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czerwonej
81. rocznica agresji sowieckiej Wobec
gwiazdy
na Polskę
Redakcja
Redakcja

17 września przypadała 81.
rocznica agresji wojsk radzieckich na Polskę. W imieniu Wojewody Mazowieckiego
pamięć ofiar przy Pomniku
Poległych i Pomordowanym
na Wschodzie uczcili Zuzanna
Zacharewicz, Dyrektor Biura
Wojewody oraz dr Piotr Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W radomskich uroczystościach udział
wziął m.in. Wicewojewoda Artur Standowicz.
W czwartek 17 września, w
imieniu Wojewody Mazowieckiego oddając hołd ofiarom napaści z 1939 r., kwiaty złożyli
Zuzanna Zacharewicz, Dyrektor
Biura Wojewody oraz dr Piotr
Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Obchody odbyły się także:
Obchody w Radomiu
Regionalne uroczystości w Radomiu odbyły się na cmentarzu rzymskokatolickim przy
ul. Limanowskiego. Obchody
rozpoczęły się marszem uczestników pod pomnik Anioła Ciszy, następnie odegrano hymn
państwowy oraz odczytany został Apel Pamięci. Zgromadzeni
oddali hołd ofiarom składając
wieńce przy pomniku zamordowanych przez NKWD.
Modlitwę za zmarłych odmówił
ks. ppłk Kryspin Rak. Dla upamiętnienia poległych i pomor-

dowanych Polaków kompania
oddała salwę honorową.
W uroczystościach udział wzięli m.in.: Wicewojewoda Artur
Standowicz, Prezydent Miasta
Radomia Radosław Witkowski
oraz Dowódca Garnizonu Radom płk pil. Maciej Siemiński.
17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, łamiąc
polsko-sowiecki pakt o nieagresji i realizując ustalenia zawarte
w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór Polski.
Obchody w Ciechanowie
17 września w Ciechanowie odbyły się uroczystości upamiętnienia poległych i pomordowanych na Wschodzie. W wydarzeniu wzięli udział Jan Maria
Jackowski Senator RP i Anna
Żebrowska, Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.

Uroczystość rozpoczęła się na
cmentarzu komunalnym pod Pomnikiem Ofiar Terroru odśpiewaniem hymnu państwowego.
Przybyłe delegacje związków
kombatanckich, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, spółek miejskich,
szkół, stowarzyszeń oraz mieszkańcy złożyli pod pomnikiem
kwiaty i zapalili znicze. Następnie w kościele św. Piotra Apostoła odprawiona została msza
święta w intencji poległych i
pomordowanych Polaków na
Wschodzie.
Organizatorami
wydarzenia byli: Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek
Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego.
Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
https://www.gov.pl/web/uwmazowiecki/81-rocznicaagresji-sowieckiej-na-polske

Wileńskie ABC -wieczór autorski
Redakcja

Wieczór autorski przypomni
akcję czterech premierów pod
Bezdanami a gościem będzie -zapowiadany już wcześniej- Waldemar Wołkanowski, znawca i miłośnik Wilna który opowie o swoim
najnowszym „dziecku”
Autor wystąpi 1 października w
Słupsku, w Towarzystwie Przyjaciół Wilna i Grodna, o czym informuje dołączony do korespondencji plakat.
Ze względu na reżim sanitarny,
proszę o rejestrowanie się na spotkania pod numerami telefonów:
601 979 828 (Gdańsk) i 604 069
250 (Słupsk).
Audycji można słuchać na żywo
przez internet lub odsłuchać potem
https://radiogdansk.pl/sluchaj-rg-kanaly
https://radiogdansk.pl/audycje-rg/
kresowy-salonik

Świat Kresów i Dom Spotkań
z Historią:16 września, środa,
12.00 i 18.00, DSH, Karowa 20.
Zorganizowali spotkanie pod hasłem” Wobec czerwonej gwiazdy. Mieszkańcy Lwowa w jesieni 1939 roku „. Odbyła się157
prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z cyklu „Opowieści z Kresów” poświęconą postawom mieszkańców Lwowa

wobec sowieckiej agresji we
wrześniu 1939 roku i nowej rzeczywistości po wkroczeniu Rosjan do miasta. Opowieść oparta
na relacjach świadków tamtych
wydarzeń, tekstach propagandowych, źródłowych i utworach
literackich ilustrowana b oryginalną ikonografią z epoki. ( Info
za
https://www.facebook.com/
events/3630511450306084/ )

Zaproszenie do Łężycy
Redakcja

Wkrótce XII Uroczystości Kresowe w Zielonej Górze - Łężycy
(4.X.2020 r.). Trzymając w ręku
zaproszenie nie mogę oderwać
wzroku od zdjęcia i jego opisu:
„Polska wieś Zagaje w gm. Podberezie, pow. horochowski (woj.
wołyńskie). Fotografia szkolna.
Między dziećmi kierownik szkoły
Władysław Szewczyk i jego sio-

stra Maria, nauczycielka, oboje
pochodzący z Solca nad Wisłą.
Wszystkie dzieci i nauczyciele
zostali zamordowani przez UPA
12 lipca 1943 r. (Źródło: E. Siemaszko, „Bilans zbrodni”)”. Napisał na fb. Grzegorz Widenka
(https://www.facebook.com/groups/378369916003379/ )
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Zmarł prof. Andrzej Pityński Odsłonięcie tablicy
-„ambasador polskiej historii”
poświęconej Zesłańcom
Redakcja
Sybiru w Zielonej Górze

Urodzony w 1947 r. w Ulanowie,
niewielkim miasteczku położonym w widłach Sanu i Tanwi
na Podkarpaciu, dawnej stolicy flisactwa. Rodzice Andrzeja
Pityńskiego – ojciec Aleksander
(1926–1994) i mama Stefania
(1925–1997) poznali się podczas
okupacji niemieckiej jako partyzanci AK-NOW. Jeszcze długo po
zakończeniu wojny walczyli o wolną Polskę. Jego wuj Michał Krupa
„Pułkownik” (1920–1972) – którego młody Andrzej odwiedzał w
leśnych kryjówkach – zdradzony i
osaczony przez UB, MO, ZOMO,
został aresztowany 19 lutego 1959
r. w Kulnie k. Leżajska jako jeden
z ostatnich partyzantów w Polsce
po II wojnie światowej. W latach
1968–1974 Andrzej Pityński studiował w krakowskiej ASP na wydziale rzeźby u profesorów Mariana
Koniecznego i Jerzego Bandury.
Jeszcze przed dyplomem zrealizował pierwsze prace: pomnik Ignacego Paderewskiego, płaskorzeźbę
królowej Jadwigi i rzeźbę „Kircholm”. Pityński bierze udział w zawodach jeździeckich, występuje w
filmie „Czarne chmury”, uzyskuje
dyplom w pracowni prof. Jerzego
Bandury.
Po latach przyznawał, że najwięcej
zawdzięcza swojemu mistrzowi
Bandurze i że brzmią mu w uszach
słowa profesora, cytującego Matejkę: „Sztuki od miłości ojczyzny

