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Odznaczeni Gwiazdą Czerwona pięcioraPrzemyśla
mienna gwiazda na
8 września 2019 r. odbyło się uroczy- niebie polskich Kreste odsłonięcie i poświęcenie obeli- sów
sku pamięci ks. płk Józefa Panasia na
Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu, nadanie imienia ks. płk J. Panasia
sali wykładowej I Liceum Ogólnokształcącego ...strona 16

Dzisiejsza młodzież już tylko z historii dowiaduje się o odzyskaniu przez
ich kraj pełnej i prawdziwej niepodległości. Jeżeli natomiast trafiają na
wspomnienia.... strona 28

”Wampir z Bieszczad Woronucha wieś na
w Dolinie Potoku Wołyniu
Ulicz”
Ucieczka! W marcu 1942 roku zoW dniu 22.09.2019 roku w miejscowości Nova Sedlica na Słowacji (naprzeciw polskiej wsi Wetlina) odbyła
się prezentacja książki (w języku słowackim), już trzeciej z serii, pod nazwą « Medzi troma....strona18

staję wywieziony do obozu pracy w
Równem. Jestem z kolegą Adolfem
Brisiło, spotykam tam również koleżankę szkolną Halinę Daczkowską
z Janówki. Po sześciu tygodniach ładują nas do transportu. .....strona 32

Moje Kresy-StanisłaGalicja wymyślona wa Mełech cz.3
przez chytrość au- Latem 1943 roku przeżyłam łapankę
striacką O pełnej wydarzeń, we Lwowie. Któregoś lipcowego
ale logicznej, spójnej i mającej sens
historii Europa jutra. Silna czyli jaka?
– to główne przesłanie, które przez
trzy wrześniowe dni będzie przyświecać uczestnikom XXIX Forum
Ekonomicznego w Krynicy. Województwo Małopolskie jest partnerem
.....strona 19

Gen. Stanisław Maczek jeden z legendarnych dowódców wojska polskiego, za swoje umiejętności i dokonania,
podczas II wojny światowej, został nagrodzony przez komunistyczne władze PRL pozbawieniem obywatelstwa
i skazany na zapomnienie jak wszystko co miało coś wspólnego z Kresami Wschodnimi II RP. Mimo, że „Był
żołnierzem i dowódcą, o którym mawiało się, że nie przegrał żadnej bitwy”.. dokończenie na stronie.22

dnia wracałam z pracy koło Politechniki, akurat szłam ulicą Ruską w kierunku Placu Strzeleckiego. Niemcy
szczelnym kordonem otoczyli całe
Stare Miasto i gnali....strona 39

Stracone dzieciństwo

Mój ojciec był inwalidą wojennym i
osadnikiem wojskowym na Wołyniu.
Nie mając synów, wychowywał nas:
Bronię, Halinę, ......strona 43

Ludobójstwo dokonane przez ukraińskich zbrodniarzy na
Polakach w latach Bezimienni nauczy1939-1947
ciele zamordowani
“Albo bude Ukraina, albo lacka krew przez nacjonalistów
po kolina”. Roman Szuchewycz ukraińskich: prośba
(“TaraS Czuprynka”) – hołowny ko- o pomoc.
mandyr UPA. Klęska wojsk Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej w
wojnie z Polską w 1919 r. była jedną
z przyczyn narodzin .....strona 20

Poniżej znajduje się lista 62 miejscowości , gdzie zostali zamordowani
przez nacjonalistów ukraińskich polscy nauczyciele, którzy występują
jako ofiary .......strona 45

Dytiatyn - Polskie
Dom dla naszych roda- IX Międzynarodo- Praworządni, uczci- Termopile
„Medalionik”- Kreków z Kresów, Syberii, we Spotkanie Miło- wi, cnotliwi i szla- Katarzyna Gójska rozmawia z prof. sowa powieść Feliksa
Kazachstanu.....
śników Ziemi Wo- chetni.
Glińskim w TV Republika o nie- Trusiewicza
Pierwszy w Polsce Dom Spotkań z łyńskiej
i Kresów 22 września 2019 roku na Cmenta- mieckiej wizji polityki historycznej. Feliks Trusiewicz to autor kilku ksiąKresami jest coraz bliższy urzeczy- Wschodnich -Świąt- rzu Wojskowym na Powązkach w Czy była realizowana w Polsce nie- żek o jego ziemi rodzinnej- o Woływistnienia. Do Domu Kresowego niki 2019
Warszawie, na lawecie złożone zo- miecka polityka historyczna, fałszu- niu. Czytałam już powieść Feliksa
będą sprowadzani nasi Rodacy z
Kresów, Kazachstanu i Syberii. Inicjatywa powstania domu kresowego
powstała już..... strona 2

Tradycyjnie w drugi weekend września w małej, ale „wielkiej sercem”
wsi Świątniki gm. Sobótka, u stóp
góry Ślęza na ....strona 6

stały 22 żołnierskie trumny spowite
biało-czerwonymi flagami. Odbył
się „godny pochówek bohaterów naszej wolności, ....strona 10

w reżyserii Rafała Brylla to historia
ostatnich dni Kresów Wschodnich II
Rzeczypospolitej oraz początków tak
zwanych Ziem Odzyskanych, oparta
na dramatycznych świadectwach
Polaków wypędzonych.....strona 4

11 listopada 1918 roku po 123 latach
niewoli rozbiorowej Rzeczpospolita
Polska odzyskała należne jej miejsce
w Europie jako niepodległe i suwerenne państwo i w tym Dniu odzyskała niepodległość....strona 9

80 lat temu 17 września sowieci w
zdradziecki sposób rozpoczęli okupację polskich Kresów Wschodnich.
Na rozkaz Stalina, ponad półtora
miliona Polaków wypędzono ze
wschodniej Polski.....strona 14

jąca historię Polski, prowadzona w
interesie Niemiec ..strona 23

Trusiewicza pt. „Hawryłko” i drugą
pt. „Duszohubka” . Obie były bardzo
ciekawe i czytałam ......strona 47

Kalendarium ludobójstwa. Październik Henryk Zbierzhow„Kresy” - film „Ga- Polskie drogi do 75 rocznica przyby- 1944 rok
ski bard Lwowa
zety Lubuskiej” zdo- niepodległości z bo- cia Polskich Sierot
- mój nieustający
był Grand Prix
haterstwem
Orląt syberyjskich do Nosąsiad. Lwowiaku,
Fabularyzowany dokument „Kresy” Lwowskich
wej Zelandii
gdzie spoczywasz?

Kalendarium - strona 24

Śnił połów gwiazd nad Lwowem,
nad łyczakowską nekropolią, dokąd
zapewne wybierał się w nieokreślonej przyszłości, żegnając doczesność
w dniu 6 listopada 1942 roku w swoim domu w Krynicy, .......strona 48
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Ks. płk Józef Panaś - obrońca Polska przeznaczyła
ziemi przemyskiej i lwowskiej- ponad 1 milion USD
na pomoc mieszkańuhonorowany w Przemyślu
Redakcja
com okupowanego
Donbasu..?
Redakcja

W niedzielę, 8 września 2019 r.,
w Przemyślu odbyła się uroczystość
związana z uhonorowaniem ks. płk
Józefa Panasia, kapelana wojskowego, uczestnika walk o Przemyśl.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w kościele garnizonowym
w Przemyślu w intencji śp. ks. płk
Józefa Panasia, której przewodniczył
bp Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej.
W swojej homilii bp Jamrozek ukazał
ks. Panasia, jako przykład wytrwałości i postawy patriotycznej. Po zakończonej Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się na Cmentarz Wojskowy, gdzie odsłonięto oraz poświęcono
obelisk upamiętniający ks. płk Józefa
Panasia. Tam także złożono kwiaty,

a głos zabrali zaproszeni goście,
wśród których
znalazła
się
m.in. Barbara Guzek
z d. Panaś.
Dalsza część
uroczystości
miała miejsce w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, gdzie odbyło się
nadanie imienia ks. płk Panasia jednej
z sal wykładowych, a także promocja
książki pt. „Odznaczeni Gwiazdą
Przemyśla”.
Info
za:
https://przemyska.
pl/2019/09/08/przemyslodsloniecie-obeliskupamieci-ks-plk-jozefapanasia/
Ks. Józef Panaś, urodzony w Odrzykoniu wychowanek przemyskiego
gimnazjum i tutejszego
Wyższego
Seminarium
Duchownego,
żołnierz
II Brygady Legionów,

wsławił się jako organizator obrony Przemyśla w walkach polsko-ukraińskich w listopadzie 1918 r.,
za którą to działalność został odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari. 17 maja 2019 r. w Przemyskiej
Bibliotece Publicznej, z inicjatywy
Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i
Regionu, odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Ks. płk Józef
Panaś – obrońca ziemi przemyskiej
i lwowskiej”. Współorganizatorami
tego wydarzenia były: Przemyska
Biblioteka Publiczna, I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żurawicy oraz Szkoła Podstawowa nr 15
w Przemyślu. http://www.biblioteka.
przemysl.pl/art,963,konferencjapopularnonaukowa-ks-plk-jozefpanas-obronca-ziemi-przemyskiej-ilwowskiej

Jak dowiadujemy
się z portalu: „day.
kyiv.ua” z dnia 29
września 2019 r.,
Polska przekazała ponad 1 milion
USD do Biuro
ONZ ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych, aby
pomóc mieszkańcom wschodniej
Ukrainy.
Przedstawicielstwo Polski w ONZ miała o tym
poinformować na Twitterze.
Należy zauważyć, że Polska przekazała ponad 1 milion USD na pomoc humanitarną dla mieszkańców
okupowanych obszarów obwodu
donieckiego i ługańskiego: 506 000
USD zostało przekazane OCHA na
Ukrainie, a kolejne 508 000 USD
na wspierany przez ONZ Ukraiński
Fundusz Humanitarny.
Administracja ONZ powiedziała,
że na wschodzie Ukrainy około 5,2
miliona ludzi będzie zmuszonych

przetrwać szóstą zimę konfliktu
zbrojnego i podziękowała Polsce za
pomoc.
„Dziękuję UNOCHA i OCHA
Ukraina za umożliwienie nam działania”, Biuro misji ONZ ds. Koordynacji pomocy humanitarnej podziękowało misji.
W zamieszczonym na stronie internetowej MSZ podsumowaniu
wizyty Ministra Jacka Czaputowicza w Nowym Jorku nie zaleźliśmy
jednak wzmianki o przekazaniu
miliona dolarów.

Dom dla naszych rodaków z Kre- Odszedł na Wieczną
Wartę. Kresowianin
sów,
Syberii,
Kazachstanu.....
Redakcja
żołnierz AK i NSZ
Pierwszy w Polsce Dom Spotkań
z Kresami jest coraz bliższy
urzeczywistnienia. Do Domu
Kresowego będą sprowadzani nasi
Rodacy z Kresów, Kazachstanu
i Syberii. Inicjatywa powstania
domu kresowego powstała już
kilka lat temu. Na dawnych
terenach Rzeczpospolitej, a także
Syberii czy w Kazachstanie,
wciąż pozostaje wielu Polaków,
którzy marzą o powrocie do
ojczyzny. Wielu z nich jest już w
podeszłym wieku i choć ostanie
lata życia chcieliby spędzić w
Polsce, gdzie objęci zostaną
opieką i życzliwością rodaków.
Te pragnienia spełniać chce
Fundacja
Studio
Wschód,
inicjator wielu kresowych działań,
takich jak akcja „Mogiłę pradziada
ocal od zapomnienia” czy „Dary
na Kresy”. Powstanie takiego
miejsca marzy się również
kardynałowi
Henrykowi
Gulbinowiczowi. To przyjaciel
i członek fundacji, duchowny
który ma olbrzymi wkład w misję
ratowanie polskiego dziedzictwa
narodowego na Kresach i niesienia
pomocy Polakom mieszkającym
poza granicami Rzeczpospolitej.
Słowo się rzekło, teraz czas
dokończyć budowę! Ośrodek
jest budowany w Straszowicach
pod Wołowem na Dolnym
Śląsku. Miejsce te ma pełnić
również funkcję edukacyjną.
Młodzież będzie spotykać się

tam podczas patriotycznych
pikników; organizowane
będą prelekcje dotyczące
polskiej historii; a Rodacy,
którym
umożliwimy
przyjazd
do
Polski,
osobiście
zaświadczą
o swoim przywiązaniu
i miłości do ojczyzny.
Wolontariusze
akcji
„Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia” postanowili
wesprzeć ekipę budowlaną
i dołożyć również coś od
siebie, by Dom Kresowy
powstał jak najszybciej.
Przy
wykopach
pod
ławy fundamentowe pracowało
wiele osób: uczniowie, ich
wychowawcy, strażacy, harcerze,
studenci i osoby, którym bliska
jest kresowa idea. Nie zabrakło
również inicjatorek akcji „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia”:
Grażyny Orłowskiej-Sondej i
Beaty Pawłowicz. Najmłodsza
z pomocniczek – Konstancja
z
Obornickiego
Centrum
Wolontariatu – nie skończyła
jeszcze 10 lat. Ale już w tym
wieku wie, jak ważne jest
angażowanie się w kresowe
inicjatywy i dawanie czegoś
od siebie. Młodzież co roku
wyjeżdża na kresy i spotyka
się z Polakami pozostałymi
poza granicami naszego kraju.
Doskonale zdają sobie sprawę z
tego, jak wielu z nich chciałoby

Paweł Bendkowski

spędzić ostatnie lata swojego
życia wśród Rodaków. Byliśmy
na Syberii, Kazachstanie i
Kresach Wschodnich. To jak
szybko uda nam się sprowadzić
Rodaków zależy od waszego
wsparcia!.Cały czas zbierane
są fundusze na tę inicjatywę.
Można wesprzeć, https://zrzutka.
pl/j7sxe4
Organizatorem
zbiórki jest: Fundacja Studio
Wschód Pytania odnośnie domu
prosimy kierować na poniższy
adres: Opiekun zbiórki: Artur
Sułkowski - artursulkowski47@
gmail.com
Informacja
za:
http://www.
studiowschod.pl/artykuly/
budujemy-dom-kresowy-domdla-repatriantow-z-syberii-ikazachstanu-zbiorka/

znany jako Kombatant - Poeta W
swojej twórczości
poetyckiej oprócz
wierszy patriotycznych związanych z
bolesną historią Ojczyzny pisał wiersze o różnorodnej
tematyce i poematy historyczne poświęcone naszym
Bohaterom - rtm
Witoldowi Pileckiemu (4 tomy)
i gen. Fieldorfowi ps.
Nil (2 tomy).

Porucznik MIROSŁAW KELLER 23 września 2019 r. w wieku
89 lat odszedł na Wieczną Wartę.
Żołnierz AK i NSZ . Kresowianin - urodzony 7 maja 1930 roku
w miejscowości Holatyn k. Beresteczka na Wołyniu. W Szczecinie i regionie a także poza nim

Uroczystości pogrzebowe
odbyły się w piątek
27 września 2019
roku. O godz.8:30
Msza Św. w kościele p.w. Św.
Kazimierza
przy
ul.
Broniewskiego a ceremonia na
Cmentarzu
Centralnym w Szczecinie w Kaplicy Głównej o godz. 10:30.
Tę informację przekazała pogrążona w głębokim smutku
żona śp. Mirosława Kellera.
Panie Boże, świeć nad Jego Duszą !

www.ksi.btx.pl
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„Pahiatulskie wspomnienia”
Z kart historii.
Christchurch
(Nowa
Zelandia)
Zamach na Józefa w
Elzbieta Hiszczynska-Sawicka
Piłsudskiego we
Lwowie
(1921)
Andrzej Łukawski
Około godziny 21.00 dnia 25
września we Lwowie, kiedy to Piłsudski wychodził w towarzystwie
wojewody Kazimierza Grabowskiego z obiadu wydanego na jego
cześć w ratuszu, zamachowiec (był
nim dwudziestoletni Stepan Fedak
ps. „Smok”) oddał w kierunku Naczelnika kilka strzałów raniąc jedynie wojewodę Grabskiego.
Głównym organizatorem tego zamachu były organizacje związane
z emigracyjną Ukraińską Organizacją Wojskową płk. Jewhena
Konowalca – Komitet Ukraińskiej
Młodzieży oraz Wola. Były to grupy młodzieży ukraińskiej i byłych
oficerów jej armii, którzy drogą
akcji początkowo sabotażu i dywersji, a następnie otwartej walki
zbrojnej z Polską i ZSRR pragnęli
doprowadzić do powołania niepodległego państwa ukraińskiego
na terenach Małopolski Wschodniej oraz Ukrainy Naddnieprzańskiej.
Na zebraniu lwowskich działaczy
Woli zapadła decyzja o zamachu
na Piłsudskiego podczas Targów
Wschodnich. Spiskowcy znali
dokładnie plan jego pobytu we
Lwowie. Wola podzielona została
na grupy pięcioosobowe. Jedna z
nich miała wykonać zamach. Drogą losowania wybrano wykonawcę, którym został Stepan Fedak.
Zaopatrzony w fałszywy paszport
z wizą niemiecką, zaraz po zamachu miał wyjechać do Berlina. W
akcji mieli mu pomagać pozostali
towarzysze z grupy. Student prawa
Dmytro Palijiw miał stać tuż obok
Fedaka, aby zaraz po strzałach
obezwładnić go i wzywać policję.
Z pomocą miał pospieszyć inny
spiskowiec przebrany w mundur
majora Wojska Polskiego. Obaj
mieli wyprowadzić Fedaka z tłumu, wsiąść z nim do wynajętego
samochodu osobowego i rzekomo

odwieźć do więzienia – w rzeczywistości wywieźć za miasto.
Marszałek Piłsudski i wojewoda
Grabowski wsiedli pod ratuszem
do odkrytej limuzyny (Piłsudski
siedział z lewej strony). Samochód
ruszył bardzo wolno, gdy nagle
rozległ się głośny huk. Wojewoda,
pewien, że to wystrzał ze źle wyregulowanego silnika samochodu,
siedział wyprostowany, natomiast
Piłsudski, który od razu poznał,
że to strzał z pistoletu, odruchowo
pochylił głowę. Pocisk minął go
o włos i uderzył w szybę. Padły
kolejne dwa strzały. Jeden pocisk
trafił wojewodę w prawe ramię,
drugi – w lewą rękę. Wojewoda
osunął się z siedzenia, Piłsudski
podtrzymał go. Starszy posterunkowy policji Jakub Skweres rzucił
się na zamachowca i chwycił go
za gardło. Padający Fedak strzelił czwarty raz i ranił się w pierś.
Tłum ludzi rzucił się na niego. Od
niechybnej śmierci uratowali go
policjanci i żołnierze z warty przed
ratuszem, którzy kolbami karabinów roztrącili linczujących.
Jak napisano we lwowskiej gazecie: „Publiczność i posterunkowi
rzucili się błyskawicznie, aby ująć
sprawcę zbrodniczego czynu i byliby go na śmierć zatłukli, gdyby
nie policja, która chcąc go aresztować, wyrwała go z rąk tłumu”.
Kilka tygodni przed zamachem
Piłsudski odbył dłuższe spotkanie
z ojcem zamachowca, prezesem
Ukraińskiego Komitetu Obywatelskiego, również Stepanem Fedakiem, na którym m.in. powiedział
„Jestem przekonany, że tylko ścisły związek między wolną Polską
a wolną Ukrainą może zapewnić
pokój na Wschodzie i pomyślny
rozwój obu bratnich narodów”. W
czasie przesłuchania Piłsudski zeznał, że wyklucza by to Fedak do

Pragniemy poinformować Czytelnikow Kresowego Serwisu Informacyjnego. ze Polacy na ”końcu
swiata” pamietaja o ”Małych”
Sybirakach. W ramach akcji „Narodowego Czytania 2019”, Stowarzyszenie Polaków w Christchurch
uczciło 75. rocznicę przybycia
Polskich Sierot syberyjskich do
Nowej Zelandii („Dzieci z Pahiatua” https://pl.wikipedia.org/wiki/
Dzieci_z_Pahiatua ) ; dodając do
osmiu podstawowych lektur takze trzy książki ze wspomnieniami
Sybiraków, którzy trafili z nieludzkiej ziemi az na Antypody.
Jednym z nich jest Pan Jan
Ro-Wojciechowski
(urodzony
w Ostrowkach koło Drohiczy-

na Poleskiego - obecnie w obwodzie brzeskim), który zawarl
swoje wspomnienia w publikacji
„Polski Nowozelandczyk, nadzwyczajna historia życia dziecka
z Polesia”. Wlasnie jej fragmenty
opisujące napaść sowiecka na Polske, której 80 rocznice wlasnie obchodziliśmy , przywolaly tragedie
i potwornosc tamtych czasow.
Milo nam rowniez donieść, ze
nasza inicjatywa została zauwazona przez Pierwsza Dame
p. Agate Kornhauser-Duda , która w podsumowaniu tegorocznej akcji Narodowego Czytania
w warszawskim Ogrodzie Saskim
powiedziała: „Ósma edycja Narodowego Czytania zbiegła się

z 75. Rocznicą przybycia z Syberii na Nową Zelandię tzw. polskich dzieci z Pahiatua. Podczas
Narodowego Czytania w Nowej
Zelandii, oprócz ośmiu nowel,
były czytane również wspomnienia wydane z tej okazji” (za:
https://www.tvp.info/44296806/
pierwsza-dama-podsumowala-narodowe-czytanie)
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/1516238925339800/videos/
vb.1516238925339800/38012398
2668836/?type=3&theater

niego strzelał, podobnie oskarżony
twierdził, że chodziło mu jedynie
o demonstrację publiczną. Aleksandra Piłsudska w swoich wspomnieniach twierdziła, że jej mąż
wręcz zabiegał o łagodny wymiar
kary dla tego młodzieńca. W wyniku procesu Fedak został skazany
przed lwowskim sądem okręgowym jedynie za zamach na życie
wojewody Grabskiego otrzymując
6 lat pozbawienia wolności (wyszedł przed upływem tego czasu).
Poza głównym sprawcą, oskarżonym było kilkanaście osób, z któ-

rych cztery skazano na dwa i pół
a jedną na półtora roku więzienia.
Warto zaznaczyć, że wśród nich
byli Dmytro Palijiw i Mychajło Matczak późniejsi posłowie
na Sejm RP z ramienia UNDO i
Ukraińskiej Socjalistycznej Radykalnej Partii. Zważywszy na to,
że zamach w rzeczywistości mógł
się zakończyć śmiercią głowy państwa wyroki, jakie padły w procesie świadczą o wyjątkowo liberalnym potraktowaniu oskarżonych
i zręcznej polityce Naczelnika,
który nie chcąc zaogniać stosun-

ków z Ukraińcami zeznał, że to
niemożliwe by to do niego strzelano. Zarówno postawa Naczelnika
wobec zamachowca, jak i późniejsza kariera poselska skazanych
działaczy ukraińskich pokazują,
jak bardzo zawiłe były meandry
stosunków polsko-ukraińskich w
II Rzeczypospolitej oraz jak wiele
cierpliwości wykazały w tej kwestii władze Polski.

Z wyrazami szacunku
Elzbieta Hiszczynska-Sawicka
V-prezes Stowarzyszenia Polaków
w Christchurch.

Opracowanie na podstawie - http://
muzhp.pl/pl/e/1948/zamach-na-jozefa-pilsudskiego-we-lwowie
oraz Wikipedii.
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Na wieczną wartę „Kresy” - film „Gazety Lubuskiej”
zdobył Grand Prix
odszedł por. Filip
34. Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu
Ożarowski
Filmów i Multimediów KSF Niepokalana
ps. „Mietlica” Redakcja
z
27
WDP
AK
Redakcja

Jak poinformował Z Ż NSZ
koło z Chicago w USA, w piątek ( 13 września 2019) o 7.45
rano, na wieczną wartę odszedł
Pan porucznik Filip Ożarowski, który honorowym członkiem
Związku Żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych Koło Chicago.
Filip Ożarowski, pseudonim „Mietlica” urodzony w Zasmykach 31
kwietnia 1922 r. w pow. kowelskim na Wołyniu, był najpierw w
konspiracji ZWZ-AK, później w
samoobronie, następnie wstąpił do
oddziału partyzanckiego pod dowództwem porucznika Władysława
Czermińskiego ps. „Jastrząb”, a następnie żołnierzem 27. Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Mieszkając w USA był aktywnym
kustoszem pamięci o pomordowanych Polakach przez Ukraińców,
prowadził wykłady dla środowisk
patriotycznych i szkół. ( jeszcze
miesiąc temu) Pisał w języku polskim i angielskim, artykuły o „Rzezi
Wołyńskiej” i wydał również książki : „Gdy płonął Wołyń”, „Wolyn
Aflame” i „Wołyńska Grenada”.
Podczas 46. Festiwalu Dziedzictwa Polskiego w Middlesex County Fairgrounds, zgodnie z tradycją
gościem honorowym był porucznik
Filip Ożarowski, pseudonim „Mietlica”. Z tej okazji przeprowadzono
bardzo ciekawy wywiad z por. F.
Ożarowskim w Radiu Rampa 18

czerwca 2019 r., który warto wysłuchać na: https://radiorampa.com/
wywiad-z-filipem-ozarowskimporucznikiem-armii-krajowej/
.
Konsulat Generalny RP w Chicago
z głębokim żalem i smutkiem przyjął wiadomość o śmierci w dniu 13
września 2019 r. porucznika Filipa
Ożarowskiego ps. „Mietlica”, weterana II wojny światowej, ostatniego żyjącego w Stanach Zjednoczonych żołnierza 27. Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej
i naocznego świadka polskiej gehenny na Wołyniu. Niestety podczas choroby nikt z konsulatu nie
odwiedził go, chociaż powinien.
Jak podał „Dziennik Związkowy „
- Polish Daily News ( http://dziennikzwiazkowy.com/polonia/s-p-por-filip-ozarowski-1922-2019/)
Uroczystości pogrzebowe porucznika Filipa Ożarowskiego
odbyły się w sobotę, 21 września.
Msza św. w kościele pw. św. Jana
Brebeuf, 8305 North Harlem
Avenue, Niles, IL 60714 o godz. 11
am. Po mszy św. kondukt żałobny
udał się na cmentarz Wszystkich
Świętych, 700 N. River Road, Des
Plaines, IL 60016. Dzień przed
pogrzebem, w piątek 20 września,
w godz. 3 pm – 8 pm miało miejsce czuwanie przy Zmarłym w
domu pogrzebowym Skaja Terrace Funeral Home, przy 7812 N.
Milwaukee Ave., Niles. (b.s)

Fabularyzowany
dokument
„Kresy” w reżyserii Rafała
Brylla to historia ostatnich dni
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz początków tak
zwanych Ziem Odzyskanych,
oparta na dramatycznych świadectwach Polaków wypędzonych ze swej ojcowizny. Mariusz Kapała/dokumentacja z
planu.

filmami fabularnymi. To nobilitujące dla dokumentu – mówi
reżyser „Kresów” Rafał Bryll.
Jury o filmie „Kresy”: Z każdej opowieści wyziera tęsknota
i miłość za pięknem utraconej
ziemi ojców, gdzie tętniło życie
i żyły zgodnie obok siebie różne
wyznania i narodowości.
W
uzasadnieniu
werdyktu
jury Festiwalu KSF Niepo-

Rafał Bryll, reżyser dokumentu „Kresy”, odebrał w
niedzielę, 22 września 2019 r.,
w Warszawie najważniejszą
nagrodę Festiwalu KSF Niepokalana.
Wyprodukowany przez „Gazetę
Lubuską ” dokument „Kresy”
zdobył Grand Prix zakończonego w niedzielę, 22 września
2019 r., w Warszawie 34. Międzynarodowego Katolickiego
Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana 2019.
Do konkursu nadesłano 64 tytuły z 12 krajów, m.in. z USA,
Szwecji, Wenezueli czy Hong
Kongu. – Wygraliśmy nawet z

kalana 2019 czytamy o „Kresach”: Przerażający dokument
fabularyzowany opowiada o
zbrodniach ludobójstwa dokonywanych na Polakach przez
ukraińskich banderowców za to
tylko, że byli Polakami i katolikami. Aktorzy, na podstawie
dramatycznych świadectw tych
osób, które przeżyły rzeź wołyńską, wcielili się z pokorą w
przedstawiane postacie ukazując olbrzymi ładunek krzywd
i strachu przed okrucieństwem
oprawców oraz śmiercią mordowanych ludzi. Pokazuje też losy
tych Kresowian po wypędzeniu
ze swej ojcowizny, ich tułaczkę

oraz początek życia na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych. Z
każdej opowieści wyziera tęsknota i miłość za pięknem utraconej ziemi ojców, gdzie tętniło
życie i żyły zgodnie obok siebie
różne wyznania i narodowości.
Dziś, w większości tych miejsc
gdzie rozegrały się te tragedie,
jest tylko pustka krajobrazu –
fizyczna i duchowa.
Nasze
„Kresy”
jadą już na kolejne
festiwale!
Tymczasem „Kresy” w reżyserii Rafała Brylla są też w
konkursie głównym
11. Festiwalu Filmowego Niepokorni
Niezłomni Wyklęci w Gdyni (26-29
września 2019 r.) i
w konkursie 20. Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles
(18-24 października
2019 r.).
Produkcja „Gazety
Lubuskiej” – dokument „Kresy” swoją premierę międzynarodową
miał w listopadzie 2018 r. na
28. FilmFestival Cottbus – Festiwalu Kina Europy Wschodniej w Chociebużu.
Informacja za: https://gazetalubuska.pl/kresy-filmgazety-lubuskiej-zdobyl-grandprix-34-miedzynarodowegokatolickiego-festiwalufilmow-i-multimediowksf-niepokalana/ar/
c13-14441975?fbclid=IwAR023aJddgeidPNB R W S n h T Ve v R m E h g b n_0WI9szhsdos5IGCdEmze0HKB0g
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Pielgrzymka w 100. rocznicę Odzyskania
Niepodległości
na
Kresach.
Stanisław Szarzyński

W piątek 13 września 2019r.
członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów
w Przemyślu im. Ks. Bronisława
Mireckiego i Klubu Inteligencji
Katolickiej w Przemyślu wraz
z sympatykami z Warszawy,
Częstochowy Rzeszowa i innych
miast wyruszyli na pielgrzymką na Kresy. Duchowym przewodnikiem pielgrzymki był kapelan ks. prałat Stanisław Czenczek
oraz ks. Mieczysław Faruń -przemyski salezjanin- i ks. Stanisław
Chrapek z Cierpisza k/Łańcuta.
Była to wyjątkowa pielgrzymka pamięci o polskich żołnierzach, w 100. rocznicę odzyskania
niepodległości, których walka
o niepodległość na Kresach zakończyła się w 1919 roku. W tym
dniu zwiedziliśmy Halicz, Stary
Halicz /Kryłos/ i Stanisławów,
a
wieczorem
uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przez naszych księży
w intencji pielgrzymki, w polskim
kościele pw. Chrystusa Króla
w Stanisławowie. W sobotę spod
hotelu „Nadija” wybudowanym
w czasach władzy radzieckiej na
miejscowym cmentarzu, udaliśmy się wynajętym autobusem do
Klasztoru w Bołszowcach, skąd
kolumna autobusów z pielgrzymami, była pilotowana po bezdrożach przez miejscową policję
do miejscowości Dytiatyn, gdzie
uczestniczyliśmy w uroczystości
państwowej w miejscu bitwy Polaków z wojskami bolszewickimi.
Tu w heroicznych walkach z bolszewikami, poległo 97 polskich
żołnierzy. Gdy zabrakło amunicji
Polacy walczyli do końca na ba-

gnety. Z pośród poległych żołnierzy udało się ustalić 59 nazwisk,
które widnieją na tablicach panteonu czci i chwały, zbudowanego
w 2015r. w miejscu dawnej kaplicy. W 1991 roku na tablicach
Grobu Nieznanego Żołnierza
w Warszawie, przywrócona została nazwa Dytiatyn, jako jedno
z miejsc najważniejszych polskich bitew. W pamięci Polaków
pozostała ona jako drugie po
Zadwórzu „Polskie Termopile”.
Uroczystość w Dytiatynie rozpoczęto Mszą św. w intencji poległych żołnierzy w 99 rocznicę Ich
bohaterskiej śmierci oraz w intencji pokoju na Ukrainie. Mszy św.
przewodniczył i wygłosił kazanie
ks. biskup Marian Buczek, były
ordynariusz diecezji charkowsko
– zaporoskiej, z udziałem kilkunastu księży z Polski i Ukrainy,
w tym także księży przemyskiej
pielgrzymki.
W homilii biskup przypomniał
historię walk odrodzonej Rzeczypospolitej
w zwycięskiej
Bitwie Warszawskiej z bezbożnymi wojskami bolszewickimi,
w tym także, miesiąc później
w Dytiatynie. Wspomniał też o
wojnie na wschodniej Ukrainie,
która trwa już 4 lata, a świat zapomniał o tej wojnie i nic nie robi
by ją powstrzymać. We Mszy św.
i uroczystości uczestniczyli Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, kierownik Konsulatu Katarzyna Sołek, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Panią dyr.
Krystyną Sołańską, żołnierze
z 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Macz-

ka ze Świętoszowej, ”Strzelcy”
ze Lwowa i Gliwic, członkowie
Organizacji Polskich ze Lwowa
i Stanisławowa, członkowie Klubu Gazety Polskiej z Gliwic,
mieszkańcy Dytiatyna i okolic,
oraz 45 osobowa grupa pielgrzymów z flagami biało- czerwonymi
i niebieską flagą z herbem
Przemyśla, reprezentująca Stowarzyszenie Pamięci Polskich
Termopil i Kresów w Przemyślu
im. Ks. Bronisława Mireckiego.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły na pomniku kwiaty i zapalone znicze pamięci. Uroczystość uświetniła patriotycznym występem, młodzież z Polskiej Szkoły im. Karoliny Lanckorońskiej z Nowego Rozdołu.
Organizatorami uroczystości byli
o. Andrzej Wanat – proboszcz
Klasztoru
w
Bołszowcach,
o. Bronisław Staworowski – ekonom prowincji, Wiesława Holik
i Szymon Hatłas.
Po uroczystościach w tym dniu,
zwiedziliśmy Klasztor w Bołszowcach, kościół w Krynicy,
przedwojennym
Korościatynie, gdzie w niedzielę 28.lutego
1944r. ukraińscy nacjonaliści
z OUN-UPA zamordowali Polaków. W Buczaczu zobaczyliśmy piękny ratusz, Klasztorny
Kościół Podwyższenia Krzyża
-dzisiaj cerkiew, a także kościół
farny Wniebowstąpienia Bogurodzicy, zwrócony po okresie
władzy radzieckiej w 1991r.,
w którym przy restauracji zabytku i odbudowie parafii pracował
śp. ks. prałat Ludwik Rutyna.
Kolejną noc spędziliśmy w gościnnym Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu, gdzie od
1997 roku po powrocie, siostry
rozwijają dzieło Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911), założycielki Zgromadzenia Sióstr

Niepokalanek. Dzisiaj w kaplicy
klasztornej króluje od 2002roku
kopia figury Matki Bożej Jazłowieckiej, słynąca licznymi
łaskami i cudami.
Oryginał
figury Matki Bożej Jazłowieckiej od 1946r. znajduje się w
Klasztorze Sióstr Niepokalanek
w Szymanowie pod Warszawą.
W kolejnych dniach naszej pielgrzymki odwiedziliśmy kościoły
m. in. w Czortkowie, Złoczowie, Trembowli, Mikulińcach,
Busku i Żółkwi, w tym również
te zamienione dzisiaj na cerkwie, jak w Tarnopolu. Zapaliliśmy znicze na polskich grobach: na zabytkowym polskim
cmentarzu w Mikulińcach, przy
Panteonie
„Orląt
Złoczowskich” i 600 zamordowanych
w czerwcu 1941 roku przez
NKWD w Złoczowie, żołnierskich mogiłach z 1920r. w Busku,
Cmentarzu Obrońców Lwowa
i Łyczakowskim.
Zwiedzaliśmy również zamki i pałace
(w większości w ruinach) w Haliczu, Jazłowcu, Czortkowie, Tarnopolu, Złoczowie, Mikulińcach,
Trembowli, Podhorcach, Olesku
i Żółkwi, ślady naszej kultury
i
dziedzictwa
narodowego.
W piątym dniu pielgrzymki,
17 września 2019r, w 80 roczni-

cę agresji sowieckiej na Polskę
uczestniczyliśmy we Mszy św.
w Kaplicy Cmentarza Obrońców
Lwowa, w intencji poległych
w obronie Ojczyzny, a także
za spoczywających na cmentarzu Łyczakowskim. Po Mszy
św. udaliśmy się do grobu śp. Eugeniusza Cydzika i Jego małżonki Czesławy – Kustoszy Pamięci
Narodowej, by pomodlić się
w Ich intencji, w 7 rocznicę
śmierci Pana Eugeniusza dzięki,
któremu powstało Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i
Kresów w Przemyślu im. ks. Bronisława Mireckiego. Serdecznie
dziękuję wszystkim pielgrzymom, a szczególnie tym z odległych miejscowości od Przemyśla. Dziękuję bardzo serdecznie
księżom, duchowym przewodnikom ks. prałatowi Stanisławowi
Czenczkowi, ks. Mieczysławowi
Faruniowi i ks. Stanisławowi
Chrapkowi, dzięki, którym pielgrzymka miała wyjątkowy, katolicki i patriotyczny charakter.
`
Z kresowym pozdrowieniem,
Stanisław Szarzyński, prezes
Stowarzyszenia Pamięci Polskich
Termopil i Kresów w Przemyślu,
organizator pielgrzymki

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

1 października 2019 - strona 6

www.ksi.btx.pl

IX Międzynarodowe Spotkanie Miłośników
Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich
-Świątniki 2019
Wręczenie Sztandaru i odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu.

Eugeniusz Szewczuk

Tradycyjnie w drugi weekend
września w małej, ale „wielkiej sercem” wsi Świątniki gm. Sobótka, u
stóp góry Ślęza na Dolnym Śląsku
odbyły się dwudniowe uroczystości
i spotkanie kresowian niemal z całej Polski. Było to IX Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi
Wołyńskiej i Kresów Wschodnich.
Tym razem głównym tematem
owego spotkania była 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i
100. rocznica powstania Flotylli
Pińskiej.
Organizatorami spotkania pod Honorowym Patronatem Wojewody
Dolnośląskiego Pawła Hreniaka

było Towarzystwo Miłośników
Kultury Kresowej we Wrocławiu,
Środowisko Wrocławskie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej oraz parafia św. Józefa
w Nasławicach na czele z proboszczem parafii ks. Adamem Łopuszyńskim.
Flotylla Pińska odegrała istotną
rolę w walkach z bolszewikami w
latach 1919 - 20 na Kresach Rzeczypospolitej i która zakończyła
tragicznie swą służbę w marynarce
wojennej II RP we wrześniu 1939
roku. „Polska Flotylla Rzeczna
powstała 19 kwietnia 1919 roku.
Wówczas dowództwo Wojska

Polskiego zorganizowało z trzech
kutrów patrol morski na Prypeci.
Wziął udział w starciach z flotą
bolszewicką pod Horodyszczem w
lipcu 1919 roku. Później jednostki
Wojska Polskiego z udziałem okrętów wojennych dokonały udanego
desantu, który zmusił czerwonoarmistów do wycofania się z Łunińca. W marcu 1920 roku flotylla brała udział w walkach pod Mozyrzem
i w ofensywie kijowskiej, gdzie pod
Czarnobylem pomyślnie atakowała
pododdziały Armii Czerwonej. Jednak po tym, jak bolszewicy rozpoczęli ofensywę na Zachód i zajęli
międzyrzecze Prypeci, polscy marynarze zmuszeni byli zatopić swoje okręty i cofnąć się.
Odrodzenie Flotylli Pińskiej rozpoczęło się po podpisaniu traktatu

ryskiego. W 1922 roku główną
bazą flotylli został Pińsk. W mieście zbudowano Komendę Portu
Wojennego, koszary, magazyny i
hangary. W latach 1930. główną
siłą Flotylli Rzecznej Polskiej Marynarki Wojennej było 6 monitorów
uzbrojonych w haubice 100 mm i
działa 75 mm, 3 łodzie kanonierskie, 2 okręty obrony przeciwlotniczej i 2 kutry patrolowe. Dodatkowo 7 trałowców powinno było postawić zagrody minowe. Od 1927
roku dowódcą Flotylli Pińskiej
był komandor, absolwent Korpusu

Morskiego w Petersburgu Witold
Zajączkowski. Dzięki temu wybitnemu oficerowi udało się istotnie
zmodernizować „flotę pińską”.”
Wydarzeniu temu poświęcona była
specjalna wystawa przygotowana
przez Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu.
Szczegółowy program międzynarodowego spotkania kresowian w
Świątnikach przewidywał m.in.
uroczystą Mszę św. w intencji ofiar
II wojny światowej i marynarzy
Flotylli Pińskiej sprawowaną przez

www.ksi.btx.pl
Metropolitę Wrocławskiego abp
Józefa Kupnego z udziałem pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Z wiernymi
w Świątnikach regularnie modli się
abp Józef Kupny.
Jednakże tym razem Mszy św.
przewodniczył ks. dr Adam Łuźniak, wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej. Słowo Boże do
zebranych skierował ks. kmdr dr
Zbigniew Jaworski ze Szczecina.
Kulminacyjnym punktem Eucharystii było nadanie i poświęcenie
sztandaru Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej. To duże
wyróżnienie dla działaczy i członków tego Towarzystwa. Sztandar
zaprojektował
przewodniczący
koła TMKK w Brzegu - Eugeniusz
Szewczuk, zaś graficznie opracował Mirosław Czoppa.
Z laudacją wystąpił ks. Zbigniew
Słobodecki, proboszcz z parafii św.
Andrzeja Boboli w Miliczu, który
przed 9 laty zapoczątkował kresowe spotkania w Świątnikach, jako
proboszcz miejscowej parafii w
Nasławicach.
„Sztandar ma jednoczyć i przypominać o więzi tych, którzy mają
Kresy w sercu i którzy z Kresów
pochodzą. Dobrze by było, by ten
sztandar miał za miejsce swojej
siedziby Świątniki i był przechowywany właśnie tutaj u Matki
Bożej, bo tu przynajmniej raz w
roku wszyscy przybywamy by się
zjednoczyć. Niech z tego miejsca
wyrusza zawsze tam, gdzie będzie
pisana nowa historia – mówił ks.
Zbigniew Słobodecki.
Gdzie nie ma krzyża, tam pamięć
prowadzi tylko do zemsty. Tam
gdzie jest krzyż, tam pojawia gotowość do przebaczenia. W tych
czasach, w jakich przypadło nam
żyć, módlmy się o to, by krzyża
nie zabrano nam z przestrzeni publicznej. Módlmy się, by krzyżem
naznaczone były nasze działania,
nasze myślenie, nasze postępowania. By krzyż stał w centrum naszego osobistego życia i życia naszych rodzin. By kształtował nasze
myślenie, słowa i uczynki, mówił
wikariusz generalny archidiecezji
wrocławskiej ks. Adam Łuźniak,
święcąc sztandar Towarzystwa
Miłośników Kultury Kresowej. Poświęcony sztandar przejął poczet
sztandarowy składający się z działaczy Towarzystwa: Stefana Kuriatę, Teresę Brewczak i Tadeusza

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
Żygadło.
Dziękuję organizatorom świątnickiego spotkania, czyli Towarzystwu Miłośników Kultury Kresowej za te 9 lat pamięci o naszej
historii, tożsamości i kulturze kresowej. Trudno jest zrozumieć duszę
Polaka bez znajomości Kresów.
Symbolicznym podziękowaniem
za te działania Towarzystwa niech
będzie odznaczenie nadane przez
wicepremiera Piotra Glińskiego
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” mówił wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, przekazując odznakę
na ręce prezesa TMKK Ryszarda
Marcinkowskiego.
„Towarzystwo Miłośników Kultury
Kresowej powstało po to, by pomagać Polakom w przyswajaniu wiedzy o polskich Kresach, o ich kulturze i nauce, o wielowiekowej tradycji i życiu wielu narodów w jednym kraju. Pragniemy ocalać przed
zapomnieniem dzieła wielkich
rodaków. Pragniemy nowemu pokoleniu Polaków pokazywać tamten świat, ponieważ głęboko wierzymy, że ludzie i narody rozwijają
się dzięki ciągłości historycznej.
Chcemy jeździć na dawne Kresy
i odnajdywać groby najbliższych,
stawiać im krzyże i nagrobki.
Pragniemy, w miarę możliwości, odbudowywać popadające w
coraz większą ruinę cmentarze i
świątynie. Pragniemy też pomagać Polakom mieszkającym na
tamtejszych ziemiach. Nie możemy zapomnieć o Kresach. Nie
wolno dopuścić do zrujnowania
polskich cmentarzy. Nie można zapomnieć o korzeniach. I co
ważne, pragniemy, tutaj, w Polsce,
nieść ten kaganek kresowej oświaty i kultury do szkół, bibliotek,
domów kultury i na uniwersytety.
Pragniemy, by nasza młodzież
szanując historię i tradycję swoich
przodków, równocześnie poznawała swoich rówieśników z Ukrainy,
Białorusi i Litwy i razem z nimi budowała lepszy i mądrzejszy świat w
oparciu o prawdę.”
Tak mówił Stanisław Srokowski
(Prezes TMKK w latach 20092010), autor m.in. książki „Nienawiść”, na podstawie której powstał
scenariusz głośnego filmu „Wołyń”
w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.
Po Mszy św. na niewielkim cmentarzu przy kościele NMP Matki
Bożej Bolesnej w asyście Kompani Honorowej Wojska Polskiego,
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk
Lądowych we Wrocławiu, pocztów
sztandarowych i licznie zebranych
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uczestników uroczystości, nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy
– pomnika.
Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej Ryszard
Marcinkowski oraz kpt. Jan Pyś,
dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, odsłonili jedyny w Polsce pomnik poświęcony
marynarzom Flotylli Pińskiej.
Poszczególne delegacje i kresowianie złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod odsłoniętą tablicą pamiątkową. Były przemówienia, salwa
honorowa i Apel Pamięci.
W poprzednich latach w tym miejscu upamiętniono m.in. żołnierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza, Żołnierzy Cichociemnych na Kresach,
27 Wołyńską Dywizję Piechoty
Armii Krajowej, Narody Kresów.
W szczególny sposób każdego roku
pamięta się tu o Ofiarach Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.
W bardzo bogatej części artystycznej dwukrotnie wystąpiła entuzjastycznie przyjęta orkiestra dęta
z Novego Malina na Morawach
w Czechach „Morawscy Muzykanci”, a także zespoły wokalno – instrumentalne i śpiewacze z
Dolnego Śląska i Opolszczyzny –
„Jeleniogórzanie” z Jeleniej Góry,
„Malinianie” Maliny gm. Wisznia
Mała, „Kultywator” z Brzeziej Łąki
gm. Długołęka, „Ratowiczanie”
z Ratowic gm. Czernica i „Leśne
Echo” z Brzegu na Opolszczyźnie,
na którego koncert czekali z utęsknieniem do końca wszyscy kresowianie. Zespół wokalny „Leśne
Echo wystąpił jako ostatni, potem
ustąpił miejsca czeskim muzykom.
Kresowianie nie zawiedli się, przy
dźwiękach muzyki bawili się do
późnych godzin nocnych.
Drugi dzień IX Międzynarodowych
Spotkań Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich (niedziela 15 września), to uroczystości
odpustowe ku czci Matki Bożej
Bolesnej przy Cudownym Obrazie
NMP z Niewirkowa na Wołyniu.
Co roku przybywają na nie Narody Kresów na czele z Ukraińcami i
Czechami, Niemcami i Olendrami,
Ormianami i Żydami. W części artystycznej drugiego dnia wystąpiły
zespoły z powiatu wrocławskiego,
gmina Mietków „Listek Koniczyny”, „Sami swoi” oraz chór „Jubilat” z Domaniowa.
Rozrzuceni po całej Europie byli
mieszkańców Kresów Wschodnich
i ich przyjaciele co roku spotykają
się w Świątnikach k. Sobótki.
Świątnickie spotkania mają już
swoją markę i tradycję. Kresowa modlitwa i biesiada to często
międzypokoleniowe wydarzenie,
które przekazuje pałeczkę polskości w sztafecie historii. Gdyby
prześledzić te wszystkie spotkania
wcześniej, to bardzo łatwo można
zauważyć, że mają one charakter
wspomnieniowy, ale także edukacyjny. Chcemy, by ludzie uczyli się
historii Kresów Wschodnich. Kresowianie spotykali się na początku
ze względu na wspólną historię,
więzy krwi, sąsiedztwo. Ale teraz,
gdy jest ich coraz mniej, należy

przekazywać naszą historię następnym pokoleniom - mówi Jerzy
Rudnicki, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Za rok o tej porze jubileuszowe X
Spotkanie Miłośników Ziemi Wo-

łyńskiej i Kresów Wschodnich. Nie
powinno Was tam zabraknąć ! Ta
daj Boży zdrowi !
tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk
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Z prasy polonijnej
W Tynnem uczczono pamięć „Zlekceważone ludobójstwo”:
żołnierzy Korpusu Ochrony w Łucku trwa wystawa dotycząca
masowych mordów na wołyńskich
Pogranicza
MONITOR WOŁYŃSKI
Romach
Z inicjatywy Harcerskiego Hufca «Wołyń» we wsi Tynne
(rejon sarneński w
obwodzie rówieńskim) uczczono pamięć żołnierzy KOP,
którzy w 1939 r.
stawili opór Armii
Czerwonej.

14 września w Tynnem rozpoczął się
zlot harcerzy Hufca «Wołyń», którzy
wspólnie z uczniami i nauczycielami z miejscowej szkoły uporządkowali teren przy bunkrze z
dawnej linii umocnień na granicy
polsko-radzieckiej położonym
niedaleko cerkwi Świętej Paraskewy. Młodzież polska i ukraińska wspólnie uczestniczyła w
grze terenowej.
W następnym dniu, 15 września,
harcerze i uczniowie z Tynnego przybyli na uroczystości, w
których wzięli udział także wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Piotr Matusiak,

MONITOR WOŁYŃSKI
Do 27 września w Łucku można obejrzeć wystawę poświęconą prawie niezbadanej historii
masowych
mordów
Romów na terenie Wołynia.

przewodniczący Niemowickiej
Społeczności Lokalnej Wiktor
Sawczyn, starosta wsi Tynne
Ołeksandr Trochymec, dyrektor
szkoły w Tynnem Wołodymyr
Tyteczko, proboszcz miejscowej parafii Świętej Paraskewy o.
Ołeksij Buchało wraz z parafianami, dyrektor Centrum Dialogu
Kostiuchnówka Chorągwi Łódzkiej ZHP harcmistrz Jarosław
Górecki i harcerze z Koluszek
(woj. łódzkie), przedstawiciele
Towarzystwa Kultury Polskiej
na Rówieńszczyźnie im. Władysława Reymonta oraz miejscowi
mieszkańcy..

Wystawa «Zlekceważone ludobójstwo» działa od 13 września w Wołyńskim Muzeum
Krajoznawczym. Składa się z
20 tablic prezentujących dokumenty archiwalne oraz rodzinne zdjęcia opowiadające osobiste historie tych, którzy mieli
szczęście przeżyć ludobójstwo,
w szczególności w rejonach koszyrskim, ratnieńskim, kowelskim, łokackim i horochowskim.
Wystawa jest wynikiem projektu
badawczego «Zlekceważone ludobójstwo. Losy Romów na terenie okupowanej Ukrainy podczas
II wojny światowej» mającego
na celu zapoznanie szerokiej
ukraińskiej publiczności z faktami nazistowskiego ludobójstwa dokonanego na Romach.
Organizatorami są niemiecki
związek «Inicjatywa edukacyjna
na rzecz pokoju» i Ukraińskie

Centrum Historii Holokaustu
we współpracy z Wołyńską Obwodową Organizacją Ukraińskiego Towarzystwa Ochrony
Zabytków Historii i Kultury.
Przedstawicielka Ukraińskiego
Centrum Historii Holokaustu,
Iraida Majdaneć, przypomniała,
że na terytorium Ukrainy projekt był realizowany w trzech

etapach. Podczas pierwszego
– wiosną 2018 r. – naukowcy
badali trudną sytuację Romów
podczas II wojny światowej na
Ukrainie. Podróżowali do różnych regionów kraju, w których
spisywali relacje świadków wydarzeń, w tym pamiętających
masowe egzekucje. Łącznie
opracowali ponad 50 świadectw.

Klub Nauczycieli Języka
ABC kultury polskiej: Franciszek
Polskiego zaczyna
Żmurko – malarz salonowy
działalność
MONITOR WOŁYŃSKI
Od września 2019
r. przy Ambasadzie
RP w Kijowie uruchomiono projekt
«Klub Nauczycieli
Języka Polskiego».
Klub przeznaczony
jest dla wszystkich
nauczycieli uczących języka i kultury polskiej w ramach ukraińskiego
systemu oświaty na
poziomie podstawowym i średnim.
Celem inicjatywy – jest:
– wsparcie nauczycieli języka polskiego, w tym udostępnienie wiedzy
o kursach, programach i projektach
doszkalających;
– wsparcie inicjatyw edukacyjnych
w zakresie wiedzy o Polsce, kulturze
i języku polskim;

MONITOR WOŁYŃSKI
Kolejny wyjątkowy malarz, należący, niestety, do grona artystów nieco dzisiaj zapomnianych.
Dziwnymi prawami rządzą się
czasem sympatia i uwielbienie
kolejnych pokoleń dla uznanych
mistrzów.
Nazwisko, które nie powinno pokryć się kurzem, dziś wymaga
przypomnienia.

– pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami w Polsce;
– organizacja spotkań ze specjalistami;
– wymiana doświadczeń i inne.
Wszystkich zainteresowanych spotkaniem w ramach Klubu Ambasada
RP prosi o zgłoszenie swego udziału
na adres mailowy klubpl@msz.gov.
pl lub telefonicznie: +38(044) 230
07 08..

A że był to niegdyś malarz szczególnie modny i ceniony, niech zaświadczy scena ze znakomitego
polskiego serialu «Kariera Nikodema Dyzmy» nakręconego na
podstawie powieści (o tym samym
tytule) Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Książka, a za nią i film, opowiada historię niebywałej kariery,
jaką nieco za sprawą przypadku
i szczęśliwego zrządzenia tzw.
losu robi na salonach międzywojennej Warszawy nieokrzesany i
niewykształcony, prowincjonalny Nikodem Dyzma. W jednej ze
scen tytułowy bohater, piastujący
już poważne stanowisko prezesa
Banku Zbożowego, ogląda swo-

je nowo urządzone mieszkanie.
Oprowadza go po nim jego sekretarz Krzepicki, człowiek wyjątkowo inteligentny i niezwykle starannie wykształcony:
– «[…] Ostatni krzyk mody i szyku. Będzie to z pewnością najbardziej znana garsoniera w Warszawie. Ekspresjonizm, dadaizm

przeskoczył wszystko. […] To jest
wspaniałe!
To jest jeden z najbardziej intrygujących malarzy naszego wieku. No
może jeszcze niezbyt doceniony,
ale już się zaczyna o nim słyszeć.
Panie prezesie, sztuka to jest najlepsza lokata kapitału…

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

www.ksi.btx.pl

1 października 2019 - strona 9

POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI
Z BOHATERSTWEM ORLĄT LWOWSKICH
Aleksander Szumański
11 listopada 1918 roku po 123
latach niewoli rozbiorowej
Rzeczpospolita Polska odzyskała należne jej miejsce w Europie
jako niepodległe i suwerenne
państwo i w tym Dniu odzyskała niepodległość. Droga do
odzyskania niepodległości była
żmudna, trudna i długa. Przed
Polską piętrzyły się niebywałe
trudności, a przede wszystkim
antypolskość przywódców światowych liczących się państw.
Niepodległość Polski. Mołotow
nazwał ją „potwornym bękartem
traktatu wersalskiego”. Stalin
mówił o niej jako „ o, przepraszam za wyrażenie - państwie”,
a dla J.M. Keynesa, teoretyka współczesnego kapitalizmu
była „ekonomiczną niemożliwością, której jedynym przemysłem
jest żydożerstwo”.
Lewis Namler uważał, że jest
„patologiczna”, E. H. Carr nazwał ją „farsą”. David Lloyd
George mówił o „defekcie historii” , twierdząc, że „zdobyła
sobie wolność nie własnym wysiłkiem, ale ludzką krwią” i że
jest krajem, który „narzucił innym narodom tę samą tyranię”,
jaką sam przez lata znosił.
Polska powiedział, jest „pijana
młodym winem wolności, które
jej podali alianci”, i „uważa się
za nieodparcie uroczą kochankę środkowej Europy”. W 1919
roku Lloyd George powiedział,
„że prędzej oddałby małpie zegarek, niż Polsce Górny Śląsk”,
zaś w 1939 roku oświadczył, „iż
Polska zasłużyła na swój los”.
Adolf Hitler nazywał ją „państwem, które wyrosło z krwi
niezliczonej ilości pułków, państwem zbudowanym na sile i rządzonym przez pałki policjantów i
żołnierzy, śmiesznym państwem,
w którym sadystyczne bestie dają
upust swoim perwersyjnym instynktom, sztucznie poczętym
państwem, ulubionym pokojowym pieskiem zachodnich demokracji, którego w ogóle nie
można uznać za kulturalny naród, tak zwanym państwem, pozbawionym wszelkich podstaw
narodowych, historycznych, kulturowych, czy moralnych”.
Zbieżność tych uczuć, a także
sposobów ich wyrażania, jest
oczywista. Rzadko – jeżeli w
ogóle kiedyś – kraj, który właśnie uzyskał niepodległość, bywał przedmiotem równie krasomówczych i równie nieuzasadnionych zniewag.
Rzadko – jeżeli w ogóle kiedyś
– brytyjscy liberałowie bywali
równie beztroscy w formułowaniu opinii, lub dobieraniu sobie
towarzystwa. Kiedy wybuchła
I Wojna Światowa, jeden ze
współpracowników Józefa Piłsudskiego zapisał: „nikt na całym świecie Polski nie chce”.
Premier brytyjski Herbert

Asquith mówił krótko przed
wojną wybitnemu pianiście i
orędownikowi sprawy polskiej
na Zachodzie Ignacemu Paderewskiemu: „nie ma żadnej
nadziei na przyszłość dla ojczyzny pana”. Oznaczało to, że w
chwili wybuchu wojny sprawę
polską uważano w Europie za
wewnętrzny problem zaborców,
Rosji, która z Francją i Wielką
Brytanią znalazła się w obozie
ententy oraz walczących z tym
sojuszem państw centralnych
– Niemiec i Austro - Węgier.
Niezależnie od tego, dowództwa
wojujących ze sobą na ziemiach
polskich armii państw zaborczych chciały zapewnić sobie
przychylność Polaków.
Rosjanie wydali odezwę, w
której odwołali się do odwiecznej, rzekomo wspólnej walki
Słowian z agresją germańską i
obiecywali zjednoczenie ziem
polskich „swobodnych w wierze,
języku i samorządzie”. Deklaracja nie miała najmniejszej
wartości, a wydał ją stryj cara
Mikołaja II – Mikołaj Mikołajewicz – wódz naczelny armii
rosyjskiej.
Jeszcze bardziej ogólnikowe
obietnice składały państwa centralne, ograniczając się do wezwania do walki ze wschodnim
barbarzyństwem. Z tej trudnej
sytuacji zdawali sobie sprawę
przywódcy dwóch głównych polskich obozów politycznych, z
których narodowodemokratyczny
reprezentował orientację antyniemiecką, a irredentystyczny – antyrosyjską.
Dmowski poparł państwa ententy,
które walczyły z Niemcami. Liczył na zjednoczenie wszystkich
ziem przez Rosję, w następstwie
czego Polska miałaby szansę odzyskania niepodległości. Wybuch
wojny nie wpłynął jednak na
zmianę polityki rosyjskiej wobec
Polaków, którzy zarówno przez
administrację carską, jak i elity
polityczne byli uznawani za część
społeczeństwa rosyjskiego.
Opanowanie Królestwa Polskiego przez państwa centralne w
sierpniu 1915 roku nie zmieniło stosunku władz rosyjskich do
polskich aspiracji. W tej sytuacji
Dmowski, którego działania w
Rosji nie przyniosły rezultatów
wyjechał na zachód, gdzie aż do
rewolucji lutowej (1917) bezskutecznie starał się zainteresować
władze francuskie i brytyjskie
sprawą polską.
Józef Piłsudski natomiast, zgodnie z przedwojennymi deklaracjami stanął po stronie państw
centralnych, nie wykluczał jednak zmian kierunku działania
w przyszłości. Zorganizowane
i dowodzone przez Piłsudskiego oddziały strzeleckie za zgodą
Austrii i Niemiec na początku

sierpnia 1914 roku wkroczyły na
teren Królestwa Polskiego, aby
wywołać powstanie przeciw Rosji. Próba ta zakończyła się fiaskiem, żołnierze Piłsudskiego nie
zyskali poparcia społeczeństwa
polskiego, które wezwanie do
walki o niepodległość przyjmowało obojętnie, a bywało, że niechętnie. Akcję niepodległościową
strzelców potępił biskup kielecki
Augustyn Łosiński.
Piłsudskiego poparli politycy polscy z zaboru austriackiego, którzy
utworzyli Naczelny Komitet Narodowy i za zgodą Austriaków
przejęli polityczne zwierzchnictwo nad strzelcami. Tak zaczęto tworzyć Legiony Polskie.
Składały się one z najwcześniej
powołanej I Brygady, której komendantem był Józef Piłsudski, II
Brygady od 1916 roku dowodzonej przez Józefa Hallera, oraz III
Brygady (jednym z jej dowódców
był Bolesław Roja).
Celem Legionów była walka z
Rosją o niepodległość Polski.
Obojętny stosunek społeczeństwa
polskiego do Legionów zaczął się
stopniowo zmieniać, wzmacniała
się również wiara w wywalczenie
niepodległości. Niebagatelną rolę
w zmianie poglądów społeczeństwa polskiego były walki legionistów, gdzie zasłynęli bohaterską szarżą pod Rarańczą, oraz
bitwą pod Kostiuchnówką na Wołyniu – jako działania Legionów
Polskich prowadzone w dniach
4-6 lipca 1916 roku na Wołyniu
przeciwko oddziałom rosyjskiego XLVI Korpusu Armijnego,
prowadzącego natarcie w ramach
ofensywy Brusiłowa.
Pomimo panicznej ucieczki
wojsk austro - węgierskich na
prawym skrzydle (128 brygada
honwedów), Polacy nie dopuścili
do przerwania frontu, wytrzymując kilkakrotnie ponawiany atak
rosyjskiej dywizji piechoty (w
składzie 397, 398, 399, 400, płk
piechoty). Pozbawione wsparcia artylerii i łączności brygady
legionowe liczyły łącznie tylko
5500 bagnetów, stawiając czoło
13 000 Rosjan.
Najcięższe walki stoczyła I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego,
a zwłaszcza jej 5 Pułk Piechoty,
którego straty bojowe przekroczyły 50 %.
Jesienią 1915 roku Legiony Polskie skoncentrowały się na froncie wołyńskim. Do końca 1916
roku uczestniczyły tam w zaciętych bojach z Rosjanami. W 1915
roku komendant I Brygady Józef
Piłsudski zaczął wstrzymywać
werbunek do Legionów i tworzyć
Polską Organizację Wojskową
(POW) – tak jak Legiony mające
na celu walkę o niepodległość,
ale działającą w konspiracji.
ODZYSKANA

NIEPODLE-

GŁOŚĆ
Tego samego dnia oswobodzono Warszawę od Niemców. Był
to osobisty sukces Józefa Piłsudskiego, który nawiązał rokowania, z przedstawicielami
stacjonującego w stolicy Polski
trzydziestotysięcznego garnizonu
niemieckiego. Na mocy porozumienia Niemcy nie tylko musieli
opuścić Królestwo Polskie, lecz
także pozostawić znaczną część
broni, oraz innego sprzętu wojskowego.
We wszystkich ośrodkach władzy
powstających na ziemiach polskich z wyjątkiem Wielkopolski,
zgadzano się, że najwłaściwszą
osobą do objęcia zwierzchnictwa
nad państwem jest Józef Piłsudski, który 18 listopada 1918 roku
powołał pierwszy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, którego premierem został Jędrzej Moraczewski.
Piłsudski został Tymczasowym
Naczelnikiem Państwa – powoływał rząd i wyższych urzędników,
oraz zatwierdzał dekrety wydawane przez rząd.
Tymczasem trwała wojna polsko-ukraińska (1918-1919) będąca
konfliktem zbrojnym o przynależność państwową zamieszkałej
przez Polaków i Ukraińców Galicji Wschodniej.
Stronami konfliktu były proklamowana 1 listopada 1918 roku
przez społeczeństwo ukraińskie
Galicji Wschodniej - Zachodnio
Ukraińska Republika Ludowa
po jednej stronie, oraz polskie
społeczeństwo Lwowa i lokalny
lwowski Komitet Ochrony Dobra
i Porządku Publicznego (Tymczasowa Komisja Rządząca), a po 11
listopada (w rzeczywistości 22 listopada) odrodzone Państwo Polskie, po drugiej.
Po ogłoszeniu 7 października
1918 roku przez Radę Regencyjną manifestu do narodu polskiego
ogłaszający powstanie niepodległego Państwa Polskiego zarząd miasta Lwowa wysłał więc
11 października 1918 r. do Rady
Regencyjnej list zapewniający,
że mieszkańcy miasta wezmą aktywny udział w budowie niepodległej Rzeczpospolitej.
Na mocy dekretów Rady i rozkazu jej Komisji Wojskowej płk
Władysław Sikorski rozpoczął
organizację we Lwowie z byłych
oficerów i szeregowych Polskiego Korpusu Posiłkowego oddziałów Wojska Polskiego, powołując
Komendę Okręgową. Od lata
1918 roku istniały ponadto Polskie Kadry Wojskowe powiązane
z Narodową Demokracją. Na ich
czele stał kpt. armii austriackiej
Czesław Mączyński, członek Ligi
Narodowej.
W tym czasie nastąpiło też ożywienie działalności niepodległościowych organizacji ukraińskich.

22 stycznia 1917 roku prezydent
Stanów Zjednoczonych (które
wkrótce przystąpiły do wojny
po stronie ententy), Woodrow
Wilson wydał orędzie , w którym stwierdził m.in. że wszędzie
mężowie stanu są zgodni, iż powinna powstać zjednoczona i
niezależna Polska. Stanowisko
prezydenta było wynikiem zabiegów wybitnego męża stanu
i pianisty Ignacego Jana Paderewskiego. 8 stycznia 1918 roku
prezydent Wilson wydał orędzie,
w którym wymienił 14 warunków
przyszłego pokoju, w punkcie 13
uznano konieczność stworzenia
niepodległego państwa polskiego
z dostępem do morza. Kolejnym,
niezwykle istotnym wydarzeniem
była deklaracja wersalska wydana
3 czerwca 1918 roku przez premierów Francji, Wielkiej Brytanii
i Włoch. Stwierdzono w niej, że
powstanie niepodległego państwa
polskiego jest warunkiem trwałego pokoju w Europie. Wcześniej,
w kraju 12 września 1917 roku
została powołana przez okupantów niemieckich i austriackich
Rada Regencyjna, która miała
pełnić funkcję tymczasowej polskiej władzy państwowej.
7 października Rada Regencyjna wydała manifest do narodu
polskiego, w którym za główny
cel Polaków uznała powstanie
niepodległego państwa polskiego. 10 listopada po zwolnieniu z
więzienia w Magdeburgu przybył
do Warszawy Józef Piłsudski.
Powrót komendanta I Brygady
Legionów do kraju zbiegł się z
zawieszeniem broni pomiędzy
Niemcami, a ententą 11 listopada,
które zakończyło I Wojnę Światową i równocześnie okazało się
utworzeniem polskiej państwowości, z powierzeniem przez
Radę Regencyjną, Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną
Tego samego dnia oswobodzono Warszawę od Niemców. Był
to osobisty sukces Józefa Piłsudskiego, który nawiązał rokowania, z przedstawicielami
stacjonującego w stolicy Polski
trzydziestotysięcznego garnizonu
niemieckiego. Na mocy porozumienia Niemcy nie tylko musieli
opuścić Królestwo Polskie, lecz
także pozostawić znaczną część
broni, oraz innego sprzętu wojskowego.
We wszystkich ośrodkach władzy
powstających na ziemiach polskich z wyjątkiem Wielkopolski,
zgadzano się, że najwłaściwszą
osobą do objęcia zwierzchnictwa
nad państwem jest Józef Piłsudski, który 18 listopada 1918 roku
powołał pierwszy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, którego premierem został Jędrzej Moraczewski.
Piłsudski został Tymczasowym
Naczelnikiem Państwa – powoływał rząd i wyższych urzędników,
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Praworządni, uczciwi,
cnotliwi i szlachetni.
Bożena Ratter

22 września 2019 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
w Warszawie, na lawecie złożone
zostały 22 żołnierskie trumny spowite biało-czerwonymi flagami.
Odbył się „godny pochówek bohaterów naszej wolności, symboliczne zakończenie drogi patriotów, zamordowanych dlatego, że
pozostali wierni ojczyźnie” – (z
listu Prezesa RP Mateusza Morawieckiego).
22 piękne i tragiczne zarazem losy
przerwane świstem kuli w mokotowskim więzieniu. Dwudziestu
dwóch polskich bohaterów wydobytych z niepamięci, stąd – z dołów śmierci na „Łączce”. A przy
nich rodziny, najbliżsi: siostry,
bracia i krewni. Ci, którym przed
laty władze komunistyczne zamordowały ich najbliższych i ukradły
ich szczątki po to, aby je ukryć tak,
aby nikt nigdy do nich nie dotarł.
70 lat temu na powązkowskiej
„Łączce” nie rosły polne kwiaty. Miażdżyły je koła ciężarówki,
która przyjeżdżała tu prawie co
dzień z mokotowskiego więzienia
z zakrwawionymi ciałami polskich
bohaterów – ofiar komunizmu.
Później na „Łączkę” nawieziono
bardzo dużo ziemi, po to, żeby ją
całkowicie ukryć. Jeszcze później,
w latach 1982 – 84, pod osłoną
stanu wojennego zamurowano ją,
tworząc tutaj (…) kwaterę zasłużonych dla władzy ludowej. Aż trudno uwierzyć, że dzień ich pogrzebu
nadszedł dopiero 30 lat od upadku
komunizmu w Polsce. Że nie było
go wcześniej. Na ten dzień rodziny
czekały całe swoje życie. To dziś
państwo polskie oddaje honory
bohaterom. To dziś odbywa się z
honorami wojskowymi państwowy
pogrzeb naszych bohaterów – jak
na żołnierzy przystało. Najjaśniejsza Rzeczpospolita chowa dziś
swoich synów – żegnał naszych
Rodaków prof. Krzysztof Szwagrzyk. To nieugiętej woli profesora zawdzięczamy przywrócenie
naszej pamięci postaci naprawdę
wolnych, wiernych poglądom,
nieulegającym propagandzie i złotemu cielcowi, uczciwych w osądach i działaniach.
Wśród 22 pochowanych na Powązkach jest Stefan Skrzyszowski
urodzony 27 grudnia 1911 r. w
Złoczowie, „oddalonym 60 km od
Lwowa. Spoczywają tam Złoczowskie Orlęta. Wiedza o ich męczeńskiej śmierci jest jednak znikoma.
Pokrył ją całun zapomnienia –
napisał prof. Stanisław Nicieja w
Kresowej Atlantydzie.
Najjaśniejsza Rzeczypospolita w
okresie międzywojennym o nich
pamiętała i godnie pochowała
swoich synów. Ich zwłoki ekshumowano w czerwcu 1919 roku
po wkroczeniu wojsk polskich
do Złoczowa. Ślady bestialskiego mordu widoczne w szczątkach
były przyczyną powołania przez
rząd Rzeczypospolitej komisji
śledczej do oceny zbrodni ukraińskich na Polakach w latach 19181920.

