
panowania cesarza Aureliana powstał
nowy kult synkretyczny, łączący w
sobie elementy mitraizmu, kultu El
Gabala i bóstwa solarnego Sol. Obchodzone 25 grudnia, święto ku czci
Sol Invictus, było świętem państwowym i pierwszy raz jest poświadczone źródłowo w roku 354. Kościół pod
koniec IV wieku przepisał w tym dniu
obchodzenie świąt Bożego Narodzenia. Apologeci chrześcijańscy zauważają, że Hipolit już w datowanym na
204 r. komentarzu do Księgi Daniela
pisał - "Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym narodził
się w Betlejem miało miejsce ósmego
dnia przed kalendami styczniowymi", podczas gdy 25 grudnia został
ustanowiony przez cesarza Aureliana
świętem narodzenia niezwyciężonego
słońca dopiero w 274 roku.
Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej,
oznaczającej narodziny Jezusa, którą
wg Biblii na wschodniej stronie nieba
ujrzeli Trzej Królowie.
W moich lwowskich domach, znajdujących się początkowo przy ul Zamarstynowskiej 45 ( miejsce mojego
urodzenia), później kolejno, przy ul.
Legionów 25 – vis – a - vis Wielkiego
Teatru, a następnie przy ul. Jagiellońskiej 4, Wigilia była bardzo uroczysta.
Poza mamą, tatą i mną bywali również goście, ale tradycyjnie sąsiedzi
i dozorcy kamienicy. Z rodziny bywała ciocia Wisia, Ludwika, siostra
mojej mamy, którą bardzo kochałem.
Zwykle śpiewałem jej - „ach Ludwiko miłością płonę dziko, oczarował
mnie twój wdzięk i uroda, że cię nie
mam w sercu swem jaka szkoda. Ach,
jedyna tyś anioł nie dziewczyna….”.
Ciocia Wisia moją szaloną miłość odwzajemniała, zwykle oświadczając
mojej mamie – „ to nie jest twój syn,
tylko mój”. Cioci chodziło o moje
pedantyczne wypracowania szkolne
z matematyki. W tym miejscu wyjaśnić należy, iż ciocia była mgr chemii
po UJK, a mama filologiem polskim,
a więc z czym do matematycznego
dziecka.
Bywało, iż tata (lekarz ginekolog położnik, lwowski kinder z Zamarstynowa „Muniek” )odchodził wcześniej
od stołu wigilijnego. „Munio” grał
na mandolinie i śpiewał kolędy, ale
nierzadko również coś ze swojego,
niebagatelnego zresztą, kinderskiego

repertuaru. Wigilia u nas zawsze była
tradycyjna, rozpoczynała ją „pierwsza
gwiazdka” zapalana przez aniołków
rodem z … Japonii, tak sobie wymyśliłem. Zwykle oczekiwałem w napięciu tej „pierwszej gwiazdki”. U nas
był zwyczaj nieparzystej ilości dań,
które mama z ciocią serwowały w nieskończoność. Oczywiście nie pamiętam ich ilości, bo byłem „niejadkiem”
i ucinałem sobie w czasie jedzenia po-

gawędki z moja boną Adelą – piękną
Ormianką, lub Żydówką. W naszych
Wigiliach brała jeszcze udział nasza
gosposia, młodziutka, piękna Stasia i
często dziecinna jeszcze sąsiadeczka
Rutka, (zginęła w getcie lwowskim).
W pokoju - jadalni stało akwarium ze
złotymi rybkami. Raz Ruteczka zwróciła się do mojej mamy z zapytaniem:
„proszę pani to są ribi, czy wieloribi”?
Śpiewaliśmy kolędy z akompaniamentem „Munia”; zawsze najbardziej
lubiłem „Wśród nocnej ciszy”.
Drzewko? Oczywiście była oryginalna choinka pod sam sufit, pięknie
ubrana z bańkami i banieczkami, z
bańką wieńczącą u szczytu drzewka.
Światełek kolorowych – elektrycznych nie było, ale jaśniały świeczki
zapalane po podzieleniu się opłatkiem .Choinka ubierana była przeze
mnie, przez rodziców, Stasię i Adelę.
Szopki chyba nie było, o co miałem
zwykle żal.
Pamiętam, iż w czasie wigilii w 1938
roku słuchaliśmy radia z niepokojącymi wiadomościami politycznymi. Nadawano również oryginalne
fragmenty przemówień Hitlera, które tłumaczyłem jako „rajze gie ri” i
wszyscy się śmiali. Któż mógł przypuszczać co owe przemówienia nam
przyniosą.
Była oczywiście zawsze „kutia”, którą tata zwyczajowo rzucał łyżką na
sufit, a potem było liczenie, ile ziaren
na suficie pozostało – na lata urodzaju
- dobrobytu.
Wigilię zawsze rozpoczynał opłatek.
Z dziadkami po kądzieli w Przemyślu
i po mieczu we Lwowie dzieliliśmy
się opłatkiem jedynie „ na odległość”.
Dziadkowie lwowscy prowadzili
„szynk- knajpę” przy ul. Zamarstynowskiej 45, w Wigilie pełne gości.
Dziadkowie przemyscy obchodzili
Wigilię w skromnym gronie przy ul.
Dworskiego 45 w Przemyślu z młodszym bratem mojej mamy Staszkem.
Nadrabialiśmy te nieobecności w
Święta Bożego Narodzenia.
Dziadka Szumańskiego bolszewiccy
żołnierze pobili kolbami karabinów
późną nocą na Zamarstynowskiej i
wrzucili do śniegu. Tak zginął.
Pozostali, dziadek i dwie babcie nie
przeżyli pierwszej sowieckiej okupacji, takie też losy objęły ciocię Wisię.
Kolację, w polskiej tradycji postną,
rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza,
lub Łukasza dotyczącego narodzin
Jezusa, a następnie łamanie się opłat-
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kiem z równoczesnym składaniem
sobie nawzajem życzeń. Na stole,
przykrytym białym obrusem z wiązką
sianka pod spodem, ustawia się jedno
nakrycie więcej niż jest uczestników
wieczerzy. Jest ono symbolicznie
przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa /Dzieciątka/. Zwyczaj
stawiania dodatkowego nakrycia
szczególnie upowszechnił się w XIX
wieku.
Jakie potrawy zapamiętałem?
Smażonego karpia, makowiec, serowiec? Barszcz z uszkami, kutię z dżemem, pierogi z kapustą i grzybami,
gołąbki.
Kresowa kuchnia jest chyba jednym
z najbardziej złożonych kulinarnych
zjawisk. Znajdziemy tu wpływy tradycji litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej, a także tatarskiej. Dociekliwi
badacze doszukali się również nieco
galicyjskich akcentów. To właśnie
stąd pochodzi przepyszny sękacz, tutaj także swoje początki mają popularne w całej Polsce placki ziemniaczane. Bez kuchni kresowej nie byłoby
dzisiaj wielu lubianych i cenionych
przez smakoszy potraw - kutii, gołąbków, kołaczy, kołdunów, chłodników,
kwaszenin, cepelinów, solianek i wielu innych.
Kuchnia kresowa jest typową kuchnią
włościańską, jej potrawy nie należą
do szczególnie wykwintnych, są raczej oszczędne, ale z całą pewnością
nie odnosi się to do ich smaku. Jednym z takich tradycyjnych, prostych
dań jest kasza ze skwarkami. W dawnych czasach dużym powodzeniem
cieszyła się kasza jaglana, dzisiaj
zastąpiła ją kasza gryczana, która
rozpowszechniła się zresztą w całym
kraju, jako dodatek do drugiego dania (szczególnie często serwowana
z gulaszem, lub pieczenią z sosem).
Kaszy używano także jako farszu do
różnego rodzaju klusek i pieczonych
potraw. Innym charakterystycznym
elementem kuchni kresowej są proste dania z ziemniaków – do najbardziej znanych, obok wspomnianych
wcześniej placków ziemniaczanych,
należą - babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana i kartacze. Babkę
ziemniaczaną przygotowuje się z tartych ziemniaków i smażonej słoniny
(pierwotnie była to potrawa wiejskiej
biedoty).
Z czasem zaczęto jednak ulepszać
przepis i dodawać do babki mąkę oraz
jaja, a także gotowane grzyby, które
nietrudno było znaleźć w okolicznych
lasach.
Dzisiaj w skład tej potrawy wchodzą
także: wędzony boczek, wędlina, żółty ser oraz cebula.
Nieco inaczej wyrabia się kiszkę ziemniaczaną. Tutaj potrzebne,
oprócz ziemniaków, są jeszcze - słonina, sadło, lub smażony boczek,
przyprawy i… jelita wieprzowe, które
wypełnia się ziemniaczaną masą. Według amatorów tej potrawy, to właśnie
kiszki nadają jej niepowtarzalny aromat i smak. Wypchane do 2/3 objętości kiszki, następnie się podsmaża i w
takiej postaci gotowe są do zjedzenia.
Natomiast słynne kartacze to ziemniaczane kluski o nieco wydłużonym
kształcie, wyrabiane z gotowanych i
surowych, tartych ziemniaków oraz
nadziewane farszem z mięsa i cebuli.
Kartacze najczęściej podaje się okraszone słoniną.
Innym, charakterystycznym elemen-

tem tamtejszej kuchni jest sękacz.
To niezwykłe ciasto zadziwia przede
wszystkim swoim kształtem, które
zawdzięcza metodzie pieczenia. Wykorzystuje się do tego specjalne „rożno” wykonane ze ściętego stożka, pustego wewnątrz. Ciasto zapiekane jest
warstwami na obracającym się rożnie
– dzięki temu powstaje fantastyczna,
dwukolorowa struktura sękacza. Proces pieczenia trwa dość długo – około
dwóch godzin. Nie dziwi więc fakt, że
przyrządza się go okazjonalnie, szczególnie na wesela.
Wśród bogatej oferty kuchni kresowej znajdziemy także:
cepeliny - gotowane w wodzie pyzy
ziemniaczane, nadziewane wieprzowiną z dodatkiem majeranku. Podaje
się je z gęstą, kwaśną śmietaną i zasmażaną kiszoną kapustą. Całość uzupełniają słone skwarki.
kulebiak – danie z ciasta drożdżowego z farszem mięsnym, rybnym, z
ryżem, grzybami albo kapustą.
bliny - czyli placuszki przygotowywane z mleka, drożdży, mąki pszennej, jajek i roztopionego masła. Kiedy
ciasto wyrośnie, bliny smaży się na
patelni. Serwuje się je gorące z sosem
(np. myśliwskim lub pieczarkowym)
albo kwaśną śmietaną.
kołduny – pierożki z farszem z pieczeni baraniej i polędwicy wołowej.
Można serwować w rosole lub polane
podduszoną na patelni cebulką.
rejbak - zapiekana potrawa z ziemniaków, kaszy, słoniny i cebuli.
Kutia, o której już wspomniałem to tradycyjna potrawa wigilijna, przygotowywana z pszenicy, ziaren maku,
miodu i bakalii. Gotową kutię należy
włożyć do salaterki i wstawić na kilka
godzin do lodówki. Przed podaniem
na stół dodać odrobinę mleka, lub
śmietany.
In vino veritas, ano właśnie, u nas nie
było wina przy kolacji wigilijnej, mądrość moi rodzice czerpali skąd inąd,
zapewne z ziaren zbóż, maku, miodu,
grzybów, , oraz w trzymaniu pustego
miejsca przy stole dla nieznanego gościa / w tradycji dla Dzieciątka /.
W zależności od regionu i tradycji
rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale zwyczajowo na
wigilijnym stole powinny znaleźć się
wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Każdej należy
spróbować, co ma zapewnić szczęście
przez cały rok. Do najbardziej typowych należą: barszcz z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Polski z białym żurem, zupą grzybową,
zupą owocową lub zupą rybną), ryby
przyrządzane na różne sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem smażonym i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z
kapustą, kasza z suszonymi grzybami,
fasola Jaś z suszonymi śliwami, paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z
sosem grzybowym, kluski z makiem,
cukrem i miodem, makiełki (deser z
maku i bakalii) , chałka z kompotem z
suszonych owoców, zupa migdałowa,
czy z tradycji wschodniej kulebiak,
gołąbki i naturalnie kutia.
Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i przesądy posiadające magiczną moc, zazwyczaj znajdujące swój
rodowód w lokalnych, przedchrześcijańskich wierzeniach. Jednym z
nich był zakaz szycia, tkania, motania
i przędzenia. Uważano je za czynności szczególnie lubiane przez demony wody, które mogły zjawić się
wszędzie tam, gdzie zakaz złamano.
Do dzisiaj przestrzega się, aby w wi-

gilię nie kłócić się i okazywać sobie
wzajemnie życzliwość. Przetrwał też
przesąd, że jeśli w wigilijny poranek
pierwszym gościem w domu będzie
młody chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok. W małym stopniu przetrwała również tradycja umieszczania
w jednym uszku w barszczu grosika,
dla tego kto na niego trafił szykowało się szczęście przez najbliższy rok.
Wszelkie zranienia, oraz choroby w
czasie świąt odbierane są jako zapowiedź kłopotów ze zdrowiem. Istnieje
także przesąd, aby spróbować każdej
z dwunastu wigilijnych potraw, aby
nie zabrakło jej w następnym roku.
Niektórzy pozostawiają w portfelu
łuski z karpia, które mają przynieść
szczęście.
Innym zwyczajem wieczoru wigilijnego jest śpiewanie kolęd. Często też
pod choinką są prezenty, które przynosi Dzieciątko, Gwiazdka, Aniołek,
Gwiazdor, lub św. Mikołaj.
Na wsi opłatek z wigilijnego stołu,
a także potrawy, podawano bydłu i
koniom, czasem nawet wprowadzając je do izby. Karmienie potrawami
przygotowywanymi na Wigilię miało
zabezpieczać inwentarz przed urokami czarownic i guślarek. O północy
natomiast gospodarz udawał się do
obory, gdyż według tradycji zwierzęta
mówiły wówczas ludzkim głosem.
Na wieczerzę wigilijną zapraszano
nie tylko zwierzęta domowe, ale również leśne, w tym wilki. Rozrzucano
dla nich przed domem pożywienie,
aby nie podchodziły pod domostwo w
nowym roku.
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia nie
jest świętem, ale w polskiej obyczajowości i tradycji jest, począwszy od
uroczystej kolacji, dniem obchodzonym świątecznie i powszechnie uważanym za najbardziej rodzinny dzień
w roku. Najpiękniejszy dzień w roku
– twierdziła moja mama.
Święta Bożego Narodzenia w Polsce
tak naprawdę zaczynały się od cudownej, wspaniałej gęsi, spożywanej
na św. Marcina, którą można było
wspominać przez całe 40 dni Adwentu, aż do uroczystej postnej kolacji –
polskiej Wigilii.
Nie znaczy to wcale, że Polacy przez
długi post adwentowy posypywali
sobie głowy popiołem i żyli chlebem
i wodą. Na postny obiad w kuchni
szlacheckiej na Kresach proponowano np. zupę rybną z farszem, kotlety
z sandacza, pieróg z grzybami, raki
całe gotowane w śmietanie, strudel z
jabłkami zawijany na deser, lub inny
zestaw: zupę sago z winem, z ciastkami kruchymi, pasztet z węgorza, ryby
w majonezach, jarzyny rozmaite na
parze, szczupak z białym sosem z kartofelkami, hreczuszki z konfiturami.
Tak więc przez okres postu jedzono
inaczej, nie jedzono mięsa, z wyjątkiem może ogonów bobrowych, które
ze względu na to, że trzymane cały
czas w wodzie, zaliczano do rybnych
potraw postnych.
Gdy zliczymy dni postne całego roku
(piątki, Adwent i Wielki Post) – to
otrzymamy około 150 dni bezmięsnej
diety, które porównując z dzisiejszą
modą na odchudzanie różnymi sposobami i różne „cudowne” diety, było
rozwiązaniem trwałym, obowiązującym niemal wszystkich i na pewno
poprawiającym zdrowie.
Wszystkie dni Adwentu przygotowywały do tego jedynego dnia w roku
– do Wigilii, która rozpoczynała ukochane przez Polaków Święta Bożego
Narodzenia.
Od zamierzchłych pogańskich czasów to właśnie dzień zrównania dnia
z nocą był najwłaściwszym czasem
do błagania sił natury o pomyślność,

o dobre zbiory, o zdrowie. Pośredniczyli w tych zabiegach zmarli. To dla
nich, a nie tylko dla nieoczekiwanego
gościa, zostawiało się puste miejsce
przy stole. To mak, miód i grzyby w
potrawach wigilijnych stanowiły pomost między tym i tamtym światem.
To dlatego magiczne liczenie potraw
na szczęście. Ma być ich liczba nieparzysta 9 ( w XIX wiecznej Warszawie ) lub 13 w niektórych rejonach
Polski, równie często liczba parzysta
( 12 dań, bo 12 uczniów Jezusa i tyleż
miesięcy w roku ).
Wydaje się, iż ważniejszy niż liczba
jest przypisany do niej komentarz.
To dlatego w tym dniu wróżbą jest
źdźbło trawy, wyciągnięte spod obrusa, jeśli zielone – to szczęście, jeśli
sczerniałe – kłopoty, niepowodzenia, staropanieństwo. Młode panny
wychodziły przed domy i nasłuchiwały szczekania psów, gdyż było
prawie pewne, że stamtąd przybędzie przyszły oblubieniec. Wróżono
z orzechów, których brano do wróżby 4 lub 12, tyle ile pór roku lub
miesięcy, jak były wszystkie zdrowe to wróżyły wspaniały rok. Dla
wróżby krajano jabłka, jeśli pestki
układały się w gwiazdę – wróżba
pomyślna, jeśli formowały krzyż –
kłopoty. Na Kresach rzucano kutią o
powałę i z drżeniem czekano by nie
odpadła, dziewczyny tarły mak na
Wigilię, aby rychło wyjść za mąż.
Karmiono zwierzęta domowe wigilijnymi potrawami, aby zapewnić
im zdrowie i plenność. Kto płakał w
Wigilię wierzono, że będzie płakał
do następnych świąt. W wieczór wigilijny nie wolno było prząść, szyć
ani pracować ostrymi narzędziami.
Nie wolno było się kłócić i trzeba
było uregulować wszystkie długi
nawet te moralne. Aby zapewnić
dobre i bogate zbiory stawiano snopy zboża w izbie wiejskiej, jak i w
salonie ziemiańskiego pałacu. To
dlatego w wigilijny wieczór obowiązkowo trzeba było skosztować
choć odrobinę z tego co w polu,
sadzie, wodzie, lesie i ogrodzie.
Do dziś w wielu domach przetrwał
zwyczaj przechowywania przez rok
w portfelu łuski karpia wigilijnego z
monetą, co zabezpieczało pieniądze
na cały rok. A więc zapewne i my
będziemy sobie wróżyć.
Polska Wigilia to siła tradycji, dzięki której naród bez państwa przetrwał i doczekał się wolności. Każda
wieczerza wigilijna i każda z potraw
z tego stołu ma jeszcze inny, bardzo
ludzki wymiar, smak smażonego
karpia, uszek z grzybami, siemiątki,
zupy migdałowej czy kutii jest nie
tylko smakiem potrawy, jest smakiem wspomnień, oczekiwaniem na
św. Mikołaja, lub radością dziecka,
które nareszcie widzi całą rodzinę
razem, która doceniając nakaz wigilijny wzajemnego wybaczenia,
odpuszczenia win, zapomnienia
uraz, pogodzona, uroczyście łamie
się opłatkiem i zasiada do nakrytego śnieżnobiałym obrusem stołu. W
smaku klusek z makiem, czy kutii
jest zapach choinki, zapach siana
pod obrusem, blask świecy odbijającej się w bombkach i oczach dziecka, zajętego oglądaniem prezentów.
Jeśli zapytamy rodaka – co jada w
dniu Wigilii w swym rodzinnym
domu – to bardzo dokładnie możemy stwierdzić jakie jest jego pochodzenie, jego rodowód. I tak na Kresach w dniu wigilijnym pan domu
polował, a gospodyni przygotowywała wieczerzę, aby na stole nic nie
zabrakło , a w szczególności zupy
migdałowej z ryżem i rodzynkami,
inna gospodyni przygotowywała

barszcz z uszkami, albo zupę rybną
z farszem, lub grzybową z łazankami, szczupaka na szaro w sosie z
cytryną i rodzynkami, okoni posypanych jajami, oblanych masłem,
szczupaka na żółto, zimnego, z szafranem i rodzynkami, karpia całego
na zimno w rumianym sosie z rodzynkami, pasztetu z chucherek we
francuskim cieście, lina w galarecie,
karasi smażonych z czerwoną kapustą, kremu śmietankowego, galarety
albo kisielku, suszeniny ze śliwek,
wisien i gruszek, zamiast chleba.
Strucle na migdałowym, lub makowym mleku – powinny leżeć całe z
jednego i drugiego końca stołu. Na
północnych krańcach Podlasia charakterystyczną potrawą wigilijną
były łamańce podawane do mleczka z maku zwanego aguompieniem
/zimny napój sporządzony z maku
moczonego w wodzie z cukrem/.
Kuchnia podlaska to przede wszystkim rozmaite bliny, ołatki, racuszki,
kluski i pierożki. Potrawy wykonywano z mąki, ale także z tartych
ziemniaków czy marchwi. Warzywa często gościły na podlaskich
stołach. Robiono z nich surówki,
ale także stanowiły ważny składnik
drugich dań. Przysmakiem regionalnym są moskale. Są to placki z
ugotowanych i później usmażonych
ze smalcem buraków ćwikłowych
zagniecionych z mąką. Placki pieczono na rusztach kuchennych po
wygarnięciu resztek ognia i popiołu. A że palono drewnem, ruszta nie
miały wysokiej temperatury i placki
nie przypalały się. Powszechnie wykorzystywano dary lasów i rzek.
Z głogu na przykład gotowano zupy
i przyrządzano sosy, a z grzybów
kotlety. Popularne były wszelkiego
rodzaju duszonki warzywne, lub
z dodatkiem mięsa. Mięso jadano
rzadko, najczęściej w święta. Pojawiały się wówczas kotlety, sznycle,
bitki i czasami całe prosię. Częściej
jadano baraninę i dziczyznę. Są i potrawy z ryb, a nawet raków, co dowodzi dawnej czystości podlaskich
wód. Na Wigilię podawano m.in.
barszcz na kwasie buraczanym,
karpia w szarym sosie i łamańce z
aguompieniem. W poście jadano
grochówkę, zupę rumianą /jarzynową/ i żurek. Na Wielkanoc - barszcz
i zaparzane pierogi olbrzymie. Podczas wesela gości częstowano korowajem / z ciasta drożdżowego/,
a dzieciom dawało się gąski /małe
ciasteczka drożdżowe.
Na Kresach Wileńskich na stole
wigilijnym nie mogło zabraknąć
rolmopsów śledziowych na sposób
wileński, smażonych śledzi, a uszka
do barszczu były smażone, nie gotowane, podawano również grzyby
w cieście, a na deser do wigilijnego kompotu pierniki, makowce i
dużo bakalii z suszonymi owocami
i południowymi. Pani, pan domu,
obowiązkowo, a goście na dobrą
wróżbę, musieli skosztować kiślu
owsianego. Na Kresach lwowskich
opłatek smarowano miodem, podobnie jak na Podhalu, a na zakończenie Wigilii powinien był być
podany strudel ciągniony galicyjski.
Ponieważ często zdarzało się tak,
że żona pochodziła z jednej części
Polski a mąż z innej – Wigilia była
sztuką kompromisu i doboru potraw
bardzo często ciekawego i oryginalnego.
Czy tradycje kresowych Wigilii w
licznych przecież domach kresowych w Polsce są utrzymane?
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Zwyczaje wigilijne w Hat’i- majątku Kazimierza i
Zofii Peretiatkowiczów - położonego na Wołyniu,
w powiecie Łuckim
Anna Herbich
Tradycje wigilijne i świąteczne były
ściśle przestrzegane w rodzinnym
majątku Peretiatkowiczów. Wilię
zawsze spędzało się w wąskim gronie rodzinnym. Taki był zwyczaj
i nikt go nie zmieniał. Z kolei w
pierwszy i drugi dzień świąt składało się albo przyjmowało wizyty.
Zazwyczaj odwiedzało się cioteczne
siostry Bapi i ich rodziny: Kownackich w majątku Stare Berezie albo
Czerwińskich w Podbereziu.
Na święta Bożego Narodzenia przybierano jadalnię czterema snopami
zbóż: pszenicą, żytem, jęczmieniem
i owsem, stawianymi po jednym w
każdym kącie. Choinkę dzień przed
Wigilią ubierały dzieci. Przygotowaniem wieczerzy wigilijnej zajmowały się kobiety. W tym czasie
mężczyźni byli zajęci inną ważną
czynnością, traktowaną nieomal jak
rytuał - zgodnie z powszechnym
obyczajem, nie tylko kresowym,
udawali się na polowanie wigilijne.
Wyjście mężczyzn na polowanie
odpowiadało także gospodyniom,
nie przeszkadzali w domowej krzątaninie. Czasem i starsze dzieci wysyłane były z domu. Babcia, wraz z
ciotecznym bratem Wackiem Chońskim, chętnie brała udział w nagance.
W Wigilię polowanie trwało do
pierwszego ubitego zwierza, „do
pierwszej krwi”, po czym składało się dziękczynienie za pomyślne
łowy i życzyło udanych polowań
w nadchodzącym roku. Rok 1939
nie przyniósł myśliwym pomyślnych łowów... Wuj Babci, zawołany myśliwy Michał Peretiatkowicz,
podczas ucieczki z Wołynia przed
wojskami radzieckimi we wrześniu
1939 roku, z obawy przed licznymi
rewizjami czerwonej milicji, musiał wrzucić do rzeki wszystką broń
myśliwską, ukochane sztucery i dubeltówki, ukrywane na wozie pod
ławą, na której siedziała Babcia.
Tuż przed wieczerzą wigilijną przychodził rządca z żoną składać wujostwu Peretiatkowiczom życzenia
świąteczne w imieniu wszystkich
pracowników majątku. Większość z
nich była prawosławna i obchodziła Boże Narodzenie w okresie, gdy
dwór świętował Trzech Króli. Babcia, wracając z ferii świątecznych
do szkoły, po drodze do stacji kolejowej widziała, jak ciemne postacie
rozświetlone światłem świec wracają wieczorem z cerkwi na wieczerzę
wigilijna. Ze służby dworskiej jedynie kucharz był katolikiem. Mimo
różnic kalendarza, wszyscy pracownicy dworu dostawali w prezencie
na święta ryby, wybrane ze stawu
spuszczonego dzień przed Wigilią.
Jeżeli woda zamarzła, ryba była
odławiana niewodem ciągniętym
przez wyrąbane przeręble.
Ze względu na znaczne odległości
pomiędzy dworami a kościołem,
proboszcz nie chodził po kolędzie.
Dzień przed Wigilią, w jego imie-