oderwać nie wolno”.
W 1974 r. wyjechał
do Stanów Zjednoczonych. Rozpoczynał
od prac na budowach
i jednocześnie chodził na kursy w Arts
Students League w
Nowym Jorku. Jego
zawodowa kariera rozpoczęła się w Sculpture
House na Manhattanie,
gdzie poznał techniki
odlewów w brązie i
powiększania pomników. Już w 1975 r. został
asystentem Alexandra
Ettle’a – nestora amerykańskiej rzeźby. Dzięki
jego rekomendacji znalazł się w
Johnson Atelier – Technical Institute of Sculpture, a po kilku latach
został dyrektorem czterech wydziałów modelowania artystycznego
(powiększanie pomników, odlewnictwo, komponowanie brył przestrzennych). Kolejna artystyczna
droga Andrzeja Pityńskiego rozpoczęła się od rzeźby Artura Rubinsteina.
To za nią dostał nagrodę burmistrza Nowego Jorku podczas swojej pierwszej wystawy indywidualnej w tym mieście w 1976 r. Dziś
wśród zrealizowanych projektów
szczególne miejsce zajmują pomniki: Marii Curie-Skłodowskiej
(Bayonne), „Sarmata” (Morris
Museum), „Partyzanci” (Boston);
Jerzego Popiełuszki (Trenton), papieża Jana Pawła II (Manhattan i
Ulanów), „Mściciel” (Doylestown,
Pensylwania; Amerykańska Częstochowa), „Katyń 1940” (Jersey
City), „Pomnik Błękitnej Armii”
(Warszawa). Pityński jest także autorem m.in. projektu popiersia gen.
Władysława Andersa przed przed
Muzeum Historiale w Cassino. W
rodzinnym Ulanowie czynne jest
muzeum poświęcone twórczości artysty. 11 listopada 2017 r. Andrzej
Pityński otrzymał z rąk Prezydenta
RP Andrzeja Dudy za zasługi dla
kultury polskiej Order Orła Białego. Informacje te pochodzą ze strony IPN (https://ipn.gov.pl/pl/aktual-

nosci/111803,Nie-zyje-Andrzej-Pitynski.html), gdzie jednak nie ma
słowa o zaprojektowanym przez
Andrzeja Pityńskiego w roku
2017 na zamówienie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce pomniku ofiar
Rzezi Wołyńskiej o wartości
300.000 $, który po odlaniu w
brązie w Gliwickim Zakładzie
Urządzeń Technicznych w 2018
roku, nadal jest zaaresztowany.

Redakcja

W ten sposób artysta o międzynarodowej sławie został ocenzurowany! Fundator i darczyńca
pomnika czyli SWAP – spadkobiercy żołnierzy „Błękitnej Armii” skazani na upokorzenie.
Sprawujący władzę w Polsce nie
chcą urazić Ukraińców, wygrywa
po-prawność polityczna! Jakby
chciano ukryć tę zbrodnię i nie
mówić o niej więcej.
Aleksander Pityński napisa na
fb. (https://www.facebook.com/
alexander.pitynski): “Mój ojciec,
artysta / rzeźbiarz, polsko-amerykański patriota i odbiorca Polskiego Orła Białego, Andrzej P. Pityński, zmarł w ten piątek rano (18
września 2020) o godzinie 1:57, w
Górze Holly w stanie New Jersey.
(...) Gdy międzynarodowe ograniczenia podróży zostaną złagodzone, a na życzenie Ojca urna
zawierająca prochy mojego
ojca zostanie sprowadzona do
Ulanowa w Polsce, gdzie zostanie położona na grobie młodszego brata mojego ojca Michała
(Januszka) Pityński, który zginął jako dziecko w tragicznym
wypadku utonięcia na rzece San.
[Niech tam] Spoczywają razem
w pokoju przez całą wieczność.
Bardzo dziękuję wszystkim tym,
którzy złożyli mi i mojej rodzinie
kondolencje.
Dziękuję również wszystkim tym,
którzy podzielili się smutkiem i
wyrazili swój żal z powodu odejścia mojego ojca przez media
społecznościowe.
Szczególnie
dziękuję Prezydentowi Polski,
Andrzejowi Dudzie za ciepłe słowa sympatii.”

W czwartek, 17 września, na Nekropolii Zielonogórskiej spotkali się Sybiracy, przedstawiciele
władz miejskich i wojewódzkich,
Kościoła katolickiego, mieszkańcy miasta, by wspólnie uczcić
ustanowiony przez Sejm - Dzień
Sybiraka. Uroczystość była dobrą
okazją do odsłonięcia pamiątkowej
tablicy, poświęconej Zesłańcom
Sybiru. To kolejny znak pamięci,
o który zadbali członkowie Związku Sybiraków. (...) Pamiątkową
tablicę odsłonili: prezes oddziału
Związku Sybiraków w Zielonej
Górze Wacław Mandryk, wicewojewoda Wojciech Perczak,
wicemarszałek Łukasz Porycki,
wiceprezydent Zielonej Góry - Dariusz Lesicki, ks. bp. Paweł Socha.
W. Mandryk pokreślił, że w wyniku
czterech zsyłek na Sybir wywiezionych zostało 1,3 mln Polaków. 450
tysięcy, w tym 150 tysięcy, zmarło,
- Papież, święty Jan Paweł II
nazwał to okrucieństwo Golgotą Wschodu. Nie możemy o nie
zapominać - mówi prezes.- Sybiracy przecież walczyli w Armii Andersa, Berlinga. A o nich
się zapomina, marginalizuje...
Członkowie oddziału Związku Sy-

biraków bardzo dbają o znaki pamięci… Są tablice, sztandary, pomniki (m.in. Matki Sybiraczki przy
dworcu PKP). Oddział wydał dwie
książki - „Matki Sybiraczki…”
oraz „Zielonogórscy Sybiracy” (z
wykazem wszystkich członków).
Powstają Kluby Wnuczka, a Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego otrzymał imię Zesłańców Sybiru . (...) Czwartkowe
uroczystości na Nekropolii Zielonogórskiej, gdzie znajduje się wiele znaków pamięci, poświęconych
bohaterom drugiej wojny światowej, było okazją do wspomnień,
często bardzo bolesnych także po
latach. Przez lata nie wolno było
mówić o tym, co przeżyli na nieludzkiej ziemi. To jeszcze bardziej
bolało, bo była obawa, że za jakiś
czas nikt nie będzie pamiętał o
okrutnych wydarzeniach. (...)
Info za:
https://gazetalubuska.
pl/dzien-sybiraka-i-odsloniecietablicy-poswieconej-zeslancomsybiru-w-zielonej-gorze/ar/c11-15185080?fbclid=IwAR2X5SSafdb8nlGB--AW_WwvYW- 3 t r j 6 B F _ V M u 6 S B 5 Aw lXZqq8iDChY6U
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Z Kresów ocalone: ”Jarosław bramą Kresów.
Zbiórka pamiątek i opowieści Opowieści o wschodnich ziekresowych
miach
II
Rzeczpospolitej”
Redakcja
Muzeum Lubelskie w Lublinie, które prowadzi prace
nad otwarciem Muzeum Ziem
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, zwraca się z apelem o
podzielenie się wspomnieniami i
pamiątkami z życia na Kresach.
Szczególnie gorącą prośbę Muzeum kieruje do stowarzyszeń
kresowych, skupiających osoby,
których wiedza, doświadczenia,
a także żywe zainteresowanie
zachowaniem pamięci o Kresach
są bezcenne. „Prosimy o rozpowszechnianie informacji o zbiórce wśród Państwa członków i
sympatyków oraz zachęcamy do
wzięcia udziału w akcji. Zapewniamy, że wszystkie przedmioty
zostaną otoczone odpowiednią
opieką, będą przechowywane
w warunkach, które pozwolą
uchronić je przed zniszczeniem.
Natomiast zebrane w formie historii mówionej opowieści dadzą
niepowtarzalną okazję ocalenia
autentycznych, indywidualnych
wspomnień. Zanim Muzeum
Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej otworzy drzwi dla
zwiedzających, zebrane w ramach
akcji pamiątki i wspomnienia
będą prezentowane na przygotowywanym portalu, a także na wystawach czasowych oraz w publikacjach książkowych” – zaznacza
dyrektor Muzeum Lubelskiego w
Lublinie. Podkreśla, że razem – i
tylko dzięki dobrek woli Darczyńcow – możemy zachować pamięć
o Kresach. Akcja będzie miała
formę zbiórki, od 14 września
2020 r. prowadzonej w Lublinie

w siedzibie Muzeum.