Po wybudowaniu grobowca mauzoleum złożono w nim w dniu 29
września 1921 szczątki 22 ofiar
przez Ukraińców pomordowanych w czasie ich krwawych rządów na zamku Sobieskich. Uroczysty obchód złożenia zwłok na
wieczny spoczynek przerodził się
w polityczną manifestację całej
wschodniej Małopolski, bo ziemia
ta zlana ich krwią męczeńską, dostarczyła jeszcze jednego dowodu
przynależności po wieczne czasy do Rzeczypospolitej Polskiej.
Mogiła ich ma pozostać drogowskazem dla wszystkich pokoleń
polskich. Każda dzielnica, każdy zakątek naszego kraju przysłał delegatów i wieńce, których
ilość wyniosła ponad pół tysiąca.
Sejm i Senat reprezentowało 22
posłów Wszystkich uczestników
było do 40 tysięcy, przejście imponującego pochodu przez miasto trwało przeszło godzinę. Mszę
św. celebrował infułat ks. Czajkowski, który więziony razem z
męczennikami sprawy narodowej,
dysponował ich był na śmierć…
Przy ostatniej egzekucji dnia 1
kwietnia 1919 roku zginęli: inżynier Marjan Nieć, Kazimierz Iżykiewicz, legjonista lat 21, Stanisław Mazurek, uczeń gimnazjalny
i Ludwik Wolski, syn inżyniera i
wł. dóbr Perepelniki, najszlachetniejszy typ młodzieńca polskiego.
Zbrodnią jego, za którą poniósł
śmierć, było, że w kaźni napisał
wierszyk pełen humoru o państwie
ukraińskiem. Do autorstwa wierszyka przyznał się. Przy egzekucji
wezwał towarzyszy, by odwrócili
się twarzą do wymierzonych karabinów i śmiało patrzyli śmierci
w oczy. Ówczesny prezydent ministrów Paderewski na sejmie dnia
22 maja 1919 podniósł ten moment
i płomiennemi słowy napiętnował
owe mordy okrutne, wzywając ratunku dla kresów. Obowiązkiem
naszym jest zawsze pamiętać, że
bohaterom Polakom, zarówno bezbronnym, niewinnie pomordowanym, jako też i tym, którzy z bronią
w ręku polegli, a wreszcie i tym,
którzy z orężem w dłoni walcząc
miesiące i lata, śmierci w oczy patrzyli, a których Opatrzność przy
życiu zachowała — wszystkim tym
zawdzięczamy skarb wielki, skarb
wolności Ojczyzny. O tem nam pamiętać należy, jak również i o tem,
że skarbu tego strzec i dobrze nim
rządzić powinni najlepsi i najmędrsi w narodzie. (Wanda Mazanowska, 1926r.)
Czy najlepsi i najmądrzejsi w narodzie w 2019 roku (niezależnie
od opcji politycznej) pamiętają o
nich? Czy pamiętają o tym, że w
2019 roku mija 100 lat od odzyskania Ziem Wschodnich RP
utraconych na czas zaborów?
Czy uczczona została pamięć o 22
pochowanych w Panteonie Złoczowskich Orląt, zaprojektowanym przez polskiego architekta W.
Grzymalskiego ze Lwowa, wzniesionym przez komitet utworzony z
polskich adwokatów, sędziów, in-

żynierów, urzędników, kolejarzy,
przemysłowców, księży?
Nasi Rodacy, Polacy wierni hasłu
Bóg, Honor, Ojczyzna pochodzili
z różnych okresów dziejowych, z
różnych stanów i różnych regionów geograficznych Rzeczypospolitej. Z tych, które nam po zaborach, po I wojnie i po II wojnie
zabrano i z tych, które nam po II
wojnie oddano. I wszystkim im
winni jesteśmy pamięć i wdzięczność. Utracone Ziemie Wschodnie
RP to nie „Kresy - kraina tęsknoty”, jak pisze Przemysław Żurawski vel Grajewski i tysiące innych
„antypolskich” naukowców, publicystów, pisarzy, dziennikarzy,
samorządowców itp., zabrane
Ziemie Wschodnie to prawie połowa terytorium Polski, w której
jak i dzisiaj obywatele polscy rodzili się, uczyli, pracowali, żenili,
wyświęcali, oddawali sprawom
publicznym, rządzili, przemieszczali się na terenie całej Rzeczypospolitej w poszukiwaniu pracy,
realizacji możliwości naukowych,
społecznych, oświatowych, przedsiębiorczych, lepszych warunków
życia, żony. Na tych ziemiach żyli
nie Kresowiacy ale Polacy oraz
obywatele polscy innych narodowości, często przybywający tam z
Wielkopolski, Śląska, Polski Centralnej i innych krajów.
Ludwik Wolski zamordowany
przez Ukraińców 1 kwietnia 1919
roku w Złoczowie, syn poetki młodopolskiej Maryli Wolskiej (jej rodzicami chrzestnymi byli Henryk
Rodakowski i Kornel Ujejski),
wnuk Wandy Monne’, narzeczonej
Artura Grottgera. Władysław Bełza napisał wiersz „Kto ty jesteś?”
dla Ludwika Wolskiego z okazji
jego chrztu św.
Cmentarz i panteon w Złoczowie
jest sukcesywnie, świadomie niszczony. Nie tylko na tym cmentarzu
rozbijane są ceramiczne fotografie
pochowanych Polaków, zdzierakiem usuwane wyżłobione w kamieniu napisy, zdzierane chrześcijańskie krzyże, ułamywane części
kamiennych posągów, usuwane
kamienne krzyże z postumentów a
nawet palone i rozbijane pomniki.
Zdjęcie spalonego pomnika, który
jeszcze niedawno stał pochodzi z
innego polskiego cmentarza niedaleko Lwowa.
Przy opisie zbudowanych przez
obywateli polskich, polskich królów, możnowładców, ziemian,
duchownych, zakonników, za
pieniądze polskich obywateli, polskich sponsorów, z budżetu rządu
polskiego czyli wszystkich obywateli polskich Rzeczypospolitej, pałacach, zamkach, teatrach,
szkołach, uczelniach, klasztorach,
kościołach, kamienicach, willach,
budynkach publicznego użytku
wszechobecne jest tylko ukraińsko
języczne objaśnienie: „Pamiątka
architektury” lub „Pamiątka architektury narodowego znaczenia”.
Ani jednej polskiej litery, ani jednej wzmianki że to polska architektura XVI czy XIX wieku, pol-

skiego narodu- z żadnej tabliczki
turysta z Polski i Europy na pewno
się tego nie dowie. Chyba , że jest
to Karl Emil Franzos, niemieckojęzyczny pisarz żydowskiego
pochodzenia, który dzieciństwo i
młodość spędził na Bukowinie. O
tym możemy przeczytać zarówno
w ukraińskim jak i niemieckim
języku na pięknej, granitowej tablicy umieszczonej w odnowionej
kamienicy w Czortkowie.
Dlaczego pozwalamy niszczyć
wrogom Polski ślady 600-letniego naszego istnienia na zabranych
Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej, istnienia luminarzy nauki, kultury, przemysłu, rolnictwa,
oświaty, działaczy pro publico
bono, świeckich i duchownych,
chłopów, robotników, urzędników, leśników, właścicieli ziemskich, hrabiów, szlachty? A przede
wszystkim istnienia śladów tych,
którzy tej polskości bronili. Pozwalamy na antypolskie , niehumanitarne działania na Ukrainie,
na Litwie, Białorusi, w Polsce i w
świecie, przez bierną postawę wobec wykluczenia naszej wspaniałej
historii na Ziemiach Wschodnich
RP.
Ojciec mój, z zawodu inżynier-mechanik, był do czasu wojny szefem
warsztatów lotniczych we Lwowie
- mieściły się gdzieś w nieznanej
mi części miasta poza ulicą Gródecką. W kilka dni po wybuchu
wojny otrzymał nakaz wywiezienia
w kierunku wschodnim urządzeń
i fachowców. Wyjazd nastąpił 11
września. Tu warto wtrącić, że w
pierwszych dniach września (1939)
zjechali do Lwowa uciekinierzy
z Krakowa, a pewna grupa znajomych skorzystała z gościnności
moich rodziców. Po paru dniach
uciekli chyba dalej (dokąd?), pamiętam jedynie, że jakoby przekraczając granicę rumuńską zginął
tam kolega mego ojca z Bielska,
Włodzio Wiskida, krakowianin.
Na drugi dzień po wejściu bolszewików do Lwowa ujrzeliśmy
na ulicy Nabielaka konwój kilkudziesięciu chyba wozów konnych ze sprzętem wojskowym. Z
przeciwnej strony ukazała się
kolumna młodych ludzi, mężczyzn
i kobiet, z czerwonymi flagami i
transparentami. Mijając wolno
posuwający się konwój wykrzykiwali coś, czego nie rozumiałem
(miałem 8 lat), ale co brzmiało
radośnie i unosili pięści do góry.
Zaraz przybiegła mama, zbeształa bonę i zabrała nas do domu.
Potem dowiedziałem się, że była
to komunistyczna młodzież żydowska, witająca „wyzwolicieli”.
Zajmowane zostały mieszkania
Polaków przez „wyzwolicieli”.
Sowieci zajęli więc dwa pokoje, co
gorsze z łazienką, do której wchodziło się z jednego z zabranych pokoi, przeznaczonego na sypialnię
(u babci była to akurat jadalnia).
Przez okres pierwszej okupacji
sowieckiej mieszkały u nas kolejno trzy rodziny oficerów NKWD.
Pierwszymi lokatorami było mło-
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de małżeństwo Knyżów, gdzieś z
Ukrainy, Dymi (Dymitr) i Niusia
oraz niespełna 2-letnia córeczka Ałeczka. To dziecko uczyło
się dopiero mówić i jej pierwszym językiem stał się... polski..
Knyżów pewnego dnia gdzieś przenieśli (ku naszemu żalowi za Ałeczką) i przybyli nowi: Woropajewowie, Rosjanie, małżeństwo w średnim wieku, bezdzietne. Też NKWD,
ale jakoś się wyróżniali, byli na
swój sposób nawet eleganccy w
wyglądzie i zachowaniu. On był
miłośnikiem sztuki i przynosił sobie obrazy (nie wiem, czy były to
reprodukcje czy oryginały, a jeśli
to drugie - to skąd?). Wszystkie w
ramach, zawisły rosyjskim sposobem nie płasko na ścianie, lecz pod
kątem. Woropajewowie byli u nas
krótko. Trzecią i ostatnią rodzinę
pamiętam najlepiej, ale zatarło mi
się ich nazwisko, byli chyba Ukraińcami. On - Żenią, ona - Raja
(Raissa?), bezdzietni, sprowadzili
sobie natomiast jego rodziców:
ogromną „mamaszę” i malutkiego
„papaszę”. Mamasza nie znosiła synowej i mawiała (w kuchni):
Sztoże moj Żenią uwidieł w etoj
parchatej jewrejkie? (cytowane
fragmenty pochodzą z „Moich notatek z czasów wojnny” Andrzeja
Chlipalskiego, redaktora naczelnego Cracovia Leopolis)
Kogo więc uważać za „rosyjskiego
trolla”, cytującą Andrzeja Chlipalskiego czy prominentnych funkcjonariuszy z czasu PRL, ich potomków, byłych członków PZPR
, którzy „przeszli” na jasną stronę
mocy, rządzących nami a nie wyciągających wniosków z przeszłości lub nie przywiązujących wagi
do kultury, dziedzictwa narodowego i pamięci o nim, czerpiących
korzyści ze sprzedaży Karty Polaka, którzy zapraszają Ukraińców
ze Lwowa do Polski ? Potomkowie, której z 3-ch rodzin trafią do
Polski? Komu będzie służyć ich
obecność w Polsce?
Ciekawe, z jakiego powodu następuje, jak za PRL, za publiczne
pieniądze, wykluczenie z pamięci
przynależności Ziem Wschodnich
RP do Polski, wykluczenia z pamięci żyjącego tam od wieków
narodu polskiego a zwłaszcza inteligencji i jej dokonań, wykluczenia
z pamięci mordowania i zsyłania
na Sybir polskich obywateli (w
tym Żydów, Ormian, Czechów)
przez służących ideologii nazistowskiej i marksistowskiej mieszkańców Ukrainy, Litwy, Białorusi,
Łotwy. I towarzyszy temu masowa
imigracja Ukraińców do Polski.
Na mocy dekretu z 1926 roku każdy siódmy syn w rodzinie zostawał
chrześniakiem prezydenta Ignacego Mościckiego. Oczywiście musiała to być rodzina „praworządna,
uczciwa, cnotliwa i szlachetna”.
Ustalano to na podstawie opinii
zebranych w środowisku, 462
rodzinom tego przywileju odmówiono. Każdy z 912 chrześniaków
prezydenta miał prawo do bezpłatnej nauki w kraju i za granicą,
lecznictwa, przejazdów publicznymi środkami lokomocji i otrzymywał książeczkę oszczędnościową z
wkładem 50 zł w złocie pozostającym w dyspozycji Skarbu Państwa do uzyskania pełnoletności.
Czemu nie korzystamy z dobrych
wzorów rządzenia państwem?
Bożena Ratter
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oraz zatwierdzał dekrety wydawane przez rząd.
Tymczasem trwała wojna polsko-ukraińska (1918-1919) będąca
konfliktem zbrojnym o przynależność państwową zamieszkałej
przez Polaków i Ukraińców Galicji Wschodniej.
Stronami konfliktu były proklamowana 1 listopada 1918 roku
przez społeczeństwo ukraińskie
Galicji Wschodniej - Zachodnio
Ukraińska Republika Ludowa
po jednej stronie, oraz polskie
społeczeństwo Lwowa i lokalny
lwowski Komitet Ochrony Dobra
i Porządku Publicznego (Tymczasowa Komisja Rządząca), a po 11
listopada (w rzeczywistości 22 listopada) odrodzone Państwo Polskie, po drugiej.
7 października 1918 roku Rada
Regencyjna ogłosiła manifest do
narodu polskiego, ogłaszający
powstanie niepodległego Państwa
Polskiego. Zarząd miasta Lwowa wysłał więc 11 października
1918 roku do Rady Regencyjnej
list zapewniający, że mieszkańcy
miasta wezmą aktywny udział w
budowie niepodległej Rzeczpospolitej. Na mocy dekretów Rady
i rozkazu jej Komisji Wojskowej
płk Władysław Sikorski rozpoczął organizację we Lwowie z
byłych oficerów i szeregowych
Polskiego Korpusu Posiłkowego oddziałów Wojska Polskiego,
powołując Komendę Okręgową.
Od lata 1918 roku istniały ponadto Polskie Kadry Wojskowe
powiązane z Narodową Demokracją. Na ich czele stał kpt. armii
austriackiej Czesław Mączyński,
członek Ligi Narodowej.
W tym czasie nastąpiło też ożywienie działalności niepodległościowych organizacji ukraińskich.
OBRONA LWOWA - ORLĘTA
LWOWSKIE
W pierwszej połowie października 1918 roku zwołano do Lwowa delegatów z ziem należących
przed wojną do Austro - Węgier,
na których mieszkali Ukraińcy –
Galicji Wschodniej, Bukowiny i
Rusi Zakarpackiej. 19 paździer-
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nika utworzyli oni Ukraińską
Radę Narodową, która ogłosiła
utworzenie państwa ukraińskiego
z ziem wschodniej Galicji aż po
rzekę San.
20 października podczas posiedzenia Rady Miejskiej Lwowa
przyjęto rezolucję o przyłączeniu
miasta do Polski. Aktowi sprzeciwili się radni ukraińscy, uznając
go za bezprawny.
30 października komendant
lwowskiego okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) –
por. Ludwik de Laveaux podczas
odprawy komendantów grup poinformował, że następnego dnia
planuje zbrojne zajęcia Lwowa w
imieniu Rzeczypospolitej, uprzedzając podobną akcję ze strony
Ukraińców.
Przewidywał zajęcie Dworca
Głównego wraz z magazynami
wojskowymi, obsadzenie rogatki
Łyczakowskiej, oraz zajęcie Ratusza, Poczty Głównej i komendy wojsk austriackich w gmachu
namiestnictwa. Tego samego dnia
ogłoszono także mobilizację, która spotkała się z szerokim odzewem, zwłaszcza wśród młodzieży.
Powstały
wówczas
„Orlęta
Lwowskie”, rekrutujące się z
chłopców i dziewcząt, którzy nie
ukończyli 18 roku życia, reprezentujących wszystkie warstwy
społeczne. Stanowiły czwartą
część obrońców i mniej więcej
czwartą część spośród przeszło
tysiąca pięciuset poległych po
polskiej stronie.
Symbolami tych Młodych Bohaterów – Orląt Lwowskich stali się
czternastoletni Jurek Bitschan i
najmłodszy kawaler Krzyża Virtuti Militari trzynastoletni Antoś
Petrykiewicz.
Jurek Bitschan w liście z 20 listopada 1918 roku pisał do swojego
ojczyma: „Kochany Tatusiu, idę
dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę na
tyle siły, by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem też moim jest
iść, gdy mam dość sił, a wojska
braknie ciągle dla oswobodzenia
Lwowa. Z nauk zrobiłem już tyle
ile trzeba było. Jerzy”.

Poległ w ataku na koszary naprzeciw Cmentarza Łyczakowskiego.
W rejonie szkoły im. Henryka
Sienkiewicza 5 listopada zginął
piętnastoletni Wilhelm Haluza,
o którego odwadze dowódca odcinka wyrażał się z najwyższym
uznaniem.
Czternastoletni Tadeusz Wiesner
walczył na Kulparkowie. Aresztowany w domu rodziców, po
przejściowej utracie tej dzielnicy
przez Polaków, został rozstrzelany przez żołnierzy ukraińskich.
W natarciu na Szkołę Kadecką
poległ czternastoletni Tadeusz Jabłoński. To tylko nieliczne przykłady heroizmu najmłodszych
obrońców Lwowa. miasta Zawsze Wiernego – Semper Fidelis.
1 listopada 1918 roku nad ranem,
żołnierze podlegający Ukraińskiemu Komitetowi Wojskowemu, uprzedzając polską akcję,
opanowali większość gmachów
publicznych we Lwowie.
W odpowiedzi powstały spontanicznie, w zachodniej części
miasta, dwa polskie punkty oporu
z bardzo nieliczną początkowo i
słabo uzbrojoną załogą.
Były to - szkoła im. Henryka
Sienkiewicza, w której znajdował się batalion kadrowy Woj-
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ska Polskiego pod dowództwem
kpt. Zdzisława Trześniowskiego
i Dom Akademicki przy ul. Isakowicza z niewielką grupą żołnierzy POW. Obie placówki rozpoczęły akcję obronną. Wkrótce
powołano Naczelną Komendę
Obrony Lwowa na czele z kpt.
Czesławem Mączyńskim.
17 listopada 1918 roku rozkazem
Józefa Piłsudskiego, na własne
życzenie, na czele Naczelnego
Dowództwa Wojsk Polskich w
Galicji Wschodniej, potocznie
nazywanego Armią Wschód, stanął gen. Tadeusz Rozwadowski.
Walki we Lwowie trwały do 21
listopada 1918 roku, kiedy to Polacy uzyskali znaczną przewagę.
Aby uniknąć otoczenia, dowodzący wojskami ukraińskimi
płk Hnat Stefaniw rozkazał wojskom ukraińskim opuścić Lwów
w nocy 22 listopada 1918 roku.
Miasto było wolne ale nadal oblężone.
Podobne wystąpienia miały miejsce w Drohobyczu, Borysławiu,
Samborze i Przemyślu.
W nocy z 24/25 listopada do oblężonego Lwowa przybył gen.
Rozwadowski i przejął dowodzenie od gen. Bolesława Roi. Rozkazy nowego dowódcy nakazywały kontynuowanie ofensywy.
Rozwadowski po rozpoznaniu
sytuacji stwierdził, że polskie
siły są na to zbyt słabe. Generał
przystąpił do przekształcania nierównych liczebnie i niezdyscyplinowanych grup ochotników w
oddziały regularnego wojska.
Po wycofaniu się ze Lwowa
Kwatera Głównej Ukraińskiej
Armii Halickiej (UHA) wykorzystała na organizowanie oddziałów
wojskowych. W połowie grudnia
1918 roku front polsko-ukraiński ustalił się na linii od Cisnej
do Chyrowa, potem wzdłuż linii
kolejowej Przemyśl - Lwów do
Przemyśla, z powrotem wzdłuż
tej samej linii na przedpola Lwowa, następnie do Jarosławia,
przez Lubaczów, Rawę Ruską,
Bełz do Kryłowa.
Z początkiem stycznia 1919 roku
wojska polskie zdobyły Uhnów i
Bełz, oraz zdobyły linię kolejową
Jarosław - Rawa Ruska, co dało

im dobrą pozycję do kolejnych
operacji zaczepnych.
Pod koniec grudnia 1918 roku
Naczelna Komenda Ukraińska
przystąpiła do ofensywy mającej
na celu zajęcie Lwowa i wyparcie wojsk polskich za San. Gen.
Rozwadowski w porę doskonale
odgadł te zamiary. Według jego
rozkazu grupa mjr Józefa Sopotnickiego uderzyła na tyły wojsk
ukraińskich oblegających miasto.
Straty zadane Ukraińcom, spowodowały, że obrońcom Lwowa,
mimo trudnej sytuacji w mieście
udało się odeprzeć ofensywę.
Kolejny nieudany atak na Lwów
miał miejsce na początku stycznia 1919 roku. Po jego załamaniu
dowództwo UHA zaplanowało
przerwać połączenie pomiędzy
Lwowem a Przemyślem. Była
to tzw. „operacja wowczuchowska”, trwająca od 15 lutego do
19 marca 1919 roku. Początkowo zakończyła się ona sukcesem
(połączenie przerwano), jednak w
niekorzystnej dla armii polskiej
sytuacji przerwania walk zażądała Misja Wojskowa Ententy pod
przewodnictwem gen. Josepha
Barthelemy (linia Barthelemy).
Walki wznowiono 2 marca 1919
roku, a 19 marca wojska polskie
odbiły linię kolejową Przemyśl Lwów.
Nową propozycję rozejmu Rady
Czterech (pod przewodnictwem
gen. Bothy – linia Bothy) przyjęła Kwatera Głowna UHA, ale
odrzuciły ją władze polskie, i
przerzuciły oddziały armii Hallera w sile 35000 żołnierzy na front
polsko-ukraiński.
Pod koniec kwietnia 1919 roku
Naczelne Dowództwo Wojsk
Polskich opracowało plan ofensywy przeciwko armii zachodnio
- ukraińskiej w Galicji Wschodniej. Celem operacji było rozbicie
wojsk ukraińskich operujących
na Wołyniu i Galicji Wschodniej,
zapewnienie bezpieczeństwa polskiej ludności zamieszkującej te
tereny, odzyskanie obszarów Galicji Wschodniej, oraz uzyskanie
bezpośredniego połączenia Polski
z Rumunią.
Pod rozkazami gen. Józefa Hallera zgrupowano znaczne siły. Ich
trzon stanowiły I korpus gen. Da-
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niela Odry, 1 i 2 Dywizje Strzelców z Armii Polskiej we Francji,
Grupa Operacyjna gen. Aleksandra Karnickiego, Lwowska Dywizja Piechoty oraz zgrupowanie
gen. Wacława Iwaszkiewicza z
podległą mu Grupą Operacyjną gen. Władysława Jędrzejowskiego i nowo sformowane 3 i 4
Dywizja Piechoty. Łącznie stan
bojowy oddziałów polskich przewidzianych do działań wynosił
około 50 000 żołnierzy, 200 dział
i 900 karabinów maszynowych.
Siły armii zachodnio-ukraińskiej
zebrane pod dowództwem gen.
Mychajła Omelianowicza - Pawlenki, posiadały w tym czasie
około 44 000 żołnierzy, 552 karabiny maszynowe i 144 działa.
W połowie maja 1919 roku wojska polskie rozpoczęły ofensywę
w Galicji i na Wołyniu. 14 maja
jako pierwsze uderzyły oddziały
I Korpusu Armii Hallera, Grupa
Operacyjna gen. Aleksandra Karnickiego, oraz Lwowska Dywizja Piechoty. 15 maja weszło do
akcji zgrupowanie gen. Wacława
Iwaszkiewicza, uderzając z trzech
stron na Sambor.
25 maja oddziały polskie doszły
do linii Bolechów - Chodorów
- Bóbrka - Busk. W tym samym
czasie, 25 maja, armia rumuńska wraz z 4 Dywizją Strzelców
Polskich rozpoczęła zajmowanie
południowo-zachodnich terenów
ZURL (Pokucia) z Kołomyją i
Śniatyniem.
Część oddziałów ukraińskich (1
Brygada Górska UHA i Grupa
„Hłyboka”) utraciły styczność
z głównymi siłami, i zmuszone
były przejść na Zakarpacie, gdzie
zostały internowane przez władze
czechosłowackie.
Zmusiło to dowództwo UHA do
przesunięcia oddziałów na południowy wschód Galicji, ograniczony rzekami Zbrucz-Dniestr.
Po odpoczynku i reorganizacji
7 czerwca oddziały Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej
(UHA) pod dowództwem gen.
Ołeksandra Hrekowa przystąpiły do kontrofensywy („ofensywa
czortkowska”).
W ciężkich bojach udało im się
odrzucić wojska polskie na linię
Dniestr - Gniła Lipa – Przemyślany - Podkamień, co obudziło
nadzieję na zwycięstwo, i w konsekwencji spowodowało odrzucenie polskiej propozycji przymierza i utworzenia linii demarkacyjnej, zwanej linią Delwiga.
W niedługim czasie jednak siły
UHA zostały ponownie wyparte
na pozycje wyjściowe nad Dniestrem i Zbruczem. 28 czerwca
1919 roku armia polska przełamała front pod Jazłowcem i 16
lipca zmusiła siły UHA do wycofania się za Zbrucz, na teren
Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Oddziały UHA zostały użyte w
celu wsparcia wojsk URL w walce z bolszewikami. Już 25 lipca
na przeciw bolszewicki front ruszył II Korpus Halicki, a reszta
UHA wyruszyła 2 sierpnia 1919
(operacja kijowska).
Po zajęciu Lwowa, 22 listopada
1918 polskie władze wojskowe
zatrzymały jako zakładników

ukraińskich polityków:
Juliana Romanczuka, Kyryła Studynśkiego, Wołodymyra Ochrymowycza, Wołodymyra Starosolskiego, Iwana Kiweluka, Wołodymyra Baczynśkiego, Iwana
Kurowcia.
Następnie rozpoczęto akcję internowania w obozach Ukraińców „podejrzanych o działalność
na szkodę państwa polskiego”,
w tym urzędników Zachodnio
Ukraińskiej Republiki Ludowej
( ZURL), oraz żołnierzy Armii
Halickiej.
Utworzono obozy internowania
m.in. w Brześciu, Dąbiu, Dęblinie, Kaliszu, Lwowie, Modlinie,
Pikulicach, Przemyślu, Strzałkowie, Szczypiornie, Tarnopolu,
Tomaszowie, Wadowicach, Wiśniczu.
W końcu 1919 roku w obozach
przebywało ogółem ok. 23 - 24
tysiące internowanych Ukraińców, a w sumie przebywało w
nich około 100 tysięcy Ukraińców. Około 20 - 25 tysięcy zmarło w obozach, głównie wskutek
epidemii tyfusu i czerwonki.
Dekretem Naczelnika Państwa z
10 stycznia 1919 roku zlikwidowano Polską Komisję Likwidacyjną. Na jej miejsce powołano
Komisję Rządzącą dla Galicji,
Śląska Cieszyńskiego, Orawy i
Spisza. 7 marca 1919 roku rozporządzeniem Rady Ministrów ustanowiono Generalnego Delegata
Rządu, który posiadał uprawnienia dawnego namiestnika Galicji,
wyłączając z jego jurysdykcji
radę szkolną, dyrekcję skarbu, zarząd lasów i dóbr państwowych.
Ustawą z 30 stycznia 1920 roku
rozwiązano Sejm Krajowy Galicji i Wydział Krajowy, wprowadzając tymczasowy samorząd.
Ustawą z 3 grudnia 1920 roku
wprowadzono nowy podział administracyjny byłego Królestwa
Galicji i Lodomerii z Wielkim
Księstwem Krakowskim oraz obszarem Spisza i Orawy na 4 województwa: krakowskie, lwowskie,
stanisławowskie i tarnopolskie.
Poważne niebezpieczeństwo zagrażało również ziemiom północno-wschodnim Rzeczypospolitej
(m.in. Wileńszczyźnie), które po
wycofaniu wojsk niemieckich zajęli bolszewicy.

w tych zdawałoby się otwartych
drzwiach do Europy.
ANTEMURALE CHRISTIANITATIS - PRZEDMURZE
CHRZEŚCIJAŃSTWA
Polskę stanowiącą Przedmurze
chrześcijaństwa siły rewolucji
bolszewickiej zamierzały zmienić na przedmurze mongolskie,
zaprowadzić swoje komunistyczne porządki.
Przedmurzem
chrześcijaństwa
nazywano także Bizancjum oraz
Węgry. Polskę zaczęto określać w
ten sposób w XV w. Wydaje się,
że polska dyplomacja posługiwała się tym pojęciem, by dowodzić, że Rzeczypospolita Obojga
Narodów, broniąc swych granic
przed Tatarami i Turkami, działa
na korzyść całego świata chrześcijańskiego.
Sława Polski – antemurale christianitatis – rosnąć będzie głównie dzięki obcym pisarzom, takim
jak: humanista i dyplomata Filip
Buonacorsi, zwany Kallimachem, wybitni humaniści Sebastian Brant, Niccolò Machiavelli
i Erazm z Rotterdamu. Może to
dowodzić powszechnego wśród
europejskich elit przekonania, że
Polska stoi na straży chrześcijańskiej Europy.
Już w listopadzie 1918 roku Józef Stalin drogę do Europy określił jako biegnącą przez „polskie
przepierzenie”, które miała Armia Czerwona sforsować za jednym zamachem.
Wojna sowiecko-polska weszła
wtedy w decydującą fazę. Armia
Czerwona przygotowywała od
stycznia potężne uderzenie , które miało w maju rozbić Wojsko
Polskie na froncie białoruskim.
Naczelnik państwa Józef Piłsudski chciał uprzedzić to uderzenie i
podjąć próbę realizacji najambitniejszego zadania.
Pragnął utrwalić niepodległość
Polski poprzez ostateczne rozbicie imperialnego więzienia narodów na wschód od niej. Uzyskanie niepodległości przez Ukrainę
miało zabezpieczyć nie tylko Polskę, ale także pozwolić na wolny
rozwój mniejszych narodów od
Kaukazu do Bałtyku. Tego celu
nie udało się jednak w pełni osiągnąć. Żywioł niepodległościowy
na Ukrainie okazał się zbyt słaby,
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a i siły Polski nie wystarczające
do prowadzenia samotnej walki o
przyszłość całej Europy Wschodniej, nie tylko przeciw Rosji Sowieckiej, ale także wbrew stanowisku głównych mocarstw zachodnich ( Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych ),
które przyzwyczaiły się widzieć
na tym obszarze jeden czynnik
siły - Rosję.
Wielka Brytania w szczególności
chciała się wówczas porozumieć
z Moskwą nawet z „czerwoną”
Moskwą jako jedynym na wschód
od Niemiec istotnym partnerem
w układaniu nowego ładu Europy
po wielkiej wojnie.
Brytyjski premier David Lloyd
George dążył od kwietnia 1920
roku do bezpośredniego porozumienia z Leninem jako rzeczywistym gospodarzem nie tylko
Rosji, ale także patronem owego
nowego ładu w Europie Wschodniej. Polska niepodległa polityka,
uwzględniająca istnienie innych,
mniejszych państw na tym obszarze, a także zwracająca uwagę na
ideologiczny charakter sowieckiego niebezpieczeństwa dla całej
Europy - była w tej perspektywie
tylko przeszkodą.
Lenin wysłał do Londynu Lwa
Kamieniewa, członka Politbiura,
aby podtrzymał iluzję porozumienia państwa sowieckiego z
Zachodem za cenę oddania pod
kontrolę Moskwy całej Europy
Wschodniej.
Jednak w miarę odzyskiwania
militarnej inicjatywy w wojnie z
Polską i postępów Armii Czerwonej na zachód korciło go rzucenie
rękawicy całemu systemowi wersalskiemu w Europie. Front Zachodni Michaiła Tuchaczewskiego miał ruszyć „przez trupa białej
Polski” na Berlin. Nie tylko Polska miała być zsowietyzowana.
Skalę ambicji bolszewickiego
kierownictwa latem 1920 roku
oddaje najpełniej wymiana depesz między Leninem, a Stalinem
( który bezpośrednio nadzorował
wówczas natarcie Armii Czerwonej na Lwów ).
23 lipca Lenin pisał do Stalina:
„Uważam ,że należałoby w tej
chwili pobudzić rewolucję we
Włoszech. Uważam osobiście, że
należy w tym celu sowietyzować
Węgry, a być może także Czechy
i Rumunię”.

AGRESJA ROSJI SOWIECKIEJ ZATRZYMANA – POLSKA RATUJE EUROPĘ
Wojnę sowiecko - polską rozpoczęła agresja Rosji Sowieckiej na
Polskę, która była przecież tym
korytarzem wiodącym do bolszewickiego podboju Europy.
Wojna zaczęła się już na początku
1918 roku, aby rozszerzyć rewolucję bolszewicką w Europie. O
wojnie zadecydowało Biuro Polityczne partii bolszewickiej - Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Lew
Trocki, Lew Kamieniew.
Istniała jedyna droga aby swój
cel osiągnęli; droga na Berlin i
połączenie sił sowieckich z potęgą niemieckiego proletariatu
i uprzemysłowionej gospodarki.
A właśnie Polska stanęła

/ Cud nad Wisłą

Stalin, który obiecywał w ciągu
tygodnia zająć Lwów, następnego
dnia odpowiedział - „teraz kiedy mamy Komintern, pokonaną
Polskę i mniej, czy bardziej przyzwoitą Armię Czerwoną , byłoby
grzechem nie pobudzić rewolucji
we Włoszech. Należy postawić
kwestię organizacji powstania we
Włoszech i w takich jeszcze nieokrzepłych państwach jak Węgry,
Czechy, (Rumunię przyjdzie rozbić).
Najkrócej mówiąc trzeba podnieść kotwicę i puścić się w drogę, póki imperializm nie zdążył
jako tako podreperować swojej
rozwalającej się fury”. Stalin,
zanim ruszył pod Lwów, zdążył
już zająć się opracowaniem teoretyczno - ustrojowych rozwiązań,
aby poszerzyć sowieckie imperium. We wcześniejszym liście do
Lenina zwracał uwagę, że przyszłe sowieckie Niemcy, sowiecka
Polska, Węgry, czy Finlandia nie
powinny być od razu przyłączone do sowieckiej Rosji na takiej
samej federacyjnej zasadzie jak
Baszkiria, czy Ukraina, ale zasługują na wprowadzenie dla nich
zasady konfederacji, czasowo honorującej tradycje ich jako odrębności państwowe.
Trocki z kolei nalegał 17 lipca
na zwiększoną agitację wśród
polskich robotników i chłopów w celu zaszczepiania w ich
świadomości nowych bohaterów
narodowych których dotąd nie
znali towarzyszy Dzierżyńskiego,
Marchlewskiego, Radka, Unszlichta i innych. Oni mieli zastąpić
Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa, czy Paderewskiego w nowej
Polsce.
DOBIĆ POLSKĘ
W Moskwie trwał II kongres
Międzynarodówki Komunistycznej. Delegaci z entuzjazmem
patrzyli na wielką mapę, na której codziennie przesuwały się na
zachód czerwone chorągiewki.
Izaak Babel, wielki pisarz, a w
lecie 1920 roku politruk towarzyszący 1. Armii Konnej Siemiona
Budionnego w wielkim rajdzie na
Polskę tak zapisywał na gorąco
swoje wrażenia z tego momentu:
- „moskiewskie gazety z 29 lipca.
Otwarcie II kongresu Kominternu, nareszcie urzeczywistnia się
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jedność ludów, wszystko jasne
; są dwa światy i wojna jest wypowiedziana. Będziemy wojować
w nieskończoność. Rosja rzuciła
wyzwanie. Ruszamy w głąb Europy aby zdobyć świat. Czerwona
Armia stała się czynnikiem o znaczeniu światowym”. Podniecony
otwierającymi się perspektywami
Lenin jeszcze 12 sierpnia nawoływał ze zniecierpliwieniem na
posiedzenie Politbiura.
„Z politycznego punktu widzenia
jest arcyważne, aby dobić Polskę”.
Polska jednak dobić się nie dała.
Rozczarowanie Lenina było wielkie. Zderzenie z siłą ugruntowanego w zdecydowanej większości
społeczeństwa dojrzałego patriotyzmu było dla bolszewików zjawiskiem nowym.
Próba sowietyzacji Polski rozbiła
się o to, co Richard Pipes nazwał
europejskim nacjonalizmem, a
co tak korzystnie odróżniło sytuację Polski od anomii społecznej,
na której bolszewicy zbudowali
swój sukces w Rosji, na Ukrainie,
czy Białorusi.
PRZEKLĘTA CIEMNA POLSKA
„Przeklęta ciemna Polska”, jak
pisał 4 września Kliment Woroszyłow, towarzysz Stalina z walk
pod Lwowem - wykazała „szowinizm i tępą nienawiść do „ruskich”. Nie było już mowy przez
następnych dwadzieścia lat - o
sowieckiej Czechosłowacji, Węgrzech, Rumunii, w mocy pozostały traktaty pokojowe bolszewików z „burżuazyjnymi” rządami
małych republik bałtyckich. Lenin zweryfikował stanowczo całość swojej strategii: pomoc „moralna” i materialna dla sprawy
rewolucji w państwach imperialistycznych miała być utrzymana, a nawet zintensyfikowana, w
szczególności na terenie kolonii,
natomiast wykluczone zostało na
długie lata bezpośrednie angażowanie militarne państwa sowieckiego w eksporcie rewolucji.
W każdym razie na terenie Europy. System wersalski został
na 20 lat ocalony w Bitwie Warszawskiej, a później niemeńskiej. Wraz z nim ocalała szansa
niepodległego rozwoju Europy
Środkowo - Wschodniej. Przynajmniej jej części i przynajmniej na
pewien czas. Cena nie była mała.
Blisko sto tysięcy poległych i
zmarłych w tej wojnie żołnierzy,
młodych ochotników, których
symbolem stali się akademicy
warszawscy walczący pod Radzyminem pod duchowym przywództwem
księdza Ignacego
Skorupki, akademicy lwowscy
- Orlęta Lwowskie, z polskich
Termopil - Zadwórnej, ochotniczki broniące bohatersko Płocka i
Włocławka.
Ne zapominajmy o polskich jeńcach, którzy nigdy nie powrócili
z sowieckiej niewoli.
Wykazujący się najwyższym poświęceniem młodzi członkowie
Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW), którzy zbierali informacje wywiadowcze na zapleczu
sowieckiego frontu.

W CIENIU
GWIAZDY

CZERWONEJ

Racje w tej wojnie były podzielone. Na pewno nie w lipcu i sierpniu 1920 roku. Agresywny, totalitarny imperializm sowiecki niósł
przemoc fizyczną i cywilizacyjną.
Narzucał siłą zmianę tożsamości
swoim nowym poddanym. Mieli stać się wyznawcami komunistycznej ideologii, opartej w
swym rdzeniu na klasowej nienawiści, na stałym resentymencie
wobec tych którym powodzi się
lepiej, wobec tych którzy wierzą
w coś lepszego niż partia. Rację
mieli tylko ci którzy bronili Ossowa, bronili Polski, bronili Europy,
bronili Boga.
Nie ci, którzy chcieli przygnieść
Ossów, Polskę, Europę i Boga
ciężarem czerwonej gwiazdy. I o
tej racji, racji polskiej z sierpnia
1920 roku, nie wolno nam zapominać.
Nie wolno nam zapominać jeśli
mamy pozostać Polakami, a także
jeśli Europa ma zachować rdzeń
swej duchowej tożsamości, tej w
której jest wolność i chrześcijaństwo. W maju 1920 roku, kiedy
żołnierz polski zmagał się z Armią Czerwoną o przyszłość Europy Wschodniej, w Wadowicach
urodził się Karol Wojtyła.
Wyobraźmy sobie, że Polska
poddaje się dyktatowi Lenina w
sierpniu 1920 roku. Że powstaje
nowa, skrojona według projektu
Stalina, polska republika sowiecka. Czy młody Karol mógłby
usłyszeć o Bogu? Mógłby stać
się Polakiem? Te pytania dotyczą
całego pokolenia - najwspanialszej bodaj w XX wieku pokolenia
Polaków, urodzonych i wychowanych w wolnej Ojczyźnie.
Te pytania dotyczą także nas,
dzieci i wnuków tego pokolenia.
Owe pytania, pytania o pamięć
roku 1920 przekształcają się
dzisiaj w pytania jeszcze poważniejsze: czy chcemy nadal być
Polakami, czy chcemy walczyć
(walczyć naszą pracą, naszą odwagą dawania świadectwa swojej
tożsamości) o Polskę i Europę
wierną swym najlepszym duchowym tradycjom?
Czy chcemy Polski suwerennej,
niepodległej, gotowej wspierać
wolność mniejszych narodów
naszej części kontynentu, czy
godzimy się z rolą pionków ustawianych na geopolitycznej mapie
przez mocarstwa lekceważące
mniejszych i słabszych i narzucające im bezwzględnie dyktat swoich ideologicznych preferencji?
BITWA
WARSZAWSKA
STRATEGIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Bitwa Warszawska – „Cud nad
Wisłą”– stoczona w dniach 13 25 sierpnia 1920 roku w czasie
wojny polsko -bolszewickiej uznana za osiemnastą na liście
przełomowych bitew w historii
świata, zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę
i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę
Zachodnią.

Kluczową rolę odegrał manewr
Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza
Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia,
przy jednoczesnym związaniu
głównych sił bolszewickich na
przedpolach Warszawy.
Tak oto Polska ocaliła siebie i
Europę przed klęską „Widma
krążącego po Europie, widma komunizmu”, deklaracji programowej Związku Komunistów (niemieckiej partii komunistycznej)
napisanej przez Karola Marksa i
Fryderyka Engelsa na przełomie
lat 1847 i 1848 i ogłoszoną w lutym 1848 roku w Londynie.
Edgar Vincent, wicehrabia D’Abernon (ur. 19 sierpnia 1857, zm.
1 listopada 1941) – brytyjski
polityk, dyplomata, pisarz, Bitwę Warszawską (Pod Warszawą
1920 roku) ocenił jako „ osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata” W swojej książce
„ Osiemnasta decydująca bitwa
w dziejach świata” rok wydania
1932 napisał m.in.:
„(…)współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń, posiadających znaczenie większe
od bitwy pod Warszawą w roku
1920. Nie zna zaś ani jednego,
które byłoby mniej doceniane.
Gdyby bitwa pod Warszawą skończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny
w dziejach Europy, nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości,
iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęła by otworem
dla propagandy komunistycznej i
dla sowieckiej inwazji…w wielu
sytuacjach historycznych Polska
była przedmurzem Europy przeciw inwazji azjatyckiej…w żadnym momencie zasługi, położone
przez Polskę nie były większe,
w żadnym wypadku niebezpieczeństwo nie było groźniejsze…
zwycięstwo zostało osiągnięte
dzięki strategicznemu geniuszowi
jednego człowieka i dzięki przeprowadzeniu przez niego akcji
tak niebezpiecznej, że wymagała
ona nie tylko talentu, ale i bohaterstwa(…)”.
Po obronie Warszawy wojna nie
była jednak jeszcze rozstrzygnięta. Pod koniec sierpnia na froncie
południowym pod Komarowem
Wojsko Polskie pokonało Armię Konną Budionnego, a w drugiej połowie września 1920 roku
na froncie północnym rozbiło
bolszewików w bitwie nad Niemnem.
Nieocenione zasługi w zwycięstwo nad bolszewikami wniósł
polski radiowywiad – najdoskonalsze źródło wiedzy o działaniach Armii Czerwonej, który
rozszyfrował nadawane drogą radiową depesze o planach nieprzyjaciela (m.in. polscy kryptolodzy
przed bitwą warszawską łamali
szyfr „Rewolucja”, który służył
do szyfrowania rozkazów armii
nacierających na Warszawę).
POLSKIE LEGIONY OFIARNY STOS
Marszałek Józef Piłsudski po 123
latach zaborów odzyskał dla Pol-
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ski niepodległość.
„Obserwowałem zawsze,
że w mieście, gdzie leguni się
zjeżdżają
ludzie dzielą się na smutnych i
wesołych ludzi,
co przy dźwiękach „My Pierwsza Brygada”
zatykają uszy, i na tych,
co melodię podśpiewują lub
chociażby nucą.
Życzyłbym bardzo, by w Lublinie
tych drugich było więcej niż
pierwszych”
Józef Piłsudski, 9 sierpnia 1924 r.
Marszałek Józef Piłsudski stwierdził, iż „kulturę polską ożywiły
pieśni żołnierskie. Jeżeli pieśń ma
jakieś znaczenie, jeżeli to, co jest
piękne, co odpowiada głębokiej
potrzebie duszy, ma jakiś wpływ
- to pieśń żołnierska”.
Pieśń żołnierska i legionowa zajmuje w historii miejsce szczególne. Jest ona doskonałym źródłem
poznania odczuć i nastrojów tych,
którzy 3 sierpnia 1914 roku poszli „czynem wojennym budzić
Polskę do zmartwychwstania”,
choć „nie grały im surmy bojowe
i nie huczał im róg”. Bo czyż ta
pieśń powstająca w tak różnych
miejscach na „Drodze ku Niepodległości”: w marszu i bitwie,
w okopach i przy ogniskach leśnych nie oddaje najlepiej klimatu wydarzeń, których świadkami i
twórcami byli żołnierze Komendanta Piłsudskiego a później ich
następcy w walce o Wolność?
Istotnie, pieśń w sposób niezwykle pełny oddaje to, „co się komu
w duszy śni”, jak pisał w „Weselu” Stanisław Wyspiański. Pieśń
legionowa i żołnierska to pełna
gama nastrojów duszy żołnierskiej: to radość „Pierwszej Kadrowej”, ale i smutek za Jasieńkiem, co „tam nad jarem gdzieś w
wojence padł”. To werwa i humor
ułanów - „malowanych dzieci”,
ale i zaduma nad „wojenką - cudną panią”. To także duma rycerska „Pierwszej Brygady”...
Adam Mickiewicz w „Konradzie
Wallenrodzie” napisał: „Płomień
rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje.
Pieśń ujdzie cało”. Pieśń żołnierska, legionowa, ułańska uszła
cało, przeżyła zawieruchy wojenne, okupację i ponure lata zniewolenia komunistycznego, kiedy
to tworzyła specjalny gatunek
„piosenki zakazanej”... „
Polskie Legiony – I Kadrowa
pod Jego dowództwem śpiewały hymn:
Legiony to – żołnierska buta
Legiony to – ofiarny stos
Legiony to – rycerska nuta
Legiony to – straceńców los!
Refren
My Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy swój życia los
Na stos – na stos!
Nie chcemy już od was uznania

Ni waszych mów ni waszych łez
Skończyły się dni kołatania
Do waszych dusz do waszych serc
Refren
My Pierwsza Brygada…
Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić
skry
Niech życie swe dla ideału
I swoją krew i marzeń sny
Refren
My Pierwsza Brygada…
Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni
Wśród fałszów siać siew szlachetności
Miazgą swych ciał żarem swej
krwi
Refren
My Pierwsza Brygada…
Krzyczeli żeśmy stumanieni
Nie wierząc nam że chcieć to
móc
Laliśmy krew osamotnieni
A z nami był nasz drogi wódz
Refren.
My Pierwsza Brygada…
Autorami hymnu Legionów są
Tadeusz „Kostek” Biernacki, lub
Andrzej Hałaciński. Jak twierdził
Biernacki ułożył tekst wspólnie z
kolegami w nocy z 16 na 17 lipca
1917 roku, gdy przewożeni byli
jako internowani przez Niemców
do Szczypiorna w związku z kryzysem przysięgowym. Hałaciński
także przyznawał się do pieśni i
podawał, że powstała w Tyrolu w
tym samym 1917 roku. Józef Piłsudski nazwał ją „najdumniejszą
pieśnią jaką kiedykolwiek Polska
stworzyła”.
Aleksander Szumański „Głos
Polski” Toronto 09.11. 2011
Dokumenty, źródła, cytaty:
- dr Lucyna Kulińska – wykłady,
- prof. Andrzej Nowak wykład
„Solidarni 2010”,
- prof. Andrzej Nowak „Dziedzictwie roku 1920” -/”Nasz
Dziennik” 13 - 15 sierpnia 2011/,
- prof. Lech Wyszczelski „Wojna
o Kresy Wschodnie 1918 – 1920,
- prof. VHR. D’ABERNON
„Osiemnasta decydująca bitwa
w dziejach świata pod Warszawą
1920 r.” PWN Warszawa 1932
rok,
- Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński (prezes
IPN) , Filip Musiał „Od niepodległości do niepodległości” historia Polski 1918 - 1989 wyd. IPN
Warszawa 2011
- Norman Davies „Boże igrzysko”
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75 rocznica przybycia Polskich Sierot
syberyjskich do Nowej Zelandii
Bogusław Szarwiło
80 lat temu 17 września sowieci w zdradziecki sposób rozpoczęli okupację polskich Kresów
Wschodnich. Na rozkaz Stalina,
ponad półtora miliona Polaków
wypędzono ze wschodniej Polski
i zesłano do obozów przymusowej
pracy na Sybir i na inne obszary
Związku Radzieckiego. Znaczna część zesłańców zmarła lub
zaginęła, nim ewakuowano ich
do Iranu, w tym znaczna liczba
dzieci. Z czasem dzieci rozesłano
w różne części świata. Nie można zapomnieć, że Nowa Zelandia
była jedynym krajem w czasie II
wojny światowej, który przyjął
733 małoletnie sieroty polskie
bezwarunkowo,
zapewniając
im nie tylko bieżącą opiekę na
czas działania obozu, ale również
umożliwiając zdobycie wykształcenia i pełną asymilację w nowej
ojczyźnie. Zaproszenie polskich
dzieci na tymczasowy pobyt do
Nowej Zelandii było pierwszym
humanitarnym
eksperymentem
rządu nowozelandzkiego w niesieniu pomocy dużej grupie uchodźców do tego kraju. W tym czasie
Nowa Zelandia nie miała celowo
planowanej polityki imigracyjnej.
Pomoc wynikała raczej z osobistej, dobroczynnej wizji premiera
Petera Frasera, który dowiedział
się o losach dzieci przebywających w przejściowych obozach w
Iranie.
Jak napisała Joanna Siekiera autorka „Historii dzieci z Pahiatua
- z Kresów na Antypody”: Pomysł
pomocy dzieciom, początkowo jedynie w formie obozu przejściowego aż do zakończenia działań wojennych, pojawił się podczas akcji
humanitarnej dla polskich wysiedleńców płynących do Meksyku.
Państwo to także zaofiarowało się
przyjąć na swoim terytorium sieroty z Kresów Wschodnich. Zbieraniu potrzebnego ekwipunku na
czas podróży morskiej podjęła się
Maria Wodzicka, żona Konsula
Generalnego RP Kazimierza hrabiego Wodzickiego. To ona, dzięki
posiadanemu statusowi konsularnemu, jak również sprawowaniu
funkcji delegatki Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, nagłośniła sprawę polskich sierot zatrzymujących się w Nowej Zelandii. Szerokie kręgi społeczeństwa
nowozelandzkiego zaangażowały
się w szybkie oraz efektywne działania hrabiny. Mowa tu zarówno
o związkach Polonii czy skautach,
jak i organizacjach czy stowarzyszeniach humanitarnych na Wyspie Północnej i Południowej. Pomoc polskim dzieciom zakrojona
była na tak szeroką skalę, iż pisano
o tym w „Gazecie Polskiej” publikowanej w Jerozolimie. Obywatele Nowej Zelandii po odpłynięciu
statku z Polakami do Meksyku,
wciąż przynosili dary pomocowe.

Marii Wodzickiej zyskała poparcie prezesa gabinetu ministrów,
Petera Frasera, a także opinii publicznej. Wraz z żoną ówczesnego
premiera, Janet Fraser, hrabina
prowadziła w prasie nowozelandzkiej kampanię informacyjną. Było
to niezwykle ważne jako, że należało przekonać Nowozelandczyków na przyjęcie znacznej ilości
imigrantów wojennych, ale także
uzyskać publiczne poparcie na
sfinansowanie tego przedsięwzięcia z budżetu państwa. Mogło
to wszak prowadzić do niechęci
względem polskich dzieci czy nawet odrzucenia projektu związanego z domaganiem się deportacji
Polaków. W miejscowości Pahiatua na Wyspie Północnej, 160 km
od stolicy, władze Nowej Zelandii
przystosowały istniejący od 1942r.
obóz jeniecki na obóz przejściowy
dla polskich sierot. Koszty funkcjonowania, a także utrzymania i
kształcenia dzieci pokrywane były
z finansów publicznych Nowej Zelandii. Polski obóz w Pahiatua16
potocznie nazwano Małą Polską. Oprócz pełnej suwerenności
w formie i materii nauczania, a
przede wszystkim wychowywaniu
w duchu patriotyzmu, dbano także o przystosowanie się dzieci i
ich opiekunów do życia w nowym
kraju. Nowozelandzcy nauczyciele dbali o przyswajanie języka
angielskiego przez małych Polaków. Należy przywołać także duże
zaangażowanie obywateli Nowej
Zelandii. Największe zasługi,
prócz premiera Frasera i konsula
Wodzickiego, mają bezsprzecznie
nowozelandzkie rodziny, dzięki
którym, na każde kolejne Święta – przez cały okres funkcjonowania obozu – dzieci znajdowały
ciepło domowe w rodzinach zastępczych, a po likwidacji obozu
odnalazły – również dzięki ich staraniom – swoje miejsce w życiu.
Większość z tych dzieci straciła
część lub całość swojej najbliższej rodziny po deportacji w głąb
ZSRR w latach 1940–1941. Dzięki układowi Sikorski-Majski z 30
lipca 1941 roku polscy zesłańcy
z latach 1939-1941, bezprawnie
więzieni przez Sowietów zostali
zwolnieni z obozów. 14 sierpnia
układ został poszerzony umową
wojskową, na mocy której miała
zostać utworzona Armia Polska w
ZSRR, zorganizowana przez gen.
Andersa. W marcu 1942 roku Armia Andersa liczyła już ponad 65
tys. żołnierzy, którym stale towarzyszyły dziesiątki tysięcy cywilów w tym były i dzieci. Dzięki
pertraktacjom Andersa ze Stalinem, udało się uzyskać zgodę na
ewakuację 44 tys. ludzi do kontrolowanego przez Brytyjczyków
Iranu. Tak dzieci dostały się do
Iranu (Persji), gdzie dochodziły
do zdrowia. W tej sytuacji Rząd

Polski w Londynie zaapelował do
Ligi Narodów o pomoc w znalezieniu czasowego schronienia dla
polskich cywilów i dzieci. Pomoc,
jako jeden z niewielu krajów,
zaoferowała Nowa Zelandia.
Pod koniec 1943 r. dzieci oraz
105 osób z personelu opiekuńczego, zostały zaproszone do
Nowej Zelandii na okres do zakończenia wojny. Grupa dotarła
do Wellington płynąc początkowo
na brytyjskim okręcie handlowym
Sontay do Indii, a następnie na
amerykańskim statku wojennym
USS General George M. Randall
do Nowej Zelandii. Dla dzieci i
ich opiekunów został zorganizowany kampus w miejscowości
Pahiatua. Dzieci przebywały tam
do 15 kwietnia 1949 r. Jeszcze 17
sierpnia 1948 r. w liście
premiera Nowej Zelandii do
Szczęsnego Zaleskiego, przedstawiciela Polskiego Rządu na
Uchodźstwie, znaleźć można:
Władze nowozelandzkie zawsze
uważały i uważać będą, że polskie
dzieci są ich gośćmi w tym kraju.
Wiemy również, że niektóre z nich
chcą powrócić do swojej ojczyzny. Sądzę, że chcą one wiedzieć,
na jakich warunkach rząd nowozelandzki pomoże im osiągnąć
ten cel. Proponujemy, żeby dzieci, które osiągną 18-ty rok życia,
miały możliwość wyboru powrotu
do swojej ojczyzny lub pozostania w Nowej Zelandii. Informuję,
że pomożemy tym, którzy do Polski chcą wrócić, a witamy tych,
którzy w naszym kraju chcą pozostać. Życzeniem naszego rządu
jest to, żeby ci młodzi ludzie mieli
nieograniczoną wolność wyboru
oraz żeby ich wybór był oparty
wyłącznie na ich przyszłym szczęściu. Przewidujemy, że po osiągnięciu 18-go roku życia niektóre
dzieci nie zechcą powziąć decyzji,
zatem nie widzimy przeszkody,
żeby miały dodatkowe trzy lata,
by podjąć decyzję o powrocie do
Polski. Rząd jest przygotowany
ponosić wszelkie koszty związane

z powrotem do ojczyzny dzieci,
w wieku od lat, które sobie tego
życzą. Dorośli natomiast, którzy
osiągnęli 21-szy rok życia i pracowali już w tym kraju, powinni mieć
wystarczająco oszczędności, żeby
opłacić swój powrót do Polski.
Jednakże Rząd Nowej Zelandii jest
gotowy rozstrzygnąć poszczególne
prośby tych, którzy chcą powrócić
do swego kraju, a nie mają na to
środków. Jednak większość z nich
pozostała na stałe w Nowej Zelandii tworząc lokalną zintegrowaną
grupę polonijną. Komunistyczny
rząd w Warszawie wystosował
żądania repatriacji „swoich obywateli” z państw Zachodu. Władze Nowej Zelandii nie miały
jednak zamiaru pertraktować z nowym rządem, w skutek cofnięcia
uznania rządu tymczasowego. Co
warte podkreślenia, w następstwie
zmian ustrojowych 1945 r., Nowa
Zelandia zerwała stosunki dyplomatyczne z Polską, zamknięto
także konsulat. Nowa Zelandia nie
utrzymywał żadnych stosunków z
komunistyczną Polską. Taki stan
faktyczny miał miejsce aż do 7
lipca 1965 r., kiedy to podpisano
pierwszą umowę handlową pomiędzy Warszawą a Wellington.
Stanowcza odmowa przekazania,
wydania zgodnie z prawem, obywateli polskich z obozu w Pahiatua władzom komunistycznym
było wówczas zgodne z decyzją
polskiego rządu tymczasowego.
Zresztą bardzo słusznie, bo ich
rodzinną ziemię na Kresach II RP
zagrabili sowieci.
Ostatni wychowankowie opuścili
obóz w Pahiatua 15 lipca 1949 r. i
dopiero wtedy uległ on formalnej
likwidacji. Polskie dzieci pozostały pod nadzorem dwunarodowościowej Rady Opiekuńczej Dzieci
Polskich w Nowej Zelandii. Dano
im także wybór, czy chcą zostać
w nowej ojczyźnie, czy też wolą
wrócić do Polski. Jedynie 50 osób
zdecydowało się na powrót do
Polski. Pozostałe zostały wysłane
do szkół z internatem, zamieszka-

ły w hostelach dla młodzieży bądź
zamieszkały u nowozelandzkich
rodzin. Z czasem, Dzieci z Pahiatua skończyły nowozelandzkie
szkoły, zyskały wykształcenie i
znalazły pracę, wciąż świadcząc
o historii przesiedlenia na Syberię,
a następnie drogi przez Isfahan do
Pahiatua.
Najsłynniejszym dzieckiem z obozu w Pahiatua, jest Janek Wojciechowski, dziś John Roy-Wojciechowski, Polak, Nowozelandczyk, urodzony w Ostrówkach
k/Drohiczyna, sierota z Polesia,
ocalały z pożogi wojennej i katorgi syberyjskiej. Jak poinformowała naszą redakcję, pani Elżbieta
Hiszczynska-Sawicka, V-prezes
Stowarzyszenia Polaków w Christchurch: W ramach akcji „Narodowego Czytania 2019”, Stowarzyszenie Polaków w Christchurch
uczciło 75. rocznicę przybycia
Polskich Sierot syberyjskich do
Nowej Zelandii, dodając do ośmiu
podstawowych lektur także trzy
książki ze wspomnieniami Sybiraków, którzy trafili z nieludzkiej
ziemi aż na Antypody . Są to:
„Polski Nowozelandczyk. Nadzwyczajna historia życia dziecka
z Polesia” napisana przez Johna
Roya-Wojciechowskiego, „ Dwie
ojczyzny Polskie dzieci w Nowej
Zelandii Tułacze wspomnienia
„ - Redaktor: Stanisław Manterys Zespół redakcyjny: Stefania
Zawada, Halina Manterys, Józef
Zawada , Wspomnienia - Tony
Leparowskiego wydane tylko po
angielsku. Najbardziej znaną jest
pozycja pierwsza opisująca los
chłopca z Polesia, który, jak dziesiątki tysięcy innych obywateli
polskich, przeżył lata okrutnego
wyzysku i niedoli. Bardzo wielu
zginęło w tym piekle, ale dzieci
rodziny Wojciechowskich cudownym zrządzeniem losu przetrwały. Książka ta opisuje mało znaną
kartę wojennego holocaustu, który
przywiódł małego Janka w 1944
roku do Nowej Zelandii. W sercu
tej historii znajduje się bohaterska

www.ksi.btx.pl
rodzina, co nie poddała się miaż
dżącemu terrorowi stalinizmu.
Książka pozwala też ujrzeć fascynujący świat przedsiębiorczości
rozwijającej się na wielką skalę
po wojnie w Nowej Zelandii i opi
suje czynniki zewnętrzne, które
popchnęły Janka, dziś znanego
jako John Roy, na drogę życia
uwieńczonego sukcesami oso
bistymi i zawodowymi, a jednocześnie pozwalającymi nie zapominać skąd pochodzi i kim jest.
Dlatego warto prześledzić jego
życiorys.

„Polski Nowozelandczyk. Nadzwyczajna historia życia dziecka
z Polesia”, której polskie wydanie
ukazało się w Lublinie w 2006
roku, w tłumaczeniu Aleksandry
Wronowskiej. Książka napisana
wspólnie z Allan Parker ukazała
się po angielsku w Auckland w
2004 roku pod tytułem „A strange outcome. Remarkable Survival Story of a Polish Child”,
nakładem znanego wydawnictwa
Penguin Books.
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chód. Wywieziono ich jak tysiące
innych Polaków do obozu w rejon
Archangielska. W ciężkich syberyjskich warunkach, które znaczyły głód i zimno oraz niewolniczą
pracę, Janek z rodziną spędził 18
miesięcy. Kiedy doszło do układu
Majski – Sikorski, matka Janka,
wsiadła do pociągu z dziećmi i pojechała do Bukhaze, do obozu, w
którym stacjonował gen. Anders.
Wydawało się, że jest szansa na
ratunek, ale matka w Uzbekistanie zachorowała i trafiła do szpitala. Mimo to zdecydowała, że
Janek, Maria i Amelia pojadą do
Iranu (Persji), a Krystyna mająca
14 lat pozostanie z nią. Brat Bolek zaginął w czasie podróży do
Uzbekistanu. Matka niebawem
zmarła i Janek jako mały chłopiec
został sierotą, miał wówczas tylko
9 lat i razem z dwoma siostrami
dochodził do zdrowia w polskim
obozie. Starsza siostra Krystyna
odnaleziona przez wujka ( brata
matki) trafiła również do Iranu,
gdzie trafił również odnaleziony
brat Bolek. 31 października 1944
roku, Janek z siostrami znalazł się
wśród 733. dzieci, które dotarły do
Nowej Zelandii. W swoich wspomnieniach Janek napisał: „Wszystkie te dzieci starały się żyć godnie,
jak potrafiły najlepiej, były to dzieci szlachty wschodniej i oficerów.
Większość z nich ukończyła studia „. John Roy – Wojciechowski
skończył Saint Patrick Collage w
Silverstream, następnie ukończył
uniwersytet Victoria University i
dostał bardzo dobrze płatną pracę. Założył rodzinę, ożenił się z
Nowozelandką Valerie i w ojczyźnie kiwi przyszło na świat jego
sześcioro dzieci: Karen, Ellen,
Steven, Alexander, Gregory, Lawrence. John Roy-Wojciechowski

/ John Roy-Wojciechowski, były Honorowy Konsul RP jeden z najbardziej znanych Polaków w Nowej Zelandii.

Urodził się w 1933 roku na Polesiu jako najmłodsze dziecko
państwa Wojciechowskich. Józef
Wojciechowski, ojciec Janka, w
nagrodę za zasługi dla Ojczyzny, a walczył w legionach Piłsudskiego, otrzymał majątek na
Polesiu. Józef Wojciechowski,
ożeniony z Heleną Męczyńską,
miał z nią sześcioro dzieci. Mięli
piękny dworek i gospodarstwo. Z
tego okresu Janek zapamiętał sielsko-anielskie życie na Polesiu w
gronie rodzinnym, jak np. Boże
Narodzenie, imieniny i dożynki
oraz jazdę bryczką co niedziela do
kościoła katolickiego w Popinie.
Stracili wszystko w 1939 roku,
kiedy ojca zamordowało NKWD,
matkę z czwórką dzieci – Amelią,
bliźniaczkami Marią i Krystyną,
Bolkiem i Jankiem wywieziono
w nieznane. Najstarszy z braci,
Stanisław, zdążył uciec na za-

do swego sukcesu życiowego dochodził powoli. W latach 1968-80
był dyrektorem Atlas Majestic Industries Ltd. w Auckland, w latach
1981-94 dyrektorem wykonawczym, następnie prezesem Mair
Astley Holdings Ltd. w Auckland
i na koniec, w latach 1982-94
głównym dyrektorem dużej nowozelandzkiej firmy budowlanej
Mainzeal Group Ltd. Roy-Wojciechowski udzielał się również
społecznie. Był m.in. przewodniczącym Star of the Sea Heritage
Trust, Howick Building Owners
Association i przewodniczącym
Eastern City Association Group
of Howick. Dzięki jego hojności
na University of Auckland mogło
powstać i działa po dziś dzień Studium Kultury i Języka Polskiego.
Nie żałował pieniędzy na cele
polonijne, a szczególnie te, które
uznał za warte wsparcia finanso-

wego. Pomagał zorganizować się
Polakom w Dunedin i wspierał
finansowo restauracje polskich
pamiątek na Południowej Wyspie.
Kiedy miał 60 lat i przygotowywał się do emerytury, powróciła
nostalgia i wspomnienie Polski.
Rozpoczął na nowo poznawać historię ojczyzny, wrócił do języka
polskiego, chociaż był już wtedy
Nowozelandczykiem. W 1998 r.
został konsulem honorowym Polski w Auckland i rozpoczął aktywną działalność na rzecz kraju swoich przodków. Założył Fundację
Dziedzictwa Polskiego w Nowej
Zelandii. Znajdująca się w siedzibie Fundacji izba muzealna została
otwarta w lipcu 2004 r. Wśród wielu eksponowanych przedmiotów
znajdują się kolorowe stroje regionalne, ręcznie wykonane wyroby
z drewna, tkaniny i wyroby garncarskie, kolekcje znaczków pocztowych, kryształów, ikon i osobistych pamiątek. Można tu także
poznać historię 733 polskich dzieci, tzw. Dzieci z Pahiatua, które w
Nowej Zelandii znalazły schronienie podczas II wojny światowej.
Jego zasługą są dotacje na naukę
języka ojczystego dla dzieci, a
także utworzenie Polskiego Klubu
Literackiego wraz z organem prasowym „Krzyżem Południa”. Jest
on także inicjatorem powołania
Polskiego Muzeum w Auckland
oraz filii Związku Sybiraków wraz
z wirtualną „Ścianą pamięci Kresy-Syberia”. Polskie Muzeum w
Auckland, którego główną ideą
jest dzielenie się z Nowozelandczykami piękną historią, literaturą,
tradycją i kulturą Polski. Wprowadza tradycje polskie do szkół.
Organizuje warsztaty z zakresu
kultury i tradycji polskich nowozelandzkim dzieciom. W Muzeum
Polski zatrudnia osoby, które przybywają z najmłodszej emigracji,
władające językiem polskim. W
Muzeum gromadzi pamiątki po
Dzieciach z Pahiatua, opisuje
wszystkie fotografie i spuścizny,
nie pozwala dokumentom, pamiątkom i wspomnieniom rozproszyć
się i zniknąć. Prócz tego, że zachowuje te materiały, stara się stworzyć placówkę kultury polskiej na
terenie Nowej Zelandii. Na przykład uczy dzieci nowozelandzkie
wycinanek łowickich. W okresie
Bożego Narodzenia organizowane są spotkania z tradycyjnymi
potrawami kuchni polskiej, kolędowaniem. Zachowuje przeróżne
pamiątki, obrazy, pamiątki z gór,
przy wejściu do Muzeum wisi
duży obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Do dziś podkreśla w
Nowej Zelandii wartość Polaków
z emigracji dzieci z Pahiatua, zaznaczając, ile wniosły do nowozelandzkiej gospodarki i jak się
zasłużyły dla rozwoju tego kraju.
Informacje zaczerpnięte ze źródeł:
http://czestochowskie24.pl/czestochowa/polski-nowozelandczyk-jan-roy-wojciechowski/
http://przeglad.australink.pl/artykuly/roy.php
https://poloniajournal.wseh.pl/
sites/default/files/article/04-19/polonia-journal-8.2018.13.pdf
https://docplayer.pl/71734272Dwie-ojczyzny-polskie-dzieciw-nowej-zelandii-tulaczewspomnienia.html
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Komisarz Wiaczesław
Mołotow ogłosił:

„Państwo polskie
nie istnieje....”
Redakcja

17 września 1939 wojska
radzieckie
przekroczyły
wschodnie
granice
Polski.
Złamano postanowienia paktu
o nieagresji z 1932 roku, a
także umowy wynikające z
przynależności do Ligi Narodów.
Była to realizacja ustaleń
tajnego
paktu
RibbentropMołotow, zawartego pomiędzy
III
Rzeszą
i
Związkiem
Radzieckim. Sowiecka napaść
na Polskę, która nastąpiła 80
lat temu, była realizacją układu
podpisanego w Moskwie 23
sierpnia 1939 r. przez ministra
spraw zagranicznych III Rzeszy
Joachima von Ribbentropa
oraz
ludowego
komisarza
spraw zagranicznych ZSRS
Wiaczesława
Mołotowa,
pełniącego
jednocześnie
funkcję
przewodniczącego
Rady Komisarzy Ludowych
(premiera). Integralną częścią
zawartego wówczas sowieckoniemieckiego paktu o nieagresji,
był tajny protokół dodatkowy.
Jego drugi punkt, dotyczący
bezpośrednio Polski, brzmiał
następująco:
W
wypadku
terytorialnych i politycznych
przekształceń
na
terenach
należących do Państwa Polskiego
granica stref interesów Niemiec
i ZSRS przebiegać będzie w
przybliżeniu po linii rzek Narwi,
Wisły i Sanu. Takie są fakty, a
co można znaleźć w/w książce

podaje wydawca: „Prawda o
tym, jak Sowieci wbili nam nóż
w plecy we wrześniu 1939 roku.
Horror zbrodni, ludobójstwo
na
polskim
narodzie
i
komunistyczne
zdziczenie.
Twierdzili, że to nie inwazja,
tylko wyzwolenie od polskich
kułaków
i
imperialistów.
„Państwo polskie i jego rząd
faktycznie przestały istnieć” –
ogłosił komisarz Wiaczesław
Mołotow. Tuż przed tym, jak
czerwone dywizje wbiły nóż w
plecy Rzeczpospolitej. O napaści
z 17 września 1939 roku przez
całe dekady trzeba było milczeć.
O tym, że Sowieci uznali polskie
ziemie za „zachodnią Ukrainę” i
„zachodnią Białoruś” mówiono
co najwyżej półgębkiem. A
prawdziwa skala represji, zsyłek
i mordów nawet dzisiaj budzi
zażarte dyskusje.”
Dariusz Kaliński – autor
bestsellerowej
„Czerwonej
zarazy” – demaskuje ogrom
radzieckich zbrodni w trakcie
pierwszej – zapomnianej –
okupacji
sowieckiej.
Czy
polscy żołnierze stawili opór
czwartemu rozbiorowi? Jakie
były rzeczywiste zamierzenia
Stalina? I jaki jest autentyczny
bilans czerwonego najazdu z lat
1939–1941?
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Odznaczeni Gwiazdą Przemyśla
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Bożena Ratter

8 września 2019 r. odbyło się  
uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku pamięci ks.
płk Józefa Panasia na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu,
nadanie imienia ks. płk J. Panasia sali wykładowej I Liceum
Ogólnokształcącego w Przemyślu, oraz promocja książki „Odznaczeni Gwiazdą Przemyśla”.
Uroczystości objęte honorowym
patronatem Przewodniczącego
Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta m.
Przemyśl poprzedzone były

Mszą św. koncelebrowaną pod
przewodnictwem ks. bp Stanisława Jamrozka w asyście wojskowej 5 Batalionu Strzelców
Podhalańskich.
Na obelisku pamięci ks. płk.
Józefa Panasia widnieje m.in.
napis: Za organizację odsieczy
i walkę w obronie Przemyśla i
Ziemi Przemyskiej (1918-1919)
odznaczony „GWIAZDĄ PRZEMYŚLA”.
To nie jedyne odznaczenie ks
płk. Józefa Panasia. We wniosku o nadanie ks. J. Panasiowi

Orderu Virtuti Militari za wkład
w obronę Przemyśla, wnioskodawca, płk Sztabu Generalnego
Julian Stachiewicz napisał:
Bierze czynny udział w obsadzeniu Przemyśla przez ochotnicze oddziały polskie. Dnia 4
listopada 1918 r. po zamachu
dokonanym przez Ukraińców,
ks. Panaś objął dowództwo w
Przemyślu na Zasaniu, obsadził wszystkie mosty i sam dopilnowuje ich obsady. Gdy gen.
Puchalski, austriacki dowódca
Przemyśla, wydaje rozkaz poddania Zasania, które posiadało
w olbrzymich składach amunicyjnych 10 000 karabinów, 250
karabinów maszynowych, wiele
armat i olbrzymią ilość amunicji
karabinowej i armatniej, sprzeciwia się wykonaniu rozkazu nawet w chwili, gdy na rozkaz gen.
Puchalskiego załoga Żurawicy,
będąca na tyłach Przemyśla,
poddaje się Ukraińcom. Po objęciu na Zasaniu przez płk. Sikorskiego ks. Panaś przechodzi
z własnej inicjatywy do Żurawicy, gdzie polskim żołnierzom
załadowanym do odjazdu do
Rzeszowa, wydaje rozkaz opuszczenia wagonów, razem z nimi
uderza na ukraińskie posterunki i po krótkiej walce uwalnia
Żurawicę, przywracając w ten
sposób przerwane połączenie
Przemyśla z Krakowem. Po dnia
5 XI płk Sikorskiego z Przemyśla, obejmuje na wyraźny rozkaz gen. Roji dowództwo grupy
San, obsadza ważniejsze punkty i przejścia przez rzekę, sam
osobiście kontroluje posterunki
przy mostach i przy magazynach
amunicji na wschód od Sanu.
W czasie silnych wewnętrznych
tarć powstałych wskutek ogłoszenia „RepublikiPrzemyskiej”
rad robotniczo-źołnierskich wytęża wszelkie siły, aby utrzymać
porządek wśród sprzecznych
żywiołów. Dnia 10 XI oddaje
dowództwo grupy mjr. Julianowi Stachiewiczowi, przeczem
od gen. Roji otrzymuje gorące
podziękowanie i uznanie za swą
chlubną działalność.( Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu –materiały konferencyjne
z maja 2019 r.).
Dlaczego na planszy wystawy
Muzeum Żup Krakowskich pod
patronatem medialnym DoRzeczy, w miejscu publicznym,
na ulicy przy Muzeum Ziemi
Przemyskiej, mieszkańcy i turyści Przemyśla zapoznają się z
inną i niekompletną wersją tamtych wydarzeń? Może lepiej jest
zlecić przygotowanie wystawy
Polakom z Przemyśla bliższym
historii polskiego miasta?
W związku ze zbliżającym się
końcem wojny i rozpadem Austro-Węgier Ukraińcy dążyli do

stworzenia własnego organizmu
państwowego. 18 października 1918 r. powstała Ukraińska
Rada Narodowa, która w dniu
następnym ogłosiła powstanie
nowego państwa - Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej,
w skład której miały wchodzić
przede wszystkim ziemie Galicji Wschodniej oraz Lwów jako
stolica, zamieszkały jednak
w większości przez Polaków.
Ukraińcy szybko zajęli zbrojnie
wschodnią Małopolskę z Przemyślem. Opór napotkali dopiero we Lwowie, co było równoznaczne z początkiem wojny
polsko-ukraińskiej. Polskimi oddziałami dowodził kpt. Czesław
Mączyński. Nieśmiertelną sławę
zdobyła broniąca Lwowa młodzież, która przeszła do historii
pod nazwą Orląt Lwowskich.
We wstępie do opracowania zbiorowego „Odznaczeni
Gwiazdą Przemyśla ” Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i
Regionu czytam:
W obronie i szturmie Przemyśla
z wielkim poświęceniem uczestniczyła młodzież, w szczególności uczniowie II Gimnazjum
Polskiego na Zasaniu i Krajowej
Szkoły Kupieckiej w Przemyślu. Mimo szybkiego oswobodzenia miasta walki nie ustały;
równie krwawe boje toczyły się
na przedpolach Przemyśla. 13
grudnia 1918 roku w kontruderzeniu przeciw wojskom ukraińskim pod Niżankowicami brały
udział oddziały składające się z
młodzieży gimnazjalnej. Jeden
z nich, oddział 10 pułku piechoty, poniósł szczególnie dotkliwe

straty - 12 poległych przemyskich uczniów i sanitariuszki.
Dla upamiętnienia młodzieży,
nazwanej Orlętami Przemyskimi, która walczyła i ginęła w
obronie Przemyśla, Ziemi Przemyskiej i Lwowa oraz innych
części Polski, społeczeństwo
przemyskie ufundowało pomnik
Orląt Przemyskich który postawiony został na zasańskim Placu Konstytucji a jego uroczyste
odsłonięcie miało miejsce 11
listopada 1938 roku. Na pomniku umieszczono napis „Orlętom
Przemyskim poległym za Ojczyznę 1918-1921”…
W pierwszą rocznicę oswobodzenia miasta dla zorganizowania uroczystych obchodów powołany został Komitet Wojskowo -Obywatelski, na czele którego stanęli burmistrz Józef Kostrzewski i Komendant Garnizonu Przemyśl pułkownik Gustaw
Wolgner. Ponadto Rada Miejska
Przemyśla podjęła uchwałę o
ustanowieniu honorowej odznaki „Gwiazda Przemyśla”, którą
mieli otrzymać uczestnicy walk
o Przemyśl i Ziemię Przemyską.
„Gwiazda Przemyśla” została
zarejestrowana w Naczelnym
Dowództwie Wojska Polskiego
i w 1921 r. zatwierdzona przez
Ministerstwo Spraw Wojskowych.
„20 października 1919 roku Komitet przyjął piękny projekt profesora Jankowskiego i podporucznika inżyniera Osińskiego,
który wykonany z metalu będzie
noszonym na drugim guziku od
góry, na wstążeczce jasno-czerwonej z brzegami kremowymi
tj. kolorami Ziemi Przemyskiej.
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Liceum, nauczycieli i młodzież
oraz zarażonych ich pasją miłośników przeszłości uroczystości,
sprawiły zaproszonym wielką
przyjemność.