niu, do dworu przyjeżdżał z opłatkiem organista. Na pasterkę do kościoła odległego o 16 km od Hat’i
też się nie jeździło, a to z obawy, iż
nie dotrze się tam nocą po nieubitych, zaśnieżonych drogach. O wywrotkę nie było trudno tym bardziej,
że stangret Józef lubił wieczorem
wypić. Zresztą, jak się okazało, droga była ryzykowna nie tylko w nocy.
W pierwszy dzień świąt przyszła
nagła odwilż. W drodze z kościoła
w odwiedziny do Podberezia, koła
powozu ugrzęzły w błocie. Podczas kolejnego manewru omijania
zdradliwych kałuż, powóz nagle się
wywrócił. Babcia, cała opatulona w
szale, wpadła twarzą prosto w błoto. Na szczęście do Podberezia było
niedaleko, więc posłano po drugi
powóz, który cało i szczęśliwie dowiózł gości na miejsce.

O zbawiennych skutkach
grzanego wina.
Zanim jednak udano się w odwiedziny do Podberezia, miało miejsce
zdarzenie, które mogło wyprawić
moją Babcię w o wiele dalszą podróż…
Parter dworu w Hat’i ogrzewany był
centralnie, natomiast w pokojach na
piętrze palono w piecach. Ponieważ
ostatnia przedwojenna zima była
wyjątkowo sroga, z obawy przed
chłodem piece załadowano zwiększonymi porcjami węgla, lecz szyber został zamknięty o normalnej
porze, co - jak się później okazało
- było za wcześnie. Węgiel nadal się
palił a przy braku dopływu powietrza, zaczął się wydzielać czad. Ponieważ w Hat’i, jak zawsze po Wigilii, długo kolędowano przy grzanym
winie, Babcia ze swoją mamą udały
się do pokoju bardzo późno i od razu
położyły się spać. W nocy zbudziły
Babcię ze snu jęki Bapi. Niestety,
ledwo zdążyła wstać z łóżka, runęła na podłogę tracąc przytomność. I
pewnie długo leżałyby nieprzytomne, gdyby nie spieszono się następnego dnia do kościoła. Zaniepokojeni ich nieobecnością domownicy
wysłali na górę brata ciotecznego
Babci, Wacka Chońskiego. Babcię
uratowało to, iż szczęśliwym trafem
leżała przy drzwiach balkonowych,
dzięki czemu dochodziło do niej
trochę świeżego powietrza. Skostniałe z zimna, cudem odratowane
Babcia i Bapi zostały przeniesione
do sypialni na parterze.
Przysłany z Torczyna doktor oznajmił, że uratowała je obfita wieczerza z dużą ilością grzanego wina i
zalecił obłożenie chorych butelkami
z gorącą wodą. Niestety, jedna z
butelek boleśnie sparzyła Babcię w
nogę, co wywołało długo nie gojącą
się ranę. Optymistycznie nastawiona do życia Babcia znalazła dobre
strony i takiej sytuacji. Ukryta pod
sukienką rana wcale nie przeszkadzała w karnawałowym balowaniu,
zaś po powrocie do szkoły - dzięki
ranie - nie była wzywana na lekcji
do odpowiedzi przy tablicy.

Pozytywne skutki wypadku wykroczyły poza sferę uczniowskich i
dziewczęcych problemów. Cudowne ocalenie mojej Babci i jej Mamy
od zaczadzenia wywołało sensację
na cały Wołyń. Krewni, przyjaciele i sąsiedzi zjeżdżali do Hat’i, aby
odwiedzić chore. Dla niektórych z
nich ta wizyta była dobrym pretekstem do wznowienia znajomości
po długiej przerwie spowodowanej
dawnymi urazami.

Co podawano na Wigilii
W Hat’i panowały zwyczaje patriarchalne, zauważalne zwłaszcza
podczas posiłków. Przed zajęciem
miejsc dzieci dygały przed rodzicami i wujostwem, całując ich w rękę.
Dorośli zasiadali przy uroczyście
zastawionym stole, zaś dzieci - przy
osobnym stole, zwanym dziecinnym lub „folwarkiem”. Ten zwyczaj
częściowo przetrwał do dziś u mojej Babci podczas uroczystych spotkań - zdarza się, iż wraz z bratem
i siostrą oraz niewiele młodszym
stryjecznym rodzeństwem usadzana
jestem przy stole „dziecinnym”.
Podawane przez kamerdynera potrawy w pierwszej kolejności trafiały
oczywiście na stół „dorosły”. Stało
się to przyczyną zabawnego zdarzenia, wspominanego do dziś przez
jego najmłodszych bohaterów, aktualnie seniorów rodu. Podczas obiadu
jedna z dostojnych Cioć, która miała przekazać półmisek z leguminą
na stół „folwarczny”, tak się zajęła
rozmową, że machinalnie nakładała
sobie na swój talerz łyżkę za łyżką.
Brat stryjeczny Babci – wielki łasuch – patrzył z przerażeniem jak z
półmiska znika jego ulubiony przysmak i po cichu powtarzał sobie jak
zaklęcie „dosyć… dosyć… dosyć”.
Jego czujna siostra, aby go uciszyć,
dała mu lekkiego klapsa, co spowodowało odwrotny skutek. Z nagła
uderzony i przestraszony chłopiec
wrzasnął: Dosyć!! Nastąpiła konsternacja, ale dostojna Ciocia miała
poczucie humoru, roześmiała się, a
z nią cały dorosły stół i folwarkowi
„upiekło się”.
Wieczerza wigilijna w Hat’i była postna. Nie podawano przystawek, za
to był wybór zup: rybna, grzybowa
i barszcz czerwony z uszkami. Śledzie, jako ryby morskie, rzadko docierały na Wołyń. Zresztą staw przy
dworze dostarczał pod dostatkiem
ryb słodkowodnych. Podawano zatem rybę w galarecie, faszerowanego szczupaka, smażonego karpia. w
śmietanie sandacza i karasie z wody.
Do tego szafirowa kapusta na zimno
i ziemniaki.
Ciast było mało. Podawano jedynie
struclę z masą pistacjową, z powidłami, i oczywiście, z makiem, oraz
małe lukrowane pierniczki zwane
„całuskami”. Pieczone były na samym początku grudnia, koło św.
Barbary, i od tamtej pory dojrzewały aż do Wigilii. Był też tradycyjny kompot z suszeniny, czyli z
suszonych jabłek, śliwek, gruszek
i moreli. Po kompocie wnoszono
na stół różnego rodzaju wschodnie
przysmaki: pastiłę, rachatłukum,
nugat na waflu z orzechami i ro-
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żenki, czyli suszone śliwki nadziewane migdałami. Pastiła były to
białe krążki ciasta ze zmielonymi
migdałami i cynamonem, trochę gumowate i bardzo słodkie. Podawano
jeszcze chałwę i na dużych płaskich
talerzach wybór bakalii, orzechów
laskowych, włoskich i tureckich. Z
owoców zjawiały się na stole mandarynki. Było też grzane wino z
goździkami.

Tradycyjną potrawą wigilijną była
kutia. Typowa dla Wołynia i Podola, znana jest mi głównie z Wigilii,
u mojej Babci. Jak się przygotowuje
kutię? Należy ugotować do miękkości pszenicę obijaną (czyli ziarno
pszeniczne w całości), dodać utarty
mak, orzechy, migdały, figi, daktyle, skórkę pomarańczową, trochę
olejku migdałowego i cukier rozpuszczony w mleku. W niektórych
domach zamiast cukru dodawało się
miodu. Kutię, przybraną opłatkiem,
podaje się na zimno. Im starsza i
dłużej trzymana na chłodzie - tym
lepsza (co można było sprawdzić,
gdy „cudem” dotrwała do Nowego
Roku).
Na Wileńszczyźnie nie znano kutii.
Zamiast tego podawano kisiel z żurawiny z mleczkiem makowym (do
utartego maku dodawano śmietankę
i aromat migdałowy). Typowymi
wileńskimi potrawami były jeszcze
łamańce, czyli kruche ciastka pieczone na blasze. W przeciwieństwie
do Wołynia, na Wileńszczyźnie podawano śledzie (bliskość Bałtyku!)
oraz sandacze, a do zupy grzybowej
podsmażane uszka – również grzybowe.
W czasie wojny i po wojnie, kiedy
uchodźcy z Kresów musieli szukać schronienia w innych rejonach
Polski, po potrawach wigilijnych
poznawano, kto, z której części kresów pochodził. Najczęściej rodziny
z Wileńszczyzny osiedlały się na
Pomorzu, zaś z Wołynia – na Dolnym Śląsku. I tak pewnego razu, tuż
po wojnie, Babcia dostała paczkę z
pszenicą na kutię ze Śląska. W czasie wojny wobec braku pszenicy kutię robiono z pęczaku – obłuskanych
ziaren jęczmienia.
Dwanaście wybić zegara na szczęście
Na Sylwestra jeżdżono z Hat’i do
Skurcza, majątku drugiego przyrodniego brata Bapi, Michała Peretiatkowicza, w którym mieszkał wraz z
żoną Wandą z Syczewskich i dwoma synami: Adamem i Romanem.
W Skurczu nie obchodzono hucznie
Sylwestra. Ze względu na znaczne
odległości pomiędzy dworami, zimową aurę i trudną sannę w kopnym śniegu, rzadko urządzano wystawne bale z licznymi gości. Noc
sylwestrową spędzano w gronie
rodziny i najbliższych przyjaciół,
zasiadając wspólnie do kolacji, kolędując przy kominku i tańcząc.
Był pewien sylwestrowy zwyczaj,
ściśle przestrzegany w majątkach
Peretiatkowiczów. Równo o dwunastej w nocy, wraz z pierwszymi
wybiciami zegara, należało pomy-

śleć życzenie, napisać je na kartce papieru, a następne spalić nad
świeczką. Popiół z tej karki mieszano z winem i duszkiem wypijano.
Wszystkie te czynności należało
wykonać przed upływem dwunastu
uderzeń zegara, gdyż przekroczenie tego czasu groziło nieszczęściami w nadchodzącym roku.

W noworoczny poranek, pracujący
w majątku fornale przychodzili pod
dworskie okna i strzelali z batów,
na szczęście. Tak jak nakazywał
pilnie przestrzegany przez nich
obyczaj, za przerwanie kanonady
dostawali wódkę, którą od razu
wypijali też na szczęście. Bywało,
że na nieszczęście domowników.
Kiedy Babci Ciocia - Zofia Chońska - jechała na noworoczny obiad
do Skurcza, mocno „zawiany” furman wyleciał z sań na śnieg, a obowiązki woźnicy musiał przejąć jej
syn Wacek - młodszy brat cioteczny Babci, który z wielkim szczęściem jakoś doprowadził sanie do
celu podróży (furman w tym czasie
smacznie się wyspał w śnieżnej zaspie).

Małpa i frak
Jak się okazało, nie tylko furmani
przysparzali kłopotu domownikom
Hat’i. Kłopotliwy i humorzasty był
również inny „domownik” majątku, a mianowicie małpa, którą w
prezencie przywiezionym z wojny japońskiej w 1905 roku dostała babcia mojej Babci, Michalina
z Grocholskich. Małpa mieszkała
w oficynie, w której często spali
goście, jeśli nie było już dla nich
miejsca w pokojach gościnnych we
dworze. Bronisław Peretiatkowicz,
słynny jeździec i rekordzista Rosji
w wysokości skoku konno przez
przeszkodę, był bardzo częstym
gościem w Hat’i. Znany był z tego,
że przy mazurze tańczonym w salonie w Podbereziu, potrafił nagle
zrobić salto i wyskoczyć oknem na
ganek dworu. Zawsze, niezależnie
od okazji, chadzał w długich butach, bryczesach i czamarze. Moją
Babcię, za którą szczególnie przepadał, nazywał „filiżaneczką”, i
uczył ją gry w kabałkę. Któregoś
razu, zapomniawszy najwidoczniej
o obecności małpy, Bronisław Peretiatkowicz zostawił na widoku
swój frak, który miał założyć na
sylwestra. Małpa, czy będąc złą na
Bronisława Peretiatkowicza, czy
po prostu chcąc naśladować pokojówkę, która wycierała szmatą
brudną podłogę, wylawszy wodę z
miednicy zaczęła szorować pokój
sylwestrowym frakiem. Niestety,
po tak srogim traktowaniu, frak nie
nadawał się już na nic innego, tylko
na szmatę podłogową.
Takie to były świąteczne i noworoczne kresowe zwyczaje, o których mało kto już dziś pamięta.
Fragment Artykułu
„Ostatnie
święta na Kresach” autorka: Anna
Herbich, opublikowany w „Rzeczypospolitej”- http://www.rp.pl/
artykul/55362,583463-Ostatnie-swieta-na-Kresach-.html?p=4
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Tradycje Bożonarodzeniowe z Kresów Wschodnich
Bogusław Szarwiło
Kresowianie wygnani przez polityczne i wojenne wiatry ze swoich
małych kresowych ojczyzn i rozrzuceni po Polsce i świecie wracają
wspomnieniami nie raz i nie dwa do
czasów swojej młodości i tradycji
najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.
Wiele takich wspomnień uratowała
od zapomnienia młodzież Słońska
realizując
projekt „Zapomniane
bogactwo Kresów Wschodnich”,
którego efektem jest 100 broszur
, gdzie znajdą się przygotowane
przez młodzież relacje ze spotkań z
Kresowiakami. Z tego opracowania
pochodzą zaprezentowane poniżej
fragmenty relacji .
Michał Ilnicki z Matkowa, ( w dawnym obwodzie lwowskim, w powiecie turczańskim).
(…)Pamiętam, że przed Świętami
Bożego Narodzenia chodziliśmy
daleko
do lasu po choinkę, którą przynosiliśmy do domu i stroiliśmy. Kolację
wigilijną spożywaliśmy tak jak teraz, czyli w rodzinnym gronie. Nie
brakowało nam podczas tych świąt
uśmiechu i radości na twarzy. Nie
możemy również zapomnieć o kolędnikach, którzy nas odwiedzali co
roku. [1]
Czesława Stefanowicz ze wsi Wołków położonej 12 km od Lwowa.
Bohaterka naszego wywiadu stwierdziła, że jest dzieckiem wojny, czyli,
że przedwojennych czasów nie pamięta, tylko te z okresu wojennego.
Święta Bożego Narodzenia spędzane przez naszą bohaterkę rozpoczynały się od adwentu. Wyciągało się
ze strychu lub mebli bombki, różne
świąteczne dekoracje, a potem robiono przeróżne łańcuchy oraz cukierki z buraczków i marchewki
zawinięte w złotka po innych słodkościach, które
zbierano przez rok. Na choinkę,
zwaną drzewkiem, wieszano również
jabłka i orzechy. Ubierało się ją zawsze w Wigilię, nigdy wcześniej.
Przed
świętami również przebierano pszenicę na kutię, która była rozsypywana
na stół, wokół którego wszyscy siadali i oddzielali plewy od zboża. Do
potraw, które gościły na tamtych
stołach, zalicza się m.in. gołąbki,
uszka,
różnego rodzaju pierogi, barszcz,
placki, strucle i inne postne dania

gotowane
do dzisiaj. Tak samo jak teraz również wkładano sianko pod biały
obrus i przygotowywano dodatkowy talerz dla wędrowca. Opłatek
zawsze
był smarowany miodem, którym
głowa rodziny częstowała każdego
od
najstarszego do najmłodszego i
składała im życzenia. Przynoszono
również
słomę, w której bawiły się dzieci, zajadając owoce i słodycze otrzymane
od starszych osób. W kącie stawiano
dziada (snop z owsa), gdzie wkładano wigilijne jadło. (…) [2]

Jan Kościuk, Bielaki, gmina Rohotna, powiat Słonim, województwo
nowogródzkie, na terenie dzisiejszej
Białorusi.
(….)W święta Bożego Narodzenia
koniecznie musiała być choinka.
Ozdoby robiło się samemu. Najczęściej były to łańcuszki robione ze
słomy i kolorowego papieru. Robiło
się też aniołki. Sukienki były z kolorowego papieru, a główki się kupowało. Zamiast dzisiejszych bombek robiło się kolorowe jeżyki. Na
czubku choinki musiała być gwiazda, która była duża i kolorowa. Na
wigilię przygotowywało się najczęściej śledzie, groch z kapustą, obowiązkowo kutię z miodem, kluski z
makiem, łamańce z miodem, smażyło się chrusty, kompot z suszonych owoców. Moja mama piekła
też ciasteczka. Robiło się zakwas z
żytniej mąki i dodawało pszennej.
Wykrawano je foremkami o różnych kształtach (choinki, króle z koroną, żołnierzyki, gwiazdki i inne).
Były bardzo dobre. Bardzo je wszyscy lubiliśmy. Piekło się też ciasto
drożdżowe i na sodzie oczyszczonej. Obowiązkowo musiała też być
szynka pieczona w chlebie, no i pojawiał się cukier w kostkach, który
był drogi. (….) [3]
Jan Stefanowicz Łohiszyn, dziś ta
miejscowość nosi nazwę Łahiszyn i
znajduje się w województwie poleskim na Białorusi.
(…)Święta na Kresach nie różniły
się niczym od świąt obchodzonych
w naszej tradycji, jednak jak uważa pan Jan, były one skromniejsze.
Kiedyś na święta się czekało, gdyż
jak powiedział nasz rozmówca, było
dużo ciasta, co dawniej było rzadkością. W czasie święta zbierano się
całą grupką, podchodzono pod okna
i śpiewano kolędy. Było to takie kolędowanie
pod oknami. Wtedy wychodził gospodarz, dawał im kawałek chleba,

słoniny, czy nawet bułkę, co było
wtedy prawdziwym rarytasem. Po
wspólnym kolędowaniu spotykano
się u któregoś z kolegów i urządzano sobie swoistego rodzaju ucztę z
,,zarobionego” pożywienia. Był to
rytuał
typowo męski, kobiety miały swoje
święto w Nowy Rok. (…) [4]
.
Bronisław Tatarewicz , Łohiszyn
na Białorusi.
(….)Na kolędę chodziliśmy w grupach kolegów mieszkających na
jednej
ulicy. Kolędowaliśmy tylko w obrębie swojej ulicy. Obcym wstęp był
wzbroniony i to nie tylko podczas
kolędy. Kolędowanie polegało na
tym,
że chodziło się od domu do domu,
pukało w okna i śpiewało kolędy.
Otrzymywaliśmy za to chleb, ciasto
i różne inne rzeczy. Wtedy wszyscy
przyjmowali kolędników. Był taki
zwyczaj, że chłopcy chodzili w wigilię
Bożego Narodzenia, a dziewczyny
w wigilię Nowego Roku. (…) [5]
Ewa Boryczewska , Wileńszczyzna
wieś Popowszczyzna w powiecie
Oszmiana.
(….)W Boże Narodzenie obowiązkowo
stawiano choinkę. Wszystkie potrawy były wykonywane samodzielnie,
przed Wielkanocą odbywało się
świniobicie.
Na Wileńszczyźnie mieszkało wielu
Polaków, którzy po drugiej wojnie
światowej i zajęciu tych ziem przez
Związek Radziecki wyjechali, ponieważ
nie chcieli przyjąć obywatelstwa radzieckiego. (…) [6]
Janem Węgrzyn z Krzywuchy w
powiecie Dubno na Wołyniu.
(…) Święta Bożego Narodzenia obchodziliśmy tak jak teraz. Wszyscy
się
razem zbieraliśmy. Na początku
wieczerzy wigilijnej gospodarz
dzielił
wszystkich połamanym opłatkiem,
który leżał na talerzu, a następnie
wszyscy dzieliliśmy się między
sobą, każdy z każdym. Tak zostało
do dzisiaj.
Oczywiście chodzili też kolędnicy,
którzy stroje przygotowywali sobie
samodzielnie, robili sobie gwiazdę,
która się kręciła i różne inne rzeczy,
które były symbolem Bożego Narodzenia.
Czyli jeśli chodzi o tradycje świąteczne, to niewiele się zmieniło?
Te tradycje, które przywieźliśmy ze

Wschodu, staramy się utrzymać
do dzisiejszego dnia. (….)[7]