Redakcja

Osoby zainteresowane zapraszane są do kontaktu pod numerem telefonu 726 022 100 oraz
na adres e-mail:
zbiorka@muzeumlubelskie.pl.
„Nasi pracownicy umówią Darczyńców w dogodnym dla nich
terminie na spotkanie, podczas
którego będzie można przekazać
pamiątki czy nagrać wspomnienia. Przekazanie obiektów nastąpi
w formie darowizny” – informuje dr Mieczkowska. Regulamin
akcji oraz wzory niezbędnych
dokumentów są zamieszczone na
stronie akcji: www.ocalone.muzeumlubelskie.pl.
„Planujemy również przeprowadzenie akcji w tymczasowych
punktach zbiórki na terenie tzw.
Ziem Odzyskanych, o czym będziemy informować na stronie
www oraz mailowo. Wyrażam
nadzieję na Państwa zainteresowanie naszą akcją. Serdecznie zachęcam do wzięcia w niej udziału” – zaprasza dyrektor Muzeum
Lubelskiego w Lublinie.

Stowarzyszenie
„Dziedzictwo
Kresów” z Jarosławia poinformowało: W związku z pandemią
koronawirusa „ XII Międzyna-

Spotkań z Historią w Warszawie.
Obydwa
odbyły
się Jarosławskim
Ośrodku Kultury
i Sztuki. Spotkanie pt. „Czarne
Krzyże nad Kresami.
Luftwaffe i Wehrmacht
na
ziemiach
wschodnich
II
Rzeczpospolitej”
odbyły się w ramach projektu pt.
„Jarosław bramą
Kresów.
Opowieści o wschodnich ziemiach II
Rzeczpospolitej”
finansowanego ze
środków budżetowych Województwa
Podkarpackiego. Nasz gość
przedstawił działania wojenne
prowadzone podczas kampanii
wrześniowej na południowo wschodnich Kresach przez armię

być książka Mariusa Emmerlinga
pt. „Luftwaffe nad Polską 1939”,
w której autor przedstawia lotników niemieckich jako rycerskich
żołnierzy atakujących tylko i wyłącznie cele militarne. Co innego
pamiętają ludzie, którzy przeżyli
naloty na kolumny uchodźców,
traktowane przez niemieckich
pilotów niemal jak polowania. W
Jarosławskim Ośrodku Kultury
i Sztuki młodzież z trzech szkół
średnich uczestniczyła w spotkaniu i miała możliwość poznania
wielu mało znanych faktów dotyczących działań Luftwaffe oraz
Wehrmachtu- jak np. atak na cywilny transport kolejowy w pobliżu stacji kolejowej Komarno,
podczas którego niemieccy piloci zabili ok. 100 kobiet, dzieci,
starców - uciekinierów z Wielkopolski. Spotkanie zakończył apel
prowadzącego do słuchaczy, aby
bardzo poważnie traktowali słowa Marka T. Cycerona o nauce
płynącej z historii. Tylko w ten
sposób możliwe będzie unikanie
błędów naszych przodków.

niemiecką. Upływający czas oraz
systematyczne ubywanie świadków tamtych wydarzeń powodują,
że niestety coraz częściej w przestrzeni publicznej pojawiają się
opinie i głosy wypaczające prawdę historyczną. Przykładem może

Info
za:
https://www.facebook.com/pages/category/
Non-Governmental-Organization--NGO-/Stowarzyszenie-Dziedzictwo-Kres%C3%B3w-892851327503168/

Akcja objęta patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Info za:http://l24.lt/pl/kultura-pl/
item/346974-zbiorka-pamiatek-i-opowiesci-kresowych-dla-muz
eum-ziem-wschodnich-dawnej-rz
eczypospolitej

rodowy Festiwal Kultury Kresowej w Jarosławiu” planowany
w terminie 18 - 25 września br.
niestety nie odbył się, ale 18 i
19 września zaplanowane zostały dwa spotkania z p. Tomaszem
Kubą Kozłowskim z Domu
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Pandemiczne spotkanie kresowian
Świątniki 2020
Eugeniusz Szewczuk

/ Poczet sztandarowy TMKK Wrocław

/ Odsłonięcie pomnika - tablicy poświęconej kresowym harcerzom

/ Poczty sztandarowe przybyłe na uroczystość

/ Podczas Mszy świętej odpustowej

W niedzielne południe 13 września br. na placu przy kościele
Matki Bożej Bolesnej w Świątnikach, niewielkiej wsi położonej
w gm. Sobótka pod górą Ślęża na
Dolnym Śląsku odbyły się uroczystości związane z kultem Matki Boskiej Niewirkowsko - Świątnickiej z Wołynia.

Co roku w drugi weekend września spotykają się tu kresowianie
niemalże z całej Polski i wielu
krajów Europy, bowiem odbywają się Międzynarodowe Spotkania
Miłośników Ziemi Wołyńskiej i
Kresów Wschodnich.
Od dawna czyniono przygotowania, gdyż w tym roku miały

się odbyć jubileuszowe X spotkanie. Niestety skutecznie na
przeszkodzie stanęła pandemia.
Dlatego główne uroczystości
przeniesiono na 2021 rok. Jednakże, by tradycji stało się zadość wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Kultury Kresowej
wspólnie z mieszkańcami wsi
Świątniki i parafią pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii
Panny w Nasławicach zorganizowały skromniejsze obchody.
Uroczystość rozpoczęła się od
Mszy św. odpustowej, którą celebrował brat Marek Miławicki
z Klasztoru Dominikanów we
Wrocławiu w asyście proboszcza
miejscowej parafii ks. mgr lic.
Adama L. Łopuszyńskiego.
W homilii nawiązał do kultu Matki Bożej i istoty ludzkiego cierpienia. Zacytował słowa wielkiego filozofa polskiego kościoła ks.
Józefa Tischnera „Cierpienie nie
uszlachetnia”.

Artykuł zatytułowany „Czy cierpienie uszlachetnia?” ukazał się
w „Tygodniku Powszechnym” w
numerze 37/2014 która nosi tytuł
„Mowa o cierpieniu”. Artykuł nawiązuje m.in. do często cytowanej notki ks. Tischnera, w której
filozof napisał, że: „Nie uszlachetnia”. Artykuł ten jest publikowany na stronie Tischner.pl
„Znana anegdota mówi o tym, że
pewnego dnia ciężko chorego ks.
Józefa Tischnera odwiedził Jarosław Gowin. Jakiś czas wcześniej
rozmawiali dużo o cierpieniu.
Podczas kolejnej wizyty Tischner – który już nie mógł mówić
– podał Gowinowi karteczkę ze
słowami: „Nie uszlachetnia”.
Bardzo często na spotkaniach poświęconych Tischnerowi pytany
jestem o sens tych słów. Jednym
wali się świat, kiedy usłyszą:
„Cierpienie uszlachetnia”. Innym
z kolei świat wali się, gdy usłyszą coś przeciwnego. „Jeżeli nie
uszlachetnia, to jaki sens mają
moje wieloletnie zmagania?” W
odpowiedzi cytuję na ogół ostatni opublikowany tekst Tischnera,
zatytułowany „Miłość”. Jest tam
rozwinięcie uwagi przekazanej
Gowinowi. „Do prawdy dochodzi się rozmaitymi drogami.
Przyznajmy, że są takie prawdy,
do których dochodzi się również
poprzez męczeństwo. Jedną z takich prawd jest prawda, że cierpiąc, cierpimy z Chrystusem. (…)