Gwiazdę jako nazwy i motywu
użyto z herbu Przemyśla. Komitet ścisły przyzna Gwiazdę
wszystkim tym, którzy bez względu na płeć, z bronią w ręku, bądź
to pracą obywatelską, bądź techniczną, bądź sanitarną, z narażeniem życia przyczynili się do
zdobycia i obrony Przemyśla w
mieście lub na fortach i rejonie
fortecznym w pierścieniu Chyrów
- Mościska, w czasie od 1 listopada 1918 do 16 maja 1919 roku
(do ofensywy gen. Iwaszkiewicza
we Wschodniej Małopolsce).
Dla wszystkich obrońców oprócz
odznaczenia wydany będzie dyplom uwierzytelniający. Dla
obrońców od 1 - 11 listopada
1918 r. Komitet w dyplomie doda
„Dla pierwszych obrońców”.
Konieczne było również „uiszczenie opłaty” za odznakę, a zamożni oficerowie i cywilni obywatele wpłacali również dobrowolne składki (w koronach lub
markach polskich). Dzięki zebranym środkom utworzono trzy
stypendia dla uczniów z Gimnazjum Polskiego w Przemyślu na
Zasaniu (Więcek, Twaróg i Guzka), pozostałe środki pieniężne
przekazano na budowę Pomnika
Orląt Przemyskich…
W 2018 roku Towarzystwo
Przyjaciół Przemyśla i Regionu
dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości podjęło
się realizacji szczególnego projektu pn. „Za walkę o Niepodległość Ziemi Przemyskiej odznaczeni Gwiazdą Przemyśla”.
Jego koordynacją zajęła się prezes TPPiR Bogusława Pieczyńska, od wielu lat zaangażowana
w ochronę pamięci bohaterów i
osób zasłużonych dla Przemyśla
i regionu. W ramach projektu,
za pośrednictwem mediów regionalnych i ogólnopolskich,
skierowano apel do mieszkańców Polski o poszukiwanie do-

kumentacji historycznej i fotograficznej osób odznaczonych
Gwiazdą Przemyśla i przekazanie informacji organizatorom
projektu. Zamiarem inicjatorów
akcji było zebranie wiarygodnych informacji o wszystkich
osobach, które zostały uhonorowane tym szczególnym dla
Przemyśla odznaczeniem. Apel
ten spotkał się z nadspodziewanym zainteresowaniem, a przede
wszystkim spowodował, że wiele przemyskich rodzin odnalazło
wśród rodzinnych dokumentów
potwierdzenie zaangażowania
swoich przodków w walkę o
odzyskanie niepodległości. W
wielu rodzinach dzięki apelowi
przywrócono pamięć o bohaterstwie ojców, o dawnych zdarzeniach, o których przez lata
zapomniano. …Apel poruszył
badaczy historii w całej niemal
Polsce i wiele osób przeszłością związanych z Przemyślem
(Anna Nowak, wstęp do publikacji „Odznaczeni Gwiazdą
Przemyśla”).
Efektem tej akcji jest bogata dokumentacja zgromadzona w biurze TPPiR w Przemyślu, piękna
publikacja, z której pochodzą
cytowane fragmenty i godna podziwu i naśladowania inicjatywa
dyrektora, nauczycieli i uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego w
Przemyślu. Zarówno ich osobiste zaangażowanie tak bardzo
widoczne podczas nadania imienia ks. płk Józefa Panasia sali
wykładowej i części artystycznej uroczystości jak i wystrój
szkoły, który wyraża jej charakter (szkoła uwiecznia również
polskich malarzy jak Julian Fałat czy Marian Stroński).
Nietuzinkowe, z wielką kulturą
i taktem zorganizowane przez
Bogusławę Pieczyńską, członków Towarzystwa Przyjaciół
Przemyśla i Regionu, dyrektor I

Nie jest dla mnie zrozumiale,
dlaczego wystawa zorganizowana pod patronatem Dorzeczy przed budynkiem Muzeum
Ziemi Przemyskiej jak i dwie
wystawy wewnątrz Muzeum :
Twierdza Przemyśl i Przemyśl w
czasie II wojny światowej zapomniały o Ukraińcach wymuszających w 1918 roku wojnę ukraińsko polską a więc dodatkowe
straty dla odradzającej się Polski
wyniszczonej udziałem w I wojnie, również na terenie miasta
Przemyśl, o ludobójstwie dokonanym przez obywateli polskich
narodowości ukraińskiej na
Polakach, Żydach, Ormianach,
Czechach podczas II wojny na
terenie Ziemi Przemyskiej, o ludobójstwie dokonanym na polskiej inteligencji przez sowietów jak i o zsyłkach na Sybir,
do Kazachstanu, w głąb ZSRR
polskiej inteligencji, żołnierzy
Armii Krajowej, urzędników ,
leśników, działaczy, społeczników właśnie z Przemyśla, ze
stacji kolejowej Przemyśl Bakończyce. Wystarczyło udać się
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na dworzec kolejowy i dowiedzieć się z tablicy umieszczonej
przez Związek Sybiraków na budynku. Na peronie tej informacji
nie ma.
Wspomnienie i upamiętnienie
Józefa Panasia – księdza, żołnierza, patrioty ”chorego na Polskę” odbyło się również podczas
3-dniowej konferencji w maju
2019 r. w Bibliotece Przemyskiej. Ksiądz Józef Panaś urodził się 23 listopada1887 roku
w Odrzykoniu w biednej rodzinie chłopskiej. Był synem Szymona i Tekli z domu Guzek. W
latach 1899-1907 uczęszczał do
C.K. Gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Przemyślu
(obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego). Tutaj
w 1907 r., z wyróżnieniem, zdał
maturę i wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu,
gdzie podjął studia teologiczne.
Święcenia kapłańskie przyjął
w 1911 r., z rąk biskupa Józefa
Pelczara.Po otrzymaniu święceń
rozpoczął posługę jako wikary
w Dublanach a następnie jako
prefekt szkoły wydziałowej w
Dobromilu...Szczególnie ciężki
okres w jego karierze duszpasterskiej to z pewnością właśnie
kampania karpacka, jako że wtedy musiał opiekować się ranny-

mi legionistami po obu stronach
Karpat. Od strony Nadwórnej w
Rafajłowej i od strony południowej węgierskiej. Z tego też powodu droga jaka na trwałe wyryła się w jego pamięci to Droga
Legionów, na przełęcz Rogodze.
Tutaj ksiądz Panaś przygotował
w dwóch turach trzydniowe rekolekcje dla Legionów. Jedne
przeprowadził sam, drugie jeden z miejscowych Jezuitów.
W rekolekcjach wzięły udział
tłumy żołnierzy, a do spowiedzi
przystąpiło około 75 % legionistów. Tutaj w Kołomyji, Panaś
opracował również książeczkę
do nabożeństw dla legionistów.
Wykorzystując chwilowy zastój
w działaniach wojennych udał
się do Krakowa celem wydania
jej drukiem. Książeczka ukazała
się w 1915 r. pod tytułem Nabożeństwo dla żołnierzy Legionów
Polskich i dla młodzieży polskiej. W ten sposób zakończył
się pierwszy legionowy rozdział
w karierze kapelana 3 pułku
piechoty legionów.(https://przemysl.pl/53977/wspomnieniei-upamietnienie-jozefa-panasiaksiedza-zolnierza-patriotychorego-na-polske.html)
Bożena Ratter
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”Wampir z Bieszczad
w Dolinie Potoku Ulicz”
Bogusław Szarwiło

W dniu 22.09.2019 roku w miejscowości Nova Sedlica na Słowacji (naprzeciw polskiej wsi
Wetlina) odbyła się prezentacja
książki (w języku słowackim),
już trzeciej z serii, pod nazwą
« Medzi troma hranicami –
czyli Między Trzema Granicami
«. Pod tytułem kryje się drugi, tematyczny, „ Wampir z Bieszczad
w Uliczskiej Dolinie”, której autorem jest nasz rodak Wiesław
Tokarczuk.

Uroczystego powołanie do życia
p/w publikacji dokonali: pani
doktor Iveta Bżanova i mgr Jan
Bocan przez pokropienie wodą
z potoku Zbójnickiego, płynącego wzdłuż Uliczskiej Doliny. W
tym miejscu należy wyjaśnić, że
tłumaczenia na słowacki dokonał: mgr Jan Bocan, historyk
regionalista. Autora Wiesław
Tokarczuk, prowadzi śledztwo
historyczne w sprawie zbrodni
członków OUN-UPA – „banderowców” – na ziemiach polsko-słowackiego pogranicza, w tym
położonego najdalej na północny
wschód zakątka Słowacji – w
Dolinie Uliczskiej.
W skład książeczki wchodzi rozdział główny oraz trzy interesujące uzupełnienia, tworzące w sumie tematyczną jedność. Jest to
najbardziej aktualny wkład w badania tego okresu historii, wprowadzony w tym dniu do zasobów
literatury regionalnej. W rozmowie z autorem dowiedziałem się,
że historia „Wampira z Bieszczad”, jest napisana na podstawie dokumentów wytworzonych
przez OUN-UPA i prezentuje

ona dowody na fakt, że sprawcą
morderstw na Żydach słowackich w listopadzie i grudniu 1945
roku był referent SB OUN Wołodymyr Czarśkyj - Chomyn,
pseudonim „Berkut”. Koledzy i przełożeni napisali o nim
w wewnętrznej korespondencji
służbowej OUN następujące opinie: „cieszy się sławą sadysty”,
„ludzka bestia”, „czarna bestia”,
„kobieta zemdlała, gdy zobaczyła, że on nadchodzi”. „Berkut”
gwałcił i mordował kobiety, w
pierwszej kolejności kobiety
Romów, Żydówki, a gdy tych
zabrakło, Łemkinie i Ukrainki,
nawet koleżanki z organizacji
OUN. Władze OUN doskonale
wiedziały o zbrodniach „Berkuta” ale pomimo skarg, donosów
i ostrzeżeń - nie interweniowały.
Dopiero operacja wojskowa „Wisła” przepędziła banderowskiego
wampira z bieszczadzkich lasów.
„Berkut” (Wołodymyr Czarśkyj
Chomyn). Urodzony 11.03.1923
w Stanisławowie. Jako nazistowski kolaborant w SS „Galizien”
walczył przeciwko słowackiemu powstaniu narodowemu. Od
czerwca 1945 r. rejonowy referent SB OUN w Rejonach I i IV
Nadrejonu „Beskyd”. W tej roli
zamordował około 100 osób –
Polaków, Ukraińców, Łemków
i Bojków. W dniu 26 września
1945 r. we wsi Smerek gwałcił
romskie kobiety, a następnego
dnia je zamordował (matka Ewa
Hućko i dwie córki). W listopadzie 1945 r. zamordował 2 komunistów w słowackiej wsi Nova
Sedlica. Uprowadził na terytorium Polski obywatela Słowacji
narodowości żydowskiej Davida

Gelba i kazał go zamordować.
W dniach 6-7 grudnia 1945 roku
gwałcił kobiety i zamordował 15
Żydów w słowackich wioskach
Ulicz i Kolbasov. W dniu 21
kwietnia 1947 r. kazał powiesić
trzech Słowaków (Ján Uhradský,
Emil Stropák i Ľudovít Neiežský). Wielu oficerów UPA na
piśmie informowało najwyższe
kierownictwo OUN w Polsce o
jego sadystycznych i seksualnych skłonnościach. Zastępca
przywódcy OUN w Polsce Wasyl
Hałasa „Orłan” lub „Nazar” nazwał go „ludzką bestią” i „czarną
bestią”. W sierpniu 1947 r. „Berkut” uciekł przez Czechosłowację do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Osiadł w

/ „Ludzka bestia” Wołodymyr Czerśkyj – Chomyn pierwszy z prawej strony, bez nakrycia głowy. Z lewej strony Modest Ripećkyj „Horysław”, przełożony Czarśkiego, w środku Zbigniew Kamiński „Don”. Dzięki banderowskim dokumentom wiadomo, że obaj doskonale
wiedzieli o bestialskich, sadystycznych skłonnościach swego narcystycznego kolegi z SB OUN.

Stanach Zjednoczonych i wstąpił
do organizacji weteranów OUN-UPA. Zmarł w Nowym Jorku w
1988 roku. Wiesław Tokarczuk
ustalił, że w muzeum Romana
Szuchewicza we Lwowie znajduje się obraz na którym znajdują
się oficerowie UPA „Hromenko”,
„Łahidnyj ”i właśnie „Berkut”,
Wołodymyr Czarśkyj – Chomyn
pierwszy z prawej strony. Jak widać jest zaliczany do grona bohaterów.

W książce można znaleźć, co
prawda nie najlepszej jakości,
oryginalne zdjęcie z tamtego
okresu na którym również znajduje się „Wampir z Bieszczad”.
Informacje uzyskane od autora Wiesława Tokarczuka i
ze strony: http://suozun.org/
aktualnosci/i_miedzy-trzemagranicami-wampir-z-bieszczadw-uliczskiej-dolinie/

/ Wołodymyr Czarśkyj – Chomyn pierwszy z prawej strony. Jak widać jest zaliczany do
grona bohaterów.
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Galicja wymyślona
przez chytrość
austriacką
Bożena Ratter

O pełnej wydarzeń, ale logicznej,
spójnej i mającej sens historii
Europa jutra. Silna czyli jaka?
– to główne przesłanie, które
przez trzy wrześniowe dni będzie
przyświecać uczestnikom XXIX
Forum Ekonomicznego w Krynicy. Województwo Małopolskie
jest partnerem głównym wydarzenia- przeczytałam na stronie
malopolska.pl
Małopolska
w rzeczywistości była większa niż Wielkopolska, ale nazwa „mało” znaczy „nowa”.
Od Unii Lubelskiej składała się
ona z 11 województw, 3 księstw
i 3 ziem : Woj. Krakowskie, Woj.
Sandomierskie, Woj. Kijowskie
(główne miasto Ż y t o m i e rz),
Woj.ruskie (główne miasto L w ó
w), Woj. Wołyńskie (główne miasto Ł u c k), Woj. Podolskie (główne miasto K a m i e n i e c), Woj.
Poleskie, Woj. Lubelskie , Woj.
Bełzkie, Woj. Podlaskie, Woj. Bracławskie (stanowi część Podola).
Woj. Czernichowskie należało do
Polski od r. 1618 do 1667.
Powyższy opis Polski pochodzi
z wydawnictwa:
Naród Polski i jego ziemie opisane dla Ludu i Młodzieży, z mapkami i obrazkami. Cena 10 halerzy.
Stanisławów 1903, nakładem
Romana Jasielskiego.
Skład główny w księgarni W. Zukerkandla w Złoczowie.
Małopolska
tworzy dzisiaj południową część
Rzeczypospolitej, opartą o Karpaty, nakrytą w środku baldachimem
rzek Wisły i Sanu, oddzieloną od
Rosji prostopadłą linią Zbrucza.
Historyczna Małopolska miała
oczywiście granice inne. Z chwilą wejścia tej dzielnicy w skład
dzisiejszego państwa polskiego
zapada w niepamięć nazwa Galicji, wymyślona przez chytrość
austriacką, która szukając tytułu
„prawnego” do jej posiadania,
odgrzebała epizod dziejowy z XIII
w. gdy Koloman Węgierski jako
król Halicza i Włodzimierza, tytułował się „Gallitiae Lodomeriaeque Rex” .
Wyjaśnienie pochodzi z poniższego wydawnictwa:
Podróż po Polsce – zestawili K.
Jaworski i K. Błaszczyński
Poznań 1929
Fiszer i Majewski, Księgarnia
Uniwersytecka ul. Gwarna.
„Chytrość austriacką” przejęli
Ukraińcy, prowadząc od lat politykę wspierani przez nacjonalistyczną diasporę kanadyjską,
amerykańską, europejską , nazywając „Galicją” nie tylko tereny
od wieków zagospodarowywane
przez Rzeczypospolitą Polską,
bronione przez Nią przed horda-

mi Turków, Tatarów, Kozaków,
odbudowywane, uzbrajane przez
nią w infrastrukturę, przemysł,
rolnictwo, oświatę, naukę, kulturę, sztukę, literaturę, ale używając
nazwy „Galicja” w przestrzeni
publicznej dla korporacji taksówkowych, lokali itp. Polityka
„oswojenia” turystów nie znających historii z antypolską, ukraińską narracją.
Czy ukraińska „chytrość galicyjska” jest szukaniem tytułu
prawnego do posiadania ziem
Rzeczypospolitej
ograbionej
przez odwiecznych wrogów,
Niemcy i Rosję przy aprobacie
europejskich i amerykańskich
sojuszników? Exodus Polaków
i zastępowanie ich Ukraińcami to
już jedna z form realizacji.
Podczas XXIX Forum Ekonomicznego wręczono również
nagrodę Nowa Kultura - Nowej
Europy im. Stanisława Vincenta.
W latach 2005-2007 inicjatorem
nagrody był Instytut Studiów
Wschodnich założony przez Zygmunta Berdychowskiego.
4 września 2019 r. nagrodę wręczył profesorowi Csaba Gyorgy
Kiss Przewodniczący RM Krakowa, Dominik Jaśkowiec. Zszokowało mnie użycie nazwy „Galicja” w uzasadnieniu przyznania
nagrody zarówno na określenie
miejsca uroczystości jak i terenu,
na którym żył i tworzył polski
etnograf, Stanisław Vincent. Nie
przypominam sobie by w pięknej opowieści „Na wysokiej Połoninie” nazywał świat Hucułów
Galicją.
Nie słyszałam też, by Kanclerz
Niemiec w Nowej Europie czyli Unii Europejskiej, w imię
„Nowej Kultury” rezygnował
z wielowiekowego niemieckiego dziedzictwa i chciał
je oddać zaproszonym emigrantom z krajów islamskich.
W 2018 roku we Lwowie odbyła
się międzynarodowa konferencja naukowa „Profesor Benedykt
Dybowski – czołowy badacz
wspólnego dziedzictwa przyrodniczego Polski, Białorusi
i Ukrainy”. Czy zostało omówione wspólne dziedzictwo przyrodnicze nieistniejących, spalonych,
zrównanych z ziemią ponad
2000 przedwojennych polskich
wsi, osad, kolonii, ich przyroda, pola, łąki, sady, w których
bestialsko mordowali Polaków
ukraińscy nacjonaliści z band
OUN UPA i cywilna ludność?
We Lwowie fetowane jest również
święto Jacka Kuronia, specjalisty
w polskiej polityce wschodniej
i narodowościowej według Bogumiły Berdychowskiej.
A przecież we Lwowie mamy

specjalistów polskich od wieków,
nie musimy przywozić komunistycznych działaczy PRL! Jeśli
chodzi tylko o zmarłych, można
przejrzeć Ilustrowany Przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim
Aleksandra Medyńskiego, wydany w 1937 r. w „Drukarni Polskiej” B. Wysłoucha we Lwowie,
ul. Krasickich 18a.
Znajdziemy specjalistów od polityki, Wacława Zaleskiego, Stanisława Szczepanowskiego, Otto
Hausera, Franciszka Smolka,
Franciszka Stefczyka, Wacława
Wolskiego, Ernesta Adama, Aleksandra Skarbka, Tadeusza Cieńskiego, Hipolita Śliwińskiego,
Jana Rozwadowskiego, Bolesława Wysłoucha, Wojciecha Biechońskiego, Teofila Merunowicza, Ksawerego Fischera, Edwina
Płażka, Emanuela Dworskiego,
Leonarda Stahla, Ludwika Goltentala i wielu innych, specjalistów od rzeźby jak Hartman Witwer, Antoni Schimser, Tadeusz
Barącz, Antoni Kurzawa, Julian
Markowski, Otto, Nalberczak,
Zacharewicz, Młodnicka, Jarzymowski i wielu innych, specjalistów od historii jak Karol Szajnocha, Henryk Schmidt, August
Bielowski, Maurycy Dzieduszycki, Oswald Balzer, Władysław
Łoziński, Franciszek Jaworski,
specjalistów od nauki jak Rudolf
Zuber, Marcin Ernst, Ernest Till,
Ignacy Zakrzewski, Józef Maksymilian Ossoliński, od medycyny Ludwik Rydygier, Wawrzyniec Żmurko, Emanuel Machek,
od prawa Stanisław Zborowski,
August Łoziński, Michał Grek,
Adolf Czerwiński. Przepraszam,
wymieniłam niewiele nazwisk
z nietuzinkowej, światowej sławy polskiej inteligencji z Ziem
Wschodnich I i II RP.
Wyjeżdżając do Wilna przez

Zdołbunów, Sarny, Baranowicze
i Lidę, czułem się w skórze Forda, wyjeżdżającego na własnym
jachcie w podróż naokoło świata
i serdecznie współczułem z tymi
wszystkimi, którzy nie nosili na
szyi pod koszulą woreczka z pokaźną ilością złotych, nie licząc
drobnych. Siedząc w przedziale
pierwszej klasy, myślałem sobie:
„Dobrze jest na świecie w pierwszej klasie“ i przyciskałem do
piersi ów kochany woreczek, który
miał mi otworzyć bramy Sezamu.
Mój towarzysz podróży czynił to
samo ze swoim woreczkiem, lecz
bardziej nerwowo, gdyż zdołałem
go w międzyczasie poinformować, że między Dubnem a Zdołbunowem grasuje od pewnego
czasu kuzyn atamana Muchy,
i ten ze specjalnym zamiłowaniem
wskakuje do przedziałów pierwszej klasy i lekkim poderżnięciem
gardła ubezwładnia pasażerów,
noszących woreczki na piersiach.
Poczęliśmy się zastanawiać nad
różnemi sposobami napadów
bandyckich ostatnich czasów i
postanowiliśmy stanowczo nie
przyjmować od nikogo zatrutych papierosów, nie wdawać
się z nikim w rozmowę i w razie,
gdyby najlżejszy zapach chloroformu doszedł do naszych nozdrzy, natychmiast pociągnąć
za hamulec bezpieczeństwa.
Na pociągnięcie hamulca mogliśmy sobie tern łatwiej pozwolić,
że znajdowaliśmy się w wagonie,
gdzie wyraźnie było napisane:
„Missbrauch der Notbremse roird mit 2—5 Kronen bestraft. K. k.
Oesterreichische Slaats- bahnen”.
Była to całkiem tania przyjemność,
wobec tego, że korona austrjacka
dawno już ustąpiła miejsca szylingowi i dlatego uradziliśmy wobec
choćby najmniejszego niebezpie-

czeństwa pociągnąć za hamulec,
płacąc lojalnie koszta po połowie.
A pociąg tymczasem stał pod
oszkloną halą dworca kolejowego we Lwowie, sapiąc
i prychając parą, jakby zbierał się do skoku w ciemną dal.
-Dobrze, że znaleźliśmy osobny przedział; będzie można się zdrzemnąć - zauważył mój przyjaciel, rozciągając się na miękkiej kanapce
- Dobrze i niedobrze. — wtrąciłem
— Do Brodów możemy jako tako
być spokojni, bo będziemy na terenie Małopolski, ale już od Dubna, Bóg raczy wiedzieć co będzie...
(…)
Użyłem tu słowa „cepr”, które
dla niewtajemniczonych w gwarę
góralską, będzie może niezrozumiałe. Otóż cepr, jest to, według
pojęć górali, człowiek z nizin,
z miast i osiedli ludzkich, gdzie
niema gór, ale za to jest wielu
wairjatów, którzy przyjeżdżają do
Zakopanego, aby się dać żywcem
obłupać ze skóry. Jednem słowem: cepr, jest to dojna krowa,
którą każdy tubylec może wydoić,
nie oglądając się na żadne pyskowania gazet, ani na t. z w. Urząd
Klimatyczny, ani nawet na automobil pana ministra, krążący
w pobliżu. Słowo „cepr”, przetransponowane na grunt reszty
Małopolski, znaczy tyle, co gość,
który np. przyjechał do Krakowa,
aby wziąć udział w pogrzebie Słowackiego, lub zjechał do Lwowa
na Targi Wschodnie, czyli człowiek, którego nabijają w butelkę.
W. Raort, Na karuzelu – kartki z
wesołej podróży po Polsce z rysunkami Kamila Mackiewicza,
Drukarnia Goldmana we Lwowie,
1928
Bożena Ratter
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LUDOBÓJSTWO DOKONANE PRZEZ
UKRAIŃSKICH ZBRODNIARZY NA
POLAKACH W LATACH 1939-1947
Aleksander Szumański

“Albo bude Ukraina, albo lacka
krew po kolina”. Roman Szuchewycz (“TaraS Czuprynka”) – hołowny komandyr UPA.
Klęska wojsk Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie z Polską w 1919 r. była jedną
z przyczyn narodzin ukraińskiego
nacjonalizmu, który w wyniku
różnorakich uwarunkowań i przemian przyjął ostatecznie formę
ukraińskiego modelu faszyzmu
(jedynie w detalach różniącego
się od hitleryzmu), stanowiącego
rodzaj biblii ukraińskiego, integralnego nacjonalizmu. Program
Dmytro Doncowa, czołowego
ideologa ukraińskiego, niewiele odbiega w treści od programu
Adolfa Hitlera zawartego w Mein
Kampf. Identyczne są w owych
programach treści o krwi i rasie, o nadrzędnych wartościach
nacjonalizmu ukraińskiego, o
nadrzędnej w stosunku do innych narodów jego roli, funkcji
i przeznaczeniu. Zarówno Hitler,
jak i Doncow zalecają wojny i
bezlitosne traktowanie pokonanych narodów. Hitler głosił program utworzenia Tysiącletniej
Rzeszy Niemieckiego Imperium.
Doncow, a w ślad za nim kierownictwo Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN), głosił program utworzenia Imperium Ukraińskiego, w skład którego miałyby zostać włączone, przy użyciu
siły, ziemie polskie aż w pobliże
Krakowa, słowackie, wschodnie
obszary Węgier i Rumunii, a na
wschodzie aż do granic Kazachstanu.
Polityczna biblia wojującego
ukraińskiego integralnego nacjonalizmu Dmytro Doncowa,
ogłoszona w 1926 r. pt. „Nacjonalizm”, stanowiła i stanowi do
dziś jego nieujawniany dokument
programowy. Wyznawcy tego
programu działają do dzisiaj –
głównie na zachodnich terenach
Ukrainy, w Kanadzie, USA, w
Polsce. OUN od powstania w
1929 r. oraz inne skrajnie nacjonalistyczne organizacje i formacje
związane ideologicznie z jej programem postawiły sobie za cel
zrealizowanie tego programu poprzez czystki etniczne, wysiedlenia, masowe morderstwa całych
grup etnicznych zamieszkujących
od wieków na obszarach przyszłego imperium.
O zakorzenieniu idei Doncowa
wśród ukraińskich nacjonalistów może świadczyć fakt, że na
początku 1943 r. kierownictwo
OUN zalecało podległym sobie
formacjom zbrojnym na Kresach
Wschodnich RP stosowanie następujących metod czystek: wysiedlania przymusowego „obcych
narodowościowo” (głównie Polaków i Żydów), zawłaszczania,
grabieży majątku wysiedlanych, a
w razie oporu z ich strony – palenia gospodarstw i całych wsi,

mordowania wszystkich bez wyjątku Polaków: mężczyzn, kobiet
i dzieci włącznie z niemowlętami.
Pierwsze zbrodnicze działania
OUN wymierzone w Polaków
przeprowadzano znacznie wcześniej, od dnia napaści niemieckiej
na Polskę we wrześniu 1939 r., i
trwały one aż do października.
Uzbrojone grupy ukraińskich nacjonalistów, wyposażone w broń
ręczną, maszynową i granaty,
dokonywały napaści na niewielkie grupy miejscowej ludności
polskiej, na pojedynczych żołnierzy i grupy żołnierzy Wojska Polskiego, na policjantów. Zabierano
im broń, mundury i najczęściej
mordowano. W tej działalności
uczestniczyli i nacjonaliści, i komuniści ukraińscy.
Jeszcze przed wkroczeniem armii
sowieckiej na obszar Wołynia,
w pierwszej połowie września
1939 r. Ukraińcy dopuszczali się
zabójstw, rabunków i podpalali
polskie gospodarstwa, bili i okaleczali swoich polskich sąsiadów.
Po 1 września mordowano osadników wojskowych, uciekinierów
cywilnych z terenów centralnej i
zachodniej Polski, właścicieli majątków ziemskich. Po wkroczeniu
we wrześniu 1939 r. na polskie
tereny południowo-wschodnie armii sowieckiej Ukraińcy dokonywali grabieży polskiego mienia,
aresztowań, a następnie przekazywali aresztowanych Polaków w
ręce NKWD.W okresie największych deportacji Polaków w głąb
europejskiej i azjatyckiej części
Związku Sowieckiego, w latach
1940–1941 Ukraińcy aktywnie
uczestniczyli w aresztowaniach;
to oni wskazywali, kogo należy
aresztować i deportować.
Po napaści niemieckiej na sowieckiego sojusznika w dniu 22
czerwca 1941 r. ukraińscy nacjonaliści wraz z niezorganizowanym chłopstwem ukraińskim
masowo mordowali Żydów w
miejscach ich zamieszkania, na
ulicach, w pobliskich lasach, na
polach. Ukraińska policja konwojowała transporty ludności żydowskiej do ośrodków zagłady w
Bełżcu, Sobiborze, gdzie zabijano
ich w komorach gazowych, do
obozu janowskiego SS we Lwowie (zwanym „Uniwersytetem
Zbirów”), gdzie rozstrzeliwano
ich w tamtejszym jarze, na piaskowni. Szczytowy okres zagłady
Żydów kresowych to rok 1942.
Ukraińska policja i administracja
cywilna aktywnie w tym uczestniczyły.
Ukraińska Powstańcza Armia
(UPA), skrajnie nacjonalistyczna formacja o programie jawnie
faszystowskim, powołana została do życia w 1940 r. na Polesiu
i Wołyniu – obszarach będących
wówczas pod zaborem sowieckim. Jej twórcą był Taras Borowec ps. „Bulba”. Organizacja ta

po napaści niemieckiej na sowieckiego sojusznika w czerwcu 1941
r. podjęła współpracę z Niemcami, uczestniczyła w mordowaniu
Żydów, Polaków, wziętych do
niewoli żołnierzy sowieckich.
Jeszcze przed rozpoczęciem masowych czystek, już w drugiej
połowie 1942 r. UPA podjęła
akcje terrorystyczne wobec Polaków, głównie wobec ludności
wiejskiej. Napadano na polskie
gospodarstwa, mordowano polskich nauczycieli, leśników, niezbyt liczną polską inteligencję.
Bulbowcy aktywnie działali w
powiatach kostopolskim i sarneńskim. W następnym roku, w
dniu 9 lutego 1943 r., dokonali
zbiorowego mordu na ok. 150
osobach, mieszkańcach kolonii
Parośla i w gminie Antonówka w
powiecie sarneńskim, wykazując
wobec swoich ofiar rzadko spotykane okrucieństwo. Mordowano
wszystkich: kobiety, niemowlęta,
starców. W tym samym czasie
fizyczną likwidację Polaków rozpoczęły dwa inne ugrupowania
skrajnego ukraińskiego nacjonalizmu – Stefana Bandery i Andrija
Melnyka.
W marcu 1943 r. grupa OUN Bandery powołała do życia własną
formację wojskową, siłą podporządkowała sobie UPA Borowca-„Bulby” i przyjęła jej nazwę. UPA
działała głównie, choć nie tylko,
na dawnych Kresach Południowo-Wschodnich RP, na wschodnich i południowo-wschodnich
terenach Rzeszowszczyzny, we
wschodnich powiatach Lubelszczyzny. Oddziały UPA zwalczały
polską i sowiecką partyzantkę,
głównie jednak realizowały totalną czystkę, eksterminację ludności polskiej
– przede wszystkim na Wołyniu,
a również w województwach
lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim. W skład grup garnizonowych i oddziałów polowych,
a zwłaszcza Służby Bezpeky UPA
weszły duże liczebnie grupy ukraińskiej policji pomocniczej działającej wcześniej w strukturach
niemieckich, ci sami, którzy w
poprzednim okresie uczestniczyli
w pogromach i w zagładzie Żydów na całych Kresach Wschodnich RP. Poza nimi w skład oddziałów UPA weszła spora liczba
członków ukraińskich pułków
policyjnych SS Poczynając od
marca – kwietnia 1943 r. UPA
podjęła zakrojoną na olbrzymią
skalę operację mordowania ludności polskiej, grabieży jej dobytku i palenia domów. Na Wołyniu
doszczętnie palono całe polskie
wsie, mordując wszystkich bez
wyjątku mieszkańców, palono ludzi żywcem w domach i kościołach, mordowano polskich księży
przy ołtarzach.
Na przełomie lat 1943/1944 rzezie ludności polskiej objęły cały

Wołyń, województwa lwowskie,
tarnopolskie i stanisławowskie.
Oddziały UPA oraz niezorganizowane chłopstwo ukraińskie mordowały Polaków na wschodnich
terenach województw lubelskiego
i rzeszowskiego. Już po wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji terytorium Ukrainy i Polski, w roku
1944 r. oddziały UPA działały
nadal, prowadząc dzieło zagłady.
Na południowo-wschodnich ziemiach państwa polskiego wyrzynano polskie wsie, palono gospodarstwa, mordowano żołnierzy
Wojska Polskiego i milicjantów,
nauczycieli, sołtysów i urzędników gminnych.
Jeśli idzie o okrucieństwo w zadawaniu śmierci przez członków
UPA i jej Służby Bezpeky, na obszarze Europy porównywalne są
w okresie minionej wojny i aż do
1947 r. jedynie zbrodnie Chorwatów-faszystów pod wodzą Ante
Pawelića dokonywane na Żydach
i Serbach oraz zbrodnie ludobójstwa dokonywane na Polakach,
Żydach i jeńcach sowieckich
przez faszystowskie formacje litewskie: Lietuviu Aktyvistu Frontas (LAF), Sauguma (litewskie
Gestapo), Ypatyngas Burys (odpowiednik niemieckich jednostek
egzekucyjnych SD).
Gwoli sprawiedliwości i dla oddania należnego hołdu ukraińskim ofiarom OUN–UPA należy
przypomnieć, że formacja ta zamordowała także, najczęściej w
okrutny sposób, ok. 40 tys. Ukraińców – głównie za to, że odmawiali wstąpienia do UPA, zabicia
współmałżonka polskiej narodowości, za ukrywanie Polaków lub
Żydów, za uprzedzenie polskiego
sąsiada o grożącym mu ze strony
UPA niebezpieczeństwie.
Historycy,
badacze
dziejów
ludności polskiej na Kresach
Wschodnich RP po 1 września
1939 r. i do końca 1945 r. zgodni są co do tego, że eksterminacja
ludności polskiej na Wołyniu w
latach 1943–1944 przekroczyła
w sensie okazywanego okrucieństwa wszystko to, czego dokonała
UPA na pozostałych obszarach
Kresów. Dowiedzione zostało, iż
masowe morderstwa na Polakach
na Wołyniu organizowali na polecenie swoich zwierzchnich władz
i nadzorowali lokalni działacze-nacjonaliści oraz kierowani tu z
innych województw południowo-wschodnich specjaliści w zakresie czystek etnicznych. Historycy
zajmujący się dziejami ludności
polskiej na Kresach Wschodnich
RP w latach minionej wojny opracowali, na podstawie dokumentów, relacji, opracowań i wspomnień osób ocalonych z zagłady, bilans wymierzonych przez
OUN–UPA zbrodniczych działań
na wschodnich i południowo-wschodnich polskich ziemiach
kresowych.

Oto jak przedstawia się ów bilans:
Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ocenia liczbę zamordowanych
Polaków na ok.100 tys. ofiar.
Stowarzyszenie Upamiętniania
Ofiar Zbrodni Ukraińskiego Nacjonalizmu – na ok.200 tys. ofiar.
Światowy Związek Żołnierzy AK
– do 130 tys. ofiar.
Wybitny badacz dziejów zagłady ludności polskiej na Kresach
Wschodnich dr Aleksander Korman szacuje liczbę zamordowanych przez OUN–UPA i jej przybudówki na minimum 183 tys.
ludzi.
Do roku 2004 ustalono ok. 2000
miejscowości, w których UPA i
jej oddziały garnizonowe oraz
Służba Bezpeky mordowały polską ludność. Z tych wyliczeń wynika, że na samym tylko Wołyniu
zamordowano znacznie ponad 30
tys. Polaków.
Według historyków, zajmujących
się dziejami ludności polskiej na
Kresach Wschodnich RP, w latach 1943–1944 ok. pół miliona
Polaków zdołało uciec z Wołynia
i trzech województw południowo-wschodnich, ratując życie i
tracąc dobytek swój i wielu pokoleń. Stosowana przez ukraińskich
nacjonalistów planowa eksterminacja całych grup narodowościowych, technika mordowania Polaków, Żydów, Czechów, jeńców
sowieckich wyczerpują wszystkie
ściśle określone prawem międzynarodowym znamiona czystek
etnicznych, ludobójstwa. Zbrodnicza, ludobójcza działalność
OUN–UPA trwała nieprzerwanie od połowy 1943 r. do wiosny
1947 r., do czasu przeprowadzenia przez Wojsko Polskie akcji
„Wisła”.
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów była ruchem totalitarnym, o programie faszystowskim.
Sama nazwa „Armia Powstańcza”
stanowi chwyt propagandowy
i jawne fałszerstwo, armie powstańcze opierają się bowiem na
zaciągu ochotniczym, a w skład
UPA wchodziło ok. 80% ludzi
zmuszonych szantażem, pod
groźbą śmierci, do wstępowania
w jej szeregi. Jedynie ok. 20%
członków UPA stanowili ochotnicy, głównie, choć nie tylko, dezerterzy z ukraińskiej policji pomocniczej w służbie niemieckiej.
Od czasu osiągnięcia przez Ukrainę niepodległości w sierpniu
1991 r. środowiska byłych członków OUN–UPA działających na
Ukrainie podjęły nieskrępowaną
żadnymi zakazami działalność organizacyjną i polityczną, zwłaszcza antypolską.
Wiele wskazuje na to, że to zdomi-
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nowana przez nacjonalistów Rada
Miejska Lwowa blokuje od lat odrestaurowanie Cmentarza Obrońców Lwowa (Cmentarza Orląt),
niektórzy działacze ukraińskich
organizacji nacjonalistycznych
palą polskie flagi państwowe,
bezkarnie głoszą hasła rewanżu
i roszczenia terytorialne pod adresem Polski, zgłaszają pretensje
do polskich ziem na rzeszowszczyźnie, na lubelszczyźnie, aż po
Kraków. Od prawie 15 lat trwa na
Ukrainie totalna akcja depolonizacji w wielu dziedzinach życia.
Centrum ukraińskiego nacjonalizmu znajduje się od pierwszych
powojennych lat w Kanadzie i
USA. W tych krajach w okresie
„zimnej wojny” znalazła schronienie i pomoc materialną ze strony ich rządów rzesza ukraińskich
i litewskich nacjonalistów, uczestników zagłady ludności polskiej
i żydowskiej – członków UPA,
ukraińskiej policji pomocniczej,
osławionych batalionów „Nachtigall” i „Roland”, a w Wielkiej Brytanii schronienie znalazło
kilka tysięcy żołnierzy ochotniczej ukraińskiej 14 Dywizji SS
Galizien. Wszyscy oni w latach
1944–1945 wycofali się z ziem
Ukrany i Polski przed nadciągającą Czerwoną Armią, by uniknąć
odpowiedzialności za udział w
zbrodniach ludobójstwa.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie
odmawiał Ukraińcom prawa do
posiadania własnej tożsamości,
państwowości, tradycji, kultury,
własnych instytucji narodowych
i państwowych. Nikt zresztą nie
miałby prawa odmawiać narodowi pozbawionemu własnej państwowości prowadzenia działań i
walki o swoją godność narodową,
o własny państwowy byt. Rzecz w
tym, że walkę o własne państwo
podjęli i prowadzili ludzie, którzy
zaplanowali i realizowali zbrodnicze działania przeciw innym narodom i grupom narodowościowym
w najbardziej okrutnej formie –
przez ludobójstwo.
Kolonia Katerynówka, powiat
Łuck, województwo wołyńskie.
Barbarzyńsko zamordowana trójka dzieci: dwaj synowie Piotra
Mękala i jego żony z Gwiazdowskich, dziewczynka Stanisława
Stefaniak z rozprutym brzuszkiem. 6 maja 1943 r.
Ukraiński integralny nacjonalizm
nie przeszedł jeszcze do historii.
Stanowi on nadal wielkie zagrożenie dla narodów sąsiadujących
z Republiką Ukrainy i dla samych
Ukraińców. Wypalenie do korzeni
ideologii OUN – UPA, pozbycie
się jej przez samych Ukraińców
stanowić będzie gwarancję pokoju w środkowo-wschodniej części
Europy.
Historycy polscy zajmujący się
stosunkami polsko-ukraińskimi
w latach II Wojny Światowej bardzo dobrze wiedzą o zbrodniach
skrajnie nacjonalistycznych, faszystowskich formacji ukraińskich czasu minionej wojny, znają
przykłady zbrodni przewyższających okrucieństwem wszystko
to, co dotąd poznała ludzkość.
Wiedzą również o tym, że nie ma
możliwości zbudowania normalnych stosunków, a tym bardziej
przyjaźni, na kłamstwie, przemilczaniu, na kłamliwych zaprzeczeniach ze strony ukraińskich fał-
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szerzy historii. Inni nabrali wody
w usta. Nie chcą się narażać możnym naszego świata, poniektórym
posłom, senatorom, naczelnym
redaktorom pism, które mogłyby
błotem obrzucić śmiałka mającego odwagę powiedzieć prawdę o
udziale ukraińskich szowinistów
w zagładzie Polaków i Żydów
pod sowieckim i niemieckim- hitlerowskim zaborem, poczynając
od września 1939 roku aż do lata
1947 r.
Historycy epoki Niemiec hitlerowskich, badacze organizacji i
systemu hitlerowskich obozów
koncentracyjnych i ośrodków
szybkiej zagłady, takich jak
SS-Sonderkommando
Treblinka, Bełżec, Sobibór zgodni są co
do tego, że we wszystkich tych
ośrodkach w skład załóg obozowych wchodzili również Ukraińcy. W poniektórych, między innymi w Treblince, stanowili oni zdecydowaną większość. To ich rękami Niemcy realizowali zagładę
Żydów europejskich i Polaków.
W 1990 r. ówczesny Senat RP
potępił przeprowadzoną w 1947
r. przez Wojsko Polskie akcję
„Wisła” i wiele wskazuje na to,
że owo potępienie polskiej akcji
obronnej wynikało z całkowitego niezrozumienia istoty sprawy
przez głosujących senatorów.
Pewne jest, że nie odróżniali oni
ewidentnych zbrodni stalinizmu
od działań wojskowo-politycznych przeprowadzonych w roku
1947 w imię polskiej racji stanu,
w obronie integralności polskiego
obszaru państwowego i ratowania
polskiej substancji biologicznej.
W składzie Senatu nie było bowiem wówczas ani jednej osoby
pochodzącej z Kresów Wschodnich RP i znającej realia zagłady
z rąk ukraińskich. Senat odrodzonej Polski bez mrugnięcia okiem
potępił publicznie akcję „Wisła”,
potępił czyn żołnierza polskiego,
który w Bieszczadach, na obszarze ziem południowo-wschodnich
Rzeczypospolitej, w chłodzie,
głodzie, nie szczędząc krwi bronił
integralności obszaru państwowego Polski, bronił polskiej ludności
tam zamieszkującej, polskich zagród, kościoów, szkół, urzędów.
Gdyby jednak przyjąć – z polskiego punktu widzenia, z polskiego
stanowiska – że akcja „Wisła”
stanowiła krzywdę, bezprawie
wyrządzone ludności ukraińskiej,
łemkowskiej, to jak rozumieć totalne milczenie Senatu w kwestii
zagłady ok. 160–180 tysięcy Polaków, dokonanej rękami policji
ukraińskiej, Ukraińskiej Armii
Powstańczej (UPA) i innych ugrupowań i formacji ukraińskiego nacjonalizmu?
Jak należy rozumieć milczenie
naszego Senatu w sprawie zagłady około 1,5 miliona obywateli,
polskich Żydów z Kresów Południowo-Wschodnich RP, dokonanej wspólnie przez Niemców i
Ukraińców? Milczenie w tej sprawie, brak potępienia sprawców
ludobójstwa – ukraińskich nacjonalistów, przy równoczesnym
potępieniu organizatorów akcji
„Wisła”, stanowić może bowiem
świadectwo moralności dla morderców, glejt – formę przepustki
do historii i akceptację obłędnej,
zbrodniczej ideologii OUN –
UPA.

Już dziś uchwała ówczesnego Senatu RP potępiająca akcję „Wisła”
stanowi groźną broń w rękach
ukraińskich nacjonalistów-odwetowców. Mamy tego setki przykładów. Uchwała Senatu ułatwia
szkalowanie Polski i Polaków
przez ukraińskich nacjonalistówszowinistów i przez naszych rodzimych
banderowców.Ostrze
tej uchwały wymierzone jest w
Wojsko Polskie i w polską Służbę Bezpieczeństwa – nie komunistyczną, a polską w ogóle, jaka
by ona nie była, w polskie urzędy
państwowe, instytucje, w polski
Kościół katolicki.
Ukraińscy historycy zawodowi
i historycy-amatorzy głoszą od
wielu już lat wersję o „polskim
obozie zagłady” w Jaworznie o
kierującym obozem Salomonem
Morelem nie wspominając, bestialskim Żydem, obozem przeznaczonym rzekomo wyłącznie
dla Ukraińców wysiedlonych z
południowo-wschodnich obszarów polskich, głównie z Bieszczadów. Wykorzystują przy tym
totalną raczej niewiedzę naszego
społeczeństwa, z małymi wyjątkami, o prawdziwym przeznaczeniu Jaworzna, byłej filii KL
Auschwitz, masakrują prawdę o
akcji „Wisła”, szermują na prawo
i lewo nazwą obozu Jaworzno,
które – według ich wersji – miało
być miejscem specjalnie wybranym dla wysiedlonych Ukraińców i tylko dla nich, miejscem ich
męczeństwa z rąk Polaków – nacjonalistów i komunistów. W rzeczywistości Jaworzno stanowiło
obóz karny przeznaczony przede
wszystkim dla Polaków i Niemców, a Ukraińcy, którzy tu dotarli
dopiero w dwa lata po jego uruchomieniu, byli najmniejszą pod
względem
narodowościowym
grupą.
Absolutną większość więźniów
Jaworzna stanowili Niemcy – ludność cywilna i osoby podejrzane
o przynależność do formacji SS,
Gestapo, o współpracę z hitlerowską policją oraz Polacy – żołnierze
Armii Krajowej, Narodowych Sił
Zbrojnych, powracający do kraju
żołnierze Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie. Obóz ten przeznaczony był w pierwszym rzędzie
dla Polaków, którzy narazili się
NKWD i polskiej Służbie Bezpieczeństwa. Dokładne badania
dziejów Jaworzna i zachowana do
dzisiaj dokumentacja zaświadczają, że w Jaworznie mordowano
więźniów, że reżim obozowy był
ostry, a zachowanie się i postępowanie stalinowskiej administracji
obozowej było haniebne wobec
wszystkich bez wyjątku osadzonych tu osób – Polaków, Niemców i Ukraińców. W warunkach
ówczesnego terroru, stosowanego
przez sowieckie NKWD i polskie MBP, zarówno Polacy, jak i
Ukraińcy w Jaworznie, w innych
ośrodkach odosobnienia i w więzieniach poddawani byli temu
samemu reżimowi więziennemu,
temu samemu terrorowi.
Jak dotąd nie zdarzyło się, ażeby
ktokolwiek z polskich historyków, zajmujących się epoką stalinowską w naszym kraju, przedstawił obiektywnie sprawę owego
Jaworzna, okrzyczanego w prasie,
radiu i telewizji.
Przykład Jaworzna jest klasyczny
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dla metod, jakimi posługują się
ukraińscy nacjonaliści w preparowaniu fałszerstw historycznych,
w antypolskiej dywersji. Jest to
również sposób gromadzenia bardzo brudnego kapitału politycznego.
Tych, którzy ujawniają zbrodnie
ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów z OUN–UPA, policji ukraińskiej, żołdaków 14. ukraińskiej
ochotniczej dywizji SS-Galizien,
wachmanów w ośrodkach zagłady, historycy ukraińscy wyzywają
od podopiecznych, hołubionych
przez komunę w PRL. Te epitety
stanowią dziś instrument w najprzeróżniejszych grach i rozgrywkach, posługują się nimi również
apologeci, obrońcy OUN – UPA,
ukraińskiej ochotniczej 14 Dywizji SS-Galizien. Ani jeden z
tych, którzy totalnie potępiają
władze polskie za akcję „Wisła”,
przytaczają przykłady krzywd i
cierpień ludności ukraińskiej, ani
jeden z tych, którzy bardzo ostro
krytykują polskie sądy wojskowe za wyroki śmierci i długoletniego więzienia, nie wspomina o
udziale OUN – UPA w zagładzie
narodów żydowskiego i polskiego. Nie mówią ani słowa o tym,
że akcja „Wisła” nie była skutkiem fanaberii jakiegoś ważnego
decydenta-komunisty, a stanowiła tragiczny dla ukraińskiej ludności finał całego wieloletniego
okresu zbrodni dokonywanych,
bardzo często wespół z hitlerowcami, na polskiej ludności Kresów Wschodnich RP, wyrzynania
polskich wsi, osad, kolonii przez
policję ukraińską, UPA i nacjonalistów innych ugrupowań ukraińskich.
Zredagowane w dniu 6 kwietnia
1997 roku przez organizatorów
Kongresu Ukraińców w Polsce
„Posłanie do Narodu Polskiego”
stanowi konsekwencję Uchwały
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z 3 sierpnia 1990 roku i postawy
polskiego prezydenta Anno Domini 1997 Aleksandra Kwaśniewskiego. Autorzy „Posłania” piszą:
„…oczekując
sprawiedliwości
za doznane zło… pamiętając o
Uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1990
roku w sprawie potępienia dokonanej przez komunistyczne władze akcji „Wisła” …zwracamy się
do Narodu Polskiego z posłaniem
pojednania i przebaczenia…”
I ani jednego słowa o zagładzie
ok. 180 tysięcy Polaków kresowych rękami ukraińskich nacjonalistów i zwykłej, bezideowej
dziczy przez owych nacjonalistów sterowanej. I dalej owo „Posłanie”: „(…) W imię niemoralnej
zasady odpowiedzialności zbiorowej, zostaliśmy wygnani z ojczystych ziem…”
I ani słowa oceny moralnej udziału
Ukraińców wespół z niemieckimi
hitlerowcami w okresie poprzedzającym o całe lata akcję „Wisła”, w czystkach etnicznych na
Kresach Wschodnich RP i okrutnych rzeziach ludności polskiej na
obecnych ziemiach wschodnich i
południowo-wschodnich Rzeczypospolitej.
Cytat z „Posłania do Narodu Polskiego”: „(…) W otwartych konfliktach i nigdy nie wypowiedzianych wojnach ginęły tysiące osób,
a pamięć o niewinnych ofiarach

jest ciągle żywa…”
I ani słowa o tym, kim były owe
ofiary, kto je mordował, w jaki
sposób je mordowano. Z przytoczonego tekstu ktoś niezorientowany mógłby wnioskować,
że ofiarami nie byli Polacy, a na
przykład… niewinni członkowie UPA, funkcjonariusze policji
ukraińskiej, ukraińscy SS-mani z
dywizji Galizien.
Cytat z „Posłania”: „…Czcimy
pamięć poległych, a rodzinom
tych, którzy doznali niesprawiedliwości, wyrażamy głębokie
współczucie…”
Słowo „poległych”, użyte w „Posłaniu”, spełnić ma funkcję zasłony, zakłamać najstraszliwszy w
dziejach narodu polskiego okres.
Słowo to bowiem zrozumieć
można tak, że idzie tu o ludzi,
Polaków, którzy odziani w mundury wojskowe zginęli z bronią
w ręku, w walce z UPA, z faszystowską policją ukraińską, z żołnierzami 14 Dywizji Grenadierów
SS-Galizienn. A przecież owi wymordowani Polacy, ludność wiejska i małych osad, polscy księża
katoliccy i zakonnicy byli bezbronni, nie polegli w walce, byli
mordowani we dnie i po nocach,
w swoich domach, na polach i w
kościołach.
W operacji mordowania prawdy
o okrucieństwie Ukraińców, niespotykanym w cywilizowanym
świecie, pomagają dziś i pomagać
będą ludobójcom, ich apologetom
i obrońcom, środki masowego
przekazu, prasa, radio oraz Telewizja Polska.
Żyjące dotąd pokolenie naocznych świadków ludobójstwa ukraińskiego na ludności żydowskiej i
polskiej na całym, bez wyjątku,
obszarze Kresów Południowo-Wschodnich RP ma najświętszy
obowiązek zaświadczenia, w formie spisanej relacji, wspomnień,
pamiętnika o wydarzeniach lat
1942–1947. W przypadku milczenia strony polskiej za lat kilkanaście funkcjonować będzie jedynie
wersja autorstwa ukraińskich szowinistów, współsprawców zagłady narodów polskiego i żydowskiego.
W całkowitym zafałszowaniu tej
historii pomogą Ukraińcom Polacy – tacy, jak ci senatorowie
pierwszej kadencji Polski niepodległej, którzy najczęściej z powodu kompletnej nieznajomości rzeczy, ale nie tylko dlatego, składali
podpisy pod oświadczeniem potępiającym akcję „Wisła” w 1947
roku.
Dokumenty, źródła cytaty:
“Super detektyw – kulisy spiskowych wydarzeń” nr 1/2019
“Dziennik złożony” http://dziennik.artystyczny-margines.pl/
ludobojstwo-dokonane-przezukrainskich-bandytow-napolakach-w-latach-1939-1947/
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m /
search?client=firefox-b-d&q
=%E2%80%9D+http%3A%
2F%2Fdziennik.artystyczny-margines.pl%2Fludobojstwodokonane-przez-ukrainskichbandytow-na-polakach-wlatach-1939-1947%2F
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Kresowy generał który
nie przegrał żadnej bitwy
Bogusław Szarwiło

...dokończenie ze strony 1
odmówiono mu miejsca na kartach
naszej narodowej historii i w panteonie chwały.
Wobec niechęci
komunistycznych władz to właśnie
holenderska Breda najlepiej potrafiła
odwdzięczyć się za przelaną dla jej
wolności krew, przyznając honorowe
obywatelstwo Holandii, składając w
ten sposób hołd dowódcy 1. Dywizji
Pancernej.
Jak widać faktów nie można wymazać, bo pozostały w pamięci zbyt
wielu ludzi. Stanisław Maczek urodził się na Kresach Wschodnich II
RP, 31 marca 1892 r. w Szczercu
pod Lwowem. W latach 1910-14
studiował filologię na Uniwersytecie
Lwowskim, odbywając w tym czasie
szkolenie w Związku Strzeleckim.
Szlify oficerskie uzyskał w armii
austriackiej, do której trafił z poboru. Po kapitulacji państw centralnych
11 listopada 1918 r. zdezerterował
i przedostał się do Krosna, gdzie
wstąpił do Wojska Polskiego. W
kwietniu 1919 r. otrzymał przydział
na dowódcę tzw. lotnej kompanii w
4. Dywizji Piechoty, która zasłużyła
się w walkach z Ukraińcami m.in. o
Drohobycz i Stanisławów. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, będąc już w stopniu majora, odtworzył
swój batalion szturmowy i walczył z
nim podczas obrony Lwowa. Po wojnie Maczek w 1923 r. uzyskał awans
na podpułkownika. Ukończył studia uzupełniające w Wyższej Szkole
Wojennej, a następnie był szefem
ekspozytury wywiadu wojskowego
we Lwowie. Wtedy przeniesiono
go na stanowisko zastępcy dowódcy
76. pułku piechoty i wreszcie w 1929
roku dowódcy 81. pułku strzelców
grodzieńskich. Na tym stanowisku
pozostał do 1935 roku, kiedy to
dowództwo wyznaczyło mu nowe
zadanie - do 1938 roku kierował
poczynaniami piechoty w 7. Dywizji
Piechoty na terenie Częstochowy.
W 1938 r. otrzymał dowództwo
10. Brygady Kawalerii, pierwszej
polskiej jednostki zmotoryzowanej
stanowiącej zalążek sił pancernych,
nad którą zwierzchnictwa odmówił
pułkownik Stefan Rowecki „Grot”.
We wrześniu 1939 r. wraz z tą jednostką brał udział w walkach odwrotowych i działaniach opóźniających
na rzecz armii Kraków i Karpaty. Zadał niemieckiemu XXII Korpusowi
Pancernemu ciężkie straty w bitwach
pod Jordanowem, Wiśniczem, Łańcutem i Rzeszowem. Od 15 września
walczył w obronie Lwowa, jednak już
18 września, po zaatakowaniu Polski
przez Związek Sowiecki, przerwał
walkę z Niemcami i ruszył w stronę
granicy polsko-węgierską. 15 listopada - już we Francji - został awansowany do stopnia generała brygady i
dostał przydział na dowódcę ośrodka
wojskowego w Coëtquidan. Został
dowódcą lekkiej brygady pancernej w
Sainte-Cécile i częściowo odtworzył
swój pancerno-motorowy oddział –
10. Brygadę Kawalerii Pancernej.
Do maja 1940 r. Maczkowi udało się

uformować niecałą brygadę. A miesiąc później III Rzesza zaatakowała
Francję. Maczek na czele odtworzonej 10. Brygady Kawalerii Pancernej
(10éme Brigade de cavalerie blindée)
ruszył na front w Szampanii. Tam
walczył m.in. w walkach odwrotowych francuskiej 20. Dywizji Piechoty pod Champaubert-Mongi-vroux i
w rejonie bagien Saint-Gond. Jednostka Maczka stoczyła bój w rejonie Montbard z 16 na 17 czerwca po
czym, z powodu braku jakichkolwiek
perspektyw dalszej walki, żołnierze
wycofali się. Generał wydał rozkaz o
zniszczeniu sprzętu i przebił się wraz
z pół tysiącem swych żołnierzy do
Marsylii. Stamtąd w przebraniu Araba przez Tunis, Maroko, Portugalię
i Gibraltar dotarł we wrześniu 1940
r. do Szkocji. Za udział w walkach
we Francji otrzymał Krzyż Virtuti
Militari IV klasy. W Wielkiej Brytanii powierzono mu dowództwo nad
formowaną 2. Brygadą Strzelców,
którą następnie przemianowywano
na 10. Brygadę Kawalerii Pancernej
i wreszcie 1 Dywizję Pancerną. Oficjalnie jednostka ta powstała w lutym
1942 roku. Żołnierzy Maczka czekało
intensywne przeszkolenie na terenie Szkocji, gdzie szykowano ich do
zbliżającego się boju na kontynencie.
Maczek dał się poznać jako łagodny
dowódca, który miał świetny kontakt
z żołnierzami. Jego ojcowskie podejście doceniali podwładni, którzy
pieszczotliwie nazywali go „Bacą”.
Dywizja Pancerna Maczka ,w 1944
r. brała udział w inwazji sił alianckich w Normandii, walcząc z Wehrmachtem przeszła szlak bojowy przez
Francję, Belgię, Holandię i Niemcy.
Razem z „Czarnymi Diabłami” ( tak
nazywali ich Niemcy) Maczek wyzwolił m.in. Ypres, Gandawę - 10
września, i Passchendale. Dzięki znakomitemu manewrowi oskrzydlającemu po ciężkich walkach Maczkowi
udało się też wyzwolić 29 października 1944 r. Bredę - bez strat wśród
ludności cywilnej. Nic dziwnego,
że mieszkańcy miasta, które później
nadało mu tytuł honorowego obywatela, generała Maczka i jego Czarne
Diabły witali wręcz entuzjastycznie.
Ten entuzjazm przekazywano później z pokolenia na pokolenie, bo pod
wnioskiem o honorowe obywatelstwo dla Polaka podpisało się 40 tys.
mieszkańców Bredy. Odznaczono
go Komandorią Krzyża Legii Honorowej pod Łukiem Triumfalnym w
Paryżu 26 marca 1945 r. co było swoistym ukoronowaniem zwycięskiego
pochodu polskich pancerniaków. W
kwietniu 2. Pułk Pancerny oswobodził obóz kobiet żołnierzy Armii Krajowej w Oberlangen w którym znajdowały się żołnierki AK, dziewczyny
walczące w powstaniu warszawskim.
W obozie przebywało wtedy 1745
osób, w tym dziewięcioro niemowląt
urodzonych w niewoli. 4 maja 1945
r. dywizja dotarła do bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven, gdzie generał przyjął kapitulację dowództwa
twierdzy, bazy Kriegsmarine, floty

„Ostfriesland”, resztki dziesięciu dywizji piechoty oraz ośmiu pułków
piechoty i artylerii. To był ogromny
sukces: wzięto do niewoli dwóch
admirałów, jednego generała, 1900
oficerów i 32 tys. żołnierzy. Zdobyto
trzy krążowniki, 18 okrętów podwodnych, 205 innych jednostek, 94 działa
forteczne, 159 dział polowych, 560
ciężkich karabinów maszynowych,
40 tys. karabinów, 280 tys. pocisków
artyleryjskich, 64 mln sztuk amunicji
strzeleckiej, składy min i torped oraz
zapasy żywności dla 50 tys. ludzi na
trzy miesiące. Niecały miesiąc później, 1 czerwca 1945 r. Maczek został
awansowany do stopnia generała dywizji. A 11 dni po upadku III Rzeszy,
19 maja 1945 r., w miasteczku niemieckim Haren, wcześniej zdobytym
przez 1. Dywizję Pancerną, położonym w Dolnej Saksonii, generał i
jego żołnierze, na wniosek kolegów z
II Korpusu Kanadyjskiego, stworzyli tymczasowe lokum dla Polaków,
jeńców byłych niemieckich obozów,
żołnierzy, którzy nie mieli dachu
nad głową. W miasteczku mieszkało
około 5 tys. Polaków, w tym 1728
kobiet, dziewczyn uczestniczek powstania warszawskiego. Zgodę na
jego utworzenie wydał marszałek polny Bernard Law Montgomery. Miasteczko początkowo nosiło nazwę
Lwów, nazwę Maczków nadał mu
gen. Tadeusz Bór-Komorowski. W
Maczkowie były nawet polskie nazwy ulic: Jagiellońska, Legionów,
Mickiewicza, Łyczakowska. Generał, tak jak wielu jego żołnierzy, po
wojnie został na emigracji. Po wojnie osiadł na stałe w Szkocji, a ponieważ nie przysługiwała mu emerytura,
pracował m.in. jako barman. W 1946
r. pozbawiony został obywatelstwa
polskiego, które zostało mu przywrócone w 1971 r. W 1992 r. został
kawalerem orderu Orła Białego. Na
wniosek mieszkańców Bredy nadano
mu honorowe obywatelstwo Holandii. Stanisław Maczek zmarł 11 grudnia 1994 r. w Edynburgu. Został pochowany na wśród swoich żołnierzy
na cmentarzu w Bredzie. W chwili
śmierci miał aż 102 lata. Pośmiertnie
mianowano go generałem broni (11
listopada 1995 roku).
Wybrane odznaczenia przyznane
Stanisławowi Maczkowi:
- Order Orła Białego (1994)
- Order Virtuti Militari III, IV i V
klasy
- Order Odrodzenia Polski I i III
klasy
- Krzyż Walecznych
- Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
- Komandoria Legii Honorowej
- francuski Croix de Guerre 1940 z
palmami
- Medaille Commemorative Francaise de la Guerre 1939-1945
- belgijski Grand Officier de Ordre
de la Couronne avec palme
- belgijski Croix de Guerre z palmami
- brytyjski Komandoria Orderu
Łaźni
- Distinguished Service Order

- holenderski Orde van Oranje
Nassau III klasy
Żołnierz który nie przegrał żadnej
bitwy, czyli gen. Stanisław Maczek
− to główny bohater przygotowanej
w trzech językach multimedialnej
wystawy plenerowej, organizowanej przez Muzeum Historii Polski
we współpracy z Muzeum Generała
Maczka w Bredzie.
Wystawa „Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze”
Organizatorzy informują: „Każdy,
kto między 3 a 28 września odwiedzi
pawilon przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie, będzie mógł
zobaczyć nieznane zdjęcia, obejrzeć
fragmenty kronik wojennych, posłuchać nagrań ze wspomnieniami żołnierzy 1. Dywizji Pancernej, a nawet
samego gen. Maczka. Można się z
nich dowiedzieć nie tylko tego, jak
przebiegały poszczególne bitwy w
1939 i 1944 roku, lecz także jak wyglądało życie codzienne na froncie i w
koszarach: co żołnierze jedli, jak spędzali wolny czas, jak sobie radzili ze
wszechobecną śmiercią i tęsknotą za
pozostawioną w kraju rodziną. Wystawa została przygotowana w języku
polskim, angielskim i niderlandzkim.
Wystawa wpisuje się w dwie ważne rocznice: wrześniową rocznicę
wybuchu II wojny światowej oraz
przypadającą 29 października 75.
rocznicę wyzwolenia holenderskiej
Bredy. Narracja wystawy prowadzi
zwiedzających od początku kariery
wojskowej Stanisława Maczka, czyli
od czasów przed I wojną światową i
awansu na polu bitwy w 1919 roku,
przez kampanię wrześniową w 1939
roku, w której 10. Brygada Kawalerii
pod dowództwem Stanisława Maczka osłaniała przed Niemcami Armię
„Kraków”, ewakuację przez Węgry i
Francję na Wyspy Brytyjskie, aż po
lądowanie aliantów w Normandii i
serię zwycięskich bitew z 1944 roku,
podczas których 1. Dywizja Pancerna
gen. Maczka uwolniła
od okupacji
niemieckiej
kolejne miejscowości
Francji, Belgii i Holandii. Na końcu
poznajemy
powojenne
losy żołnierzy, z których
część założyła rodziny na
Zachodzie,
część
zaś,
mimo niebezpieczeństw
wynikających
z
podporządkowania
Polski Związkowi Sowieckiemu, zdecydowała się
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wrócić do ojczyzny. – Wrzesień 1939
roku to nie tyko klęski. To również
dobrze poprowadzona kontrofensywa
nad Bzurą, powstrzymanie kolumny
pancernej pod Mokrą, a wreszcie zasługująca na szerszą wiedzę historia
10. Brygady Kawalerii pod dowództwem gen. Maczka. W 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej nasze
Muzeum chce przypomnieć postać
dowódcy, który w całej swojej karierze nie przegrał ani jednej bitwy
– powiedział Robert Kostro, dyrektor
Muzeum Historii Polski.
– Oprócz heroizmu polskich żołnierzy będzie można zobaczyć nieoczywiste oblicze wojny. Fotografie i relacje pokazują żołnierską codzienność:
odpoczynek po walce, troskę o sprzęt
od którego zależało życie, sposób
spędzania wolnego czasu, rozrywki,
a wreszcie miłości i romanse, których
wiele zakończyło się małżeństwami
– poinformował Wojciech Kalwat,
kurator wystawy. Mobilna wystawa
jest częścią szerszego projektu poświęconego gen. Maczkowi. W ramach przedsięwzięcia finansowanego
przez MKiDN Muzeum Historii Polski współpracuje z Muzeum Generała
Maczka w Bredzie nad przygotowaniem stałej ekspozycji Memoriału
gen. Maczka w Bredzie, wyprodukuje również film dokumentalny poświęcony losom Stanisława Maczka
i 1. Dywizji Pancernej. Reżyserem
jest uznany twórca filmów o tematyce
historycznej Rafał Geremek. Powstaje także film animowany Marian na
froncie, inspirowany rysunkami korespondenta wojennego przy 1. Dywizji
Pancernej Mariana Walentynowicza...
(....)
Termin i miejsce: 3–28 września
2019 r., ul. Krakowskie Przedmieście
66 (przy pl. Zamkowym), Warszawa.
Wstęp wolny.
Zaczerpnięte ze źródeł:
http://www.sww.w.szu.pl/index.
php?id=biografia_stanislaw_maczek
https://naszahistoria.pl/czarne-diably-maczka-jak-polscy-pancerniacy-wzieli-odwet-za-1939-rok-1dywizja-pancerna-generala-maczka/
ar/13293273
https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/stanislaw-maczek-1892-1994/
https://muzhp.pl/pl/c/2056/wystawageneral-stanislaw-maczek-i-jegozolnierze

Redakcja KSI nie ingeruje w treść nadsyłanych artykułów ani nie ogranicza ich długości.
W wyjątkowych sytuacjach dzielimy materiał na części
drukowane w kolejnych numerach. Nie zgadzamy się na używanie słów plugawiących język polski i naruszających dobre imię naszego kraju.
Ponieważ nie cenzurujemy treści nadsyłanych publikacji każdy z autorów osobiście odpowiada za swoje poglądy i wyrażane opinie. Oznacza to, że nie wszystko co nasi
czytelnicy czytają musi mieć aprobatę zespołu redakcyjnego.
Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i czyni to świadomie.
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Katarzyna Gójska rozmawia z
prof. Glińskim w TV Republika
o niemieckiej wizji polityki historycznej. Czy była realizowana w Polsce niemiecka polityka
historyczna, fałszująca historię
Polski, prowadzona w interesie
Niemiec ?
„Wszystkie ekspertyzy, dotyczące
bieżących nawet spraw polsko
niemieckich, są pisane za pieniądze jednej strony. Niemieckie
fundacje, instytucje niemieckie
były bardzo aktywne w kształtowaniu tej narracji. Na świecie
jest rywalizacja dotycząca narracji historycznej. W Bundestagu
każda partia, ( która jest finansowana z budżetu) przeznacza 1/4
środków na działania poza Niemcami”- odpowiada prof. Gliński.
Za pieniądze której strony budowana jest narracja dotycząca relacji polsko ukraińskich?
Ile środków z budżetu, którego
wszyscy jesteśmy płatnikami,
przeznaczały/przeznaczają kolejne rządy PRL, III RP na ukraińską, nacjonalistyczną, antypolską
wizją historii? Poprzez wszelkiego rodzaju stowarzyszenia,
fundacje, instytucje i wieloletnie
działania „polskich” dyplomatów, historyków, publicystów,
naukowców? A nawet niektórych
duchownych?
Ukraińska, nacjonalistyczna wizja historii jest bardzo zbieżna
z narracją rosyjską, opublikowaną ostatnio przez ministerstwo
obrony Rosji w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej a propagowaną przez władze komunistyczne PRL i III RP do dzisiaj.
Ambasador Rosji w RPA napisał:
„Związek Radziecki jest często
oskarżany o inwazję na Polskę.
Błąd. Naziści zaatakowali Polskę
1 września 1939 r. a Armia Czerwona dopiero po ucieczce polskiego rządu wkroczyła na polskie terytoria, Białoruś i Ukrainę
okupowane przez Warszawę od
1920 roku”.
Na tablicy więzienia przy ul. Łąckiego we Lwowie , gdzie NKWD
likwidowało polską inteligencję,
napis w języku ukraińskim i angielskim głosi, że mieścił się tu
areszt śledczy „okupacyjnych
reżimów polskiego, nazistowskiego i sowieckiego”.
Czym narracja historyczna
Ukrainy różni się od narracji
historycznej Rosji?
Nie jest to jedyne miejsce z tekstem mówiącym o okupowaniu
Ukrainy przez Polskę od 1918
roku a nawet wcześniej. Jakoś
nie chcą dostrzec nasi sąsiedzi a
kiedyś współobywatele, że za tej
„okupacji” nie leżały odłogiem
żyzne czarnoziemy uprawiane w
nowoczesny sposób, sady, winnice zaopatrywane w najnowsze
sadzonki (czynił to choćby rotmistrz Pilecki w swoim gospo-

darstwie), sanatoria, ochronki,
szkoły w każdej wsi, licea, uniwersytety, fabryki, biblioteki,
muzea, domy, dwory, kościoły,
klasztory, koleje, mosty. Życie
tętniło w zgodzie z Bogiem i naturą.
Widać odczuwają tego brak masowo uciekający Ukraińcy nie
tylko z myślą osiedlenia się w
Polsce, stanowią liczebnie silną grupę w zachodnich krajach
Europy i za oceanem. I tam propagują nacjonalistyczną wizję
historii.
Nie ma ukraińskich ochotników
do walki z rosyjskim wrogiem i
zapewne dlatego uroczystą Mszę
św. w 99 rocznicę bitwy pod
Dytiatynem biskup Marian Buczek rozpoczął słowami:
„Witam wszystkich na czele z
panią Marszałek, witam przedstawicieli władzy polskiej, witam
pielgrzymów, którzy przyjechaliście na to miejsce. To miejsce
jest znakiem, że trzeba walczyć
o wolność ojczyzny i walczyć z
bronią w ręku a w czasie pokoju
umieć rozbudowywać gospodarczo ojczyznę ale tak samo bronić.
Polacy już niestety trochę słabo
się interesują, a już 4 lata trwa
wojna na Ukrainie. Jako biskup
mam cały czas kontakt z kapłanami i wiernymi w Donbasie i
wiadomo, jaka tam się dzieje tragedia. Świat zapomniał, że jest
wojna na wschodniej Ukrainie
i nic nie robi naprawdę, żeby to
powstrzymać.”
I tu biskup zwrócił się z powitaniem w języku ukraińskim do
zaproszonych gości.
W homilii biskup przypomniał
tragiczne wydarzenie z 16 września 1920 roku gdzie po bitwie
nad Niemnem, miesiąc po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej,
musieli żołnierze polscy w Galicji bronić przed ostatnimi podrygami bezbożnego zła. Możliwe,
że to powstrzymało Armię Czerwoną na tych terenach. Potem
było 20 lat w pokoju ale przyszedł
1939 rok, gdy oni zajęli te tereny. My to wspominamy, mamy
takich cmentarzy wiele, mamy
cmentarze budowane przez Polaków i przez Ukraińców. Każdy
naród chowa swoich bohaterów,
swoich żołnierzy którzy walczyli
za wolność ojczyzny. Te cmentarze przypominają nam jedno,
że jeżeli człowiek nie będzie się
wczytywał w Pismo Święte to będzie czynił takie nieszczęścia na
wschodniej Ukrainie.
Tak uczcił biskup Marian Buczek pamięć o Polskich Termopilach. Pani Marszałek uświetniła uroczystość ubrana w długą,
czerwoną suknię i czarny żakiet
zasłuchana w śpiew dzieci z Nowego Rozdołu. Czy to był przypadek, czy chęć ocieplenia wizerunku sprawców ludobójstwa
200 000 Polaków za to, że byli