Wstęp do tego wspaniałego opracowania młodzieży szkolnej napisał pan Henryk Radowski. Celowo
prezentuję go nie na początku a na
końcu, bo równie dobrze spełnia
rolę podsumowującą jak i wprowadzającą.
Kresy – dawne ziemie wschodnie II
Rzeczypospolitej obejmowały
swym zasięgiem województwa: wileńskie, nowogródzkie, poleskie,
wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. Na kulturę i
obyczaje
ludności zamieszkującej to ogromne, leżące na pograniczu terytorium,
wpływ miały religie i tradycje wielu
narodów. Ich wzajemne przenikanie
się sprawiło, że region ten był niezwykle różnorodny i kulturowo bogaty.
Bardzo istotnym składnikiem tej
kultury był pierwiastek polski, którego
już dziś na tych obszarach prawie
nie ma. Polacy musieli bowiem
opuścić
Kresy po II wojnie światowej, gdy
ziemie te zostały przyłączone do
Związku Radzieckiego.
Lata powojenne przyniosły ze sobą
nie tylko radość – koniec wojny,
lecz także rozterkę i początek nowego życia. Władze Związku Radzieckiego
zaczęły niszczyć wszystko, co związane było z polskością na przyłączonych
do ZSRR terenach. Polaków, gdyby
pozostali na Kresach, czekały
łagry, więzienie, deportacje, nacjonalizacja, uspołecznienie gospodarstw
rolnych – kołchozy. Wybrali więc
przesiedlenie na Ziemie Zachodnie.
Przesiedleńcy zwani byli przez komunistyczne władze „repatriantami”,
czyli tymi, którzy wracają do ojczyzny (choć nie wracali przecież,
a zostali zmuszeni do ucieczki ze
swojego kraju). Wyrzuceni z własnych
domów zaczęli na Ziemiach Zachodnich nowe życie.
Ale pamiętają o swoich rodzinnych
stronach. Z wielkim wzruszeniem
opiewają piękno rodzinnego krajobrazu, urok miejsc, w których spędzili
dzieciństwo i młodość. Wspominają
z rozrzewnieniem tradycje, obyczaje,
swój język – który w każdym regio-

nie był inny. Pamiętają, że dzielili te
ziemię z Litwinami, Białorusinami,
Ukraińcami i Żydami.
Kresowiacy nie mogą przeboleć, że
w wojennej zawierusze utracili
swoich najbliższych, swoje dokumenty, pamiątki. Pamiętają o tych
okrutnych
i tragicznych czasach, o swoich
przodkach.
Kresy zostały daleko – a jednak są
blisko, ponieważ wspominający
noszą je w swoich sercach. Nie zapomnijmy i my – weźmy te wszystkie
historie opowiedziane i spisane do
naszych serc, zakodujmy je w swojej
pamięci, opowiedzmy naszym dzieciom. Niechaj te Kresowe Sagi zwykłych,
prostych ludzi będą dla naszych serc
rekolekcjami. Niech będą załącznikiem
historii dla naszych dzieci.
Henryk Radowski
Źródło:
„ZAPOMNIANE
BOGACTWO
KRESÓW WSCHODNICH”
[1] Wysłuchała i spisała:
Agnieszka Wolna : POWRÓT DO
MATKOWA– historia Michała Ilnickiego
[2] Rozmawiały: Kamila Komarnicka i Monika Śliwińska :DZIECKO
WOJNY– historia Czesławy Stefanowicz
[3] Spisała: Teresa Kościuk :SMAKI DZIECIŃSTWA– opowieść Jana
Kościuka
[4] Rozmawiały: Monika Śliwińska
i Kamila Komarnicka :SZKOLNE
LATA JANKA– historia Jana Stefanowicza
[5] Spisali: Barbara Gąsiorek i Henryk Radowski :BOŻE NARODZENIE OCZAMI BRONKA– opowieść Bronisława Tatarewicza
[6]Rozmawiały: Monika Śliwińska
i Kamila Komarnicka :RODZINNY
DOM EWY– opowieść Ewy Boryczewskiej
[7]Rozmawiali: Edyta Gąsiorek i
Henryk Radowski :Z WOŁYNIA
DO SŁOŃSKA– rozmowa z Janem
Węgrzynem
Towarzystwo Przyjaciół Słońska
"Unitis Viribus" Wywiady z Kresowiakami, zostały przeprowadzone
przez gimnazjalistów ze Słońska
http://www.tps-unitisviribus.org.pl/
uploads/323-11_KSIAZKA_A5_
KOLOR_www_1389.pdf

Kresowy Serwis Informacyjny - 1 grudnia 2011 - strona 29

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

BOŻE NARODZENIE W
BIŁCE SZLACHECKIEJ !
PIOTR PACZOSA
Przygotowania do BOŻEGO NARODZENIA w BIŁCE SZLACHECKIEJ zaczynały się na kilka
tygodni przed właściwym świętem.
Młodsi mieszkańcy pamiętali o uzupełnieniu i odświeżeniu ozdób choinkowych, kompletowano grupy kolędnicze. Kobiety przygotowywały
jedzenie na cały okres świąt a mężczyźni szczególnie starannie oporządzali gospodarstwo i zwierzęta.
Drzewko przynosił ojciec, było to
najczęściej drzewko świerkowe.
Stawiano je na stole przy ścianie, na
podłodze, lub gdy nie było miejsca
wieszano na suficie.
Choinkę strojono w świeczki, szklane bombki oraz w ozdoby domowej
roboty, różnego rodzaju łańcuchy,
wycinanki, a także małe jabłka,
pierniczki, orzechy.
Bardzo charakterystycznym elementem każdego domu w BIŁCE
był "dziad dziaduch". Był to snop
pszeniczny, żytni lub owsiany, stawiany w rogu pomieszczenia. Pod
obrusem na stole lub ławie umieszczano siano w SZCZEPANA wyciągano siano nie wolno było zostawiać na dłużej. Stawiano także mały
talerz dla zmarłego lub pielgrzyma.
Mówiło się, że zmarły przyjdzie jak
wszyscy będą na pasterce i sobie zabierze.
Wigilię rozpoczynała wspólna modlitwa i opłatek z miodem, tato dzielił opłatek dzieciom a później dzieci
tacie, często tę rolę pełniła najstarsza osoba w rodzinie.
Ilość potraw spożywanych w czasie
wieczerzy była dowolna ale przeważnie było ich dwanaście, zależało
to od zamożności rodziny. Często
więc jako osobne potrawy liczone
są ich poszczególne składniki, np.
osobno uszka i barszcz, osobno mak
i pszenica w kutii. Tradycyjną zupą

był barszcz z buraków ćwikłowych.
Do barszczu przygotowywano
uszka, a raczej mniejsze pierogi z
grzybami. Sporadycznie podawano
smażone ryby (jak się jakaś złapała
na stawiskach) w zamożniejszych
domach smażono karpie. Popularne były śledzie solone (kupowane
u żyda w JARYCZOWIE) przyrządzane ze śmietaną. Najbardziej powszechne były kapuśniaczki, czyli
pierogi z kapustą kiszoną i grzybami, z kaszą gryczaną i serem lub
przyrządzane na słodko. Drugą typową potrawą były różnego rodzaju
gołąbki z liści kiszonej kapusty w
które zawijano farsz z kaszy gryczanej, przesmażanej z cebulą i olejem
konopnym. Gdy kogo było stać,
przygotowywał na święta również
gołąbki z ryżem. Wtedy używano
kapusty surowej, a nie kiszonej.
Powszechna była kapusta (kiszona)
z fasolą często nazywana grochem.
Biedniejsi jedli kartofle z sosem
grzybowym.
Bardzo charakterystyczną potrawą
obrzędową była KUTIA. Tłukli w
łaszku pszenicę pranikiem lub na
stępie, odsiewali plewy, gotowali,
dodawali miód, mak i orzechy. Mak
parzyli gorącą wodą i ucierali wałkiem w donicy.

W czasie wieczerzy rzucano w górę
łyżkę tej potrawy i z ilości przyklejonego ziarna wróżono o obfitości
przyszłorocznych zbiorów. Słodkie
były też różnego rodzaju ciasta i ciasteczka: kruche, pierniczki, piernik,
makowniki zawijane, z marmoladą
drożdżowe, smażone na oleju pączki.
Do picia był tylko kompot z suszu
owocowego, w wigilię nigdy nie podawano wódki.
Po skończonej wieczerzy wigilijnej
nie zmywano naczyń, można było
to robić dopiero w pierwsze święto.
Najstarsza córka zbierała łyżki, wychodziła przed dom i trzepała nimi
- słuchała z której strony zaszczeka
pies z tej przyjdzie narzeczony.

Po wieczerzy wszyscy szli do kościoła na pasterkę. Gdy z niej wrócili można było jeść mięso i wędliny,
dzieci szły spać na rozścielonym na
podłodze "dziaduchu"
W pierwszy dzień Świąt przychodzili kolędnicy. Czasem nieśli ze
sobą małą szopkę. Stawali pod
oknem i recytowali.
Prześliczna lilija w ogródku przekwita,
Gdzie Panna Maryja Jezusa wita.
Witaj, witaj miła Pani
Zaproszę cię na śniadanie.
Będzie rybka z miodem na stole położona,
Jezus maluśki prosi pieluszki.
Ja pieluszki nie roznoszę,
Po pańsku kolędy proszę. Wiwat !
W dzień św. Szczepana gospodarz
szedł do obory i każdemu zwierzęciu dawał opłatek na język.
W Nowy Rok po Biłce chodziły
grupy kolędnicze z balonem. Balon
był okrągły, ze świeczką w środku.
Ostatni kolędnicy przychodzili w
Święto Trzech Króli. Trzej Królowie wchodzili do mieszkania, pod
oknem zostawała reszta grupy z
gwiazdą. Gwiazda była z papieru,
brali "reszoto" (ciekawy jestem kto
z potomków Biłczan wie co to było
"reszoto") robili dziury i 24 rogi szli
chata w chatę i śpiewali.
Trzej królowie jadą
Z królewską paradą
Z dalekiej krainy
Do dzieciny.
Gdy przyszli do Pana
Padli na kolana
I oddali dary
Z tej ofiary
I złożyli dary
Aż się Józef stary
Zdziwił bez miary
Z tej ofiary.
PIOTR PACZOSA
http://piotrp50.blog.onet.pl/Obrzedy-i-zwyczaje-w-Bilce-Szl,2,ID76440746,n

Boże Narodzenie, we
wspomnieniach odległych
i bliskich
Adolf Głowacki
Te święta poprzedzała atmosfera
oczekiwania na wielkie wydarzenie - okres przygotowania na godne przywitanie Bożej Dzieciny.
Robiono przedświąteczne prania,
generalne porządki i roboty gospodarcze, których nie powinno
się wykonywać w tak uroczystych
dniach. Moja babcia nawet buty
wcześniej czyściła.
Kobiety i dziewczęta z wyprzedzeniem wyczarowywały różnorodne kwiaty z kolorowych
bibułek. Stroiły nimi mieszkania

i ołtarz w kościele. Szczególnie
pracochłonna była konwalia, którą przystrajano całe obramowanie
obrazu w ołtarzu. Konstruowały
też misterne pająki z kolorowych
papierków i ciętych kawałków
słomy, nanizanych na nici. Wieszano je nad stołem. Sporo czasu
zajmowało świniobicie i wyroby
mięsne.
Ponieważ wioska została doszczętnie zniszczona w czasie
I wojny światowej, przez całe
powojenne 20 lecie wszystkie
oszczędności pochłaniała odbudowa.
Rzadko więc przeznaczano całego tucznika na swoje potrzeby.

Na ogół bito do spółki na pół, a
nawet na ćwiartki.
Kobiety wcześniej piekły też
chleb,
pierogi drożdżowe z różnym nadzieniem i kruche ciastka (suchary). Przygotowywały również
ziarno pszenicy na kutię. Najpierw je suszyły, następnie moczyły aby popękała łuska, po tym
w stępach łuszczyły i na koniec
czyściły.
Mężczyźni rznęli sieczkę na parę
dni, przygotowywali na zapas
drewno opałowe, a także ładny
snop żyta i owsa oraz duży snop
oczyszczonej z mierzwy prostej
słomy.
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Przez ostatnich dwa dni, trwało
przygotowanie tradycyjnych potraw wigilijnych jak: kapusta z
grochem, kapusta smażona, gołąbki z kaszą gryczaną i jaglaną,
pierogi gotowane z kaszą i kapustą, barszcz zabielany, łamany
placek z tartym makiem i kompot
z suszonych owoców. Do tego dochodził śledź marynowany,
kutia i pieczywo.
W Wigilię po obrządku wszyscy
się myli i przebierali w świąteczne stroje. Przed tym gospodarz
przynosił i ustawiał w kątach
snop żyta i owsa. Gdy pojawiała się pierwsza gwiazdka, wnosił
duży snop słomy z wiązka siana
i w progu składał rodzinie świąteczne życzenia. Siano rozkładał
na stole, a słomę na ziemi. Tak
rozłożona słoma nazywała się
dziaduchem.
Siano przykrywało się obrusem i
na to ustawiało naczynia. Niektórzy pod obrus wkładali główkę
czosnku na urodzaj i kredę którą
na Trzech Króli pisało się K. M.
B.
Po tych czynnościach wszyscy
klękali i odmawiali modlitwę
dziękczynną. Następnie każdy
spożywał kawałek przygotowanego opłatka z miodem i zasiadano
do wieczerzy wigilijnej z dwunastoma daniami. Ostatnim daniem
była kutia.
Po wieczerzy gospodarz łamał na
porcje specjalny kolorowy opłatek, wkładał je w kromki chleba
i zanosił zwierzętom. Przed północą wszyscy wyruszali na pasterkę. Spowite bielą sioło i pola,
rozgwieżdżone niebo, błyszczące
mdłym światłem okienka i skrzypienie butów na śniegu, tworzyły
dodatkowy, jedyny tego rodzaju
nastrój w roku.
Kościół jedynie świecami oświetlony, tonął w półmroku. Gdy
ksiądz z ministrantami stanął
przed ołtarzem, w panującą ciszę, z chóru, wdzierała się gromka wieść, że Chrystus się rodzi.
Po chwili podejmowali pieśń
wszyscy i cały kościół głosił radosną nowinę. Tej nocy i przez
całe święta, od radosnych kolęd,
kościół drżał w posadach. Szczególnie wzruszała nastrojowa „Noc
cicha w śnie, pasterze śpią już…”
.Pasterkę kończyła rytmiczna
„Pójdźmy wszyscy do stajenki
…”. Tej nocy lampa trochę przygaszona, świeciła się przez całą
noc i wszyscy spali na dziaduchu.
W pierwszy dzień świąt po sumie,
w obchód wychodziła dość liczna grupa jasełkowa. Nazywano
ich Herodami. W jej skład wchodził król Herod, jego marszałek
z czterema żołnierzami, trzej
królowie, anioł, diabeł, śmierć,
żyd, dziad i żandarm. Tworzyli ją
wyłącznie dorośli młodzi ludzie
. Herodów poprzedzał żandarm
z dzwonkiem. Przyjmowano ich
prawie we wszystkich domach.
Po wejściu marszałek żądał krzesła dla króla, a następnie odgrywano inscenizację o narodzeniu
Chrystusa i wydarzeń z tym związanych. Wychodząc z domu śpiewali „Wiwat, wiwat, już idziemy,
za kolędę dziękujemy…”.
Za nimi ciągnęła się czereda dzieciarni. Najwięcej zamieszania robił diabeł. Pokrzykiwał i doskakiwał z widłami do przechodzących
dziewcząt, które z piskiem wśród
salw śmiechu uciekały.
Drugi dzień świąt nazywano kolędami, bo po wiosce chodziły gru-

py kolędników:
męska, kobieca i mieszana młodzieżowa. Ponieważ wioska była
duża, melodie nastrojowych kolęd niosły się nad nią do późnego
wieczora. Kolędowano pod oknami domów, gdzie gospodarze wyrazili na to zgodę, ale nie zdarzało
się by ktoś odmówił. W domach
kolędowały goszczące się rodziny. Datki zbierane przez Herodów
i kolędników, przeznaczano na
potrzeby kościoła. Na Szczepana
w kościele święcono owies.
Herody to tradycja polska. Ukraińcy ograniczali się do kolęd. W
rejonie Stanisławowa, jak się dowiedziałem, grupę jasełkową też
nazywano Herodami, natomiast
koło Lwowa jasełkarzami.
Snop żyta i owsa wynoszono na
zakończenie roku.
Na Nowy Rok od świtu, grupy
chłopców i dziewcząt (oddzielnie) chodziły „Po szczodrakach”.
W każdym domu rozsiewano
owies i zbiorowo życzono szczęścia, zdrowia i dobrego urodzaju
np. aby wam się rodziła pszenica
jak rękawica, żyto jak koryto, bób
jak żłób i podobnie inne rośliny.
Każdy dostawał za to cukierek,
ciastko, jabłko lub jakiś inny
smakołyk.
Przy wychodzeniu, w sieni, wszyscy razem wykrzykiwali „Czenczerej!!”. Do dziś nie wiem co
to słowo znaczy i jakie jest jego
pochodzenie.
W większości radosne były to
święta, ale zdarzały się też naznaczone tragicznymi wydarzeniami.
Nasi przodkowie opłakiwali bliskich zagarniętych w tatarski Jasyr i zamordowanych przez hordy
Chmielnickiego. O ojczyznę wolną błagano Pana, po zaborze austriackim. W 1918 roku, naszych
dziadów dziesiątkował tyfus w
ziemiankach i dopiero w 1920, w
małych lepiankach mogli zaśpiewać „Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą”.
Ja przez całą okupację zasiadałem
z rodziną przy stole wigilijnym z
pustym krzesłem po ojcu, przebywającym w niemieckiej niewoli.
Inni opłakiwali wywiezionych
na Sybir i zabranych na roboty w
Rzeszy.
W 1944 roku wieczór i noc wigilijną, przesiedziałem z mamą
w piwnicy spalonego przez banderowców domu, a w pierwszy
dzień świąt, ostatni raz wyprowadziłem księdza do ołtarza. Tą
mszą garstka zgromadzonych
wymęczonych ludzi, żegnaliśmy
naszą świątynię, ojczystą ziemię
i swoje domy.
Do kolejnej wieczerzy wigilijnej
zasiedliśmy trzema rodzinami,
już na nowej ziemi. Przy obszernym skromnie zastawionym stole
i bez opłatka, ale w jakże innych
nastrojach. Do nas wrócił tato, a
do nich córka z robót i ojciec z
wojny.
Nie musieliśmy się też kryć przed
banderowcami. Przy mdłym świetle lampy przywiezionej z Podola,
dom do późna rozbrzmiewał radosnymi kolędami. Jedynie śniegu brakowało.
Te święta zrosły się nam z bielą i
zaspami, a tutaj rzadko pobieliło.
AG. Szczecin 07.11. 2011

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

Adwent i Boże Narodzenie w Milnie
Maria Markowicz - Krąpiec
Mróz nam dzisiaj na okienku wymalował kwiaty
Śnieżek pada, ale babcia idzie na roraty
I ja z tobą babciu pójdę, wnet kapotę wdzieję
Idźmy wolno i ostrożnie, bo ledwo dnieje.

Tak jak dawniej na Podolu na zwiczorkach, w mroźny grudniowy długi wieczór, zebrała się gromadka w
moim rodzinnym domu Krąpców
w Pacholętach (Pawłowskie na Paświsku) na pogaduszki. Przyszła
ciotka Anna Bajowska-Krąpiec (ur.
w 1921 r.) z córką Danusią, ciotka
Maria Majkut (ur. 1927 r.) z córką
Czesią i Dnusia Milewska (Zawadzka). Lawinę wspomnień z dawnych
lat wywołała Danka Milewska
wierszykiem, którego nauczył ją
tato Bronisław Zawadzki (Jantoszki). „Mróz nam dzisiaj na okienku
wymalował kwiat…”, który zacytowałam na wstępie. Korzystając z
okazji wypytywałyśmy nasze ciotki
o Andrzejki, jak przebiegał Adwent
w Milnie. Sprawiało nam szczególną radość jak obie na wyrywki
przypominały sobie różne fakty,
opowiadały o nich i nawzajem się
uzupełniały.
Najważniejsze w Adwencie było
uczestnictwo w roratach, które rozpoczynały się o godzinie 6 rano od
odśpiewania Godzinek, a następnie
uczestnictwo we mszy świętej.
W roratach uczestniczyły raczej
osoby starsze. Ciotka Hanka, przypomniała sobie, że w okresie gdy
przez jakiś czas nie były w Milnie
księdza, na roraty chodzono nawet
do Załoziec. - średnio 7 km, a z Paświska 9 km.
Młodzież już przed wojną zbierała
się na Andrzejkową zabawę. Zabawy odbywały się w różnych domach
Bukowiny i Kamionki. Anna Bajowska wspomniała jedną z zabaw która
odbywała się u Kaźmirza Pawłów
na Paświsku. Na takiej zabawie był
zawsze „grajek”, przeważnie grał na
skrzypcach. Były śpiewy i tańce. Na
nasze pytanie o wróżby Andrzejkowe, nie przypomniała sobie np. lania wosku, czy układania butów w
kierunku drzwi, ale na taką zabawę
dziewczyny przynosiły upieczone przez siebie bułki. Układały te
bułeczki na podłodze w kółeczku i
wpuszczano psa. Której panny bu-

łeczkę pies zjadł pierwszą ta pierwsza miała wyjść za mąż. W okresie
Adwentu, dla „panien na wydaniu”
bardzo ważnym był dzień 13 grudnia - dzień świętej Łucji. W dniu
tym rankiem panny wychodziły do
sadu przy domu i bez pomocy rąk
odgryzały gałązkę wiśni i z tą gałązką wracały do domu. W domu wkładały ją - nadal bez pomocy rąk do
przygotowanego naczynia z wodą.
Jeżeli gałązka zakwitła w wigilię
- to pewny znak, że w przyszłym
roku będzie wesele. Ponadto okres
Adwentu to czas przygotowania do
Świąt Bożego Narodzenia, a przede
wszystkim robienie dekoracji świątecznych - kolorowych kwiatów z
bibuły, którymi dekorowano dom na
święta. Dekoracje przygotowywały
osoby starsze, a młodzież przyglądała się, przyuczała się aby również
w przyszłości robić takie dekoracje,
gdyż wykonanie ich nie było łatwe.
Korzystając z okazji wypytałyśmy
o wigilię i święta Bożego Narodzenia. Na pytanie jak było w wigilię,
- ciotki okazały zdziwienie - odpowiedziały: - wigilia to jest teraz,
przed wojną czekało się na Święty
Wieczór.
"Winszuję Was tymi Świętymi Świętami,
byśmy w zdrowiu szczęściu doczekali do
przyszłego roku,
od przyszłego roku do stu lat,
póki nam Pan Bóg życia nie naznaczy."