Niemniej nie cierpienie jest tutaj
ważne. Nie ono
dźwiga. Wręcz przeciwnie, cierpienie zawsze niszczy. Tym, co
dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość”.”
Na uroczystość z zachowaniem
wszelkich rygorów sanitarnych
przybyło wielu parafian – kresowian. Licznie przybyli harcerze
ze sztandarami reprezentując:
ZHP,
hufiec
im.
Synów
Pułku
z
Łagiewnik,
- Skauci Europy – Zastęp
Foka– środowisko wrocławskie,
- ZHR - dolnośląska chorągiew
harcerzy im. Orląt Lwowskich,
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świątnikach.
Na tak podniosłej uroczystości nie
mogło zabraknąć pięknego sztandaru obrazującego dawne regiony
kresowe, sztandaru Towarzystwa
Miłośników Kultury Kresowej z
Wrocławia.
Po mszy nastąpiło odsłonięcie pomnika - tablicy ku czci Harcerzy
i Skautów Hufców Kresowych II
Rzeczypospolitej, pod którą poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a harcerze zapalili
znicze pamięci.
tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk

/ Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem - pamiątkową tablicą
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Z prasy polonijnej
Bogurodzica Otwocka
z Wołynia
MONITOR WOŁYŃSKI
Jeden z najbardziej słynnych w
Polsce obrazów pochodzących z
Wołynia przedstawia Matkę Bożą
Swojczowską. Dziś jest znany
również jako «Pani Wołynia» i
«Matka Boża Otwocka» – od nazwy miasta, w którym znajduje się
obecnie.

Swojczów (obecnie rejon włodzimierski w obwodzie wołyńskim) był jednym z najsłynniejszych sanktuariów Matki Bożej
na Wołyniu. Wszystko za sprawą
cudownego obrazu Matki Bożej
Swojczowskiej, do którego szły
pielgrzymki katolików obrządku
rzymskiego i greckiego, a także
prawosławnych z okolic Włodzimierza Wołyńskiego, Łucka, a nawet Lublina. Świadczą o tym napisy na zachowanych wotach.
Pierwszy drewniany kościół powstał tutaj w 1607 roku w miejscu,
gdzie według legendy znaleziono cudowny obraz Matki Bożej.
W 1787 r. podczaszy królewski
Feliks Czacki na miejscu starego
zbudował nowy, murowany kościół. Ojciec jezuita Alojzy Friedrich w swoim dziele «Historye

MONITOR WOŁYŃSKI
Wołyński ród szlachecki Felińskich słynie z wielu wybitnych
postaci. Najbardziej znani z nich
to pisarz Alojzy Feliński, działaczka niepodległościowa Ewa
Felińska oraz jej syn, święty
Kościoła katolickiego Zygmunt
Szczęsny, arcybiskup warszawski. W tym roku mija 125 lat od
jego śmierci.

cudownych obrazów Najświętszej
Maryi Panny w Polsce» (t. 4, s.
355) opowiada, jak popularnym
centrum pielgrzymkowym stała
się ta świątynia: «Przeszło 120
tabliczek wotywnych świadczy o
doznanych tu łaskach, które jednak – o ile o tem z aktów miejscowych wnosić można – władza
duchowna nigdy nie sprawdzała,
lubo w danych aktach urzędowych
«łaskami słynącym» [ten obraz]
bywa nazywany».

W Łucku obchodzono
20. rocznicę powstania
sobotnio-niedzielnej
szkoły
MONITOR WOŁYŃSKI

Rok temu Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza
Kościuszki uroczyście obchodziło 20.
rocznicę
swojego
powstania. W tym
roku przyszła kolej
na świętowanie 20
lat działalności prowadzonej przez nie
szkoły sobotnio-niedzielnej.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 uroczystość mogła się odbyć jedynie w plenerze i z zachowaniem
wszystkich przepisów sanitarnych.
W sobotę, 26 września, na placu
przy fontannach naprzeciw głównego budynku Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi
Ukrainki zgromadzili się zaproszeni goście, rodzice, uczniowie,
nauczyciele, a także członkowie
Towarzystwa. Obchody zaszczyciła swoją obecnością konsul KG
RP w Łucku Teresa Chruszcz.

Urodził się w Wojutynie pod
Łuckiem. Pozostawił po sobie
królewski spadek

17 września Kościół Katolicki
na Ukrainie obchodzi liturgiczne
wspomnienie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Syn
ziemi wołyńskiej został beatyfikowany w 2002 r. przez papieża
Jana Pawła II, a kanonizował go
w 2009 r. papież Benedykt XVI.
Kim był i za jakie zasługi został
wyniesiony na ołtarze?
Zygmunt Szczęsny przyszedł
na świat 1 listopada 1822 r. w
Wojutynie koło Łucka w rodzinie Gerarda Felińskiego i Ewy
z Wendorffów. Otrzymał dobre
wykształcenie: po ukończeniu
szkoły w Klewaniu uczył się w
gimnazjach w Łucku i Krzemieńcu. Na wychowanie sześciorga
dzieci, w tym Zygmunta, bardzo
duży wpływ miała ich matka
Ewa, ponieważ ojciec zmarł na
gruźlicę w 1833 r. Pięć lat później
Ewa Felińska została zesłana na
Syberię za udział w polskim ruchu niepodległościowym. Mienie

rodziny zostało
skonfiskowane,
a dzieci, które
zostały sierotami
zabrali
krewni i przyjaciele. Zygmuntem zaopiekował się Zenon
Bielina-Brzozowski,
marszałek szlachty podolskiej.
Dzięki
jego
wsparciu młody
człowiek,
obdarzony zdolnościami matematycznymi,
ukończył
z
wyróżnieniem
Wydział Fizyki
i Matematyki
Uniwersytetu
Moskiewskiego,
następnie studiował
na Sorbonie i
Collège de France. Warto wspomnieć, że we Francji Feliński poznał i zaprzyjaźnił się z Juliuszem
Słowackim. To Zygmunt był przy
poecie, kiedy ten leżał na łożu
śmierci.
Czując w sercu potrzebę służenia
Bogu i ludziom Zygmunt Szczęsny w 1851 r. wstąpił do Semina-

rium Duchownego w Żytomierzu,
a później kontynuował studia w
Katolickiej Akademii Teologicznej w Petersburgu. 8 września
1855 r. Feliński przyjął święcenia
kapłańskie. Kariera kościelna utalentowanego kapłana rozwijała
się pomyślnie i w 1862 r. Papież
Pius IX mianował księdza Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
arcybiskupem warszawskim.

Wołyń i Lubelszczyzna opracowały
trasę turystyczną szlakiem książąt
Sanguszków
MONITOR WOŁYŃSKI
Przybyłych powitała prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. T.
Kościuszki Nina Poremska. Wyraziła wdzięczność zebranym za
przybycie oraz władzom miasta
za współpracę. Odnosząc się do
rocznicy i przedstawiając krótko
historię i działalność szkoły Nina
Poremska powiedziała: «Cieszę
się, że możemy dziś obchodzić
20-lecie szkoły działającej przy
Towarzystwie. Przez te 20 lat kolejne pokolenia dzieci dorosły i
poszły swoją drogą. Jestem przekonana, że każde z nich zabrało ze
sobą polską mowę, polską kulturę
i polską tradycję»..