Polakami, tysięcy wywożonych
na Sybir, tysięcy wypędzonych z
ojczystych domów?
Dytiatyn - Polskie Termopile
(kresy.pl)
Na terenie wsi Dytiatyn Polacy
zostali zaatakowani przez niewielki oddział bolszewicki. Gdy
odrzucili wroga i zajęli pobliskie
wzgórze, oczom ich ukazała się
kolumna wojska. Po ustaleniu
przez konnych zwiadowców, że
są to bolszewicy, dowódca kpt.
Jan Gabryś wydał rozkaz ostrzelania nieprzyjaciela. Wywiązała
się zacięta walka, która trwała
od dziewiątej rano do godziny
piętnastej bez przerwy. Ławy
kawalerii sowieckiej, wspierane
przez piechotę zalewały wzgórze, a nieliczni obrońcy dzielnie
odpierali kolejne ataki wroga.
Sześciuset naszych żołnierzy
stawiło opór dywizji kawalerii i
brygadzie piechoty bolszewickiej
w sile kilku tysięcy wojska. Nikt
nie wpadł w panikę, nikt nie szukał ocalenia w ucieczce. Żołnierze bronili się kolbą i bagnetem.
(…) W odległości trzystu kroków
od milczących dział kawaleria
rosyjska przygotowywała ostatnią szarżę, zasilaną przez nowe
oddziały, które okrążały powoli
broniącą się baterię. Przed godziną siedemnastą na dany znak,
kawalerzyści ruszyli w szyku
zwartym na baterię. Powitały
ich rzadkie strzały karabinowe,
które wkrótce ucichły. Wyczerpanym obrońcom pozostały tylko
bagnety. Otoczeni przez kozaków żołnierze stanęli przy swoich oficerach, broniąc się zaciekle. Kpt. Zając i por. Wątroba,
strzelając z pistoletów wprost w
twarze czerwonoarmistów, oddali życie zarąbani szablami. Z
karabinem w ręku zginął ppor.
Świebocki. Po kilkunastu minutach padli ostatni obrońcy. Bolszewicy przeszukiwali pole bitwy,
znęcając się nad rannymi i bezczeszcząc zwłoki poległych. Niektórzy mieli jeszcze dość sił, aby
doczołgać się do najbliższych
zarośli, jednak umierali tam z

zimna i upływu krwi. zabierały
bowiem tylko swoich rannych.
O świcie 17 września mieszkańcom Dytiatyna ukazał się przerażający widok. Na wzgórzu 385
oraz na polach między Dytiatynem, Bokowem, Szumlanami
i Bybłem leżały ciała zabitych
Polaków,
czerwonoarmistów
oraz koni. Ziemia była czerwona od krwi. Polskich bohaterskich obrońców miejscowa
ludność pochowała na cmentarzu w Bokowie i w Dytiatynie.
Przez całe dwudziestolecie międzywojenne mieszkańcy Małopolski, a w szczególności
mieszkańcy województwa stanisławowskiego otaczali wielkim
szacunkiem to miejsce. Każdego
roku, z okazji święta 3 Maja i
16 września dzieci i młodzież z
okolicznych szkół, oddalonych
nawet o 20 kilometrów, udawały
się marszem do Dytiatyna. Tam,
w bardzo podniosłej atmosferze, z udziałem księży obu obrządków odbywało się nabożeństwo, a po nim występy dzieci.
Po wybudowaniu kościółka mogilnego, poświęconego 21 września 1930 roku, w uroczystościach regularnie brali udział
dowódcy okolicznych garnizonów oraz specjalnie zaproszeni
goście. Przy zbiorowej mogile,
oprócz dzieci i młodzieży, żołnierze zaciągali honorową wartę.
Gdy 4 kwietnia 1925 odbyło się
losowanie piętnastu pobojowisk,
z których miały zostać ekshumowane zwłoki Nieznanego Żołnierza, wśród nich znalazł swoje poczesne miejsce dytiatyński panteon. Napis „Dytiatyn 16 IX 1920”
umieszczono na pylonie Grobu.
Po przymusowym zapomnieniu
w PRL, 3 maja 1991 roku nazwa
Dytiatyn wróciła na tablice Grobu Nieznanego Żołnierza.
W uroczystościach uczestniczyli członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Pamięci Polskich
Termopil i Kresów im. Ks. Bronisława Mireckiego w Przemyślu wraz z kapelanem, ks. prał.
Stanisławem Czenczkiem, wice-

oficjałem Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, duszpasterzem
harcerzy oraz Prezesem Stanisławem Szarzyńskim. Dzięki ich
obecności nad głowami uczestników uroczystości powiewały
polskie flagi.
Dytiatyn był jednym z miejsc na
trasie pielgrzymki zorganizowanej przez Stanisława Szarzyńskiego, pielgrzymki przez zapominane miejsca życia, pracy,
nauki i walki Polaków, również
przez dewastowane a nie budowane przez Ukraińców cmentarze.
Mogiły naszych przodków wykorzystywane są przez Ukraińców
jedynie na powtórne pochówki ukraińskich krewnych (bez
ekshumacji pochowanych pierwotnie Polaków) co polega na
wyrywaniu polskich znaków sakralnych, wydrapywaniu znaków
rodowych, nazwisk zmarłych
Polaków, burzeniu pionowych
pyt i zastępowaniu ich ukraińskimi lub zasłanianie nową płytą
ze zdjęciem i nazwiskiem zmarłego, również na obudowywaniu
polskich grobowców. Może takie budowanie cmentarzy przez
Ukraińców miał na myśli biskup.
To usuwanie śladów polskości
nawet na cmentarzu, zwłaszcza Łyczakowskim we Lwowie,
dzieje się w zastraszającym tempie.
PAMIĘĆ TO ABECADŁO NASZEJ TOŻSAMOŚCI - powiedział prof. Gliński w rozmowie
w TV Republika. Czy polska polityka historyczna przewidziała
zachowanie pamięci, czyli naszej
tożsamości poprzez kwerendę i
archiwizację polskich grobów
na polskich cmentarzach? To są
dzieła sztuki naszych polskich
rzeźbiarzy i polskich rzemieślników - artystów. Nie wspomnę
o równowadze w traktowaniu
Ukraińców w Polsce i Polaków
na Ukrainie o co wciąż się upominamy.
Bożena Ratter
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA.
Październik 1944 ROK
Stanisław Żurek

1 października 1944 roku:
We wsi Horyniec pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali Cecylię Sopyło. Inni podają wieś
Świdnica Horyniecka.
We wsi Stefankowice pow. Hrubieszów: „1.10.1944 r. policjanci
ukraińscy zam. Wojtiuka Józefa
l. 17 ze wsi Moniatycze.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie listy strat ludności polskiej /.../. W: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom
8, Kędzierzyn-Koźle 2016, Za:
Ludobójstwo OUN-UPA tom 8 Stowarzyszenie Kresowian ). Zapewne dotyczy roku 1943, gdyż w
październiku 1944 roku stały już
tutaj wojska sowieckie.
We wsi Trójca pow. Borszczów
zamordowali 2 Polaków, w tym
kobietę.
2 października:
We wsi Dźwiniacz pow. Zaleszczyki upowcy zamordowali 11
Polaków oraz w październiku na
terenie majątku 17 Polaków; łącznie 28 Polaków.
We wsi Ożydów k/Oleska pow.
Zborów 2 X 1944 w czasie ataku
UPA na leśniczówkę zginęło ze
składu obrony dwóch leśników,
atak odparto. (Edward Orłowski...,
jw. Inni podają datę o rok wcześniejszą).
W okresie od 1 sierpnia do 3
października 1944 roku:
W Warszawie podczas powstania różne formacje ukraińskie
zamordowały od 3270 do 16 350
Polaków. „Kazimierz Podlaski
(Bohdan Skaradziński) w swej
książce „Białorusini, Litwini,
Ukraińcy” (wyd. 3, Londyn 1985)
/.../ tak kończy swój proukraiński wywód: „Ukraińcy stanowili
1,5% garnizonu (niemieckiego w
Warszawie), więc o ich roli pacyfikatorów Powstania nie będzie
można poważnie mówić”. 1,5% w
wypadku Powstania Warszawskiego oznaczało to 270 zabitych i 75
ciężko rannych powstańców, 3000
zamordowanych cywilów i zniszczonych całkowicie 156 budynków
(„Encyklopedia Warszawy”, Warszawa 1994, s. 687). /.../ A przecież
Ukraińcy stanowili dużo, dużo
większy odsetek żołnierzy garnizonu niemieckiego w Warszawie,
liczącego 31 lipca 1944 ok. 20 000
ludzi (Władysław Bartoszewski
„Dni walczącej stolicy. Kronika
Powstania Warszawskiego” Londyn 1984), a później przeciętnie
25 000 ludzi. Jeśli było Ukraińców
tylko 7,5% wśród żołnierzy garnizonu niemieckiego w Warszawie
to wówczas ci żołdacy mają na
swoim sumieniu 1350 zabitych i
375 ciężko rannych powstańców,
15 000 - zamordowanych cywilów i zniszczonych całkowicie
780 budynków” (Marian Kałuski:
„Udział Ukraińców w zdławieniu
Powstania Warszawskiego”; 200408-06; Wirtualna Polonia).
3 października:
We wsi Burgau (Karolówka)
pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 Polki: matkę

z córką (Siekierka..., s. 473, lwowskie).
We wsi Gorajec pow. Lubaczów
upowcy z kurenia „Żeleźniaka”
zamordowali 2 Polki: matkę z córką; jednak są to te same osoby co
wymienione przy wsi Burgau, tj.
Maria Płanita, lat 38 oraz jej matka, lat ok. 60 (Siekierka,... s. 408,
lwowskie).
We wsi Zalesie gm. Nowosiółka
Biskupia pow. Borszczów zostało zamordowanych przez banderowców 3 Polaków: Ścisłowski
Aleksander l. 42 i 2 Polaków NN.
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie do listy strat ludności polskiej podanej przez Komańskiego i Siekierkę dla województwa tarnopolskiego (2004); w: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach
Południowo-Wschodnich. Seria
– tom 7, pod redakcją Witolda
Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle
2015; w: http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/attachments/
File/2__Ksi____ka_tom_7.pdf ).
4 października:
We wsi Bihale pow. Lubaczów
Ukraińcy zamordowali 17-letnią
Polkę.
We wsi Borynicze pow. Bóbrka
banderowcy zmordowali 9 Polaków i 4 Ukraińców.
We wsi Burdiakowice gm. Gusztyn pow. Borszczów zamordowali
6 Polaków (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).
We wsi Germakówka pow.
Borszczów zamordowali 27 Polaków, w tym 3 rodziny od 4-miesięcznego niemowlęcia po dziadków. ”Według moich informacji
4-10-1944r. zginęli moi przodkowie Holikowie z Germakówki.
Spalono też dom moich pradziadków Holików. W domu był prapradziadek Emil Holik, pradziadek
Józef Holik i jego żona Emilia.
Józefowi obcięli głowę. Mój dziadek Franciszek Holik (pracownik
kolej), który przyszedł do swoich
rodziców na obiad, bo tam chodził
gdyż do domu miał daleko, mieszkał na ul. Leśnej, znaleziono go w
sieni zabitego. Jadwiga Holik Poniatowska wraz z małym Krzysiem
- 9 miesięcznym, żona Adama Poniatowskiego zabitego na weselu
u Szczerbów, na mostku do domu
Holików leżał zabity żołnierz radziecki, pracował on razem z
moim dziadkiem Franciszkiem na
kolei, nazwiska jego nie znam. Julian Holik został zastrzelony, miał
11 lat, był pięknym chłopcem, miał
głowę w białych lokach, znaleziono go w kącie koło pieca. Z tego co
wiem, to wszyscy leżą na cmentarzu w Germakówce. Poszukuję informacji odnośnie mojej babci, Joanna Kowalska-Holik, nikt o niej
nie wie co się stało, mój tata tylko
mówi, że zmarła mu na rękach, a
rodzina Kowalskich mieszkała w
Zaleszczykach i Iwaniu” (Zuzanna
Holik, w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl). H. Komański,
Sz. Siekierka..., na s. 38 podają,
że w dniu tym zostali zamordowani: „Rodzina Holików – 15
osób, dziadkowie, dzieci i wnuki.

Wśród nich był Adolf Holik, który
przyjechał z Wojska Polskiego na
przepustkę, jego żona Jadwiga z d.
Hnatiuk oraz ich około czteromiesięczne dziecko i kilku sąsiadów,
którzy nocowali u Holików”.
We wsi Kruhel Wielki pow.
Przemyśl banderowiec o nazwisku Myśliwiec ze wsi Prełkowice
zamordował Józefa Fedeka.
We wsi Lesieczniki pow. Zaleszczyki Ukraińcy obrabowali i spalili 2 polskie gospodarstwa oraz zamordowali 5 Polaków: Kazimierza Biskupskiego z żoną Heleną i
synem Lechosławem oraz Pawła
Krymińskiego z żoną Teresą.
5 października:
We wsi Panowice pow. Podhajce
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
6 października:
We wsi Czarnokońce Wielkie
pow. Kopyczyńce Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
We wsi Laskowce pow. Trembowla zamordowali 23-letniego
Waldemara Witomskiego podczas
pracy na polu.
We wsi Młodiatyn k/Peczeniżyna pow. Kołomyja 6 X 1944
został zamordowany przez UPA
asystent leśny Kazimierz Karol Kreyser (Kreuser ?) lat 53.
(Edward Orłowski..., jw.). Patrz: 6
października 1943 roku.
We wsi Wasylkowce pow. Kopyczyńce Ukraińcy zamordowali 1
Polaka.
7 października:
We wsi Dobromirka pow. Zborów banderowcy zamordowali 27
Polaków: „Sprawa miała się tak –
7 października do wsi Dobromirka
przybyła banda z Wołynia. Na jej
czele stał bandyta o pseudonimie
„Mecz”. Poza bandą „Mecza”
w tym samym czasie przebywała
[we wsi] banda „Askolda”. Skład
osobowy tej bandy podałem wyżej. Tego dnia wczesnym rankiem
członek OUN Bic Iwan – [referent
ds.] gospodarczych wsi Dobromirka powiedział mi, że mam zająć
się robotą polegającą na walce i
likwidacji Polaków z tej wsi. Na
jego polecenie, jako członek OUN
i oddany nacjonalista, wziąłem
swój karabin, który posiadałem od
1943 roku, i zabrałem się za wspomnianą „robotę”. Oddali do mojej dyspozycji 4 ludzi z bandy „Mecza” i poszedłem z nimi po rodziny
Polaków, które przyprowadziłem
na rozstrzelanie. /…/ Przyprowadziłem Krawczuka Dymitra, jego
żonę Krawczuk Sabinę, córkę Stefanię, syna Włodzimierza i jeszcze
jedną dziewczynę z Lisieczyniec,
która u nich nocowała, jej imienia i
nazwiska nie znam; Rudziela Adama, Rudziel Annę, Rudziel Helę,
Dzinowskiego Adama i jego żonę
Dzinowską Praskowię. W sumie
przyprowadziłem 10 osób, to znaczy całe 3 rodziny. Zaprowadziłem
ich do stodoły Drobnickiego. Potem ze stodoły zagnano ich do jakiejś piwnicy i wszystkich rozstrzelano z karabinu maszynowego.
Następnie rzucono na nich granat.
/…/ Pozostałe 17 osób przypro-

wadzili Moroz Myrosław i Zajac
Myrosław. Udział w rozstrzeliwaniu brali następujący ludzie z naszej wsi: Kocewał Stepan, Hłowan
Roman, Ołejnyk Wołodymyr, Wojzitśkyj Pawło, Zajac Myrosław i
Moroz Myrosław. Pozostałych nie
znam, bo byli z obcej bandy. Gdy
wszystkie 27 osób zapędzono do
piwnicy, to od razu tam wszystkich
rozstrzelano z karabinu maszynowego.” (Fragmenty protokołu
przesłuchania Bohdana Piczuhy z
1 grudnia 1944 r. ; w: http://koris.
com.ua/other/14728/index.html?page=311). Komański podaje na
s. 456,że napad był wiosną 1944
roku, banderowcy udający żołnierzy radzieckich zamordowali 25
Polaków, w tym 9 osób występuje
jako NN.
We wsi Iwanie Złote pow. Zaleszczyki: „07.10 1944 r. został
zam. Karczewski i.n., rolnik.”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
W nadleśnictwie Krasiczyn pow.
Przemyśl został zamordowany
przez UPA robotnik leśny Józef
Legenć (Edward Orłowski..., jw.).
W leśniczówce Miłków pow.
Lubaczów został zamordowany
przez UPA gajowy Michał Purgal, ur. 1917. (Edward Orłowski...,
jw.).
We wsi Warwaryńce pow. Trembowla: „ 07.10.1944 r. została
zam. pięcioosobowa, polska rodzina.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
8 października:
W miejscowości Bircza pow.
Przemyśl na cmentarzu mają groby: Hutman Jakub ur. 1902 oraz
Budnik Stanisław ur. 1923, którzy
zginęli z rąk UPA. 8 X 1944.
We wsi Hleszczawa pow. Trembowla upowcy podczas drugiego
napadu zamordowali 24 Polaków.
We wsi Strusów pow. Trembowla zamordowali 2 Polki.
9 października:
We wsi Hałowice pow. Sokal
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
We wsi Hałuszczyńce pow. Skałat banderowcy ubrani w mundury
żołnierzy sowieckich uprowadzili
i po torturach zamordowali 2 Polaków: Bartłomieja Hesio lat 16 i
Jana Paszkowskiego lat 16.
W nadleśnictwie Ruda Różaniecka pow. Lubaczów zostali

zamordowani przez UPA: gajowy
Zygmunt Zaorski, leśniczy Józef
Pietruch oraz gajowy Michał Witko ze wsi Żurawce koło Lubyczy
Królewskiej. (Edward Orłowski...,
jw.).
We wsi Skorodyńce pow. Czortków upowcy zamordowali 18 Polaków, w tym matkę z 4 dzieci,
matkę z 3 dzieci; mężczyźni byli
powołani do WP. „Zofia Bandura
(Wasylkowa) udała się do pobliskiej wsi Biała po karmę dla krowy, jedynej żywicielki. Na drodze
została zamordowana, a jej zwłoki
ludobójcy wrzucili do rzeki. Osierociła 6-cioro dzieci (jej mąż przebywał w tym czasie na wojnie). /.../
Franciszka Bandura, c. Marcina
Szatkowskiego, została zatrzymana na drodze do Czortkowa z
trójką małych dzieci. Była w ciąży.
Banderowcy związali ją razem z
dziećmi drutem kolczastym i wrzucili do Seretu. Jej mąż w tym czasie
był w wojsku na froncie” (Bronisława Bandura; w: Komański..., s.
692).
We wsi Tudorów pow. Kopyczyńce banderowcy odrąbali ręce
i zamordowali 2 Polaków: matkę i
jej dziecko.
W nocy z 9 na 10 października:
We wsi Chwałowice pow. Sokal:
„9/10.10.44 r. zamordowano jedną
osobę NN.” (Prof. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Uzupełnienie...,
jw.; Seria – tom 8).
10 października:
We wsi Hałuszczyńce pow.
Skałat w poszukiwaniu uprowadzonych dzień wcześniej dwóch
chłopców 16-letnich wybrały się
ich matki wraz z 15-letnim chłopcem ukraińskim i ślad po nich zaginął.
We wsi Hulaj Pole należącej do
sołectwa Maksymówka pow.
Zbaraż Ukraińcy zamordowali 3
Polaków: ojca z 15-letnią córką
oraz kobietę, pracownicę stacji kolejowej.
We wsi Pohorylce pow. Przemyślany zamordowani zostali: Paluch Leon, lat 55; jego żona, lat 50,
oraz Teodorowicz Michał, lat 17.
We wsi Potoczyska pow. Horodenka banderowcy zamordowali
55 mieszkańców, gdyż pracowali
w kołchozie: 5 Polaków i 50 Ukraińców.
We wsi Świrz pow. Przemyślany
zamordowani zostali: Martyno-
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wicz Michał, lat 46; Szwed Kazimierz, lat 59 (Józef Wyspiański:
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin
2009 s. 257 – 258).
We wsi Zabiała pow. Lubaczów
Ukraińcy zamordowali 2 polskie
dziewczynki: Danutę Kozichę ur.
1938 r., oraz Janinę Tereszkowską
ur. 1938 r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.Zi;
Postanowienie o umorzeniu śledztwa).
11 października:
We wsi Hulskie pow. Lesko
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków: gajowego i 3 milicjantów.
We wsi Słobódka Janowska pow.
Trembowla: „11 października
1944 r. we wsi Słobódka Janowska
w obwodzie tarnopolskim, wymordowano siedem rodzin polskich”.
(CDAHOU, 1/23/929, k. 71, 126).
12 października:
We wsi Kłodno Wielkie pow.
Żółkiew Ukraińcy zamordowali
16-letniego Ludwika Rudanieckiego.
We wsi Okno pow. Skałat została
zamordowana przez banderowców
siostra zakonna Ludwika Biegalska, szarytka.
We wsi Ostapie pow. Skałat
Ukraińcy uprowadzili i zamordowali 5 Polaków. „Zginęli: Biegalska Ludwika, Godziecki Szczepan
i Henryk, Szuba Stanisław i NN.
zakonnica Szarytka.” (Kubów...,
jw.). Inni:„W parafii Ostapie, dekanat Skałat, w czasie sporadycznego napadu 12.10.1944 r. zabito
Stanisława Szubę, jego zięcia Piotra Worobija, Szczepana Godzieckiego i jego syna Henryka oraz
Ludwika Biegalskiego.” (Ks. bp.
Wincenty Urban: „Droga Krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w
latach II wojny światowej 19391945”, Wrocław 1983. Strony
123-126). Siostra Ludwika Biegalska, szarytka, została zamordowana 12.10.1944 r. na terenie wsi
Okno, pow. Skałat.
We wsi Zeżawa pow. Zaleszczyki zamordowali 2 Polaków, w tym
miejscowi Ukraińcy zamordowali
polskiego studenta.
13 października:
We wsi Nazarenkowo woj. stanisławowskie: „13.10 1944 r. zostali
zam. Żukowscy: 3 osoby.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom
8).
We wsi Zeżawa pow. Zaleszczyki
upowcy zamordowali 2 Polaków,
kowala i instruktora tytoniowego.
W nocy z 13 na 14 października:
We wsi Szutromińce pow. Zaleszczyki upowcy zamordowali
7 Polaków: rodzinę 5-osobową
Czarnieckich z 3 dzieci oraz leśniczego o nazwisku Kępała z synem.
14 października:
W miasteczku Busk pow. Kamionka Strumiłowa „14.10.44 r.
zamordowano 13 osób przeważnie
narodowości ukraińskiej, zginęli:
Czuczman Piotr, Kapij Teodor i
jego troje dzieci, Kapij Olga, Kapij
Włodzimierz, Kapij Maria, Diak
Jan, jego syn Jarosław, Diak Nadzieja, Daniłów Kiryło, jego żona
Paraska” (Kubów..., jw.).
We wsi Honiatyn pow. Hrubieszów Ukraińcy wymordowali 23
rodziny polskie. W tym: „14.10.44
r. Została zamordowana Czarnecka Maria, nauczycielka.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzu-
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pełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
15 października:
We wsi Białe pow. Przemyślany
zamordowana została 3 osobowa
rodzina: Kuropatnicki z żoną i
córką. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009,
s. 170).
We wsi Capowce pow. Zaleszczyki zamordowana została 4-osobowa rodzina polska oraz w tymże miesiącu 6 Polek na drodze do
miasteczka Tłuste; razem 10 Polaków.
We wsi Chlebowice Świrskie
pow. Przemyślany zamordowani
zostali: Orlewski Andrzej, lat 30;
Kozak Władysław, lat 31, zabity w
Kimirzu; Słabicki Michał, lat 34;
Słabicki Adam, lat 6. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 267).
W miasteczku Dunajów pow.
Przemyślany zamordowani zostali 2 Polacy: Adam Gajewski i
zawiadowca stacji Zygmunt Krysiak. (Albin Bojanowicz; w: „Warszawska Gazeta” z 14 – 20 grudnia
2012 r.).
We wsi Hanaczów pow. Przemyślany zamordowany został Kwaśniewski Jan, lat 35. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 219).
We wsi Hanaczówka pow. Przemyślany: „Dnia 15.10.1944 r.
zostały porwane do Stanimierza:
1-3. Blicharska Katarzyna; Nieckarz Anna; Piwowaron Antonina
l. 22.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
W miasteczku Lubaczów woj.
rzeszowskie poległ Piotr Bełkot,
ur. 4.07.1925 r.
We wsi Majdan pow. Kopyczyńce zamordowali 17-letniego Polaka.
We wsi Siworogi pow. Przemyślany zamordowany został Kunicki Jan, lat 44. „Mój dziadek Jan
Kunicki opuścił z rodziną Siworogi
i przebywał w bezpiecznej miejscowości. Gdy front przesunął się nad
Wisłę, w październiku 1944 roku
wrócił do rodzinnej wioski, by zobaczyć, co się tam dzieje i po orzechy – jak mówił. Zdawało mu się,
że czasy są spokojniejsze i nic mu
nie grozi. Ale już nie wrócił do rodziny. Jak mówili babci mieszkańcy Siworóg, dziadek został złapany
przez banderowców, wraz z innymi
osobami i zamordowany nożem.
Ofiary krzyczały i prosiły bandytów, aby ich nie zabijać tymi słowami: - Iwasiu, ne zabywaj mene,
ta my swoi ludy! (Iwasiu, nie zabijaj mnie, przecież my swoi ludzie)
Na nic zdały się prośby dziadka.
Został zabity i nie wiemy nawet,
gdzie jest on pochowany.” (Anna
Chodorek; w: Józef Wyspiański:
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin
2009, s. 104).
We wsi Stanimierz pow. Przemyślany zostali uprowadzeni przez
UPA ze wsi Hanaczówka i zamordowani: Blicharska Katarzyna;
Niebylski Michał, lat 18; Nieckarz
Anna; Piwowar Antonina, lat 22.
(Józef Wyspiański: Barbarzyństwa
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 225).
„Po przejściu frontu, gdy mężczyźni zostali zabrani do wojska,
banderowcy wychodzili w nocy
ze swych kryjówek i uprowadzali bezbronne kobiety. Taką kaźnią
stał się Stanimierz, gdzie zginęły
m. in.: Anna Nieckarz, Antonina
Piwowar, Katarzyna Blicharska i
brat mojej żony, Michał Niebylski,
18-letni chłopak. Przez kilka dni

bandyci znęcali się nad porwanymi. Ofiarom ukraińscy kaci wyrywali języki, żyły z rąk oraz pchali
druty do uszu, nosa, gardła i oczu.
Głównym hersztem tej bandy był
Ukrainiec o nazwisku Dżegin. Z
opowiadań tamtejszych starszych
ludzi wiem, że z domu, w którym
odbywały się te nieludzkie morderstwa, słychać było straszliwe jęki.
Przechodzący obok tej kaźni ludzie
musieli zatykać sobie uszy.” (Karol Wyspiański; Józef Wyspiański:
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin
2009, s, 223 – 224). „Jak byłem
po wojnie w tej wiosce, to znajomy Ukrainiec pokazywał mi dom,
w piwnicy którego bandyci męczyli
swoje ofiary.” (Karol Wyspiański;
w: jw., s. 227 – 228).
16 października:
We wsi Borowa Góra pow. Lubaczów zamordowany przez bojówkarzy UPA został Piotr Żurawel.
We wsi Nowosiółki Gościnne
pow. Rudki: „Anna i Katarzyna
Droguła (Draguła) zostały zamordowane prawdopodobnie 16.10 44
r.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria –
tom 8). Siekierka..., s. 829 podaje,
że w sierpniu 1944 r.
We wsi Tarnowica Leśna pow.
Nadwórna: „16 października
w Tarnowicy Leśnej zginęło 48
osób”. (Grzegorz Hryciuk: Akcje
UPA przeciwko Polakom po ponownym zajęciu Wołynia i Galicji
Wschodniej przez Armię Czerwoną w 1944 roku. W: Antypolska
akcja OUN-UPA 1943 – 1944.
Fakty i interpretacje. Warszawa
2002).
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów zamordowali 1 Polaka.
17 października:
We wsi Szczutków pow. Lubaczów został zamordowany przez
upowca Kościa Seredyńskiego
Andrzej Załuski. Inni podają wieś
Tymka. (IPN Opole , 21 grudnia
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa).
18 października:
We wsi Michalewice pow. Rudki: „18.10.44 r. został zamordowany Iwańczyk Jan.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Mołodycz pow. Jarosław
upowcy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów zamordowali 1 Polaka. W
październiku zamordowani zostali: Marcin Jamniak i Józef Jamniak, który został uprowadzony do
lasu i po torturach zamordowany.
Zapewne był to Józef Jamniak.
19 października:
We wsi Daszawa pow. Stryj upowcy zamordowali 21 Polaków.
We wsi Kretowce pow. Zbaraż
zamordowali 9 Polaków.
We wsi Łukawiec pow. Lubaczów zamordowali milicjanta
Stanisława Strojnego, lat 22. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa).
20 października:
We wsi Dołhobyczów pow. Hrubieszów upowcy zamordowali
około 15 Polaków.
We wsi Leszczków pow. Sokal
zamordowali 4-osobową rodzinę
Michalczuka.
We wsi Modryń pow. Hrubieszów zamordowali 9 Polaków, w
tym 3 milicjantów.
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We wsi Ostrowczyk pow. Trembowla zamordowali 37 Polaków.
W kol. Reczyszcze pow. Dubno
upowcy z bojówki „Żuka” zamordowali 2 Polki, siostry, i 1 Ukrainkę.
21 października:
We wsi Kułakowce pow. Zaleszczyki banderowcy zamordowali 8 Polaków, w tym 2 kobiety.
„21.10.1944 r. zostały zamordowane: Harasymowicz Anna l. 34;
Majewska Rozalia l. 45”. (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
22 października:
We wsi Cygany pow. Borszczów
upowcy uprowadzili i zamordowali 2 Polaków wracających z kościoła.
We wsi Dżurów pow. Śniatyn zamordowali 3 Polaków.
We wsi Sorocko pow. Trembowla porwali i zamordowali dwóch
Polaków, jeden z nich, Stefan
Roszczuk, był dyrektorem stacji
samochodowo-traktorowej.
23 października:
We wsi Haniów pow. Śniatyń:
„23 października w napadzie na
Haniów koło wsi Trójca w powiecie śniatyńskim śmierć poniosło 65 Polaków.” (Poszukiwani
świadkowie zbrodni. Eksterminacja polskiej ludności w powiecie
śniatyńskim, opr. M. Woroszczuk,
„Na rubieży” 1993, nr 5, s. 16–18).
Według danych sowieckich w napadzie na Haniów zginęły 72 osoby. (CDAHOU, 1/23/929, k. 91).
We wsi Kułakowce pow. Zaleszczyki UPA zamordowała Aleksandra Sobańskiego z Borszczowa.
We wsi Podwołoczyska pow.
Skałat księdzu Stanisławowi
Wilkońskiemu wbito w głowę
gwoździe, w wyniku czego zmarł
w męczarniach. (http://www.
swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/OLISHRELIGIOUSmartyr2987.htm ).
We wsi Rasztowce pow. Skałat
w czasie napadu „23.10.1944 r.
zostali zam. 1. Błażków Andrzej l.
4; 2. Błażków Józefa l. 37; 3. Błażków Paweł l. 15; 4. Humeniuk Szymon l. 49”. (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).
We wsi Szybalin pow. Brzeżany
zamordowany został Paweł Krych,
ur. 15.05.1904.
We wsi Trójca pow. Śniatyn
upowcy z sotni „Rizuna” spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali 86 Polaków (głównie kobiety i dzieci ponieważ mężczyźni
byli powołani do WP), 1 Żydówkę, którą ukrywali Polacy oraz 9
Ukraińców. „Przez szczeliny w
ścianie widziałem, jak wyprowadzono z chaty moich teściów. Kazano im przynieść miski na krew.
Teściowi obcięto rękę, a teściowej
pierś, szybko skonali” ( Józef Laskowski; w: Siekierka..., s. 661;
stanisławowskie).
„Najbardziej
torturowany był Marcinkowski.
Jego żona, Petronela, która cudem
ocalała, opowiadała później, że
przywiązano jej męża drutem kolczastym do sieczkarni, jej kazano
trzymać przy nim zapaloną świeczkę, a oni rzucali w niego nożami”
(Józef Dadyński; w: Siekierka..., s.
651; stanisławowskie). „Następnego dnia ja z bratem Józefem poszliśmy z Zabłutowa do Trójcy dowiedzieć się, co się stało z mamą.
Idąc przez wieś widzieliśmy trupy
pomordowanych Polaków. Widzia-

łem leżącego w przydrożnym rowie
mojego kolegę, którego imienia i
nazwiska nie pamiętam. Leżał na
plecach. W twarz miał wbitą siekierę. Był w moim wieku, miał 10
lat. Widziałem także na drodze klęczącą nago 18-letnią dziewczynę,
mieszkankę Trójcy. Nazwiska jej
nie pamiętam. Nie żyła, ale trwała
w pozycji klęczącej. Miała wyłupione oczy oraz zerwaną skórę z
piersi i obu rąk od łokci do dłoni.
/.../ Przy kościele zobaczyliśmy zamordowana naszą sąsiadkę wraz z
mężem. Z tego co pamiętam, to nazywali się Grubińscy, ale pewien
tego nie jestem. Przed kościołem
widziałem zwłoki kilkudziesięciu
osób. Zostały zamordowane siekierami, nożami, łomami i innymi
twardymi narzędziami. Nie byli
zastrzeleni. Widziałem w wózku
dziecięcym zamordowana 2-letnią
dziewczynkę, córkę Grubińskich,
która miała wbity w brzuch nóż.
Po wejściu do kościoła zobaczyliśmy również wiele ciał zamordowanych ludzi. Dorośli mówili, że
ci w kościele zginęli od granatów
wrzucanych do środka przez bandytów. Zamknęli się przed atakującymi. Uciekłem z tego kościoła,
gdyż widok porozrywanych ciał
był straszny. Te widoki były tak
straszne, że przez wiele lat śniły
mi się ciała pomordowanych i pościg bandytów za nami i noc w noc
budziłem się zlany potem” (Zdzisław Krzywiński; w: Siekierka...,
s. 660 – 661; stanisławowskie).
„Wtedy już płonęły polskie domy,
bydło strasznie ryczało, bo i krowy
się paliły, na polach biegały „popieczone” świnie. Z tej kukurydzy
uciekliśmy do domu Ukrainki o
imieniu Wasiuta. Zastaliśmy tam
wielu Polaków, którzy ukrywali się
przed banderowcami. Większość
stanowiły dzieci. W pewnej chwili przyszła do tego domu córka tej
Ukrainki Wasiuty. Miała narzeczonego – banderowca. Weszła i
powiedziała do matki: „Dlaczego
przyjęłaś tyle mięsa do domu?” Po
usłyszeniu tych słów uciekliśmy. Ja
z Kazimierzem schowaliśmy się
pomiędzy płotem a stajnią, mama
przykryła nas liśćmi, a sama ukryła się w pękniętej wierzbie. Kiedy
byłam w domu Ukrainki Wasiuty
widziałam, jak banderowcy podpalili Emilię Spólnicką i Stanisława Spólnickiego. Było dwóch banderowców, też po cywilnemu. Tych
także nie znałam. Jeden z nich miał
w butelce benzynę. Widziałam, jak
oblał nią Emilię i Stanisława, a
następnie podpalił. Drugi trzymał
ich, a kiedy już płonęli – puścił.
Płonąc przebiegli kawałek i padli.
Spłonęli żywcem. /.../ Otworzyłam
furtkę i upadłam na zwłoki. Były to
zwłoki matki z sześciorgiem dzieci.
Nazywali się Grzegorczuk. Imion
nie pamiętam. Matka miała rozerwane usta, a dzieci zginęły od
strzałów. Najstarsze z tych dzieci miało 11 lat, najmłodsze było
niemowlęciem. /.../ Widziałam też
moją nauczycielkę, nie pamiętam
nazwiska, która miała przybite
ręce gwoździami do gospody”
(Aleksandra Mazur; w: Siekierka..., s. 662; stanisławowskie).
„Szczególnym okrucieństwem wyróżniał się jeden banderowiec;
kiedy któryś z nich chciał zastrzelić
niemowlę, ten powiedział: „Szkoda kul” i zabił dziecko pilnikiem.
Widział to chłopiec ukryty pod
łóżkiem /.../ Widziano półroczne
dziecko z wbitym w czółko pilnikiem ślusarskim” („Na Rubieży”
nr 5/1993). „Od naocznych świadków dowiedziałem się również o
tragicznej śmierci Ładowskiej Ka-
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tarzyny, której banderowcy podcięli gardło, a jej małoletniemu
synowi kazali trzymać miskę, aby
ściekała do niej krew” (Kazimierz
Moździerz; w: Siekierka..., s. 665;
stanisławowskie). „Ujawniła się
antypolsko nastawiona terenowa organizacja nacjonalistyczna
OUN. Kierownikiem jej był miejscowy ksiądz obrządku grekokatolickiego. W cerkwi, po nabożeństwach jawnie nawoływał do
zrywu ludu ukraińskiego do walki
o wolną i niepodległą Ukrainę.
Nagle zaczęły psuć się, dotąd tak
dobrze utrzymujące się, wzajemne
stosunki” (Marian Woroszczuk;
w: Siekierka..., s. 679; stanisławowskie). „Wszedłem do sieni.
Drzwi do obydwu izb były otwarte. To, co zobaczyłem było przerażające. Na progu izby dziadka
leżała skulona sąsiadka Kornela
Laskowska, która zawracała jałówkę ratując mnie od śmierci.
Moja mama leżała na środku izby
na wznak, w kałuży krwi. Dziadek
Franciszek leżał obok swego łóżka i skrzyni z pełnymi garściami
siwych włosów. Kuzyn Jankowski
Józef leżał na środku izby, ale nieco dalej. Nie widziałem co się stało
z siostrą Wandą. Prawdopodobnie
zginęła w izbie dziadka. Myślałem, że zostałem sam żywy wśród
trupów. Nie wiedziałem, co mam z
sobą począć. Nagle zauważyłem,
że ktoś schodzi po drabinie ze strychu i mówi do mnie: to, ty Janek.
Była to ciocia Albina, siostra ojca.
Odezwanie się cioci usłyszał brat
Zbigniew, który był w naszej izbie
i wylazł spod łóżka. Obok łóżka
stała kołyska, gdzie jeszcze rzęził
postrzelony z karabinu przez banderowca brat Józef. Było nas troje
ocalałych. Ciocia szybko chyłkiem
wybiegła z nami do ogrodu i tam
schowała nas w kupy kukurydzy.
Siedzieliśmy cicho. Ja w nocy
usnąłem i wołałem: mamo, mamo.
Było mi zimno. Nie miałem butów
i byłem lekko ubrany. Wczesnym
wieczorem bandyci opuszczając
wieś jeszcze raz drogą przechodzili koło naszego domu. Podpalili dom. My dalej siedzieliśmy w
kupach kukurydzy. Dom był drewniany. Do rana prawie spłonął, a
w nim zamordowani. Rano 24 października 1944 roku, kiedy wszystko ucichło, wstaliśmy i udaliśmy
się w kierunku rzeki Prut i dalej do
Zabłotowa. Idąc widzieliśmy trupy
zamordowanych Polaków, spalone
domy polskie. W naszym domu zostało zamordowanych sześć osób:
Laskowska Kornela, sąsiadka, lat
40, Świca Franciszek, dziadek, lat
67, Świca Paulina, mama, lat 40,
Świca Wanda, siostra, lat 12, Świca Józef, brat, 1,6 roku, Jankowski
Józef, kuzyn, 2,6 roku. Również
zastrzelona została moja babcia
Anna Głowacka, lat 77, u której
spędziłem lato 1944 roku. Wspaniały człowiek. Jej zwłoki uległy
częściowemu spaleniu od płonącego jej domu.” (Jan Świca : „We
wsi Trójca, gmina Zabłotów, powiat Śniatyń, województwo Stanisławów”. Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, 2001. Autor
urodził się 16 lipca 1935 roku we
wsi Trójca.).
24 października:
We wsi Majdan Górny pow.
Nadwórna podczas nocnego napadu banderowcy i miejscowi
chłopi ukraińscy obrabowali i spalili 15 gospodarstw polskich oraz
zamordowali 53 Polaków, całe rodziny.
W kol. Peresołowice woj. lubelskie: „Śledztwo w sprawie zbrodni
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ludobójstwa dokonanych w okresie
od kwietnia 1944 r. do lutego 1946
r. w miejscowości Kolonia Peresołowice i innych miejscowościach
województwa lubelskiego, polegającej na zabójstwie około 40 osób,
a następnie podpaleniu zabudowań mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Brodzica,
przez nacjonalistów ukraińskich,
którzy dopuszczając się tych czynów działali w celu wyniszczenia
polskiej grupy narodowościowej (
S. 61/08/Zi ). W dniu 24 października 1944 r. ponownie dokonano
napaści na mieszkańców wsi Kolonia Peresołowice. Zabito wtedy co
najmniej 6 osób spośród ludności
cywilnej, w tym: Helenę B., Magdalenę B., Leontynę B., Zygmunta
i Zofię małżonków B., Stanisława
M. Nadto usiłowano zamordować
kolejne dwie osoby, a mianowicie
Krystynę Z. oraz Lucjana B. Pokrzywdzeni odnieśli rozległe rany,
lecz przeżyli akcję ukraińskich
nacjonalistów.” (IPN Lublin, S.
61/08/Zi ).
We wsi Toki pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 3 Polaków, w
tym kobietę, oraz w październiku
7-osobową rodzinę Czeluścińskich, tj. razem 10 Polaków.
25 października:
We wsi Łanowce pow. Borszczów Ukraińcy spalili wraz z domem 5 Polaków NN. (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Łosiacz pow. Borszczów
Ukraińcy spalili 4-osobową rodzinę polską w jej własnym domu.
We wsi Peresławice pow. Hrubieszów upowcy zamordowali 28
Polaków. Inni: „Kolejny napad
na wieś miał miejsce 25 października 1944 r. Podczas nocnego
ataku upowcy zabili 8 Polaków
w tym jedno roczne dziecko i zranili dwójkę dzieci (2 i 6-letnie).”
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbrodnie_w_Pereso%C5%82owicach ).
We wsi Słone pow. Zaleszczyki
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
We wsi Śródopolce pow. Radziechów banderowcy zniszczyli 40
gospodarstw polskich i zamordowali 9 Polaków, w tym 2 leśników.
W mieście Trembowla zamordowany został Jan Maceluch , st. sier.
KOP i AK (Kubów..., jw.).
We wsi Wasylków pow. Kopyczyńce Ukraińcy uprowadzili 1
Polkę, która zaginęła.
W nocy z 25 na 26 października:
We wsi Olejów pow. Zborów zostali zamordowani: Wolański Wojciech ur. 1889, Seretny Jan s. Mikołaja ur. 1890 oraz dwoje mieszkańców wsi Bzowica, mężczyzna
i kobieta. (http://www.olejow.pl/
readarticle.php?article_id=250 ).
26 października:
W Kolonii Peresołowice pow.
Hrubieszów „26 października
1944 do wsi przybyli funkcjonariusze MO w celu aresztowania
Ukraińca - Antoniego Makowskiego. Podczas próby aresztowania
z jego obejścia wybiegło dwóch
uzbrojonych ludzi, którzy otworzyli ogień do milicjantów, zabijając
2, i raniąc 1 z nich.” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnie_w_Pereso%C5%82owicach ).
W nocy z 26 na 27 października:
W Kolonii Peresołowice pow.
Hrubieszów: „Nocą z 26 na 27
października partyzanci Ukraiń-

skiej Powstańczej Armii zamordowali we wsi 2 polskie rodziny,
i spalili należące do nich domy.”
(https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zbrodnie_w_Pereso%C5%82owicach ).
27 października:
W miasteczku Bołszowce pow.
Rohatyn banderowcy zamordowali kilku Polaków oraz kilku
urzędników sowieckich.
We wsi Humniska pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali 2
Polaków.
We wsi Ulucz pow. Brzozów
miejscowi banderowcy zastrzelili
na oczach rodziny sołtysa Polańskiego. Inni podają datę 24 października. (Bronisław Zielecki:
Moje życie czyli Historia Polaka
z Ulucza, Warszawa 2014 r.; w:
http://docplayer.pl/24841458-Bronislaw-zielecki-moje-zycieczyli-historia-polaka-z-uluczawarszawa-2014-r.html#show_
full_text )
28 października:
We wsi Popowce pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: matkę o nazwisku Szałankiewicz z 2 jej dzieci.
We wsi Zalesie pow. Przemyśl
zamordowali Wojciecha Rodzenia.
29 października:
We wsi Hałkowce pow. Śniatyn
banderowcy powiązali drutem kolczastym 5 Polaków i po torturach
zamordowali.
We wsi Lisowce pow. Zaleszczyki zamordowali 1 Polaka.
30 października:
We wsi Sieniachówka pow. Zbaraż banderowcy zamordowali 13
Polaków, w tym 3-osobową rodzinę z 3-letnią córką i małżeństwo.
31 października:
We wsi Zagórze pow. Rudki banderowcy uprowadzili 2 Polaków,
którzy zaginęli bez wieści.
W okresie od maja do października:
We wsi Delejów pow. Stanisławów banderowcy zamordowali
5 Polaków, którzy przyjechali do
swoich gospodarstw.
W okresie od lipca do października:
We wsi Rumno pow. Rudki miejscowi Ukraińcy zamordowali 12
Polaków, którzy wrócili na swoje
gospodarstwa; „Dżugaj Józef, 22
lata, przecięty piłą do drewna;
Gerus Władysław, 20 lat, żywcem
odrąbano mu wszystkie kończyny,
następnie głowę; Suchocka Weronika, 19 lat, torturowana, zakopana żywcem do ziemi” (Siekierka..., s. 831, lwowskie).
W październiku 1944 roku
(świadkowie nie podali dnia):
We wsi Antoniówka pow. Żydaczów banderowcy zamordowali
Władysława Korzystko, kowala,
ojca 9 dzieci.
We wsi Baworów pow. Tarnopol
zamordowali 2 Polaków. „Kulczycki Mieczysław, ranny w nogę
został schwytany przez banderowców, związany drutem kolczastym,
oraz przywiązany do wrót stodoły,
jego ręce i nogi przybito gwoździami, a konającego zakłuto nożami”
(Komański..., s. 359).
We wsi Berezowica Mała pow.
Zbaraż zamordowani zostali: Kubów Franciszek (drugi Franciszek
zginął w Płotyczy), Piotr (sołtys),
Winiowski Paweł (Kubów..., jw.).
We wsi Biała pow. Tarnopol podczas nocnego napadu banderowcy

obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 94 Polaków; rzeź trwała kilka godzin,
w Tarnopolu widać było łunę
płonącej wsi, słychać było krzyki
i strzały, ale Sowieci nie udzielili
Polakom pomocy.
We wsi Bratkowce pow. Stryj
miejscowi banderowcy zamordowali 5 Polaków, w tym zarąbali
siekierami matkę o nazwisku Sowiak, jej 22-letnią córkę Bronisławę i 6-letnią wnuczkę.
W mieście powiatowym Brzeżany zamordowani zostali: Adamczyk Adam l. 19, Olszewski N.
(dyżurny ruchu), dwie NN. kobiety, Mazurkiewicz Tadeusz (Kubów..., jw.).
We wsi Capowce pow. Zaleszczyki na drodze do miasteczka
Tłuste zamordowali 6 kobiet polskich, mieszkanek Capowic.
We wsi Chlebowice Świrskie
pow. Przemyślany banderowcy
zamordowali 3 Polaków: Andrzeja
Orlewskiego lat 30, Adama Słabickiego lat 6 oraz Władysława
Kozaka lat 4, którego zabili we
wsi Kimirz.
We wsi Chmieliska pow. Skałat
zostali zamordowani NN. ojciec i
dwóch synów (Kubów..., jw.).
We wsi Chryplin pow. Stanisławów uprowadzili ze stacji kolejowej 6 Polaków, w tym 3-osobową
rodzinę zawiadowcy stacji, której
zmasakrowane zwłoki znaleziono
w głębi lasu.
We wsi Cygany pow. Borszczów
zamordowani zostali Kukurudziak
Maria l. 24, Paskal Wincenty l. 44,
Sokołowski Jan l. 50 (Kubów...,
jw.).
We wsi Czabarówka pow. Kopyczyńce utopili w studni 65-letniego Apolinarego Jasińskiego.
We wsi Czerniawka pow. Jarosław zamordowali Józefa Serafina.
We wsi Dobrowody pow. Zbaraż
zamordowali 9 Polaków, w tym
4-osobową rodzinę z 2 dzieci: lat
14 i niemowlę.
We wsi Domaryż pow. Gródek
Jagielloński zamordowali 10 Polaków.
We wsi Duliby pow. Buczacz
zamordowali 4 Polki idące na wykopki ziemniaków.
W miasteczku Dunajów pow.
Przemyślany zamordowali 6
Polaków: Rozalię Bojanowicz z
córką, Kuropatnickiego z córką
i Władysława Niemirowskiego.
Oraz: Gajewski Adam, lat 50, zastrzelony przed kościołem. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 157).
We wsi Dwiniacz pow. Zaleszczyki zostali zamordowani: Biliński Edward, Czajkowski Henryk,
Derengowski N., Kowalska N. i
jej dziecko, małżeństwo Olfinier,
Przyboś Jan, Sianko N., Szpina N.,
Wyjman Marian oraz 9 osób o nieustalonych nazwiskach (Kubów...,
jw.).
We wsi Dźwiniaczka pow. Borszczów zamordowali 8 Polaków, w
tym 5 kobiet; Czarnecką Stefanię
razem z córką spalili żywcem w
budynku, 30-letnią Annę Wołkowicz pokłuli nożami, a konającą
powiesili na bramie. Dwaj Ukraińcy na rozkaz OUN-UPA powiesili
w lesie swoje żony, Polki, Marię
Polańską z d. Ziółkowską lat 24 i
Paulinę Głowacką, lat 35.
We wsi Filipkowce pow. Borszczów kilkunastu wyrostków ukraińskich w wieku 12 – 15 lat zatrzymało na drodze 8-letniego chłopca
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polskiego Zbigniewa Śnieżyka i
utopiło go w rzece Niezława.
We wsi Frycowa pow. Nowy Sącz
upowcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Germakówka pow.
Borszczów zamordowani zostali: Poniatowska Jadwiga l. 22, jej
syn Krzysio około 1 roku oraz 15
ludzi, w tym 10 osobowa rodzina
Holików (rodzice z dziećmi), (Kubów..., jw.).
We wsi Głęboczek pow. Borszczów zamordowali 18 Polaków:
15 pracujących przy naprawie szosy oraz 3 we młynie. „W chłodny
jesienny dzień października 1944
r. powiadomiono nas, że Dominika i jego kolegów pracujących na
drodze koło Głęboczka zabili banderowcy. Mordu dokonali w dzień.
Podjechali na koniach od strony
Borszczowa i po prostu strzelali do
ludzi jak do kaczek. Dominik uciekał w kierunku wsi. Nie zdąży dobiec do zabudowań. Jeszcze tego
samego dnia Dominika nie znaleziono. Dopiero na drugi dzień
znalazła go żona, czyli ciocia
Franciszka. Był całkowicie rozebrany. Ciocia mówiła, że z każdego zabitego Ukrainiec z Głęboczka
zdzierał ubrania i buty, składał na
wozie i wiózł do domu. Jeszcze w
tym samym dniu banderowcy mieli
zamiar dokonać pogromu Polaków w Głęboczku. Zostali odparci, bo Polacy byli uzbrojeni. Następnego dnia odbył się pogrzeb
dziewięciu młodych mężczyzn.
Pogrzeb organizowali panowie:
D. i O. (z relacji cioci). Asystowała
straż żołnierzy radzieckich. Ustawiono nawet karabin maszynowy
dla bezpieczeństwa. Ksiądz Mazur
nad mogiłą wygłosił płomienną
homilię. Powiedział. –Ta mogiła
zakwitnie nam kiedyś białą lilią!”
(Mieczysław Walków;16.01.2012.
Moje przeżycia opisałem na „Blogu”- kronika Mietka W. na „Naszej Stronie” www.absolwenci56.
szczecin.pl ).
We wsi Hanaczów pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali
8 Polaków, którzy wrócili na swoje gospodarstwa, w tym 5 kobiet;
ofiarom wyrywali żyły z rąk, wbijali druty do uszu, gardła i nosa,
wyrywali języki itd.
We wsi Hlibów pow. Skałat zamordowali 3-osobową rodzinę
polską; Michalinę Gęsicką z 2
córkami (mąż był powołany do
1 Armii WP), oraz zamordowali
Ukraińca Pawła Kisiela, który tę
rodzinę ukrywał.
We wsi Hłuboczek Wielki pow.
Tarnopol sąsiad Ukrainiec zaprosił 35-letnią Annę Popiel na rzekome spotkanie z kolegą męża, który
służył w WP, po odbiór od niego
paczki – i zaginęła bez wieści;
osierociła czwórkę dzieci.
We wsi Hnilcze pow. Podhajce
upowcy zamordowali 7 Polaków,
w tym 4 kobiety, jedna w zaawansowanej ciąży.
We wsi Horajskie pow. Lubaczów w październiku 1944 r. uprowadzono i zamordowano zamieszkałego w Horajskich k. Hamerni
Walentego Skrzypka lat 63. (IPN
Opole , 21 grudnia 2018, sygn.
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa).
We wsi Hucisko Oleskie pow.
Złoczów zamordowali 3 Polaków,
w tym kobietę i 16-letniego chłopca.
We wsi Jasna pow. Przemyślany:
„10.1944 r., zostali zamordowani:
1-3. Śnieżek Emilia l. 24; Żukrowska Julia; Żukrowski Kazimierz.”
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(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8; oraz Józef Wyspiański:
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin
2009, s. 70)
W mieście Jaworów woj. lwowskie zamordowali 8-osobową rodzinę Antoniego Obłąka.
We wsi Juriampol pow. Borszczów uprowadzili 2 Polaków:
67-letniego Stanisława Walenty
(jego dwójkę dzieci zamordowali
w sierpniu) utopili w studni, natomiast 23-letnia Teresa Rudzka
zaginęła bez wieści.
W mieście Kałusz woj. stanisławowskie na przedmieściu zastrzelili 21-letniego Antoniego Żaka ze
wsi Dąbrowa.
We wsi Kapuścińce pow. Zbaraż
zamordowali 15 Polaków.
We wsi Kluwińce pow. Kopyczyńce zamordowali 20 Polaków;
resztę ocalił jakich oddział sowiecki, który przejeżdżając ostrzelał
napastników i ci uciekli.
We wsi Kobyłowłoki pow. Trembowla zamordowali 2 Polaków, w
tym kobietę.
Na kolonii Kopania należącej
do wsi Podliski pow. Zborów,
pod koniec października w nocy,
banderowcy spalili dom razem z
żoną i córką Władysława Pomysa,
synowie obronili się w murowanej
stajni (Adolf Głowacki: „Milno –
Gontowa”, Szczecin 2008).
We wsi Koralówka pow. Kołomyja zamordowali 2 Polki: żonę i
córkę kowala Longosza.
We wsi Korolówka pow. Borszczów podpalili dom, w wyniku
czego udusiła się matka z 17-letnim synem oraz uprowadzili z drogi do młyna we wsi Uście Biskupie
jadących ze zbożem 16-letniego
Tadeusza Różyckiego z 16-letnią
Marią Kowalską, którzy zaginęli
bez śladu.
W miejscowości Kosów pow.
Kosów Huculski Ukraińcy zamordowali Polaka, leśniczego:
„Jakutowicz Piotr lat 42, leśniczy
NP. Kosów Powiat Kosów Huculski, X 1944 bestialsko zamordowany przez Ukraińców” (Wojciech
Moskaluk, w: http://www.swietoszow.wroclaw.lasy.gov.pl/documents/21700551/27220520/Lista+pomardowanych.pdf/fc266838157c-4429-a3bd-c4fd238f25f4 ).
We wsi Kozówka pow. Tarnopol banderowiec Michał Melnyk
udusił 15-letniego Piotra Konopnickiego i 60-letnią Ukrainkę Barbarę Bondarczuk za krytykowanie
zbrodni.
W miasteczku Krasiczyn pow.
Przemyśl zamordowali Muszyńskiego.
We wsi Krzywcze Dolne pow.
Borszczów banderowcy zamordowali 9 Polaków; wszystkie zwłoki
nosiły ślady licznych tortur, ran
kłutych, miały pozrywane paznokcie, obcięte piersi u kobiet, które
były torturowane i gwałcone, ciała
były poparzone od ognia.
We wsi Kurniki Szlachcinieckie
pow. Tarnopol zamordowali 2 Polaków, w tym 16-letniego.
We wsi Laszki Zawiązane pow.
Rudki od wrzuconego przez banderowców granatu zginęła Anastazja Szeterlak lat 40 oraz zastrzelona została Ukrainka, która przebywała u Szeterlak.
We wsi Lisowce pow. Zaleszczyki zamordowany został Przybyła
N. (Kubów..., jw.).
We wsi Ładyczyn pow. Tarnopol obrabowali i spalili 40 gospo-
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darstw polskich oraz zamordowali
41 Polaków.
We wsi Łosie pow. Nowy Sącz
zamordowali 2 Polaków.
We wsi Łużki pow. Dolina zaginął bez wieści uprowadzony Radwański.
We wsi Medyn pow. Zbaraż zamordowany został Ratuszny Jakub
l. 15 oraz jego babcia, mieszkańcy
wsi Prosowce pow. Zbaraż.
We wsi Milno pow. Zborów:
„Pod koniec października - wspomina Maria Zaleska - poszłam na
noc do młyna zmielić zboże. Już
było niebezpiecznie, ale ciągłe zagrożenie, oswoiło mnie z ryzykiem.
Przy mdłym świetle lichtarza, siedziała ze mną Marynka Zawadzka
z Gontowy i Bartek Majktut. Młyn
obsługiwał Ukrainiec Tomko. Pomys wieczorem zaryglował drzwi i
powiedział aby nikomu nie otwierać. Trochę później zaczęli dobijać
się bandyci. Tomko zgasił światło
i powiedział: „Kryjcie się”. Łatwo powiedzieć, ale gdzie? A tu
na dodatek ciemno. Gdy się cofałam, wypadłam przez dziurę na
koło młyńskie, a z niego do wody.
Potłuczona i pokaleczona, siedziałam pod spodem do rana. O świcie
niepodobna do człowieka, zdrętwiała, z trudem wgramoliłam się
do młyna, gdzie pomogli mi jako
tako dojść do siebie. Doprawdy
nie wiem jak ja przeżyłam w tych
warunkach. Marynka i Tomko byli
Ukraińcami, więc im nie zrobili
krzywdy. Od Tomka dowiedziałam
się, że tej nocy spalili dom razem
z żoną i córką Władka Pomysa na
Kopani (kolonia Podlisek). Synowie obronili się w murowanej
stajni. Tak oddały ducha, pierwsze ofiary banderowskiego ładu w
Milnie.” (Adolf Głowacki: „Milno
- Gontowa. Informacje zebrane
od ludzi starszych - urodzonych
na Podolu, wybrane z opracowań
historycznych i odtworzone z pamięci”. Szczecin 2009 Część 9).
We wsi Mitulin pow. Złoczów
banderowcy zamordowali 11 Polaków, w tym uprowadzili do lasu
Agnieszkę Kwiatkowską pochodzącą ze Lwowa i tam ją torturowali przed zamordowaniem.
We wsi Młyniska pow. Trembowla: „W październiku 1944 r.
zostali zamordowani w rejonie wsi
Sorocko (ale tam nie ujęci) Alfred
Chmiel i jego woźnica NN”. (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Mogielnica pow. Trembowla zamordowano 80 Polaków, wśród nich: Bezwercha N.,
Celiński Józef, Dzielnik Antoni,
Górzański N., Homik N., Jacenty Józef, Janicka Józefa, Rozalia, Franciszek, Jawna Tekla (z
Nowickich) l. 34, Kaliska N. i
jej córka, Kasztelan Antoni i trzy
osoby, Kot N. i trzy osoby, Krajewski Józef, Krzyczkowski Rodion, Krzuczkowski N., Mazur
Bronisław, Nanowski Eugeniusz,
Eugenia, Naraniewska N., rodzina
Orkuszów, rodzina Słobodzianów,
Szymkiewicz Eugenia, Witomski
N. i dwie osoby, Wojnar N., Wojnar N. (kobieta), Zazulak N., Żabski N. (Kubów..., jw.; Komański...,
na s. 406 – 407 podaje, że w latach
1943 – 1944 OUN-UPA zamordowała 74 osoby, wymieniają większość powyższych ofiar, podają też
nie wymienione w/w osoby, np.
„Janicka Nella, lat 16, c. Franciszka, zgwałcona i zakłuta nożami”).
We wsi Monasterczany pow.
Nadwórna banderowcy zatrzymali samochód i uprowadzili 3 Pola-

ków, w tym 22-letnią Marię Podgórską, którzy zaginęli bez wieści.
We wsi Mszaniec pow. Trembowla zamordowali 18 Polaków.
We wsi Myszków pow. Zaleszczyki zamordowali Michała Luszteja, żołnierza WP na przepustce
do rodziny.
We wsi Niżborg Szlachecki pow.
Kopyczyńce zabito Gulewicza
Stanisława l. 35 (Kubów..., jw.).
We wsi Nosowce pow. Tarnopol
banderowcy zamordowali 12 Polaków: „Otoczyli dom i wyciągnęli rodziców na podwórze. Przed
zamordowaniem torturowali ich.
Ojca powiesili nogami do góry i
wbijali mu w pięty duże gwoździe.
Mojej mamie pocięli nożami plecy
i posypywali solą. Nim oboje skonali, przeżyli straszne męczarnie.
Ja w tym czasie byłem ukryty na
podwórzu i widziałem ten straszny
mord. Miałem wtedy 15 lat” (Mikołaj Balicki; w: Komański...., s.
823).
We wsi Nowa Grobla – Hamernia pow. Lubaczów zamordowali
1 Polaka.
We wsi Nowiki pow. Zbaraż zamordowali 5 Polaków.
We wsi Nowosielica pow. Śniatyn zamordowali 35-letnią Helenę
Chałupę.
We wsi Nowosiółka pow. Borszczów miejscowego nauczyciela
upowcy związali drutem i wrzucili
do Zbrucza; wymordowali wówczas około 30 osób (Kubów..., jw.).
We wsi Nowosiółka Biskupia
pow. Borszczów zamordowany
został przez UPA ks Józef Turkiewicz proboszcz par. Michałówka
pow. Borszczów. ( https://kresywekrwi.neon24.pl/post/145878,listaduchownych-zamordowanychprzez-oun-upa ). Podawana jest
także wieś Turylcza. Inni podają
datę 17 listopada 1944 r. Ale także: „Według jeszcze innych źródeł
po niemieckim ataku w 06.1941 na
dotychczasowego sojusznika, Rosjan, po przejściu frontu udał się
wraz z grupą kapłanów w okolice
Kamieńca Podolskiego, by tam
świadczyć posługę duszpasterską
wiernym, którzy przez dziesięciolecia pozostawali w komunistycznej Rosji jej pozbawieni. W wyniku
donosu miejscowych Ukraińców,
aresztowany 02.10.1941 przez
Niemców pod zarzutem udzielania pomocy jeńcom rosyjskim, a
także pomocy w przekazywaniu
korespondencji wywiezionym na
roboty przymusowej do Niemiec.
Według innych źródeł aresztowany
po odmowie Niemcom opuszczenia nowej owczarni i przeniesienia się za rzekę Zbrucz. Przetrzymywany w więzieniu w Kamieńcu
Podolskim. Tam też zamordowany,
wraz z innych kapłanem, ks. Janem Bojarczakiem.” (http://www.
swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/
vPOLISH/HTMs/OLISHRELIGIOUSmartyr2848.htm ).
We wsi Nowosiółka Koropiecka
pow. Buczacz zamordowany został Rogalski Michał (Kubów...,
jw.).
We wsi Nowosiółki Oparskie
pow. Rudki zamordowali 1 Polaka oraz 2 Ukraińców (ojca z synem), którzy go ukrywali.
We wsi Oleszków pow. Śniatyn
powiązali drutem kolczastym i po
torturach zamordowali 5 Polaków,
w tym braci.
We wsi Ostrowczyk pow. Trembowla zamordowali 7 Polaków w
tym uprowadzili do lasu 35-let-
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niego Józefa Góralika. Po dwóch
tygodniach jego żona znalazła
zwłoki męża: ciało miało ślady
tortur, obcięli mu uszy, wydłubali
oczy oraz zdarli skórę z włosami
z głowy.
We wsi Ostrów pow. Rudki obrabowali i spalili 5 gospodarstw
polskich oraz zamordowali 3 Polaków.
We wsi Ostrów Nowy pow. Rudki obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 5
Polaków.
We wsi Pczany pow. Żydaczów
banderowcy zamordowali 13-osobową rodzinę polską Zwierzyńskich.
We wsi Podliski pow. Mościska
„spalona w domu w październiku
1944 na Podliskach W. Pomysa
razem z córką” (http://www.milno.
pl/readarticle.php?article_id=6).
We wsi Połowce pow. Czortków
został zamordowany z rodziną i
innymi osobami przez UPA robotnik leśny o nazwisku Korczyński.
(Edward Orłowski..., jw.).
We wsi Potok Złoty pow. Buczacz zamordowany został Krukiewicz Antoni l. 23 (Kubów...,
jw.).
We wsi Putiatycze pow. Gródek
Jagielloński upowcy zamordowali 4 Polaków.
We wsi Romanówka pow. Trembowla zamordowali 20 Polaków,
w tym 6-osobową rodzinę z 4
dzieci.
We wsi Ropienka pow. Lesko zamordowali 1 Polaka.
W miasteczku Rozdół k/Mikołajowa pow. Żydaczów zginęła
wraz z innymi osobami w czasie
ataku bandy UPA na siedzibę leśnictwa (ostrzelanie i obrzucenie granatami) pracownica biura
leśnictwa Helena Szałajdowicz
oraz został aresztowany przez
NKWD na skutek donosu aktywistów OUN i ślad po nim zaginął
leśniczy Edward Weiss (Edward
Orłowski..., jw.).
We wsi Rudka pow. Jarosław
Ukraińcy z SKW obrabowali gospodarstwa polskie i zamordowali
6 Polaków z 2 rodzin.
We wsi Rybotycze pow. Dobromil w październiku 1944 porwano
Paulinę Wilgucką i Michała Kuśnierewicza. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa
2016, s. 211).
We Sidorów pow. Kopyczyńce banderowcy wywieźli pod las
i tam zamordowali 6 Polaków:
4-osobową rodzinę oraz starsze
małżeństwo (byli to: Michał Kalwara lat 76 i jego żona Józefa lat
69). Relacjonuje Stanisław Dębiec, urodzony w 1929 r. w Sidorowie: „Kolejne wielkie prześladowania rozpoczęły się w październiku 1944 r. Pamiętam, jak
jeden z moich starszych kolegów,
który mieszkał w sąsiedztwie, przyjechał na przepustkę, aby ochrzcić
swoje nowonarodzone dziecko.
Gdy szedł przez wieś, został zaatakowany przez banderowców,
którzy nakazali mu zabrać jeden
ze stojących wozów i jechać do kolejnej miejscowości. Tam Ukraińcy związali czteroosobową rodzinę
oraz dwójkę staruszków, których
nazwisko pamiętam do dzisiaj –
Kalwary. Następnie wywieźli ich
pod las i brutalnie zamordowali.
Mój kolega, który jechał wozem
uszedł z życiem, ale nakazano mu
bezwzględne milczenie. Tak się
bał, że po raz pierwszy opowiedział tę historię dopiero w latach

60 – tych, gdy spotkaliśmy się we
Wrocławiu. /.../ Pewnego razu we
wsi odbywało się wesele. Po pewnym czasie nadjechali banderowcy i postraszyli wszystkich gości
weselnych. Zabawa natychmiast
ustała. Wówczas nikogo jeszcze
nie zabili, ale na drodze napotkali rodzinę Pana Młodego, która
niestety już nie dotarła na kolejną
część uroczystości. Zostali zaprowadzeni do lasu i tam dokonano
egzekucji. /.../ Jeden z moich kolegów, niewiele starszy ode mnie,
któregoś razu wrócił do domu z
pobliskiego miasteczka, zwanego
rejonem i zastał na swym podwórku banderowców, którzy wyciągnęli z domu jego ojca. Nakazali
mu pójść za nimi. Na skraju wsi
zamordowali ich obu. /.../ Pamiętam również tę tragiczną chwilę,
gdy znaleźliśmy w swojej piwnicy
ciało zamordowanej przez UPA
kobiety. Prawdopodobnie zabili
ją w nocy, a zwłoki chcieli ukryć.
Okazało się, że była to nasza sąsiadka – Zosia Jankowska. W
podobnym czasie ledwo uszła z
życiem moja kuzynka, która pewnej nocy spała u swojej znajomej.
Nad ranem do mieszkania wpadli
banderowcy i wyciągnęli tę znajomą kuzynki. Na całe szczęście, ale
też nieszczęście jeden z banderowców powiedział, aby zabrać tylko
jedną z nich, a drugiej darować
życie. Koleżanka kuzynki już nie
wróciła do domu. Zamordowali ją
obuchem siekiery. Po wielu latach
moja kuzynka, wspominała, że została ocalona przez Matkę Bożą,
gdyż w chwili najścia zaczęła gorąco się do Niej modlić. Słyszałem
również o tym, jak kobietę w ciąży
zabito i rozkrojono jej brzuch, z
którego wyciągnięto nienarodzone
dziecię i rzucono nim o ścianę. To
było niezwykłe bestialstwo. Jeśli
ktoś tego nie widział na własne
oczy to mógłby nie uwierzyć, ale to
wszystko działo się naprawdę. Oni
nas prześladowali i mordowali
tylko ze względu na to, że byliśmy
Polakami! To zdecydowanie było
ludobójstwo.” (Paweł Ozdoba: To
było ludobójstwo!; 2013-07-16;
w: http://www.pch24.pl/to-bylo-ludobojstwo-,16358,i.html#ixzz2ZDnH1GzF ). Komański, na s.
244 – 245 podaje, że we wsi Sidorów w latach 1943 – 1945 banderowcy zamordowali 55 osób, nie
wymienia np. Zofii Jankowskiej.
We wsi Sielec Bieńków pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy zamordowali co najmniej 30
Polaków, obrabowali i spalili 201
zagród polskich, kilkanaście osób
zostało rannych.
We wsi Skorodyńce pow. Czortków zamordowani zostali: Bandura Zofia, Bandura Franciszek
(szewc), Sitko Antoni, Suchorolska Maria i jej syn Ludwik l. 17
(Kubów..., jw.).
We wsi Słobódka Janowska pow.
Trembowla zostali zamordowani:
Amorowicz Marian, Kedzierewicz
Michał, Pindera Paweł l. 17, Powszyk Józef l. 16, Semkowicz N.,
Słobodzian Jan l. 17, Julia, jej córka l. 8 (Kubów..., jw.; Komański...,
na s. 413 podaje, że banderowcy
uprowadzili dwóch 15-letnich
chłopców polskich: Józefa Kapnika i Józefa Powszeka, którzy zaginęli bez śladu).
W przysiółku Smerkłów należącym do wsi Niżniów pow. Tłumacz uprowadzili 10 Polaków i
po torturach zamordowali w lesie.
We wsi Stanimirz pow. Przemyślany zostali uprowadzeni ze
wsi Hanaczówka i po torturach
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zamordowani: Blicharska Katarzyna, Piwowar Antonina (lat 22),
Niebylski Michał (lat 18), Nieckarz Anna. ( Józef Wyspiański:
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin
2009, s. 292). Oraz zamordowany
został Ziembicki Tomasz, lat 58.
(Józef Wyspiański: Barbarzyństwa
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 228).
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, byli to: Marcin
Jamniak i Józef Jamniak, który
został uprowadzony do lasu i po
torturach zamordowany. Prawdopodobnie było to 16 i 18 października. Oraz: We wsi Stare Sioło w
październiku 1944 r. na drodze z
Lubaczowa do Jarosławia zabito
20 nieznanych żołnierzy polskich.
(IPN Opole , 21 grudnia 2018,
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa).
We wsi Stechnikowce pow. Tarnopol upowcy zamordowali 5 Polaków: matkę z córkami lat 14 i 16
oraz ojca z synem.
We wsi Suchodół pow. Kopyczyńce zamordowali 4 Polaków,
w tym 17-letniego Kazimierza
Guzika i 18-letniego Edwarda Dąbrowkiego, którym odrąbali siekierą ręce i nogi oraz pokłuli ich
nożami.
We wsi Szmańkowce pow.
Czortków zamordowali 7 Polaków: matkę z 3 dzieci, kobietę i

małżeństwo.
We wsi Święty Józef pow. Kołomyja uprowadzili z drogi 3 Polaków i ich zamordowali: byłego sekretarza gminy i dwóch 18-letnich
chłopców.
We wsi Tadanie pow. Kamionka
Strumiłowa obrabowali i spalili gospodarstwa polskie i kościół
oraz zamordowali 6 Polaków, którzy pozostali we wsi.
We wsi Torskie pow. Zaleszczyki
zamordowali 49 Polaków, Ukrainkę (żonę Polaka) oraz 5 dzieci polsko-ukraińskich; razem 55
osób. „Pod koniec października
1944 r. dwie lub trzy sotnie UPA,
w godzinach popołudniowych, dokonały napadu na Torskie. Zaczęły
od kolonii Jakubówka i przysiółka
Czahor. Zabiły wszystkich znajdujących się tam Polaków, ograbiły
ich domy, później zniszczyły lub
spaliły je. /.../ Największa tragedia
dokonała się w zabudowaniach
rodziny Chomiakowskich. Zostało
tu zamordowanych pięć dorosłych
osób, a szesnaścioro dzieci spalono żywcem w mieszkaniu” (Aleksander Chmura; w: Komański..., s.
889 – 993).
We wsi Towarnia pow. Dobromil
banderowcy zamordowali 30 Polaków.
W mieście powiatowym Trembowla zamordowany został Tkaczyński N. (Kubów..., jw.).