Te życzenia pamiętam od wczesnego dzieciństwa. Słowa te wypowiadane były zawsze z wielką powagą
i podniosłością przed rozpoczęciem
wieczerzy wigilijnej. Wypowiadał
je mój dziadek Jan (Pawłowskie z
Paświska), później mój tato Józef,
teraz po jego śmierci mój brat Józef. Każdą wigilię, bez względu na
gdzie kto mieszka jesteśmy wszyscy
w rodzinnym domu, w Pacholętach
(około 20 osób) tj. ja ze swoją rodziną, brat ze swoją i nasza mama, (tato
nie żyje od dwóch lat).
Na Milnie przygotowania do świąt
Bożego Narodzenia zaczynały się
już w okresie Adwentu, kiedy wykonywano dekoracje - kwiaty z bibuły. Kilka dni przed wigilią suszona była pszenica, tłuczona na tzw.
stępie - następnie oczyszczana z

łusek, a w dniu wigilii robiono z tej
pszenicy kutię, która była obowiązkowo w każdym domu.
Dom przed świętami był świeżo
bielony, a tuż przed wigilią dekorowany zrobionymi z bibuły różnokolorowymi kwiatami. Dekorowano
obrazy, na ścianach. Jak wspomina
moja cioci Anna Bajowska (Krąpiec) bukiet ze świeżo przygotowanych kwiatów ustawiano w ich
domu pod figurą Matki Boskiej.
Łóżka były świątecznie przykryte i
tak w nienaruszonym stanie pozostawały przez całe święta.
W dzień wigilii od wczesnego rana
trwały przygotowania do wieczerzy
wigilijnej i świąt. Przygotowywano
potrawy, które w moim domu rodzinnym przygotowywane są prawie wszystkie do dnia dzisiejszego,
a przede wszystkim kutia, kapusta z
grochem, pierogi z kapustą, gołąbki
z kaszy gryczanej w liściach kapusty
kiszonej. Kapusta w całości - całe
główki była kiszona podczas jesiennego kiszenia kapusty, układano na
przemian grubą warstwy siekanej
kapusty i warstwy całych główek,
które właśnie po raz pierwszy były
używane w wigilię do gołąbków, po
wcześniejszym oczywiście ich ugotowaniu. Kapustę już coraz rzadziej
się kisi w domach, ale w naszym
domu jest co roku, między innymi
i po to aby mieć kiszone główki
kapusty do wigilijnych gołąbków z
kaszą gryczaną. Następna wigilijna
potrawa to pierogi z kapustą i pierogi na słodko z suszonych owoców
tzw. ”suszynia”, śledzie w śmietanie
lub w zalewie octowej, smażone
malutkie pączki - pampuchy, była
też przyrządzana kasza jaglana z
kompotem z suszynia.
Każdy w rodzinie z niecierpliwością oczekiwał pierwszej gwiazdki,
po zobaczeniu której rozpoczynano
Święty Wieczór - Wigilię zasiadając do uroczystej kolacji. Sygnałem,
że rozpoczyna się wieczerza było
wniesienie przez głowę rodziny
snopa zboża oraz siana. Snop zboża
ustawiał gospodarz w kącie chaty, a
siano kładł na stół, który przykrywany był obrusem. Wchodząc do
chaty ze słomą i sianem gospodarz
składał wszystkim domownikom
życzenia
„Winszuję Was tymi Świętymi

Świętami, byśmy w zdrowiu szczęściu doczekali do przyszłego roku,
od przyszłego roku do stu lat, póki
nam Pan Bóg życia nie naznaczy”,
Niech Będzie Pochwalony Jezus
Chrystus.
Po odmówieniu modlitwy, przełamaniu się opłatkiem zasiadała cała
rodzina do wieczerzy. Poza słomą,
początek wieczerzy wigilijnej w
moim rodzinnym domu jest taki
sam do chwili obecnej.
Po wieczerzy gospodarz szedł do
zwierząt i podawał im z chlebem
specjalny kolorowy opłatek.
Jak wspominają siostry mojego taty,
prezenty nie były praktykowane na
święta, jednakże rodzice na każde
święta sprawiali dzieciom coś nowego z odzieży. Na święta oczekiwano
zawsze w podniosłym nastroju i z
radością. Po zakończonej wieczerzy, rodzina zasiadała na „dziaduchu” i śpiewała kolędy. Dziaduch to
słoma rzucona na podłodze w domu,
na której właśnie zasiadano po wieczerzy, a później cała rodzina spała
na nim, gdyż jak wyżej wspomniałam łóżka odświętnie zasłane pozostawały w nienaruszonym stanie
przez święta. Jak wspomina Adolf
Głowacki; „tej nocy wszyscy spali
na dziaduchu, a trochę przygaszona
lampa świeciła się przez całą noc.
Przypominało to stajenkę i gwiazdę
betlejemską”. Przez całą noc świeciła się też lampa naftowa.
Na godzinę północą cała rodzina
wychodziła z domu na pasterkę, a
tonąca w śnieżnej bieli wieś, skrzypiący pod butami śnieg i rozgwieżdżone niebo dodawały uroku tej
podniosłej i wyjątkowej atmosferze.
W dzień Bożego Narodzenia, wykonywano tylko absolutnie niezbędne
prace, nawet buty wcześniej przed
świętami pastowano i glancowano
do połysku.
W pierwszy dzień świąt grupa starszej młodzieży odgrywała w każdym domu jasełka, „Herody”. Obowiązkowo z Herodem, ministrem,
aniołkiem, śmiercią, żandarmem,
żydem, diabłem dziadem. Przybycie „Herodów” żandarm oznajmiał
dzwonkiem. Odchodząc z domu
śpiewali „Wiwat, wiwat już idziemy, za kolędę dziękujemy…” Było
przy tym sporo śmiechu i pisku
dziewcząt, bo diabeł pokrzykiwał

i doskakiwał do nich z widłami, a
dziad co dostał od gospodarzy, ładował do przepastnej torby.
W drugi dzień świąt wyruszali kolędnicy. Oddzielnie grupa kobiet,
mężczyźni i młodzież. Kolędowano
pod każdym domem, po wcześniejszym zapytaniu gospodarza. Pytano „Zakolędować Wam” i zawsze
padała odpowiedź „kolędujcie”. Po
zakończeniu kolędy jedna z osób z
grupy mówiła: „Byłam w kościele, widziałam wesele, Panna Syna
porodziła i w żłóbeczku położyła.
Jezus maluśki potrzebuje pieluszki,
pieluszki przynoszę, a Was Państwo o kolędę proszę. Niech Będzie
Pochwalony Jezus Chrystus. Na to
gospodarz odpowiadał „Na wieku
wieków Amen” i dawał datek pieniężny. Datki zebrane przez „Herodów” i „Kolędników” przekazywane były na potrzeby kościoła.
Po wojnie przez długie lata do około 1990 roku również w Pacholętach
był zwyczaj kolędowania, chodziły
przeważnie kobiety, z taką samą
oprawą jak to było na Milnie, a zebrane pieniądze przeznaczano na
potrzeby kościoła. Gdy w latach
80-tych w Pacholętach odbudowywano kościół kolędowano również
w pobliskich miejscowościach, a
zebrane pieniądze przeznaczono na
odbudowywany kościół. Jak wspomina Maria Majkut (Krąpiec) były
to dość znaczne kwoty.
Bardzo popularne było tzw. „Chodzenie po Szczodrakach” na Nowy
Rok. Był to z kolei przywilej dzieci,
które od wczesnych godzin rannych
po wcześniejszym „nabraniu” w torby zboża – przeważnie owsa, grupami chodziły od domu do domu.
Wchodząc do domu „siejąc zboże”
w progu mówili
„Na szczęście na zdrowie, na ten
Nowy Rok żeby Wam się rodziła
pszenica i groch, pszenica jak rękawica, żyto jak koryto, a bób jak
żłób”.
Gospodarz za życzenia dawał, bułeczkę, ciasto, jabłko, rzadko zdarzał się cukierek lub jaki grosik.
Wychodząc z domu z zawołaniem
„Czenczerej!!, przechodzono do następnego domu. Bardzo ważne były,
aby do domu pierwsza przyszła grupa chłopców, gdyż zwiastowało to
dobry Nowy Rok.
Więcej na : http://milno.pl/readarticle.php?article_id=106

27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej

16 stycznia 1944 Komendant Okręgu Kazimierz Bąbiński „Luboń” wydał rozkaz koncentracji sił
AK w zachodniej części Wołynia. Sztab Okręgu założył kwaterę polową w miasteczku Kupiczów a
następnie we wsi Suszybaba. Wykonanie rozkazu napotkało szereg trudności. Część członków samoobron nie wyruszyła na koncentrację z powodu ciągłego zagrożenia ich miejscowości ze strony
UPA. Na miejsce nie dotarli także żołnierze z terenów objętych już walkami frontowymi. W tej sytuacji płk „Luboń” na odprawie oficerów w dniu 28 stycznia 1944 r. podjął decyzję o organizowaniu
wojska w ramach dywizji piechoty. Przyjęto nazwę jednostki nawiązującą do przedwojennej kowelskiej 27 Dywizji Piechoty.
Kolejne wydanie Kresowego Serwisu Informacyjnego poświęcone będzie między innymi
OBROŃCOM WOŁYNIA - żołnierzom konspiracji, samoobrony i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Czekamy na Wasze materiały do publikacji.
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W okresie prawosławnego Bożego Narodzenia
Stanisław Nikoniuk

Z nastaniem rozkisłej jesieni, gdy
bydło stanęło nareszcie w chlewie
pastuszkowie sposobili ku świętom
Bożego Narodzenia osobliwą rzecz.
Jeszcze w Parydubach obchodziłem
z kolegami od krów w okresie prawosławnego Bożego Narodzenia sąsiednie wioski ukraińskie z dziwaczną sztuką „Car Maksymian”. Tekst
tego widowiska i wzorce kostiumów
przejęliśmy od starszych chłopców,
parobczaków wiejskich z ust do ust.
Oni znali ten tekst z kolei od starszych
od siebie – nikt nie miał zapisu sztuki na papierze, przekaz jej aż do nas
doszedł ustnie. Długo nie wiedziałem
gdzie ta rzecz powstała i jak już długo grywano ją po wsiach. Dopiero na
rusycystyce, z historii literatury XVIII
wieku, że ta przechowywana przez
lud Ukrainy i Rosji sztuka pochodzi
z czasów Piotra Pierwszego. Jakoż
istotnie był w niej car i jego nieposłuszny syn, którego rozkazuje zabić,
jak to miało miejsce z autentycznym
synem Piotra I-go Aleksiejem. Język
sztuki był rosyjski, nie ukraiński.
Zdrawstwujtie, pocztitelnyje gospoda!
My s Angliji pribyli siuda.
Pozwoltie priedstawit cara Maksymijana.

Tymi słowy zaczynał się dramat.
Miałem chyba ledwo jedynaście lat,
gdy zorganizowałem to przedstawienie, porwany jego wspaniałością w
wykonaniu starszych, po wojsku już,
chłopców. Rozdanie ról i wyuczenie
się tekstu na pamięć było fraszką,
najwięcej trudu kosztowały kostiumy. Sporo poszło maminej mąki
na klej i lnianej przędzy na brody i
wąsy, kolorowego papieru i tektury
na zbroje i czapy. Najtrudniej było
jednak wystrugać pałasze i dopasować do nich pochwy wydłubane w
dwu kawałkach drzewa, które trzeba
było po tym złożyć, okleić srebrnym papierem - pałasz musiał lekko
wchodzić i wychodzić - dłubaniny
kozikiem było z tym co niemiara.
Nie pamiętam całego tekstu sztuki
– ciekawy byłby dla historyka literatury. Podchodziliśmy do chałupy,
stawali przed progiem i do wnętrza
wchodził najpierw adiutant, czy tez
marszałek carski i pytał o pozwolenie. Jeśli gospodarze nie odsyłali nas
z powrotem do Anglii, co zdarzało
się rzadko, wchodził następnie car,
zasiadał na stołku pośrodku izby i
rozkazywał:
Pozwat ko mnie mojewo niepokornowo syna Adolfa!

Jutro Wigilia
Barbara Dominiczak

Jutro Wigilia. Nim mężczyzna zaśnie,
Może znów przed oczami zjawią się baśnie…
Znów na rzęsach zawisną zamglone wspomnienia,
A nim spadną i zgasną pejzaż wciąż się zmienia…
Słychać dzwonki od sanek i skrzypienie śniegu.
Na roraty spieszy lud w długim szeregu,
Przechodzi obok małej , przydrożnej kapliczki,
Staruszki cicho mruczą pobożne kantyczki.
Starzec, słuchając dzwonów z bliskiego kościoła,
Patrzy na jasne chmury .Widzi kształt anioła.
A może to zmarznięty ptak z gniazda wyfrunął,
Myląc przedświt zimowy z jutrzni złotą łuną?

Marszałek biegł do sieni i sprowadzał carewicza do ojca. Car beształ wzniosłymi rosyjskimi słowy
nieposłusznego syna, chodziło
zapewne o zdradę stanu, po czym
na skinienie cara marszałek zabijał Adolfa jednym ciosem miecza.
Trup zabitego carewicza leżał u
stóp tronu, a przed majestatem
władcy stawał Arab. Był on chyba
posłem jakiegoś swojego państwa
jeśli do funkcji posła może należeć
wypowiadanie wojny, arab bowiem
mówił taką kwestię:
Ja arab s arabskowo carstwa,
arabskowo gosudarstwa,
priszoł was pobit, podawit, mieczu
ognia pridat i was wsiech w plen
zabrat!
Na te słowa marszałek rzucał się z
mieczem na araba, ten bronił się,
wrzeszczał coś jakoś tak z niemiecka po arabsku: szachtir, machtir,
uchten zejn! i padał z ręki marszałka, który mówił:
Mri, proklatyj, ot ruki mojej!
W podobny sposób ginęło jeszcze
dwóch czy trzech kolejnych antagonistów cara, wreszcie na scenę

wchodził nadworny lekarz i z szelmowskim humorem przedstawiał
się dworowi i widzom:
Ja lekar – sztablekar, niemieckij aptiekar.
Wmiju leczyt i wyleczywatl ko mnie
prichodili na zdorowych
nogach, a ja ich otprawlał na saniach i wozach - sto w łazarietie,
dwiesti… na tom swietie!
Rolę lekarza grałem sam. Bardzo się
wtedy przydała stara skórzana torba
po felczerskich narzędziach ojca.
Lekarz stwierdzał zgon zdrajców i
wrogów carskich i wówczas przychodził grabarz - „starik grobokopatiel” (był nim mój starszy brat).
Ogromną pałą mierzył pomordowanych i mruczał przy tym słowa,
w których tkwi myśl przewodnia i
tendencja sztuki:
Arszyn, półtora… Leży, koli nie słuszał caria!
Sażeń, arszyn… Leży, kak sukin syn!
Dramat kończył się chóralna pieśnią. Pomordowani wstawali, stawaliśmy w koło i śpiewali:
Sabla ostraja zwienit, krow goriacziaja kipit -

Bogi moj, Bogi moj, ktoż pomiłujet
mienia.
Sabla osraja iwjotsa, dusza s tiełom
rasstajotsa Bogi moj, Bogi moj, kto pomiłujet
mienia.
Pieniądze inkasował do swojej torby lekarz. Często płacono nam za
przedstawienie w naturze – wówczas pierogi z makiem, gruszkami
czy serem, czasem kiełbasę chował
do swego worka grobokopapiel do
ogólnego podziału, a pieróg z kapustą nasadzaliśmy odchodząc na
klamkę u drzwi w ciemnej sieni
(kapustę jedliśmy przez okrągły rok
niemal codziennie). Na następne
Boże Narodzenie powtórzyliśmy
swoją sztukę idąc jeszcze dalej po
wioskach, a w rok później wyreżyserowałem z kolegami ze szkoły już
normalne szopkowe przedstawienie, na które natknąłem się w jakimś
czasopiśmie.
Wyżej przedstawiony tekst, to
fragment niepublikowanych wspomnień autora z Kresów Dalszych i
Bliskich. Publikacja za zgodą córki
nieżyjącego już autora, pani Magdaleny Wawer.

Wicińscy Bożonarodzeniowi
Przebierańcy
Dr. Krzysztof Szczur

O późnej porze przez Wicyń szli,
w drugi dzień Świąt stukali do drzwi,
bo to ludowy zwyczaj stary.
Był Anioł bardzo piękny i
Rogaty Diabeł, co zeń kpił,
a Diabeł miał szerokie bary.
Aż chował się księżyca sierp,
Gdy Kusy wołał: - Teraz cierp
Za swoje grzechy, zły Herodzie!
Krzywdziłeś ludzi tyle lat,
Więc dziś na ciebie czeka kat
i kąpiel w siarce wrzącej co dzień.

Mężczyzna duma o tych, co tęskniąc do gwiazd,
Szukają słońca nocą wśród zbłąkanych gwiazd.
I myśli mu się kłębią jak pędzące konie,
Aż dobiegły do wioski, która w śniegu tonie.
Domki strzechą pokryte, w grubych czapach z bieli,
Jasne, lśniące i czyste, jak dzieci z kąpieli,
Mrugają na przechodniów dymkami z komina.
To Kresy? Tak, to one! Mężczyzna wspomina
Krajobrazy dzieciństwa, co wciąż w duszy drżą.
O Polsko, znów widziana przez różowe szkło!
Na powiekach osiada czarowne wspomnienie,
Jak sen o wielkim szczęściu… Boże Narodzenie.
Opublikowane w Biuletynie :„Ostróg” Rok 19 Nr 71-72
Grudzień 2009 r.
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Śmierć miała najostrzejszą z kos,
Złowrogo brzmiał Kostuchy głos:
- Czy któryś ze mną się ożeni?
A bies okrutny, jak to on,
Przymilał się ze wszystkich stron:
- Na ile duszę swą wyceniasz?
Kiedy kończyła się ich gra,
Gospodarz dawał grosz lub dwa,
a nieraz też domowe wino.
Więc dziękowali pięknie mu
I lat życzyli wszystkich stu.
Szkoda, że zwyczaj ten przeminął.

Radów B.N.-1987 r. – Wiersz
opublikowany w Szczecińskich
Zeszytach Kresowych Nr.4
Kwartalnik Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział
Szczeciński z Klubem Wicynian
Styczeń- Marzec 2010
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ADAMA MACEDOŃSKIEGO NIE TYLKO
LWOWSKIE PRZYPADKI CZ. III
ALEKSANDER SZUMAŃSKI dla „Barw Kresów”
Czasy stalinowskie (lata: 1948 –
1955)
Gdy wróciłem do „jawnego” życia
byłem bardzo aktywny. Należałem
do harcerstwa, do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, grałem w
piłkę nożną w „Wawelu”, biegałem
na 80 metrów, ćwiczyłem szable w
„Sokole”.

straciła budkę na placu, gdzie handlowała (zniszczyli ją domiarami).
Ojciec nie miał renty, zatrudnił się
jako portier w MPK. Za równowartość ceny butelki wódki kupiliśmy
kawałek zabagnionej ziemi pod Krakowem w Jugowicach. Sami ją wydrenowaliśmy i uprawialiśmy. Ale
to była ciężka praca. Matka sprzedawała potem jarzyny i warzywa
na placu. Nie mieliśmy pieniędzy.
Siostra studiowała, a na moje studia
już nie było środków. Ponieważ nie
dostałem stypendium, to zrezygnowałem z nauki na ASP i UJ.
W zimie 1951/1952 zostałem aresztowany. Trafiłem do więzienia za kawał o pudrze, który opowiedziałem
gościom na moich imieninach:

Zrezygnowałem z nauki w gimnazjum i chodziłem na przyspieszone
kursy. Za poradą – rozkazem „Wilka” (J. Gregorskiego), który już tam
należał, zapisałem się też od Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (
OM TUR). Siedzibę mieliśmy przy
Rynku Głównym 27. Należałem do
kółka teatralnego i grałem m. in. w
sztuce Szaniawskiego „Most”.
Latem 1948 roku odbywała się we
Wrocławiu Wystawa Ziem Odzyskanych. Tam miało dojść do
„zjednoczenia” organizacji młodzieżowych. Miała być wielka „zadyma”, którą planowali przeciwnicy
zjednoczenia, m. in. moi koledzy z
OM TUR. Nic z tego nie wyszło.
Ci, którzy planowali zadymę zostali
aresztowani, zaś młodzież z różnych
organizacji rozlokowano w namiotach tak, że byli pomieszani. Bez
przeszkód doszło do zjednoczenia.
W ten sposób, automatycznie, zostałem członkiem ZMP.
Postanowiłem natychmiast wypisać
się z ZMP. Doradzono mi, abym
nie płacił składek i nie przychodził
na żadne zebranie. No i mnie wykreślili z ZMP. Stało się to w zimie
na przełomie lat 1947 i 1948. Jurek
Gregorski został. Strasznie się później rozpił. Zmarł w latach 80.
Potem miałem problemy, bo czy
chciałem studiować, czy pracować
to żądano ode mnie w podaniu,
abym wpisał przynależność organizacyjną. A ja nigdzie nie należałem.
Pytano mnie dlaczego nie należę.
Odpowiadałem, że jestem wierzący. Z tego powodu nie chcieli mnie
przyjąć na HKM (Historia Kultury
Materialnej – kierunek na Wydziale Historii UJ) mimo że zdałem
bardzo dobrze egzaminy. Dopiero
w październiku, czy w listopadzie
1950 roku mnie przyjęto, po interwencji Ministra Kultury, na prośbę
prof. Romana Reinfussa, który mnie
popierał. Prof. Reinfuss – etnograf
znał mnie z obozów etnograficznych, w których brałem udział w
lecie w roku 1950.
U nas w domu była taka bieda, że
żyliśmy więcej niż skromnie. Matka