Wszyscy chętni mogą teraz udać
się w podróż «Szlakiem rodu książęcego Sanguszków», który biegnie
wzdłuż ukraińsko-polskiego pogranicza. Wędrować można zarówno w
sposób tradycyjny, jak i online.

Opracowanie wspólnej trasy turystycznej (dostępna na stronie
projektu w trzech językach), aplikacji mobilnej oraz przewodnika
turystycznego było możliwe dzięki
projektowi «Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków
– otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii» realizowanemu przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina
2014–2020.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
redakcjaksi@btx.pl
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Zdjęcie z Kiwerc
Edmund Goś

Inspiracją do napisania poniższych wspomnień była rozmowa
z Grzegorzem Fijałką, synem
Michała Fijałki o wydaniu drukiem „Albumu 27 WDP AK” i
podaniem Jemu trzech nazwisk
do dotychczasowego bezimiennego zdjęcia byłych żołnierzy
Dywizji po przysiędze w I Armii
WP w Kiwercach 29.06.1944r.

Z tym zdjęciem jestem związany
od zawsze. Pamiętam, jak mój
tato Hieronim Goś opisywał mi
całość wydarzenia w Kiwercach
i dalsze swoje wojenne drogi. Teraz, z perspektywy minionych lat,
nie dziwię się, że tato nie wspominał wcześniejszych wydarzeń,
mówiąc tylko że był w partyzantce. Szczegóły poznawałem dopiero, gdy będąc już po maturze
zacząłem się intensywnie interesować historią całego rodu.
A było co poznawać – ród Gosiów, urodzonych na Wołyniu – to
liczna rodzina. Najstarsza ciotka
Wiktoria ur.1901r. a mój tato Hieronim, najmłodszy urodzony w
1923r. Pomiędzy nimi siódemka
rodzeństwa (w tym jedna, Maria
zmarła w 1904r. mając niecały rok). Hieronim bierze ślub z
Martą Piróg, mieszkanką Kolonii
Lubliniec 25.10.1942r. i zamieszkują w rodzinnym domu rodu
Goś w Lublińcu, w trzecim od
torów domu, przy drodze. Zaraz
po skromnym weselu Hieronim
idzie do oddziału samoobrony
przed bulbowcami. W bliskości
domu Pirogów, w stodole instaluje się samoobrona Kolonii, którą
dowodzi sierż. Kazimierz Pawlik
„Kruk”. W trakcie działań Hieronim zostaje ranny w lewe ramię
oraz w klatkę piersiową (prawdopodobnie z dubeltówki).
9 sierpnia 1943r. w Lublińcu rodzi się Jan – pierworodny Marty i
Hieronima. Lubliniec jest wioską
w większości zamieszkałą przez
ludność ukraińską i jest tylko
kilka rodzin polskich. 14 października 1943r. zamordowany
zostaje Witold Lesicki s. Leona
lat 29, a 25 listopada bulbowcy
palą dworek i mordują Zygmunta
Konopackiego lat 51 i jego dzieci:
Władysława i Eulalię zwaną Lalą.
Samotne polskie kobiety czują się coraz bardziej zagrożone.
Wobec tych faktów Marta Goś z
maleńkim Jankiem oraz teściową,
Franciszką Goś noce spędzają w

ziemiance w zmyślnej kryjówce.
W pierwszych dniach stycznia
1944r. Hieronim, jak i inni z
rodziny idą do oddziałów partyzanckich, bo ogłoszono koncentracje. I tak w oddziale „Siwego”
( d-ca por. Walery Krokay ,II/43pp
27 WDP AK), są: bracia Marian i
Hieronim Goś „Szczupak”, sio-

strzeniec Edmund Kwiatkowski
( po nim mam imię), drugi siostrzeniec Tadeusz Marczyk, mąż
siostry Marty - Tomasz Kowalczuk vel Sokołowski „Dzińka”,
Mariańscy Antoni „Kułak” i Zbigniew „Zbyszek”, Leon Mariański vel Karłowicz „Rydz” w II/50
oraz w III/50pp bracia stryjeczni
Ludwik i Witold Szpeflik.
W trakcie działań 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej
walczyli jako II/43 pp pod Ośmigowiczami, w ataku na Turzysk,
w walkach pod Staweczkami, tam
9.04.1944r. ostatni raz był widziany Marian Goś. W trakcie próby
wyjścia z okrążenia z lasów mosurskich ( giną Ludwik i Witold
Szpeflik) poprzez tory kolejowe
pod Jagodzinem 21.04.1944r.
pozostaje na polu walki wielu
żołnierzy, a wśród nich Tomasz
Kowalczuk vel Sokołowski i
Mariański Zbigniew „Zbyszek”.
Wobec rozproszenia oddziału
pod Jagodzinem oraz „zaginięcia” dowódcy por. Krokaya „Siwego” część żołnierzy przejmuje
dowódca zgrupowania „Osnowy”
kpt. „Garda” Kazimierz Rzaniak
i zostają przegrupowani w lasy
szackie. Zagrożenia ponownym
okrążeniem oraz dokuczliwy brak
żywności wymusza, aby zgrupowanie „Osnowy” w nocy 21 na 22
maja 1944r. rozpoczęło przebijanie się z lasów szackich poprzez
liczne bagna i rozlewiska poza
pierścień okrążenia. Następnie 26
maja wyruszają w kierunku linii
frontu na rzece Prypeć, którą forsują z marszu ( i wpław) w dniu
27 maja. Jest to tragiczne w skutkach forsowanie linii frontu. Pod
silnym ogniem ze strony niemieckiej jak i sowieckiej oraz w trakcie prób przepłynięcia Prypeci
ginie około 120 żołnierzy. Reszta
( w tym Hieronim Goś, Tadeusz
Marczyk i Edmund Kwiatkowski) zostają wcieleni do różnych
pododdziałów I Armii WP w rejonie Kiwerc. Karygodne było to,
że otrzymywali przydziały mak-