We wsi Tyśmieniczany pow.
Stanisławów obrabowali i spalili
wszystkie 20 gospodarstw polskich oraz zamordowali 5 Polaków, którzy nie opuścili wcześniej
wsi.
We wsi Wasylkowce pow. Kopyczyńce uprowadzili, torturowali,
w tym m.in. ciało pocięli żyletkami, ułożyli na kopie siana i spalili
60-letniego Romana Sidaka.
We wsi Weleśnica pow. Nadworna na drodze zamordowali 2 Polki.
We wsi Werchrata pow. Rawa
Ruska miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Wiązownica pow. Jarosław upowcy uprowadzili i zamordowali Józefa Kuśnierza.
We wsi Wierzbówka pow. Borszczów kilkanaście osób zamordowano i spalono polskie zagrody
(Kubów..., jw.; Komański..., na s.
55 podaje, że banderowcy ograbili
i spalili większość polskich zagród
oraz zamordowali 7 Polaków.).
We wsi Woroniaki pow. Złoczów
zamordowali 2 Polaków.
We wsi Wysocko Wyżne pow.
Turka w podpalonym kościele
upowcy spalili 1 Ukraińca za to,
że potępiał zbrodnie UPA
W powiatowym mieście Zaleszczyki: „W październiku 1944 r.
byłam w Zaleszczykach, widziałam jak nurt rzeki niósł drzwi, na

których leżało 5 trupów: matka z
czwórką małych dzieci przywiązana kolczastym drutem. Drzwi te
zaczepiły o wystający pień drzewa
i zatrzymały się przy brzegu. Wielu
ludzi poszło oglądać to makabryczne widowisko. Podobnych scen
codziennie było w okolicy więcej.
/.../ Kiedy byłam w Zaleszczykach,
widziałam w kostnicy kobietę o
imieniu Bronisława z Uhrynkowiec. Nazwiska jej nie zapamiętałam. Miała zdartą skórę z czoła i
zawiniętą niczym beret na głowie.
Na rękach miała podobnie zdjętą
skórę i naciągniętą na dłonie. Był
to widok przerażający. Jak bardzo
oprawca musiał być zwyrodniały,
aby w ten sposób męczyć bezbronną kobietę. Czy takich zwyrodnialców można nazywać żołnierzami
UPA, walczącymi o wolną Ukrainę?” (Karolina Szuszkiewicz; w:
Komański..., s. 907).
We wsi Załucze pow. Borszczów
banderowcy zamordowali 20 Polaków, w tym 2 nauczycielki: „Tej
nocy dwom nauczycielkom polskim banderowcy obcięli piłami
stolarskimi obie nogi, następnie
nożycami języki i połamali ręce, a
gdy były one już w agonii, obie zastrzelili” (Komański..., s. 56).
W leśniczówce Żohatyn nadleśnictwo Dynów został zamordowany przez UPA robotnik leśny
Franciszek Szymaczek, lat 27

www.ksi.btx.pl
(Edward Orłowski..., jw.).
Stanisław Żurek
Podstawowe źródła opracowania,
które nie są wymieniane przy podawanych przypadkach zbrodni:
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na
Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939 – 1947; Wrocław 2007.
Komański Henryk, Siekierka
Szczepan: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946; Wrocław
2004.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie lwowskim 1939
– 1947; Wrocław 2006.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Różański Eugeniusz: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie stanisławowskim 1939 – 1946; Wrocław, bez
daty wydania, 2007.
Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia 1939
– 1945; Warszawa 2000.

Czerwona pięcioramienna
gwiazda na niebie polskich
Kresów

Bogusław Szarwiło
Dzisiejsza młodzież już tylko z
historii dowiaduje się o odzyskaniu przez ich kraj pełnej i prawdziwej niepodległości. Jeżeli natomiast trafiają na wspomnienia
sprzed 80 lat są to dla nich opisy
z lamusa. Nie mniej nie tylko
warto do nich wracać, ale i trzeba, by nie umknęły z pamięci najmłodszych pokoleń. Żyją jeszcze
i są wśród nas ostatni świadkowie tamtego czasu, a ci co odeszli
zostawili po sobie spisane wspomnienia. Wszyscy oni nie mogli
zapomnieć czasu kiedy cały świat
zapomniał o Polsce i Kresach
Wschodnich. Jak w kamieniu
wryły się w ich pamięć dni i obrazy z września 1939 roku, oraz
to wszystko co potem się wydarzyło. Dla nich i dla wielu tysięcy
Polaków z Kresów świat się zawalił nie tyle 1 co po 17 września.
To, że przez pół wieku nie uczono
w naszych szkołach o zdradzieckiej napaści Sowietów na nasz
kraj, wmawiając nam ,że to była
bratnia pomoc, to nic dziwnego,
taka władza , takie czasy. Ale i
ostatnio wrzesień bardziej nagłaśniany jest jako napaść ną ziem
polskich stali się, bez względu na
narodowość - obywatelami ZSRR.
Następnym ważnym aktem władz
sowieckich było przesiedlenie

wrogów Związku Radzieckiego w
głąb ZSRR. Do wrogów zaliczano wszystkich niemal urzędników
państwowych /nawet woźnych i
gajowych/, policjantów, oficerów
i podoficerów zawodowych i rezerwy, osadników wojskowych, a
nawet potomków polskich zesłańców na Sybir, którzy po I wojnie
światowej powrócili do Polski. W
Rudni w przysiółku Perejma właśnie osiedliło się kilka takich rodzin sybiraków m.in. Tołstikowie,
Wasilewscy,
Augucewiczowie,
Jałowieccy. Ich to w lutym 1940
roku, w okresie tęgich mrozów,
wywieziono na białe niedźwiedzie
- jak wówczas określano miejsca
zsyłki. Dla rudeńskich sybiraków
miejscem zesłania były tajgi w
okolicy Archangielska, gdzie pracowali na tzw. lesopowale t.j. przy
wyrębie lasów za głodowe przydziały nędznej żywności, bez żadnej nadziei na odmianę losu. Niewielu z tych zesłańców lesorubów
doczekało końca wojny i powrotu do Polski ... Kolejną decyzją
władz sowieckich było wymierzenie dla każdego nowego obywatela USRR obowiązkowych dostaw
produktów rolnych i świadczeń w
robociźnie. Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego został zobowiązany do odsprzedaży w punk-

tach skupu określonej ilości zbóż,
trzody chlewnej, bydła i mleka.
Ceny dostarczonych produktów
były urzędowe czyli prawie symboliczne. Nałożono także obowiązek pracy na rzecz organizacji i
instytucji państwowych. Posiadacze koni lub wołów musieli przepracować określoną ilość godzin
przy wywózce drewna z lasów,
budowie lotniska wojskowego w
Kołkach, naprawie dróg i.t.p. Ci,
którzy nie posiadali tzw. sprzężaju - mieli wyznaczoną ilość godzin

pracy /trudodni/ z piłą, siekierą
lub łopatą. Nie wywiązywanie się
z nałożonych obowiązków automatycznie kwalifikowało do kategorii wragow Sowieckogo Sojuza, a co to oznaczało każdy już
wiedział - łagry, a w najlepszym
przypadku - wywózka na Sybir.
Już wiosną 1940 roku rozpoczęto przyśpieszoną kolektywizację
wsi. Najszybciej kolektywizowano
zwarte wsie, co dotyczyło głównie ludności ukraińskiej. Można
sobie wyobrazić nienawiść dość

zamożnego chłopstwa ukraińskiego do tych bolszewickich porządków! Z dnia na dzień zmieniali
się z tzw. kułaków czyli wiejskich
bogaczy , w uprzywilejowanych
biedniaków, na których opierały się władze sowieckie. Rudnię
trudno było skolektywizować bez
inwestycji. Brak było niezbędnej,
nawet skromnej bazy: budynków
nadających się na obory, chlewy,
stajnie, stodoły czy inne budynki
gospodarcze. W tych okolicznościach mieszkańcy Rudni byli w
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trochę lepszej sytuacji, niż sąsiednie wsie ukraińskie: Sitnica,
Starosiele czy Buhaje. Jak gospodarowano w tych kołhospach (to z
ukraińskiego skrót nazwy takiego
gospodarstwa kołektywnoho hospodarstwa) - wiadomo, jak na
nieswoim. (1)
Początek końca
Wschodnich

Kresów

Tak zatytułował swoje opracowanie Adam Peretiatkowicz
pisząc miedzy innymi: Data 17
września 1939 roku na zawsze
pozostaną w historii jako początek końca Kresów Wschodnich.
„Decyzję dokonania IV Rozbioru
Polski podpisali II w przededniu
wojny Stalin z Hitlerem. Fakt ten
zakamuflowali pod nazwą „pakt
o nieagresji”. 1 września 1939
roku. Niemcy uderzają na Polskę, 17 września 1939 roku wojska sowieckie wkraczają w nasze
granice. Agresję tę natychmiast
wykorzystują ukraińscy rezuni, 19
września wymordowują w Młynku
na Wołyniu około 200 Polaków,
głównie emerytów górniczych
ze Śląska, którzy mają tam swój
dom „spokojnej starości”. W tych
też dniach w kolonii Pieńki topią
około 100 Polaków w dołach po
torfie. Sowieci mając w pamięci
klęskę poniesioną w 1920 roku,
pałają żądzą rewanżu, na skutki
tego nie musieliśmy czekać zbyt
długo:
- aresztowania i wywózki niemal
całej polskiej inteligencji z Kresów (na Wołyniu około 10 tysięcy
osób),
- internowanie kilkudziesięciu
tysięcy polskich oficerów, policjantów i innych funkcjonariuszy
państwowych i ich wymordowanie na wiosnę 1940 roku (Katyń,
Charków, Miednoje...),
- cztery masowe deportacje polskich obywateli w latach 1940 i
1941 , w rezultacie których około 1,2 miliona osób znalazło się
na Syberii i w Kazachstanie (w
odniesieniu do Wołynia niemal
co czwarty Polak został deportowany). Śmiertelność wśród deportowanych była zastraszająca;
według polskiej ambasady w Moskwie dochodziła do 20%,
- nasilenie wrogiej antypolskiej
propagandy wśród Żydów, Rusinów, Ukraińców zamieszkujących
Kresy,
- restrykcje w stosunku do Polaków, jak np. branka roczników
1917 -1919 do strojbatalionów
(na Wołyniu około 9200 mężczyzn).
Takie były skutki pierwszej półtora-letniej okupacji Kresów przez
wojska sowieckie. (2)
Stefan Kryński: Nie wiedzieliśmy, że słoneczny poranek 17
września 1939 r. przynosi Polsce
nowy rozbiór, nowy dramat rozdarcia kraju przez dwóch zaborców, nową niewolę. Szliśmy z wiarą, że idziemy, by służyć Polsce,
a tymczasem bez sensu pętaliśmy
się po Polesiu i szukaliśmy niepotrzebnych wysiłków i przygód.
(...) Do Kowla było jeszcze 30

km. Niektórzy mieli poza sobą 36
godzin marszu, reszta 24, czekała
całą noc bezsenna trzeba iść naprzód, by z gromadą nie stracić
kontaktu. Przed Niesuchojeżami
zabiegli nam drogę trzej wojskowi: dwóch oficerów i sierżant. Od
rana oblegało ich na plebanii 120
dywersantów. Przysłali im kilkugodzinne „ultimatum. Teraz na
wieść o zbliżaniu się „wojska”
ukryli się, ale lada moment mogą
zaatakować. Mieli ręczne granaty
i karabiny. Wjechaliśmy do wioski, czy też miasteczka i zatrzymaliśmy się. Mały patrol ruszył na
rozpoznanie. Około północy rozległa się salwa karabinów. Dwóch
ludzi krzyknęło: jednego raniono
w klatkę piersiową, drugiego w
dłoń. Zrobiłem i natychmiast opatrunek. Klatka piersiowa została
przestrzelona po lewej stronie.
Wlot z przodu, około przedniej
linii pachowej, wylot był w kącie
łopatki. Ręka drugiego była dwukrotnie przestrzelona: w śródręczu i nadgarstku. Kość śródręcza
sterczała w ranie, krwotoku nie
było. Opatrunki z braku materiału założyłem prowizorycznie.
Załadowałem rannych do karetki
i odesłałem do szpitala kowelskiego. Na ogień napastników odpowiedziano karabinami i granatami. Po tym zapanowała cisza. Ruszyliśmy naprzód. O szóstej rano,
20 września wjeżdżaliśmy do
Kowla. Tuż pod Kowlem natknąłem się na rozbity szpital polowy.
Leżały stosy leków, opatrunków,
poniszczonych przyrządów. Setki
złotych walały się na drodze. Zabrałem dużo salolu, Dovera, piramidonu, morfinę i kamforę.
Resztę leków rozdałem uciekinierom objaśniając do czego służą.
Zbyteczną morfinę potłukłem , by
nie dostała się w niepowołane
ręce. W Kowlu panował niesamowity bałagan. Ogromne masy
wojska stłoczone w koszarach,
oficerowie latający bez celu i sensu w najwyższym stopniu podnieceni, tabory, konie, broń, ogólna
panika. Przyczyną było zbliżanie
się wojsk rosyjskich, W nocy z 19
na 20 września przednie straże
sowieckie zjawiły się w okolicach
miasta. Podobno prowadzono rokowania o oddaniu miasta, a armia polska wycofywała się w kierunku Włodzimierza. Po obozie
rozeszła się pogłoska, że rzekomo
gen. Olbrycht uzyskał zgodę Rosjan na wycofanie się Polaków na
Węgry. Uważano wiadomość za
pewną. Fałszywa wieść zaważyła
gruntownie na mych planach. Już
w Kamieniu zdecydowałem się ma
przedostanie się do Węgier. W
Kopalu chciałem pozbyć się munduru i w przebraniu z naszym
wózkiem i junakami iść na południe Polski. Wobec rzekomej ugody z Sowietami nie było sensu samemu wybierać się w ryzykowną
podróż, lecz lepiej przejść z całą
armią. Popełniłem błąd nie do darowania, trzeba było doczepić się
do jakiejkolwiek formacji, gdyż
puste żołądki natarczywie dopominały się o swe prawa. Zacząłem
szukać szpitala. Ubiegłego dnia,
gdy w garnizonie koszyrskim zapytałem o szefa sanitarnego, po-

patrzono na mnie, jak na wariata,
a jeden z oficerów wybuchnął
śmiechem. W Kowlu przekonałem
się, że pytanie moje istotnie wyglądało naiwnie, wśród tłumów
żołnierzy plątały się siostry, podchorążowie ze szkoły zawodowej C.W.San., lekarze, poszukując
jak ja, władz sanitarnych. Nagle
spostrzegłem plutonowych Niemyjskiego i Królika. Była to kompania gospodarcza C.W.San. z
kpt. Nowakiem. Zaraz dopisano
mnie do składu kompanii jako
podchorążego sanitarnego bez
przydziału. Gorzej jednak było z
junakami. Nikt o nich nie dbał i
nie chciał przyjąć. Dużo plątało
się żołnierzy bez formacji, o których nie troszczono się, choćby
zdychali z głodu. Pełne wozy jedzenia, a obok ludzie wynędzniali,
głodni, obdarci. Jedynie dzięki
wielkiej karności żołnierzy w armii polskiej nie doszło w Kowlu
do rabunku. Mimo rozprzężenia w
kadrze oficerskiej młodsze części
naszej armii trzymały się dobrze i
możne byłoby jeszcze masy żołnierskie zużytkować w polu. Dalsze dnie zerkały i z nich więzy dyscypliny. W Werbie regularny żołnierz stał się już opryszkiem. Musiałem rad nierad podzielić się
swą racją chleba, dość dużą trzeba przyznać, z junakami. Również
ofiarowałem im kilka papierosów,
które w tych dniach były cenniejsze nawet niż chleb. Wpakowaliśmy się z naszym wózkiem do taborów C.W.San, i czekaliśmy na
jazdę do Budapesztu. Nad miastem krążyły bombowce sowieckie, rozrzucające ulotki. Na dworcu widać było pociągi idące do
Brześcia i Lublina, które zabierały tłumy uciekinierów. Kowel w
czasie wojny wrześniowej stał się
rendez-vous pół Polski. Jeśli kogoś zapytało się, gdzie spędzał
czas wojny, bardzo czysto wymieniał Kowel. Choć przez parę godzin musiał tam bawić. Teraz na
wieść o pochodzie Czerwonej Armii wszyscy rzucili się bezładnie
do ucieczki na zachód. Pamiętano
rok 1917 i 1920, czerezwyczajkę i
na wpół dzikie hordy azjatów,
więc nie myśląc o niczym, pchali
się ludziska do wagonów, sądząc,
że unikną przeznaczenia. Plotkowano, że Brześć i Lublin są w polskich rękach pod władzą gen. Kleberga. Równie ci się oszukali,
którzy w tym dniu jechali do gen.
Kleberga, jak i my rojąc o Budapeszcie. Część junaków postanowiła skorzystać ze sposobności i
popędzała na dworzec. Odszedł
Kaźmierczak, Sniadowski, Węgrzynowski i Dardas. W gruncie
rzeczy ucieszyłem się, że na moją
porcję i wózek przypada mniej
osób. Tchorek na przemian z Kalinowskim mieli powozić, ja z Włodarskim paradowaliśmy na siedzeniu tylnym. Tabory powolutku
opuszczały Kowel. Około południa wojska rosyjskie znalazły się
na rogatkach miasta, pociągi odeszły. Nakazano pośpiech. Zaczęło
się potworne widowisko: setki
wozów rzuciło się naprzód, pędząc i najeżdżając się nawzajem.
Na próżno oficerowie usiłowali
opanować sytuację. Rozkazy gi-
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nęły wśród krzyków, rżenia koni,
tętentu kopyt, hałasu motorów,
stukotu kół. Wydawało mi się, ze
wpadłem w wir, w którym kotłuje
się tysiące ludzi, zwierząt, wozów
i maszyn. Na próżno staraliśmy
się utrzymać z C.W.San. Dwie olbrzymie platformy zniszczyły nam
wóz. Koń i my cudem wyszliśmy z
życiem. Byliśmy sami z bagażem
na środku rozszalałej rzeki. Nie
wiedzieliśmy, co robić. Hałas odbierał nam zdolność myślenia. Z
Kowla było słychać wystrzały armatnie: wojska rosyjskie zajęły
miasto. Na ratuszu powiewała
czerwona chorągiew. Tu tłum
zdezorganizowanych
taborów,
tam już oni. Na domach przedmieścia też czerwone szmaty. Żydzi
roześmiani gromadzili się z boku.
Trzymali czerwone kwiaty. Spluwali ostentacyjnie na nasz widok.
Lekceważące śmiechy. Jeden taszczył chleb i sól. Boże ! i na to musiałem spokojnie patrzeć. żądza
zemsty. Co robić?! Piechotą nie
mam sił iść. Doganiamy C.W.San.
Wozy zapchane. Wsadzam na jeden Kalinowskiego i Tchorka.
Włodarski gdzieś znikł. Znalazł
jakiś wóz i jedzie nim. Ja wskoczyłem na wóz z 10 dywizji piechoty. Woźnica grzeczny pozwolił
jechać. C. W.San. blisko. Odetchnąłem spokojniej. Jedziemy
dalej. Grupy żołnierzy idą znużone do Kowla. Obiad. Skąpy. Wystarałem się zupy dla chłopców.
Jedziemy dalej. Nagle usłyszałem,
że ktoś woła: Tadzio Gorzkowski.
Przesiadłem się na jego wóz i dowiedziałem się, że jest lekarzem
10 dywizji. Cofali się bezładnie od
Łodzi przez Garwolin. Sprowadziłem junaków i oddałem Włodarskiego pod opiekę wujaszka. Tadzio obiecał się nami zająć i słowa swego dotrzymał. Co mógł, to
starał się nam zrobić. W nocy
przybyliśmy do Turzyska i tu zatrzymaliśmy się na nocleg. W Turzysku przyszło załamanie psychiczne. Straciłem całą energię.
Zmęczenie, brak jedzenia, przejścia moralne, napięcie nerwów
przez ostatnie dnie i możność niemyślenia, które zrzuciłem na Tadka, spowodowało, że znalazłem
się w półśnie, zajęty jedynie zagadnieniem jedzenia. Łaziłem po
polach i ogrodach, wyrywając
marchew i ogórki, żebrałem po
kuchniach żołnierskich o łyżkę
strawy C.W.San. odjechał, a Tadzio nie mógł łatwo zdobyć żywności dla 5 ludzi. Przeszedłem
wtedy tyle upokorzeń, że wstyd mi
aż o nich myśleć. Podoficerowie
żywnościowi igrali z naszymi nerwami, szykany na każdym kroku.
Dużo „dodatków” dostawało się z
zupą. W drugim dniu pobytu w
Turzysku dowiedzieliśmy się, że
wydają chleb w piekarni dla bezdomnych” żołnierzy. Miałem już
nowych trzech junaków. Poszedłem. Zameldowałem się jako
podoficer JHP z drużyną V 43-ciej
Samodzielnej Kompanii. Osób
podałem liczbę dwanaście. Otrzymałem 12 porcji chleba więcej niż
szczupłych. Pod oknami piekarni
stał ogon steranych głodem i drogą żołnierzy. Małe racje - ćwierć
kilograma na głowę w budziły w

nich oburzenie. Padały obraźliwe
słowa pod adresem oficerów.
Groźby. Sytuacja stawała się poważna. Słychać było głosy: „
strzelaj do s...synów i sami bierzmy chleb”, „żony ich żrą konserwy, a my chleba nie mamy”,
„sprzedali nas”, „złodzieje”,
„precz z oficerami”. Postawa tłumu z każdą chwilą stawała się
groźniejsza. Bałem się, że mi
chleb zabiorą. Wymknąłem się
chyłkiem unosząc z junakiem zdobycz pod płaszczem. Chleb zjedliśmy. Był znośny. Piernik w porównaniu z tym, który mieliśmy żreć w
Werble. Jedliśmy nie dopieczony
chleb i surowizny brudnymi łapami, a w wojsku szalała czerwonka. Jakoś Bóg nas strzegł. Zupy,
choć cholerne, za przeproszeniem, lury zmiataliśmy z wielkim
apetytem. To najważniejsze, że
były gorące, bo zimne noce zaczynały się dawać we znaki. Szczególnie z 21 na 22 września myślałem, że skostnieję. Wałęsałem się
do trzeciej rano, po tym wpakowałem się na godzinę do jakiejś
budy i przespałem się nieco. Staliśmy w rzeźni miejskiej i halach
targowych. Panował niesamowity
brud. Wychodek przeznaczony dla
personelu rzeźni przedstawiał
koszmarny widok. Żołnierze licznie chorujący na czerwonkę zanieczyszczali teren. W dniu 21
września dowiedziałem się prawdy: tanki sowieckie otoczyły nas,
o Węgrzech nie ma co marzyć, jesteśmy w niewoli, w Werbie pod
Włodzimierzem rozbrajają armię,
a co po tym - nie wiadomo. Na
wieść o tym utopiłem swą broń w
studni. Nie mogłem nic innego
uczynić. Przynajmniej broni im
nie oddałem. Wiadomość o niewoli przyjąłem obojętnie. Silne ciosy
moralne wymierzone poprzednio,
brak złudzeń, co do zalet naszej
rozpadającej się armii, o której
miałem tak wielkie mniemanie,
głód, chłód stępiły moją wrażliwość na nowe wstrząsy. Jedynie
obóz w Werble zrobił jeszcze na
mnie wrażenie w tej „kalwarii”.
Nie zastanawiałem się nawet nad
skutkami niewoli. Można powiedzieć, że nie zdawałem sobie
sprawy ani teraz, ani we Włodzimierzu, ani w chwili ucieczki w
Kiwercach. Po czasie wydaję się
sobie jako człowiek niezbyt przytomny, kierujący się wyłącznie
zwierzęcym instynktem. Moje posunięcia były nie wynikiem myślowego procesu, ale odruchem
obronnym. W czasie swego pobytu w Turzysku widziałem się ze
swą komendą z JHP. Jechał
Chciuk, dwaj dygnitarze z Warszawy, Zieliński, Sobczak, Sonnenberg, i paru junaków. Szlify
mieli zdarte przez Ukraińców. Z
łap bandyckich uwolniły ich sowieckie wojska. Kazano im dołączyć się do armii w Kowlu. Poza
nimi spotkałem dwóch, kolegów z
Poznania: Wawrzyniaka i Urbana. Pierwszego jako zwykłego
szeregowca - ochotnika, drugiego
- jako porucznika. Na drugi dzień
chwilę rozmawiałem z Wojtkiem
Gadomskim. Szukał Heli w Warszawie i nie znalazł. Wstąpił do
wojska i jechał z Warszawy z bry-
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gadą kawalerii. Wreszcie ostatnim napotkanym znajomym był
sierżant Dyrkacz, szef X drużyny
w naszej kompanii w Podchorążówce. W okresie mego pobytu w
Szkole Podchorążych, a zwłaszcza w czasie stażu na urazówce;
obdarzał mnie wielką sympatią i
bardzo lubił ze mną rozmawiać.
Ogromnie się ucieszył na mój widok. Podczas rozmowy wciąż biadał „Co to się stało, panie Kryński, co to się stało?! Trzecia wojna w moim życiu i nic podobnego
nie widziałem! Co to się stało?!”
Uciekał po całej Polsce ze szpitalem polowym, który w ogóle się
nie rozwinął. Siedział teraz bezradnie na wózku. Nic w nim nie
zostało z szybko biegającego podoficera, który budził nas rano w
czasie pobudki. „Nie nauczyliście
nas na ćwiczeniach bojowych porządnie uciekać, mówiłem mu, a
przydałoby się teraz”. Biednemu
Włodziowi w głowie się nie mieściło, że „dziarska” armia zostanie tak rozbita i będzie uciekać w
popłochu. Podobno za nami jechał kpt. Zaleski, nasz dowódca I
Kompanii. Tak gloryfikował wojsko, jego karność, spójność, wartość moralną. Teraz z bólem serca
zapewne patrzył i myślał w pustce
swych słów na wykładzie. Członki, sprawiały się źle, bo głowa nie
dopisała. Dnia 22 września przybyliśmy do Werby, miejscowości
oddalonej o kilka kilometrów od
Włodzimierza Wołyńskiego. Do
wsi samej właściwie nas nie
wpuszczono, kazano pod gołym
niebem oczekiwać na dalsze rozkazy. Przestrzegano, że otaczają
nas artyleria i tanki sowieckie.
Najmniejszy odruch „nielojalności” mógł spowodować masakrę
oddziałów zamkniętych w Werbie.
Noc była zimniejsza, niż poprzednie, w dzień padał deszczyk, na
dworze mgła i wilgoć. O leżeniu
na wozie nie myślałem. Szukałem
ogniska, by ogrzać zziębnięte
członki. Przy jednym uprzejmi
żołnierze zrobili mi miejsce, dali
odrobinę słomy, bym nie siedział
na mokrej ziemi. Tej nocy przydała się moja medycyna. Miałem
sporo bandaży, maść borną, nieco
opatrunków ze skrzynki Tadzia i,
już w Turzysku, zrobiłem parę
opatrunków na okaleczone i otarte nogi. Jeden z żołnierzy mówił
mi, że jestem trzydziestym z rzędu
lekarzem, którego prosił o pomoc.
Inni nie chcieli czy też nie mogli
mu opatrzyć okaleczonych nóg.
Tu w Werbie, gdy dowiedzieli się,
żem lekarz i mogę pobandażować
im nogi, zaraz zaczęli się zgłaszać
do mnie Przez wdzięczność kopali
mi kartofle i piekli w ognisku.
Całą noc wsuwałem pieczone
ziemniaki, sycąc dokuczliwy głód.
Nikt nie spał, rozmawialiśmy o
katastrofie. Skarżyli się ma dowódców armii i wyższych oficerów, którzy porzucili formacje i
wiali z rodzinami na wschód. Wymieniali również dzielnych i bohaterskich, lecz twierdzili, że to
wyjątki. Oskarżenie ich nie miało
cech brutalnych i rewolucyjnych,
słów nienawiści do Polski nie wyrzucali ssij z siebie z jadem, jak to
słyszeliśmy później w wagonie.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Czuło się w nich ogrom żalu za
zmarnowane bez celu i sensu siły,
za zawiedzione nadzieje, żalu, że
ich oszukano, mamiono. Nie szło
o głód i poniżenie, ale o bezcelowość cierpienia, Noc przy ognisku
w Werbie - noc smutku, buntu i
żalu ustąpiła dniu, w którym obóz
przemienił się w jaskinię zbójców.
Stanęła przede mną wizja scen z
Nieboskiej Komedii. Od rana 23
września w obozie w terbie czuć
było wzmagający się stan rozprzężenia. Bezładny odwrót, głód,
zimne noce, widok zapchanych
wozów oficerskich wiozących ich
rodziny demoralizowały żołnierza
coraz bardziej z każdą chwilą.
Niektórzy z oficerów wpadli na
kapitalny pomysł sprzedawania
państwowych sucharów. Zarobili
nieźle. Okoliczni chłopi sprzedawali chleb za koce, mydło, a nawet wozy z końmi i siodła. Nikt
niczym się nie krępował. Strzelano w górę „na wiwat”, rzucano
dla figlów granatami. Od czasu
do czasu krążyły nad nami sowieckie samoloty. Moskale obawiali się buntu nierozbrojonej
jeszcze armii. Sytuacja stawała
się denerwująca. Baliśmy się, by
sprowokowani głupimi zaczepkami bolszewicy nie otworzyli ognia
artyleryjskiego i lotniczego. Głód
stawał się nie do zniesienia, gdyż
kuchnie polowe już nie gotowały.
Kupiony za drogie pieniądze
chleb z kartofli był na wpół surowy z domieszką gliny, słomy itp.
Wymieniliśmy u jednego chłopa
zapasy mydła na biały bochenek
chleba. Około południa zaczęły
się potworne sceny rabunku taborów. Pozwolono kraść. Tłumy rozjuszonego głodem żołdactwa rzuciły się na tabory. Nie rozbierano
zapasów, lecz je rozrywano. Nikt
nie patrzył na drugiego, lecz brał.
Inni rzucali się na zdobywcę skarbów i wydzierali mu je. Miałem
wrażenie, że znalazłem się wśród
pierwotnej dziczy. Wykrzywione
twarze, dzikie wrzaski, bijatyki robiły potworne widowisko. Około
godziny czwartej po południu
nadjechały rodziny oficerskie, a z
nimi stary, emerytowany generał.
Prowadzący ich kapitan rozpoczął z innym oficerem kłótnię, kto
pierwszy ma jechać. Żołnierze
zrobili z nich przedstawienie, podrażniając ich obu jak w cyrku.
Padały soczyste uwagi pod adresem rodzin spokojnie spoczywających w wozach z konserwami w
rękach. Powoli postawa żołnierzy
stawała się agresywna, padały
słowa propozycji dobrania się do
wozów oficerskich. Obaj oficerowie spostrzegli powagę sytuacji i
szybko pogodziwszy się, puścili
wozy naprzód. W godzinę później
za Werbą władze rosyjskie rozbroiły oddziały, z którymi jechałem.
Kazano wysiadać z wozów, zabrać rzeczy i iść czwórkami do
Włodzimierza. Muszę przyznać, że
zachowywali się uprzejmie. Pasów nie zabierano, rewizję przeprowadzano delikatnie, bez śladu
brutalności. Moje pierwsze wrażenie wytworzyło raczej korzystną
opinię o wojsku sowieckim. Później zmieniłem zdanie, ale mniejsza z tym. Szedłem, jako podcho-

rąży, z podoficerami, a na stacji,
mimo sprzeciwów Tadzia, przyłączyliśmy się do żołnierzy. Uważałem, że w kraju, gdzie rządziły
rady robotników, chłopów i żołnierzy, bezpieczniej będzie przebywać z prostymi żołnierzami.
Stłoczono nas po 40 osób. Noc
przeszła koszmarnie. Brak jakiegokolwiek kubła i niemożność
wyjścia z wagonu powodowało,
że ludzie załatwiali się na miejscu, którym stali. Kilku było chorych na czerwonkę. Panował niesamowity zaduch. Mieszał się
smród niemytych od wielu dni ciał
i odchodów. Żołnierze, robotnicy
z Łodzi, częściowo komuniści, klęli Polskę, drwili z ojczyzny i religii. Nic świętego nie było dla tej
hołoty. We Włodzimierzu powiedziano nam że w Kowlu można
wysiąść i każdy będzie mógł iść do
domu. Tymczasem pociąg szybko
minął Kowel i począł jechać w
stronę Równego. Żołnierzom nie
podobała się jazda na wschód i na
przystankach spokojnie wysiadali
i wiali przed siebie. Komendant
pociągu nie uważał, żołnierzy nie
pilnowano. Postanowiliśmy z
Tadkiem i Januszem Włodarskim
wysiąść w Kiwercach i pójść do
brata Tadka, inż. Stanisława
Gorzkowskiego, inspektora lasów
państwowych na Wołyniu. Reszta
junaków miała jechać do Równego i czekać na nas, by razem postanowić, co dalej czynić. Nie docenialiśmy powagi naszej sytuacji, jechaliśmy nie na wycieczkę,
lecz do niewoli do Rosji. Spokojnie wysiedliśmy w Kiwercach, pożegnaliśmy towarzyszy do następnego dnia i po odjeździe pociągu
poszliśmy do inż. Gorzkowskiego.
Na drugi dzień pociągi szły zaplombowane, w miastach robiono
obławy zbiegów. Nieliczni, na
szczęście, z naszego transportu
znaleźli się w obozie w Szepietówce. Sobczak w czasie spotkania w
Brześciu mówił mi, że Kalinowski
spotkał w Równym Chciuka i razem zwiali do Lwowa. Na drugi
dzień byliśmy już cywilami. Nasza
wojskowa kariera skończyła
się. (...) Czy jednak dziś ktoś zrozumie rozpacz dwudziestopięcioletniego podchorążaka tułającego
się po kraju, nie mogącego pomóc
swej ginącej ojczyźnie, patrzącego na ruinę swoich ideałów. Dziś
ojczyzna - to pusty dźwięk, to frazes z książki, a dla nas w tamtych
dniach, to było coś wielkiego i
bardzo drogiego, coś, co nam zabrano sponiewierano, coś, dla
czego się ginęło na polu walki i
dla czego niektórzy w chwili jej
upadku a rozpaczy odbierali sobie
życie. Może dzisiejsi młodzi ludzie
rozumieją, co to jest tragedia osobista, lecz nie są w stanie pojąc,
czym może być uczestnictwo w
tragedii narodu. (3)
17 września wszystko się zawaliło
Tak zatytułowałem artykuł w
którym zaprezentowałem wspomnienia kilku świadków z Kresów Wschodnich, tamtego czasu,
określanego pierwszą okupacją
sowiecką. Tadeusz Olszański:
siedemnasty września w Stanisła-

wowie: „Dziś już wiem dokładnie,
że to 17 września wszystko się
zawaliło i skończyła się polska
niepodległość, a do Stanisławowa w trzy dni później wkroczyła
Armia Czerwona. W szarych, wystrzępionych u dołu szynelach do
samej ziemi, z bagnetami na sztyk
na długich karabinach i z dziwnymi, szmacianymi woreczkami
zawiązywanymi na sznurek zamiast wojskowych tornistrów na
plecach. Szli godzinami od strony
Majzli, przez wiadukt kolejowy, a
potem Sapieżyńską przez miasto i
ciągnął się za nimi zupełnie obcy,
smrodliwy zapach mi to dziegciu,
ni kału. (...)
Tadeusz Kaźmierczak -Rocznik
1932 Wspomina: (...)Zapamiętałem też wkroczenie sowietów do
Borszczowa 17 września 1939
r.. Z przodu jechał jeden czołg z
czerwoną flagą, a za nim szła piechota. Jechały konne „taczanki“
z armatkami i karabinami maszynowymi. Piechurzy szli z karabinami gotowymi do strzału; karabiny nosili często na sznurkach.
Na głowie mieli czapki spiczaste z
dużymi czerwonymi gwiazdami –
„budionowki“ (mówiliśmy, że ten
szpic na czapce służy do rozrodu
wszy). Z tyłu za nimi jechały zwykłe wozy. Nasi żołnierze stojący w
koszarach borszczowskich daliby
im radę, ale otrzymali rozkaz:
„Nie strzelać“. (...)Ostatni raz
mojego ojca widziałem 2 września 1939 roku, kiedy jako komendant Policji Państwowej pożegnał
się z nami w Horożance. (..zamordowany 18. 10. 1940 r. oraz
„pochowany” we wspólnym dole
z innymi w Bykowni .)
Marian Mongiało: pochodzi z
Roubiszek na Nowogródczyźnie. W 1938 r. miał 21 lat. Wtedy został powołany do 7 Batalionu Pancernego w Grodnie.
Był szeregowcem, mechanikiem
i kierowcą czołgu. (...)Wybuchu
wojny Marian Mongiało się spodziewał, ale atak Armii Czerwonej 17 września 1939 r. był
zaskoczeniem. - Ten dzień zastał
mnie w Warszawie, gdzie dotarłem ze swoim batalionem, by
bronić stolicy - wspomina. - Gdy
dowiedziałem się o agresji naszego sąsiada, bardzo niepokoiłem
się losem rodziny, która została
w Roubiszkach. Myślałem tylko
o jednym, aby najszybciej jak to
możliwe znaleźć się w rodzinnych
stronach. 28 września Warszawa
skapitulowała. (...)
Albert Szczesiula: Urodziłem się
w 1931 r. na białostocczyźnie niedaleko Sokółki, w rodzinie średnio
zamożnej. (....) Tata był sołtysem i
należał do Związku Strzeleckiego.
17 października zjawili się żołnierze NKWD, by przewieźć go do
Sokółki „na przesłuchanie”. Nie
było go w domu. Mama wysłała
wiadomość by uciekał. On jednak
nie widział podstaw by się ukrywać i wrócił. Twierdzili, że potrwa
to kilkanaście minut. Uwierzył zapewnieniom i zapłacił życiem. (...)
Jan Stanisław Tumiłowicz: W
połowie sierpnia 1939, tato otrzymał kartę mobilizacyjną na wojnę z Niemcami (należał do KOP,
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był plutonowym).(...) . Rodzice
aresztowani przez władze sowieckie zginęli, majątek rozgrabiono,
a myśmy z siostrą uciekli. Ja cudem ocalałem, ukrywałem się w
studni koło naszego majątku przez
ponad 6 miesięcy. (...)17 września obudził mnie około południa
chrzęst żelastwa, wystrzały, krzyki
i rżenie koni. Zerwałem się z łóżka, starsi z rodziny już stali przy
oknie za firankami. Wcisnąłem się
pod łokciami. Całą szerokością
naszej ulicy szło wojsko sowieckie. Na czele oddziałów jechał
konno dowódca. Nagle cofnęli się
wszyscy. „Boże od nas” - krzyknęła babcia. Rzeczywiście, na
koniu podjechał dowódca pod
nasz płot i zniszczył szablą 6 czy 7
garnków wiszących na płocie - do
dziś nie wiem dlaczego. Rozległy
się strzały - strzelano do polskich
żołnierzy, którzy nie zdążyli podnieść rąk w górę. Padli zabici.
.(…) NKWD zamknęło kościół...
śpiewamy ….., po polsku na głosy. Nagle łomot do okiennic, przekleństwa, jakiś żołdak krzyczy:
„Kto tam pozwolił śpiewać, milczeć!”. Dopiero teraz zdaliśmy
sobie sprawę, że jesteśmy tu pod
okupacją sowiecką.... (4)
Roman Szymanek: Kohylno,
gm. Werba, powiat Włodzimierz
Wołyński : Tymczasem władza sowiecka zabrała nam rodzimą ziemię i zrobili kołchoz. Musieliśmy
wszyscy razem pracować, nasz
tata też poszedł pracować jako
cieśla, gdy przyjechali po niego
do domu żołnierze sowieccy. Okazało się później, że w naszym lesie
Kohyleńskim Sowieci zakwaterowali, aż dwie dywizje sowieckie
wojska: dywizje piechoty i pancerna. Nasz tato pracował tam
jako budowniczy, był cieślą. Z tego
co nam opowiadał, gdy wracał na
noc do domu, stawiał baraki dla
wojska. Ten okres wojny był dla
dość łaskawy, bowiem ojciec pracując przy budowie koszar znał
wielu Rosjan i prawie każdego
dnia załatwiał dla naszej rodziny i
rodziny Rochów dużą ilość różnego rodzaju prowiantu. Najczęściej
były to duże ilości ryby, pamiętam
że z koszar przywoził je Michał
Roch i dzielił w rodzinie. Mimo
wszystko był to dla Polaków czas
niespokojny, Sowieci masowo wywozili całe rodziny na Syberię.
Także nasza rodzina była już na
liście, zostaliśmy tylko dlatego, że
ojciec był w tym czasie Sowietom
bardzo przydatny. Na białe niedźwiedzie pojechało w zimie 1940
r. wiele rodzin z Barbarówki oraz
wiele innych z Kohylna. Kolonia
ta przylegała do Zastawia, tak że
pierwszym sąsiadem Rochów był
właśnie Wojciechowski. Powstała
w latach 30-tych, po rozparcelowaniu polskiego folwarku. Na nowych działkach osiadło około 15
nowych rodzin, w tym przeważnie
byli żołnierze Legionów Józefa
Piłsudskiego.(5)
Roman Domański: We wrześniu
1939 roku mieszkałem w Kowlu
na Wołyniu przy ul. Łuckiej. 17
września pojawiły się eskadry
samolotów sowieckich a 18-stego września o świcie na przed-
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mieście Kowla wkroczyły wojska
sowieckie, przy wsparciu wozów
pancernych i czołgów. Po drugiej
stronie ulicy, obok mego domu na
rozległym trawniku obozowała
kompania wojska polskiego. Oficerowie tej kompanii widząc zbliżających się żołnierzy sowieckich
uciekli przez drogę do naszego
domu. Ojciec mój co miał z odzieży cywilnej dał czterem oficerom
do przebrania. Ja z moim bratem
Mieczysławem znosiłem porzuconą broń przez polskich żołnierzy, i
chowaliśmy ją na strychu. Z ciekawości wyjrzałem przez balkon
i zobaczyłem ruskich żołnierzy
przyczajonych pod murkiem wjazdu do szpitala, którzy krzyczeli do
polskich żołnierzy żeby rzucali
broń. Wtedy postanowiłem z bratem strzelać do nich. Wyjęliśmy ze
strychu karabiny, które położyliśmy na stół. Otworzyłem drzwi
od balkonu i w tym momencie
wszedł do pokoju przebierający
się oficer, gdy zobaczył co my robimy- krzyknął „gówniarze co wy
robicie chcecie żeby nas wszystkich ruscy wybili” i odebrał nam
broń, dzięki czemu wszyscy domownicy uniknęli śmierci. Całe
miasto zostało opanowane przez
wojsko sowieckie. Po wyjściu na
miasto zobaczyłem jak wygląda
wojsko radzieckie- był to obraz
brzydoty i nędzy, płaszcze mieli
postrzępione u dołu nie obszyte
.Przechodzący ulicą oddział żołnierzy pozostawiał po sobie niemiły zapach diohtiu, którym „bojcy” smarowali zwinięte w harmonijkę cholewy butów. Na ulicach
roiło się od młodych Żydów z
czerwonymi opaskami na rękawach jako milicja porządkowa.
Kawaleria jechała na koniach na
oklep, bez siodeł- tylko podścielone były szare brudne koce, nie
mieli butów z ostrogami jak nasza
kawaleria - wyglądali jak stepowe dzikusy na stepowych koniach.
Zaczął się bardzo dokuczliwy
kryzys żywnościowy. Żydowskie
sklepy były pozamykane, trzeba
było po chleb stać całą noc w piekarni bo zabrakło chleba. Zaczęły
się aresztowania ,więzienie szybko było napełnione. Żydowska
i ukraińska milicja wyłapywała
resztki ukrywających się żołnierzy
polskich .Często się zdarzało, że
złapanego bezbronnego żołnierza
natychmiast rozstrzeliwano. W
październiku na bocznicach kole-
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jowych zatrzymały się transporty
kolejowe z żołnierzami jadącymi za Bug na tereny zajęte przez
Niemców. Siedzący w wagonach
towarowych żołnierze polscy byli
głodni. Moi rodzice przygotowali
żywność, a ja tą żywność w wiadrach donosiłem do wagonów.
Nie było to łatwe bo strażnicy sowieccy nie pozwalali na podawanie żywności, ale mnie udawało
się sprytnie poza ich plecami podawać wiadra do wyciągniętych
rąk głodnych żołnierzy. „Bojcy”
grozili mi, że będą strzelać i kierowali w moim kierunku karabiny
ze spiczastym bagnetem .W naszym kilkunastopokojowym domu,
chwilowo mieszkali uciekinierzy
-żony oficerów z dziećmi i był też
uciekinier z pod Poznania Baron
Pętkowski z ojcem staruszkiem z
żoną z dziećmi. Baron Pętkowski
wiózł w transporcie kolejowym
majątek ,ruchome mienie ,drogie
naczynia i inne sprzęty domowe.
Wszystko to musiał zostawić w
wagonie, bo transport z cywilami
został ostrzelany przez ruskie wojsko z czołgów i wielu uciekinierów zginęło. Zabici cywile zostali
przewiezieni na wozach konnych
do kostnicy przy szpitalu. Z braku miejsca ,trupy kładziono jeden
na drugim aż pod sufit. Chodnik
od drogi do kostnicy zalany został
grubą warstwą skrzepłej krwi. (6)
Longin Glijer: Z 16 na 17 września mama zrywa nas ze snu.
Słyszę jej płacz, rozkazy ojca.
Deszcz, zimno i ładowanie na
podwodę, a potem pożegnanie.
Ojciec z Ryśkiem i policjantami
jadą do Kowla na zgrupowanie
(„co to jest zgrupowanie?”), a
Jasio, mama i ja tą podwodą jedziemy przez puszczę. Mama prawie cały czas płacze. Po jakimś
czasie pukamy do jakiejś chaty
stojącej na polanie. Ktoś niechętnie otwiera. Dostajemy jakieś gorące picie i miód z plastra. Spanie
gdzieś w kącie. Strach, chlipanie
pod nosem, żeby mama nie słyszała, tylko Jasio pociesza. Co z nami
będzie? Rano okazało się, że to
gajówka w borach koło willi prezydenta Mościckiego. W tej willi
znaleźliśmy z Jasiem naboje do
flowera. Kładliśmy je na kamieniu pod dębem i z konarów tego
wielkiego drzewa rzucaliśmy duże
kamienie na naboje. Dostało się
nam od gajowego. „Pani to mało

tej wojny, że jeszcze ci smarkacze strzelają, a band Ukraińców
pełno”. I rzeczywiście, któregoś
dnia przyjechali na koniach z dubeltówkami w rękach i pasami z
nabojami do karabinów. Jasio to
odkrył. Przyjechali nas zamordować, ale ich herszt dziwnie
ulitował się nad nami, tylko mamie wygrażając kazał stąd uciekać. Okazało się, że latem mama
udzieliła mu pierwszej pomocy w
lesie, kiedy skaleczył się poważnie
siekierą. Mama, siostra miłosierdzia polskiego wojska odstępującego z Kijowa w 1920 roku, zawsze miała przy sobie opatrunki i
lekarstwa do pierwszej pomocy i z
tego w Karasinie była znana. Ten
herszt ją rozpoznał i dlatego darował nam życie. Pod koniec września wróciliśmy do Karasina, a tu
nowe przeżycie. Orałem z kolegą
Jurkiem Piotrowskim, aż tu nagle
nalot na wieś Górki, oddalonej o
około 5 kilometrów. Naliczyliśmy
27 sowieckich kukuruźników. Jeden samolot nadleciał nad Karasin i puścił do nas, chłopaków z
koniem, serię z karabinu maszynowego. To był pierwszy kontakt
z sowietami. Wieczorem nadeszła wiadomość, że we wsi Górki zatrzymało się polskie wojsko
i ono było celem nalotu. Już po
wojnie dowiedziałem się, że były
to oddziały generała Kleeberga.
Wojsko to następnego dnia miało maszerować przez Karasin,
więc dla bezpieczeństwa ludność
została wysiedlona. Kilka dni
spędziliśmy w bagnach pod Karasinem, a potem wjechali sowieci
na ciężarówkach. Zaczynałem
rozumieć, co to wojna. Trzeba
było uciekać z Karasina i przed
bandami ukraińskimi i przed
sowietami. Zamordowali popa,
powiesili księdza, wymordowali
rodzinę dziedziców. Wąskotorówką ciągniętą przez konia jedziemy
między workami z kartoflami do
Maniewicz. Po kilku dniach oczekiwania na stacji dostajemy się
pociągiem do Kowla. Jest Rysiek.
Tata umknął sowietom i poszedł
za Bug w Góry Świętokrzyskie do
swojej rodziny. Wszyscy w rodzinie żyją. Mama uświadamia nam
sytuację. W domu naszym stacjonują żołnierze sowieccy. Środków
do życia brak, na ulicy sowieci
polują na oficerów i żołnierzy
polskich. Wywodzący się z biedoty
Żydzi, z czerwonymi opaskami na
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rękawach, z karabinami w rękach,
pomagają usłużenie okupantom.
Zaczyna się nachodzenie przez
„panów” w cywilu. Przeprowadzają wywiady: „gdzie mąż, kim
był, co robi, niech się zgłosi do
NKWD”. Zauważyliśmy, że pod
paltem mają mundury z prostokątami na kołnierzu. To enkawudziści. Po jakimś czasie znowu przychodzą inni, ale pytania te same.
Nienawidzę sowietów. W szkole
obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki. W niedzielę każą przychodzić
do szkoły. Nie idziemy. Dostaję
za to od kierownika w twarz. Nie
chcemy się uczyć. U Jasia w szkole uczniowie ogłosili konkurs na
niedostateczne oceny. Rysiek gra
w teatrzyku gimnazjalnym (aresztują za to jego nauczyciela). Najgorsze te nocne kolejki po chleb,
mąkę. Ryśka i Jasia z innymi kolejkowiczami sowieci zimą oblali
wodą i wywieźli kilka kilometrów
za miasto. (7)
Jan Wojciechowski;
Urodził
się w 1933 roku w Ostrówkach
k/Drohiczyna na Polesiu . Józef
Wojciechowski, ojciec Janka, w
nagrodę za zasługi dla Ojczyzny,
a walczył w legionach Piłsudskiego, otrzymał majątek na Polesiu.
Józef Wojciechowski, ożeniony z
Heleną Męczyńską, miał z nią sześcioro dzieci. Mięli piękny dworek
i gospodarstwo. Z tego okresu
Janek zapamiętał sielsko-anielskie życie na Polesiu w gronie
rodzinnym, jak np. Boże Narodzenie, imieniny i dożynki oraz jazdę
bryczką co niedzielę do kościoła
katolickiego w Popinie. Stracili
wszystko po 17 września 1939
roku, kiedy ojca zamordowało
NKWD, a matkę z czwórką dzieci – Amelią, bliźniaczkami Marią
i Krystyną, Bolkiem i Jankiem,
10 lutego 1940 roku wywieziono
w nieznane. Najstarszy z braci,
Stanisław, zdążył uciec na zachód. Wywieziono ich jak tysiące
innych Polaków do obozu w rejon
Archangielska. (8)
Takich trudnych i dramatycznych
wspomnień są setki tysięcy, a
wszystko dzięki tej „czerwonej
pięcioramiennej
gwieździe”,
która po 17 września zabłysła na
niebie polskich Kresów Wschodnich II RP. Bolszewicy srogo zemścili się za przegraną w 1920
roku. Wymordowano lub wywie-
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ziono w głąb Rosji najbardziej
wartościowych ludzi ze społeczności polskiej. Reszty dokonano
podczas II okupacji, skutecznie
niszcząc ślady polskości na Kresach, które zabrano Polsce w podstępny i wyrafinowany sposób.
Nawet gdy zgasła już „czerwona
gwiazda”, to i tak Kresy pozostały
utracone jak życie wymordowanych tam mieszkańców, bohaterów tamtej ziemi, polskiej ziemi
nasączonej potem i krwią najodważniejszych naszych rodaków.
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index.php/informacje/156-wspomnienia-romana-szymanka-zewsi-kohylno-w-pow-wodzimierzwoyski-na-woyniu-1939-1944 )
(6) Fragment wspomnień Romana
Domańskiego (http://wolyn.org/
index.php/informacje/1311-mlode-lata-spedzilem-na-wolyniu )
(7) Fragment wspomnień : Longina Glijera (http://wolyn.org/index.php/informacje/1256-trzeba-bylo-uciekac-z-karasina )
(8 ) Ze wspomnień Johna Roy-Wojciechowskiego opisanych w
książce: „Polski Nowozelandczyk. Nadzwyczajna historia życia dziecka z Polesia”
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Woronucha
wieś
na
Wołyniu
Franciszek Marcinkowski
Pamięci Kazimierza Żukowskiego
Ucieczka
W marcu 1942 roku zostaję wywieziony do obozu pracy w Równem. Jestem z kolegą Adolfem
Brisiło, spotykam tam również koleżankę szkolną Halinę Daczkowską z Janówki.
Po sześciu tygodniach ładują nas
do transportu. Zanim pociąg ruszył w głąb Niemiec zdecydowałem się uciekać, mimo ostrzeżenia
„stój!” i strzałów. Za mną biegła
jakaś dziewczyna, która widocznie
też nie miała ochoty na tamtą wycieczkę. Pogubiliśmy się gdzieś w
płotkach między domami, nie miałem więc szczęścia nawiązać z nią
rozmowy.
Po dziesięciu minutach byłem
w dzielnicy Grabnik, gdzie mieszkała moja ciotka Renia. Musiałem
ją tęgo przestraszyć, gdy wpadłem
zdyszany, bo patrzyła na mnie
jak na kogoś z innego świat. Po
kwadransie opuszczałem przedmieścia Równego mając w ręku
węzełek z żywnością na drogę.
Kiedy znalazłem się parę kilometrów za miastem, usiadłem w
przydrożnym rowie, aby się odprężyć i posilić czymś z zawiniątka, które dała mi ciotka. U niej
nie mogłem przecież pozwolić
sobie na posiłek. Trzeba było uciekać z tego miasta czym prędzej.
Przede mną była dość daleka droga - sześćdziesiąt kilometrów do
Woronuchy. Ale mając osiemnaście lat, ciesząc się doskonałym
zdrowiem i kondycją, nie było to
dla mnie nic wielkiego. Zahartowało mnie również codzienne pokonywanie przez kilka lat szesnastokilometrowego odcinka drogi
z domu do szkoły w Ludwipolu i
z powrotem. Miałem zatem przed
sobą jedynie niebezpieczną drogę.
Należało przejść przez wsie i osady ukraińskie, gdzie sposobiono
się do rozprawy z Polakami. Były
to: Białe Krynice, Antopol, Horodyszcze, Poligon, Tuczyn, Lewanówka, Pustomyty, Woronów,
Haczan, Lipniki (skąd pochodzi
kosmonauta Hermaszewski), dalej
Niewirków, Szczekiczyn, Suchy
Róg i... Woronucha.
Po krótkim odpoczynku i posiłku
wyruszyłem w dalszą drogę. Zawiniątko z pozostałym prowiantem porzuciłem, by nie zwracać
nim na siebie, jak na obcego wędrowca, uwagi.
Dzień był słoneczny, ciepły. Pachniała młoda zieleń. Byłem dobrej
myśli i pewien siebie. Szybki w
nogach, umiałem też dobrze zdzielić pięścią w razie konieczności.
Teren pełen był zagajników i zarośli, a w dali widniał masyw leśny ciągnący się hen, ku oddalonej
Słuczy. Poszedłem spokojnie do
Lewanówki, kolonii zamieszkałej przez Polaków. Postanowiłem
tam chwilę odpocząć, bowiem na
otwartej przestrzeni między osadami biegłem dobrym kłusem.
Podszedłem do przedostatniej chałupy, stanąłem przed wrotami wy-

patrując kogoś na podwórku. Nie
chciałem wchodzić do mieszkania
woląc mieć wokół siebie wolną
przestrzeń, a nie cztery ściany.
Ukazała się starsza kobieta. Spostrzegła mnie, zaczęła uważnie
badać wzrokiem. Milczałem nie
wiedząc jakiego lepiej użyć języka, polskiego czy ukraińskiego.
Usłyszałem wreszcie pytanie:
- Do kogo ty chłopcze?
Uradowała mnie mowa ojczysta.
Zamiast odpowiedzi jednak i ja
zapytałem:
Czy
daleko
stąd
do
osady
Woronów?
- O, to będzie siedem kilometrów
z hakiem.
Należy tu wyjaśnić, że wołyńskie
„haki” liczyły nieraz ponad jedną
czwartą podawanej odległości.
- Niebezpiecznie teraz jest samemu chodzić. Mu tu w kupie i to
niepewni jesteśmy. Uważaj!
- Dziękuję. Będę uważał.
- A z daleka idziesz?
- Z Równego.
- Ocho!, to kawał drogi. Jesteś
chyba głodny. Chodź, zrobię jajecznicę i napijesz się mleka.
Wszedłem do izby. W piecu
trzeszczał ogień, jajecznica była
więc w pięć minut. Do niej duży
garnek mleka. Pani domu usiadła
pod piecem przyglądając mi się
nadal pilnie. Zapytała:
- Ot, wiesz, że ja w tym Woronowie prawie wszystkich znam. Czyj
ty?
Zaskoczyło mnie to pytanie. Po
namyśle odpowiedziałem otwarcie;
- Pani zna, a ja tam nikogo nie
znam.
- A pytałeś, ile do Woronowa.
- Pytałem, bo wypada mi tamtędy
iść na Woronuchę.
- Chryste Panie, z Równego na
Woronuchę! Ja tam nie była, ale
słyszała. Przenocuj u nas, jest już
późno.
Po chwili wahania odpowiedziałem:
- Nie, proszę pani. Muszę iść dalej,
do domu.
- A nie mogłeś jechać przez Międzyrzec w swoje strony?
- Nie, bo nie mam żadnego papierka. Uciekłem z transportu do
Niemiec.
Kobieta głośno przeżegnała się. Po
chwili dodała:
- Od nas też wzięli kilkoro. Teraz
ty pilnuj się, bo jak capną drugi
raz, to nie daj Boże!
- Idę. Dziękuję za posiłek. Zostańcie z Bogiem.
- Idź z Bogiem i uważaj. Lepiej
obejdź Pustomyty, to duża wieś
Ukraińców.
Ruszyłem raźniej, a za osadą kłusem. Łukiem kierowałem się za
las,aby obejść Pustomyty. Orientowałem się dobrze w terenie.
Przez las ruszyłem w „galop”,
zwalniałem, i znów to samo. Zatrzymałem się na skraju lasu. Na
zachód za mną zostały Pustomyty.
W lewo, na północ, znajdował się

Woronów, dalej Haczan i Lipniki,
gdzie przeważnie mieszkali Polacy. Idąc na przełaj dotarłem do
drogi prowadzącej przez te miejscowości. Tak było bezpieczniej.
Po dwóch godzinach byłem już za
Lipnikami. Przede mną był jeszcze
Niewirków i Szczekiczyn. Postanowiłem obejść je z lewej strony,
aby dostać się na Suchy Róg, w
którym mieszkało parę polskich
rodzin. A za lasem już Woronucha.
Do Suchego Rogu dotarłem bez
przeszkód, ale mocno znużony.
Obok traktu idącego z Ludwipola do Międzyrzecza usiadłem pod
drzewem. Musiałem trochę odpocząć. Stąd już niedaleko, sześć
kilometrów do domu. Po lewej
stronie była duża wieś ukraińska
– Mała Sołpa, z której dochodziły
niespokojne odgłosy. Nie musiałem przez nią przechodzić, ale odgłosami tymi tętnił także pobliski
las, służący za poligon i miejsce
spotkań Ukraińców.
Odpoczynek dobrze mi zrobił,
chociaż nóg prawe już nie czułem.
Ruszyłem wolno. Po kilkuset metrach mięśnie rozruszały się, przyśpieszyłem nieco kroku. Nagle na
zakręcie traktu pojawiła się furmanka. Oddalona była ode mnie
o jakieś dwieście metrów. Zwolniłem. Na wozie siedziało kilka
osób, bacznie ich obserwowałem.
Naraz dwóch mężczyzn zeskakuje
z furmanki i zmierza w moim
kierunku. Skoczyłem w bok
między
drzewa.
Usłyszałem za sobą ukraiński okrzyk
„styj!”. Rozległ się strzał, który tylko dodał sił moim nogom.
Nie wiem, jak długo pędziłbym
przed siebie, gdyby nie gąszcz
leśny, który powstrzymał moje
tempo. Podrapany, zziajany stanąłem. Popatrzyłem na swoje nogi.
Dobrze, że byłem boso. Gdybym
w tę podróż wyruszył w butach,
dawno byłoby po moich nogach i
po mnie. Na Wołyniu w kwietniu
chodziło się już na bosaka. Tak
przecież jest wygodniej i oszczędniej. Nawet idąc do kościoła buty
niosło się na ramieniu zakładając
je na nogi na schodach przy wejściu. Najpewniejsze, niezawodne były gołe stopy. Teraz miałem
wprawdzie drobne okaleczenia,
ale kto w tej sytuacji zwracałby na
to uwagę?
Kiedy wyplątałem się z gąszczu
a drzewa zaczęły rozrzedzać się,
zorientowałem się, że zboczyłem
z właściwego kursu. Musiałem
nadrobić trochę drogi i wnet ujrzałem pola mojej kolonii. Dostałem się do między dzielącej na
pół tą polską oazę i służącej za
drogę dla pieszych. Wszedłem na
wzniesienie, skąd było już widać
biały dach, kryty blachą, lśniący teraz w blaskach zachodzącego słońca, które towarzyszyło
mi przez ten cały i dobry dzień.
Przed domem opadły mnie psy.
Skakały na mnie, wpadały pod
nogi na których ledwie stałem.

Pozwalałem im na wszystko. Przecież witały mnie skamląc i poszczekując radośnie, wyciskając
łzy z moich oczu.
Kiedy wszedłem do domu zaczęło dziać się ze mną wszystko to, co następuje po dniu tak
pełnym wrażeń. To, co można tylko przeżyć lecz nie sposób opisać. Spałem całą dobę,
a potem jeszcze przez parę dni obolałe ciało odmawiało posłuszeństwa.
Broń.
Była pełnia lata, gdy któregoś dnia
podszedł do mnie stryj Władysław
i powiedział przyciszonym głosem:
- Franek, u twojej babci Piotrowskiej jest jakiś twój kolega w towarzystwie Kazika i prosi, żebyś przyszedł tam zaraz w pilnej sprawie.
Kazik był moim kuzynem. Poszedłem, a raczej biegiem pokonałem te trzy kilometry. Gdy
tylko wszedłem w zabudowania
Kazik wyjrzał z ogrodu i kiwnął
na mnie ręką. W rogu parkanu,
pod leszczyną zobaczyłem mojego starszego o dwa lata kolegę z
obozu strzelczyków nad jeziorem
Drywiaty za Wilnem, na którym
byłem w sierpniu 1939 roku. Tam
poznaliśmy się i zawarliśmy gorącą przyjaźń. Mieszkał w sąsiedniej
ukraińskiej wsi Charaług oddalonej o około dziesięć kilometrów,
w której było także kilka polskich
rodzin. Uścisnęliśmy się serdecznie. Był to Kazimierz Żukowski.
Imponował mi swoją postawą,
sposobem bycia, smukłą sylwetką.
Po naszym powitaniu upłynęła
dość długa chwila, gdy w pewnym momencie spojrzał uważnie
w moje oczy, odszedł bez słowa
pod leszczynę skąd wyciągnął kawaleryjski karabinek typu Mauser.
Położył przede mną i zapytał:
- Co to jest?
- Karabin – odpowiedziałem zaskoczony.
- Do czego to służy?
- Do strzelania, Kaziu.
- Tak, ale od dziś ma to nam służyć przede wszystkim do obrony,
do zabijania naszych wrogów. Ale
tego jest za mało, żeby walczyć.
To należy zdobyć. Ty coś masz?
- Nie mam.
- Twój ojciec był myśliwym, zapewne ma ukrytą gdzieś dubeltówkę, a może i nagan.
- Myślę, że tak.
- Trzeba poszukać, a jak będziemy
obydwaj uzbrojeni, wyruszymy na
zdobycie większej ilości. Nie należy zwlekać, bo nas tu wymordują.
Słońce było już bardzo nisko nad
horyzontem, kiedy wracałem do
domu. Całą noc i do południa dnia
następnego zajęty byłem plądrowaniem wszystkich zakamarków
naszego domostwa. Opłacało się!
Znalazłem dubeltówkę, dwunastkę, z nabojami. O zmroku spotkaliśmy się znów pod leszczyną. Poszliśmy w głąb lasu, dokonaliśmy
próby. Wypadła znakomicie, można było więc działać. Omówiliśmy

plan, ustaliliśmy trasę. Pomyślałem o moim koledze szkolnym
Romku Łukomskim, przydałby się
nam.
Mieszkał on na trasie kierunku
naszego działania. Dość szybko
pokonaliśmy osiem kilometrów
i znaleźliśmy się przy chałupie
Romka w Głuboczance koło Ludwipola. Wywołałem go i wtajemniczyłem w sprawę. Jest niepocieszony, nie może iść z nami,
ma chorą nogę, kuleje. Nie będzie
sprawny nawet w ciągu kilku dni.
Znikamy w nocy z Kaziem. Przed
nami ukraińska wioska Mała
Klecka. Ładujemy broń, wszystko
może wydarzyć się. Do przejścia
mamy około trzynaście kilometrów. Noc ciemne i leśna. Znamy
te okolice, mamy orientację, kto z
Ukraińców może mieć broń.
Musiało być dobrze po północy,
wygasały światła w oknach, gdy
podchodziliśmy do jednego z gospodarstw. Przeszliśmy przez płot.
Kazio miał łomotać do drzwi, ja
natomiast uwijać się po całej zagrodzie i pod oknami, sprawiając
wrażenie, że jest nas więcej. Musiałem jednocześnie obserwować
kolegę, aby wiedzieć, co dzieje się
z nim wewnątrz domostwa.
Kazik jest już w chałupie, rozbłysły światła. Wokół cisza, zaglądam
przez szybę do środka. Widzę Kazia stojącego przed progiem izby,
w ręku trzyma karabin gotowy do
strzału. Na środku izby w bieliźnie
stoi gospodarz i coś mu tłumaczy.
Na łóżku leży kobieta. Napięty
jak struna co chwilę spoglądam w
szybę. Kazik odstępuje od progu,
robi przejście do sieni dla mężczyzny. Uderzam w ścianę, aby okazać swoją obecność na zewnątrz.
Trzasnęły jakieś drzwi i po chwili
obaj wracają do izby. Gospodarz
kładzie na podłodze karabin i w
papierze jakieś zawiniątko, potem
kładzie się do łóżka. Kazik podnosi karabin i zawiniątko, cofa się do
wejścia i po chwili jest przy mnie.
- Franek, mamy! Karabin, amunicja, a do tego następny adres.
W taki mniej więcej sposób do
świtu byliśmy w posiadaniu czterech karabinów zdobytych w Małej Klecce. W dwóch przypadkach
nie poszło nam tak łatwo, musieliśmy opornych stawiać pod ścianą
grożąc użyciem broni. Nie doszło
jednak do tego, rozsądek wziął
górę.
Przed świtem byliśmy w głębi
lasu. Akcja wypadła pomyślnie,
nie można było rezygnować z dalszych.
Parę kilometrów dalej znajdowała się osada polska – Wierzyca. Mieszkał tam dalszy krewny
mojego ojca, Marcinkowski, nie
pamiętam imienia. Zostawiłem
Kazia w lesie, a sam udałem się w
odwiedziny. Przyjęto mnie bardzo
gościnnie i po paru godzinach byłem w zmowie z moim rówieśnikiem odnośnie przechowywania
broni.
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Po dwóch dniach złożyliśmy nocną wizytę w Dużej Klecce. Wyprawa była owocna. Nasza „przechowalnia” w Wieżycy wzbogaciła
się o cztery karabiny „mosina” z
amunicją.
Postanowiliśmy wyruszyć po dalszą zdobycz. Kuzyn z Wieżycy
chciał iść z nami, na co nie mogliśmy zgodzić się, gdyż mógł być
rozpoznany przez okolicznych
Ukraińców. Przez Lubomirę dotarliśmy do Frankopola. Od kuzyna
mieliśmy informacje, do których
drzwi należy zapukać.
Po upalnym sierpniowym dniu
noc była ciepła, w stogach pachniało siano. Stodoły wypełnione
były zbożem zwiezionym z pól.
Zbliżyliśmy się do zabudowań,
obeszliśmy je naokoło lustrując
każdy szczegół. Zwróciłem uwagę
na drabinę podstawioną pod dach
stodoły.
- Kaziu, tam ktoś musi być – powiedziałem. W takie ciepłe noce
chętnie idzie się spać na siano.
- Masz rację, stań tu, obserwuj całe
obejście i tę drabinę, a ja zapukam
do drzwi.
Za chwilę rozległo się pukanie,
po nim następne, gwałtowniejsze.
Usłyszałem lekki szelest przypominający odgłos poruszanego siana. U szczytu drabiny, na tle ciemnego otworu wejścia pod dach
zamajaczyła jakaś sylwetka. Walnięcie kolbą w drzwi chałupy ożywiło ją, zaczęła ostrożnie spływać
po szczeblach w dół. Mężczyzna
w ręku trzymał jakiś długi przedmiot. Gdy był w połowie drabiny
skoczyłem, wymierzyłem z karabinu i krzyknąłem: - Styj! Był tak
zaskoczony, że wypuścił trzymany
w ręku przedmiot. Spod chałupy
podbiegł Kazik. Kazaliśmy mu
zejść z drabiny, został zrewidowany. Upuszczony przedmiot okazał
się być karabinem. Wyszliśmy z
nim z zabudowań w pobliskie zarośla. Skrępowaliśmy mu ręce i
nogi wykorzystując jego własny
pasek od spodni.
- Słuchaj bratku, - przemówił Kazik – wybieraj, albo przystajesz
do nas aby walczyć o samostijną
Ukrainę, albo będziesz się przyjaźnił z Polaczkami.
- Nie, ja tylko z wami – odpowiedział ochoczo.
- To dobrze, ale teraz dawaj resztę
broni, bo my magazynujemy. Jak
trzeba będzie ruszyć na Lachów, to
powołamy ciebie, damy broń.
- Ale ja więcej nie mam, tylko
amunicję – zarzekał się.
- Dużo?
- Chyba ze dwieście.
- A gdzie?
- W szopie.
Po uwolnieniu z pęt poprowadził
nas za sobą. Idąc zapewniał, że w
chacie jest tylko żona z dziećmi i
dwoje staruszków.
- A dlaczego nie otwierali?
- Bom im kazał. Tu grasują zwykli
rabusie.
Obaj weszli do szopy. Gdy wyszli Kazio Kazio trzymał w ręku
torbę z amunicją. Wróciliśmy w
to samo miejsce, gdzie ponownie
spętaliśmy mężczyźnie nogi. Był
przerażony.
- Przecież oddał co miał. Po co
mnie wiążecie?
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- Może i wszystko, ale inni nie
dali, a ty ich znasz – mruknął groźnie Kazio. - I jeżeli nie powiesz
kto ma broń, to znaczy trzymasz z
Polaczkami. Dostaniesz zaraz kulę
w łeb.
- Powiem, przecież my swoi.
- To gadaj.
Wymienił trzech i wskazał miejsce
ich zamieszkania. Podprowadziliśmy go pod chatę, zapukał do
okna i zawołał, aby otwarto drzwi,
bo idą swoi. Kiedy drzwi zostały
uchylone kazaliśmy mu wejść do
izby, rozebrać się, kłaść spać i nie
wychodzić z domu do rana. Zaraz
przyjdzie tutaj czterech i będzie
go pilnować. My wrócimy nad ranem i jeżeli to co mówił okaże się
kłamstwem, zabijemy.
- Prawda bratki! Prawda, pod Bogiem! - zapewniał. - Rano przyjdźcie, dam wódki i sała.
Poszliśmy. Zamierzaliśmy te trzy
adresy załatwić do świtu, nie mieliśmy tylko zamiaru wracać tu po
wódkę i sało, chociaż pan Karpiejczuk, bo tak nazywał się ten gospodarz, zapraszał nas serdecznie.
Idziemy po pewną zdobycz, według zapewnień, po większą ilość
karabinów.
Frankopol był typową osadą położoną wśród masywów leśnych.
Osady te liczyły od kilku do kilkunastu chałup pooddalanych od
siebie, osłoniętych krzewami i
zagajnikami. Taką zagrodę trzeba
nie raz szukać jak grzyba w lesie.
Kiedy okienka migają światłem
znaczy, że w izbie pali się łuczywo na kominku. Łatwo z oddali
pomylić to światło z jaśniejącym
robaczkiem świętojańskim. Domownicy w zasadzie nie znają tu
godzin gaszenia światła. Gaśnie
ono samo, jeżeli nie dołoży się
smolaka. Ludzie często zasypiają
przy jego blasku.
Takie właśnie, pozornie oddalone
światełko było tuż obok. Nasłuchujemy obmacując spojrzeniem
każdy przedmiot. Ciszę mąci jedynie lekki poszum drzew.
- Chyba śpią, ty tutaj zostań, wiesz
co masz robić, ja idę – szepnął Kazik.
Jest przy oknie, przylgnął do ściany, zagląda. Stoi nieruchomo zbyt
długo jak na obecną sytuację. Nagle przesuwa się w tył i przykłada
lufę do szyby. Słyszę brzęk szkła i
okrzyk: - Nie ruszać się, bo strzelam! Następnie daje mi znak ręką
nie odwracając głowy – do mnie!
Jestem przy oknie, otrzymuję rozkaz: - Wsadź tu karabin i pilnuj!
Przez nie zamknięte na zasuwę
drzwi Kazio wbiegł do izby. Trzymając karabinek skierowany na
pryczę, w którą i ja celowałem,
powtarzając ostrzeżenia, bokiem
podszedł pod kominek i dorzucił
łuczywo. W izbie rozjaśniło się.
Teraz widzę dokładnie, kogo trzymam na lufie. Na pryczy leży dwoje ludzi, ona i on, całkiem nadzy.
Kazik każe mu ubrać portki. On
wstaje, szuka, znajduje i wciąga.
Idzie mu to niesprawnie, trzęsą się
ręce.
-Koszulę też – dopowiada nieproszony gość. Niewiasta, zapewne
z przerażenia, zachowuje się tak,
jakby jej wcale nie było. W kołysce zaczęło płakać dziecko. Kazio