„(…) Spotykają się dwaj znajomi:
Józek i Staszek.
Staszek, wiesz czym się różni puder
od rządu?
Nie wiem.
Puder jest do twarzy, a rząd jest do
dupy.
A wiesz, czym ty się różnisz od tego
tramwaju, który jedzie ulicą?
Nie wiem.
Tramwaj jedzie do zajezdni, a ty pojedziesz teraz ze mną na UB, za opowiadania antyrządowych dowcipów.
Ale ja nie mówiłem, jaki rząd jest do
dupy…
Już my lepiej wiemy, który rząd jest
do dupy(…)”.
Jednym z gości na moich imieninach
był Adam Antosz. Jak się później
okazało był on funkcjonariuszem
UB. Jego ojciec, podobnie jak i
mój był granatowym policjantem w
czasie wojny. Z tym, że mój ojciec
walczył w AK i pomagał Żydom, a
ojciec Antosza został w granatowej
policji. Mówiono też, że prześladował Żydów. Tenże Antosz miał znajomego księdza Bayera. Mówił, że to
jego wujek. Był to głęboko cyniczny człowiek. Potrafił opowiadać mi
w swojej prywatnej kaplicy ohydne
świńskie kawały, takie budzące wielkie obrzydzenie. Adam poznał mnie
z nim, aby się uwiarygodnić, że jest
przeciw komunie.
Jak mnie aresztowali w zimie na
przełomie lat 1951/52 trafiłem do
siedziby UB na Placu Wolności. Tam
mnie przesłuchiwali i pytali ponownie o te sprawy, o których powiedziałem do protokołu, gdy korzystałem z
amnestii. Ponownie potwierdziłem,
że nic więcej nie wiem od tego, co
im wtedy powiedziałem. Wówczas
kazali mi zdjąć buty i skarpety i
klęknąć na krześle. Pokazali mi pręty, którymi będą mnie bić po pietach.
Uratował mnie jakiś oficer, który
wszedł do pokoju i powiedział, że
on bierze mnie na przesłuchanie. Był
on żydowskiego pochodzenia. Niedawno, jak była wystawa „Twarze
krakowskiej bezpieki”, to poznałem
twarz tego ubeka. Nazywał się Farb.
Później na ulicy powiedział mi, że
znał mnie wcześniej.
Miałem wielu kolegów Żydów. M.
in. przyjaźniłem się z piękną dziewczyną – Haliną Winter, która później
wyjechała do Izraela. Z nią często

chodziłem do Klubu Żydowskiego
przy ulicy Sławkowskiej na karpia
po żydowsku.
Ten Farb mi powiedział, że posiedzę z miesiąc i wyjdę, muszę tylko
podpisać na UB, że popieram list
biskupów w sprawie odbudowy kraju, oraz zobowiązanie, że nie będę
opowiadać kawałów politycznych.
Ja to podpisałem. Dał mi też do zrozumienia, kto mnie wydał. Zapytał
mnie bowiem o ojca tego Antosza –
co on robił w czasie wojny. Powiedziałem, że nic nie wiem.
Wtedy Farb powiedział (ale już
na ulicy, gdy mnie wyprowadził z
przesłuchania po więzieniu) – „Ty
nie chcesz mówić, co ojciec Antosza
robił w czasie wojny, a to Antosz ci
zaszkodził.”
Więzili mnie na Montelupich. Więzienna zupa (kapuśniak z kawałkami mięsa) bardzo mi smakowała.
Do tej zupy więziennej dawali taki
gliniasty chleb, którego nie mogłem jeść. Po zjedzeniu tego chleba wszyscy w celi „pierdzieli”. Ja
się wstydziłem, bo w celi był jeden
„kibelek”, nie oddzielony od reszty celi nawet żadną zasłoną. Pełnił
równocześnie funkcję umywalki.
Ale starsi więźniowie się nie wstydzili. A było nas ze trzydzieści osób
w jednej celi. Spaliśmy po dwóch
na łóżkach piętrowych – pod trzy
łózka, jedno nad drugim. Spałem
na trzecim piętrze, razem ze starym
i grubym kolejarzem. Tak wytrzymałem miesiąc i parę dni, aż mnie
wypuścili po głosowaniu.
Gdy wyszedłem z więzienia był luty,
lub marzec 1952 roku. Wróciłem na
studia. Ale po pewnym czasie załamałem się i przerwałem naukę. Moi
rodzice żyli w nędzy. Musiałem iść
do pracy.
W październiku 1952 roku zamknęli mnie ponownie, ale już tylko na
48 godzin, profilaktycznie – przed
wyborami do Sejmu. Wzięli mnie
ponownie na przesłuchanie, na plac
Wolności. Przesłuchanie trwało całą
noc. Przesłuchiwał mnie kolega ze
studiów. Gdy go poznałem, to się
do niego uśmiechnąłem – „cześć
Henryk”. On wówczas wstał i chciał
mnie uderzyć w twarz. „Ja tu nie
jestem żaden Henryk, tylko kapitan.” Przez całą noc (ponad 10 godzin) kazał mi siedzieć na krześle na
baczność. Było to bardzo bolesne.
Gdy w pewnym momencie zdrętwiały mi mięśnie i osunąłem się na
krzesło, to uderzył mnie (wprawdzie lekko) w twarz i krzyknął: „Jak
mówiłem baczność, to baczność,
kurwa”! Mimo tego całonocnego
przesłuchania nic nowego im nie
powiedziałem. Potem rano wyszliśmy razem do tramwaju. Wtedy mi
powiedział – „Cześć, teraz jestem
dla ciebie Henryk”.
Po porzuceniu studiów, od 1953
roku zamieszczałem rysunki w
„Dzienniku Polskim”, w piśmie
„Ziemia”, w „Przekroju”,w „WTK”
(Wrocławski Tygodnik Katolicki),w
„Ty i ja”, a od 1957 roku w „Tygodniku Powszechnym”. Były to

głównie karykatury.
Zacząłem też pracować. O pracę
było trudno dla niepartyjnych. Miałem ukończone liceum plastyczne
i jeden rok ASP i UJ. Jako plastyk
mogłem pracować w propagandzie
w zakładach pracy, ale nie chciałem. Pracowałem więc fizycznie w
różnych miejscach. Na przykład zostałem przyjęty do Spółdzielni „Mechanika” przy ul. św. Łazarza. Chętnie mnie przyjęli pod warunkiem,
że będę grał na mandolinie w ich
zespole. Pewnego razu personalny
zebrał nas i powiedział, że idziemy
na Rynek, bo jest rocznica Rewolucji Październikowej. Każdy miał
wziąć jakieś flagi, czy transparenty.
Ja powiedziałem, że nie pójdę, bo
matka jest chora i muszę wcześniej
wrócić do domu. Wtedy od razu
mnie wyrzucili. Pracowałem też w
Nowej Hucie, oraz m. in. w Hucie
szkła w Płaszowie przy ul. Lipowej.
Tutaj zastała mnie wiadomość, że
Stalin zdechł. Upiliśmy się z radości
wraz z robotnikami, z którymi wtedy pracowałem.
Dziś zapomina się o sytuacji, jaka
była w Polsce po wojnie. My pamiętaliśmy rozwarstwienie przedwojenne, Holocaust, wojenne zbrodnie
sowieckie i niemieckie. Myśmy tym
długo żyli po wojnie. O okropieństwach wojny ciągle przypominała
prasa, książki, filmy. Tak więc z jednej strony była w nas radość z tego,
że wojna się skończyła, a z drugiej
strony baliśmy się tego co przyszło.
Dlatego ja się nie dziwię czasem, że
niektórzy moi bardziej tchórzliwi
koledzy zdecydowali się na współpracę z nową władzą. Wiele jej działań można było oceniać pozytywnie,
np. likwidacja analfabetyzmu, bezpłatne lecznictwo (akcja walki z
gruźlicą, akcja „W” umożliwiająca
bezpłatne leczenie chorób wenerycznych itp.).
Wydawało się też (przynajmniej do
1948 roku), że komuniści w Polsce nie przekroczą pewnej granicy.
Przez pierwsze lata po wojnie istniała w Polsce prywatna inicjatywa,
opozycja polityczna, Bierut uczestniczył w procesjach Bożego Ciała,
w urzędach było wielu urzędników
sprzed wojny. Dlatego czasem rozumiem tych, którzy dali się przekonać. Wiele osób dało się przekonać.
Poza tym niektórzy zapisywali się
do partii, aby coś uratować, albo coś
zrobić dla Polski. Na przykład kolega zapisał się do partii, został potem
dyrektorem Muzeum Archeologicznego, gdzie znalazło prace wielu
akowców. I też członków NSZ. Ale
wielu zapisywało się też dla korzyści materialnych.
Dlaczego ja nie zaakceptowałem
nowej władzy? Składało się na to
kilka powodów. Jestem z Kresów,
a kultura kresowa była bardziej patriotyczna, niż na innych ziemiach
polskich. Dlatego szczególnie raziło mnie niszczenie polskiej kultury,
wyśmiewanie się z polskiej tradycji.
Ponadto dobrze pamiętałem pierwszą sowiecką okupację w latach

1939 – 1941. Ojciec opowiadał mi o
zbrodniach sowieckich z roku 1920
(brał udział w wyprawie kijowskiej).
Wiele tez czytałem o tym w „Rycerzu Niepokalanej” przed wojną. Byłem bardzo wierzący – dlatego nie
przekonywała mnie ateistyczna i
materialistyczna ideologia. Kościół
uczył miłości, a komuniści – nienawiści. Do komunistów zraziła
mnie także niesprawiedliwość. Na
przykład to, że niszczyli prywatną
inicjatywę. Moja matka została tak
zniszczona domiarami , iż musiała
zamknąć budkę, w której handlowała po wojnie. Albo to, że zamordowali mojego wujka w 1940. Nie
do zaakceptowania było też komunistyczne kłamstwo. Dużą rolę odgrywały także względy estetyczne.
Moim ideałem był angielski dżentelmen – czysty, schludny, który
jak się bił, to jeden na jeden. Ruski
cham o mongolskiej twarzy, rubaszny, brudny, pijany, był dla mnie nie
do zaakceptowania. Wiedziałem, że
ze wschodu nie przyjdzie porządek,
ale bieda, brud, łapownictwo. Gdy
sowieci weszli do Krakowa miasto
po pewnym czasie zaczęło śmierdzieć…
Przy budowie Nowej Huty (rok
1951)

Mój pierwszy kontakt z Nową Hutą
miał miejsce latem 1951 roku.
Chciałem wówczas pojechać nad
morze na wakacje (nigdy wcześniej nie byłem nad morzem), ale
nie miałem pieniędzy. Postanowiliśmy więc (wraz z dwoma kolegami - Jurkiem Ćwiękałą i Bolkiem
Woźniakiem) zatrudnić się do prac
murarskich przy budowie Nowej
Huty. Pojechaliśmy do Nowej Huty
i zatrudniliśmy się przy budowie
bloków. Było tam wtedy pełno robotników w kufajkach, pachniało
wapno, słychać było różne mowy,
m. in. mowę kresową. Przy budowie
Nowej Huty – pierwszego socjalistycznego miasta znalazło prace
wielu ludzi, którzy gdzie indziej by
tej pracy wówczas nie znaleźli.
Pobieżnie nas zbadano, czy nie
mamy przepukliny. W tym celu
kazali nam spuścić spodnie i zakaszleć. Dostaliśmy mieszkanie
jednopokojowe (kuchnia, łazienka,
klozet, trzy łózka – na owe czasy były to duże wygody) i po 150
złotych. Ponadto rękawice ze świńskiej skóry i z materiału. Na drugi
dzień ciężarówka zawiozła nas (całą
grupę robotników) na dzisiejsze os.
Krakowiaków, gdzie budowało się
od razu całe kwartały domów. Tam
majstrowie przyjmowali chętnie
nowych robotników, bo zbliżały się
sianokosy i chłopi, którzy dotąd pracowali przy budowie, zwalniali się
do prac w polu.
Chociaż byłem z naszej trójki naj-

Kresowy Serwis Informacyjny - 1 grudnia 2011 - strona 33

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA
młodszy, to – wskutek wielu wcześniejszych przeżyć – wyglądałem
najstarzej. Wyglądałem na siłacza,
ale byłem bardzo delikatny. Dlatego brygadzista (Stefan Wieczorek)
chętnie mnie wybrał. Wraz ze mną
zatrudniono pozostałych dwóch kolegów. Murowało się tradycyjnie, z
cegły. Musieliśmy nosić cegły po
kładkach z desek na piętra. Trzeba
było bardzo uważać, aby nie spaść.
Była to dla nas bardzo ciężka praca. Potem przywieźli transportery
taśmowe, które przenosiły za nas
te cegły na wyższe kondygnacje,
ale my musieliśmy przedtem cegły
dowieźć na taczkach ze składowiska przy drodze, gdzie wysypywała
je ciężarówka, do miejsca, gdzie był
transporter i poukładać je na taśmę.
Po dwóch, trzech godzinach pracy
rękawice miałem w strzępach, a na
rękach zdartą skórę.
Około 13 00 byliśmy we trójkę
już całkowicie wyczerpani. Wtedy
przenieśli nas do brygady kobiecej.
Kobiety pracował wolniej (miały
niższe normy) i tam już zostaliśmy,
w brygadzie Anny Pochwałowskiej
z lubelszczyzny.
W tym czasie Nowa Huta była
przepełniona punktami sprzedaży
alkoholu. W czasie pracy człowiek
się poci, więc potrzebuje pić. Przywozili nam kawę, ale ona była niedobra. Więc ludzie pili co innego,
często alkohol.
Po pracy siedzieliśmy w oknie
mieszkania i patrzyliśmy na to, co
się dzieje. Pijani robotnicy ciągle się
bili. Były to zwykle potężne chłopy.
Milicja nie miała pałek i była taka
kurduplowata, więc bała się interweniować.
Raz jeden głuchoniemy siłacz upił
się i zaczął wyrywać ławki i lampy.
Ludzie śmiali się i krzyczeli (choć
on nic nie słyszał): „baby mu dać,
baby mu dać”. Przyjechała milicja.
W kilku rzucili się na niego, ale nie
dali rady. On się otrzepał, zrzucił ich
ze siebie i poszedł dalej.
Innym razem pobiły się dwie brygady, z Warszawy i z Radomia. Jedna
brygada oskarżała drugą, że oszukują normy. Ci z Radomia to byli
potężni mężczyźni, a ci z Warszawy
niewysocy, ale krępi, „kwadratowi”.
No i dali Radomiakom radę przy
pomocy siekierek. Krew lała się po
schodach strumieniami. Jednego z
tych zakrwawionych to myśmy u
siebie w mieszkaniu przechowali,
bo prosił o pomoc.
Często gdy jechało się po wapno,
to w dołach z wapnem znajdowano
trupy.
Chłopcy wchodzili przez okna do
domów, gdzie mieszkały dziewczęta. Na wyższe piętra dziewczęta
wciągały mężczyzn w koszach. Raz
zamiast robotnika wszedł do kosza
milicjant. Dziewczyny jak go wciągnęły na drugie czy trzecie piętro i
zobaczyły czapkę milicyjna, to go
puściły i on się podobno zabił.
Karmili nas bardzo dobrze, zwłaszcza, że kucharki nas lubiły i dawały
nam większe porcje. Raz w stołówce przyszła taka prosta dziewczyna z kuchni i mówi - umarł ten
największy. My pytamy- ale kto
umarł- ten największy - król Polski.
Nie wiedzieliśmy o kogo chodzi. Ja
miałem nadzieję, że to był Bierut.
Ale w końcu okazało się, że umarł

kardynał Adam Sapieha. Był lipiec
1951 roku.

Po półtora miesiąca takiej pracy
zarobiliśmy tyle, że mogliśmy wyjechać nad morze, na wakacje. W
sierpniu 1951 roku zwolniliśmy się
z pracy i pojechaliśmy nad Bałtyk.
Potem szukałem pracy w różnych
miejscach. Kilka razy pracowałem
też w różnych zakładach pracy w
Nowej Hucie. Miałem więc znajomych, znałem ich wielu z Nowej
Huty i szereg ludzi stamtąd mnie
znało.
6. Rok 1956
Pamiętam, jak w 1956 roku po „Poznańskim Czerwcu” odwiedziłem
mojego kolegę, pracującego w redakcji Gazety Krakowskiej – Olgierda Jędrzejczyka. W związku z
ujawnieniem części zbrodni stalinowskich (trwała właśnie destalinizacja), któryś z dziennikarzy powiedział usprawiedliwiająco – myśmy
nie wiedzieli-. Wówczas Jędrzejczyk, który potrafił używać dosadnego języka i potrafił mówić odważnie (za to go lubiłem) powiedział:
wszyscy wiedzieliśmy. Nie kłamcie.
Byliśmy żołnierzami, zostaliśmy
wynajęci i płacono nam za to”!
W październiku 1956 roku nie byłem już dawno studentem, ale miałem legitymację studencką. Dzięki
temu spałem w akademikach (jako
tzw. „walet”), korzystałem ze zniżek studenckich i jadałem w studenckiej stołówce (fałszowałem
bloczki). Miało to dla mnie duże
znaczenie, gdyż ciągle nie miałem
pieniędzy. Przed politechniką miał
odbyć się więc studencki. Ja też
tam zdążałem. Po drodze, przy Alejach Trzech Wieszczów widziałem
rząd sowieckich samochodów wojskowych zaparkowanych wzdłuż
alej. Budy miały zasznurowane,
nie widać było żołnierzy. Na wiecu
dyskutowana była kwestia naszego wyjazdu na Węgry. Przemawiał
płk. Cynkin, który nas przestrzegał
przed wyjazdem.
Mówił, że jesteśmy otoczeni przez
Rosjan i że oni tylko czekają, abyśmy poszli spod Politechniki na
dworzec, żeby nas aresztować i
wywieźć na Sybir. Przemawiał też
Tejkowski, który namawiał, aby nie
jechać. Myśmy się dali przekonać,
aby zostać w Polsce i stąd pomagać
Węgrom. Formą takiej pomocy była
na przykład akcja oddawania krwi
dla Węgrów (w związku z walkami
było tam dużo rannych, którzy potrzebowali krwi do transfuzji).
Po tych wydarzeniach władze podjęły działania, aby rozładować
napięcie wśród młodzieży i to się
udało. Powstał klub w „Piwnicy
Pod Baranami” w Pałacu Potockich,
„Jazz Klub” przy ul. Zwierzynieckiej, dwa lata później –„Klub Pod

Jaszczurami”. Bardzo rzadko chodziłem do „Piwnicy Pod Baranami”,
chociaż namawiał mnie kolega ze
studiów Piotrek Skrzynecki.

Wiedziałem bowiem od Polaka,
który do Polski przyjechał z Francji po wojnie i był zatwardziałym
komunistą, że w piwnicach Pałacu
Potockich była po wojnie sowiecka
katownia. W Pałacu Potockich była
w latach 1945 – 47 sowiecka komendantura i jej siedziba „Smiersz”.
Ten „Francuz” opowiadał mi, że gdy
się wyprowadzili stamtąd i on brał
udział w sprzątaniu Pałacu Potockich, budynek ten był doszczętnie
zrujnowany. Rosjanie zrywali parkiety, aby palić nimi w piecach, wypróżniali się na podłogę (wszędzie
było pełno ludzkich odchodów), a
z piwnic wywieziono cztery i pół
ciężarówki ludzkich kości. Byli to
prawdopodobnie głównie żołnierze rosyjscy zamordowani przez
„Smiersz” za różne przewinienia na
ziemiach polskich. W piwnicach ich
przesłuchiwano i torturowano. Pisał
też o tym b. prezydent Krakowa Waligóra, w swoich wspomnieniach.
Przekazanie tych piwnic młodzieży
i zorganizowanie tam kabaretu nawiązywało do starej azjatyckiej tradycji tańczenia na grobach. Na przykład w miejscach, gdzie NKWD
pomordowała polskich żołnierzy w
1940 roku (w Miednoje koło Tweru
i w Piatichatkach koło Charkowa)
były później plac zabaw i letnisko.
W obronie Krzyża w Nowej Hucie
(28 kwietnia 1960 roku)
„(…)w listopadzie 1956 roku władze PZPR wydały zgodę na budowę
kościoła w Nowej Hucie, a w marcu 1957 roku u zbiegu ówczesnych
ulic Marksa i Majakowskiego stanął
poświęcony przez metropolitę krakowskiego abp Eugeniusz Baziaka
krzyż, przy którym odbywały się
uroczystości kościelne, m.in. Bożego Ciała. 19 kwietnia 1960 roku
proboszcz parafii w Bieńczycach
ks. Mieczysław Satora otrzymał od
władz pismo z żądaniem usunięcia
krzyża. Na działce wytyczonej pod
budowę kościoła miała stanąć szkoła. Gdy 27 kwietnia 1960 roku robotnicy zaczęli wykopywać krzyż,
mieszkańcy stanęli w jego obronie.
W ciągu dnia w pobliżu krzyża zbierało się coraz więcej ludzi, około
godziny 16 na placu było już około
2 tysiące osób. Jednocześnie tłum
zebrał się przed Dzielnicową Radą
Narodową w Nowej Hucie. Wybuchły zamieszki, na ulicach stanęły
barykady, po kilku godzinach przybyły jednostki Zmotoryzowanych
Oddziałów Milicji Obywatelskiej
(ZOMO). Starcia rozszerzyły się
na całą dzielnicę i trwały do późnej
nocy. Nad ranem rozpoczęła się pacyfikacja dzielnicy i hoteli robotniczych. Krzyż został usunięty. W wyniku zamieszek aresztowano ponad
400 osób. Z zachowanych doku-
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mentów wynika, że milicja zużyła
w czasie zajść 1700 ładunków gazu
i wystrzeliła 140 sztuk ostrej amunicji. Liczba rannych demonstrantów
jest nieznana, gdyż większość obawiała się prosić o pomoc lekarską,
opatrzono jedynie 17 z nich, 6 osób
znalazło się w szpitalach z ranami postrzałowymi. Wszczęto 170
dochodzeń sądowych, 166 wniosków skierowano do Kolegium ds.
Wykroczeń. Zapadały wyroki od 6
miesięcy do 5 lat więzienia(…}” –
Anna Zechenter – „Zapamiętane”.
Gdy w roku 1960 siedzieliśmy z
kolegami w „Jazz Klubie” przy ul.
św. Marka obok siedział dziennikarz z „Dookoła świata” i opowiadał o brutalnej interwencji ZOMO
w Warszawie w 1957 roku, gdy był
strajk po rozwiązaniu pisma „Po
prostu”. Straszne rzeczy! I nagle
ktoś, kto siedział obok powiedział
- a w Nowej Hucie jeszcze gorzej
biją. Od południa w Nowej Hucie
jest rewolucja, powstanie! Ktoś
inny powiedział - bzdura, robotnicy nigdy by nie wystąpili przeciwko partii. To na pewno nieprawda.
No to myśmy z trzema kolegami
(Lubek Soroczyński, Julek Miller i
– zdaje się – Sokołowski) postanowiliśmy to sprawdzić i we czwórkę
pojechaliśmy do Nowej Huty.
Już od dworca kolejowego widać
było, że coś się dzieje. Na ulicy
Lubicz stało pełno tramwajów, które nie jechały do Huty. Nie było w
ogóle prądu. Ulice były nieoświetlone. Poszliśmy na piechotę w stronę
Huty. Na wysokości ulicy Rakowickiej stali znajomi tramwajarze. Gdy
się zapytałem dlaczego tramwaje
stoją, nic nie odpowiedzieli, tylko
się do nas odwrócili plecami. Bali
się mówić. Pomyślałem wówczas,
że to rzeczywiście musi być coś poważnego.
Doszliśmy do Ronda Mogilskiego.
Stała tam duża grupa robotników
pracujących w Krakowie, a mieszkających w Nowej Hucie. Niektórych z nich znałem. Zapytałem co
się dzieje Oni odpowiedzieli, iż
Huta jest otoczona, słychać strzały,
dzieje się coś strasznego. Dowiedziałem się, że
ok. godziny 23 00 mają przyjechać
autobusy i zabrać ludzi, którzy wracali na noc do Huty. Postanowiliśmy
pojechać z nimi. Przyjechały dwa
autobusy. Kierowca powiedział,
że mogą wsiadać tylko ci, którzy
mają w dowodzie osobistym wpisane miejsce zameldowania w Nowej
Hucie.
Ale było tylu ludzi, że nie sprawdzali. Wsiedliśmy więc, aby znaleźć
się środku autobusu. Byliśmy stłoczeni jak śledzie. Kierowca długo
nie mógł zamknąć drzwi. W końcu
ruszyliśmy w ciemnościach. Dojechaliśmy do Czyżyn. Tam stało
wojsko. Świecili ostrymi reflektorami. Zatrzymali autobusy i kazali
wszystkim wysiąść. Powiedzieli,
że będą sprawdzać dowody osobiste. Ale kierowca powiedział, że jak
ludzie wysiądą, to potem nie będzie
można ich z powrotem „upchać” i
skłamał, że sprawdzał dowody przy
wsiadaniu. Wówczas nas wpuszczono.
Na Placu Centralnym nas wysadzono. Było zupełnie ciemno. W
powietrzu unosił się zapach gazów
łzawiących. Z daleka widać było
łunę. Stamtąd dochodziły krzyki i
strzały. Poszliśmy w ciemnościach
Aleją Róż w tamtym kierunku. Pod