symalnie po dwóch do jednego
plutonu, w większości do zwiadu.
Tłumacząc, że jako byli partyzanci mają doświadczenie w bezszelestnym poruszaniu się po terenie.
Hieronim otrzymuje przydział do
1pp 2 batalionu 6 kompani, którego dowódcą był por. Kazimierz
Świgoń. Po krótkim przeszkoleniu i adaptacji do nowych warunków – przystąpiono do przysięgi.
Rodziny partyzantów nie były
świadome zakresu oraz rejonów
walk w jakich przyszło walczyć
Ich bliskim w oddziałach partyzanckich. Pewnego wiosennego
dnia do Franciszki Goś przychodzi sołtys Lublińca Tymofij Kowalczuk, Ukrainiec przyjazny
rodzinie, mieszkający po drugiej
stronie drogi powiadamiając, aby
uciekały, bo nad ranem będzie
rzeź Polaków.
Szybko spakowały na wóz przygotowane wcześniej rzeczy. W
zapadających ciemnościach opuściły Lubliniec kierując się do rodziny Łożyńskich ( żona Feliksa
Łożyńskiego– Helena zd.Goś)
mieszkających na ulicy Ks.Szuhajskiego 4 w Kowlu. Tam pomieszkiwali 3 dni. Domownicy
dostali nakaz wyjazdu z Kowla
transportem kolejowym. Był to
ostatni moment zacieśniania się
kordonu okrążenia (Armia Radziecka i 27 WDP AK) wokół
niemieckiej obrony Kowla.
Przy zaistniałej sytuacji Marta
wraz z teściową i synkiem postanawiają uciekać wozem z Kowla
do Zasmyk. Można było prostą
drogą przez Horodelec, ale to wieś
ukraińska i było to bardzo niebezpieczne, więc zdecydowały się na
przejście rzeki Turii aby dostać
się do Zielonej. Gdy przechodziły zamarznięty bród na Turii koło
Zielonej koła wozu załamują lód i
mocno zachybotało, tak że Marta
idąca obok z dzieckiem na ręku
wpada do lodowatej wody. Wóz
pomogli wyciągnąć na brzeg radzieccy żołnierze.
W całym tym rozgardiaszu Marta
i Jej teściowa Franciszka spotkały
w Zielonej rodziców Marty w jednym z namiotów udostępnionych
przez wojsko. Jan Piróg namawiał
ich do pozostania w namiocie. Ale
One miały za cel dotarcie do Stefanii Mariańskiej (zd.Goś) w Zasmykach. Chodzenie po Zielonej
nie było bezpieczne, bo snajperzy
niemieccy z kowelskiej wieży
kościelnej tylko czyhali na takie
okazje. Na szczęście ostrzał wieży kościelnej spowodował zniszczenie gniazda snajperów, jednocześnie, niestety, bezpowrotnie
niszcząc wieżę kościelną. Wieczorem 9.04., czyli w Wielkanoc
resztkami sił kobiety dojechały do
Zasmyk. Niestety, niespełna roczny Janek zachorował na koklusz,
co było konsekwencją upadku do
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lodowatej wody i jeszcze tej nocy
umiera. Zostaje pochowany w
kwaterze dzieci na miejscowym
cmentarzu. Zbiegiem okoliczności jest data: 9 kwietnia 1944r. odchodzi z tego świata dwóch z rodu
Goś: Marian lat 23 i 8-miesięczny
Jan.
Smutne dni wielkanocne spędzają w Zasmykach w domu Stefanii Mariańskiej. Stefania była
wdową od wiosny 1943, gdy Jej
mąż Stanisław został zamordowany pod Kupiczowem. Wracają
wspomnieniami do ostatnich miesięcy pobytu w Lublińcu. Marta
dwa razy chorowała na malarię.
Leczenie chininą zmieszaną z
wódką dawało dobre leczniczo
rezultaty, ale Franciszka musiała przywiązywać chorą do łóżka
w trakcie ataków choroby. Gdy
Marta wyzdrowiała, jeszcze osłabiona, musiała opiekować się
teściowa, która zachorowała na
tyfus. W czasie choroby wypadły
Franciszce włosy, a odrastając,
pojawiły się nowe kruczoczarne,
które tak bardzo zdziwiły potem
wszystkich.
Przez Zasmyki przewala się linia
frontu i około połowy czerwca
kobiety otrzymują informację, że
Hieronim żyje. Ksiądz Michał
Żukowski ogłasza z ambony nazwiska żołnierzy znajdujących
się w rejonie koncentracji I Armii
WP w Kiwercach. Marta jedzie
niezwłocznie do Kiwerc, gdzie
widzi się z mężem po raz pierwszy od ponad 4 miesięcy. Jest to
spotkanie pełne łez po stracie najbliższych oraz opowieści o minionych miesiącach w rozłące.
Po kilku dniach, w dniu 29
czerwca 1944r. byli żołnierze 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej już jako żołnierze I
Armii Wojska Polskiego przysięgają walczyć z hitlerowskim najeźdźcą w szeregach Wojska Polskiego. Po przysiędze odbywa się
spotkanie z dowódcą I Armii WP
generałem dywizji Zygmuntem
Berlingiem oraz uroczysty obiad.

I to zdjęcie przedstawia wspomnianą chwilę. Mój tato – Hieronim Goś siedzi podparty lewą
ręką o podbródek, za nim siedzi
Tadeusz Marczyk a naprzeciw,
jako pierwszy Edmund Kwiatkowski. Wszyscy twierdzą, że tak
samo się ja podpieram, gdy słucham kogoś lub zastanawiam się
nad czymś.

Po wojnie nasza rodzina zamieszkała w dolnośląskim Sycowie.
W międzyczasie Marcie i Hieronimowi powiększa się rodzina
o córkę Henrykę (ur.1947) i synów: Ryszarda (ur.1949), Tadeusza (ur.1954) i mnie Edmunda
(ur.1951). Niestety tato przez
pierwsze trzy powojenne lata
prawie sparaliżowany, potem już
jako inwalida wojenny potrzebował stałej i długoletniej opieki,
którą sprawowała moja mama
Marta, aż do śmierci w 2003r w
wieku 80 lat..
Mama zmarła w 2013r. w wieku
91 lat.
Tadeusz Marczyk z rodziną
mieszkał we Wrocławiu, zmarł w
1972r. mając 51 lat.
Edmund Kwiatkowski z rodziną
mieszkał w Świdwinie, zmarł w
2007 roku mając 83 lata.
*Jest potrzeba wyjaśnienia „zaginięcia” dowódcy II/43pp tj. por.
Walerego Krokaya.
W czasie przerywania okrążenia
z lasów mosurskich był rozkaz o
pozostawieniu podwód w okrążeniu. „Siwy” rozkazu nie wykonał (zresztą nie po raz pierwszy!)
Wraz ze swoją konkubiną jechali
wozem załadowanym rzeczami.
Dywizja szła do przeprawy
wzdłuż linii niemieckiej. Była noc
i padał drobny deszcz. Gdy wóz
wjechał na most z okrąglaków,
powstał głośny turkot. Od rakiet
niemieckich zrobiło się widno.
Niemcy otworzyli huraganowy
ogień. Powstało zamieszanie i
pododdziały poszły w rozsypkę.
Sam „Siwy” był potem spotykany
ze swą lubą z powrotem w lasach
mosurskich. Gdy żołnierze chcieli
się do niego dołączyć groził pistoletem mówiąc, że wykonuje zadanie specjalne. Tak samo postępował wcześniej, gdy na początku
zamieszania zwracali się do niego
żołnierze o rozkazy. Odpowiadał,
aby każdy sam ratował się i decy-

dował o swym losie, ale nie podążał za nim. Od 1946r. przebywał
w Wielkiej Brytanii, później powrócił do kraju. I „wypłynął” w
Krakowie jako wielki bohater. W
1977r. z rąk ZBoWiD-u otrzymał
Krzyż Virtuti Militari. Na szum
w prasie dostał zawału i zmarł w
1982r. w Warszawie.
Edmund Goś
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Mjr Feliks Jaworski.

Zapomniany bohater wojny polskobolszewickiej 1918-1920
Bogusław Szarwiło

/ Grupa ułanów I Korpusu Polskiego majora Jaworskiego; Źródło: nac.gov.pl

dojrzałości, podjął wyższe studia
na Uniwersytecie Jagiellońskim
i w Dublanach. Wojna 1914 roku
przerwała Jego studia agrarne i
los jak wielu innych, rzucił młodego Feliksa w wir walki.
W południe 16 sierpnia 1920
roku do Radzynia wkroczyła jazda majora Feliksa Jaworskiego,
wyzwalając miasto spod władzy
bolszewików, wypierając jednostki Grupy Mozyrskiej w kierunku
Łukowa i Mordów. Po drodze w
Borkach 1 Szwadron Pułku Lubelskiego zaszarżował na sowiecką piechotę, którą rozpędził. Ten
sam szwadron wyparł nieprzyjaciela z Radzynia. Zdobyto 80
jeńców, furaż, prowiant i broń z
amunicją. Następnego dnia pod
Kąkolewnicą Jaworski rozbił
170 Brygadę Strzelców. 17 sierpnia 1920 roku około 14.00 jazda
majora Jaworskiego zajęła Międzyrzec Podlaski. W tym miejscu
wypada przypomnieć, że w czasach II RP w Muzeum 19 Pułku
Ułanów Wołyńskich na ścianie
wokół portretu zwycięskiego
Wodza Naczelnego marszałka
Józefa Piłsudskiego, znajdowały się fotografie generałów i
pułkowników i dowódców, którym zawdzięczamy zwycięstwo
w wojnie z bolszewikami w latach 1918 - 1920. Tam również
znajdowało się zdjęcie majora
Feliksa Jaworskiego. Zatem wypada przypomnieć kim był Feliks
Jaworski. Hanna Różycka ( art.
„Korzenie i gniazdo rodowe Feliksa Jaworskiego” ) napisała:
„ Feliks Jaworski był postacią
kresowego zagończyka, mężnego