mówi dość łagodnie do kobiety,
aby się okryła, wzięła do siebie
malca i nigdzie nie wychodziła.
Nic im złego się nie stanie, jeżeli
oddadzą broń. Mężczyzna otwiera
usta, próbuje coś powiedzieć, ale
ze strachu ma zbyt ściśnięte szczęki. Kobieta, już okryta, ale jeszcze
na pryczy, mówi do męża:
- Grysza, oddaj wszystko co masz.
Po co ci to?
Mąż kiwa głową na znak zgody.
- Gdzie to masz? - pyta Kazio.
Tamten wskazuje ręką pod pryczę.
- Co tam jest?
- Nagan – wreszcie odzywa się.
- Stań tam w kącie. A wy kobieto
podajcie mi to.
Niewiasta zsuwa się z pryczy, pochyla i wyciąga spod niej broń.
Podaje Kaziowi nie podnosząc się
z klęczek.
- Dawaj naboje do niego.
- Nie ma więcej, tylko tyle co w
nagania – odpowiedział gospodarz.
- Zobaczymy. Na razie dawaj resztę broni, wiemy wszystko.
Kobieta spojrzała błagalnie w stronę męża. Zrozumiał.
- W stajni pod żłobem – powiedział.
- Głęboko?
- Nie, tylko przykryte słomą. Są w
korytku.
- Pójdę sam – zdecydował Kazik
– a ty stój w miejscu, bo widzisz?
- ręką wskazał na okno.
Wyskoczył z izby. Usłyszałem
za sobą skrzypnięcie drzwi stajennych, kątem oka spostrzegłem
błysk światła, mieliśmy latarki.
Po paru minutach postawił przy
mnie trzy karabiny i woreczek z
amunicją. Podziękował za broń,
nawet uśmiechnął się w stronę kobiety, która była wyraźnie uszczęśliwiona z takiego obrotu sprawy.
Zabronił im wychodzić z domu do
rana. Byliśmy pewni, że polecenie
wykonają.
W zagajniku, około tysiąca metrów od miejsca ostatniej wizyty
zatrzymaliśmy się na odpoczynek
i naradę. Po dwa karabiny na plecach i jeden w ręku, do tego amunicja, trochę jednak ciążyły i nie
były wygodne w nocnym spacerze. Przeliczyliśmy amunicję, było
jej około czterystu sztuk. Najbardziej cieszył nas nagan z pięcioma
nabojami. Krótka broń wygodna
jest w zaskakujących operacjach.
- Ciągniemy losy, kto będzie ją nosił – zaproponował Kazik.
- Nie! – powiedziałem zdecydowanie – przypada on tobie, bo operujesz w pierwszej linii.
Kazik nie oponował. Jest dobrze
po północy, musimy być w Wierzycy przed świtem. Mamy przed
sobą dziesięć kilometrów drogi.
Noc jest ciemna, obładowani szybko nie pójdziemy. Po półgodzinnym odpoczynku ruszamy. Broń
powędrowała do schowka, a my
po dobrym posiłku na siano spać.
Następny dzień był deszczowy, w
sam raz na spędzanie wczasów na
sianie pod strzechą. Kuzyn Mietek
przyniósł coś do jedzenia. Potem
dokonaliśmy przeglądu broni, co
było interesującym dla nas zajęciem. Zaczęliśmy rozważać, czy
to co już posiadamy przetransportować do Woronuchy. Decyzja
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zapadła w dniu następnym. Będziemy kuć żelazo póki gorące. Z
tym jednak, że przeniesiemy nasze
działania na tereny bardziej odległe. Tutaj narozrabialiśmy trochę,
lepiej nie kręcić się.
Po dwóch dniach wyruszyliśmy
na wschód, na teren nadgraniczny.
Za Frankopolem była Dermanka,
w której mieszkali Polacy i Ukraińcy. Dalej: Marenin, Bielczaki,
Strożów nad rzeką Kurczyk, i
granica państwa do 1939 roku. W
nich mieszkali już tylko Ukraińcy.
Tutaj również miałem dobrą orientację, nieraz przebywałem na tych
terenach. W Dermance była kopalnia kaolinu.
Jesteśmy na miejscu. Należy przeprowadzić wywiad, czy jeszcze
jest tu ktoś z Polaków. Przeszliśmy obok pary chałup. W jednej
paliło się światło. Podeszliśmy
na odpowiednią odległość, ukryci
nasłuchujemy, obserwujemy. Po
jakimś czasie wychodzi kobieta,
idzie wolno pod budynek gospodarczy. Wtem w drzwiach domu
ukazuje się mała dziewczynka i
woła: - Mamo, gdzie to żelazko?
Starsza pani nie odwracając się
mówi: - Zaczekaj, zaraz wrócę!
Spojrzeliśmy po sobie – Polacy!
Zachodzę pod dom, spotykam powracającą panią.
- Dobry wieczór – pozdrawiam.
- Dobry wieczór – odpowiada.
- Czy wie pani, gdzie mieszkają
Zychowie?
- Wiem, to parę kilometrów stąd.
Mieszkają na uboczu.
- Dużo mieszka tu jeszcze Polaków?
- Parę rodzin, ale trzeba chyba pomyśleć o przeprowadzce.
Podszedł do nas chłopak, młodszy
ode mnie. Przygląda mi się uważnie.
- Skąd jesteś? - pyta kobieta.
- Z Budek Usteńskich – odpowiadam bez namysłu.
- To nie tak daleko. Ale jest późno,
zanocuj u nas.
- Dziękuję, pójdę jednak do Henia
Zycha. To kolega szkolny.
Chłopak przysłuchujący się rozmowie proponuje, że może poprowadzić, bo ścieżkami nie jest
daleko.
- On poprowadzi, pokaże – przytakuje jego matka.
Zgadzam się, dziękuję i życzę dobrej nocy. Po odejściu około dwustu metrów stanąłem, błysnąłem
zielonym światłem latarki, a chłopaka poinformowałem, że jestem z
kolegą, który ma karabin, ale nie
ma czego się bać.
- Co mam się bać, mój tata też ma
karabin – odparował chłopak.
Podszedł Kazik, przekazałem mu
informacje, poszliśmy. Ze dwa kilometry za Dermanką nasz młody
przyjaciel wyjaśnił, jak mamy iść
dalej. Chciał nam towarzyszyć, ale
podziękowaliśmy mu. Zeszliśmy
z pól na łąkę, po lewej stronie był
duży zagajnik. Doszliśmy w końcu do miejsca, gdzie teren zadrzewiony wcinał się klinem w łąkę.
Po prawej stronie na wzniesieniu
stał dom z zabudowaniami gospodarczymi.
- To tu – powiedziałem.
W tym rejonie jest parę takich zabudowań, mają swoją nazwę, któ-

rej już nie pamiętam
- Co robimy? - zapytał Kazik.
- Nie mam ochoty pukać o tej porze do drzwi, jest już po północy.
Nie chodzi o Henia, ale o jego rodziców.
- Też tak myślę.
Rozejrzeliśmy się po łące. Opodal
zagajnika widniał stóg siana. Bez
słowa skierowaliśmy tam swoje
kroki. Wydrążyliśmy w nim legowisko, układając się wygodnie.
Zaczęliśmy gawędzić. Kazik pytał
o Henia.
-Dobry kolega. Skończyliśmy razem podstawówkę w Ludwipolu
w 1939 roku. Jego ojciec był wójtem gdzieś w tutejszej gminie. Ma
młodszego brata Gienka – opowiedziałem krótko o Heniu, a potem
wróciłem do sytuacji sprzed kilku
dni: - Jak myślisz Kazik, ten, co
miał te trzy karabiny i nagana, to
musiał być jakiś ważny gość?
- Na pewno, ale załamał się całkowicie przez to zaskoczenie.
- Ale powiedz mi, dlaczego pod
tym oknem tak długo stałeś?
- No wiesz, - Kazik roześmiał się –
nie chciałem im przeszkadzać, byli
bardzo zajęci sobą. Czekałem, aż
będą wolni. Długo zapamiętam tę
scenę zza okna. A przede wszystkim tę kobietę, w pewnym sensie
pomogła nam, ułatwiła sprawę.
Miała widoczny wpływ na męża.
To dlatego pożegnałeś ją tak przemiłym uśmiechem – żartowałem,
- Może i dlatego – odpowiedział.
Po ponad godzinnej pogawędce zdecydowaliśmy się na sen.
Wartę pełniłem pierwszy, bo do
Henia postanowiłem pójść około
południa, więc miałem czas rano
na wyspanie się. Kazik usnął, a
ja poddałem się rozmyślaniu. Od
tygodnia byłem już poza domem.
Powiedziałem mamie, że idę do
Głuboczanki do Romka. Jak nie
zjawię się w domu za dzień lub
dwa, matka pójdzie tam, do swoich kuzynów. Będzie w rozpaczy
nie wiedząc, gdzie się zapodziałem. Chorowała na serce, martwiłem się o nią. O ojca nie, miał żelazne nerwy. Rodzeństwa nie miałem. Moja wieś Woronucha była
jak wysepka otoczona morzem
Ukraińców. Zadawałem sobie pytanie, jak długo możemy w takiej
sytuacji przebywać, by nie było za
późno.
Tak upłynęły ponad cztery godziny,Kazik obudził się sam, nastąpiła zmiana warty. Kiedy ja otworzyłem oczy słońce nad horyzontem
sięgało punktu kulminacyjnego.
Poszedłem do Zycha. Na podwórku ujadał pies. Zobaczyłem w
ogródku starszą panią.
- Dzień dobry pani. Ja do Henia,
jestem kolegą szkolnym.
- Henia nie ma w domu – odrzekła
– jest u swojej ciotki. W domu jest
tylko Gienek. Gienek! Gienek! zaczęła wołać.
Za chwilę chłopiec ukazał się w
oknie. Zobaczył mnie, jego twarz
rozjaśnił uśmiech, uniósł rękę
wołając: - Już lecę! Uścisnęliśmy
sobie dłonie, znaliśmy się. Był to
bardzo spontaniczny, żwawy i zawsze pogodny braciszek Henia.
Zaprosił mnie do chaty. Powtórzył
to, co powiedziała matka, nie wiedział też, kiedy Heniek wróci. W
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pkoju byliśmy sami, wyjaśniłem,
wyjaśniłem więc mu krótko:
- Jestem z kolegą, musimy pogadać na osobności, są ważne sprawy. Przynieś coś do jedzenia i picia, czekamy na ciebie.
Podałem mu miejsce naszego pobytu, wróciłem do stogu. Nie upłynęła godzina, jak Gienio zjawił
się z dużą torbą wyładowaną po
brzegi prowiantem. Słonina, masło, powidła, mleko i duży bochen
chleba. Zabraliśmy się za jedzenie.
Gienek przyglądał nam się uważnie, zerkał w prawo i w lewo, aż
dostrzegł kolbę Mausera.
- O rany! Karabin! Pokażcie!
- To bierz i oglądaj – zaproponowałem.
Ostrożnie wyciągnął go z wnęki
stogu, wziął do ręki, oczy mu się
aż iskrzyły. Nagle zapytał:
- Co tu robicie z karabinem? Na
wojnę idziecie, czy co?
- Jeszcze nie, ale pójdziemy – wyjaśnił Kazik.
Ujawniliśmy Gienkowi cel naszej
wizyty. Pomyślał chwilę i rzekł:
- Heniek na pewno by wiedział.
Ja tylko jedno powiem, że te gady
mają chyba wszyscy broń i dlatego my się stąd wyprowadzamy.
Mama nie chce. Mówi, że na razie
jest spokojnie. Ale tata powiada,
że właśnie teraz należy się stąd
wynosić, póki jest to możliwe. Do
Marenina, Bielczaków i Storożowa nie radzę wam iść. Oni jeszcze
tak jawnie nie pokazują się, ale w
nocy słuchać tam strzały. Ćwiczą
chyba. W dzień to przyjeżdża policja granatowa izbiera kontyngent
zbożowy. Wczoraj była w Dermance.
- Dużo ich przyjeżdża?
- Tata mówił, że w Dermance były
trzy wozy i trzech policjantów.
Gienio wrócił do domu, żeby rodzice nie martwili się o niego.
Obiecał na drugi dzień przynieść
świeżego mleka. Przyjęliśmy propozycję lojalnie informując, że
nie wiemy, czy nas tu zastanie.
Na wszelki wypadek pożegnaliśmy się serdecznie, uściskaliśmy
go. Odszedł kawałek, obejrzał się,
pomachał nam ręką, a ja mu odkrzyknąłem:
- Wyjeżdżajcie, i to jak najprędzej.
Już go nigdy nie miałem spotkać.
Dość długo rozmawialiśmy o tym
co mamy dalej robić. O świcie sięgnęliśmy do torby z jedzeniem, a
po śniadaniu pożegnaliśmy przytulne miejsce.
W tych okolicach w ciągu dnia
można było przejść dziesiątki
kilometrów i nie być przez nikogo zauważonym. Szliśmy wolno
przez zarośla, do Marenina nie
było tak daleko, około sześciu kilometrów. Chcieliśmy być wcześnie, zająć najdogodniejszy punkt
obserwacyjny. Dzień zapowiadał
się pogodny, na niebie żadnej
chmurki. Kilka razy wychodzimy
w miejsce odsłaniające przestrzeń,
co pozwalało zachować orientację.
Po kolejnym wynurzeniu z zarośli
spostrzegliśmy Marenin, a ściślej
parę jego chałup. Naradzamy się.
Trzeba wieś obejść, wypatrzeć
bezpieczne miejsce. Zrobiliśmy
kółeczko. Zajęło nam to ponad
godzinę.
- Tu chyba będzie najlepiej – za-
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wyrokował Kazik. - Popatrz, są
trzy chałupy wyglądające pokaźniej od innych, a dalej czwarta.
Droga w tym miejscu była poszerzona, siadamy. O tej porze dnia
praca trwała w pełni, co chwilę ktoś przechodził, przejeżdżał,
trzymając w rękach widły, grabie,
kosy. Starsze kobiety przy piecach, dymi się nad strzechami z
kominów. Słońce wznosi się wyżej, w zaroślach nie widać nikogo,
wszyscy są na polach.
- Jak myślisz Franek, od której
strony nadjadą? Lepiej orientujesz
się w tym kącie nadsłuczańskim.
- Myślę, że od Bielczaków, to mała
wioseczka z rezerwowym posterunkiem – odpowiedziałem.
- Może dziś nie przyjadą po ten
kontyngent zbożowy?
- Kaziu, czy ten ich kontyngent
obejmuje zboże? A kury, kaczki,
gęsi, indyki, słonina, masło, to ich
nie interesuje?
- Głównie po to właśnie przyjeżdżają. Masz rację.
- Patrz, my tu gadamy, a tam dwie
furmanki stoją. Przyjechali właśnie od Bielczaków, z tamtej strony.
Poderwaliśmy się na nogi. Oba
zaprzęgi stoją blisko siebie i to po
naszej stronie drogi, co ułatwia
podejście. Woźnica podkładał koniom paszę. Odległość około stu
metrów, sytuacja wymarzona. Po
chwili z chałupy wychodzi policjant granatowy, w ręku trzyma
jakiś kosz, za nim kroczy staruch.
Za moment wyłania się drugi policjant z drugiej chałupy. Ten jest
sam. Karabiny mają przewieszone za plecy, przeszkadzałyby na
ramieniu, ręce muszą mieć wolne
do przenoszenia „kontygentu”.
Zbliżamy się pod samą zagrodę.
Zaprzęgi stoją przy płocie z żerdzi.
Spłoszona kura w krzewie zaczyna
gdakać. Na jednej z furmanek siedzi woźnica z batem w ręku, plecami do nas. Osłaniają nas gęste
krzewy bzu. Oglądamy płot, nie
trzeba przeskakiwać, wystarczy
pochylić się aby być po drugiej
stronie. Wygląda na to, że jest ich
dwóch. Czekamy aż będą razem
przy furmance. Podchodzi jeden,
w rękach niesie pełny worek, kładzie na wóz, otrzepuje dłonie, odwraca się plecami. Wtedy ukazuje
się drugi. Dzieli nas dosłownie
pięć, sześć metrów. Wyskakujemy
jak koty spod płotu. Obydwaj wydajemy okrzyk „łożyś!” Nie trzeba
było powtarzać, padli plackiem na
twarz. Podskakujemy, trzymamy
ich na muszce w bezpiecznej odległości. Każemy zdejmować karabiny jedną ręką i odrzucić od siebie. Robią to nieporadnie, drżą im
ręce i nie sprzyja pozycja w jakiej
znajdują się, ale jakoś polecenie
wykonali. Karabiny powędrowały
na nasze plecy. Kazik pyta leżących, gdzie są koledzy.
- Nas tylko dwóch – odpowiada
jeden z nich.
Zrewidował ich dokładnie. Krótkiej broni nie mieli. Zabrał amunicję. Woźnica siedział jak zamurowany.
- Gdzie drugi? - zapytałem go.
- Poszedł do szwagra pogadać.
Do siedzącego na wozie zbliżył się
Kazik.

- Wy kto?
- Ja gospodarz furmanki, mnie kazali jechać, ja nic nie wiem.
- Jak nie wiesz nic, to złaź z wozu.
Daj tym swołoczom po dwadzieścia pięć batów, bo my nie mamy
czasu.
Woźnica zawahał się, ale podsunięty nagan pod nos natychmiast
rozwiał jego wątpliwości rozpoczął swoją robotę.
- Tylko wylicz im tak jak powiedziałem, zaraz wrócę i sprawdzę –
rzucił Kazik.
Za moment byliśmy po drugiej
stronie płotu. Odchodziliśmy
szybko, za nami goniło tylko coraz
to słabnące chlastanie bata. Marenin zostawał za nami coraz dalej,
zwolniliśmy tempo, a za jakiś czas
usiedliśmy wybierając wygodne
miejsce. Należał nam się odpoczynek i posiłek, Gieniowego prowiantu jeszcze coś zostało. Przed
nami leżały zdobyte niemieckie
mausery oraz sześćdziesiąt sztuk
amunicji. Był to imponujący widok i tym cenniejszy,że zdobyty
w biały dzień. Na pewno niejedna
para oczu oglądała naszą akcję.
- Co byśmy zrobili, gdyby policjantów było więcej? - zapytałem.
-To samo, byle tylko byli w kupie.
Dwóch uzbrojonych, nawzajem
ubezpieczających się może wiele dokonać przez zaskoczenie i w
sprzyjających warunkach.
- To prawda, uczono nas tego
wszystkiego na obozach strzeleckich.
Zaczęliśmy radzić, co dalej. Doszliśmy zgodnie do wniosku,że
należy przerwać naszą akcję, nie
przeciągać struny. Oni też mają
wywiad. Zorientują się,że grasuje
tylko dwóch, zorganizują zasadzkę. My tak na pewno byśmy zareagowali. A więc co? Wracamy?
Wracamy!
Woronucha
Wieżyca pogrążona była we śnie
kiedy wchodziliśmy po drabinie
na swoje legowisko. Mietek już
spał, ale obudził go szelest siana.
Był tak zaciekawiony, że musieliśmy mu wszystko opowiedzieć.
- Was tak prosiłem, żebyście wzięli mnie ze sobą – westchnął.
- Nie martw się Mietek, mamy i
dla ciebie zadanie – odrzekł Kazik.
- Naprawdę?
- A ile lat masz Mieciu?
Nie odpowiedział od razu. Można
by pomyśleć – liczy na palcach.
Albo coś kalkuluje. Wreszcie wydusił z siebie;
- Właściwie to zaraz będzie siedemnaście.
- Coś z rachunkami u ciebie nie
najlepiej – wybuchnęliśmy śmiechem – zaraz, to znaczy za ile, za
godzinę, za dwie?
- A jak za pół roku, to co? - Mietek
był wyraźnie zdenerwowany.
-Dajmy temu spokój. Nie będziemy targować się o pół roku, kiedy
i tak do osiemnastu brakuje trzy
razy tyle – spokojnie odpowiedział
Kazik i dodał: - Sprawa jest poważna. Właściwie nie powinniśmy
narażać ciebie na ryzyko. Ale są
okoliczności, w których najlepiej
tobie można powierzyć tę sprawę.
Jeśli wyrazisz na to zgodę.
- Zgadzam się na wszystko, może-

cie mi zaufać.
- Znasz dobrze drogę do Woronuchy?
- Znam. Z tatą jeździłem kilka razy
na targ do Międzyrzecza przez
Woronuchę. Kowal Piotrowski
oprawiał nam nawet koła do wozu.
- Dobrze Mieciu, trzeba w nocy
przewieźć nam broń.
- To ci dopiero niespodzianka! wypalił Mietek – od paru dni myślałem, że tak będzie. Konie mamy
dobre, godzinę tam, godzinę z powrotem, i po wszystkim. Ale jeden
karabin zostawicie?
- Dobrze, ale pod warunkiem, że
później powiesz o nim ojcu. On
lepiej będzie wiedział kiedy i do
czego użyć go.
Ustaliliśmy, że ruszamy jutro o
północy. Wóz będzie podstawiony w dogodnym miejscu, wysłany
sianem, konie nakarmione przed
wyjazdem. Poszliśmy spać.
Dzień następny zleciał nam na różnych pogawędkach. Siedzieliśmy
na swojej „sianowej” kwaterze
nie mając ochoty opuszczać jej.
Po dwudziestej drugiej wóz przetoczony został w ustalone miejsce,
a przed północą broń umieszczona na furmance z gotowym już
zaprzęgiem. Ruszamy. Zagrodę
opuszczamy wolno. Po ujechaniu
pięciuset metrów Miecio puszcza
konie w drobny kłus. Noc jest
pogodna i mimo osłony leśnych
drzew droga jest widoczna. Kazio
usadowił się przy Mietku obejmując obserwację od przodu, ja zaś
siedząc plecami do nich obserwowałem tyły. Kłusaki rwą przed
siebie ochoczo, woźnica nawet powstrzymuje je w zbyt wyboistych
miejscach. Nie rozmawiamy ze
sobą wczuci w niecodzienny nastrój. Przerzedzają się drzewa,
przed nami kolonia Zastawie, a dalej po prawej stronie Głuboczanka.
Pomyślałem o Romku, zapewne
smacznie śpi. Gdyby wiedział, na
pewno czekałby na nas. W Głuboczance przejeżdżamy mostek
na małej rzeczułce, skręcamy w
prawo na Chmielówkę. Po trzech
kilometrach zatrzymuję furmankę.
Schodzę i mówię:
- Zaczekajcie chwilę. Tutaj w prawo jest młyn nad rzeką Smorodynką. Lepiej byłoby przejechać ją w
tym miejscu, niż w Chmielówce,
to wieś ukraińska.
Po chwili wracam, pytam Miecia:
- Jakie masz konie? Jeśli są płochliwe nie przejdą przez mostek,
jest trochę dziurawy.
- Przejdą – odpowiada woźnica.
Skręcamy w prawo, jesteśmy przy
młynie. Woda spadająca z zapory trochę niepokoi konie. Strzygą
uszami, stawiają słaby opór. Mietek jest pewny siebie, trzaska z
bata. Zadudniło – i już jesteśmy
po drugiej stronie. Przed nami las,
a w nim dróżka uczęszczana tylko przez tutejszych. Zaprowadzi
do Rudni koło Smolarni omijając
Chmielówkę.
Miecio puszcza wolno konie, niemożliwe jest kierowanie nimi na
takiej drodze. Idą same. I tak bez
woźnicy ujechaliśmy ze trzy kilometry. Wreszcie jesteśmy na ujeżdżonej drodze Ludwipol – Rudnia.
Miecio znów obejmuje kierownictwo nad końmi, podrywa je
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do biegu i jest już Rudnia. Mijamy skrzyżowanie Chmielówka –
Duża Sołpa – Ludwipol – Woronucha. Jedziemy szerokim traktem
przygotowanym do budowy drogi
bitej. Tutaj znam każdy wystający
korzeń, przebiegałem tędy każdego dnia do szkoły. I oto widnieją
już pola kolonii. W lewo od traktu,
w odległości około pięciuset metrów, na samym skraju lasu mieszka stryj Kazimierz. Skręcamy w
lewo, podjeżdżamy wolno, stajemy w pobliżu stodoły.
- Panie Marcinkowski, jesteśmy
więc na miejscu! - zwraca się do
mnie Kazik.
- Tak jest, panie Żukowski – odpowiadam z tą samą gracją. - Proszę
na mnie chwilę poczekać, obudzę
służbę.
Wyruszając z Kaziem na akcję
szepnąłem Rysiowi, żeby spał na
sianie do mojego powrotu. Zaczął
szczekać pies Morus. Uciszyłem
go. Skrzypnęły wrota, stanąłem na
klepisku.
- Rysiek! Rysiek! - wołałem cicho.
W odpowiedzi usłyszałem pytanie: - Franek?
- Tak, choć szybko!
Po chwili zjechał niemal po drabinie i stanął przede mną.
- Gdzie ty tak długo byłeś?
- Potem pogadamy. Chodź.
Wóz podjechał bliżej, broń powędrowała do plewnika pod ułożone deski stanowiące podłogę.
Rozgarnęliśmy plewy na całą ich
powierzchnię. Uścisnęliśmy się z
Mietkiem.
- Bywaj zdrów, szczęśliwej podróży.
Kazik odciągnął mnie na stronę i
mówi:
- Franek, nie możemy puścić go
samego. Wracam z nim, zamelduję
się jutro wieczorem.
- Dobrze, będę czekał. Wyskoczę,
jak tylko zaszczeka pies. Podejdź
jednak od tyłu stodoły, tam są małe
drzwi, będą otwarte.
Uścisk dłoni: Cześć! Cześć! Kazio wskakuje na furmankę. Mietek
popuszcza lejce i znikają w mroku.
Zostałem z Ryśkiem, poszliśmy
spać na siano. Ale wcześniej musiałem mu wszystko opowiedzieć.
- Prawie żałobę obchodziliśmy już
po tobie. Nie wspomniałem ani
słowem, że trochę orientowałem
się, co robisz. Z tym było mi źle.
Rysiek jeszcze coś mówił, ja usypiałem. Gdy przebudziłem się
przez szczeliny przedzierało się
jasne światło, słońce było wysoko.
Zjawił się Rysiek i zapytał, czy idę
do domu. Kusiła bliskość, zaledwie pół kilometra, ale musiałem
jeszcze poczekać na Kazika. Mijały długie godziny, opowiadałem
Ryśkowi o naszych wypadach po
broń, był zafascynowany. Wreszcie zapadł zmrok. Nasłuchiwaliśmy, pies Morus nie szczekał.
Minęło jeszcze trochę czasu zanim
usłyszałem lekki szmer przy bramce tylnej ściany stodoły. Pochyliłem się nad drabiną.
- Masz jabłka? - zadałem pytanie.
- Mam i nie mam – padła cicha odpowiedź.
To było nasze hasło! Za chwilę był
przy mnie na sianie.
- Wszystko w porządku Kaziu?
- Tak – usłyszałem odpowiedź
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– wszystko w jak najlepszym porządku. Mieliśmy tylko trochę
gimnastyki przy przejeździe przez
ten mostek przy młynie. Brak było
w nim jednej deski i tym razem
nie chciały wejść. Musiałem brać
siwaka za uzdę, resztę zrobił bat
i jakoś przeskoczyliśmy. Po przyjeździe wszystko poszło na swoje
miejsce, konie i wóz, a my na siano spać. Dziś wieczorem pożegnałem Mietka, no i jestem. Po drodze
nie spotkałem nikogo, widziałem
jedynie pasące się konie na łące w
Rudni.
Zjedliśmy przyniesioną przez Ryśka kolację.
- Jutro muszę pokazać się w domu.
- To ty jeszcze nie byłeś? - zdziwił
się.
Następnego dnia około godziny
dziesiątej wszedłem przed dom i
znów opadły mnie psy, jak po powrocie z Równego. Pomyślałem,
ile będzie jeszcze takich powitań?
Wchodzę do kuchni, mama pochylona nad piecem, odwraca się
i nagle oczy ma pełne łez. O nic
nie pyta, tylko płacze. Objąłem ją
wpół.
- Mamo nie płacz, przecież jestem,
nic mi nie jest. Byłem u Romka, a
potem u innego kolegi.
W takiej sytuacji zastaje nas ojciec, który wchodzi z podwórka.
Usiadł ciężko na taborecie przecierając dłonią coś pod okiem. Mama
pomału uspokaja się i zaczyna głosić „litanię” skierowaną do mnie.
Przyjmuję ją pokornie i ze zrozumieniem. Ojciec nie wytrzymuje:
- A przestańże wreszcie gdakać –
rzuca spluwając przed siebie jak
z dubeltówki. Po chwili mówi do
mnie: - A ty źle skończysz, jak będziesz łaził czort wie gdzie!
- Tato!... - chciałem coś powiedzieć, ale ojciec machnął ręką niby
pojednawczo i mruknął: - No, już
dobrze.
Westchnąłem z ulgą. Po śniadaniu
ojciec mówi do mnie:
- Zwieziemy siano, będzie na dwa
razy.
- To ja idę zaprzęgać konie.
- Idź, a ja wbiję dwa zęby do grabi,
bo wyłamane.
Wyleciałem z domu jak na skrzydłach, uwinąłem się sprawnie
koło zaprzęgu. W stosunku do
rodziców i w ogóle do starszych
miałem wielki respekt. Słowo ich
było święte. Nie bałem się kary
cielesnej, a takowe zdarzały się,
natomiast słowo mogło być dla
mnie najdotkliwszą karą. Zwieźliśmy siano. Po obiedzie pomagałem przy wybieraniu miodu w
pasiece. Mieliśmy ją wspólnie ze
stryjem Stanisławem, który mieszkał z nami pod jednym dachem.
Dom był duży, dwurodzinny, kryty
blachą. Pozostałe budynki gospodarcze miały pokrycie ze słomy.
Mieszkania były dwupokojowe,
z przedsionkiem i wspólną werandą od strony od strony frontowej. Zabudowania były okolone
sadem ogrodzonym częstokołem
oraz sztachetami. Ojciec posiadał
ponad trzy hektary ziemi uprawnej. Do wybuchu wojny służył w
leśnictwie jako gajowy. Był niezłym myśliwym,żyło nam się więc
względnie dobrze. Stryj Stanisław
dzieci nie posiadał, byłem więc w
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tym dwurodzinnym domu jedynym dzieckiem. Stąd nic dziwnego, że kiedy stryjowie zobaczyli
mnie w ogrodzie powtórzyła się
mniej więcej podobna scena powitania.
Ani ojciec, ani stryj Stanisław nie
byli legionistami, służyli u cara
Mikołaja. Tata odbywał służbę aż
we Władywostoku, stryj Stanisław
też gdzieś daleko na wschodzie.
Zanim wrócili w rodzinne strony było już po pierwszej wojnie
światowej. Z tego chyba powodu
nie znaleźli się na liście deportowanych na Sybir w 1940 roku.
Młodsi bracia ojca, Władysław i
Walerian, byli kawalerami i pracowali na posadach państwowych.
Pierwszy w Równem, drugi w
Korcu, ale ze stałym miejscem
zamieszkania tu w Woronusze.
Obok, tuż przy lesie, mieszkał
młodszy po Stanisławie brat Kazimierz z żoną i czworgiem dzieci.
Najstarszym z nich był Rysiek,
młodszy ode mnie o jeden rok, a
pozostali to Henio, Czesio i Alina. Wszyscy trzej bracia posiadali
podobną powierzchnię uprawną
ziemi jak ojciec. Kazimierz trudnił
się również myślistwem. Stanisław pracował do wojny w gminie międzyrzeckiej jako sekretarz.
Zamieszkiwał tu jeszcze jeden
brat ojca, Bronisław. Jego dom i
gospodarstwo położone było po
drugiej stronie kolonii, w kierunku
na Szczekiczyn – Międzyrzecz. W
jego sąsiedztwie były jeszcze dwie
dalsze pokrewieństwem rodziny
Marcinkowskich. Stryj Bronisław
służył w legionach, wiele przeżył.
W tymże regionie zgrupowanych
było również parę rodzin Piotrowskich.
Wieczorem miałem spotkać się z
Kaziem, który przebywał na legowisku w stodole u Ryśka. Zobaczyłem, że ojciec ze stryjem siedzą pod lipą o czymś rozmawiają
i ćmią skręty. Mama coś robiła w
ogródku. Wszedłem do mieszkania, potem do spiżarni i... kolacja
dla Kazika była gotowa. Byliśmy
zgodni co do tego,że tuż po powrocie lepiej nie pokazywać się razem. Po co wzbudzać podejrzenia.
Pewne sprawy do pewnego czasu
muszą być znane tylko nam.
- Mamo, idę spać na siano, takie
ciepłe noce, siano pachnie.
- No to idź, weź ten koc w paski,
zaraz dam prześcieradło i poduszkę.
Po chwili trzymałem koc z zawiniętą w nim ukradkiem kolacją dla
Kazika.
- Dobranoc mamo.
- Dobranoc synu.
Ile ciepła i troski mieściło się w
tym ostatnim słowie. Gdy pamięcią przybliżam tamte dni, słyszę to
słowo.
Poszedłem do stodoły, wszedłem
na siano i przygotowałem sobie
posłanie. Następnie wyszedłem
tylną bramką w kierunku lasu.
Takie tylne bramki były niemal w
każdej stodole. W okresie omłotów ustawiało się na zewnątrz
przed bramką kierat, który łączono
żelaznymi drągami z młockarnią
stojącą na klepisku.
- Cześć Kaziu, jak się miewasz?
- Doskonale, tylko nudno tutaj.

- Jutro nie będziesz nudził się,
przyjdziesz do mnie oficjalnie w
odwiedziny. Około godziny dziesiątej będę gdzieś w ogrodzie, a ty
wejdziesz do mieszkania i zapytasz o mnie.
- Zgoda Franek, ale dzisiaj musimy omówić bardzo ważną sprawę.
Trzeba zorganizować konspiracyjną grupę bojową, dobrać kolegów
odważnych i zdyscyplinowanych.
Przecież tu są strzelcy i strzelczyki. Ty znasz ich wszystkich, musisz wziąć do na siebie.
- Nie muszę nawet zastanawiać się,
już ich wyliczam. Ze strzelców:
Antek Kowalski, Bolek Kotwicki, Bolek Feliszek, Józef Opara,
Kazik Feliszek, Bolek Murawski,
Józek Brusiło, Marian Piotrowski,
oraz przede wszystkim mój sąsiad
Teofil Kowalski. Strzelczyki to:
Wicek, Stasio, Kazio i Antoś Piotrowscy, Janek Zabłocki, Janek,
Witold i Antek Marcinkowscy.
Następnie z pobliskiej sady Horobiówki moi kuzyni: Janek i Walek
Marcinkowscy. Na razie wystarczy, ale koniecznie trzeba dodać
jeszcze trzech: Ryśka Marcinkowskiego,Kazia Żukowskiego, no i –
Franka Marcinkowskiego.
- To ładnie z twojej strony, że o nas
nie zapomniałeś – roześmiał się
Kazik. - Zrobimy wkrótce zbiórkę,
omówimy zadania, wybierzemy
dowódcę obrony, złożymy przysięgę, rozdamy broń.
Na omawianiu tych planów zleciało nam parę godzin, zanim
pożegnałem Kazia i odszedłem
na własne posłanie. Po śniadaniu
udałem się do pasieki. Po drugiej
stronie płotu znajdował się ogród
i zabudowania naszych sąsiadów
i zarazem przyjaciół, państwa Kowalskich. Sprowadzili się tutaj po
pierwszej wojnie z kieleckiego.
My natomiast jesteśmy wołyniakami z dziada pradziada. Sąsiedztwo nasze układało się w taki
sposób, jakiego można każdemu
życzyć. Rodzina Kowalskich była
nad wyraz pracowita, pobożna,
uczciwa i każdemu gotowa przyjść
z pomocą. Ich patriotyzm mógł
być wzorem dla innych. Poza gospodarzeniem ojciec rodziny trudnił się bednarstwem. Mieli dzieci:
Teofila, Janinę i Jadwigę. W ich
domu mieściła się pierwsza po
odzyskaniu niepodległości szkoła. Właśnie tutaj uczęszczałem do
pierwszej i drugiej klasy. Dopiero
w latach trzydziestych wybudowano nową, już czteroklasową
szkołę. U państwa Kowalskich
odbywały się nabożeństwa majowe, przedwielkanocne „gorzkie
żale”, a także wieczornice i zabawy. Młodzież i starsi zbierali się w
dużej kuchni, aby zagrać w „remika” albo „66”. Pan Kowalski lubił
opowiadać bajki i inne opowiastki
z życia wzięte, chociaż zwykle był
to człowiek małomówny, zawsze
skupiony, poważny i nigdy nie
udało mi się zobaczyć jego uśmiechu. Bywając w domu wpadałem
do nich codziennie, przeważnie
wieczorami, aby spotkać się z koleżankami i kolegami.
Siedząc w cieniu leszczyn w ogrodzie spoglądałem co co chwilę w
tamtą stronę. W końcu od strony
domu doleciało wołanie:
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- Franek! Franek! - był to głos
mamy, więc odkrzyknąłem:
- Idę!
- Kolega przyszedł do ciebie, jest
w pokoju – poinformowała mnie.
- Idź, a ja przygotuję jakiś poczęstunek.
Na Wołyniu przyjęty był zwyczaj, że gdy ktoś zagościł w progu domu, podejmowano go czym
chata bogata. Wszedłem do pokoju, Kazio spoglądał w okno i
podziwiał pasiekę. Wymieniliśmy
zaledwie parę zdań, a mama już
wchodzi i stawia na stół masło,
ser, śmietanę. Następnie pojawia
się talerz miodu i świeżo kiszone
ogórki. Miód przegryzany ogórkami – jest to po prostu pycha! Do
tego herbata świeżo zaparzona w
samowarze.
Po posiłku poszliśmy do ogrodu,
w którym aż huczało od pszczół.
Te, które wracały z lasów i łąk obciążone nektarem, płynęły gęstą
ławą nisko nad ziemią. Wylatujące na zbiór mknęły górą. Czasami
któraś bzyknęła nad uchem, zakrążyła parę razy i znikała w pośpiechu. Usiedliśmy w moim ulubionym kąciku, pachniało tu woskiem
i miodem.
- Franek, musimy załatwić sprawy,
o których rozmawialiśmy wczoraj.
Przede wszystkim trzeba będzie
przeczyścić i zakonserwować
broń. Podzielić ją na dwie kryjówki. Tam gdzie jest obecnie nie
może pozostawać dłużej. Kiedy
dokona się podziału, każdy odpowiadał będzie indywidualnie za
swoją broń. Dziś wieczorem pójdę
do domu. Najpóźniej jutro w nocy
lub nad ranem wrócę. Muszę zobaczyć, co dzieje się z moją rodziną,
miała wyprowadzić się do Korca.
Tam pozostawać dłużej nie może.
Czuję, że rodzice zwlekają z przeprowadzką. Jak ich jeszcze zastanę, sam załaduję wóz, każę wsiadać, a sam wracam tutaj. Moim
miejscem teraz jest las. Powstają
oddziały partyzanckie, pójdziemy do nich. Polska żyje,choć jest
w niewoli. Musimy przetrzymać,
wytrwać, nie dać się nacjonalistom ukraińskim. Hitler połamie
zęby na wschodzie. Zaatakujemy
go od tyłu, potem pogonimy aż do
Berlina. Może to jeszcze potrwać,
ale zwyciężymy.
Słowa Kazika trafiały celnie w
moje odczucia. I mnie ogarnął płomień żądzy walki na śmierć i życie
z wrogami mojej Ojczyzny. Od
razu zadeklarowałem swoją ochotę dołączenia do niego. Po chwili
namysłu Kazik odpowiedział:
- Nie. Musisz być teraz tutaj, pilnować naszej zdobyczy.
W pasiecie ukazał się ojciec zaglądając do uli. Potem podszedł
do nas zdejmując sitko ochronne
z głowy. Odpowiedział na pozdrowienie Kazika i usiadł przy nas na
ławce obcierając rękawem spocone czoło.
- To mój kolega, – przedstawiłem
mu Kazia – poznaliśmy się na obozie za Wilnem. Mieszka w Charaługu.
- W Charaługu? - ojciec przerwał
zwijanie tytoniowego skręta i popatrzył uważnie na Kazia. - Znam
tam wszystkich, ty chyba z Żukowskich?

- Tak, jak pan zgadł?
- Nu jak, przecież podobny do
ojca jak kropla wody, a Polaków
tam jak na lekarstwo, to tak trudno
zgadnąć? - uśmiechnął się. - Jak
byłeś mały to nie raz widziałem
cię w domu, a potem już nie.
- Byłem na kwaterze w Korcu, tam
chodziłem do szkoły. A potem w
Równem do gimnazjum.
- A jak tam twój ojciec, dawno go
nie widziałem?
- Trzyma się doskonale, zdrowo.
- Za naszej kawalerki spotykaliśmy się często. To kawał chłopa.
Tobie też niewiele brakuje. Nachodziliśmy się razem po lesie z
dubeltówką, lubiliśmy polować. A
trzeba powiedzieć, dobrze strzelał.
Bywaliśmy też na zabawach, na
weselach.
Pociągając skręta przerwał na
chwilę, nad czymś zamyślił się.
Potem zaczął uśmiechać się, a w
końcu coraz mocniej śmiać. Spojrzał na Kazia i powiedział:
- Kiedyś umówiłem się twoim
ojcem i poszliśmy na zabawę na
Budki Usteńskie. Mam tam krewniaków i znajomych, więc trochu
wypili, no i do tańca. A trzeba powiedzieć,że ponałaziło się tego z
chutorów i osad tyle, że palca nie
było gdzie wsadzić. Dziewczęta w
Budkach ładne i zdrowe jak krew
z mlekiem. Upatrzyłem sobie jedną,biorę za rękę i dawaj w tany.
Ale podchodzi jeden Ukrainiec i
chce „odbijanego”. Dziewczyna
szturcha mnie w bok i mruga, że
nie, ona ze mną chce tańczyć. To ja
dalej! On znów podchodzi i klaszcze w ręce. Zdenerwowało mnie
to i mówię: „poszed won!, bo jak
klasnę, to nie wstaniesz”. On mnie
po głowie. Odsunąłem dziewczynę, jego za gardło, na podłogę i
pod kolano. Jego koledzy na mnie.
Zobaczył to twój ojciec, złapał za
taboret, przyskoczył. Złapałem za
drugi. Matko Boska, co się tam
zrobiło! Okna powyłamywali tak
uciekali. Zostali tylko muzykanci
pod stołem. Twój ojciec mówi do
mnie: „No co, Dominik, przyszli
my na zabawę, zabawy nie ma”. Ja
do niego: „Zaraz będzie”. Wołam:
„Muzykanci, grać!” Oni wyłażą
spod stołu i zaczynają grać. Wychodzę na podwórko, stoją koledzy. „No to chłopcy, zwołujcie
dziewczęta i zabawa od nowa!”
Dopiero wtedy zaczęła się zabawa.
Bez klaskania, i luźno było. Najstarsi ludzie nie pamiętali takiej
zabawy.
Słuchając opowiadania pokładaliśmy się od śmiechu.
- Jak ci na imię?
- Kazimierz.
- Pozdrów serdecznie ode mnie
swojego ojca. Ale jeszcze pobędziesz u nas.
- Dzisiaj wracam, mamy wyprowadzić się do Korca, w naszej wsi
jest niebezpiecznie.
- Macie rację, my też długo tu nie
usiedzimy. Nie wiem nawet, czy
przezimujemy. Mówisz, że dzisiaj
chcesz wracać. To idę przygotować trochę miodu, zaniesiesz rodzicom.
Ojciec podniósł się z ławeczki i
poszedł w stronę domu.
- Twój tatko to wesoły i miły człowiek – zauważył Kazio. - Słuchać
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można go całymi godzinami.
- O tak, lubi opowiadać i ma też
o czym. Zwiedził kawał świata,
był pod Japonią, zna Mandżurię.
Wracał stamtąd przez kraje południowe.
- Przyjemnie jest wiedzieć, że nasi
ojcowie byli w takiej przyjaźni.
Nie wiedziałem o tym – przyznał
Kazik. - Wiesz Franek, jak przeżyjemy tę wojnę, nigdzie stąd nie
ruszymy. W każdym bądź razie ja
pozostanę tu na zawsze.
- To piękna ziemia i nasza rodzinna. Ja też nie opuściłbym jej za
żadne skarby świata – powiedziałem.
Przyszedł Rysiek, potem przybiegła jego siostra Alinka. Przyniosła piłkę, więc pograliśmy trochę.
Było bardzo wesoło, Kazik popisywał się swoją zręcznością, a
Alinka mu nie ustępowała. W tym
czasie pod parkan podeszła Janka
Kowalska.
- Franek! - zawołała. - gdzie się
ostatnio podziewałeś? Dawno nie
byłeś u nas.
Przedstawiłem jej Kazia, ale ona
zamiast podać mu rękę odparła:
- Nie wypada witać się przez płot,
to zła wróżba. Chodźcie do nas,
jest parę koleżanek i kolegów,
zbliża się wieczór, porozmawiamy, pośpiewamy.
Rzeczywiście było bardzo miło.
Kazik przypadł wszystkim do gustu, podbił serca dziewczyn. Kiedy wstał z ławki aby się pożegnać,
nie chciano go puścić. Musiał im
solennie przyrzec, że najpóźniej
za dwa dni zjawi się ponownie.
Dopiero wówczas rozwarło się
kółeczko dziewczyn, w którym się
znajdował.
Odprowadzałem go pod Horobiówkę. Szliśmy wolno, nie było
potrzeby spieszyć się. Wymienialiśmy między sobą jakieś zdania,
ale rozmowa nam się nie kleiła.
- Stąd już niedaleko – powiedział
Kazik. - Jeszcze tylko Puzerewo i
już mam Charług. No to żegnam
cię Franek. Dzisiejszy dzień był
tak przyjemny, oby więcej takich
było mi dane przeżyć. Wracam
pojutrze, czekają nas poważne zadania.
Padliśmy sobie w ramiona, potem
mocny uścisk dłoni. Ruszył przed
siebie wolno, potem przystanął
na moment, odwrócił się, pomachał ręką. Odpowiedziałem mu
gestem ręki. Stałem dość długo,
patrzyłem za nim. Dziś szedł jakoś wolno, jakoś dziwnie ociężale.
Nawet gdy już zniknął widziałem
go oczyma wyobraźni. Ogarnęło
mnie jakieś złe przeczucie, które
podszeptywało słowa: „rozdziela
was nie tylko odległość na ziemi,
rozdzielił was czas, który jest nieskończony”.
- Nie! - powiedziałem sobie w duchu, i zawołałem ile miałem sił: Kazik! Kazik! Kazik!
Ale wołanie to pozostało bez odpowiedzi.
Nie chciało mi się spać. Czułem
jakiś wewnętrzny niepokój. Odpędzałem jak mogłem złe myśli.
W końcu stwierdziłem, że jestem
przewrażliwiony i mam za bujną
wyobraźnię. Poszedłem na siano,
usnąłem nad ranem. Sny miałem
koszmarne.
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O samego rana lało. Ciemne
chmury zasnuwające niebo zapowiadały deszcz na dłużej. Było
już po dziesiątej,gdy wszedłem do
kuchni. Mama podała śniadanie.
- Nie wychodź z domu. Będziecie
z ojcem wirować miód, wczoraj
wybrał parę ramek z uli – powiedziała.
W pokoju ustawiłem wirówkę i
obok niej beczułkę. Przyszedł ojciec i zaczęliśmy wirować miód.
Po obiedzie poszedłem do stajni,
wyrzuciłem nawóz i przyniosłem
świeżej słomy. Mogłem wszystko
robić, byleby czas mijał szybciej.
Potem zabrałem się za czyszczenie
konia. Głaskałem szpaka dłonią po
karku, później objąłem go za szyję
i powiedziałem mu do ucha: „Jak
będę szedł do partyzantki, to zabiorę cię ze sobą”. Szpak jakby to
zrozumiał, prychnął raz i drugi na
znak zgody. Po kolacji poszedłem
do stryja Kazimierza. Było mi tam
raźniej, nie czułem się tak samotnie z Ryśkiem, Heniem, Czesiem i
Alinką. Późnym wieczorem przyszedłem na swoje siano. Tu ma
wrócić Kazik. Mówił,że może dziś
nad ranem, ale na pewno zatrzymała go przeprowadzka do Korca.
Nocą będzie na pewno.
Nie pojawił się w ciągu całego
następnego dnia. Przeczuwałem
wszystko najgorsze. Podejmuję
więc decyzję, która wydała mi się
najważniejszą w tej sytuacji – trzeba zmienić kryjówkę broni. Idę do
Ryśka, mówię mu o swej decyzji.
- Ja też tak myślę – potwierdza.
Zabieramy się do roboty. Deski, piła, gwoździe, młotek – idą
w ruch. Zbijamy coś w rodzaju dwóch koryt. Przenosimy do
plewnika i tam ładujemy do nich
broń z amunicją. W nocy pada
deszcz, co nam bardzo sprzyja.
Chwytamy jedną skrzynię i łopatę.
Idziemy w głąb lasu pod bagienko Stójłyczko. W nadbagiennej
gęstwinie kryjemy nasz bagaż,
pod warstwą ziemi i mchu, przykrywając go przedtem kawałkiem
papy. Z następną skrzynią idziemy
w nieco innym kierunku, pod pagórek. Uwinęliśmy się sprawnie
i szybko. Wracamy do mojej stodoły. Nie śpimy do rana, czekamy.
Nad ranem przestał padać deszcz,
dzień budzi się pogodny. Minęły
trzy noce,Kazika nie ma.
Samoobrona
Idę do stryja Waleriana i ujawniam
mu wszystko. Tutaj przecież ukryta jest broń i w razie czego właśnie
tutaj najpierw wpadną. Stryj moje
informacje przyjął bez paniki, popatrzył tylko na mnie i powiedział:
- A toś taki synu! Widzę, że nie
tracisz głowy. Dobrze zrobiłeś
mówiąc mi o tym. Teraz będziemy musieli wypatrywać z której
strony wpadną i uciekać w las. A
że spalą dom, czort go brał! I tak
spalą, wcześniej czy później.
- Stryj zawiadomi o tym mojego
ojca i stryja Stanisława, czy ja sam
mam powiedzieć?
- Zrobię to lepiej od ciebie, bądź
spokojny. Broń dobrze zabezpieczona?
- Dobrze.
- Sprawdzę to któregoś dnia. Od
dziś, od tej godziny, na warcie!

Dzień i noc, poniał?
Stryj lubił tym słowem kończyć
zdanie.
Kazik przepadł jak kamień w wodzie. Wieczorem poszedłem do
Kowalskich. Na ławce siedziały
Janka z Jadzią i kuzyn, a mój dobry kolega Antek Kowalski. Jadzia
zapytała o Kazika.
- Jeszcze nie wrócił i nie wiem kiedy wróci – odpowiedziałem cicho.
Siadłem obok nie podejmując rozmowy. Zauważyły to dziewczyny.
- Musicie znać sytuację. Jesteśmy
zagrożeni. Mam broń. Nie mówię
ile i skąd pochodzi, Kazik ma też.
Sam z naganem poszedł do domu,
miał wrócić i do dzisiaj go nie ma.
Musimy być czujni i ostrożni.
Zapadło milczenie. Nadszedł Teofil, popatrzył na nas.
- Co wy tak? - zapytał siadając
przy nas. Jadzia pochyliła się ku
niemu i coś mówiła półgłosem. Po
chwili dał się słyszeć jego syk:
- Psie krwie!
Rozeszliśmy się późną nocą. Na
ławce pozostał Teofil, by czuwać
do rana. Szedłem z Antonim w
kierunku drogi. Na rogu parkanu
stanęliśmy na chwilę, tu mieliśmy
się rozstać.
- Franek, gdybyś miał coś więcej
do powiedzenia, możesz mi zaufać. Znasz mnie, możesz na mnie
liczyć w każdej sytuacji.
- Wiem o tym Antek. Musimy o
wielu sprawach porozmawiać, ale
jeszcze nie dziś. Bądźmy na razie
czujni.
Następne dni upłynęły bez żadnej
wieści o Kaziku Żukowskim.
Aż nagle przyszła tragiczna wiadomość. Kazik został ujęty przez
policję ukraińską i uwięziony na
posterunku żandarmerii. Dziś w
godzinach popołudniowych trzy
furmanki z policjantami i żandarmerią niemiecką przejechały przez
kolonię Woronuchę od strony Międzyrzecza kierując się w stronę
Charaługa. Przy samej drodze stały zabudowania braci Skibińskich,
Feliksa i Adolfa. Tam żandarmi
zatrzymali na drodze jakąś kobietę, która widziała na wozie zakutego w kajdany młodego mężczyznę
mającego ślady pobicia. W domu
Skibińskich był w tym czasie
Adolf. Widząc furmanki z policją
zaczął uciekać w kierunku lasu.
Spostrzegli go policjanci, dogonili
i zabrali ze sobą do Charaługa. Po
upływie jakiegoś czasu przyszła
także wiadomość od Ukrainki z tej
wsi, że Kazik został ujęty w nocy
przy swoim domu przez czatujących tam policjantów, miał broń i
był na policji katowany.
Kazimierz Żukowski zginął męczeńską śmiercią oddając swoje
dwudziestoletnie życie. Nie oddał
jednak naszej tajemnicy, zabrał ją
ze sobą do grobu. Przypomniałem
sobie jego słowa wypowiedziane
w pasiece podczas naszego ostatniego spotkania: „Wiesz Franek,
jak przeżyjemy tę wojnę, nigdzie
stąd nie ruszymy. W każdym bądź
razie ja pozostanę tu na zawsze”. I
pozostał na zawsze.
Siedzieliśmy na ganku domu
państwa Kowalskich. W liściach
drzew szumiało od mżawki deszczu, który w południe przerwał
pracę w polu. Nastrój był przy-

gnębiający, od czasu do czasu
ktoś coś powiedział, zaprzeczył,
przytaknął. Teofil powtarzał co
chwila swoje „psie krwie”. Innego
przekleństwa z jego ust nigdy nie
słyszałem.
- Wygląda na to,że Kazik nic im
nie zdradził – zauważył Antek.
Mijały tygodnie i nic się nie działo. W okolicach panowała względna cisza. Jedynie w porze nocnej
wpadali tu i ówdzie do domów
rabusie zabierając co wpadło im w
ręce. Potem apetyty rabusiów rosły i napady zdarzały się w biały
dzień. Kiedyś przyszli przed zmrokiem i do nas. Było ich czterech,
prowodyr w ręku trzymał nagana.
Potrząsając nim żądał od ojca broni. Ojciec stwierdził, że broń zdał
sowietom i okazał pokwitowanie.
Wprawdzie tak było, tyle że tata
miał dwie fuzje i jedną ukrył. Dali
mu więc spokój. Zabrali jednak co
się dało. Jednego ojciec rozpoznał,
ale ten wcale się tym nie krępował. Byli z Dużej Sołpy. W końcu
zaczęli poczynać sobie coraz to
śmielej. Wyprowadzali z obór inwentarz żywy a przy okazji niejednego gospodarza pobito do utraty
przytomności. Niektórzy mieszkańcy kolonii zaczęli przygotowywać się do wyprowadzki. Jesień
była ciepła, pogodna. Ziemia wołyńska leży w strefie klimatu kontynentalnego charakteryzującego
się wczesną wiosną, upalnym latem, jesienią długą i ciepłą, natomiast zimą śnieżną i mroźną.
Podejmuję decyzję o rozdziale
broni. Zawiadamiam najbliższych
przyjaciół, którzy późnym wieczorem zbierają się u Kowalskich.
Oznajmiam w paru słowach cel
naszego spotkania, wśród zebranych czuję wyraźne ożywienie.
Teofil bierze łopatę, idziemy. Noc
jest księżycowa, widno jak w
dzień. Wchodzimy w las w znane
mi miejsce, odkopujemy skrzynię,
otwieramy. W blasku księżyca
broń wygląda imponująco, budzi
ogólny zachwyt. Jest nas siedmiu.
Mówię do Ryśka: „Rozdawaj!”.
Broń wędruje do wyciągniętych
rąk, a skrzynię maskujemy w tym
samym miejscu. Każdy otrzymuje
po 50 sztuk naboi. Panuje nastrój
powagi i jednocześnie radosnego
ożywienia. Słychać szczęk zamków, każdy ogląda, sprawdza, robi
jakieś uwagi. Kiedy opadły pierwsze emocje stryj Walek proponuje:
- Każdy odda jeden strzał dla
sprawdzenia broni, a poza tym
niech usłyszą sąsiedzi Ukraińcy,
że w razie potrzeby potrafimy kąsać.
Obraliśmy gruby pień drzewa,
który posłużył nam za cel. Padło
siedem strzałów. Do Dużej Sołpy
było około czterech kilometrów,
musiano nas usłyszeć.
Od tego dnia każdy odpowiadał
za swoją broń i był zobowiązany
do stawienia się na wezwanie we
wskazanym miejscu. Nie składaliśmy żadnej przysięgi, była
zbyteczna, każdy z nas nosił ją w
sercu. O drugiej skrzyni na razie
nie wspominam. O jej istnieniu
wiedzieli tylko stryj Walerian i
Teofil Kowalski. Broń otrzymali:
Bolesław Feliszek, Teofil i Antoni
Kowalscy oraz czterech nas Mar-
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cinkowskich: Walerian, Witold,
Ryszard i ja.
Po tygodniu następuje kolejny
przydział broni. Otrzymują ją:
Kazimierz Piotrowski, Iwan Kowalewskij oraz Jan, Wincenty i
Walenty Marcinkowscy. Po paru
dniach dołączają do nas z własną
bronią Piotrowscy: Marian, Stanisław i Wincenty. Każdy z nas ma
następcę bez broni, w którego ręce
ma ona przejść „w razie czego”.
Iwan Kowalewskij pochodził spod
Smoleńska, był żołnierzem Armii
Czerwonej. Jako jeniec zbiegł z
obozu i znalazł się na naszym terenie. Przyszedł z lasu znajdując
u nas schronienie. Potem gdzieś
znikał na parę tygodni w poszukiwaniu kontaktu. Przed dwoma
dniami znów zjawił się. Mówił
słabo po polsku.
- Nu, czto u was, Frank? - zapytał.
- Na razie nie najgorzej, organizujemy samoobronę.
- A arużje macie?
- Mamy.
- Adkuda?
Opowiedziałem mu całą sprawę.
Kręcił głową i powtarzał:
- No, hiroji, hiroji. A dla mienia
macie wintowku?
- Damy – odpowiedziałem.
Ucieszył się, gdy wręczyłem mu
karabin z amunicją.
- Tiepier budu z wami aż prijdut
Krasnaja Armia.
Nadeszła zima. Miało się wrażenie, jakby trochę ucichło, mniej
słyszało się o napadach. Podzieliliśmy się na dwie grupy, południowo-zachodnią i północno-wschodnią. Kolonia była dość rozległa.
Nad całością czuwał podoficer
z trzynastego PAL-u Walerian
Marcinkowski. W drugiej połowie stycznia 1943 roku późnym
wieczorem weszło w nasze zabudowania czterech uzbrojonych w
automaty mężczyzn. Zaskoczonego ojca uspokajali w języku rosyjskim:
- Nie bojś, nie bojś, my ruskije partyzany. Wy Palaki?
- Da – odrzekł ojciec.
- A kak was zwać?
- Marcinkowski.
- Nu da, my słyszeli, my znajem.
Można u was zakwatirować?
- Pożałsta, wejditie w dom.
Spostrzegliśmy ich wchodzących
do mieszkania, otaczamy zabudowania. Rozjaśniają się światła
w oknach, zbliżam się, zaglądam.
Nieznajomi już siedzą za stołem,
mama stawia na stół jedzenie, a
ojciec bimber. Przybysze zacierają ręce, żartują. Kiwam na kolegów, podchodzą. „Partyzanci!”,
orzekamy zgodnie. Wracamy do
Kowalskich, stryj Walerian z ojcem pozostają z gośćmi do rana. I
oczywiście Iwan Kowalewskij.
Gościli u nas przez parę dni. Wieczorami gdzieś wychodzili, za
przewodnika służył im Walerian.
Wreszcie podziękowali za gościnę
i w towarzystwie Iwana i Waleriana udali się pd Małą Sołpę. Tam
zarekwirowali furmankę wypełnioną zbożem i odjechali w nieznane.
Zima przeszła spokojnie. Wczesną
wiosną doszła nas wieść, że jeden
z Ukraińców, a było ich sześć rodzin w naszej kolonii, jest kon-
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fidentem. Często widywany jest
na posterunku w Międzyrzeczu.
Nazywa się Fiodor Sidorczuk.
Odbyliśmy naradę na której Iwan
powiedział krótko:
- Ja bioru to na siebja Pula jemu w
łeb, proklatyj faszysta.
Poszedł późnym wieczorem. U
Sidorczuka paliło się jeszcze światło w kuchni. Fiodor siedział przy
stole twarzą do okna w otoczeniu
domowników. Iwan podszedł do
okna, my go ubezpieczaliśmy.
Wymierzył z karabinu i wypalił.
Po strzale wydał głośny okrzyk:
„Smert faszystom”.
Na drugi dzień w południe przyjechała policja z żandarmami do Sidorczuków. Popatrzyli, pogadali,
a jeden z nich podobno podobno
powiedział: „Co jak co, ale strzelec musiał być wyborowy, skoro
w nocy trafił wprost w oko”. Domownicy powiedzieli policjantom
o okrzyku w języku rosyjskim.
Przyjęli więc,że wyroku dokonał
zwiad partyzantki radzieckiej, który coraz częściej pojawiał się na
tym terenie. Odjechali nie stosując
żadnych represji w stosunku do
ludności.
Z początkiem wiosny dwa tragiczne wypadki wstrząsnęły mieszkańcami kolonii. Gracjan Marcinkowski, kuzyn ojca mieszkający
w sąsiedniej osadzie Horobiówka,
przyjaźnił się z rodziną Kralów.
Marcinkowscy mieli syna Jana,
mojego rówieśnika, a Kralowie
córkę. Janek poszedł w odwiedziny do niej, ale już nie wrócił. Mijały tygodnie, ślad po nim zaginął.
W Horobiówce mieszkały dwie rodziny Kanończuków wrogo usposobione do Polaków. W parę tygodni po zaginięciu Jana, nad ranem,
w pobliżu Kanończuków rozlegają
się pojedyncze i seryjne strzały z
broni maszynowej. Trwało to niezbyt długo, ale czuwamy. Jest już
świt, od strony Horobiówki, gdzie
padły strzały, wolno nadjeżdża
furmanka. Obserwujemy z ukrycia, jest z nami Iwan. Na furmance
siedzi czterech mężczyzn uzbrojonych w automaty PPSz-e. Zatrzymujemy ich krzykiem: „Stój, kto
jedzie!?” Mówimy w ojczystym
języku. Mężczyźni błyskawicznie
zeskakują z wozu zajmując pozycje obronne. Pada odpowiedź:
- My ruskieje partyzany! A wy nawierno Polaki?
- Tak, Polacy! – odpowiadamy.
Wychodzimy z ukrycia, partyzanci wstają. Pokazują na furmankę
i mówią: „Ubili sukinsyny!” Podchodzimy, na wozie leży martwy
partyzant, obok niego jest drugi
ranny w rękę. Iwan podchodzi do
nich, rozpoznają się w jakiś tylko
dla nich znany sposób. Opowiadają, że jechali do nas odpocząć
przez parę godzin, zanim ruszą
dalej w kierunku na rzekę Słucz.
Zostali nagle napadnięci, podjęli
walkę w której padło dwóch bandytów i jeden ich towarzysz. Po
ucieczce napastników wpadli do
zagrody Kanończuków przeszukując pomieszczenia zabudowań.
W mieszkaniu wyciągają spod
łóżka jednego z gospodarzy i natychmiast wieszają go dla przykładu. Ci, którym udało się uciec,
opuszczają swoje zagrody na dłuż-
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szy czas. Partyzanci odpoczywają
cały dzień. Zaopatrujemy ich w
żywność. O zmroku wyruszają w
kierunku Słuczy. Muszą wracać
na „Zieloną ziemię”, do republiki
partyzantów. Odprowadzamy ich
za Rudnię pod Ludwipol. Poległego towarzysza zabierają ze sobą,
tam go pochowają. Iwan Kowalewskij odchodzi z nimi.
Marcinkowscy z Horobiówki
przedzierają się nocą do Korca.
Został tam tylko na zawsze Janek,
którego zwłoki odnalezione zostały po wyzwoleniu tych terenów.
Po zamordowaniu ukryty został w
lochu zabudowań Kanończuków.
W większości zostali oni schwytani i dosięgła ich ręka sprawiedliwości. Rodzicom Janka pozostał
tylko jeden syn, Leonard, który
obecnie jest lekarzem i mieszka w
Gryfowie koło Lubania.
Po owym wydarzeniu z partyzantami dobiega nas kolejna przerażająca wieś. Oto mała osada leśna
Ozierce, położona od Woronuchy
ponad 10 kilometrów, otoczona
została w biały dzień przez policję
ukraińską i wszyscy jej mieszkańcy zostali wymordowani. Niektórzy, jeszcze żywy, spłonęli w zabudowaniach. Ocalał jedynie mały
chłopiec i starsza osoba nie będąca
w tym czasie w osadzie. Nastroje
wśród mieszkańców kolonii są złe.
Stan zdrowia mojej mamy pogarsza się z każdym dniem, nie wytrzymuje serce. Ojciec podejmuje
decyzję;
- Józia, szykuj jakiś węzełek z
żywnością, do Korca szesnaście
kilometrów, to nie daleko. Znam w
tym kierunku każdy zakątek, niemal każdą miedzę w polu. Pójdziemy nocą po bezdrożach, obejdziemy Charaług i Kopytów, dojdziemy bezpiecznie. Zamieszkamy u
Perzyńskich albo u Olszewskich.
Oznajmiam rodzicom, że zostaję, odprowadzę ich tylko. Mama
protestuje, ojciec wyraża zgodę,
mówi:
- Gdybym miał twoje lata i broń w
ręku, też zostałbym. A tak, matka
chora, muszę z nią być.
O zmroku wyruszamy. Stryj Stanisław ze stryjenką Janiną też wiążą
węzełki, by udać się do Międzyrzecza, a potem do Równego, do
ciotki Reginy. Odprowadza ich
stryj Walerian, z kimś jeszcze. Z
rodzicami idzie Antoni Kowalski,
Walek z Horobiówki i ja. Po przejściu kolonii zapuszczamy się na
bezdroża, aby obejść niebezpieczne miejsca. Dla mamy jest to droga
ciernista, droga męki. Przeszliśmy
ją jednak bezpiecznie. Po północy
zapukałem do drzwi Perzyńskich,
mieszkali na przedmieściu. Pożegnaliśmy się przed domem, mama
łkała, ojciec wziął ją pod rękę i
taką wprowadził do mieszkania.
Ruszamy w drogę powrotną, za
miastem w polu trochę odpoczęliśmy. Nad ranem zmęczone nogi
wyciągamy w sianie u Kowalskich. Stryj Walerian powrócił
w dniu następnym, nocował w
Międzyrzeczu. Stryj Kazimierz z
rodziną wyprowadził się do Równego. Bardzo było mi ich brak.
Rysiek dzielił ze mną pewne przeżycia, Alina była dla mnie najukochańszą istotą w rodzinie.