nogami słychać było, jak chrzęści
szkło i gruz. Przy ulicy widzieliśmy
dwa przewrócone kioski. Z oddali dobiegał śpiew ludzi. Śpiewano
pieśni patriotyczne („Jeszcze Polska
nie zginęła”, „Boże coś Polskę”) i
pierwszomajowe („Gdy naród do
boju”). Krzyczano też Gestapo!!!”,
Gestapo!!!”.
Po drodze spotkaliśmy robotników.
Kto wy? – zapytali. My studenci
z Krakowa. Chodźcie, od rana na
was czekamy. Jest już po walce, ale
chodźmy pod krzyż.”
Na skrzyżowaniu Alei Róż z dzisiejszą ulicą Kocmyrzowską (wtedy to
była chyba ulica Majakowskiego)
zatrzymał nas niesamowity pochód
– widmo. Szli mężczyźni i kobiety.
Nogi albo ręce (nie pamiętam) mieli skute łańcuchami (słychać było
brzęk żelaza), a eskortowali ich milicjanci z psami. Wyglądali jak zesłańcy na Sybir. Byli to uczestnicy
walk w obronie krzyża. Odprowadzano ich do Kostrza, gdzie potem
rozwożono ich po komisariatach.
Poszliśmy dalej. Gdy doszliśmy do
miejsca, blisko którego znajduje się
dzisiaj Dom Kultury i kino „Sfinks”
zobaczyliśmy palący się kiosk i reflektory wojskowe. W oddali, w
miejscu gdzie dzisiaj stoi kościół,
widać było wysoki krzyż. Wokół
krzyża stało ZOMO w podwójnym
szeregu, otaczając go czworobokiem. Mieli metrowe pałki, karabiny maszynowe i hełmy. Myśmy się
zatrzymali przed nimi. Ktoś powiedział - za mało nas jest. Poczekaliśmy chwilę. Za kilkanaście minut
przyszło pełno nowych ludzi z siekierkami, młotami. Ja nic nie miałem, ale wziąłem do ręki kamienie
(pod nogami było mnóstwo gruzu).
Teraz możemy atakować! Rzuciliśmy się do przodu z okrzykami hurra! Won spod krzyża!. Gruz pod
nogami przeszkadzał w biegu.
Nagle zza szeregu ZOMO wyszedł
młody wysoki przystojny mężczyzna w skórzanej kurtce. Sam jeden
ruszył w nasza stronę. A nas było
z trzydziestu. Zatrzymaliśmy się
zdezorientowani. A on mówi- krzyż
stoi, gdzie stał. Demonstracje się
skończyły. Idźcie do domu i kładźcie się spać, bo jutro rano trzeba iść
do pracy. Zaczęła się pyskówka. A
kto ty jesteś, że chcesz pilnować
krzyża? To wy odejdźcie od krzyża!!! Po chwili on się odwrócił i
szybko oddalił, a myśmy znowu
ruszyli do przodu.
Wtedy padła salwa. Myśmy rozbiegli się pod ściany kamienic. Ktoś
krzyknął - chłopa zabili, chłopa
zabili! To był robotnik – ok. 50 lat,
średniego wzrostu. Leżał poza chodnikiem, na jezdni. Kilku robotników
było koło niego. Rozcięto mu nogawkę. Miał krew koło kolana. Salwa była raczej skierowana do góry,
bo nie widziałem więcej rannych,
ale jednak ktoś musiał wystrzelić w
stronę ludzi. W pewnym momencie
zobaczyłem, że chodnikiem jedzie
w stronę leżącego na ziemi rannego człowieka taksówka – warszawa. Pomogłem wnieść rannego do
samochodu. Auto odjechało. Nagle
spostrzegłem, że znalazłem się na
chodniku sam, a w moim kierunku zaczęła jechać tankietka z lufą
do strzelania, jak myślałem. Zacząłem uciekać w kierunku Alei
Róż. Szybko biegam, ale ze strachu
osiągnąłem dużą szybkość. A „tan-
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kietka” jechała za mną. Dobiegłem
do skrzyżowania i zderzyłem się z
człowiekiem, który uciekał z Alei
Róż. Skręciłem w prawo w Aleję Róż i dalej biegłem. Wbiegłem
wprost na milicjantów, którzy gonili
człowieka, z którym ja się zderzyłem. Oni chcieli mnie złapać, ale
ja „slalomem” ich ominąłem i dobiegłem do Placu Centralnego, pod
„Adrię”, gdzie mieliśmy się spotkać
z kolegami, w razie zagubienia się.
Było nas trzech – jeden zniknął (ten
ZMP-owiec Sokołowski).
Byliśmy przerażeni. A tu trzeba
wracać do Krakowa, bo nas złapią.
Taksówkarze bali się nas zawieźć.
Mówili, że jest kordon i że nikt się
nie przedostanie z Nowej Huty do
Krakowa. Ale jeden z taksówkarzy,
który mieszkał w Krakowie, powiedział, iż zaryzykuje. Kazał nam położyć się z tyłu, na podłodze, jeden
na drugim. Dojechaliśmy do Czyżyn. Tam stało wojsko. Zatrzymali
taksówkarza i kazali mu się wylegitymować.
Taksówkarz powiedział, że jedzie
pustym samochodem do Krakowa,
do domu. Żołnierz zaglądnął przez
okienko samochodu do tyłu. Oczywiście musiał nas zobaczyć, jak
leżeliśmy we trzech na podłodze,
ale powiedział – pusty, pusty i nas
puścił!
Na drugi dzień mówiono w Krakowie, że wczoraj spalono budynek
rady dzielnicowej w Nowej Hucie,
gdzie była również siedziba partii,
więc we trójkę postanowiliśmy znowu pojechać do Nowej Huty, aby to
zobaczyć. Mieliśmy pretekst, że jedziemy do Domu Kultury załatwić
wieczór autorski, dla naszej grupy
poetyckiej „Muszyna”.
Gdy przyjechaliśmy do Nowej
Huty, to poszliśmy w kierunku
krzyża i nikt nas nie zaczepiał. Widać było dom partii, wypalone okna
wraz z ramami. Poszliśmy do Domu
Kultury, który był niedaleko krzyża, załatwiliśmy wieczór autorski
i wróciliśmy. Po drodze zobaczyliśmy, że wstawili już nowe ramy
w domu partii. Idziemy, a za nami
szła taka grupa pięciu uzbrojonych
zomowców - z przodu trzech i z
tyłu dwóch. Nagle ci trzej z przodu
przyspieszyli, wyminęli nas i od-

wrócili się, kierując ręczne karabiny
maszynowe (tzw. peemy) w naszą
stronę. – Ręce do góry! Co tu robicie? – pytają. A ja (który wyglądałem najbardziej poważnie) wyjąłem
czerwoną legitymację pracownika
„Przekroju” i wyjaśniam, że przyjechaliśmy do Nowej Huty w sprawie
wieczoru poetyckiego: – jestem
dziennikarzem „Przekroju”, a ze
mną są koledzy poeci. Spieszymy
się na kolegium redakcyjne. – Gdzie
chcecie spać, w redakcji czy w więzieniu? Biegiem do tramwaju! Na
szczęście nie legitymowali moich
kolegów, bo Lulek nie nosił przy
sobie dowodu osobistego. Biegiem
udaliśmy się na przystanek tramwajowy i „czwórką” wróciliśmy do
Krakowa. A po drugiej stronie ulicy
przy krzyżu stała „więźniarka” i ludzi, którzy szli drugą stroną ulicy
ładowali do niej.

rosyjska. Groziło nam – Polakom
zruszczenie kulturowe. Po roku
1956 nastąpiło pewne otwarcie na
kulturę. Wydawało się, że będzie
można trochę przyswajać te zachodnie prądy kulturalne. Wydawało
się, że przez kulturę będzie można
zrobić jakiś wyłom. Taką rolę pełnił
„Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”. Powstał w Krakowie „Klub
Inteligencji Katolickiej”. Ja się w to
włączyłem. Dlatego postanowiłem
przemycać z Zachodu informacje
na temat kultury, oraz przypominać
polską tradycję. Angażowałem się
w grupie poetyckiej „Muszyna” Jerzego Harasymowicza.

W prasie nie było żadnych informacji na temat tych wydarzeń. Tylko
„Echo Krakowa” napisało, że ileś
tam osób zostało w nocy w Hucie
pogryzionych przez psy i pogotowie
opatrzyło pogryzionych.
Potem w klubie „Pod Jaszczurami”
dosiadł się do nas kolega, który
studiował medycynę i był na praktyce „na chirurgii”. Opowiadał, że
w Krakowie w szpitalach umarło w
tym czasie 17 – 37 osób, które zostały zranione w trakcie tych walk.
Jeżeli w szpitalach krakowskich
zmarło tyle osób, to w Nowej Hucie
musiało ich umrzeć jeszcze więcej.
Z późniejszych badań wiadomo ile
nabojów wystrzelono. Do tego były
armatki wodne i gaz łzawiący.
Później poznałem człowieka (był to
św. p. Jan Lis), który w trakcie tych
wydarzeń został postrzelony w płuco. To by wskazywało, że strzelali
na poziomie piersi człowieka.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski
opowiadał z kolei, że jeden z księży brał udział w chowaniu zmarłego w zaplombowanej trumnie, co
potwierdza fakt, że byli zabici w
trakcie obrony krzyża. Aby ustalić dokładną liczbę ofiar, trzeba by
przebadać księgi szpitalne i księgi
cmentarne z tego okresu.
Przed Gomułką była blokada informacyjna, socrealizm, muzyka

Chodziliśmy do „Jazz-Klubu”, słuchaliśmy „Radia Londyn”, „Radio
Monaco”, potem „Radio Wolna
Europa”. W tym czasie dostałem
mieszkanie po Mrożku w „Domu
Literatów” przy ul. Krupniczej 22 w
Krakowie. To mieszkanie dostałem
dzięki pomocy Sławomira Mrożka.
Pewnego razu (było to wiosną 1959)
spałem jako „walet” w żeńskim akademiku. Ktoś na mnie doniósł. Musiałem uciekać przez okno. Akurat
przechodził obok tego akademika
Sławomir Mrożek i Leszek Herdegen . Mrożek mnie znał z widzenia.
Zobaczył mnie, jak uciekam. Zdziwił się: „Ty taki stary, a nie masz
gdzie mieszkać?”
Powiedział, że przeprowadza się do
Warszawy i zaoferował mi swoje
jednopokojowe mieszkanie w Krakowie w „Domu Literatów”. Dzięki
jego protekcji zostałem tam zameldowany.
Razem ze mną mieszkał poeta Stanisław Czycz (przyjaciel Andrzeja
Bursy). Co tydzień odbywały się u
nas „fascination”. Młodzież lgnęła do nas. Spotkania zaczynały się

wieczorem. Były wiersze czytane
na głos, opowiadaliśmy kawały polityczne, komentowaliśmy świeże
informacje podawane przez „Radio
Londyn” itp.
Już wtedy myślałem, co zrobić, aby
ocalić dokumenty i relacje o Katyniu, o wywózkach na Wschód.
Spotykałem się z wieloma ludźmi,
rozmawiałem na ten temat. Ale
wszyscy się bali.
Od roku 1970 zacząłem współpracę z księdzem Palusińskim, który
w 1969 roku zorganizował Sacrosong (fundacja Sacrosong prowadzi działalność na styku religia –
kultura). Od 1970 roku te festiwale
organizowane były we Wrocławiu i
w innych miastach. Tam poznałem
m.in. wspaniałego człowieka i biskupa – Bolesława Kominka.
Zaangażowałem się też w ratowanie starych polskich piosenek.
Poparł to Edek Waligóra, dyrektor
Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W piwnicy tego muzeum
spotykaliśmy się i śpiewali różne
piosenki patriotyczne i ludowe.
Założyliśmy Studio Folk-Songu.
Spotykaliśmy się w zamkniętym
gronie, ale organizowaliśmy otwarte koncerty, za biletami wstępu i
na karty klubowe. Byliśmy pod
stałą inwigilacją SB. Założono mi
podsłuch. W 1969 roku dostałem
paszport i wyjechałem na jeden
miesiąc do Szwecji. Gdy wróciłem
okazało się, że piwnica w Muzeum
Etnograficznym została zamknięta
na skutek nacisków władz. Wtedy przenieśliśmy się do kościołów i do akademików. Pomagały
nam duszpasterstwa akademickie.
W Krakowie występowaliśmy m.
in. u Dominikanów i u św. Anny.
Przyjęliśmy nazwę „Międzynarodowe Studio Folk - Songu”. Grali
i śpiewali u nas nie tylko Polacy,
ale także studiujący (lub robiący
doktoraty) w Polsce cudzoziemcy Hindusi, Grecy, Sudańczycy, Francuzi, Rosjanie (np. Alosza Awdiejew), Afgańczycy, Wietnamczycy,
Arabowie i inni. Ja tez śpiewałem
i grałem na gitarze. Jeździliśmy po
całej Polsce. Występowaliśmy nawet w radiu. Pewnego razu, przypadkowo, znalazłem w księgarni
książkę zawierająca teksty między-

narodowych praw człowieka (PRL
je ratyfikowała w 1973 roku i zobowiązała się je wydać drukiem w
nakładzie ok. 700 egzemplarzy!).
Kupiłem tę książkę i w przerwach
między piosenkami postanowiłem
czytać wybrane fragmenty tych
dokumentów, np. dotyczące prawa
do swobodnego przemieszczania
się, wolności słowa, wolności poglądów. Pisała o nas nawet prasa
zagraniczna, jako o „chrześcijańskiej grupie folkowej, która rozpowszechnia prawa człowieka” w
Krakowie i w Polsce.
Wkrótce dostałem wezwanie na SB.
Dopytywali się o to, dlaczego upowszechniam informacje na temat
praw człowieka. Mówiłem, że to się
wiąże z sytuacja międzynarodową.
Zarzucali mi, że złośliwie dobieram
fragmenty tych dokumentów. Twierdziłem, że wybieram przypadkowo
– na jakiej stronie mi się otworzy, to
czytam. Wówczas kazali mi wybierać stronę do czytania z zamkniętymi
oczami. Papierkami zaznaczałem
wybrane strony i mimo, że otwierałem książkę z zamkniętymi oczami,
to i tak czytałem to, co wcześniej
wybrałem. Kazali mi też pójść do odpowiedniego urzędu i ocenzurować
polskie piosenki, które wykonywaliśmy. Ja się temu podporządkowałem. Trafiłem na młodego człowieka,
który później uciekł do Szwecji i
wywiózł materiały polskiej cenzury.
Nazywał się Tomasz Strzyżewski.
Zachował się bardzo inteligentnie –
nie chciał nam szkodzić. Powiedział,
że nie może nas cenzurować, bo nie
jesteśmy żadną oficjalną instytucją.
Nie mieliśmy nawet pieczątki. Powiedział, że można nas cenzurować,
jak ktoś będzie nas „firmować”.
To wszystko się skończyło w roku
1979, gdy zaczęła się „prawdziwa
opozycja”. Myślę, że te dwie inicjatywy (Folk - Song i Sacrosong) pozwoliły młodzieży zorientować się
czym jest tradycja. Na nasze występy przychodziła nie tylko młodzież
związana z duszpasterstwem akademickim (byli to zwykle ludzie
o pochodzeniu wiejskim), ale także młodzież hippisowska (zwykle
dzieci ówczesnych prominentów),
m. in. Bronek Wildstein, Bogusław
Sonik, Józek Ruszar, Wojtek Sikora. CDN.
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Obchodziliśmy Dzień Niepodległości
Polski w SANKT PETERSBURGU
Zofia Wojciechowska

„Doświadczenie dla Przyszłości”
– pod takim hasłem przebiegały listopadowe warsztaty dla Polonii zebranej w Sankt Petersburgu w czasie
świętowania rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

organizacji działających na terenie
petersburskiego okręgu konsularnego, jedną z takich organizacji jest
SKO „Polonia” z Wielkiego Nowogrodu – reprezentowana przez prezes Jadwigę Michajłową.
Na szczególne wyróżnienie zasługu-

W Dniu Niepodległości Polski mogliśmy przekazać bezpośrednio do
Rodaków słowa napisane przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
Marka Konopki, Starostę Mrągowskiego niosąc przesłanie od mieszkańców powiatu mrągowskiego i
naszego Stowarzyszenia Zielone
Dzieci z siedzibą na Mazurach.

Rodziny polskie z Petersburga spotykają się często w Domu Polskim,
aktywnie uczestnicząc w pracach
Stowarzyszenia „Polonia”, któremu
przewodniczy Czesław Błasik.

ją realizowane przez organizację projekty dydaktyczne i muzyczne, poświęcone twórczości i życiu Chopina
oraz innych kompozytorów. W Sankt
Petersburgu wydawana jest także

pielko. Listopadowe uroczystości
oraz dziennikarskie warsztaty zgromadziły polonijnych liderów i młodzieżowych działaczy, przybyłych z
odległych części Rosji, Piatigorska,
Pietrozawodska, Nowogrodu. Zaprezentowane idee dziennikarstwa
społecznościowego, oraz specjalny
Program „Pomost”, budują pomost
między pokoleniami Polaków bez
względu na to, gdzie żyją. Warsztatowicze obaczyli prezentacje z
projektów animacji społecznej, odnoszących się do tematów Warmii i
Mazur, ekologii, socjologii, historii
oraz kulturoznawstwa.
Dom Polski, Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Polonia” i „Gazeta Petersburska” – najważniejsze
ośrodki polskości
Polacy z Petersburga o swoim przywiązaniu do kraju mówią w ten
sposób: „Dzięki Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie istnieje od 1988
roku, a prezes osobiście patronuje i
wspomaga pracę innych polonijnych

systematycznie od 10 lat „Gazeta
Petersburska”, redagowana przez
działaczkę społeczną Teresę Kono-
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Kulturalno-Oświatowemu
«Polonia» mamy możliwość wyjazdu do
Polski. Wzięliśmy udział między
innymi w Parafiadzie w Warszawie.
Zawsze zapraszamy tu naszych kochanych Rodaków i przyjaciół z całego świata. A nasze miejsca w Sankt
Petersburgu związane z Polską to:
Dom Polski; Kościół św. Katarzyny,
gdzie został pochowany ostatni król
Polski Stanisław August Poniatowski; Kościół św. Stanisława; Ogród
Polski, który znajduje się obok kościoła Wniebowzięcia NMP; szkoła
polska imienia Adama Mickiewicza,
przed którą stoi pomnik poety; mosty Dworcowy i Kierbedzia, zaprojektowane przez Polaków; miejsce
upamiętniające działalność bp. Antoniego Małeckiego, gdzie jeszcze
wczoraj złożyliśmy biało-czerwone
bukiety świeżych goździków i frezji.
U stóp Adama Mickiewicza nadal
leżą pąsowe róże i białe złocienie.”

Warsztatowicze na zakończenie
warsztatów, realizowanych w ramach Programu Pomost otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz drobne
upominki przygotowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego i Marszałka
Jacka Protasa, który objął patronatem honorowym program. Władze
miasta Mrągowa, miasta z którego
przyjechałam także przygotowały
niespodzianki dla Rodaków. Przemiła atmosfera w której mogłam opowiedzieć o przepięknych Mazurach
i specjalnym konkursie na Mazury
Cud Natury sprzyjała bliższemu poznaniu. Wszyscy trzymamy mocno
kciuki za polskie sprawy.
Autor i prowadzenie warsztatów Zofia Wojciechowska,
Stowarzyszenie Zielone Dzieci , redaktor Radia Wnet
Współpracujący uczestnicy warsztatów: Inga Kudaj, Katarzyna Skorik,
Olga Machlewska, Paulina Apollonowa, Julia Arachelaszwili, Marysia
Szarejko i jej starsza siostra Ksenia
Szarejko, Helena Fedorowska, Olga
Egorowa, zupełnie czarodziejska
Pani Jadwiga Michajlowa i tak bardzo urzeczony Polską Eljasz Zajcew,
Igor Czernyszew, Irena Safroszina,
Ania Bieniecka, Ania Smirnowa,
Wasilij Kondratowicz, Nadia Tiulkowa, Czesław Błasik .
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Dom Polski w Sankt Petersburgu
posiada po dziś dzień dobrego ducha opiekuńczego a jest nim prof
Andrzej Stelmachowski.
Dom powstał z inicjatywy wielu
działaczy a najważniejszym z nich
był profesor Stelmachowski. Po dziś
dzień wisi na ścianie pamiątkowa
tablica świadcząca o wielkim szacunku do tego człowieka. Pamięć o
nim w tym miejscu jest wciąż żywa.
W dniu święta Andrzejkowego i
imienin profesora dzielimy się z Rodakami tu w kraju i tam na obczyźnie historią z życia prof Andrzeja
Stelmachowskiego spisaną przez
red Krystynę Zienkiewicz.

Wspomnienia zostały wydane w
książce " Pragmatyczny Romantykprof Andrzej Stelmachowski" wydawnictwo ŁOŚGRAF

EGZAMIN W
KOWNIE
Dla Barw Kresów
Krystyna Zienkiewicz

Jedną z ważniejszych dat i zdarzeń
w życiu pana profesora Stelmachowskiego, które wymieniał, był
egzamin w 1940 roku do polskiego
gimnazjum w Kownie i dramatyczna podróż na Litwę Kowieńską.
W kwietniu 2009 roku o podróży
do Kowna tak opowiada profesor
swojemu synowi, Zbigniewowi, i
wnukom:
10 września 1939 roku ojciec wsadził nas w Brodach (w pobliżu Lwowa) w pociąg relacji Lwów-Wilno;
jeszcze chodziły pociągi. No więc
pamiętam, że mnie zaskoczył ojciec,
bo ja już byłem na stopniach, jak ojciec zawołał „Pamiętaj opiekuj się
mamą”. Ja miałem 14 lat, to mnie
do głowy nie przyszło, opieka nad
mamą. Ale to było ostatnie słowa
ojca już. Nigdy potem już żeśmy się
nie spotkali. I wyruszyliśmy. Pociąg
jechał powoli, ciągle przepuszczał

transporty wojskowe, a to znowu
było bombardowanie, jakieś naloty,
ale po kilkunastu godzinach, następnego już dnia to całą dobę jechaliśmy. Zajechaliśmy do Baranowicz i
tam, planowo, przesiedliśmy się do
pociągu relacji Baranowicze-Białystok. I tam żeśmy się spieszyli. Powiedzieli, pociąg jedzie w kierunku
Białegostoku. Ale czy dojedzie to
nie wiadomo. Gwarantujemy, że do
Wołkowyska. No i nam tyle było
potrzeba. Wysiedliśmy w Wołkowysku, daliśmy znak do Białawicz, to
był majątek brata mamy, wuja Leszka Majewskiego. Niedawno kupiony (w pobliżu miejscowości Mosty).
No i tam zastaliśmy całą rodzinę ze

wszystkimi rozgałęzieniami: była
znana wam rodzina Zaborskich,
cała rodzina Majewskich, jeszcze
jacyś znajomi. Wszystko natkane.
No ale wszystkich życzliwie – jest
wojna – przyjmowano, gdzieś tam
umieszczano, no i wiem, że wtedy
mi imponował Bogusz Zaborski,
jako taki chłopaczek dziesięcioletni – co za wyczyny gimnastyczne!
Nieprawdopodobne.
Pamiętam, jak zaskoczyła mnie
moja rodzona siostra. Bo w pewnym
momencie, tam była taka aleja. I
siostra mówi – „To ta aleja, która mi
się śniła”. Rzeczywiście parę miesięcy temu opowiadała, że jej się
śniła droga, aleja. Że jakiś wyjazd.
Tutaj mówi – „To ta sama aleja”.
Ale tam nie minęło pięć dni, 17
wrzesień – Armia Czerwona wkracza. Ciotka Majewska bohatersko
oświadczyła, że „My się tu nie ruszamy. Ale tego bohaterstwa starczyło na półtora dnia, do 19-tego
rano i potem popłoch – „Wyjeżdżamy, za dwie godziny wyjeżdżamy.
Pakować się”. Jakieś strasznawe
wieści dotarły widocznie ze Wschodu. No i rzeczywiście były tam
przypadki mordów, również w rodzinie babci. No, ruszyliśmy. Dojechaliśmy do miejscowości Skidel,
które robiło fatalne wrażenie, bo
całe miasteczko płonęło. Mówiąc
między nami, to podpaliło wojsko
polskie, no ale dlaczego? Bo szła
kolumna wojskowa, a ostrzelali ją