rycerza, jakby wyjętą z trylogii
Sienkiewicza, człowieka, którego
żywiołem była walka w obronie
kresów dawnej Rzeczypospolitej.”
Zofia Kossak-Szczucka pisała w
„Pożodze” o Feliksie Jaworskim:
„Jaworski miał młodą zamkniętą
twarz ... . Miał w sobie jakąś charyzmę. Musiano się go słuchać i
podporządkowywać. Cechowała
go szaleńcza ambicja i dzika odwaga, pogarda dla codziennej powszechnej etyki, a przede wszystkim tajemnicza siła prowadzenia
ludzi, wzbudzenia w nich entuzjastycznego szału i fanatycznego
przywiązania. Siła ujarzmiająca.
Kochał swych żołnierzy miłością
dziką i czułą zarazem. A żołnierze
ubóstwiali go bez pamięci”. Feliks Jaworski urodził się 18 października 1882 roku w majątku
rodzinnym Cyganówce koło
Kamieńca Podolskiego. Matka
Feliksa Jaworskiego Monika była
córką Lucjana Romiszewskiego właściciela majątku Borbuhy
koło Kamieńca. Ojcem Lubomir
Jaworski herbu Sas wywodził się
z rodziny która przybyła z Węgier
na Ruś Czerwoną i Małopolskę
za czasów Jagiełły w 1431 roku.
Dobra w Cyganówce należały
od wieków do rodu Jaworskich .
Młody Feliks w 1912 roku ukończył ośmioklasowe gimnazjum
filologiczne w Kamieńcu Podolskim. Po uzyskaniu świadectwa

Wstąpił ochotniczo do 12 Pułku
Huzarów w, którego szeregach
walczył na froncie niemiecko
– austriackim. Od 1 lipca do 1
października1915 roku odbył
szkolenie w Szkole Kawalerii w
Elizawetgrodzie, którą ukończył z
wyróżnieniem. Od 1 października
do 1 grudnia1915 roku jako młodszy oficer - podporucznik służył
w 17 Pułku Huzarów Czernihowskich. Od kwietnia do czerwca
1917 r. odbywał służbę w Pułku
Strzelców Konnych jako dowódca konnych zwiadowców. Potem
od kwietnia 1917 roku walczył
w 3 pułku Strzelców Polskich.
7 kwietnia 1917 tworzył Polski
Szturmowy Szwadron Huzarów, z
którym walczył do czasu załamania się frontu rosyjskiego. Kiedy
hordy bolszewików i podjudzonych przez nich chłopów ruszyły
mordować „panów” i „kułaków”
z rewolucyjnymi pieśniami na
ustach, Jaworski utworzył niewielki oddział jazdy i ruszył na
Podole. Jaworsczycy, po przybyciu na miejsce, od razu ruszyli
do kontrnatarcia. Zwłaszcza, że
rodzinny majątek Jaworskiego,
Cyganówka w okolicy Kamieńca Podolskiego, spotkał równie
tragiczny los, jak pozostałych
polskich majątków. Jaworsczycy
odpowiadali pięknym za nadobne. Palili wioski i siekali szablami
bolszewickich siepaczy. Doszło

do tego, że o Jaworskim i jego
zagończykach słyszała cała Ruś.
Wyznaczona została ogromna
nagroda pieniężna za jego głowę.
W końcu posłano przeciw dzielnym junakom, cały pułk czerwonoarmiejców i dwa samochody
pancerne. To właśnie te samochody, wyposażone w karabiny
maszynowe, siały postrach wśród
walczących. Kiedy szala zwycięstwa przechylała się na stronę
bolszewików, porucznik chwycił
szablę i poderwał swoich ludzi do
ataku. Por. Feliks Jaworski został
trafiony siedmioma kulami, wielu
zginęło, ale samochody zdobyto,
a bolszewicy uciekli w popłochu.
Ze szwadronem pod nazwą Dyon
Szwoleżerów Polskich wszedł 22
stycznia 1918 w skład III Korpusu Polskiego, gdzie formował
Pułk Szwoleżerów Polskich.
Przez gen. Eugeniusza Henninga
- Michaelisa został awansowany
w marcu 1918 na rotmistrza. Bił
się z Korpusem do wiosny 1918r.
Później na Ruś wkroczyli Niemcy
i Austriacy, a formacje Polskie zostały rozbrojone. 10 czerwca 1918
po kapitulacji III Korpusu ukrył
we dworach broń i rynsztunek i
stanął ze swoimi szwoleżerami
na czele tajnej organizacji w Ludwipolu. Z małym oddziałem b.
szwoleżerów przedarł się do Włodzimierza Wołyńskiego i dołączył do grupy mjr. Władysława
Bończy i od 18 grudnia 1918 brał
udział (szwadron rtm. Jaworskiego) w walkach podczas, których
został ranny. Dowodził od lutego
1919 Dywizjonem Jazdy Kresowej, a w marcu tego samego roku
uzyskał stopień majora. Walczył