Już parę rodzin opuściło kolonię,
porzucają wszystko, zabierają tylko to, co mogą wziąć do ręki. Nie
chcą czekać na najgorsze. Całymi
dniami i nocami czuwamy, wypatrujemy. Zdajemy sobie sprawę z
tego, że jak wpadnie tu ich większa siła, nie damy rady się obronić.
Ale przynajmniej zatrzymamy ich
ogniem na tyle, aby mieszkańcy
mieli czas na ukrycie się w pobliskich lasach. Jeszcze sporo mieszkańców tu pozostało.
Pewnego dnia jesteśmy w zabudowaniach Józefa Piotrowskiego,
od strony Wielkiej i Małej Sołpy.
Jest stryj Walerian,Wincenty i Stanisław Piotrowscy, Antoni Kowalski i ja. Zapadł już zmrok. Nagle
dostrzegliśmy na niebie czerwoną
plamę. Od strony południa rozpływa się wolno po horyzoncie i wybucha łuną pożaru. Stryj Walerian
orzeka:
- Palą się Kuriatowie na Żelaznym
Polu. Chłopcy, biegiem!
Chwyciliśmy karabiny i ruszamy
na przełaj ile sił w nogach. Odległość wynosi około czterech kilometrów. Gdy jesteśmy już blisko
ogień przygasa. Przeskakujemy
róg zagajnika, przed nami oddalone o około sto metrów leżą zabudowania. Złowrogą ciszę przerywa
tylko trzask dopalającej się szopy.
Budynek mieszkalny i stajnia stoją nietknięte ogniem. Po chwili od
strony stajni skrada się jakaś postać z wiadrem w ręku. Zbliża się
do sadzawki, czerpie wodę. Stryjek spojrzał na mnie robiąc ruch
głową. Zrywamy się. Postać nad
sadzawką prostuje się, wypuszcza
wiadro, ucieka. W parę sekund
chwytamy go. Jest to Kazimierz
Kuriata, poznaje nas. Podchodzą
koledzy. Pod stajnią, na oborniku
leży martwa niewiasta,żona Kazimierza. Przenosimy ją do mieszkania, układamy ciało na leżance
w kuchni. Rodzice i Kazimierz
zdążyli uciec, uratowali się. Widok spoczywających zwłok na tle
zdemolowanego wnętrza mieszkania jest przerażający. Bandytów
było trzech, zabrali wszystko co
było do wyniesienia. Odchodząc
podpalili szopę, przybiegliśmy za
późno.
W parę tygodni potem dochodzi do
nas wieść o napadzie bulbowców
na Niemilę, polską osadę oddaloną
od nas o kilkanaście kilometrów.
Mieszkańcy zostają wymordowani. Ocalało parę osób, między nimi
mój przyszły kolega, którego poznam w oddziale „Bomby”, Mieczysław Bronowicki. Ofiary mordu pochowano w jednej mogile.
Krąg grozy wokół Woronuchy zaczyna zawężać się. Oto mordercy
spod znaku tryzuba napadają na
Głuboczankę, położoną od nas
zaledwie sześć kilometrów. Parę
rodzin jeszcze przed napadem zdążyło wyprowadzić się. Nie zdążyła
rodzina Murawskich, padła więc
ofiarą zbrodni. Ocalał jednak mój
kolega szkolny Marian Murawski. Bandyta strzelił do leżącego
wprost w głowę. Pocisk rozszarpał
mu tylko szczęki, wyszedł z tego.
Obecnie mieszka w Żurawinie
koło Wrocławia.
Pod koniec czerwca 1943 roku, po
nocnym czuwaniu w zachodniej
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części kolonii powiedziałem do
stryjenki Janiny:
- Pójdę dziś do domu. Mamy tam
trochę ukrytych rzeczy, zwłaszcza
chodzi mi o bieliznę i ubranie. To
co mam na sobie jest już poniszczone.
- Pewnie, że tak, - powiedziała
stryjenka – ale najpierw trochę
prześpij się po nocy.
Po obiedzie mówię do brata stryjecznego Witolda:
- Ja idę, a wy czuwajcie. Nie biorę
ze sobą broni, na taką przechadzkę
jest niepotrzebna. Tu może bardziej się przydać. Wrócę za dwie,
trzy godziny.
Do domu mam około trzech kilometrów. Idę miedzą dzielącą kolonię na dwie połowy. Tu i ówdzie
spostrzegam kogoś w polu lub przy
zagrodzie. Dzień jest słoneczny,
upalny. Wchodzę w zabudowania,
wokół cisza i wprost przerażająca
pustka. Wszystko stoi otworem.
Jedynie w pasiece pracują pszczoły, jakby nic się tu nie stało. Wszedłem do mieszkania przez otwarte
drzwi. W każdym miejscu widoczne były ślady nieproszonych gości.
Gdy tak stałem zadumany, nagle
usłyszałem za plecami jakiś szmer
i jednocześnie wali mi się coś pod
nogi. Odskoczyłem jak oparzony,
spojrzałem za siebie, i z radości
mało nie krzyknąłem. - Ach, ty
łobuzie!”. Był to nasz kundelek.
Wywęszył mnie, gdy wszedłem
do mieszkania i... przestraszył.
Nie mogliśmy nacieszyć się sobą,
pozwalałem mu lizać gdzie chciał
i ile chciał. Długo by trwało nasze powitanie, ale kundelek nagle
znieruchomiał, uniósł uszy, poruszył się nerwowo i wyskoczył za
próg. Usłyszałem jego ujadanie.
Intuicja podpowiedziała mi, że nie
wolno wybiec z mieszkania śladem kundelka. Skoczyłem więc
w odwrotnym kierunku, wpadłem
do pokoju, spojrzałem w okno od
strony drogi. Było już za późno.
Od strony lasu gęsiego idą jacyś
uzbrojeni, kilku zeskakuje z parkanu, otaczają dom. Słyszę kroki
w kuchni, otwierają się drzwi do
pokoju.
- Ruki w horu! - słyszę wezwanie.
Podnoszę ręce. Jeden z nich podchodzi, rewiduje mnie.
- Gdzie masz broń? - pyta po ukraińsku.
- Nie mam, bo nie miałem – odpowiadam.
- A gdzie reszta domowników?
- Nie wiem, ja nie tutejszy, ja
Ukrainiec.
- Ukrainiec? A jak się nazywasz?
- Pierechoćko Stepan, mieszkam
pod Chmielówką – orzekłem bez
zająknięcia. Pierechoćko był naszym niedalekim sąsiadem, miał
syna w moim wieku.
- A co tu robisz?
- Ot, przyszedłem pooglądać, skoro nikt tu nie mieszka.
- Acha, pooglądać – powtarza jeden z nich. - No i coś wypatrzyłeś?
- Wydaje mi się, - mówię – że coś
w pasiece jest zakopane.
- To prowadź.
Wychodzimy z mieszkania, w zabudowaniach aż roi się od nich,
plądrują po wszystkich zakamarkach. W mojej głowie krzyżują się
tysiące myśli. Czuję, że chociaż

jestem „Pierechoćką”, nie bardzo
mi ufają. Zbliżamy się do rogu pasieki, gdzie rosną leszczyny. Tam
rzeczywiście zakopana jest beczka
z zastawą stołową.
- To tu, - wskazuję ręką – wymacałem przed godziną drutem.
Jeden z nich wyciąga z karabinu wycior i sprawdza. Stuknęło.
Coś jest! Pochylam się usłużnie,
zaczynam rozdrapywać palcami,
idzie to niesprawnie. Drugi z nich
zaczyna mi pomagać, ale po chwili
zniechęca się. Odchodzi w kierunku domu poszukać jakiejś łopaty.
Teraz już wiem, co mam robić. Jestem w pozycji klęczącej, unoszę
więc głowę do góry i pytam:
- Jak myślisz, co to może być?
- Kto go wie – odpowiada bulbowiec.
- A jak coś wartościowego, to podzielicie się ze mną?
- Na pewno – odpowiada z uśmiechem.
Kątem oka zerkam w stronę domu,
jesteśmy sam na sam. Zrywam się
błyskawicznie, uderzam go pięścią
z całych sił w żołądek. Karabin
wysuwa mu się z rąk, porywam
go i poprawiam kolbą w łeb. W
mgnieniu oka pokonuję parkan.
Z karabinem w ręku przebiegam
małą łączkę, wpadam w łan zboża kierując się w stronę młodego
lasu zwanego „Czabany”. Nagle
wpadam do dość głębokiego rowu
na polu Kowalskich, biegnę chyłkiem. Kiedy przystanąłem i wyprostowałem się, ujrzałem nasze
zabudowania oddalone o około
tysiąc metrów. Przysiadłem w rowie dla odpoczynku. Co jakiś czas
unosiłem się lustrując otoczenie.
W pewnym momencie spostrzegam głowę Teofila Kowalskiego
obserwującego teren. Daliśmy sobie znak ręką i po chwili byliśmy
obok siebie.
- Psie krwie – powiedział. - Wypatrzyłem ich, jak byli jeszcze na
drodze. Wtedy ja w pole, obserwować. Jest ich chyba z pięćdziesięciu. Trochę poszło w kierunku
Kuriaty. Nie słychać żadnych
strzałów, nic się nie pali. Przyszli
chyba tylko na rabunek. Dobrze,że
nie wypaliłem do nich z karabinu,
wtedy by się zaczęło. A ty co tu
robisz?
Opowiedziałem mu całe zajście.
- Miałeś szczęście Franek. I do
tego jeszcze zdobyłeś karabin!
- A gdzie Janka z Jadzią? - z kolei
ja zapytałem.
- Gdzieś w polu. Dobrze, że rodziców wyprowadziliśmy do Równego. Oni nie dali by rady uciekać.
Siedzieliśmy około godziny. Widzimy, że grupa bulbowców wraca
od strony Kuriatów i kieruje się w
stronę lasu, skąd przyszła. Wracamy, widzimy parę osób o czymś
żywo rozprawiających. Dowiadujemy się o tragedii. Gdy bulbowcy byli już na skrzyżowaniu przy
zabudowaniach Kuriatów, zza
zakrętu drogi pojawił się Marian
Piotrowski. Zanim zdążył cokolwiek zrobić schwytali go. Za jego
pazuchą znaleźli karabin z obciętą
lufą. Skrępowali mu ręce, uprowadzili do lasu. Pożegnaliśmy w myśli Mariana na zawsze, bo stamtąd,
dokąd został uprowadzony, już się
nie wraca.
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Zapadł zmrok, spoglądamy co
chwilę w stronę lasu, jakby oczkując cudu. I w poświacie księżyca
zamajaczyła czyjaś postać. Jest w
bieli, podchodzi, słania się na nogach. Wygląda jak śmierć. Wychodzimy naprzeciw, poznajemy. To
jest Marian! Jest w samej bieliźnie.
Od pasa w dół czerwona wstęga
krwi. Pada przed nami. Bierzemy
go na ręce, przenosimy, układamy
na posłaniu. Rana na brzuchu przestała krwawić, jest szerokości bagnetu. Marian traci przytomność,
którą odzyskuje po paru godzinach. Opowiada:
- W lasku młodych sośnin, w okolicach Dużej Sołpy, dano mi do
ręki łopatę i kazano kopać dół.
Zacząłem kopać, wiedziałem , że
jest to mogiła dla mnie. Potem
kazali przerwać kopanie, widocznie uznali, że jego głębokość jest
już wystarczająca. Błysnął bagnet
skierowany w mój brzuch. Odruchowo chwyciłem go oburącz,
odepchnąłem od siebie i skoczyłem w zarośla. Nie miałem nic
do stracenia więc gnałem przed
siebie. Padły strzały, ale niecelne.
Dzięki temu jestem tutaj.
Mariana przewieźliśmy do Międzyrzecza. Droga nie była łatwa
ze względu na grasujących bandytów. W szpitalu otrzymał troskliwą
opiekę, ale jego stan wymagał fachowej operacji. Podjęto decyzję
o przewiezieniu go do Równego.
Nie dojechał, zmarł w drodze.
Po jednej z nocy lipcowych 1943
roku nad ranem jesteśmy w zabudowaniach stryja Bronisława.
- Idźcie spać chłopcy – oświadcza
stryj – ja będę czuwał
Stryjenka przygotowała nam posłanie w nieukończonym pokoju.
Ułożyliśmy się do snu, Wincenty
i Stanisław Piotrowscy w jednym
kącie pokoju, a Witold ze mną w
drugim. Nie wiem ile upłynęło naszego odpoczynku, gdy zrywa nas
krzyk stryjenki:
-Wstawajcie, bulbowcy!
Okrzyk dotarł do mnie trochę za
późno. Nikogo w pokoju już nie
ma, przy mnie leżał jedynie karabin. Chwyciłem go i wpadłem
przez kuchnię do wyjścia. Będąc
w drzwiach ujrzałem kilku uzbrojonych jeźdźców wjeżdżających z
drogi w zabudowania. Wyskoczyłem z sieni domostwa w lewo, za
budynek. Seria z automatu dosięgła jedynie prawej kieszeni ubrania. Pędziłem w stronę Nykończuka, który mieszkał pod lasem, niecały kilometr dalej. Przebiegłem
łan zboża za którym spostrzegłem
przykucniętych kolegów, jakby
oczekujących na mnie. Dopadłem
do nich, kierujemy się w stronę
lasu. Od strony zabudowań stryja pojawiają się konni, oceniamy
sytuację. Należy powstrzymać
ich natarcie. Ktoś wydał okrzyk:
„pal!”. Padły strzały, odezwał się
także karabin dziesięciostrzałowy
Stasia Piotrowskiego. Strzelamy
z kolana spokojnie i dość celnie.
Przed nami ktoś spadł z konia. Impet nacierających maleje. Nie wiedzą przecież ilu nas jest na skraju
lasu. Wincenty Piotrowski mówi:
- Franek, nie mamy żadnych szans,
wycofujemy się.
Przebiegamy jeszcze paręset me-
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trów. Przed nami zagroda na skraju lasu. Przeskakuję parkan, pod
którym leży niemowlę i płacze.
To łkanie dzieciątka słyszę do
dziś. Gonią nas serie i jeźdźcy na
koniach. Jest ich wielu, roją się za
nami. Wpadamy do lasu, który nas
kryje. Po dwóch godzinach wracamy. Stryjek Bronisław nie żyje.
Seria z automatu przecięła nić jego
życia. Stryjenka z małymi dziećmi
ocalała ukryta w konopiach. Grób
Bronisława pozostał na zawsze w
ogrodzie. Witold z matką i drobnym rodzeństwem wyprowadza
się do Międzyrzecza. Wiosną 1944
roku stryjenka umiera. Witold zostaje z trzema siostrami. Najstarsza
Emilia ma 12 lat. Po wyzwoleniu
tych terenów Witold wstępuje
do Ludowego Wojska Polskiego.
Żegna swoje małe siostrzyczki,
pozostawia je pod czyjąś opieką
i wyrusza na front. Parę godzin
przed odjazdem spotykamy się
przypadkowo w Równem, w drugiej połowie czerwca 1944 roku.
Jesteśmy w różnych jednostkach,
żegnamy się więc, życzymy sobie
szczęśliwego powrotu. Ale Witold
nie wrócił. Poległ na polu chwały
w dniu 12 kwietnia 1945 roku pod
Berlinem. Taka była treść zawiadomienia, jakie otrzymała jego rodzina. Emilia z siostrami przeżyła
ciężkie lata. Obecnie mieszka w
Kołobrzegu.
Ewakuacja
W miesiącu lipcu 1943 roku podejmujemy decyzję. Musimy
nawiązać kontakt z „Zieloną ziemią” położoną na północ od Słuczy. Mieszkańców kolonii trzeba
ewakuować. Możliwości jakiejś
zdecydowanej samoobrony były
właściwie żadne. Działaliśmy od
przypadku do przypadku. Pierwszy wypowiedziałem się na temat nawiązania łączności z terenem zasłuczańskim, miałem tam
przyjaciół, kolegów szkolnych z
Ludwipola. Któregoś dnia powiedziałem:
- Pójdziemy, poszukamy ich i poprosimy o pomoc.
Wyruszam w towarzystwie kuzynów, Wincentego i Walentego
Marcinkowskich oraz Antoniego
Kowalskiego. Po przekroczeniu
Słuczy znaleźliśmy się w Starej
Hucie. Odwiedzam tam także koleżankę szkolną Janinę Hajdamowicz, obecną moją żonę. Od niej
dowiaduję się, że za Moczulanką
stacjonuje jakiś oddział partyzancki. Idziemy, przyjmuje nas dowódca o nazwisku Sitajło. Po wysłuchaniu naszej sprawy wyznacza
dziesięciu uzbrojonych partyzantów pod dowództwem Aleksandra Boguckiego. Był wśród nich
późniejszy mój kolega z oddziału
„Bomby” Dominik Pasikowski,
pseudonim „Gaj”.
Po powrocie do Woronuchy zarządzamy przygotowanie do ewakuacji. Przez całe popołudnie oraz
noc i dzień następny trwały przygotowania do wyjazdu. Przed zapadnięciem zmroku kolumna pojazdów była gotowa. Kilka rodzin
nie przybyło jednak na miejsce odjazdu. Podjęli decyzję wyruszenia
do Międzyrzecza i Równego. Tam
mieli znajomych, bliskich i krew-

nych. Po naszym wyjeździe zwlekali parę dni. Zostali napadnięci i
wymordowani. Ofiarą zbrodni padli Ostrowscy, rodzice Józefa, który był w tym czasie w Ostrogu, a
potem trafił do oddziału „Gzymsa”
w 27 Dywizji Wołyńskiej Armii
Krajowej. Zamordowani zostali
także Piotrowscy oraz Chorążewska z małym dzieckiem. Jakubowski, który wyruszył wcześniej do
Międzyrzecza, napadnięty został
pod Dywaniem i zabity drągami.
Dowódca ubezpieczenia daje rozkaz odjazdu, kolumna rusza. I
wtem z nieba spadł deszcz. Wyglądało to tak, jakby niebiosa święciły nam drogę. Noc jest ciemna,
zaczynają się przeróżne kłopoty.
Pęka uprząż w zaprzęgach, furmanki są przeładowane. Odzywają
się nawoływania w języku rosyjskim, gdyż takie było polecenie.
Za Rudnią, w ciemnym lesie, kontakt między pojazdami często rwie
się. Łącznicy mają niełatwe zadanie utrzymać to wszystko w ładzie
i porządku. Przejazd przez las trwa
długie godziny.
Wreszcie ukazują się pola siedliskie. Po wyjechaniu z lasu kolumna przystaje, trzeba sprawdzić, czy
wszyscy są. Musimy poczekać
na maruderów, którzy z różnych
przyczyn utknęli w lesie. Dużo dobytku pozostało na drodze, ściąganego z wozów, aby ulżyć koniom.
O świcie jesteśmy znów w komplecie, kolumna rusza dalej.
Cztery kilometry przed Słuczą
przejeżdżamy przez miasteczko
Ludwipol i ukraińską wieś Siedliszcze. Sprawiają wrażenie,
jakby dotknęła je jakaś śmiertelna choroba. Ukraińcy też wyprowadzili się mając po drugiej
stronie rzeki polskich sąsiadów.
Ciszę poranną mąci klapanie kopyt końskich i dudnienie kół po
bruku. Trzeba jednak być w pogotowiu, „samostijniacy” mogą
urządzić zasadzkę. Samoobrona
zza Słuczy ma na nas oczekiwać
i zapewnić nam bezpieczeństwo.
Bogucki przeprowadza rozeznanie, nawiązuje kontakt, droga jest
wolna. Podjeżdżamy wreszcie nad
koryto rzeki, szerokie na około sto
metrów. O tej porze roku wody są
płytkie, spływają sennie i leniwie.
Przeprawa przez rzekę w bród odbywa się wolno, ale bez wypadku. Kierujący przeprawą czuwają
nad każdym pojazdem. Kobiety
przenoszą dzieci na rękach, woda
w niektórych miejscach sięga do
pasa. Na pomoc w przeprawie
przybyli mieszkańcy zza Słuczy.
Około południa wszyscy byliśmy
po drugiej stronie granicy oddzielającej nas od przepaści, nad którą
ostatni żyliśmy.
Gdy ostatnia furmanka przystanęła na zasłuczańskiej ziemi mieszkańców Woronuchy opanowały odczucia ludzi bezdomnych.
Spoglądali w stronę południa,
skąd przybyli, żegnając tylko w
wyobraźni swoje zagrody i pola.
W ich oczach świeciły nie tylko
łzy rozpaczy i żalu. Świeciła także przysięga pomsty za przemoc
i wypędzenie. Była to przysięga
twarda i milcząca. Po twarzach
kobiet przysłoniętych dłońmi spływały łzy. Tam, po drugiej stronie

rzeki, pozostawiły wszystko. Tutaj
trzeba było przyjmować każdy kawałek chleba od tych, którzy sami
nie mieli go za wiele.
Mieszkańcy do których przybyliśmy przyjęli nas serdecznie, jak
członków swojej rodziny. Oddali
do naszej dyspozycji wszystko
to, czym sami żyli. Podzieliliśmy
wspólny los.
Wstąpiłem do oddziały partyzanckiego Sitajły. Brałem udział
we wszystkich akcjach zbrojnych
przeciwko bandom nacjonalistów
ukraińskich.
W drugiej połowie sierpnia 1943
roku z Huty Stepańskiej przychodzi w rejon Starej Huty oddział
partyzancki kapitana „Bomby”.
Pod koniec października przechodzę do tego oddziału. Przyjęty
zostaję do zwiadu konnego, otrzymują pseudonim „Tryumf”.
Droga, którą przeszedłem od Słuczy do Prypeci jako żołnierz 27
Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej, to już inny rozdział mojego
życia. Po sforsowaniu Prypeci w
zgrupowaniu „Gardy” wstąpiłem
w dniu 6 czerwca 1944 roku do
Wojska Polskiego.
Czterdzieści lat przeminęło od
tamtych wydarzeń, a czuję i widzę wszystko to, jakby było dziś.
Młode pokolenie musi znać tamte
dzieje i prawdę.
Gdyby krew ludzka nie wsiąkała
w ziemię
I nie ginął po niej ślad,
Cała ziemia wołyńska z tamtych
lat
Pozostałaby na wieki czerwoną
ziemią.
P/w tekst został przepisany z książeczki, świadectwo minionego
czasu, o oryginalnym tytule „Woronucha”, przez Stanisława Żurka, który poniżej przybliża postać
autora.
Franciszek Marcinkowski urodził się 10.02.1924 roku w kolonii Wornucha pow. Równe woj.
wołyńskie. Zmarł 20 lutego 2017
roku i pochowany został na cmentarzu w Lublinie. Jak podaje Czesław Piotrowski („Przez Wołyń i
Polesie na Podlasie”) oddział Armii Krajowej kpt. Władysława Kochańskiego „Bomby”, „Wujka”,
przybył do Starej Huty 15 sierpnia
1943 roku, „w dniu Święta Matki
Boskiej Zielnej”, natomiast Józef
Turowski podaje dzień 20 sierpnia
1943 roku („Pożoga”, s. 133). Raczej rację ma Cz. Piotrowski, gdyż
ten fakt wiąże z tak ważnym świętem dla Polaków, jak Matki Boskiej Zielnej, czyli Wniebowzięcia
NMP. W rozmowie ze mną Franciszek Marcinkowski powiedział, że
po odejściu z oddziału st. lejt. Grigorija Sitajły razem z kolegą ukrywali się przez dwa tygodnie, aby
nie być osądzonymi za dezercję,
co wiązałoby się z rozstrzelaniem.
Wcześniej spotkało to dwóch innych Polaków, którzy spóźnili się
bodajże dwa dni z powrotem z
przepustki do swoich rodzin. Przeciwko przechodzeniu Polaków od
oddziału „Dzierżyńskiego” Sitajły
do oddziału Kochańskiego „Bom-
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by” (przez jego żołnierzy nazywanego „Wujkiem”) protestował
sowiecki dowódca zgrupowania
kpt. Iwan Szytow. „W tej sytuacji z grupy tej pozostał u nas na
stałe plut. „Podkowa”, szer. „Tryumf” - Franciszek Marcinkowski, oraz jeszcze dwóch, których
nazwisk nie udało mi się odtworzyć” - podaje Czesław Piotrowski
w książce „Przez Wołyń i Polesie
na Podlasie” (Warszawa 1998. s.
38). Marcinkowski trafił do zwiadu konnego, którego dowódcą był
wachmistrz Józef Wajdyk „Czarny”. Była to dobrana grupa dobrze
jeżdżąca konno i znająca język
ukraiński, gdyż rozpoznając teren
przemarszu oddziału często udawała banderowców. Z oddziałem
przechodzi tragiczne chwile po porwaniu „Bomby” przez Sowietów
oraz następnie cały szlak bojowy
jako żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Po sforsowaniu Prypeci w zgrupowaniu „Gardy” został
żołnierzem VII Pułku Zapasowego
w Wojsku Polskim i wyruszył na
front. Po kapitulacji III Rzeszy
skierowany został do Szkoły Oficerskiej nr 1 w Krakowie. Po jej
ukończeniu dostał przydział do 55
Pułku Artylerii Lekkiej w Olsztynie. W maju 1947 roku został zdemobilizowany na własną prośbę,
odnalazł rodzinę i koleżankę Janinę Hajdamowicz, z którą ożenił
się. Został aresztowany 1 grudnia
1951roku a 24 czerwca 1952 roku
skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Oskarżony został o udział w
nielegalnym związku Rzeczpospolita Polska Walcząca, posiadanie i
gromadzenie broni. Przez pięć lat
przebywał w celi śmierci, zanim
został ułaskawiony na 15 lat więzienia, w tym dzięki wstawiennictwu byłych mieszkańców kolonii
Woronucha. Z więzienia wyszedł
22 lutego 1958 roku, z żoną i
dwójką dzieci zamieszkał w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pracował
dorywczo. W III RP zamieszkał z
żoną w Domu Kombatanta w Lublińcu. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia
31 października 1991 roku wyrok
został uznany za nieważny. Autor
niniejszej notatki zdołał namówić
Franciszka Marcinkowskiego w
2002 roku na przekazanie części
wspomnień, które spisał „czterdzieści lat od tamtych wydarzeń”
– a więc w roku 1984. obejmujący czas do wstąpienia do oddziału AK „Bomby”, które wydało
Lubelskie Bractwo Literackie pt.
„Woronucha”. Niestety, na napisanie dalszej części wspomnień nie
dał się namówić. Po odzyskaniu
wolności wielką pasją ś.p. Franciszka stało się malarstwo. Brał
udział w wielu wystawach. Jego
dzieła znajdują się również w
zbiorach Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu, w muzeach w Zabrzu
i Wodzisławiu Śląskim, a także w
zbiorach prywatnych w kraju i za
granicą. Swą twórczością wspierał
akcje charytatywne. W 2012 roku
pojechał z córką na Wołyń i odwiedził Woronuchę, która już nie
istnieje. Miejsce po swoim rodzinnym domu rozpoznał po rosnącym
krzaku bzu.
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Eugeniusz Szewczuk
Latem 1943 roku przeżyłam łapankę we Lwowie. Któregoś lipcowego dnia wracałam z pracy
koło Politechniki, akurat szłam
ulicą Ruską w kierunku Placu
Strzeleckiego. Niemcy szczelnym kordonem otoczyli całe Stare Miasto i gnali wszystkich bez
wyjątku w kierunku placu. Strach
mnie obleciał, bo wiedziałam co
to znaczy być złapanym w czasie
tej nagonki. Uzmysłowiłam sobie, że większość kobiet i mężczyzn z takiej pułapki wywożono
do obozów koncentracyjnych lub
do niewolniczej pracy w III Rzeszy. Wyciągano ludzi z tramwajów i niezależnie od posiadanych
dokumentów pędzono jak bydło
w kierunku budynku lwowskiej
straży pożarnej. Na Placu Strzeleckim stłoczonych już było
setki ludzi. Dopiero na miejscu
okazało się, że łapankę urządzono po to, abyśmy my lwowiacy
zobaczyli egzekucję kilku polskich patriotów. Przywieźli ich
ciężarówkami krytych celtą, na
drzwiach szoferki wymalowane
były jakieś ważki. Niektórzy z
aresztowanych mieli pozaklejane usta. Jeden z nich krzyczał
„niech żyje Polska”, kilka uderzeń kolbą karabinu przez esesmana i umilkł. Na miejscu rozstrzelano kilka osób, pozostałych
powtórnie załadowano do bud i
wywieziono w kierunku Cytadeli. Stałam tam jak zamurowana,
nie wiedziałam co się ze mną
dzieje. Płakać zaczęłam dopiero wtedy jak Niemcy odjechali,
a zdezorientowani ludzie w popłochu zaczęli rozchodzić się do
swoich domów. Potem pod murem na Placu Strzeleckim, gdzie
dokonano egzekucji Polaków leżały świeże kwiaty i ciągle ktoś
palił znicze.

Następnego roku, także w lipcu
przyszło „sowieckie wyzwolenie”. W czasie walk o Lwów, czerwonoarmiści zestrzelili niemiecki
samolot startujący z lwowskiego
lotniska na Skniłowie. Spadł na
ulicy św. Piotra i Pawła w rejonie Cmentarza Łyczakowskiego.
Byłam ciekawa całego tego zdarzenia i oczywiście z koleżanką
poleciałyśmy zobaczyć jak z bliska wygląda niemiecki samolot.
Niebawem w naszym domu w Lesienicach mieliśmy kolejnych nieproszonych lokatorów, zjawili się
u nas sowieccy żołnierze, komandir i trzech innych. W pokoju na
piętrze była tylko jedna leżanka
do spania, ale oni jej nie potrzebowali, woleli spać zgoła na czym
innym. Jako, że zaczęły się żniwa,
przywieźli z pola słomy i na tym
spali. Codziennie chcąc nakarmić moje zwierzątka, musiałam
przechodzić przez ich pokój na
balkon, ponieważ tam trzymałam króliki rasy angora. Oni nie
odzywali się do mnie ani jednym
słowem, przez cały czas pobytu,
dosłownie nic. Jak się niebawem
wyprowadzili, widocznie poszli
za frontem, mieliśmy w tym pokoju sowiecki szpital polowy. Nasz
dom i ogród został wtedy obsikany z każdej strony, gdyż ranni nie
korzystali z urządzeń sanitarnych,
swoje potrzeby fizjologiczne załatwiali sikając z balkonu w dół.
Od września 1944 roku zaczęłam
chodzić we Lwowie do gimnazjum. Tak się Sowietom spodobał nasz dom w Lesienicach, że
5 grudnia tegoż roku dokonali u
nas rabunku zabierając praktycznie wszystko co było do zabrania.
Ojciec w tym czasie był od kilku
dni w szpitalu. Przyjechali autem,
mnie i mamę wrzucili do piwnicy, sami ładowali do samochodu
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wszystko co im weszło w ręce.
Zabrali chodniki, kilimy, nakrycia stołowe, pozostawili nie wiem
czemu poduszki. Ukradli nawet
chusteczki do nosa i wszystkie
taty skarpetki. Zostałam tylko
w pantoflach i jednej sukience.
Zrabowali i odjechali, mogli być
nawet z Ukraińcami, bo tamci doskonale wiedzieli (zresztą ojciec
także), że mają nas w czerwcu
1945 roku wywieźć razem z innymi na Sybir. Nie wiem z jakiego
powodu, być może dlatego, że ojciec przed wojną był w PPS – ie.
O ile teraz wiem, to byłych członków PPS – u Sowieci nie ruszali,
zaliczali ich bowiem do komunistów. Mnie wyrzucili ze szkoły, bo jak nas obrabowali, przez
miesiąc nie chodziłam na lekcje.

Była zima, po prostu nie miałam
w czym chodzić i zmuszona byłam siedzieć w domu. Któregoś
dnia wybrałyśmy się rowerami z
koleżanką do więzienia śledczego w Winnikach, gdzie jej ojciec
był więźniem. Wieźliśmy mu
kawałek chleba i trochę kawy w
butelce. Chciałyśmy się dostać na
Trakt Gliniański, by tą drogą podążać w kierunku Winnik.
Jak mówi historia był to szlak
handlowy biegnący z Tarnopola
do Lwowa, wielokrotnie wykorzystywany jako droga wojenna
przez ciągnące na Polskę tabuny
tatarskie oraz armie kozackie i
tureckie. Szlak ów biegł od Glinian wyżyną opadającą ku północy, a przed naszymi Lesienicami
opuszczał ją i wiódł na wzgórza.
Teren między wzgórzami a ograniczającymi wyżynę bagnami,
był dość wąski (od 300 do 600
metrów) i prowadziły z niego
do lwowskiego gościńca dwa
wąwozy. Na trakcie gliniarskim
dochodziło do licznych starć
wojsk polskich z najeźdźcami,
z których najbardziej znaną jest
bitwa pod Lesienicami stoczoną
przez króla Jana III Sobieskiego
z Turkami w dniu 24 sierpnia
1675 roku. Wsiadłyśmy na rowery, jedziemy. W Lesienicach
koło cerkwi, przed domem hołowy – Polaka, tłum ludzi. Znałam
córkę sołtysa – Jankę więc postanowiłyśmy zobaczyć co się
tutaj dzieje. Udało się nam przebić przez ciżbę ludzi i wejść do
mieszkania. Od razu zobaczyłam
martwych domowników, widok
był straszny. Po prawej stronie
leżała babka, miała dziurę w czole, na środku pokoju leżała mama

Janki – kobieta lat może ze czterdzieści, cała golusieńka w kole
kału ludzkiego. Na łóżku leżał
z rozłożonymi rękami 12 – letni
chłopak, zapewne brat Janki. W
drugim pokoju drzwi przysłaniała szafa, ale zobaczyłam gospodarza – hołowę, bez spodni, obok
moja koleżanka Janka z wyrwanym palcem, bez pierścionka
na nim. Wkrótce okazało się, że
całą polską rodzinę zamordował
banderowiec - zięć gospodarza,
mający nie pisany obowiązek pozbawienia życia wszystkich Polaków nie związanych z narodowością ukraińską pomimo, że byli
spowinowaceni rodzinnie. Ostała
tylko siostra Janki – Maria, żona
owego banderowca, który wcześniej zabrał ją do swojego domu.
Zresztą według innych przekazów banderowcy mieli obowiązek zgładzenia nawet swoich żon
jeśli okazywało się, że była Polką
i została ochrzczona w kościele
katolickim, nie w ich cerkwi. W
niedługim czasie owego banderowca dosięgła ręka sprawiedliwości, został zastrzelony w lesienickim lesie. Zresztą wcześniej
czy później NKWD zrobiło by z
nim porządek, wywożąc jak wielu innych Ukraińców na Sybir.
Kuzynostwo mamy pochodziło
od Ciąglewiczów z Prus. Po wojnie większość ich rodziny mieszkała w Szydłowicach gmina Lubsza. Wujek Bartek, mamy kuzyn
ożenił się z Ukrainką ze Srok
Lwowskich, co było przedtem
normalnością, serce nie sługa.
Większość mieszkańców Srok
Lwowskich stanowili ludzie narodowości ukraińskiej. Młodzi
zamieszkali w Lesienicach. Wy-
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chowali trzech synów i córkę Hankę. Wujek, chyba za namową cioci wszystkie swoje dzieci ochrzcił
w cerkwi grekokatolickiej. U
nich był mój drugi dom, bardzo
często przebywałam u nich, spędzając razem z nimi ich ukraińskie święta. Dzieci Ciąglewiczów
– Stefan, Mikołaj i Piotr uważali
się za Polaków, Hanka była wielką Ukrainką. Najstarszym z nich
był Mikołaj. Piotra Sowieci w
1940 roku zabrali do wojska. W
bitwie pod Stalingradem dostał
się do niemieckiej niewoli. Trafił
do obozu w Łambinowicach pod
Opolem. Spał w wykopanej przez
siebie ziemiance. Z Łambinowic zabrali go do Drezna, potem
gdzieś do Czechosłowacji. Przeżył amerykańskie naloty dywanowe na obóz i wyzwolenie tegoż
obozu przez Sowietów. Przyszły
ukraińskie święta wielkanocne 15 – 16 kwietnia 1945 roku,
dwa tygodnie po naszych. Święta
spędziłam tradycyjnie u Ciąglewiczów. Już po świętach okazało się, że abym była bezpieczna
w ich domu, wieczorami i nocą
przez całe święta, mąż Hanki
chodził wkoło domu i pilnował
obejścia, by nie napadli nas banderowcy. Wróciłam do domu i
natychmiast wszystko opowiedziałam rodzicom. Następnego
dnia tato poszedł do urzędu we
Lwowie i złożył papiery na wyjazd naszej rodziny na Ziemie
Zachodnie. Ciąglewicze z Lesienic pozostali. Nie mogłam chodzić do szkoły, więc znalazłam
sobie pracę w kinie „Europa” na
ulicy Akademickiej Obecnie to
kino zwie się „Ukraina”. Z pracy
w kinie też mnie wywalili, gdyż
zapewne dowiedzieli się, że tato
zgłosił chęć wyjazdu ze Lwowa.
8 maja 1945 roku powiedzieli mi

w kinie abym sobie poszła, bo ja
już tu nie pracuję. Wyjeżdżaliśmy
ze Lwowa odkrytym wagonem z
ludźmi z Krzywczyc Dużych.
Ładowaliśmy się na Podzamczu
gdzie podwiózł nas furmanką wujek Bartek Ciąglewicz. Sowieci
nie pozwolili nam zabrać ze sobą
mebli, jedynie odzież i drobne
przedmioty. W praktyce tylko to
co mieliśmy na sobie, z większości drogocennych przedmiotów
niestety zostaliśmy ogołoceni w
grudniu poprzedniego roku. Całe
szczęście, że mogliśmy wziąć
materace do łóżka, gdyż były
zrobione z wełny merynosa. Zdążyliśmy zapakować stare łóżko,
2 krzesła, reszta była w skrzyniach w naprędce zbitych z dykty przez ojca. Czy otrzymał tato
jakiś dokument potwierdzający
pozostawienie we Lwowie majątku, tak owszem, ale… Parcela
kosztowała około 3 tysięcy złotych. W każdym bądź razie tato
od Sowietów otrzymał bumagę
opiewającą całościowo na kwotę
9 tysięcy rubli. Kłócił się z urzędnikiem wystawiający ten papier,
przecież to wszystko kosztowało
co najmniej 20 tysięcy polskich
złotych. Dom był przecież okazały, piętrowy, dół cały murowany,
dach dwuspadowy kryty blachą.
Piwnica głęboka, z pełną izolacją
przed wilgocią, z bardzo mocnymi fundamentami. Po wojnie
w 1968 roku zobaczyłam swój
dom ponowne. Nowy właściciel,
nie wiem dlaczego cały pagórek
wokół domu obsadził orzechami
włoskimi. Wyjechaliśmy ze Lwowa nad ranem 2 czerwca 1945
roku. Pamiętam, że po drodze
nasz transport zatrzymywał się w
Krakowie i Bytomiu. W Strzelcach Opolskich staliśmy 5 dni.
Nasz skromny dobytek razem z

innymi został wyładowany na peron i to miał być prawdopodobnie
kres naszej jazdy. Rodzice poszli
szukać miejsca do zamieszkania,
bez żadnego efektu. Tymczasem
zapadła zgoła odmienna decyzja,
Sowieci podstawili nowy transport, załadowali wszystkich do
wagonów i nie pytając nikogo
pociąg ruszył dalej. Pociąg odjechał, rodzice zostali na miejscu
nie wiedząc co się z nami stało i
gdzie nas szukać. Potem jakimś
cudem dotarli do nas aż do Wałcza. Mieszkaliśmy w Wałczu w
jakimś rozwalonym domu przez
cały miesiąc. Z nami w transporcie jechał ojca kuzyn – wujek Staszek, brat cioci Stefanii z
Dobrzynia. To on załatwił na kolei wagon i tak z całym naszym
dobytkiem dotarliśmy na Opolszczyznę. Wujek do Kluczborka,
my do Opola. Jeszcze w Wałczu
dosięgła mnie jakaś dziwna choroba. Byłam cała opuchnięta, gorączkowałam, domowe sposoby
leczenia nie pomagały. W Wałczu
widziałam stosy trupów, wszędzie
– na ulicy, pod gruzami, w parku,
nad jeziorem. Część rodziny z
Prus dotarła do Kruszyny, Szydłowic i Dobrzynia powiat Brzeg,
tam osiedli, tato wybrał Opole.
Tutaj wyszłam za mąż za lwowiaka Ryszarda. Mąż był dyrektorem
MHD w Opolu. Wychowałam
córkę Narcyzę. Ciężko pracowałam będąc księgową. Miałam pod
opieką punkty gastronomiczne
na dworcach PKP w Opolu, Nysie, Brzegu, Krapkowicach, Kędzierzynie – Koźlu, podlegające
Kolejowym Zakładom Gastronomicznym. Potem przez jakiś czas
pracowałam w opolskim Sanepidzie. W 1982 roku przeszłam
na zasłużoną emeryturę. Ktoś
kiedyś pokazał mojej mamie na
Cmentarzu Łyczakowskim we
Lwowie grób Zofii Rawskiej. Takie samo imię i nazwisko nosiła
jej mama, a moja babcia. Hrabina Zofia Rawska zmarła w 1868
roku, musiała być panną, gdyż
samo w sobie mężatką nie była.
Potem już tego grobu na cmentarzu nie było, nie wiadomo co się
z nim stało. Rawscy mieszkali we
Lwowie. Babcia opowiadała mi,
że tamci uważali się za wielkich
panów, bardzo się panoszyli. Niektórzy z nich byli do tego stopnia
nierozsądni i lekkomyślni, że kazali chłopakom wyłazić na drzewo, wyciągać ręce z kapeluszem,
potem strzelali do tych kapeluszy. Podobno wszystko przejedli
i przepili tak, że zostały im tylko
dwie kamienice na Żółkiewskiej
we Lwowie. Co się z nimi stało w
czasie wojny i po niej – nie wiadomo. Babcia już nie wiedziała.
Wspomnień wysłuchał ;
niusz Szewczuk

Euge-

Osoby pragnące dowiedzieć się
czegoś więcej o życiu na Kresach,
nabyć moją książkę pt. „Moje
Kresy” ze słowem wstępnym
prof. St. Niciei, proszone są o
kontakt ze mną tel. 607 565 427
lub e-mail pilotgienek@wp.pl
/ Stanisława z wnuczką Marzeną
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Wołyń!
Wołyń!
Stanisław Żurek
Wołyń! Wołyń!
wołyń ty do nieba!
wołyń ty do ziemi!
jak usłyszeć żywych
zakopanych w ziemi
wrzuconych do studni
spalonych w krzyku ognia
jak usłyszeć
gdy język ci wyrwano
jak zobaczyć
gdy oczy wydłubano
jak dotknąć
obciętej piersi kobiety
jak się modlić
do ukrzyżowanych
dzieci nie podbiegną
na sztachety nasadzone
jak psalm zaśpiewać
gdy kościoły zburzone
wołyń ty do nieba!
wołyń ty do ziemi!
Волинь! Волинь!
волинь ти – до неба!
вoлинь ти – до землі!
як почути живих
закопаних у землі
вкинутих до криниці
спалених в крику вогню
як почути
коли вирвано тобі язик
як побачити
коли видовбано очі
як доторкнутись
відрізаних грудей жінки
як молитись
до розп’ятих
діти не підбіжать
насаджені на штахети
як заспівати псалм
коли в руїнах костели
волинь ти до неба!
вoлинь ти до землі!
Przełożyła Ludmiła Siryk

www.ksi.btx.pl
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Pamiętnik kpt. Mariana Strzetelskiego
Wierzę, że naród polski będzie jeszcze kiedyś
naprawdę mądrze i długo szczęśliwy…(2)
Opracowanie: Piotr Strzetelski
Wierzę, że naród polski będzie
jeszcze kiedyśnaprawdę mądrze
i długo szczęśliwy… Pamiętnik
kpt. Mariana Strzetelskiego.
Prezentuję Państwu drugą część
opowieści-pamiętnika napisanego przez brata mojego pradziadka Mariana Strzetelskiego.
Brał on udział w obronie Twierdzy Przemyśl w okresie I wojny
światowej. Kolejna część opowiada o organizacji oddziału,
którym dowodził kpt Strzetelski, o przyjeździe do Stryja i
Drohobycza oraz o rozlokowaniu pułku w forcie Lipowica.
Zapraszam do lektury.
Przemyśl 1.IX.1922              
Strasznie zły wróciłem dzisiaj z
biura, bo już 13 dni sierpnia roku
1922 pracowałem w Szefostwie Inżynierii i Saperów i kilka już razy
przypominałem referentowi personalnemu by nie zapomniał umieścić mnie na liście płacy robotników dziennych. Dzisiaj po raz
pierwszy ja oraz inni pracownicy
udali się do kasy po pieniądze.
Okazało się, że o mnie zapomniano i wypłatę dopiero otrzymam
jutro. Naprawdę wyjątkowe mam
szczęście. Dobrze, że nie jestem
przesądny. I dobrze, że Bóg i Ty
Czesiu jesteście ze mną. Dość o
tym. Wracam więc do wspomnień.                                             
Dzień 8 sierpnia 1914 roku spędziłem ze swoim oddziałem przerabiając, przepytując i ucząc służby saperskiej oraz pionierskiej
wszystkich żołnierzy. Spisałem
cały oddział i wszystkie szarże.
Okazało się, że mam jedynego
„Zugsführera”1 -Ukraińca K., majstra murarskiego z Kałusza czy
też z Doliny. Trochę nie podobał
mi się bo za nadto „lizał się”, ale
nie mogłem na razie nic zrobić
więc on właśnie został moim zastępcą, tzn. Dienstführender Unteroffizier2. Żołnierze przeważnie
byli już starsi wiekiem. Przeważali 32-latkowie, głównie Rusini.
Byli również i Polacy, jeden Żyd
stolarz oraz jeden Niemiec, kolonista. Na obiad zjadłem konserwę
mięsną z ziemniakami i popiłem
mlekiem. Kolacja też była mięsna.
W między czasie dowiedziałem
się od moich żołnierzy, że ksiądz,
u którego w poprzedniej wsi kwaterowałem, w nocy po naszym
odejściu został aresztowany jako
podejrzany o szpiegostwo. Żal mi
się Go zrobiło, bo człowiek wydawał się uczciwy i nawet inteligentny, ale za sympatię do „cara batiuszki” musiał przecież zapłacić
wolnością. Następnego dnia rano
pojechałem do Pułku, gdzie otrzymałem urzędowe potwierdzenie
dokumentów stopni podofice-

rów mojego oddziału oraz rozkaz
przyprowadzenia ich następnego
dnia celem otrzymania karabinów.
Dowiedziałem się również, że 11
sierpnia pułk nasz wyjdzie już
ze Stryja, jednak gdzie się skieruje, tego nie udało mi się ustalić.                Jak zwykle wysłałem
do Ciebie kochana Cesiu kartki ze
Stryja, pokręciłem się trochę po
mieście, kupiłem papier listowy,
trochę kartek z widokami, notes i
parę jeszcze innych drobiazgów.
Z Władkiem widziałem się dość
krótko, gdyż zajęty jako pisarz
batalionowy nie miał chwili czasu. Obiecał jednak, że następnego
dnia postara się wykręcić na dłużej. Zjadłem jeszcze w Stryju obfite drugie śniadanie i wczesnym
popołudniem wróciłem na kwaterę. Okazało się, że oddział ćwiczył
właśnie musztrę, która całkiem
nieźle im wychodziła. Na koniec
musztry wydałem rozkaz by następnego dnia rano, przed siódmą,
wszyscy żołnierze, bez kucharza
oraz inspekcyjnego byli spakowani i gotowi do wymarszu. W
ten sposób zakończył się kolejny
dzień wojny.                Nazajutrz 10
sierpnia cały oddział pod dowództwem mojego zastępcy - Ukraińca
„Zugsführera” 3, odmaszerował
do Stryja. Ja zaś trochę później,
dość wygodnie dojechałem tam
na wozie. Karabiny oraz mundury,
które otrzymali moi żołnierze było
nowe, bardzo porządne. Gdy ubrali je na siebie wyglądali wspaniale
i reprezentowali się o wiele lepiej
niż „obrona krajowa”. Fasowanie
broni przeciągnęło się do popołudnia prawie.                 
Landsturm-Infanterie-Regiment Nr. 33
Stryj rywalizował przed płcią
piękną ubiorem i doświadczeniem
z gorzej ubranym, ale młodym andwehrinfanterieregiment Nr 18
Przemyśl 4. Jednak kto wychodził
zwycięsko z tej rywalizacji nie dowiedziałem się nigdy. Po wyposażeniu mojego wojska w mundury
i karabiny odesłałem ich do wsi,
na kwaterę. Podoficer z amunicją
pojechał na wozie, zaś ja i brat
Władek poszliśmy po raz ostatni
wspólnie na obiad do restauracji
w Stryju. Po obfitym posiłku napiliśmy się jeszcze kawy, napisali kartki do Ciebie Czesiu, Zosi,
Mamy, Tadzia oraz do naszej gospodyni z ul. Wyspiańskiego we
Lwowie, polecając jej opiekę nad
naszym mieszkaniem i pozostałymi w nim rzeczami. Po przeczytaniu gazet i wspólnej pogawędce
Władek odprowadził mnie parę kilometrów za Stryj, po czym czule
pożegnaliśmy się, jak później się
miało okazać na przeszło osiem
lat. Po powrocie na kwaterę do

wsi, gdzie dotarli już moi żołnierze skontrolowałem jeszcze czy w
oddziale jest wszystko w porządku, po czym rozkazałem ludziom
pójść wcześnie spać, by nazajutrz,
już o 6-tej rano być gotowym do
wymarszu. Przed kolacją wydałem jeszcze wójtowi poświadczenie za kwatery i wypożyczone
dotąd podwody, po czym wypiłem
kubek ciepłego mleka i poszedłem
spać. Była to moja ostatnia noc,
którą spędziłem w okolicy Stryja.              
11 sierpnia, o szóstej rano, na zamówionych poprzedniego wieczoru podwodach, były już załadowane walizki, kuferki, różne pakunki
i inne niepotrzebne w marszu manatki. Przepasany „bindą”5 wyciągnąłem szablę, wzniosłem ją do
góry i wśród okrzyków „szczęśliwej drogi” wyruszyliśmy do Stryja. W ten sposób pożegnaliśmy się
z gościnnymi mieszkańcami wsi i
miejscem naszego kilkudniowego
zakwaterowania. Po przybyciu do
miasta okazało się, że już na „hofie” 6 gromadził się trzeci batalion
pułku, zaś czwarty (tj. pierwszy z
numeracji) był już zakwaterowany w Mikołajowie. Po wstępnym
rozeznaniu w sytuacji zameldowałem dowódcy pułku, że nasz
oddział już dotarł i że wszytko jest
w porządku. Potem oddział powierzyłem „Zugsführerowi”, zaś
sam jako oficer należący do sztabu pułkowego odmaszerowałem
z resztą oficerów na dworzec kolejowy, gdzie nasz pociąg czekał
już na peronie. Tam pożegnaliśmy
zebraną publiczność. Nasz dowódca, pułkownik, uronił łzę żegnając
sympatyczną żonę i miłego, dużego chłopaka ubranego w mundur

skautowski, zaś wszyscy oficerowie otrzymali od miejscowych
pań, które razem z burmistrzem
miasta przyszły nas pożegnać,
przygotowane przez nich nieduże
bukiety kwiatów. Gdy około 11-tej
przed południem pociąg wreszcie
ruszył, dały się słyszeć okrzyki wiwatów zgromadzonych na peronie
tłumów. W ten sposób opuściliśmy
Stryj.
Nasi „ordynansi” 7 jechali obok
nas w wagonie trzeciej klasy. Cywilne manatki wszystkich żołnierzy pozostały w magazynie wojskowym w Stryju, na przechowaniu. Jednak ich właściciele nigdy
już ich nie odzyskali gdyż po zajęciu miasta rozgrabili je Moskale.
Celem załatwienia spraw kwatermistrzowskich oraz przygotowania miejsc dla żołnierzy udających
się do Przemyśla, dzień wcześniej
wyjechali tam: jeden z oficerów
naszego pułku wraz z dwoma podoficerami i kilkoma żołnierzami.
Dzięki temu, po przyjeździe mieliśmy uniknąć kłopotów z zakwaterowaniem. Jednak rzeczywistość
okazała się zupełnie inna.               
Na razie jednak pociąg wlókł się
bardzo wolno. Gdy dojechaliśmy
do Drohobycza, na peronie zauważyłem komendanta wojskowego
stacji, sędziego Bętkowskiego.
Był to człowiek rumiany, tęgi i
zawsze uśmiechnięty. Gdy pociąg
się zatrzymał udało mi się nawet
zamienić z nim parę słów. Był
najlepszych myśli co do naszej
przyszłości. Mówił, że już niedługo wojna się skończy i wszyscy
wrócimy do domów. Na koniec
poprosiłem go by pożegnał ode

mnie mojego szwagra Mikołaja
Kiedacza, jego żonę, a moją siostrę Zofię Kiedacz ze Strzetelskich
i przekazał im informację, że udaję się do Przemyśla. Wkrótce też
pociąg znowu ruszył i późnym
popołudniem dotarliśmy do celu.
Była to wojskowa stacja Bakończyce 8, tuż przed Przemyślem.
Wyładowaliśmy tam wszystkie
nasze rzeczy i w deszczu dość długo czekaliśmy na naszego kwatermistrza. Gdy w końcu się zjawił
okazało się, że miejscem naszego
zakwaterowania będzie Lipowica
9
, wieś oddalona o jakieś 8-10 km
od Bakończyc. Wciąż przybywały pociągi z nowym wojskiem,
deszcz nie ustawał, a my schowani pod drzewami czekaliśmy na
wozy taborowe, po które pojechał
nasz kwatermistrz. Gdy w końcu
podwody przybyły zrobiło się już
ciemno. Wśród krzyków i ogólnego rozgardiaszu załadowano rzeczy na wozy, sformowano oddziały i ruszyliśmy w drogę. Ruch był
ogromny. Ponieważ ulice były już
oświetlone przypatrywano się nam
ciekawie i mimo ciągle siąpiącego
deszczu dało się odczuć ogólne
zainteresowanie i podniecenie
wśród gapiów. Gdy tak szliśmy w
strugach deszczu zdawało się, że
niebo woła do nas: „…Przyszliście
bronić Przemyśla, więc marny będzie los Moskali, jeśli pokuszą się
o zdobycie tej twierdzy”…              
Jednak pochód pułku do Lipowicy
nie bardzo był przemyślany. Obładowani ciężkimi tornistrami, częścią różnorakich tłumoków, które
nie zmieściły się na dostarczone
nam furgony, maszerowaliśmy raczej jak rozbita armia w odwrocie,

/ Zdjęcie wykonane około dwa lata przed wojną - rok 1912-1913. Inż Marian Strzetelski stoi drugi od lewej strony. Zdjęcie przedstawia
pracowników Magistratu Królewskiego, Wolnego Miasta Drohobycza. Marian Strzetelski w tym czasie pracował jako inżynier-asystent.
Osoby widoczne na zdjęciu to: stoją od lewej strony: Julian Łopuszański, Marian Strzetelski, Stanisław Szayna, Józef Cymbrykiewicz,
niezidentyfikowana osoba; siedzą od lewej strony: Władysław Kobieński, Ksawery Szanek, Jan Lanrynów, Eugeniusz Szanek, Grabowski.
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zwłaszcza, że i ciemność i wszechogarniająca wilgoć przeszkadzały
w utrzymaniu odpowiedniego szyku i porządku. W końcu dotarliśmy do pierwszej bramy w pierwszym pierścieniu wewnętrznym
twierdzy, a tu brama zamknięta.
Wartownik pilnujący posterunku
zażądał hasła, jednak nasz tępy
kwatermistrz zapomniał o nie zapytać w komendzie twierdzy. Na
nic zdały się tłumaczenia, że przecież to cały pułk idzie na kwatery.
Wartownik strzegący wejścia za
okratowaną, żelazną bramą był
nieugięty. I nawet mundur Oberstleutnanta nie potrafił go skłonić
do otwarcia bramy. Wówczas pułkownik Paweł Gilli kazał kwatermistrzowi siadać na konia, jechać
do komendy i przywieźć znaki
rozpoznawcze. Deszcz ciągle padał, żołnierze wciąż mokli, bo nie
było się gdzie schronić. Wieczór
był chłodny, spać się chciało co raz
bardziej, nogi same uginały się od
zmęczenia. A tu za bramą, niedaleko jest suche, wygodne posłanie. I
co z tego skoro na posterunku, pod
dachem, okryty długim płaszczem,
stoi wartownik, służbista, który
z drugiej strony bramy tarasuje
całą szerokość wejścia. W końcu
po godzinie oczekiwania, gdy już
nawet najgorsi maruderzy naszego pułku dowlekli się na miejsce
zbiórki, zobaczyliśmy zsiadającego z konia naszego kwatermistrza,
który podszedł do wartownika i
coś mu szepnął przez kraty. Wówczas brama otwarła się na oścież i
tłum żołnierzy pośpiesznie zaczął
przelewać się przez nią. Już wkrótce wszyscy znaleźliśmy się na terenie „Barackenlager Lipowica”
10
. Budynki były przeważnie parterowe, drewniane. Jednak znowu
na skutek zaniedbania przez naszego kwatermistrza okazało się,
że miejsca w nich nie zostały odpowiednio rozdzielone i przydzielone dla poszczególnych oddziałów. Na dodatek nie sprawdził też
w jakim są stanie i czy w ogóle nadają się na kwatery dla żołnierzy.
Gdy zaczęliśmy kwaterować się
w poszczególnych barakach okazało się, że część z nich zajęta już
wcześniej została przez artylerię,
która w najbliższych dniach miała się stamtąd wyprowadzić. Było
już po 22-giej więc żołnierze już
spali. Nawet nie mieliśmy się kogo
dopytać bo i „w menaży” 11 nikogo
nie było, a i kantyna też była zamknięta. Sienników i koców też
brakowało. Ponieważ każdy był
przemoczony do suchej nitki zmarznięty i okrutnie zmęczony więc
sam rozmieściłem swoich żołnierzy w wolnych barakach i udałem
się na swoją kwaterę. Wprawdzie
tę pierwszą noc na nowym miejscu przespałem na podłodze, ale
na dobrze wypchanym sienniku i
pod dwoma grubymi, wojskowymi kocami. Oczywiście wszystko
to dzięki wielkiemu sprytowi mojego adiutanta Jana, który zawczasu zadbał o to. Gdy zrobiłem mu
wymówkę, że nie wypada bym
spał pod dwoma kocami, podczas
gdy wielu żołnierzy nie ma nawet
czym się przykryć Jan odpowiedział: „…Panie lejtnancie i tak
dziś koców dla wielu zabraknie,
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bo zbyt mało ich fasowano, więc
wielu żołnierzy spać będzie przykrytych jedynie pod pałatkami lub
płaszczami. Jest przecież wojna,
to co się zdobyło to się ma i tego
się pilnuje. A Panu jeszcze nieraz
nawet pod dwoma kocami będzie
zimno, zobaczy Pan…”.               
Zmartwił się jedynie tym, że jeden
z koców był używany, cienki. Po
chwili namysłu stwierdził jednak,
że jutro postara się go jakoś wymienić. Nie mogłem zaprzeczyć,
że Jan ma rację, więc poczęstowałem go papierosem i kazałem iść
spać. Rozebraliśmy się więc przy
kopcącej świecy i wnet powszechne chrapanie świadczyło o tym, że
choć walka ze zmęczeniem była
ciężka, jednak bój wygrany, bohaterski.               
Następnego dnia rano dobrze już
było po ósmej gdy zaczęliśmy
wysuwać nosy spod koców i wzajemnie rozglądać się obok jakiego
sąsiada spaliśmy. Okazało się, że
obok mnie spało dwóch kapelanów, polski i ruski oraz trzech
jakiś innych oficerów. Wstałem
więc zaraz, ubrałem się i wtedy
Jan przyniósł mi gorącej, choć niezbyt mocnej kawy oraz pajdę chleba grubo posmarowaną masłem.
Znalazła się też jakaś miednica, z
której wszyscy skorzystaliśmy i
w końcu wyczyszczeni i w miarę
umyci wyszliśmy z baraku zobaczyć otoczenie w którym mieliśmy
spędzić następne parę miesięcy
prawdziwej wojny. W ten sposób
rozpoczął się kolejny dzień, 12
sierpnia 1914 roku.               
Wkrótce też zaczęło się rozgrupowanie naszych oddziałów oraz
wykwaterowywanie artylerzystów
i innych żołnierzy z nieprawnie
zajętych przez nich baraków. Naprędce urządzono też kancelarię,
a ja z mym oddziałem otrzymałem rozkaz urządzenia dla całego
pułku latryn polowych. Miejsce
zostało wybrane w chaszczach tuż
obok baraków. Od magazyniera
otrzymałem techniczny rynsztunek dla oddziału, czyli łopaty, kilofy i deski. Już po południu około
dziesięć dyskretnych „kącików zadumy” było gotowych. Był to nasz
pierwszy, choć nie ostatni bojowy
chrzest inżynierski. Odebrałem też
pierwszą pochwałę od ppłk. Gillli’ego, który stwierdził, że miejsce
na latryny zostało bardzo dobrze
wybrane, praca przebiegła szybki
i sprawnie. Widać było, że żołnierzy rozpierała duma.                Po
szczegółowym rozeznaniu sytuacji związanych z barakami okazało się, że niestety są za małe i
za ciasne i nie pomieszczą wszystkich żołnierzy. Racjonalny podział
i przydział dla poszczególnych
oddziałów był niemożliwy, a do
tego i kuchnia nie nastarczała z
jedzeniem dla zbyt dużej ilości
żołnierzy, dlatego też podjąłem decyzję, że moich żołnierzy czasowo
odsyłam do ich batalionów. Tylko
na czas ich szkolenia i zaplanowanych prac nakazałem meldować
się u mnie. Nie bardzo mi się to
wszystko podobało, więc podsunąłem dowódcy pułku myśl wybudowania dla naszego oddziału,

własnymi środkami polowego baraku. Przecież odpowiednie narzędzia posiadaliśmy, a i sporo drzewa rosło obok w lesie. Pułkownik
zaaprobował mój pomysł, więc
dość szybko załatwiłem pozwolenie na wyrąb drzew w komendzie
twierdzy, wybrałem odpowiednie
miejsce na posadowienie baraku,
naszkicowałem na kartce budynek, który miał częściowo być
ukryty w ziemi, rozdzieliłem obowiązki między swoich żołnierzy i
wkrótce robota rozpoczęła się na
dobre. Jedni kopali, drudzy plantowali teren, inni zaś ścinali w lesie
drzewa i końmi ściągali je na plac
budowy. Tam oprawiali je i przycinali na wymiar.               
Las, który był własnością ks. Sapiechy z Krasiczyna rósł niedaleko baraków. Jednak, że konie nie
codziennie były dostępne, więc
żołnierze moi przeważnie zwozili
ścięte tam drzewo budulcowe bez
ich pomocy, jedynie wykorzystując do tego siłę swoich mięśni.
Cieśle cięli pnie na deski i aż miło
było patrzeć z jaką ochotą pracowali i jak szybko prace postępują
do przodu. Żołnierze zdawali sobie sprawę z tego, że im szybciej
„chałupę” sobie postawią z własną
kuchnią, spiżarnią i miejscami do
spania, tym szybciej będą „panami” u siebie i nie będą tułać się po
obcej kompanii, gdzie im wcale za
dobrze przecież nie było. Z dnia
na dzień praca aż kipiała nam w
rękach, a nasz dowódca nawet parę
razy dziennie do nas zachodził,
przyglądał się, chwalił postęp prac
i dało się odczuć, że między nim i
moim oddziałem powoli nawiązuje się coraz silniejsza nić sympatii.                                            
Dalsze moje opowiadanie nie będzie już tak szczegółowe jak dotychczas, gdyż zbyt dużo odbywało się różnorakich zajęć i z coraz
większej ilości obowiązków trzeba
było się wywiązać, bym mógł to
wszystko chronologicznie dokładnie spamiętać i opowiedzieć Ci
o tym Czesiu. Opiszę tylko to, co
w mej pamięci szczególnie utkwiło. Przede wszystkim naszą pracą były typowe wojenne zajęcia.
A więc, kopanie rowów, budowa
umocnień i dróg. Wszystkim się
zdawało, że mamy mnóstwo na
to czasu gdyż Moskale są jeszcze
daleko, za górami, za lasami i być
może tu do nas nigdy nie dojdą.
Jednak rzeczywistość okazała się
o wiele bardziej tragiczna. Ale o
tym później.                 Żołnierze moi tak szybko i z taką ochotą
uwijali się w swojej pracy, że już
na koniec sierpnia barak był gotowy. Był to budynek z bali sosnowych, na pół w ziemi ukryty i dobrze zamaskowany. Miał osobną
murowaną kuchnię, w której był
piec z kominem, spiżarnię, sionkę
i dużą izbę, w której mogło pomieścić się 54 ludzi. Izba była oświetlona czterema dużymi oknami.
Barak był dobrze osuszony głębokimi rowami odwadniającymi.
W ogóle robił bardzo przytulne
wrażenie. Z zewnątrz, zwłaszcza
od strony zagłębionych w terenie
okien, fragmentami obitymi białymi deskami, przypominał jakiś
domek myśliwski lub staropolskie obronne miejsce. Niedaleko

baraku żołnierze moi postawili z
grubych okrąglaków dość masywny spichlerz, który później, dzięki
swojej zapobiegliwości i sprytowi
zapełniali prowiantem na „czarną
godzinę” wojny. Rozpoczęliśmy
też budowę dużej stajni dla koni
pułkowych. Stajnia miała być
również częściowo w ziemi ukryta, posadowiona z pół okrąglaków,
solidna i mocna.               
Tak mijał nam dzień za dniem i kolejne dwa, trzy tygodnie przebiegły nam na szkoleniach oddziału,
pracy przy budowie baraku, spichlerza czy stajni, a potem innych
inżynieryjno saperskich zadaniach
i nowych wyzwań. Zaczęliśmy się
nawet przyzwyczajać do tych obowiązków i nikt nie myślał o Moskalach, którzy zdawało się nam,
że są jeszcze daleko i tu do nas być
może nigdy nie dojdą. Jako dowódca oddziału mieszkałem dość
dobrze. Żołnierze zrobili mi nawet
mały stolik i krzesło, a mój nieoceniony Jan wytrzasnął nawet skądś
całkiem solidne łóżko, na którym
położył dobrze wypchany siennik.
Mieszkanie dzieliłem wspólnie z
dwoma Czechami, (jednym z nich
był dr praw z Pragi, drugi „menagermaister” pułkowy), jednym
Morawianinem, jednym lekarzem
- niemieckim Żydem i jednym
Austriakiem. Chociaż w swojej
kwaterze raczej mało przebywałem, gdyż przeważnie dzieliłem
los z moimi żołnierzami w polu
i w trakcie ich szkolenia, to jednak z moimi współlokatorami jakoś powoli się zżyłem, być może
dlatego, że wszyscy starali się nie
poruszać tematów politycznych w
trakcie naszych wieczornych długich rozmów.               
Stołówka oficerska była dość
duża. Ładna sala ze stojącym pośrodku dużym stołem i trzema małymi pod ścianą sprawiała wrażenie czystej i przestronnej. W trakcie posiłków siadałem przeważnie
pod ścianą, gdyż nie chciałem
wciąż ustępować miejsca spóźniającym się starszym ode mnie
rangą oficerów. Poza tym, mając
całą salę przed oczami mogłem
bez większych przeszkód obserwować co dzieje się w stołówce i
przy stołach.                              
Kochana Cesiu, dalsze moje dzieje
opowiem Ci już w przyszłym tygodniu. Zrobiło się już dość późno,
a ja muszę się jeszcze wykąpać i
wyspać gdyż rano muszę wcześnie
wstać. Teraz więc na ten papier
składam Ci ucałowania rączek na
dobranoc, a jutro uczynię to osobiście. Pa!
Cdn…    
1. plutonowego
2. sierżant dyżurny
3. plutonowy
4. 18 Pułk Piechoty Obrony Krajowej został utworzony w 1889
roku, w Wiedniu. Okręg uzupełnień znajdował się w Przemyślu i
Sanok. Kolory pułkowe: trawiasty
(grasgrün), guziki srebrne z numerem „18”. W lipcu 1914 r. skład na-
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rodowościowy pułkustanowili po
połowie Rusini i Polacy. W 1914
roku komenda pułku oraz I i II batalion stacjonował w Przemyślu,
natomiast III batalion w Sanoku.
W sierpniu 1914 roku pułk wchodził w skład 89 Brygady Piechoty
Obrony Krajowej należącej do 45
Dywizji Piechoty Obrony Krajowej, a ta z kolei do IX Korpusu
Austro-Węgier. W 1918 roku pułk
wchodził w skład 90 Brygady Piechoty Obrony Krajowej należącej
do tej samej 45 Dywizji Piechoty
Obrony Krajowej, która wówczas
była podporządkowana komendantowi X Korpusu. 11 kwietnia
1917 roku 18 Pułk Piechoty Obrony Krajowej został przemianowany na 18 Pułk Strzelców. W czasie I wojny światowej pułk walczył z Rosjanami w 1914 i 1915
roku w Galicji między innymi w
okolicach Biecza i Gorlic. Największe straty jednostka poniosła
w bitwie pod Gorlicami. Żołnierze pułku są pochowani m.in. na
cmentarzach wojennych, nr 65
Małastów-Komuta, nr 196 Rzuchowa, nr 33 Swoszowa. W czasie
ofensywy w 1915 roku jednostka
walczyła na Lubelszczyźnie, miejscami pochówków poległych jest
m.in. miejscowość Strzeszkowice
Duże. (https://pl.wikipedia.org/
wiki/18_Pu%C5%82k_Piechoty_k.k._Landwehry)
5. opaska zakładana na wąsy
w celu nadania im właściwego
kształtu po uprzednim nałożeniu
na nie pomady; mocowana była z
tyłu głowy lub do uszu przy pomocy tasiemek lub gumki; zakładana
również np. na kilka godzin przed
przyjęciem, by utrwalić pożądany
kształt wąsów
6. na zewnątrz, na dworze
7. żołnierz, zazwyczaj szeregowiec lub podoficer, pozostający do
dyspozycji oficera, do wszelkiego rodzaju posług pomocniczych
(utrzymanie w czystości munduru
i butów, przenoszenie przedmiotów, sprzątanie kwatery, itp.)
8. dawna wieś, obecnie południowo-wschodnia dzielnica Przemyśla; w okresie I wojny światowej
Bakończyce znalazły się w obrębie Twierdzy Przemyśl; na terenie
wsi usytuowany był fort Nr XXI
„Bakończyce”
9. Fort XVIII ,,Lipowica” - fort
główny pierścienia wewnętrznego
został założony w latach 1853-55,
1880 przebudowany do obecnego
narysu, w roku 1915 został wysadzony w powietrze, 1920-30 częściowo rozebrany, był to fort artyleryjski jednowałowy
10. Zespół koszarowy „Lipowica”
(obecnie okolice ulicy Gen. Józefa
Wysockiego w Przemyślu) – tam
mieściło się dowództwo III odcinka obronnego; stacjonowały
tam jednostki piechoty oraz składowano zakonserwowany sprzęt
artyleryjski; w pobliżu zespołu koszarowego wzniesiono drewniane
baraki (koszary) dla saperów
11. kasyno wojskowe
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Stracone dzieciństwo
Dioniza Choroś (Gradzik)
Mój ojciec był inwalidą wojennym i osadnikiem wojskowym
na Wołyniu. Nie mając synów,
wychowywał nas: Bronię, Halinę, Dionizę i Bogdę w umiłowaniu Polski i w duchu patriotycznym. Później żartowałyśmy, że
naszymi kołysankami były pieśni
legionowe, a pokarmem polityka, zasłyszana u dorosłych. Rosłyśmy zahartowane, pracowite i
samodzielne. 1 września 1939
roku radio podawało tragiczne
wiadomości, latały samoloty,
było dużo uciekinierów z zachodniej Polski, ale dla mnie
wojna była gdzieś daleko.
Wszystko się zmieniło, gdy do
naszej miejscowości zbliżyły się
kolumny wojska rosyjskiego.
Grupa dzieci polskich przyglądała się w ciszy przemarszowi. Dalej stała gromada Ukraińców i
witała ich przyjaźnie. Tej nocy
słyszałam krzyki, strzały, rżenie
koni i szczekanie psów. Przyszli
do nas. Walili kolbami w drzwi,
krzyczeli, żeby otworzyć. Wtargnęło pięciu. Szukali broni, przewracali łóżka i wyrzucali wszystko z szuflad na podłogę, w komorze tłukli butle z przetworami i
wysypywali zawartość worków.
Kazali ojcu i sąsiadowi (który się
u nas ukrywał) ubrać się i jechać
z nimi. Ojciec żegnając się z
nami przypominał nam, że musimy być dzielne. Krótko potem
padły strzały, po chwili inne i nastąpiła ogłuszająca cisza. Upłynęło może pół minuty. Mnie zdawało się, że upłynęły wieki.
Rano, ubrane odświętnie, czekałyśmy na powrót ojca, żeby jechać do kościoła. Zamiast ojca
powrócili uzbrojeni ludzie, kazali nam wyjść, a dwaj weszli do
domu szukać broni. Skierowali
na nas karabiny i krzyczeli. Potem odjechali. Byłyśmy jeszcze
sparaliżowane ze strachu, kiedy
przybiegł z płaczem syn sąsiada,
chwycił Bronię za rękę i pobiegł
z nią do ogrodu, a my za nimi.
Zobaczyłyśmy kałużę zakrzepłej
krwi, na niej czapki ojca i sąsiada. Opodal leżał zastrzelony pies.
Poszłyśmy do centrum wsi, drogę wskazywała nam rozlana
krew. U skrzyżowania dróg ślady
znikły. Zaszłyśmy do znajomych,
by podzielić się naszą straszną
nowiną. Powiedzieli nam, że wymordowano prawie wszystkich
osadników, którzy nie zdążyli
się ukryć, a także kierowników
szkoły i mleczarni. To był sądny
dzień w naszym życiu i brak mi
słów, żeby go dobrze opisać. Sąsiedzi zaproponowali nam nocleg na podłodze, bo nie mieli
miejsca. Ofertę chętnie przyjęłyśmy. Sąsiadka modliła się przed
ikoną żebyśmy zasnęli i nie obudzili się już nigdy do tego koszmaru. Pamiętam doskonale moją
chwilę buntu ja się tak nie chcę
modlić, pomyślałam ja chcę doczekać końca wojny, zwycięstwa

Polski i normalnego życia. Ale
wiedziałam doskonale, że dla nas
wojna dopiero się zaczęła. Po latach, na odtajnionych zdjęciach
archiwalnych oglądałam aleje
drzew, do których drutem kolczastym przywiązane były polskie dzieci, strasznie poranione, ale jeszcze żywe oraz zdjęcia
spalonych kościołów, pełnych
ludzi. Przez następnych kilka
miesięcy żyliśmy w ciągłym strachu. Bałam się iść do łóżka, chowałam głowę pod pierzynę to był
czas tortur, a nie odpoczynku.
Polacy nadal ginęli. Pod koniec
października otworzyli naszą
szkołę z ukraińskim językiem
wykładowym, którym wcześniej
władałyśmy jak rodowite Ukrainki. Nasz ojciec kładł na naukę
wielki nacisk. Pomne jego przestróg, że nie wiadomo, co nas
czeka w życiu, powróciłyśmy z
Bogdą do szkoły. Bronia, najstarsza z nas, nie chciała odjechać do
gimnazjum, czując się trochę odpowiedzialna za losy rodziny.
Ale w szkole nie było prawie
żadnej nauki, oprócz przygotowań do obchodów bolszewickiej
rewolucji. Czas wypełniony był
śpiewem i bałwochwalczym recytowaniem propagandowych,
komunistycznych tekstów. Ukraińcy, którzy sprzyjali Rosjanom,
prześladowali i upokarzali nas.
Doznawałam wielu upokorzeń
od dawnych koleżanek. Nawet
moja wielka przyjaciółka nie
chciała siedzieć ze mną w ławce,
bo byłam Polką. Kierownik szkoły był zamordowany i inni nauczyciele do szkoły nie wrócili.
Ukraińcy rabowali nasz dobytek,
z naszych 40 uli nie zostało ani
jednego. Innym razem zastaliśmy gromadę ludzi w magazynie
ojca z narzędziami rolnymi. Każdy zabierał, co chciał, dwaj nawet wyrywali sobie coś z rąk i
bili się. Piszę, jak było u nas, bo
to widziałam i doskonale pamiętam, ale wiem, że podobne grabieże były też u innych osadników. Niektórzy potracili wszystko, włącznie z żywym inwentarzem. Pracowita, duża i dorosła
rodzina naszych dzierżawców
strzegła swojej własności w
dzień i w noc. Pewnego dnia idąc
ze szkoły, znalazłam ciało mojej
matki chrzestnej, pani Kucharskiej, było tylko trochę przysypane śniegiem i zamarzniętą ziemią. Nie miała własnych dzieci.
Gdy wcześniej nasz dom spalił
się w nieznanych okolicznościach, mieszkałam u niej i bardzo mnie rozpieszczała. Kochałam ją z całego serca. Przytulała i
całowała mnie więcej niż ktokolwiek inny na świecie. W tamtych
czasach nie okazywało się swoich uczuć. Ona była wyjątkiem.
Teraz siedziałam przy niej w
śniegu, patrzyłam, rozmyślałam i
długo płakałam. Miałam już 11
lat i wszystko rozumiałam, co w

koło mnie się dzieje, ale nie mogłam pojąć tej nagłej zmiany czemu tak jest, czemu nas taki los
spotkał? Przecież ci prześladowani byli dobrymi ludźmi. Jeżdżąc po comiesięczną pensję, ojciec kupował papier listowy i
koperty. Często, zamiast niedzielnego spaceru z rodziną, siadał i pisał okolicznym ludziom
listy i załatwiał sprawy urzędowe, a w dnie powszechne uczył
ich płodozmianu, przycinania i
szczepienia drzew owocowych.
Zapłacono mu barbarzyństwem.
Pełna wewnętrznego buntu, napisałam dużymi literami palcem na
śniegu: Niech żyje niepodległa
Polska! Poczułam się lepiej.
Ukrainiec Marko, który, jak się
okazało, był przewodniczącym
tajnej organizacji komunistycznej jeszcze przed wojną, a teraz
wielkim panem, zabronił szukania ciał i cyrkowych pogrzebów.
Mając teraz nieograniczoną władzę sowiecką, szczycił się wcześniejszym spaleniem naszego
domu, morderstwem kierownika
spółdzielni i różnymi krzywdami
wyrządzonymi osadnikom. Krótko potem znowu usłyszałyśmy
mocne łomotanie do drzwi i rozkaz po rosyjsku sobierajsia zbierajcie się. Wywieźli matkę z czterema córkami i tysiącami innych
Polaków w okolice Archangielska, gdzie zaczęła się walka o
przetrwanie każdego dnia. Dzięki Opatrzności, naszemu spartańskiemu wychowaniu i pomocy
dobrych ludzi, przeżyłyśmy i
pierwszym transportem cywilnym byłyśmy ewakuowane do
Iranu, ale te historie opowiedzieli
już inni. 59 lat potem, w 1998
roku, odwiedziłam Wołyń. W dużym parku w Łucku gigantycznych rozmiarów pomnik z gwiazdą upamiętnia żołnierzy sowieckich. Trochę dalej tablica głosi
śmierć prawie zamordowanych
Polaków w tej nie deklarowanej
wojnie, w której każdy nieuzbrojony Polak i sąsiad był wrogiem.
Według polskich obliczeń zginęło ich dwa razy tyle. Odwiedziłam też sąsiadkę z tamtych czasów, która zapłakała i uradowała
się, że mnie widzi. Mówiła, iż
była przekonana, że nie wszyscy
zginęli podczas zsyłek na Sybir i
że ona jeszcze spotka niektórych
z nas. Poszłyśmy razem do innej
kobiety, która pamiętała, że ciało
mego ojca znaleziono później na
torfowisku, gdy śniegi stajały na
wiosnę. Po raz pierwszy spisuję
tę historię tak szczegółowo. Groza tamtych dni pozostanie niezatarta w mojej pamięci. Dalsze
dzieje polskich dzieci po zsyłce
na Sybir są opisane w następnych
dwóch opowieściach siostry
Stelli (Józefy Wrotniak) i Haliny
Morrow (Fladrzyńskiej). Natomiast lata pobytu w Iranie są opisane szczegółowo w innych
książkach o polskich dzieciach-