miejscowe komunistyczne, te takie,
bojówki, które chciały witać Armię
Czerwoną. No to podpalono miasteczko. Czujemy, że lepiej jest się
przytulić do wojska, na wszelki wypadek, i za tą kolumną jechać. Jechaliśmy trzema własnymi samochodami, czarnymi Fordami. Przy
czym nasz Ford był karykaturalny.
Nie można było wszystkiego upakować, więc olbrzymie toboły bieliźniane były umocowane z przodu na
stopniach. Z jednej i z drugiej strony, więc musiało to dziwacznie wyglądać. Ruszyliśmy. I tak się posuwamy wolno z wojskiem, w końcu
uznał wuj, że za wolno, więc wyminęliśmy wojsko. Jedziemy. Dojeżdżamy do wsi Łunna. A tu wita nas
czerwona flaga. Oj, coś niedobrze.
Więc chwilkę zaczekaliśmy. Wojsko
nadeszło, weszło do wsi i strzelanina. Z cerkwi karabin maszynowy,
do wojska zaczęli strzelać. Ale wojsko zrobiło to samo, co w Skidlu.
Podpalono wieś. My mówimy:
„Trzeba stąd uciekać”. Znów wyminęliśmy wojsko, ruszamy dalej. Był
most na Niemnie. I przed tym mostem na Niemnie, to już był wieczór,
do nas zaczynają strzelać. Nie wiadomo, kto. No więc postanowiliśmy
zgasić motory. No to zgasiliśmy.
Cisza. Znów zapuściliśmy i znów
strzelają. No, ale po cichu, tam,
wspólnymi siłami, odwróciliśmy samochody. I nagle na komendę „Ruszamy” - ruszamy z powrotem. Nie
udało się Zaborskim. Jak na złość,
zgasł im silnik. Samochód prowadził Ziemomysł Zaborski, ojciec
Zdzicha. No i tam wyskoczyli z lasu
i ich zagarnęli w niewolę. Potem
opowiadał, że Żydzi miejscowi tak
witali Armię Czerwoną, że „nawet
kurom kokardki czerwone zakładali”. To były te takie białoruskie bandy komunistyczne wspierające
Czerwoną Armię. Dobrze się stało,
bo jak potem sprawdzono, z mostu
pozdejmowano deski. Więc i tak byśmy nie przejechali. Znów dołączyliśmy do wojska i w końcu dobiliśmy do Grodna. W Grodnie już
toczyły się walki. Była to obrona
Grodna przez Polaków przed Armią
Czerwoną. Ale widocznie jakoś to
były kolumny jeszcze luźnej Armii
Czerwonej, głównie pancerne, i
przeskoczyliśmy szosę, jedną, drugą, ominęliśmy Grodno, dojechaliśmy do miejscowości Hoża. I tam
był most pontonowy. Zrobiony
przez Polskie Wojsko. Przeprawiliśmy się na drugą stronę Niemna,
wojsko się powoli też przeprawiło.
No i co potem dalej? No i wtedy poznałem chyba słynnego Hubala, który był bardzo energiczny, gromadził
ludzi i mówił: „My tu będziemy robili partyzantkę.” Ograbiał co bardziej bierne oddziały ze sprzętu.
Wiem, że zagarnął jakieś dwie armatki przeciwpancerne i potem coś
jeszcze, ale tego nie pamiętam. Hubal miał bardzo charakterystyczną,
suchą twarz. Był pełen animuszu.
My jedziemy dalej. Zanocowaliśmy
w jakiejś wiosce i następnego dnia
popłoch. Armia Czerwona się przebiła i akurat na szosie został zabity
generał Wilczyński, dowódca okręgu wojskowego Grodno. Wtedy zadecydowano, że oddziały przekroczą granicę litewską. A my razem z
nimi. Na granicy był mały mostek
na Czarnej Hańczy, a z tyłu Litwini
z karabinami maszynowymi, a nasze oddziały przechodziły i składali
broń. Na stos, na stos. Widok był
nieprzyjemny. Potem szli dalej, już
bez broni. Ale widocznie Litwini też
byli trochę postraszeni, bo nas prze-

puścili bez pytania. I tym sposobem
wylądowaliśmy w miasteczku Kopciowo, które to Kopciowo jest słynne z tego, że tam jest grób Emilii
Plater. I tam były targi z Litwinami
o cło od samochodów. No więc w
końcu z tych dwóch samochodów
sprzedano jeden, byśmy się już potem nie pomieścili. A, zapomniałem
powiedzieć, że toboły z bielizną się
bardzo przydały. Wbitych było kilkanaście kul w tę pościel. I ona nie
przepuściła. Więc jak to się rozpakowywało, to coraz jakaś kula wypada. W końcu autobusem jakimś
pojechaliśmy do Kowna. W tym
Kownie, mnie coraz to ktoś zaczepiał, dlatego że miałem mundur
gimnazjalny, taki z tarczą. „A, z Polski”, „Tak z Polski”. Okazało się, że
zawiązał się tam Komitet Polski Pomocy dla Uchodźców. Nie mam
słów uznania dla miejscowych Polaków. Tyle, ile wysiłku oni robili.
No, i roztasowali nas. Na razie prowizorycznie. Bo Litwini nie pozwalają, żeby było zagęszczenie
uchodźców, czyli pabiegielisów, no
i że będą rozlokowani po prowincji,
ale tymczasowo umieszczono nas u
pani Butkiewiczowej, wdowie po
profesorze uniwersytetu kowieńskiego. Piękna willa, na tzw. Aleksowie, to takie wzgórza, bardzo
piękne, nad Niemnem, przy czym
nie wiem, czy opowiadałem historię
pani Butkiewiczowej. Ona nam cała
historie opowiadała. No oczywiście
pobrali się z mężem gdzieś przed I
wojną światową. On Litwin, a ona
– miejscowa Polka, też Litwinka w
sensie terytorialnym, ale nie narodowościowym. Kiedy wybuchła Litwa
w 1918 roku, nie bez pomocy Niemców, mąż pani Butkiewiczowej jednego dnia wraca do domu i mówi:
„Od dziś będziemy mówili po litewsku”. „A czyś ty zwariował, nigdyśmy nie mówiliśmy po litewsku”. A
on dziś będzie. Ale ona też była
uparta. Przez trzy miesiące nie rozmawiali inaczej jak na migi albo na
kartkach i ona w końcu się rozpłakała i powiedziała, że go kocha, że dobrze i ona będzie mówić po litewsku. Jak tylko to usłyszał,
powiedział: „Ależ moja droga, mi
chodziło tylko o to, żebyś uznała, że
teraz to jest Litwa. Możemy wrócić
na polski język”. Więc powrócili.
Tak to się wykluwała narodowość
litewska. Ale on już potem umarł w
okresie międzywojennym i ona jako
wdowa tam była. Bardzo tam było
miło, niechętnie żeśmy wyruszyli,
no ale powiedzieli, że chcą nas ulokować w Wodoktach, na Aleucie.
Sienkiewicz się kłania. Byliśmy u
miejscowej takiej szlachty zagrodowej – kapitalni ludzie! I już tam z
kolei zetknęliśmy się w Kościele. Z
tym, że jak jest niedziela, msza była
wtedy po łacinie, jak wszędzie, ale
pieśni śpiewano tylko po łacinie.
Ale dlaczego? Polacy starali się
przekrzyczeć z Litwinami, Polacy
po polsku, Litwini po litewsku, kto
głośniej. Wychodziła z tego potworna kakofonia. No więc w końcu
władze kościelne powiedziały, że na
okres przejściowy wprowadza się
tylko po łacinie. Wodokty są położone dość daleko od Kowna, a
mama chciała mieć kontakt z wujem
Leszkiem, z Kownem, w ogóle z
Majewskimi. Oni zresztą byli u takich państwa Komorowskich, w eleganckim pałacyku, właśnie już bliżej Kowna. No i, ku rozpaczy
gospodarzy, że ich opuszczamy,
przenieśliśmy się do państwa Kutrebiczów, do miejscowości Surwieliszki. Znaczy, dwór był Suryszki, a

miejscowość była Surwieliszki i
tamśmy przesiedzieli do lipca następnego roku. Czyli dość długo.
Był tam dwór, bardzo stary, fantastyczna biblioteka. To tam ja miałem pierwszy raz w ręku statut litewski, o którym pisał Mickiewicz i
jakieś jeszcze teksty łacińskie, których dokładnie nie rozumiałem.
Były tam bardzo ciekawe rzeczy i
okazuje się, że to było w ich rękach
od 1603 roku. Mało tego, było pełno
pięknych obrazów, bo Budrewicz
ojciec przyjaźnił się ze sławnym
malarzem Siemiradzkim, który tam
przyjeżdżał, malował, część obrazów zostawił, no więc taki dwór. On
umarł i została wdowa, pani Kudrewiczowa, która zawiadywała tym
majątkiem. Majątek był potężnie
okrojony po reformie rolnej i im zostawiano – to też był pomysł – zostawiano 80 hektarów z dodatkiem
jako odszkodowanie czyli zabrali
1000 hektarów, a odszkodowanie
przeliczyli na 50 hektarów i to było
jeszcze dołożone do tych 50ciu, no i
było sto kilkadziesiąt. Pięknie położony na brzegu Niebiaży – wysoki
brzeg i w dole dolina i rzeka. No i
tak tam było, przy czym pani Kudrewiczowa miała jeszcze dwóch
synów, akurat w naszym wieku.
Taki Edward Budrewicz, z którym
koresponduję do tej pory, a który
podobno podkochiwał się w mojej
siostrze. No wszystko jedno. I jego
brat Jan. Oni byli uczniami gimnazjum polskiego z Kowna, ale
zwłaszcza ten młody Budrewicz,
jakże on konno jeździł! Nieprawdopodobnie! Pojawiał się tam stary
Miłosz - raz kiedyś przyjechał sobie
na kolację. I opowiadał o Czesławie
Miłoszu i mówi: „Wiecie co, mój
Czesio do nas przyjechał”. Wiecie,
on był taki przed wojną trochę czerwony i na tym skorzystał, bo co się
okazuje – on przedostał się do Rumunii, a potem chciał na Litwę do
rodziców, ale korzystał ze swoich
lewicowych kontaktów i jechał
przez Związek Radziecki, zatrzymując się w tych kręgach literackich. Jak on bliżej sobie obejrzał
Ukrainę, Białoruś, to zbielał. Prawie
jak po proszku Vanish. No i stary
opowiadał to z humorem wielkim,
bo oni mieli po drugiej stronie Niebiaży majątek. No więc tam ciągle
były grupy gości uchodźców, przyjmowanych bardzo gościnnie. Byli
tacy państwo Szpakowscy z Warszawy, którzy tak samo jak my długo byli, na stałe można powiedzieć,
oraz grupy przejściowe. Taką grupą
przejściową była grupa młodzieży z
Grodna, która brała udział w obronie Grodna i oni wobec tego potem
wymknęli się obławie, no i znaleźli
się na Litwie. Potem gdzieś dalej
powędrowali. Był jeden stary pułkownik, trochę taki zgryźliwo-złośliwy. On też długo tam nie zagrzał
miejsca, pojechał gdzieś. I był młody taki człowiek, który miał dziwne
przejście z księdzem. Bo chciał
pójść do spowiedzi. Spowiadać się
po polsku. A ksiądz: „Nie. Proszę po
litewsku”. Nie doszła spowiedź do
skutku. Ale co dziwniejsze, oczywiście dwór był w kontakcie z proboszczem, który czasem przyjeżdżał i oczywiście rozmawiał po
polsku i mówili mu: „Ale to nieładnie odmawiać spowiedzi, kiedy to
wiadomo, że ten człowiek nie ma
możliwości spowiadać się po litewsku”. „Nie, to teraz jest Litwa, właśnie od młodych trzeba tego wymagać”, a potem nieoczekiwane
oświadczenie: „Co innego starsi, ja
np. jak się modlę to Ojcze nasz mó-
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wię po polsku, bo tak mnie matka
nauczyła”. No, z jednej strony taki
zakapior litewski, ale na użytek własny modli się po polsku, to typy,
którymi się brzydzę. Ale były też
inne typy. Pan Zawisza z Zawiszyna. Ten miał mocnego szmergla.
Mianowicie nauczył się po hebrajsku, zapraszał rabinów do siebie i
toczyli dyskusje na temat Starego
Testamentu. No komu by do głowy
przyszło coś podobnego. No ale
było. Zresztą gospodarował fatalnie.
Natomiast pani Kudrewiczowa była
dobrze sytuowana, ku zazdrości sąsiadów, z powodu gorzelni, która
była kurą znoszące złote jajka, i co
pewien czas tylko przyjeżdżali
urzędnicy z akcyzy litewskiej, żeby
sprawdzić tamte zegary, to wszystko. I pani Kudrewiczowa oczywiście zawsze ich podejmowała kolacyjką i po kolacyjce w karty grali, w
preferansa, na pieniądze. Przy czym
ona programowo przegrywała, aż
któregoś dnia czerwona cała wpada
do pokoju, w którym siedziałem i
mówi: „Panie Andrzeju, katastrofa!”, „Co?”. „Gram z akcyźnikami i
wygrywam! Co bardziej ryzykownie, to mi lepiej wychodzi. Przecież
to będzie katastrofa! Ja ich nie mogę
ograć!” To była forma swoistej łapówki. Bo wiele zależało, czy on
zegar podkręci trochę więcej, trochę
mniej, więc tak to się odbywało.
Zresztą gorzelany to był twardy Litwin, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale mówił tylko po litewsku.
No więc tak wyglądała ta historia.
Dziwna, wojenna, ale jeszcze w atmosferze sielsko-anielskiej, trochę
tych czasów sienkiewiczowskich i
innych. Przy czym obyczaje miejscowe były dziwne. Na Wielkanoc
Żyd miejscowy, z którym pani Kudrewiczowa była w stosunkach handlowych, przysyłał jej dwie rzeczy
– macę oraz nalewkę z rodzynek.
No więc były takie stosunki jeszcze,
dwór-otoczenie, zupełnie nieantagonistyczne. Gdy chciał się człowiek ruszyć stamtąd, do Kowna, ja
oczywiście zacząłem się uczyć dość
pilnie, jako ekstern do gimnazjum
polskiego w Kownie, czasem trzeba
było dojechać, to mnie już nauczono, że ja mam iść na policję, prosić
o przepustkę. I nauczyłem się. Do
tej pory: „Aż noreju uważioti kauna,
proszoł prożumejnas” – że chcę jechać do Kowna i proszę o przepustkę. Na to mile mówili: „Łabadiena”,

po czym gładko przechodzili policjanci na język polski. No i jeździłem stale do tego Kowna. Autobusem. No i jakoś tak powoli ten czas
mijał. Na przełomie 39/40 roku
zima była potwornie ostra, a potem
przyszły roztopy. I jedyna w swoim
rodzaju historia – taki był tam pan
Gasztot, który był kimś w rodzaju
karbowego, polował na ryby ze
strzelbą, chodził i jak woda się cofała, to zostawały takie oczka i w tych
oczkach były ryby. On małych ryb
nie łowił, on strzelał tylko do tych
większych i przynosił szczupaki
pięciokilowe - no coś nadzwyczajnego - i potem się zjadało. No więc
tego rodzaju sytuacje się zdarzały.
Ja oczywiście z chłopakami wiejskimi na ogniska chodziłem, rozmawialiśmy, po polsku oczywiście,
przy czym była powszechna znajomość polskiego. Z tym że, która rodzina była bardziej polska, a która
bardziej litewska, no to zależało
bardziej od języka domowego, ale
jak się razem spotykali to mówili po
polsku. Kiedyś przechodził tam jakiś inny człowiek. „Babas watras”,
„babas watras”. To jest „dobry wieczór”. I oni mówią – „O, to jest
prawdziwy Litwin”. „Jak to prawdziwy?”. „On by z panem po polsku
nie rozmawiał”. No więc takie były
tam historie. Mama nasza czasem z
panią Kudrewiczową jeździły z taką
prywatną pielgrzymką do miejscowości Karakinawa. To się podobno
nazywało Kraków Nowy, gdzie była
jedna z najstarszych świątyń katolickich na Litwie, fundowana przez
królową Jadwigę. Tam była cudowna Matka Boska, mama się tak bardzo modliła za synów i też za duszę
męża. No i tam raz po raz jeździły.
Ja tam chyba tylko raz byłem. Więc
tak to było na tej Litwie. Aż wreszcie czerwiec 1940 roku, egzamin dla
eksternów w gimnazjum polskim w
Kownie. Pojechałem na egzamin.
Jedno szło mi lepiej, drugie szło mi
gorzej. Nad karkiem stał mi nauczyciel matematyki i dziwił się. No bo
ja się uczyłem według programu
polskiego. Oni byli bardziej zaawansowani. I podobno dość trudne
zadanie ja rozwiązałem, tylko wynik końcowy mi nie wychodził, bo
to trzeba było zastosować pierwiastki, a ja jeszcze pierwiastków się nie
nauczyłem, więc można powiedzieć, że utonąłem przy brzegu. No
ale był jeden plus – że tego dnia Ar-

mia Czerwona wkroczyła na Litwę i
ci biedni nauczyciele tu mieli z nami
egzamin, a co chwila do okna lecieli
patrzeć, jak tam dudnią czołgi po
ulicach miasta. Tylko dlatego uznali, że zdałem egzamin do następnej
klasy i mam świadectwo jeszcze.
Ocalało mi. Po litewsku. No i właśnie z gimnazjum polskiego w Kownie. No więc tak to było. Zaczęły się
rządy czerwonych, w najbardziej
prymitywnym wydaniu, np. całe
miasto nagle zaklejono olbrzymimi
plakatami ze Stalinem i z napisem
„musutiewas Stalinas" – „nasz ojciec Stalin”. I taka już propaganda
zupełnie prymitywna, na chama,
jednocześnie zmiana władzy, oczywiście prezydent Smetona uciekł w
ostatniej chwili. Z tym Smetoną to
też zabawna historia. „Smetona” to
znaczyło po litewsku „śmietana”.
Ale uznano, że nie wypada, żeby
prezydent nazywał się Śmietana.
Normalnie zmieniłoby się nazwisko
prezydenta. Nie. Oni zmienili nazwę śmietany na gratinielę. No więc
oni zawsze mieli szmergla z tymi
nazwiskami. No i teraz są rządy
przejściowe. Np. mama chciała pojechać do Wilna. Prosi o pozwolenie. Odmawiają. Bo tam pabiegielisów niechętnie wpuszczali. A poszła
do drugiego, już nowego urzędnika,
z nadania władzy czerwonej, a on
mówi: „Proszę bardzo”. Buch! No i
w ten sposób byliśmy trochę w prawo, trochę w lewo, aż tu obwieszczenie – pabiegielisi mają oświadczyć, czy przyjmują obywatelstwo
Związku Radzieckiego, czy też nie.
Jednocześnie zarządzono wybory
do Sejmu, który potem uchwalił
rzucenie się w ramiona Związku
Radzieckiego. Nie wiadomo było,
jak nas umieścić na listach wyborczych, no to wobec tego mama zdenerwowana powiada: „No przecież
ja nie zadeklaruję obywatelstwa radzieckiego, a jak zostaniemy przy
polskim, to chyba nic dobrego z
tego nie wyjdzie”. I tak było. Kuzyn, jeden z Majewskich, który tam
został, powiedział, że nie chce obywatelstwa radzieckiego, w bardzo
niedługim czasie wyjechał na białe
niedźwiedzie i nigdy nie wrócił. Nagle wieść gruchnęła, że Niemcy
przepuszczają przez granicę, można
pojechać do Warszawy. Na to mama
mówi: ”No to zbierajmy się”. Zbieramy się i jedziemy. Pociąg zajeżdża na stację graniczną, a Litwin

patrzy w dokumenty i mówi: „Proszę paniu, na ten dokument Niemcy
nie wpuszczą”. To był taki litewski
dokument tymczasowy dla pabiegielisów. „Oni wpuszczają folksdojczów. Ale to musi być stempel ambasady niemieckiej”. Mama siłą
bezwładu albo nie wiem co, powiedziała: „No to jedziemy dalej”.
„Ależ proszę bardzo, możecie sobie
jechać, ale my już z powrotem nie
wpuścimy. Będziecie w pasie granicznym”. Przejeżdżamy na stronę
niemiecką, Prusy Wschodnie i pociąg stoi i stoi. Przychodzi gestapowiec z trupią czaszką i mamę wysadza. My zostajemy z siostrą, a oni z
mamą gdzieś poszli. Za jakiś czas
mama wraca i mówi: „Cud! Wyraźny cud.” „Co się stało?” Oczywiście
nie mieliśmy prawa tam wjeżdżać,
ale przyjaciele mojego ojca ze
Szwajcarii zrobili gest ogromny, byliśmy im wszyscy wdzięczni, że oni
gotowi są przyjąć nas do końca wojny, do Szwajcarii. I że w związku z
tym postarali się o przepustkę na
przejazd przez Niemcy. Mama nigdy tych papierów nie otrzymała.
Niemcy kopię mieli. To były czasy,
kiedy jeszcze Szwajcaria nie uznawała Związku Radzieckiego i nie
było z nią stosunków dyplomatycznych. Jak tylko weszła tam Armia
Czerwona, to ambasada Szwajcarii
się zwinęła. I dokumentów, które
tam nadeszły, nigdy nam nie doręczono. A Niemcy mieli kopię na
granicy. Taki porządek taki mieli.
Jak pamiętam, trasa była wyznaczona tam – od granicy litewskiej przez
Królewiec czy tam Berlin, Wiedeń,
San Margaretto. W San Margaretto
mieliśmy przekroczyć granicę
szwajcarską.
No i jedziemy. Jest ciemna noc. I
mama mówi: „Dokąd jedziemy? Do
Szwajcarii czy do Warszawy?” Ja
trochę zgłupiałem i mówię (miałem
wtedy 15 lat): „No, jak mama uważa”. A mama mówi: „Ja już mam dosyć życia na cudzej łasce. Tu, na Litwie to już prawie rok byliśmy. Było
mi gorzkawo, mimo życzliwości
ludzkiej. Co teraz? Po klęsce Francji (bo to było po klęsce Francji) nie
idzie dalej, przedostać się nie można, będziemy znowu siedzieli na łaskawym chlebie. Ja wolę do swoich,
do Warszawy”. To ja mówię: „To
jedziemy do Warszawy”. Pamiętam,
że wysiedliśmy w Iławie głównej i
wsiedliśmy do pociągu do Warsza-

Przy okazji wydania grudniowego numeru
„Kresowego Serwisu Informacyjnego” który jest
ostatnim w tym roku, zespół redakcyjny składa
serdeczne podziękowania wszystkim współtwórcom
naszego periodyku.
Gorące podziękowania składamy na ręce naszych
stałych autorów i tych co dołączyli do nas przy
tworzeniu obecnego numeru. Dla wszystkich twórców i
czytelników przekazujemy również , najlepsze życzenia,
spełniające marzenia adresatów, nie tylko z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia ale i
Nowego 2012 Roku.
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wy, Iława-Warszawa. Jeszcze pamiętam, były osobne wagony „Fűr
Polen und Juden” – dla Polaków i
Żydów. No więc wsiedliśmy w taki
wagon dla Polaków i Żydów i ruszyliśmy. Potem zaczęło się zapełniać, ale jeszcze było pustawo, kiedy dojechaliśmy do Modlina, gdzie
była granica Guberni i Reichu. Tam
znowu wchodzi jakiś gestapowiec
z trupią czaszką, przygląda się, patrzy jak sroka w gnat: „Ten dokument to chyba nie upoważnia tu”.
Mama o Szwajcarii nic nie mówiła,
ale mama też miała swój refleks,
mówi: „O, tu, na tym dokumencie
jest stempel niemieckiej straży granicznej, to znaczy, że jest dobrze.
Jak wpuszczono nas w ogóle do
innego państwa, do Rzeszy, no to
chyba my możemy też do Guberni”. On pokiwał głową, ale w końcu
uznał to, mnie mama wydelegowała
do wagonu bagażowego, gdzie była
kontrola bagażu. Czasem, jak człowiek jest jeszcze młody i głupi, to
ma zdrowe odruchy. Pamiętam, że
Niemiec z taką apetycznością wyciągnął taką bardzo grubą słoninę,
jeszcze z Litwy: „Was ist das?” Ja
mówię: „Szpek”. No, po czym wyjmuję mu z ręki i wsadzam z powrotem. Widzę, że on zbaraniały trochę,
ale nic nie powiedział. W ten sposób
ocaliłem słoninę. No i jedziemy dalej, już w Nowym Dworze tłok się
zrobił, bo już ludzie z Generalnej
Guberni wsiadali. No i tym sposobem dojechaliśmy na Dworzec
Wschodni do Warszawy. Czy na
Wileński, już nie pamiętam. I tak to
było. W Warszawie mieszkał ojciec
mojej matki, dziadek rodzony. No,
mama do ojca chciała. Przygarnął
nas serdecznie, ale powiedział, że
najlepiej będzie, jak pojedziemy do
Pruszkowa, miał tam domek, dawniejszy jeszcze drewniak (oprócz
tego fabrykę ołówków), w którym
się zatrzymywał. No i nas tam ulokowano. Na stałe. I się rozpoczął
inny rozdział. To tyle jeśli chodzi
o Litwę. Dziwny to był okres. A
myśmy poznali świat, który był dla
mnie absolutną egzotyką. Te dwory
polskie, już teraz tego wszystkiego
nie ma, te dziwne stosunki, takich
stosunków między Polakami a Żydami u nas było nie do pomyślenia.
A tam, wszystko razem, te nacje
żyły, nacjonalizmy dopiero się budziły, no i powodowały zdumiewające sytuacje
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Od
Redakcji
A teraz o otrzymanych listach :
Witam. Dziś przypadkowo odkryłem Wasze istnienie w internecie.
Jestem WOŁYNIAKIEM, ostatnio
mieszkałem w Derażnem. Cudem
przeżyłem napady na Derażne, Pendyki i Hutę Stepańską. Staram się to
opisać ale po udarze utraciłem wiedzę z ortografii i gramatyki Języka
Polskiego. Nie wiem jak i co kiedy
pisać? Pomaga mi w tym rodzina ,a
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nawet znajomi. Niestety wszystko
wymaga czasu, a nie wszyscy go
mają. Ponad to pełnię funkcję prezesa Zarządu Głównego Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia
Polskich Dzieci Wojny w Olsztynie.
Jest w śród nas sporo Wołyniaków.
Bardzo się cieszę, że znalazłem z
Wami kontakt. 26.11. 2011 r. kończę 79 lat i prawie nie słyszę.
Na zakończenie posyłam kilka swoich
treści. Jeśli się spodobają dajcie znać.
Pozdrawiam
Romuald Drohomirecki

WOŁYŃ
DZIŚ, CZASEM DUMAM NAD MOIM WOŁYNIEM
SASANKACH ZBIERANYCH W LESIE NA WIOSNE
DERAŻNEM, STEPANIEM, WIERZBAMI NAD HORYNIEM.
TU WCZESNE DZIECIŃSTWO BYŁO RADOSNE
AŻ NAGLE WOJA. JAK GROM Z JASNEGO NIEBA
WSZYSTKO SIĘ ZAWALIŁO I ZABRAKŁO CHLEBA
W RÓWNEM, KOSTOPOLU, KLEWANIU, OŁYCE
A NIE DAWNO NA TYCH POLACH ZBIERANO PSZENICĘ.
PIEŃKACH PENDYKACH, JAMIŃCU I HRADACH.
STYDYNIU, BUTEJKACH. O BANDYCKICH NAPADACH.
O HUCIE STPAŃSKIEJ. GDY POLAKÓW MORDOWALI.
I O UKRAIŃCACH CO ŻYCIE POLAKOM RATOWALI.
O SARNACH, ANTONÓWCE, JANOWEJ DOLINIE,
CO Z KOPALNI BAZALTU OD DAWNYCH LAT SŁYNIE.
O DWORCU, BORKU, RAFAŁÓWCE I KAZIMIERCE,
TO ŁZY Z OCZU MYCH PŁYNĄ I ŚCISKA SIĘ SERCE.
WRACAJĄ DO MNIE TAMTE, SMUTNE WSPOMNIENIA.
WOŁYŃ TO MORDY, KREW I CIERPIENIA.
TRAGICZNE LOSY, UCIECZKI W UDRĘCE.
PRZEŻYTE O GŁODZIE W STRACHU, I MĘCE.
DZIŚ GDY PIELGRZYMA DROGĄ, W TĘ STRONĘ,
ODWIEDZAM MIEJSCA KRZYŻAMI ZNACZONE.
PRZENIKAM MYŚLAMI NIEDOLĘ I TRWOGI.
POKORNIE PRZED KRZYŻAMI UGINAJĄ SIĘ NOGI.
BY CHOĆ NA CHWILĘ KLĘKNĄĆ, NA KOLANA.
BO CZUJĘ,- ŻE TO MOJA, ZIEMIA UKOCHANA;
PO DESZCZU W KAŁUŻACH, BIEGAŁEM TU BOSY.
ZBOŻA ZIARNEM SYPAŁY, GDY DOJRZAŁY KŁOSY.
TU PROCH PRADZIADÓW OD WIEKÓW SPOCZYWA
TU ORALI SWE ZAGONY, TU ZBIERALI ŻNIWA
CHOCIAŻ OHYDNA ZBRODNIA WOŁYŃ OKRYŁA
TA ZIEMIA OD ZAWSZE - MATKĄ MOJĄ! BYŁA
DZIŚ CHCIAŁ BYM NAD NIĄ LOTEM SOKOŁA
WZBIĆ SIĘ POD NIEBO ROZEWRZEĆ RAMIONA
BY MNIE USŁYSZAŁA JAK GŁOŚNO ZAWOŁAM
KRWAWA I UMĘCZONA BĄDŹ POZDROWIONA!
BĄDŹ POZDROWIONA! ! !
MIMO ŻE SERCE GORYCZĄ PRZEPEŁNIONE
SZUKA SPOSOBU DO PRZEBACZENIA I ZGODY
I TĘSKNI SPOGLĄDAJĄC NA WOŁYŃSKĄ STRONĘ
BY OD NOWA POJEDNAĆ, NASZE BRATNIE NARODY
LECZ JEDYNA TYLKO DROGA JEST - NA WYBACZENIE
OD TYCH CO ZAWINILI, MUSI BYĆ PRZEPROSZENIE.

Polskie Dzieci Wojny
Na 70 rocznicę, początku tragedii polskich dzieci.
To były polskie dzieci, ufne, radosne, spokojne.
Aż nagle w dziecięce ich życie wrzucono okrutną wojnę.
Pojawił się głód i nędza. Widziały jak matka płacze.
Ojciec gdzieś zginął bez wieści i życie było tułacze.
W niewoli zmuszane do pracy, ponad dziecięce siły.
Widziały jak innych wrzucano wprost do zbiorowej mogiły.
Bez trumien, nagie trupy, tak bez żadnego odzienia,
A każdy na twarzy wyryty miał znak – wielkiego cierpienia.
Patrzyły przerażonym wzrokiem, płakały dziecięce oczy.
Jak bagnet przeszywa ciało i ziemia krwią się broczy.
Tu opalony kikut trupa ze zgliszczy wystaje.
Brat to? Siostra czy matka? Tego już nikt nie poznaje.
Tam znowu jęczy zraniona, cała we krwi unurzana.
I gdzieś na boku ktoś kona, bo wielka jest jego rana.
A dziecko nie może zrozumieć – skąd taka podłość człowieka.
Dlatego przez całe życie na tę odpowiedź czeka.
Dziś, kiedy wiekiem znużony, ciało do snu swe ułoży.
To w snach wracają wspomnienia. I znów się koszmar otworzy.
Zaledwie skończyła się wojna, w czterdziestym piątym roku.
To już w odbudowie ojczyzny, raźnie dotrzymywali kroku.
Wcielani do służby Polsce, dzielni i młodzi Junacy.
Zmuszani byli za darmo do „ochotniczej pracy”
Na bardzo wielkich przestrzeniach, rosły ogromne budowy.
Powstaje Nowa Huta, Huta Bieruta koło Częstochowy.
Inni drążyli węgiel, ze słynnych „Hufców Pracy”.
Dźwigali z ruin Warszawę, tak pracowali Junacy.
Nie było żadnej dziedziny, bez młodych tego pokolenia.

Bo Polska potrzebowała wtedy, młodego prężnego ramienia.
Wpajano nam piękne hasła, o sile pracujących ludzi.
Wierzyliśmy w to bez krytycznie i patriotyzm się budził.
Czuliśmy radość wielką, że wolną jest polska ziemia,
A tych, co, odkrywali prawdę, pełno było w więzieniach.
UB to znaczy bezpieka, rządzona była przez wroga.
By wolną nam wrócił Polskę prosiliśmy Pana Boga!
I wreszcie tak się stało, Polska wolnością się cieszy.
Lecz do sprawiedliwych rządów, na razie nikt się nie spieszy.
Dziś jesteśmy sędziwi, nie każdy z nas budzi się rano.
A o tym, co daliśmy Polsce, po prostu już zapomniano.
Emerytury nasze i renty, o pomstę wołają do nieba.
Panowie prominenci! Tym wreszcie zająć się trzeba!
Cierpliwość nasza się kończy, bo nędza zagląda nam w oczy!
A władza niech zapamięta – niedola Polaków jednoczy.
Możemy wyjść na ulicę, biedni i zrozpaczeni.
I trwać w proteście tak długo, aż los nam, na lepszy się zmieni.
To nie jest szantaż ni groźba, lecz proste ludzkie wołanie.
Niech rozpacz nasza i krzywda, zauważona zostanie!
I apel do dzieci wojny, dziś już bardzo sędziwych.
Opiszcie swoje wspomnienia, póki jesteście wśród żywych.
Bo kiedyś świadków zabraknie, gdyż dotrą na kraniec swej drogi.
Niech pamięć o tym zostanie, ludzkości! Dla zwykłej przestrogi!
Romuald Drohomirecki
Oczywiście zaprezentowaliśmy na
początek tylko dwa z kilku nadesłanych materiałów, pozostałe wydrukujemy przy stosownej okazji.
W obecnym wydaniu zaprezentujemy teraz w ramach „Wolnej Trybuny” czytelników materiał z następnej korespondencji.

_______
Pamięci Ofiar Kresowej Ojczyzny
Głoszenie prawdy o cierpieniach
rodaków, to wyraz naszej szczerej
pamięci i czci dla wszystkich ofiar
Kresowej ojczyzny. Gdy pochylamy
się nad ich cierpieniem, to wszystkim ofiarom i każdej, z osobna mówimy, że pamiętamy. Ufamy też, że
każdy nowy, kolejny dzień będzie tę
prawdę potwierdzał. Na przekór fali
obojętności, przemilczania i fałszowania prawdy.
W tysiącach miejscowości cierpieli
i, w cierpieniach umierali nasi rodacy Umierali nie dla siebie. Umierali
dla Polski. Bo tam była Polska. Tam
nadal jest Polska; w sercach, i tęsknotach tych, których wypędzono z prawdziwej ojczyzny. Polskość
Kresów wpisana jest na zawsze w
dziedzictwo naszego narodu. Zaś
krew tysięcy, niewinnych ofiar, którą
tamta, Kresowa ziemia została naznaczona, tę prawdę najdobitniej potwierdza. Bo cena Polskości i wolności naszej Ojczyzny, to nie tylko
walka i śmierć tysięcy na wszystkich
frontach II wojny światowej. To także cierpienia i krew męczenników na
Polskich Kresach Wschodnich.
Szczerze ubolewam, jednocześnie
czując złość, wobec haniebnego faktu, że przez dziesięciolecia, kolejne
rządy, nie potrafiły ( bo i nie chciały
z pełną świadomością - w imię prymitywnej, poniżającej poprawności
politycznej ), poradzić sobie, z tak
oczywistym i głęboko patriotycznym
obowiązkiem, przywrócenia Pamięci Kresów i ofiar należnego jej miejsca w pamięci zbiorowej, w historii
i świadomości narodu, i dla prawdy historycznej. Takie zachowania,
to nie tylko przejaw lekceważenia,
ignorancji lub zaniedbania. Oznacza
to także i przede wszystkim jedno.
To była zdrada. Zdrada swojego stanu, narodu i Polski.
A Kresowianie nadal czekają. Czekając na sprawiedliwość i zadośćuczy

nienie przeżywają swój nieukojony
ból, smutek i żal, ale i tęsknotę na
odebraną ojczyzną. Sponiewierani,
najczęściej osamotnieni i osieroceni,
z krzykiem w uszach; śmierć Lachom! Wołaniem o pomoc sióstr i
braci w płonącym, rodzinnym domu.
Później z rozkazem; Macie milczeć!
Przerażająca rzeczywistość. Rzeczywistość nie z tego świata. A jednak
z tego świata. Świata niesprawiedliwego. Ale Kresowianie wiedzą, że
„Sprawiedliwość jest tylko w piekle, w niebie jest łaska a na ziemi
krzyż”. Ten krzyż dźwigali, gdy ich
mordowano. Gdy cierpieli ich bliscy,
sąsiedzi. Później, gdy wyrzucono ich
z ojczystej ziemi. Dźwigają go nadal,
bo o nich zapomniano. Zapomniała
nowa ojczyzna i zapomniał niemal
cały świat.
Kresowianie to wszystko znoszą w
pokorze. Bo „Pokora ma zakurzone
stopy, serce wśród cierni ale duszę w
niebie”. Ta piękna myśl niech będzie
swoistym pocieszeniem w Waszym
bólu, upokorzeniach i łzach.
Tam na Kresach, to nie była bitwa,
jak żołnierski pojedynek. To była
okrutna zbrodnia dokonana na Polskim narodzie przez ludobójców
z UPA. Zbrodniarze nie walczyli.
Zbrodniarze mordowali. Ogrom tych
zbrodni i niewyobrażalne okrucieństwo oprawców spowodowały bezmiar cierpienia tysięcy niewinnej
ludności Kresowej. Tak wielkie cierpienia, które kiedyś zadano naszym
rodakom, w pewnym wymiarze,
zadano także nam teraz żyjącym.
Utożsamienie się nas współczesnych
z Kresowiakami, z ich cierpieniem
pozwala lepiej je zrozumieć i przeżyć wraz z nimi. Nie tworzy bariery między tamtym światem – ich
światem, a naszym. Nie oddziela ich
w czasie, aby byli przeszłością, lub
tym, co minęło. Mam nadzieję, że
pragnieniem wszystkich szczerych
patriotów jest, aby pamięć o Prawdzie Kresów była żywa, a światło tej
Prawdy nigdy nie zgasło.
Czujmy się zawsze Kresowiakami, a
przez ich cierpienie, czujmy się godnymi spadkobiercami ich świadectwa ofiary życia za Polskę. Poczucie
odpowiedzialności za upamiętnianie
tego świadectwa, to wyraz hołdu,
jaki składamy naszym rodakom. Ten
hołd składamy przy symbolicznych
grobach i pomnikach pamięci, w
wielu miejscowościach, w których
są ludzie odważni i wierni prawdzie.
Jeśli chodzi o sprawców zbrodni, to

bandyckie organizacje ukraińskich
nacjonalistów zapisały najokrutniejszą, najbardziej zwyrodniałą i podłą
kartę w dziejach ludzkości. Wielu z
tych bandytów, wyzutych z wszelkich ludzkich uczuć, żyje nadal, a
swoje nikczemne czyny i życie śmie
nazywać bohaterskimi. Świadczy to
jedynie o całkowitej degradacji, i zezwierzęceniu każdego bez wyjątku
członka UPA.
Małość i tchórzostwo bandytów, nie
pozwalały im walczyć po żołniersku
czyli honorowo i, z równymi sobie.
Mordowanie najsłabszych, grabieże i
palenie były ich nikczemnymi dewizami. Wszyscy znamy skrót i nazwę
OUN UPA. Nazwa właściwa, zgodna
z rzeczywistością, powinna brzmieć
OUZ MKD. Organizacja Ukraińskich Zbrodniarzy - Morderców Kobiet i Dzieci. Mordując także swych
braci Ukraińców, którzy nie wyznawali idei zabijania i niszczenia, bandyci z UPA splamili największą hańbą dobre imię narodu Ukraińskiego.
Przez swoje podłe czyny stali się wyrzutkami tego narodu. Wyrzutkami,
którzy do dziś niszczą ten naród od
środka. Przynosząc mu wielkie straty,
wyobcowanie na arenie międzynarodowej i spychanie na margines życia
i rozwoju cywilizowanych krajów
Europy. Aktualna zmowa milczenia i
brak zdecydowanego potępienia, tak
na Ukrainie , jak i w Polsce, odradzających się ruchów neobanderowskich,
czyli bandytyzmu, jakże zgubnie się
do tego przyczynia. Przyzwolenie
władz na gloryfikację zbrodniarzy godzi nie tylko w nasze fundamentalne
wartości narodowe, ale także w godność i szacunek dla nas samych oraz
w szacunek dla tysięcy ofiar i ich cierpienia za Polskę. Prowadzi to w prostej linii do podziałów i oddala Polsko
Ukraińską przyjaźń i partnerstwo.
Ufajmy, że nadejdzie tego koniec.
A my i tak zawsze będziemy mówić
o Kresach, o naszej ojczyźnie, o ich
pięknie ale i, o Prawdzie największego cierpienia. Bowiem „Przemija
tylko to, co jest kłamliwe. Dla prawdy
śmierć nie istnieje”. 		
Przykro bardzo i serce boli, że na
Ukrainie nadal żyje tylu morderców
Polaków i mają wpływ na „niby”
budowanie dobrosąsiedzkich stosunków. Wszak przecież to niemożliwe,
bo „Najpewniejszym znakiem, że jest
się na fałszywej drodze, to oklaski
wrogów”. Jak zatem z nimi budować
zdrowe układy? To przerażające, że
gloryfikatorzy UPA funkcjonują tak
blisko serca Europy. Blisko naszego
kraju. Żeby tego było mało, to na
nasze nieszczęście wielu rządzących
na to pozwala. Gdy niektórzy Polacy
chcą powiedzieć prawdę np. o Kresach ( to dobry przykład – najlepszy ),
to zaraz ktoś protestuje np. jakiś ambasador, czyli ambasador kłamstwa.
Protestuje też polityk i to „nasz” polityk. Nasuwa się pytanie, czy jesteśmy u siebie? Do czego doszedł nasz
kraj? Można więc zacytować za Dostojewskim: „Nie ma rzeczy bardziej
niewiarygodnej od rzeczywistości”.
Ta myśl odnosi się do tego, co dzieje
się aktualnie w naszym kraju, ale także do tego, co wydarzyło się na Kresach.
Zbyt często w telewizji i prasie karmią nas przyziemnymi i pustymi sprawami. Wszystko po to, aby odwrócić
uwagę i skupić naród na konsumpcji.
Na tym, aby mieć, a nie być. Właśnie
nie być Polakami. Zapomnieć nawet
o pamięci, o ważnych wydarzeniach
naszej historii. Należy ubolewać,
że dla niektórych Polaków doraźne
interesy są ponad cierpienia tysięcy
rodaków. Ile i, w jaki sposób garstka
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patriotów musi jeszcze mówić i udowadniać, że to było największe pod
względem okrucieństwa ludobójstwo
w dziejach ludzkości. Jak dotrzeć do
zamkniętych lub obojętnych serc i
umysłów innych Polaków. Jak przemówić do wyobraźni, by jej oczami
zobaczyli tysiące niewinnych Polskich dzieci, którym nie dane było
dorosnąć. Którym np. odcinano głowy, ręce, nogi, ale powoli, i po kawałku, aby cierpiały jak najdłużej.
Niewyobrażalne. Jednak prawdziwe.
Ks. Kard. Stefan Wyszyński powiedział kiedyś: „Światu potrzeba więcej
wrażliwych serc i mniej zimnej stali”.
Tej wrażliwości życzę wszystkim.
Przede wszystkim tym, którym prawda i cierpienie naszych rodaków na
Kresach są obojętne.
				
Henryk Dzięcioł
_____________

Szanowna Redakcjo!

Przesyłam
odpowiedź (poniżej)
z Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w sprawie błędnych
informacji dotyczących mogiły
zbiorowej żołnierzy Wołyńskiej
Brygady Kawalerii poległych we
wrześniu 1939 roku i pochowanych
w Miedźnie, które znalazły się w
ogólnopolskiej komputerowej bazie
cmentarzy wojennych http://groby.
radaopwim.gov.pl/grob/9959/ (mój
list z 26.10.2011r.)
Z poważaniem
Bożena Ratter

Zaproszenia

prawiana w obrządku ormiańsko-katolickim.
Wiecej informacji:

Szanowni Państwo! Drodzy
Przyjaciele!
Serdecznie zapraszam:
Czwartek, 1 grudnia, g. 18.30
- Sochaczew - sala przy kościele św. Wawrzyńca w cen trum miasta - spotkanie autorskie.
Piątek, 2 grudnia g. 18.00 Warszawa - Stowarzyszenie
Wolnego Słowa - ul. Marszałkowska 7 (wejście od ul.
Zoli) - spotkanie autorskie i
promocja książki "Nie zapomnij o Kresa ch".
Sobota, 3 grudnia - Warsza wa g. 10.00
Dzień Ormiański
w Domu Spotkań z Historią
przy ul. Karowej 20.
g. 18.00 - Msza św. w Kościele Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w intencji
ks. abp Józefa Teodorowicza
oraz zmarłyc h i wiernych Archidiecezji Lwowskiej od-

h t t p : / / w w w. i s a k o w i c z . p l /
index.php?page=news&kid=131&pkid=132&nid=5250

2012

Niedziela, 4 grudnia, g.
12.00 - Kraków - msza św.
ormiańskokatolicka intencji
ks. abp Józefa Teodorowicza
oraz zmarłych i wiernych Archidiecezji Lwowskiej w kościele Miłosierdzia Bożego
przy ul. Smoleńsk. Po nabo żeństwie podpisywanie książek.
Środa, 7 grudnia, g. 18.30 Krosno - kościół ojców kapucynów - msza św. za Ojczyznę. Po niej wykład o Kresach
i spotkanie autorskie.
Czwartek, 8 grudnia, 16.00
- Bytom - Centrum Kresowe
przy ul. Moniuszki 13 - pro mocja książki "Nie zapomnij
o Kresach".
Szczęść Boże!
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
www.isakowicz.pl

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz Dom Spotkań z
Historią zapraszają na
Dzień Ormiański w DSH
3 grudnia 2011, sobota, godz. 10.00
- 19.00, ul . Karowa 20
Nawiązując do tradycji grudniowych spotkań warszawskich Ormian zapraszamy na prezentacje
multimedialne i warszaty dla dzieci
poświęcone dziedzictwu i kulturze
Ormian polskich. Sobotnie popołu
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dnie dedykujemy postaci ks. abp.
Józefa Teodorowicza przypominając jego niezwykłą sylwetkę i
czerwcowe uroczystości na Cmentarzu Obrońców Lwowa związane
z ponownym Jego pochówkiem.
Wieczorną mszę świętą w obrządku
ormiańsko-katolickim odprawi w
Kościele Wizytek ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpastrz Ormian,
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii południowej z siedzibą w Gliwicach.
Dom Spotkań z Historią, Warszawska Inicjatywa Kresowa, ul. Karowa
20, 00-324 Warszawa, www.dsh.
waw.pl, e-mail: t.kozlowski@dsh.
waw.pl, tel. 022 255 05 50, 022 255
05 00
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Nie zapomnij wydrukować bieżącego
numeru Kresowego Serwisu Informacyjnego
i przekazać go Kresowianom którzy jeszcze nie mają dostępu do Internetu.
To nie tylko Twoja gazeta, to gazeta która
łączy wszystkich Kresowian

Partnerzy medialni
www.radiownet.pl

www.isakowicz.pl

Kresowy Serwis Informacyjny dostępny jest również
w repozytorium Biblioteki Narodowej
www.milno.pl

www.olejow.pl

www.ivrozbiorpolski.pl/

www.kresowianie.info/

www.polskiekresy.pl
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