-tułaczach. Poniżej Dioniza Choroś opisuje wędrówkę dzieci z
Iranu do Nowej Zelandii. W tamtych czasach różne zmiany w naszym życiu zachodziły szybko i
niespodziewanie. Po niecałych
trzech tygodniach pobytu w Teheranie (Iran), umarła moja matka. Bronia z wojskiem, a Halina
z junaczkami pojechały na Środkowy Wschód. Najmłodsza Bogda była już w sierocińcu w Isfahanie. Zostałam sama. Wiadomość o zaproszeniu przez rząd
Nowej Zelandii grupy dzieci polskich wraz z opiekunami i ich
wyjeździe do tamtego kraju krążyła długo, chyba z rok. Niektórzy przestali już nawet w to wierzyć. Niemniej nasi przełożeni
kompletowali listę. Były na niej
przeważnie sieroty oraz te dzieci,
których niedożywione matki poumierały w Rosji, a ojcowie i
starsi bracia byli w Wojsku Polskim na Uchodźstwie. Umieszczono na listach 733 dzieci bacząc, by nie rozdzielono rodzeństwa [co nie zawsze się udawało]. Z naszej rodziny zapisano
mnie i młodszą Bogdę. Trudniej
było z personelem opiekuńczym.
Teraz, gdy wojna była na ukończeniu, nie wszyscy chcieli oddalać się od Polski i jechać na drugi
koniec świata, ani narażać się na
wielkie niebezpieczeństwa tak
długiej podróży. Znalazło się jednak 105 ofiarnych ludzi, którzy
uważali to za swój obowiązek
patriotyczny. W lipcu 1944 roku
w naszym gimnazjum zorganizowano wykłady o Nowej Zelandii,
kraju, o którym nie wiedzieliśmy
prawie nic. Słuchaliśmy jak bajek z książki Andersena. Mówiono, że to raj! Rządy demokratyczne, wspaniały klimat, wyspy
wiecznie zielone, urodzajna ziemia, dwa zbiory rocznie, owce,
bydło. Gnębiła trochę myśl o
trzęsieniach ziemi. Po okropnościach w Rosji mówiono o pracowitych, dobrych, zaradnych i
uczciwych ludziach, którzy nie
zamykają domów na klucz. Trudno nam było w to uwierzyć. O
bagaż nie trzeba się było martwić, bo wszystko mieściło się w
małych tekturowych walizeczkach, które kupowaliśmy z zasiłku, otrzymywanego przez każde
polskie dziecko od Polskiego
Rządu na Uchodźstwie, w sumie
9 tumanów na miesiąc. Jeszcze
zostało miejsca na kilka książek
polskich, które każde dziecko
musiało przewieźć i zdać w Nowej Zelandii. Miały one tworzyć
zalążek naszej przyszłej biblioteki. Nasz transport z dziećmi wyjechał z Isfahanu 27 września
1944 roku. Zgromadzono nas w
dużym holu Zakładu nr 20. Nauczyciele pouczali nas, że musimy być godnymi przedstawicielami Polski. Był to bardzo smutny dzień w naszym życiu, bo
opuszczaliśmy przyjaciół, którzy

zastępowali nam najbliższą rodzinę. Przyrzekałyśmy pisać do
siebie i wiele z tych przyjaźni
przetrwało do dziś, mimo że kontynenty nas rozdzielają. Małe
dzieci z opiekunami załadowano
do autobusów, starsze do wojskowych ciężarówek. Siedziałyśmy na ławkach. Po przebyciu
przeraźliwie zimnej pustyni następnego dnia dojechaliśmy do
Sułtanabadu (obecnego Araku),
gdzie mieliśmy kilkugodzinny
odpoczynek w amerykańskiej bazie wojskowej. Gorący prysznic
wydał się nam rajem. Zwiedziliśmy obóz, oglądaliśmy filmy, a
żołnierze
rozdawali
dzieciom słodycze. Jeden z nich,
który nie uznawał bariery językowej, na migi bawił dzieci, a
one go rozumiały i pękały ze
śmiechu. Dla żołnierzy była to
chwila powrotu do normalnego
życia, a dla dzieci ubaw, który
zapamiętają na zawsze. Wieczorem pożegnali nas przemówieniem. Jedna z nas podziękowała
kilku wyuczonymi angielskimi
zdaniami, a wszyscy burzą oklasków. Wsiedliśmy do specjalnie
przystosowanego dla nas pociągu. Po jednej stronie wagonu
były siedzenia, po drugiej pospuszczane do spania łóżka. Starsze dziewczęta miały obowiązek
opiekować się młodszymi dziećmi. Pociąg trząsł bardzo. Naliczyliśmy ponad 150 tuneli po
drodze. Dym z lokomotywy wciskał się do środka, powodował
kaszel, łzawienie i mdłości. Przeładowane żołądki i mieszanina
smakołyków zjedzonych w amerykańskim obozie były powodem
ciągłych dziecięcych wymiotów.
Do Ahwazu, co w języku irańskim znaczy piekło i gdzie latem
w cieniu temperatura przekracza
50ºC, dojechaliśmy wczesnym
popołudniem. Umieszczono nas
w obozie przejściowym, w dawnej stajni po kawalerii irańskiej.
Rzeczy złożyliśmy w pozostałych żłobach, spaliśmy na twardych pryczach. Czas spędzaliśmy na pisaniu listów, które potem okazało się, że nigdy nie
były wysłane. Rano, zanim słońce zaczęło dopiekać, stojąc na
dworze, wysłuchaliśmy mszy św.
Po sześciu dniach, 4 października, wyjechaliśmy pociągiem do
portu Chorramszahr, przy ujściu
rzek Tygrysu i Eufratu. Daleko,
na tle żółtego nieba, zarysowały
się ciemne palmy. Stąd ewakuowano uchodźców do Indii,
Afryki Wschodniej i do innych
krajów. W ciszy i parami weszliśmy na statek Sontay. Zeszliśmy
w dół, do olbrzymiej ciemnej,
trochę śmierdzącej sali. Oprócz
sterty materaców nie miała żadnego umeblowania. Nocą wyłaziły szczury. Byłam przerażona!
Przez dwa lata chorowałam na
malarię i anemię. Mdlałam, kiedy było gorąco. Jak ja tu będę
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spać? Okazało się, że pokład był
naszą sypialnią, jadalnią i salonem. Tam jedliśmy przyniesione
z kuchni w wiadrach posiłki.
Układaliśmy się do snu pod
gwiazdami, na wyciągniętych z
dołu materacach. Współczuliśmy
małym dzieciom, którym dla
bezpieczeństwa nie wolno było
spać na zewnątrz. Nauczyciele,
panowie Kotlicki i Olechnowicz,
odpowiadali na setki naszych pytań. Na statku było kilkunastu
angielskich oficerów. Załoga to
Portugalczycy, od których nauczyliśmy się dwóch słów po angielsku, kiedy przebiegali rano z
wiadrami z wodą i krzyczeli washing deck, washing deck (myjemy pokład, myjemy pokład).
Trzeba było chwytać za materace
i znosić je na dół. Po śniadaniu
przychodził Anglik w pięknym,
białym mundurze i pokazywał
jak poprawnie nakładać kamizelkę ratowniczą. Podkreślał, żeby
sznurków zwisających po bokach
nie zawiązywać, bo w razie potrzeby ratujący ma za co uchwycić. Jedna spryciara zawiązała
mu je z tyłu i zapytała, dlaczego
jego sznurki są zawiązane. Biedak był bardzo speszony, a my
pękałyśmy ze śmiechu. Któregoś
dnia przyszła straszna burza i
wszyscy się pochorowali. Blade i
brudne dzieci leżały na pokładzie, nie prosiły o pomoc i nikt
jej nie udzielał, bo nasi opiekunowie też karmili ryby. Później
zabraliśmy się do sprzątania, a
marynarze do powtórnego washing deck. Najbardziej dokuczał
nam upał, nasze nieprzystosowane do podróży ubranie i brak warunków do prania. Innego dnia
przerażeni byliśmy, kiedy nagle
zjawiła się eskorta dwóch zwinnych stateczków, a nad nami leciał mały samolot. Niektórzy z
załogi biegali i uszczelniali okrągłe okienka. Trwało to może
dwie godziny. Wkrótce niebezpieczeństwo minęło i eskorta
znikła. Po sześciu dniach, w niedzielę, ksiądz Michał Wilniewczyc odprawił na pokładzie mszę
św. dziękczynną. 10 października dopłynęliśmy do Bombaju.
Do portu nie dobiliśmy, czekając
w kolejce za innymi okrętami.
Miałam ponowny atak malarii z
wysoką gorączką, napady mdłości i wymiotów, ale o pójściu do
szpitala nie chciałam słyszeć
mimo namowy (....) Rok wcześniej byłam zapisana z Bogdą na
wyjazd do Południowej Afryki,
ale dostałam serię ataków malarii
i musiałam iść do szpitala. Po powrocie zastałam 50 pustych łóżek. Wszystkie koleżanki, które
tworzyły moją rodzinę przez
dziewięć miesięcy, wyjechały i
byłam znowu sama. Byłam zdruzgotana i płakałam tygodniami.
Przenieśli mnie do innego zakładu między starsze dziewczęta, z
którymi nie miałam wiele wspólnego. Przyrzekłam sobie, że nie
zostawią mnie znowu samą w
szpitalu w Bombaju, więc dr
Czochańska wzięła mnie do szpitalika na statku i leczyła chininą.
Mimo osłabienia i bólów głowy,
przez okrągłe okienko statku po-
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dziwiałam najpiękniejszy w
moim życiu pomarańczowo-fioletowy zachód indyjskiego słońca. Po czterech dniach, 14 października, wpłynęliśmy do portu.
W pobliżu stał okręt gigant USS
General G.M. Randall, transportowiec wojsk amerykańskich,
który mógł przewozić do 7000
osób. Teraz wiózł 3000 amerykańskich oraz grupę australijskich i nowozelandzkich żołnierzy. Wiadomość, że to nasz okręt,
przyjęliśmy z wielką radością.
Ściskając mocno nasze walizeczki, szliśmy parami za marynarzem polskiego pochodzenia i z
dobrą znajomością naszego języka ojczystego, Chesterem Wiśniewskim. Był naszym tłumaczem i pośrednikiem, a jego pomocnikiem był Joseph Dutkowski. Weszliśmy do dużej sali,
gdzie rzędem stały czteropiętrowe łóżka-hamaki. Młodsze dzieci i chłopcy byli umieszczeni w
podobnych salach. Podawano
nam dwa posiłki dziennie, rano
śniadanie i obiad o 4-tej po południu. Przy drzwiach dużych jadalni leżały stosy stalowych tac,
które nieśliśmy wzdłuż rzędu kucharzy, a oni nakładali na nie
tony jedzenia, którego nie mógłby zjeść żaden zapaśnik. Resztki
wyrzucaliśmy do specjalnych
pojemników. Po niedawnym głodzie w Rosji i wielkim poszanowaniu jedzenia, nie mogliśmy
zrozumieć jak można tak marnować dary Boże. Ale dzieci, szczególnie te młodsze, szybko głodniały, dlatego wieczorem wystawione były bańki z mlekiem,
które można było pić do syta.
Żołnierze rozdawali dzieciom
swój przydział czekolady. Jedne
się nią objadały, inne, wstydliwe,
nie dostawały wcale. Gdy okręt
stał jeszcze w porcie, w łazienkach była masa gorącej, świeżej
wody. Starsze dziewczęta robiły
pranie, myły włosy i rozkoszowały się, biorąc długie, gorące
prysznice. Było to najlepsze lekarstwo na naszą wysypkę, spowodowaną potem i słoną morską
wodą. Na drugi dzień obudziły
mnie pracujące motory, drżał
cały okręt. O godzinie 9-tej rano,
15 października, General Randall
ruszył w drogę. Zmówiliśmy pacierze. W czasie podróży naszą
najbliższą towarzyszką była siostra Monika Alexandrowicz, polska zakonnica, która też przeszła
obozy pracy w Rosji, a druga,
siostra Imelda Tobolska, była
wychowawczynią
chłopców. Całe dnie spędzaliśmy na
pokładzie i graliśmy godzinami
dużymi, ciężkimi piłkami siedem
piłek niechcąco wypadło za burtę. Żołnierze uczyli chłopców
sztuki bokserskiej i zachwycali
się ukrytym talentem Tadka
Ostrowskiego, ale on nigdy nie
miał okazji uczyć się tego sportu.
Niedługo potem pierwszy umarł
w Obozie w Pahiatua na wylew
krwi do mózgu. Nowozelandczycy, powracający z wojny w Europie, dowiedziawszy się, że dzieci
polskie płyną do ich kraju, chcieli z nimi spędzać więcej czasu.
Bawili się z chłopcami i uczyli

ich angielskiego. Jeden podjął się
uczyć dziewczęta hymnu nowozelandzkiego [Boże narodów, u
Twych stóp łączymy się więzami
miłości], który potem śpiewałyśmy w drodze do Pahiatua na stacji w Palmerston North, ku miłemu zdziwieniu witających nas
tam Nowozelandczyków, którzy
twierdzili, że większość ich dzieci nie zna tego hymnu. My sami
doceniliśmy ten hymn dużo później, kiedy zrozumieliśmy jego
głębokie słowa. Dostaliśmy pasy
ratunkowe, które trzeba było nosić. Było w nich bardzo gorąco,
pociliśmy się, a dziewczęta
twierdziły, że nieładnie w nich
wyglądają. Na pytanie, co będzie
z małymi dziećmi, Chester powiedział nam, że każdy żołnierz
musi ratować jedno dziecko. To
nam dodawało poczucia bezpieczeństwa. Uczyli nas regularnie
ćwiczeń ratunkowych. USS General G. M. Randall, jako okręt
wojenny, był mocno uzbrojony.
Na pokładzie stały działa przeciwlotnicze. Niektóre były pozakrywane, inne pod strażą. Pewnego dnia były jakieś poważne
ćwiczenia. Leciał samolot, ciągnący jakieś obiekty. Byliśmy
ogłuszeni i przerażeni niespodziewaną strzelaniną, bo nikt nas
nie ostrzegł przed tym. Począwszy od Bombaju, równolegle z
General Randall płynął okręt-bliźniak, wiozący żołnierzy australijskich. Obydwie załogi zaczynały każdy dzień za pomocą
sygnalizowanych rozmów. W
celu zmylenia wrogich japońskich min podwodnych przez
całą dobę okręt płynął zygzakiem. Wieczorem głośnik nadawał po polsku, że czas na zaciemnianie, schodziliśmy na dół i
okręt spowijał się w ciemną zasłonę. Pewnej nocy mieliśmy
wielkiego stracha. Wielki wstrząs
i brzęk wypadających szuflad
pełnych sztućców obudził prawie
wszystkich, była bieganina i
sprawdzanie przez załogę. Rano
były szepty i domysły. Dopiero w
Wellingtonie kapitan Van Poulsen potwierdził, że mina otarła
się o bok okrętu i poszła dalej.
Nie mówił nam wcześniej, żeby
nie wywołać popłochu. Stopniowo mijały upalne dni. Głośnik
nadawał stan pogody w Australii
i pouczał jak nastawić nowy czas
na zegarkach wiadomość zupełnie zbyteczna, bo nikt z nas nie
miał zegarka. Szkoda, że nie
mieliśmy aparatów fotograficznych dla upamiętnienia tej niezwykłej podróży. Okręt-bliźniak
z australijskimi żołnierzami opuścił nas w Melbourne, a my popłynęliśmy w dalszą drogę bez
eskorty. Wreszcie, 31 października, około godziny 8-9 wieczorem stanęliśmy u brzegu Nowej
Zelandii. Jeszcze przy świetle
dziennym widzieliśmy otaczające Wellington pagórki i przyklejone do nich barwne domki. Następny ranek był słoneczny. Przy
dźwiękach trzech orkiestr okręt
wpłynął do portu. Uszczęśliwieni
żołnierze nowozelandzcy, często
jeszcze w bandażach, niektórzy
na noszach, wracali do witają-

cych rodzin. Dla nas miał to być
ostatni postój przed zakończeniem wojny i powrotem do niepodległej Polski. Wierzyliśmy,
że nastąpi to wkrótce. Po wejściu
na pokład premiera Petera Frasera, po serdecznym powitaniu,
pstrykaniu aparatów, wywiadach
z prasą, po otrzymaniu paczuszek słodyczy, wsiedliśmy do
czekających obok pociągów i ruszyliśmy w ostatnią część naszej
długiej podróży. Ze stacji kolejowej w Pahiatua zabrały nas wojskowe ciężarówki i dowiozły do
Polish Children s Camp (Obóz
Polskich Dzieci w Pahiatua).
Widok obozu był imponujący.
Wieże obserwacyjne przestraszyły nas nieco, ale później je rozebrano. Były one pozostałością
wcześniejszego obozu dla internowanych. Tu stworzono nam
Małą Polskę, ze szkołą, kościołem, opieką lekarską, polskim
harcerstwem, wszystko obstawione polskim personelem, który
z nami przyjechał. Obok naszych
polskich, mieliśmy też tutejszych
nauczycieli, którzy uczyli nas języka angielskiego. Z wdzięcznością wspominam Ruth Neligan,
która ze swą listą słów angielskich i polskich taktownie wprowadzała nas w tajniki życia w
nowym kraju. Do tych cudownych ludzi zaliczam liczne rodziny, które przyjmowały polskie
dzieci na szkolne wakacje. Musiało ich to kosztować dużo cierpliwości, żeby zabawiać, uczyć,
a może nawet znosić kaprysy
emocjonalnie
uszkodzonych
przez wojnę dzieci, które nie rozumiały ich mowy. Często wspominam pierwsze wakacje u rodziny Scanlon przy 6 Dunstan
Street, Wanganui, rodziny Canyons w Upper Hutt oraz Daphne
Byrne z Dunedin, z którą do dziś
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utrzymuję kontakt. Szalałam ze
szczęścia. Po dwóch latach chorowania na malarię i połykania
tysięcy tabelek, po osłabieniu takim, że nie mogłam wejść po
schodach, po ciągłych pobytach
w szpitalach i straconych lekcjach, byłam nareszcie zdrowa.
Mogłam chodzić po górach, kąpać się w rzece i grać w siatkówkę. Byłam normalną nastolatką.
Niestety, wkrótce bańka pękła.
Zdradliwa Jałta wszystko przekreśliła. Nasi sprzymierzeńcy
oddali Polskę pod panowanie
Związku Sowieckiego, a nasze
ziemie na wschodzie znalazły się
poza granicami kraju. Dochodziły do nas same złe wieści. Do parady zwycięzców w Londynie z
Polaków zaproszono tylko lotników, z których 1300 zginęło w
obronie Wielkiej Brytanii. Natomiast reszta Wojska Polskiego na
Uchodźstwie, które walczyło
Jest to fragment wspomnień pani
Dionizy Choroś opublikowany
w książce poświęconej pamięci wszystkich dzieci-tułaczy, ich
opiekunom i dobroczyńcom.
„ Dwie ojczyzny Polskie dzieci
w Nowej Zelandii Tułacze wspomnienia „
   Redaktor: Stanisław Manterys
Zespół redakcyjny: Stefania Zawada, Halina Manterys, Józef
Zawada (zdjęcia) Tłumaczyli z
języka angielskiego: Stanisław
Manterys, Stefania Zawada,
Anna Szatkowska.
Wyszukał, wybrał „ku pamięci”
Bogusław Szarwiło za: https://
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Bezimienni nauczyciele zamordowani
przez nacjonalistów ukraińskich:
prośba o pomoc.
Stanisław Żurek

Poniżej znajduje się lista 62 miejscowości , gdzie zostali zamordowani
przez nacjonalistów ukraińskich polscy nauczyciele, którzy występują
jako ofiary anonimowe NN. Zwracam
się o pomoc w ustaleniu ich imion i
nazwisk. Ci wspaniali polscy patrioci
w pierwszej kolejności padli ofiarami
ukraińskiego ludobójstwa i należałoby chociaż w ten sposób utrwalić ich
w naszej pamięci. Może zachowały
się w przekazach rodzinnych świadków ich męczeństwa, np. na świadectwach szkolnych, zdjęciach szkolnych, wspomnieniach lub innych
dokumentach. Proszę o informacje na
pocztę elektroniczną Kresowego Serwisu Informacyjnego, portalu www.
wolyn.org lub moją osobistą: stanzurek@vp.pl . Za każdą informację
będę bardzo wdzięczny. Pod każdą
miejscowością znajduje się źródło,
z którego korzystałem w ustaleniu
miejscowości oraz daty mordu.
1. Wieś Mieczyszczów powiat Brzeżany: NN, nauczycielka; została
zamordowana przez Ukraińców 18
września 1939 roku. (Lucyna Kulińska: „Preludium zbrodni. Nacjonalizm ukraiński na Brzeżańszczyźnie w
latach 1922-1941.”, w: Ludobójstwo
OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria pod redakcją
Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle 2012).
2. W okolicy miasta wojewódzkiego
Stanisławów: NN, nauczycielka; została zamordowana we wrześniu1939
roku we wsi. Włodzimierz Bogucki,
urodzony w 1928 w Stanisławowie.
Odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
(2000), Krzyżem Sybiru (2002), Medalem Pro Memoria (2004), Krzyżem
Semper Fidelis (2005), opowiada:
„Ataki rozpoczęły się 1 września 1939
roku, a po 17 września Ukraińcy rozbrajali polskich żołnierzy wracających do miejsc rozlokowania swoich
jednostek. Bardzo często kończyło się
to zabójstwami. We wsi pod Stanisławowem ukraińska bojówka zamordowała wówczas polską nauczycielkę.”
(Dariusz Chajewski: Wasze Kresy:
Nie potrafimy zapomnieć rzezi wołyńskiej; 9 lipca 2013; w: http://www.
gazetalubuska.pl/reportaz/art/7968464,wasze-kresy-nie-potrafimyzapomniec-rzezi-wolynskiej,id,t.html
).
3. Wieś Trościaniec powiat Brzeżany:
NN, miejscowy nauczyciel, został zamordowany przez Ukraińców w nocy
z 18 na 19 września 1939 roku we wsi
Trościaniec. ( Komański Henryk, Siekierka Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich
na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946; Wrocław 2004,
s. 130). Oraz: “18.09.39 r. zamordowano 17 Polaków, w tym nauczyciela”. (Kubów Władysław: Terroryzm
na Podolu; Warszawa 2003).
4. Wieś Ihrowica powiat Tarnopol:
NN, młody polski nauczyciel; został
zabity przez Ukraińca Mikołaja Mulikiewicza ok. 20 – 25 września 1939

roku. (Józef Jaroszewski; w: Komański Henryk, Siekierka Szczepan:
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w
województwie tarnopolskim 1939 –
1946; Wrocław 2004, s. 835).
5. Wieś Michalcze powiat Horodenka: NN, miejscowy kierownik szkoły powszechnej; aresztowany przez
czerwoną milicję ukraińską pod koniec września 1939 roku, zaginął bez
wieści. (Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Różański Eugeniusz: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939
– 1946; Wrocław, bez daty wydania,
2007, s. 113).
6. Wieś Szarańczuki powiat Brzeżany: NN, nauczycielka zamordowana
we wrześniu 1939 roku: „W zeznaniach dotyczących wydarzeń z Sarańczuk ujawniono też inne wstrząsające
fakty. Dziewczynka Irka Szynklarska,
Ukrainka z Sarańczuk, która w maju
1941 r. leżała w szpitalu w sali nr 9
(świadek - Janowa), powiedziała
chorym, że jej ojciec „zarizał” sześciu Polaków, a sztylety (szkielety?)
zakopał koło studni, a jej wujek zamordował polską nauczycielkę. Policja bolszewicka robiła dochodzenia
na podstawie tego zeznania, spisała
protokół” (Lucyna Kulińska: „Preludium zbrodni. Nacjonalizm ukraiński
na Brzeżańszczyźnie w latach 19221941.”, w: Ludobójstwo OUN-UPA
na Kresach Południowo-Wschodnich.
Seria pod redakcją Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle 2012).
7. Wieś Gdomicze (Hodomicze) powiat Łuck: NN, profesor gimnazjum
w Bytomiu, uciekinier przed Niemcami; został wywieziony przez Ukraińców około października 1939 roku
ze wsi i dalszy jego los pozostaje nieznany. (Zofia Szyszkowska : „Dziecko z kresów ”, Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, 2011; za: http://
www.mojewojennedziecinstwo. pl/
pdf/18szyszkowskadziecko.pdf ).
8. Wieś Hołubne powiat Kostopol:
NN 3-osobowa rodzina nauczycieli;
została zamordowana przez Ukraińców jesienią 1941 roku (Siemaszko
Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej
Wołynia 1939 – 1945; Warszawa
2000, s. 201).
9. Wieś Krasne powiat Złoczów:
NN, kierownik szkoły; został zamordowany przez bojówkarzy OUN
w październiku 1942 roku razem
z lekarzem i kierownikiem urzędu
pocztowego. (Jadwiga Wieloch; w:
Komański Henryk, Siekierka Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim
1939 – 1946; Wrocław 2004, s. 982).
Emerytowanym kierownikiem szkoły
był Jan Andruszkiewicz, który został
zamordowany 15 października 1943
roku. Zapewne ofiarą był więc ówczesny kierownik szkoły NN.

10. W okolicy miasteczka Kuty powiat Kosów Huculski: NN, nauczycielka wiejskiej szkoły; została zamordowana w okrutny sposób przez
Ukraińców jesienią 1942 roku. „Jesienią 1942 r. zaczęły docierać do nas
wieści o przypadkach zamordowania
pojedynczych osób. Było to zwykle
daleko w górach i tak mało prawdopodobne, że trudno było uwierzyć.
Najbardziej w naszym domu omawiano przypadek zamordowania w okrutny sposób nauczycielki wiejskiej szkoły, którą znali moi rodzice. /.../ Było to
niedaleko Kut w górach. Znaleziono
ja w rowie, niedbale czymś przykrytą. Miała obcięte piersi, wydłubane
oczy, obcięty język, całe ciało skłute
nożem” (Grażyna Drobnicka; w: Siekierka Szczepan, Komański Henryk,
Różański Eugeniusz: Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie
stanisławowskim 1939 – 1946; Wrocław, bez daty wydania, 2007, s. 299).
11. Wieś Chorupań powiat Dubno:
NN, kierownik szkoły; został zabrany z mieszkania przez uzbrojonych
Ukraińców i zastrzelony w grudniu
1942 roku. „Do mieszkania nauczyciela i kierownika szkoły powszechnej
Polaka, ożenionego z Ukrainką, szanowanego przez miejscową ludność
ukraińską za wprowadzenie do szkoły
języka ukraińskiego i pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych,
przyszło kilku uzbrojonych Ukraińców i siłą zabrało go z mieszkania,
a następnie zastrzeliło. Gdy żona
Ukrainka wystąpiła w jego obronie,
tłumacząc jego zasługi dla ludności
ukraińskiej, została przez jednego z
bojówkarzy uderzona kolbą karabinu
ze słowami: „Ty zisuwała ukrajinśku krow” („Ty zepsułaś ukraińską
krew”). (Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 1939 –
1945; Warszawa 2000, s. 84 – 85).
12. Wieś Radomyśl powiat Łuck:
NN, nauczyciel; został zamordowany przez chłopów ukraińskich pod
koniec 1942 roku. (Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 – 1945; Warszawa 2000,
s. 603). W śledztwie prowadzonym
przez IPN w Lublinie świadek Leokadia G. zeznawała: „Pod koniec 1942
roku oddziały OUN zwane UPA, jak
również organizacje Tarasa Bulby i
Melnyka zaczęły mordować Polaków.
Zamordowano wtedy męża mojej kuzynki, szwagra i jej pierwszego męża,
nauczyciela z Radomyśla, młynarza i
kilkunastu bogatych chłopów”. (Wojciech Wybranowski: „Smert, smert
Lachom!”; w: Nasz Dziennik nr 4 z
5-6 stycznia 2002).
13. Wieś Hlibów powiat Skałat: NN,
nauczycielka. Świadek Danuta Kotelec z d. Deputat: „Pewnego dnia
wyruszyłyśmy z mamą w odwiedziny
do jednej z ciotek - wspomina pani
Danuta. - Szłyśmy przez Chlibów w

kierunku pobliskiego Grzymałowa. W
pierwszej wsi mama nagle zasłoniła
mi oczy. Ale ja zobaczyłam... Polską
nauczycielkę rozciągniętą na wraku
czołgu i dziecko, może pięcioletnie,
przybite do płotu. A w samym Grzymałowie obserwowałyśmy jak Niemcy
wpędzili Żydów do stawów i tam mordowali. Jak powiedziała ciocia Lusia
trwało to już trzy dni.” (Dariusz Chajewski: Trzy kresowe światy pani Danuty. W: https://plus.gazetalubuska.
pl/trzy-kresowe-swiaty-pani-danutypoznaj-niezwykla-ich-historie/
ar/11681992 ; 01.11.2016). Zagłada
Żydów w Grzymałowie miała miejsce
w 1942 roku i zapewne w tym czasie
zamordowana została wymieniona
wyżej nauczycielka.
14. Wieś Cezaryn powiat Łuck: NN,
nauczyciel w wieku ok. 26 lat; został
zamordowany w szkole przez bojówkę ukraińską w lutym 1943 roku. (Siemaszko..., s. 587).
12. Wieś Karpiłówka powiat Sarny:
małżeństwo nauczycieli NN; zostali
zamordowani przez bulbowców w lutym 1943 roku. (Siemaszko..., s. 763).
13. Majątek Szpikołosy powiat Krzemieniec: NN, nauczyciel wiejski; został zamordowany razem z żoną przez
policjantów ukraińskich w lutym
1943 roku razem z żoną (Siemaszko..., s. 410). Być może był to Piotr
Ramski?
14. Wieś Brzuchowicze powiat Kowel: NN, kierownik szkoły; został
zamordowany razem z rodziną przez
policjantów ukraińskich 18 marca
1943 roku. (Siemaszko..., s. 331).
15. Kolonia Nowa Dąbrowa powiat
Kowel: NN, nauczycielka; została zamordowana przez policjantów ukraińskich 18 marca 1943 roku razem
z dwiema rodzinami polskimi. (Siemaszko..., s. 334).
16. Miasteczko Derażne powiat Kostopol: NN, nauczycielka ze szkoły
w Derażnem; została zamordowana
razem z mężem podczas nocnego ataku UPA na ludność polską 20 marca
1943 roku. (Siemaszko..., s. 220).
17. Wieś Młynowce powiat Krzemieniec: NN, nauczyciel, zatrudniony jako tłumacz; spłonął żywcem w
szkole podpalonej przez upowców 22
marca 1943 r. razem z dwiema Polkami, kucharkami i załogą niemiecką.
(Siemaszko..., s. 443).
18. Wieś Rublin k. Potoku Złotego powiat Buczacz: NN, kierownik szkoły;
został zamordowany przez banderowców w marcu 1943 roku, w niedzielę,
we wsi Rublin k. Potoku Złotego pow.
Buczacz razem z żoną oraz adoptowaną 18-letnią córką. (Urszula Modelska; w: Komański..., s. 671 - 672).
Być może chodzi o Hutnika Józefa i
jego żonę ze wsi Potok Złoty?
19. Wieś Zahorów Nowy powiat Horochów: NN, nauczyciel; został zamordowany przez zbiegłych ze służby policjantów ukraińskich w marcu
1943 roku razem z żoną i dwojgiem
dzieci, których wrzucili do studni.

(Siemaszko..., s. 145).
20. Wieś Litogoszcze (Litohoszcz)
powiat Kowel: NN, nauczyciel, zamordowany 11 marca 1943 roku. „11
marca 1943 r. – w ukraińskiej wsi
Litogoszcz (Wołyń) ukraińscy nacjonaliści zamordowali polskiego nauczyciela, którego wcześniej uprowadzili.” (Zob. Terles, Ethnic Cleansing,
s. 16-17. W: http://www.wolaniecom.
parafia.info.pl/?p=main&what=118 ).
21. Wieś Chorupań powiat Dubno:
NN, lat ok. 40, nauczycielka miejscowej szkoły; została zamordowana
przez miejscowych Ukraińców przy
współudziale kilku jej uczniów w
kwietniu 1943 roku, wcześniej gwarantowali jej bezpieczeństwo. Przywiązali ją do słupa i żywcem spalili.
(Siemaszko..., s. 85)
22. Kolonia Hurby powiat Kostopol:
NN, nauczycielka; została zamordowana podczas napadu UPA i chłopów ukraińskich na ludność polską
28 maja 1943 roku. (Siemaszko..., s.
256).
23. Wieś Szczodrochoszcze powiat
Kobryń województwo poleskie: NN,
dyrektor (kierownik) szkoły; został
zamordowany przez bojówkarzy z
UPA w maju 1943 roku razem z żoną
i dwójką dzieci. „W maju 1943 r. do
jego domu wtargnęli bojówkarze z
UPA i zamordowali go wraz z żoną i
dwójką dzieci. Zapisał się on na tyle
w pamięci tutejszych Ukraińców, którzy uznali, ze trzeba upamiętnić jego
postać. Umieścili oni koło szkoły w
wiosce obelisk, na którym umieścili napis: ”Pamięci dyrektora szkoły
zamordowanego przez nieznanych
sprawców w 1943 r.” (Marek Koprowski: W nowej rzeczywistości, 14
września 2012, wspomnienia Eugeniusza Pindycha; www.kresy.pl ).
24. Wieś Zapripittje powiat Kamień
Koszyrski: NN, nauczyciel, został
zamordowany razem z żoną i dwiema córkami przez Ukraińców w maju
1943 roku. (prof. zw. dr hab. Leszek
S. Jankiewicz: Straty ludności polskiej w byłym województwie poleskim na skutek ludobójstwa popełnionego przez nacjonalistów ukraińskich
w latach 1939-1947, dane wstępne.
W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich; Kędzierzyn-Koźle 2017, tom 9).
25. Wieś Dereczyn powiat Włodzimierz Wołyński: NN, nauczyciel;
został zamordowany przez upowców
wiosną 1943 roku razem z całą rodziną. (Siemaszko..., s. 887).
26. Osada Chrobrów powiat Łuck:
NN, nauczycielka, zamordowana
przez Ukraińców 23 czerwca 1943
roku. „W dniu 23 czerwca mój ojciec
jak zwykle poszedł rano do pracy. /.../
Nasza sąsiadka Łukaszewska, Ukrainka, przybiegła do nas krzycząc:
„Kuriezka, Lachów reżut, wtikajte!”.
Moja mama czekała na powrót ojca.
Po pewnym czasie na podwórko wjechał na spienionym koniu Ukrainiec
Siańko Klepiec, który powiedział,
że jego narzeczona Pola (polska na-
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uczycielka) została zamordowana.
Ponaglał nas do ucieczki. Siańko nie
zdążył dojechać do swojego domu –
został zabity przez pobratymców. My
z mamą schowaliśmy się w zboże.”
(Relacja Mirosławy Pobochy z domu
Kurek, emerytowanej nauczycielki,
byłej mieszkanki Chrobrowa, pow.
łucki, woj. wołyńskie. Źródło: Śladami ludobójstwa na Wołyniu. Okrutna
przestroga, cz. 2, oprac. L. Karłowicz
i L. Popek, Lublin 1998, s. 261–262).

zie osób zamordowanych w Kolonii
Krymno wymieniono: „nauczyciele
– 2 osoby – z Lubieszowa”. (Słowa,
słówka, słóweczka. Semantyka z tragedią w tle; w: http://acomnieto.pl/
slowa-slowka-sloweczka-semantykaz-tragedia-w-tle/ ).

27. Wieś Rafałówka Stara powiat Sarny: NN, nauczycielka, z domu Kokoczyńska (imię nieznane), Polka, żona
ks. prawosławnego; została bestialsko zamordowana przez upowców w
czerwcu 1943 roku. (Siemaszko..., s.
794).

36. W okolicy miasta powiatowego
Tłumacz województwo Stanisławów:
NN, nauczycielka; została zamordowana przez bandę OUN składającą
się z policji ukraińskiej 15 października 1943 roku: „15.X.43. Na drodze
między Józefem a Tłumaczem banda z
OUN składająca się z milicji ukr. napadła na przejeżdżających do pociągu kierowniczkę poczty i nauczycielkę
mordując ich na miejscu” (AAN, AK,
sygn. 203 /XV/ 42, k. 20 – 26).

28. Wieś Oszczów powiat Horochów:
NN, dwie rodziny nauczycielskie
liczące 8 osób; zostały zamordowane przez upowców w czerwcu 1943.
(Siemaszko..., s. 187).
29. Wieś Dominopol powiat Włodzimierz Wołyński: Stefan NN, nauczyciel, zamordowany z żoną Ewą NN
z d. Rakowska, przez Ukraińców 11
lipca 1943 roku. „Rakowska Pelagia,
wdowa lat ok. 64 i jej dzieci: córka
Bożena Bielicka, wyjechała z mężem
do Polski jeszcze przed wojną. Druga
córka Maria wyszła za mąż do Turzyska i jej też nie było w wiosce w czasie
pogromu. Trzecia córka Ewa lat ok.
22, wyszła za mąż za Stefana, nauczyciela w Dominopolu lat ok. 30, wydaje mi się, że dzieci jeszcze nie mieli.
Ewa i Stefan zostali zamordowani w
czasie rzezi.” (Antonina Sidorowicz i
Kazimierz Sidorowicz, w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl; relację
spisał Sławomir T. Roch).
30. Kolonia Popielówka powiat Kowel: NN, matematyk; został zamordowany przez Ukraińców 16 lipca
1943 roku. razem z rodziną. „Zostali
zamordowani: Polak, z zawodu matematyk, ożeniony z Ukrainką i ich
dwóch synków”. (Siemaszko..., s.
350).
31. Wieś Połupanówka powiat Skałat województwo tarnopolskie: NN
miejscowy nauczyciel, został uprowadzony przez banderowców z domu w
nocy 20 lipca 1943 roku i zaginął bez
wieści. (Komański..., s 346).
32. W mieście powiatowym Skałat
woj. tarnopolskie: NN 2 nauczycieli
zostało uprowadzonych w lipcu 1943.
„W Skałacie uprowadzono 2-ch nauczycieli Polaków, którzy zaginęli bez
śladu”. (1943, 29 lipca - Odpis pisma
Delegata RGO we Lwowie Leopolda
Tesznara do Prezesa Adama Ronikiera w sprawie sytuacji uchodźców polskich z Wołynia. B. Ossol. 16721/2, s.
233; oryginał pisma por.: AAN 48, s.
2).
33. Wieś Rudnia powiat Łuck: NN
nauczycielka; została zamordowana przez upowców razem z synem
około 7 sierpnia 1943 roku we wsi
Rudnia pow. Łuck: „Dwa tygodnie
przed wami złapali Ukraińcy kobietę
z synem. Przebili do drzwi w stodole piersiami, z pleców cięli żywcem
pasy, potem oderwali, przebili plecami. Jak z przodu zaczęli ciąć, dopiero
ta matka z synem skonali. /../ Mówi,
że przed nami złapali nauczycielkę z
synem, która uczyła tam dzieci, i też
zamordowali w okropny sposób.”
(Edward Szpringel: Bóg nas uratował. W: http://wolyn.org/index.php/
wolyn-wola-o-prawde/842-bog-nas-uratowa.html).
34. Kolonia Krymno powiat Kamień
Koszyrski: NN nauczyciele, 2 osoby; zamordowani przez upowców
podczas napadów w sierpniu /około
11 i 25 sierpnia/ 1943 roku. W wyka-

35. Wieś Rusnów powiat Włodzimierz Wołyński: NN, nauczycielka;
została zamordowana przez upowców
latem 1943 roku razem z matką i ciotką. (Siemaszko..., s. 865).

37. Wieś Drohomyśl powiat Jaworów: NN, dwie nauczycielki; zostały
zamordowane przez banderowców
w październiku 1943 roku, którzy w
nocy napadli na dom miejscowego
nauczyciela, wrzucili do pokoju granat i podpalili dom. Zginęły 3 osoby:
żona nauczyciela i jej dziecko oraz
lokatorka, nauczycielka. ( Siekierka
Szczepan, Komański Henryk, Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich na
Polakach w województwie lwowskim
1939 – 1947; Wrocław 2006, s. 341).
38. Wieś Szłapań pow. Kamień Koszyrski: NN, nauczycielka; została
spalona żywcem przez UPA 9 listopada 1943 roku w miasteczku Lubieszów razem z około 200 Polakami.
„Z pogromu ocalały dwie osoby:
zawiadowca stacji Edward Pszastek,
który cudem wylizał się z poparzeń i
sześcioletnia córeczka nauczycielki
ze Szłapania, którą matka wypchnęła
przez okno z płonącego domu i którą zaopiekowali się dobrzy ludzie”
(„Skazani na niepamięć”; w: Nasza
Polska, nr 45 z 8 XI 2005).
39. Wieś Zbychów powiat Sokal: NN,
kierownik szkoły; został zamordowany przez banderowców około 24
grudnia 1943 roku razem z rodziną:
„Około 24.12.43 r. zamordowano rodzinę kierownika szkoły NN, około 4
osób.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria –
tom 8).
40. Wieś Wielimcze powiat Kowel:
NN, nauczyciele; zostali zamordowani w sposób podstępny przez
upowców w 1943 roku. Ukraińscy
mieszkańcy tej wsi, w tym baptyści,
ukrywali 5 nauczycieli: 3 Polaków i 2
Rosjan. Używając podstępu bojówkarze UPA zamordowali 4 nauczycieli,
piąty o nazwisku Cholewa uratował
się. (Siemaszko..., s. 330).
41. Miasteczko Żurawno powiat Żydaczów: NN, nauczyciel; został aresztowany przez policjantów ukraińskich
w 1943 roku i zaginął bez wieści razem z 3 innymi Polakami, wśród których był artysta rzeźbiarz Jerzy Terz.
(Siekierka..., s. 766, stanisławowskie)
42. Wieś Klubowce powiat Tłumacz
województwo Stanisławów: NN,
dwie nauczycielki; zostały uprowadzone i zamordowane przez upowców
w lutym 1944 roku. (Siekierka..., s.
696; stanisławowskie).
43. W okolicy miasteczka Tyśmienica
woj. Stanisławów: NN, nauczycielka;
została zamordowana przez banderowców w lutym 1944 roku na drodze
do miasteczka Tyśmienica razem z
3 innymi Polakami. (Siekierka..., s.
712, stanisławowskie).

44. Wieś Przedrzymichy Wielkie powiat Żółkiew: NN, nauczycielka; została zamordowana przez Ukraińców
12 marca 1944 roku razem z mężem
Ukraińcem. (Siekierka..., s.1137,
lwowskie).
45. Wieś Białe, powiat Przemyślany,
woj. tarnopolskie: NN, lat 65, nauczycielka, zamordowana przez banderowców w nocy z 24 na 25 marca
1944 roku razem z 80 innymi Polakami, w tym z nauczycielką Lubińską i
jej matką. (Komański..., s. 281).
46. Miasto Rawa Ruska woj. lwowskie: NN, lat 78, emerytowana nauczycielka; ciężko poraniona przez
upowców, której odcięli język, zmarła
w szpitalu w marcu 1944 roku. (Siekierka..., s. 752; lwowskie).
47. Wieś Pawlikówka powiat Kałusz:
Nauczycielka NN, uprowadzona i zamordowana przez UPA. Świadek Jan
Cichowski urodził się 31 października 1922 roku w Pawlikówce pow. Kałusz. ”W szkole uczyła nas nauczycielka, jej mąż był policjantem. Najpierw
jego zabrali, a potem ją z dziećmi,
miała dwie małe dziewczynki może
po 9-10 lat.” (Anna Świegot: Jaśko
to Ty żyjesz?; w: http://powiatowy.
pl/2011/11/jasko-to-ty-zyjesz ; 10 listopada 2011). Napad na wieś Pawlikówka miał miejsce w dniach 5 – 7
kwietnia 1944 roku, nauczycielka z
dwójką swoich dzieci prawdopodobnie została uprowadzona i zamordowana jeszcze przed napadem.
48. Wieś Hołyń powiat Kałusz: NN,
nauczyciel lat 75; został zamordowany przez upowców 9 kwietnia 1944
roku (Wielkanoc). Upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 21 Polaków, „przy
czym napastnicy szczególnie bestialsko zamordowali miejscowego nauczyciela, Polaka, lat ok. 75, którego
porwali za ręce i nogi i wrzucili do
płonącej stodoły. Spłonął żywcem”.
(Siekierka..., s. 148; stanisławowskie).
49. Wieś Fraga powiat Rohatyn woj.
Stanisławów: NN, nauczycielka; została zamordowana przez banderowców 14 kwietnia 1944 roku podczas
kolejnego nocnego napadu razem z
jej 2 dzieci, w tym z noworodkiem.
„Pamiętam, że Rozalia Duma, siostra mojej babci, była położną i w tym
czasie przebywała u nauczycielki przy
odbiorze połogu. Została zamordowana z nauczycielką, noworodkiem i jej
trzyletnią córeczką”. (Michał Matys;
w: Siekierka..., s. 440, stanisławowskie).
50. Wieś Gliniany powiat Przemyślany woj. tarnopolskie; NN, nauczyciel;
został zamordowany przez banderowców w nocy z 25 na 26 kwietnia 1944
roku razem z ponad 41 innymi Polakami. (Komański..., s. 286).
51. Wieś Chrusno Stare powiat NN,
nauczycielka, żona Ukraińca, została
zamordowana pod koniec kwietnia
lub na początku, gdy upowcy wymordowali 24 Polaków, którym sąsiedzi
Ukraińcy gwarantowali bezpieczeństwo, więc nie opuścili wsi.
52. Wieś Załucze powiat Borszczów:
NN, dwie nauczycielki; zostały zamordowane przez banderowców w
październiku 1944 roku. „Tej nocy
dwóm nauczycielkom polskim, banderowcy obcięli piłami stolarskimi obie
nogi, następnie nożycami języki i połamali ręce, a gdy były w agonii, obie
zastrzelili”. (Komański..., s. 56).
53. Wieś Nyrków powiat Zaleszczyki:
NN, nauczycielka; została zastrzelona
przez banderowców 1 listopada 1944
roku. „Nagle w drzwiach stanęło dwu
uzbrojonych mężczyzn w wojskowych
mundurach, w towarzystwie naszego

sołtysa i zapytali o ojca. Polecili, by
po powrocie z cmentarza czekał na
nich. Po ich wyjściu usłyszałam dwa
strzały. przestraszyłam się. Pobiegłam do sprzątaczki z prośbą o powiadomieniu o wszystkim ojca. Po chwili
wojskowi wrócili i do przygotowanego worka zagarnęli ojcowski strój do
polowania. W kancelarii zniszczyli
obrazy sowieckich przywódców. Jak
się później dowiedziałam, zastrzelili nauczycielkę i siedzącą przy niej
Ukrainkę. W domu już nie nocowałam, zostając u sprzątaczki. Ostrzeżony ojciec z braćmi i księdzem Juraszem przesiedzieli całą noc w kaplicy
cmentarnej.” (Czesława Stecka z d.
Sadurska; w: Komański..., s. 905).
54. Wieś Bereżanka powiat Borszczów: NN, nauczycielka, Polka; została powieszona razem z nauczycielką Ukrainką przez banderowców na
drzewie 8 listopada 1944 roku. (Komański..., s. 1143).
55. Wieś Żeżawa powiat Zaleszczyki:
NN nauczycielka; została zamordowana przez banderowców 13 listopada 1944 roku razem z jej matką. (Komański..., s. 1164).
56. We wsi Ihrowica powiat Tarnopol:
NN, nauczycielka lat 30, pochodząca
ze wsi Cebrów; została spalona żywcem podczas rzezi 64 osób ludności
polskiej 24 grudnia (Wigilia) 1944
roku, dokonanej przez UPA i chłopów ukraińskich w czasie wieczerzy
wigilijnej. (Komański..., s. 369). „Słyszeliśmy w tym czasie straszne krzyki, nie dające się opisać ludzkie jęki.
Wołanie do Boga i ludzi o pomoc.
Ten krzyk wydobywał się ze strychu
domu rodziny Jana Białowąsa (mojego chrzestnego) o przezwisku Głąb,
którego podstępnie zabili tydzień
wcześniej. Były tam: matka, trzy córki
i mieszkająca u nich samotna nauczycielka. Uciekły na strych, gdzie paliły
się żywcem”. (Jan Białowąs; w: Komański..., s. 827).
57. Wieś Michałowka powiat Podhajce: NN, dwie nauczycielki; zostały
zamordowane przez UPA 8 stycznia
1945 roku. Upowcy dokonali napadu
na dom Anieli Stencel, gdzie mieszkały. Anielę Stencel i jedną z nauczycielek NN spalili żywcem w budynku,
natomiast drugą nauczycielkę NN zastrzelili podczas próby ucieczki. (Komański..., s. 265).
58. Wieś Wojtkowa powiat Przemyśl:
NN, nauczyciel; został zamordowany
podczas napadu sotni UPA „Burłaki”
28 kwietnia 1945 r., która wtedy zamordowała 12 milicjantów i 7 cywilnych Polaków, mieszkańców wsi. „W
Wojtkowej napadnięto na polską szkołę i zamordowano nauczyciela Polaka, nazwiska nie pamiętam” (Edward
Konopelski; w: „Gazeta Bieszczadzka” nr 2/2005; Żurek Stanisław: UPA
w Bieszczadach. Wyd. II, Wrocław
2010, s. 62). Jest też informacja:
„W 1944 Ukraińcy w mundurach SS
wtargnęli do szkoły podstawowej w
Wojtkowej, aresztowali ówczesnego
dyrektora - Jana Lichowskiego, po
czym wywieźli w celu stracenia w lasach pod Wojtkową. Ciała nie odnaleziono.” (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Wojtkowa ). W korespondencji listowej ze mną pan Tadeusz Markowicz,
ówczesny mieszkaniec wsi Nowosielce Kozickie, stwierdził, że podczas
napadu UPA na posterunek MO w
Wojtkowej pow. Lesko 29 września
1945 roku zginęło 4 milicjantów oraz
upowcy wywieźli furmanką w kierunku na Turze (przysiółek Wojtkowej)
kierownika szkoły pana Lachowicza,
który już nie wrócił (list w archiwum
autora). Czy dotyczy to tego samego
morderstwa?
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59. Miasteczko Budzanów powiat
Tembowla woj. Tarnopol: NN, nauczyciel ze wsi Młyniska; został zamordowany przez banderowców w
1945 roku, gdy przebywał u rodziny
Saków (także zamordowanej). (Komański..., s. 395).
60. Miasteczko Janów Lwowski powiat Gródek Jagielloński: NN, nauczycielka z Sambora; została zamordowana przez banderowców w 1945
roku razem z mężem i 17-letnią Marią
Kowalik. (Siekierka..., s. 209; lwowskie).
61. Wieś Łodzinka Górna powiat
Dobromil: NN, nauczyciel; został
zamordowany razem z matką przez
upowców 16 czerwca 1946 roku, którzy jednocześnie poranili 2 innych
Polaków, obrabowali gospodarstwa
polskie i spalili 8 budynków. (Siekierka..., s. 136, lwowskie: podaje, że 15
czerwca 1946 roku zamordowany został milicjant z matką?).
62. Wieś Dźwinogród powiat Buczacz: NN, nauczyciele, małżeństwo;
zostało zamordowane przez Ukraińców. Świadek Józef Świerszko z
Dźwinogrodu: „Do rodzinnego Dźwinogrodu wrócili w sierpniu 1944.
- Jeszcze żeśmy zaorali pole, zasiali.
A wcześniej żeśmy pozbierali trupy
Ruskich. Tato mówi: „Bierz szpadel,
ale też karabin”, bo to banderowcy
już działali - nie ukrywa pan Józef i
zaczyna kolejną historię, która w wielu ludziach z Kresów do dziś tkwi jak
zadra. Opowiada o zwłokach mężczyzny, które płynęły rzeką i zatrzymały
się na grobli. O uciekającym do Buczacza małżeństwie nauczycieli, zamordowanym na skraju lasu. Ale też
o cudownym ocaleniu 43 mężczyzn
z Dźwinogrodu, których Ukraińcy
przetrzymywali w piwnicy. Uratowali ich Niemcy, bo od księdza dowiedzieli się, co się święci.” (Szymnon
Kozica: Przed wyjazdem na zachód
Dźwinogród i cała okolica żyły w
niewyobrażalnym strachu; w: https://
plus.gazetalubuska.pl/przed-wyjazdem-na-zachod-dzwinogrod-i-calaokolica-zyly-w-niewyobrazalnymstrachu/ar/11859872 ).
Czy ktoś może uzupełnić poniższe informacje?:
„Poszukuje informacji na temat mojego dziadka nauczyciela Jan Krzyworaczka urodzonego w Krzemieńcu”. (Amelia Wall, 19 maja 2010;
w: http://rzecz-pospolita.com/wolyn/
krzemieniec/ksiega.php ).
Kotylak, in., nauczycielka 1-szej
klasy w szkole powszechnej w Janowej Dolinie. Losy po 1940 nieznane.
(http://wolyn.republika.pl/opisy/janowa_dolina-03.html )
Kamiński Kornel – były dyrektor
szkoły w Nahujowicach pow. Drohobycz. Zamordowany pod koniec
czerwca 1941 r. w Urożu-Bagna.
Lenartowicz Rudolf – ur. w 1890 r.
Nauczyciel. Zamordowany pod koniec czerwca 1941 r. w Drohobyczu,
woj. lwowskie.
Snarski (imię nieznane) – kierownik
szkoły na Ziemiach Wschodnich II
RP. Zamordowany w miejscowości
Kolędziany k. Iwań Pustych w 1940
r pow. Czortków
Swaryczewska Joanna – ur. 1887 r.
Nauczycielka w Drohobyczu, woj.
lwowskie. Zamordowana w czerwcu
1941 r
Czekam na ewentualną pomoc czytelników Kresowego Serwisu Informacyjnego.
Stanisław Żurek
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KRESOWA POWIEŚĆ
FELIKSA TRUSIEWICZA
Anna Małgorzata Budzińska

Jednym słowem warto tę książkę przeczytać, nie tylko z
ciekawości fabuły, ale również dla trwałości wspomnień o
Kresach, dla historii, która w tej części rzadko jest przedstawiana w szkole, w podręcznikach, w mediach.

Feliks Trusiewicz to autor kilku książek o jego ziemi rodzinnej- o Wołyniu. Czytałam już powieść Feliksa Trusiewicza pt. „Hawryłko” i drugą pt. „Duszohubka” . Obie były
bardzo ciekawe i czytałam je z dużym zainteresowaniem.
Książki te były wydane przez Ośrodek „Wołanie z Wołynia”.

Podoba mi się również podejście pana Feliksa Trusiewicza do trudnych spraw polsko- ukraińskich. Jego opinie
są wyważone, nie zieją nienawiścią i chęcią odwetu. On
nie oskarża całego narodu tylko stara się znaleźć przyczyny okrucieństwa niektórych Ukraińców. Analizuje fakty,
propagandę ówczesną, przedstawia różne sytuacje, różne
postaci i różne postawy w tym konflikcie. Nie wydaje wyroków, tylko każe nam samym wyciągać wnioski i osądy.

Teraz jednak mam kolejną powieść tego samego autora pt.
„ Medalionik” i przeczytałam ją z zapartym tchem od deski do deski. Pochodzi ona również ze zbiorów Biblioteki
„Wołanie z Wołynia”
3-wieś wołyńska-„Wołyń naszych przodków”

1-książka „Medalionik” Trusiewicza
Ta powieść dzieje się w okolicach, gdzie urodziła się i żyła
moja mama. To tam mama przeżywała radości życie rodzinnego, tam biegała po łąkach Nowomalina, tam miała
dziecinnych przyjaciół, tam kąpała się w Horyniu, tam jadła kresowe przysmaki. Niestety to również tam przeżyła
straszną rzeź w Janowej Dolinie…

Czyż nie jest to plastyczny opis? Chciałoby się od razu namalować ten sielski obrazek. Takich widoków jest w książce więcej, ale nie są to nudne, długie opisy. Autor potrafi
wplatać je w akcję powieści, łączyć z wydarzeniami i ludźmi. W ten sposób opisuje na przykład piękny bór w okolicy przy okazji radosnych przejażdżek konnych bohatera z
młodą żoną, która zachwycała się sarenkami, zającami wyskakującymi spod krzaków, czy pływającymi po bagnach
dzikimi kaczkami.
Autor przedstawia również wielokulturowość tamtych regionów przytaczając wzajemne stosunki Polaków, Żydów
i Ukraińców. Przed wojną nie było tam wrogości, zawiązywały się przyjaźnie i miłość. Była też pomoc żydowskim
sąsiadom, a także historia przyjaźni z rodzinami Hordija
i Paraski- przyjaźń, która przetrwała i została przekazana
następnemu pokoleniu już po wojnie.
Niestety pan Trusiewicz musiał też opowiedzieć o rosnącym szowinizmie ukraińskim i o tym do czego doprowadziła sowiecka propaganda, niemieckie podburzanie i sianie nienawiści…Opowiedział więc też o strasznej rzezi w
Janowej Dolinie.
Są też w książce opisy świąt, różnych uroczystości i zwyczajów. Autor przytoczył też frywolną, weselną przyśpiewkę ukraińską:

Dla mnie najważniejszym wnioskiem z lektury tej książki
jest to, że nienawiść, konflikty, wojny to straszne rzeczy,
które potrafią zburzyć ład, przyjaźń, a nawet odebrać życiewięc tego należy się wystrzegać.
Na podstawie tej książki można też powiedzieć, że przyjaźń i ludzkie dobro nie ma granic czasu ni odległości- potrafią przetrwać pomimo trudności i tragizmu wydarzeń.
W epilogu książki Feliksa Trusiewicza „ Medalionik”
mamy sceny powrotu po latach głównego bohatera na Kresy, odwiedziny w jego wsi i w Janowej Dolinie. Zacytuję:
„Przed wsią zatrzymali się i wyszli z samochodu. Pełen
wzruszenia pokazywał im swoją laseczką różne miejsca.
-Tam- mówił- był dom waszego dziadka.
Gdy spojrzał w kierunku lasu, ze zdumieniem i wielkim
wzruszeniem zobaczył leśniczówkę. Patrzył na dom, gdzie
spędził najszczęśliwsze lata swojego życia.”
Gdy to czytałam i spoglądałam na zdjęcie autora nad rzeką w czasie wycieczki na Kresy to wyobraziłam sobie, że
opisywał on swoje własne uczucia, emocje przy spotkaniu
z przeszłością.

„Hej wypyła, wychyłyła
Sama sebe pochwałyła,
2- W Nowomalinie
Z tyłu tego zdjęcia dziadek Jan napisał: „ Nasza córa przy
studni, obok Aza i jej pieski oraz wilczur Reks. Z dala młyn
rzeczny i park naszego pana Dowgiałły.”
Tak więc właśnie ta książka jest mi szczególnie bliska i ciekawa. Pan Feliks Trusiewicz w mistrzowski sposób opisuje
dzieje kresowej rodziny, jej radości i smutki, a także dalsze,
powojenne losy.
Zapewne wiele jego opisów i spostrzeżeń pochodzi z jego
własnych doświadczeń, bo urodził się na Wołyniu w 1921
roku.
Na przykład opis wsi- sądzę, że miał ten widok wryty w
pamięci :
(…) „Jej chaty i zabudowania gospodarskie kryte słomą
ciągnęły się długim rzędem po obu stronach ulicy, w której
perspektywie widać było kilka żurawi studziennych i długie koryta do pojenia bydła. Na końcu wsi z zieleni drzew
wyłaniała się złocista kopuła niedużej cerkiewki.
Wieś leżała w dolinie nad niedużą rzeczką. Na zachód za
rzeczką ciągnął się zielony wygon, bielący się od gęsi i kaczek, które pływały też po płytkich wodach owej rzeczki”
Może tak wyglądała ulica w tej wsi? :

A ja z dobroho rodu
Pju horyłku jak wodu”
W książce przeplatają się dialogi polskie, gwarowe, a także mowa żydowska i ukraińska. Dużo zostało w pamięci
autora.
Były przytaczane również inne teksty, na przykład ulotki
sowieckie zrzucane z samolotów 17 września 1939 roku
do żołnierzy polskich wzywające do nieposłuszeństwa i
zdrady, obiecujące im raj pod władzą Kraju Rad:
(…) „Rzucajcie broń! Przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Wam zabezpieczona swoboda i szczęśliwe życie”

4-Feliks Trusiewicz na Wołyniu-w pobliżu wsi Krasnowola

Bohaterowie książki odwiedzili również tragiczne miejsce
– Janową Dolinę. Ze zgrozą stanęli nad zbiorową mogiłą,
dołem gdzie spoczywały setki ofiar. Ujrzeli pole porośnięte
krzakami i lasem, a w jego środku rozległy dół też porośnięty chwastami. Ten dół był zbiorową mogiłą wielu osób:
mężczyzn, kobiet i dzieci.

Ciekawa była też długa pieśń skomponowana na fali żalu
i żałoby po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Polski
lud kresowy szczególnie boleśnie przeżył tę stratę. Oto
fragment tej pieśni śpiewanej przez polskie dzieci i młodzież:
(…) „ Chociaż serce Ci w piersi nie bije,
Chociaż spoczął na wieki miecz dzielny,
W naszych sercach jak żyłeś tak żyjesz,
Ukochany wodzu nieśmiertelny.” (…)

5-Janowa Dolina- plan-Leon Popek
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Sądzę, że opisane odwiedziny w tym miejscu miały miejsce wiele lat temu, bo teraz trochę zadbano o to miejsce i o
pamięć o tych tragicznych wydarzeniach.
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Henryk Zbierzhowski
bard Lwowa - mój
nieustający sąsiad.
Lwowiaku, gdzie
spoczywasz?
Aleksander Szumański
Śnił połów gwiazd nad Lwowem, nad łyczakowską nekropolią, dokąd zapewne wybierał się w nieokreślonej
przyszłości, żegnając doczesność w dniu 6 listopada
1942 roku w swoim domu w Krynicy, przy ulicy Leśnej
18. Powiadają: scripta manent — mamy tego dowód w
strofach jednego z jego najlepszych, najbardziej lwowskich wierszy:

6- Osiedla w Janowej Dolinie

6-bazaltowy krzyż w Janowej Dolinie

Oprócz nostalgicznych wspomnień były tu też porównania,
które wyszły na niekorzyść obecnego stanu rzeczy i zmian
spowodowanych cywilizacją.
„Pamiętał tę ziemię z lat dziecięcych, kiedy była piękna,
nieokaleczona i przyjazna dla wszystkich jej dzieci. Ziemia
niewyczerpanych talentów ludzkich, kraj przepięknej dzikiej natury, przyjaznej dla życia, w odróżnieniu od dzikiej
cywilizacji, która tu wtargnęła i to piękno bezpowrotnie
zniszczyła. To rezultat rabunkowej wycinki lasów, na skutek czego zmienił się mikroklimat, wyschły bagna, moczary, zubożały rzeki. Nie ma też ówczesnej mozaiki etnicznej, która była siłą i bogactwem tej ziemi.”
Tak rozmyślał autor słowami swojego bohatera. Wiemy
dobrze, że postępu cywilizacyjnego nie da się zatrzymać,
„a jednak mi żal”- jak śpiewał rosyjski bard.
Nie zapominajmy o Kresach.
-Anna Małgorzata Budzińska

„...A jeśli na gwiazd pójdę połów
I zamknie moje znużone powieki
Śmierć swoją dłonią — tak zimną jak ołów,
Jeszcze zobaczę jak obraz daleki:
Te białe wieże Twych cudnych kościołów
Jak się z oparów wyłaniają rzeki —
I jak się pławią w wieczornej godzinie
W bladym, przeczystym niebios seledynie...
Kocham cię, Lwowie!”.
Wprawdzie z oparami rzeki, w ogrodzie, gdzie Pełtew zamurowano, to jakby na wyrost, nawet w tekście poetyckim,
ale wszak na wiele może pozwolić sobie poeta, zwłaszcza
tak bardzo lwowski, jakim był Henryk Zbierzchowski1.
Rzucony okolicznościami wojny między krynickie pagórki i deptaki, tęsknił do Lwowa, gdzie pozostawił wszystko:
miasto młodości i wieku dojrzałego, miasto najlepszych i
jakże bogatych i różnorodnych wzlotów twórczych; środowisko, które przez wiele lat go akceptowało, podziwiało i hołubiło (był przecież laureatem nagrody literackiej
miasta Lwowa), a on jemu służył, jak tylko umiał: piórem
i gorącym lwowskim sercem. Więcej — sercem łyczakowskim. Przez wiele lat bowiem jego „pomieszkanie” — to
dom przy ulicy Piaskowej 19, w parkowym ogrodzie pp.
Podhorodeckich. Za parkanem tej sielskiej posiadłości był
już tylko Kajzerwald, jak na ironię bezleśny od czasu I
wojny światowej. Łysawe wzgórza, dostatecznie wyniosłe
ponad Lwowem, aby uprawiać widokowe spacery. Dostatecznie pocięte jarami spadzistości od strony Zniesienia,
aby zimą miast „Disce puer latinae ...”, przypinać hikory
i szusować z tych wzgórz do zmierzchu i osobistego zlodowacenia.
Lwowskie zimy mojej młodości były mroźne i śnieżne. Takie też zimy zapewne miewał H. Zbierzchowski w swoim
parterowym domku, w oszronionym ogrodzie. Ogród był
poetycki i malarski, bo prócz naszego Poety i Feliks Wygrzywalski, malarz rozedrganych słońcem plaż południa,
w nim zamieszkiwał w cudacznej pracowni zwanej „Akademią Malarską”. Na dodatek znalazł tu przytulisko mistrz
stolarski, który prócz drewnianej galanterii powszechnego
użytku konstruował w swym warsztacie kajaki, pływające
potem Dniestrem i po jeziorkach Gródka Jagiellońskiego.
Opisuję ten zakątek Lwowa, bo był to krajobraz wspólny:
mój i Poety Jego — lat prawie wszystkich, a mój zaledwie napoczętej młodości, może najlepszej, najbogatszej,
bo gimnazjalnej I wierzy w to, ze Poeta, tworząc w tym
krajobrazie, me mógł się od jego urody wyzwolić. Ulice:
Piaskowa, Wyspiańskiego, Leśna, Słodowa jak potoki
spływały do placu św. Antoniego, a plac ten, to dla nas
byt środek Łyczakowa i kto wie, czy nie Lwowa. Niemal
każdy lwowianin był, albo chciał być, z Łyczakowa. To
nobilitowało, i tak jest aż do dziś.
Z placu można było do Rynku „jedynką”, ale i „na piechty”, najlepiej Kurkową, u wylotu której pomiędzy II Gimnazjum a Basztą Prochową, kilkoma schodkami w dół, pod
Dominikanami, nie zaglądając do „Kozioła”, mógł Poeta
trafić do swojego umiłowanego „Atlasa” w 15 minut. Kawiarnia Literacka „Atlas” — to legenda literacka Lwowa.

Co ciekawszy czytelnik wie dobrze, że żaden z piszących
dziś o tym mieście autorów nie odważy się zapomnieć
o lokalu — róg Rynku i ulicy Grodzickich. Mogę więc
szczegółowszy opis knajpy pominąć, choć trzeba pamiętać, że do milieu Zbierzchowskiego knajpa ta nieodłącznie
należała.
Mieszkałem „na” Leśnej pod 16. Pomiędzy domkiem
krawca Hustowa pod 12 i niewielką, jednopiętrową czynszówką biegła ścieżka, którą można było przemknąć się u
stóp Kajzerwaldu przez zieleń ogrodów na posesję, gdzie
mieszkał Poeta. Ścieżka wyprowadzała na korty tenisowe
i na jakowyś cokół pomniczka, upamiętniający pobyt cesarza Józefa II w dworku na wzgórzach Lonszanówki, co
się później od cesarza Kajzerwaldem nazwała.
Na Piaskową i Wyspiańskiego zaglądałem nierzadko, bo
się tam pannę od Nazaretanek odprowadzało, bukiety fiołków nosiło, a na Piaskowej mieszkał serdeczny kolega z VI
budy — Stasio Malzacher, a na Słodowej — Tadzio Najda,
a przy placu Antoniego — Romciu Tokarski i jego miłe
siostry. Poeta, choć mi się przed oczyma ówczesnych zainteresowań nie przewinął, to jednak przez lektury szkolne
i harcerskie ogniska był obecny. Mój wspaniały polonista
i skaut najważniejszy z II Budy im. Karola Szajnochy —
prof. Bolciu Lewicki — na lekcjach nie przepuścił Poety
Lwowa. Ale żeby osobiście...? Zbyt niepoważnym byłem
szkutem, aby poza obowiązkową „Odą do Nilu” z gimnazjalnych wypisów poszukiwać jeszcze wierszy w Gazecie
Porannej, Kurierze, Szczutku.
Przewrotny los łączy jednakże ze sobą ludzi w okolicznościach przedziwnych i na przeróżne sposoby. Przed trzema
laty, gdy zaczęliśmy tworzyć Kluby Towarzystwa Miłośników Lwowa w Nowym Sączu i w Krynicy, natrafiłem na
miejsce pochówku Henryka Zbierzchowskiego, właśnie w
Krynicy, co stało się przy współudziale inżyniera Ryszarda Janowicza z krynickiego zdroju. Na starym cmentarzu
krynickim, w piwniczce pod kaplicą (ryc.) zamurowane
zostały w listopadzie 1942 roku zwłoki Poety. Piwniczka,
zwana szumnie kryptą, była właściwie składem narzędzi
ogrodniczych grabarza. Gdyśmy do niej dotarli, to pierwszym uczuciem po wzruszeniu było oburzenie, że nikt,
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/ Krynica, willa „Nemo”, 1942 r. Zbierzchowski (pierwszy z lewej) w gronie przyjaciół

nawet rodzina, nie zadbał, aby
Zbierzchowski — ten najbardziej
z lwowskich Poeta — nie został
tak szybko i tak dokładnie zapomniany.
Kartonowa tabliczka z nazwiskiem, wykazem nagród literackich i stosownymi datami przetrwała w swym papierowym,
przedartym na pół majestacie do
26 listopada 1990 roku, tj. do
dnia ekshumacji zwłok.
Nie mogłem pogodzić się z myślą, że ten serdeczny Poeta Lwowa, jeden z epigonów Młodej
Polski, może ostatni jej przedstawiciel na lwowskim bruku,
nie znalazł na ziemskim padole
skrawka ziemi, nad którym stosowna mogiła uwieczniłaby Jego
żywot niezwykle zasłużony. Bo
to i poeta, i prozaik, i dramatopisarz, i satyryk — piewca lwowskich Orląt, które na tamtejszym
Campo Santo znalazły swój uhonorowany spoczynek. W Jego
strofach Lwów był zawsze na
pierwszym miejscu. W latach
20 inni opuszczali gród Lwa dla
tworzenia zrębów polskiej kultury i administracji w odradzającym się państwie. On tkwił w
swoim ogrodzie poezji przy ulicy
Piaskowej i u „Atlasa”, bo Lwowa z wyższych nakazów i z wewnętrznej potrzeby opuścić nie
mógł.
Jedynym chyba materialnym
dorobkiem
Zbierzchowskiego
było nabycie w latach 20 willi w
Krynicy, którą ochrzcił swoim literackim pseudonimem „Nemo”.
Dziwnie się drogi lwowian ze
sobą zbiegają, gdyż projektantem
tej willi był inżynier Zaremba,
ojciec Lusi Zarembianki, zamordowanej przez Gorgonową.
W przeuroczo położonym na
skraju lasu domu, w przeszklonej, słonecznej werandzie, w dniu
6 listopada 1942 roku dokonał
żywota. Był już wtedy starszym,
schorowanym człowiekiem, bowiem pierwsze lata wojny we
Lwowie nie szczędziły Mu trosk
i chorób.
Wiemy, że leczył się w szpitalu
wojskowym przy Łyczakowskiej, że dokuczała mu Wanda
Wasilewska i że skorzystał z
pierwszej okazji, aby po wkro-

czeniu Niemców do Lwowa
przenieść się wraz z rodziną
w zacisze krynickich wzgórz.
Przebywała tu z Nim żona i córka Izabella, dołączyła wnuczka
Krystyna, która wyemigrowała
w latach późniejszych do Anglii, jest lekarzem i przebywa
tam do dziś.
Po wyburzeniu ceglanego muru
zamykającego „kryptę” Poety,
stwierdziliśmy, że wewnątrz
znajduje się duża, drewniana, zbita z sosnowych desek
skrzynia. Właściwa trumna
była wewnątrz skrzyni, zalana
szczelnie zaprawą cementowo-gipsową. Cała ta pośmiertna, sepulkralna konstrukcja
miała — być może — na celu
przygotowanie do przeniesienia zwłok Poety w stosownym
czasie do Lwowa, na Cmentarz
Łyczakowski. Bo gdzie mógłby znaleźć swoje pośmiertne
przytulisko Henryk Zbierzchowski? Tam, gdzie Zapolska,
Konopnicka, Bełza, Grottger,
Szajnocha, świątobliwe arcybiskupy, wykrwawione za Lwów
i Kresy Orlęta, które ciepłym
i serdecznym piórem rymami
rozsławiał. Nie mogę wyzbyć
się przekonania, że choć przez
całe życie skromny, godności i
majątków świata niepożądliwy,
takiego właśnie sąsiedztwa po
śmierci pragnął. My, lwowianie, rozpraszaliśmy i rozpraszamy nasze mogiły po całym
globie. On winien był tego rozproszenia uniknąć... Tymczasem Jego prochy przeniesiono
do grobu ziemnego na starym
krynickim cmentarzu, który
jest w mieście czymś w rodzaju cmentarza zasłużonych. Tu
m.in. spoczywa Nikifor i wielu
zapisanych chwalebnie dla historii Krynicy — ludzi.
Trzeba pieniędzy, aby ziemna
mogiła nakryła się granitową
płytą z Jego imieniem, a może
i podobizną. Płyta musi być z
granitu, by czas i pełen wilgoci krynicki klimat nie kruszył
zbyt pospiesznie tego, co przyjaźni Poecie ludzie, Jego krajanie z krynickiego i nowosądeckiego Towarzystwa Miłośników
Lwowa chcą Mu zafundować.
Spoczął w świeżej mogile, w

nowej trumnie, jednakże to, co
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do niej przeniesiono, było już
nikłymi szczątkami, bowiem
wilgoć, która wytworzyła się
pod zalewą gipsową, nie służyła
samozakonserwowaniu zwłok.
W miejscu wskazującym na
położenie dłoni, w przedziwnie
dobrym stanie tkwił malowany
na szkle obrazek Czarnej Madonny. Przełożyliśmy tę Matkę,
której był wierny do końca, do
nowej trumny.
Wiosną, a najpóźniej jesienią
bieżącego roku, chcielibyśmy
dokonać poświęcenia mogiły i
— jeżeli osoby Poecie życzliwe
i pamiętające o Nim, a w szczególności Zarząd Główny TML
wesprą naszą inicjatywę — zorganizować w Krynicy spotkanie
literackie, które przywróciłoby
pamięć Poety i Jego twórczość
szerszej społeczności.
Wszędzie, gdzie dziś powstają
teksty o Lwowie, scenariusze,

koncerty, widowiska, tomiki poezji i prozy, nie można pominąć
Henryka
Zbierzchowskiego.
Tkwi w swoim Lwowie niczym
cierń serdeczny, jakby powiedział Kornel Makuszyński. Jak
niegdysiejsze poranne wydania lwowskich gazet nie mogły
obejść się bez wierszyka Poety,
wyrwanego z Jego rąk wśród
bachusowych ścian „Atlasa”
przez redakcyjnego gońca, tak
i my, wypełniając najtajniejsze
zakątki serca Lwowem, sięgamy po Jego strofy, po autentyzm słów napisanych pod tamtym niezapomnianym niebem.
Ur. 19.XI.1881 we Lwowie, zm.
6 XI 1942 w Krynicy.
Dokumenty, źródła, cytaty
http://www.lwow.com.pl/przekroj/zbierzchowski.html
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