na froncie wołyńskim pod Torczynem, gdzie objął dowództwo
grupy po śmierci płk. Lisa-Kuli.
Brał udział w zdobyciu Łucka,
a następnie w akcji bojowej DP
gen Hallera. Na froncie poleskim
i w walkach ofensywnych wiosną 1920, dowodził grupą, która
znajdowała się w składzie 9 DP.
Podczas odwrotu 17 czerwca został ranny, a we wrześniu organizował Jazdę Ochotniczą mjr Jaworskiego, która składała się z
trzech pułków kawalerii. Przed
bitwą warszawską wszedł na jej
czele w skład grupy uderzeniowej podległej Naczelnemu Wodzowi. Ścigając wroga po przełamaniu frontu 19 sierpnia 1920
został ranny pod Frankopolem.
Otrzymał nawet Krzyż Virtuti
Militari V klasy. W uzasadnieniu
wniosku o przyznanie medalu,
napisano m.in: „Natrafił na krzyżowy i flankowy ogień karabinów
maszynowych. Nie wahając się
ani chwili, major Jaworski rzucił się naprzód w błyskawicznym
„hurrrra” na bagnety, porywając za sobą oficerów i żołnierzy.
Złamał opór kilkukrotnie silniejszego nieprzyjaciela, zdobywając
wieś. Rezultatem wypadu majora
Jaworskiego było kompletne rozbicie i zniszczenie 427 pułku piechoty sowieckiej, zdobycie sztandaru tegoż pułku, czterech armat z
zaprzęgami, dziesięciu karabinów
maszynowych oraz paruset jeńców.” Takich, brawurowych akcji
major Jaworski miał na swoim
koncie wiele. Gdyby za każda z
nich przyznano mu VM, to zabrakłoby mu miejsca na piersi. Krzyż
Walecznych otrzymał czterokrot-
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nie a odznaki za rany pięciokrotnie . Jedną z niesamowitych
potyczek Jaworsczyków, była ta
spod Skrzyszewa i Frankopola 19
sierpnia 1920r. Pod osłoną nocy,
zdobyli most na Bugu i rozpędzili
zgrupowanie Armii Czerwonej.
Stu ludzi Jaworskiego, rozpędziło dywizję nieprzyjaciela, wzięło
400 jeńców, zdobyło tabory i ponad 40 dział.
Jazda Ochotnicza mjr Feliksa Jaworskiego rozkazem Naczelnego
Dowództwa z 30 września 1920
roku została rozwiązana. Z jazdy
ochotniczej mjr Feliks Jaworski organizował jesienią 1920 19
Pułk Ułanów Wołyńskich na
czele, którego w okresie grudzień
1920 – maj 1921 nad Dźwiną
patrolował linię demarkacyjną
polsko-sowiecką. Jak podają niektóre źródła, Jaworski nie mógł
pogodzić się z oddaniem przegranym bolszewikom, po zawarciu
pokoju Ryskiego, części ziem, o
które walczył z taką zaciekłością.
Próbował wzniecić powstanie,
ale wojskowi oficjele odseparowali go od wiernych mu żołnierzy i zapobiegli buntowi. Jaworski stał się wrogiem we własnym
kraju. Piłsudczycy nie przepadali
za nim. zwłaszcza, że jako oficer
carski, w czasach rozbiorowych
przeprowadził szaleńczą szarżę
na pozycje legionistów. „Awanturnik” z Kresów, nie był mile
widziany w towarzystwie. Coraz
częściej pił, a co za tym idzie
wszczynał burdy i awanturował
się o byle co. 1 listopada 1923
przeszedł na własną prośbę do
rezerwy, a ze względu na zły stan
zdrowia został zwolniony w 1925
( niektóre źródła podają datę 1930
r.) od powszechnego obowiązku
służby wojskowej. Dalsze losy
majora Feliksa Jaworskiego nie
są znane. Prawdopodobnie zginął we wrześniu 1939r. Niestety,
nie wiemy w jaki sposób. Może
w ostatniej walce z Armią Czerwoną, która przekroczyła granice Rzeczpospolitej 17 września
1939r.?

ski otrzymał bezpośrednio od Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego rozkaz, aby ruszył w pole z
tymi szwadronami, które uzna za
gotowe do walki. Nawała bolszewicka idąca od wschodu zaczęła
zalewać olbrzymie połacie kraju
i niedawno odzyskana niepodległość Polski została poważnie zagrożona rozpoczęto tworzenie Armii Ochotniczej. W dniu 6 sierpnia 1920 roku przy Ministerstwie
Spraw Wojskowych utworzono
Generalny Inspektorat Armii
Ochotniczej, jego zadaniem było
kierowanie akcją werbunkową
oraz inspekcją obozów jednostek
ochotniczych. Na czele Głównego
Inspektoratu Armii Ochotniczej
stanął gen. Józef Haller. Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej
wydawał również odezwy apelujące do społeczeństwa o masowe
wstępowanie w szeregi, znajdujemy w nich zawierające wymowny
ładunek dramatyzmu słowa: „
Kto ma u siebie broń, kto ma konia i siodło niechaj stanie z tem
co ma , Niech szlachetne współubieganie się o pierwszeństwo
będzie miarą spełnionego obowiązku , miarą gorejącej miłości
ojczyzny.” W takiej to atmosferze Naczelny Wódz przystąpił do
pracy nad planem kontrofensywy
polskiej armii. Tworzenie jednostek ochotniczych trwało. Przed
punktami werbunkowymi ustawiały się długie kolejki mężczyzn
w różnym wieku. Widziano żołnierzy w legionowych maciejówkach
lub steranych w polu mundurach
obok studentów i gimnazjalistów.
Według przepisów opracowanych
i wydanych przez Ministerstwo
Spraw Wojskowych w szeregi
przyjmowano wszystkich obywateli państwa polskiego w wieku od
17 do 42 lat, posiadających stopnie oficerskie do lat 50. Ochotnicy małoletni a takich było wielu
musieli wykazać się przed komisjami werbunkowymi pisemnymi
pozwoleniami rodziców lub opiekunów prawnych. Przyjmowano
ochotników do różnych służb i
rodzajów broni głównie jednak do
piechoty i jazdy. Zgodnie z zaleceniami ochotnicy do oddziałów
konnych musieli posiadać własne
konie i oporządzenie, przyjmowa-

larnych pułków kawalerii. Od
młodych ochotników potencjalnych kawalerzystów oprócz patriotycznego zapału wymagano
opanowania podstawowych elementów wyszkolenia jeździeckiego. Tak rozpoczęła się frontowa
droga Jazdy Ochotniczej majora
Feliksa Jaworskiego. Ochotnicza
Brygada Jazdy majora Feliksa
Jaworskiego okazała się w boju
jedną z najbardziej sprawnych,
operatywnych i skutecznych wielkich jednostek jazdy. W tym czasie mjr Feliks Jaworski dowodził
stworzonym przez siebie silnym
zgrupowaniem kawalerii w skład,
którego wchodziły wspomniane 1
Pułk Wołyński, 2 Pułk Lubelski, 3
Pułk Siedlecki oraz dołączony do
Brygady Strzelców inicjatywy majora Wołyński Dywizjon Strzelców
Konnych. Szlak bojowy Brygady
Jazdy majora Feliksa Jaworskiego to pasmo sukcesów. W dniach
poprzedzających bitwę nad Bugiem działo się wiele. W południe
16 sierpnia Jazda mjr Jaworskiego zajęła Radzyń Podlaski wypierając jednostki Grupy Mozyrskiej,
w kierunku Łukowa i Mordów.
Następnego dnia pod Kąkolewnicą Jaworski rozbił 170 Brygadę
Strzelców. 17 sierpnia 1920 roku
około 14.00 Jazda mjr. Jaworskiego zajęła Międzyrzec Podlaski. W
kierunku Mordów i Łosic wysłano
silne podjazdy. W nocnym ataku
zdobyto Siedlce tam w ręce młodych ułanów Jaworskiego wpadły sowieckie tabory. Rankiem
18 sierpnia Brygada Kawalerii mjr Jaworskiego opanowała
Mordy. Miasto zostało zdobyto w
południe przez 1 szwadron pułku
lubelskiego. Apogeum tych zwycięskich walk to wygrana bitwa
z wielokrotnie liczniejszym przeciwnikiem pod Skrzeszewem i
Frankopolem. Bitwa ta stoczona
została w ramach wielkiej operacji utrwalonej w historii jako
Bitwa Warszawska.Ochotnicza
Brygada Jazdy złożona była w
większości z młodych początkowo
niedoświadczonych, choć pełnych
szlachetnego zapału ochotników
pod żelazną ręką wspaniałego
dowódcy majora Feliksa Jaworskiego i wiernych mu „starych
Jaworczyków” w krótkim cza-
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wyparciu nieprzyjaciela był krótki
odpoczynek w Skrzszewie. Ale już
20 sierpnia wyruszono w pościg
za nieprzyjacielem w kierunku
Suwalszczyzny przez Suraż, Drohiczyn, Pułkowice Dolne, Granne, Pierlejewo, Pokibry, Brańsk,
tu wzięto dużo taborów. Dalej w
ciągłych walkach pościgowych
przez Suraż, Białystok. W dniu
29 sierpnia kawalerzyści Jaworskiego wkroczyli do Augustowa,
3 września zajęto Suwałki. Kolejne zadania to obsadzenie i dozór
wzdłuż Kanału Augustowskiego
oraz patrolowanie granic litewskiej i niemieckiej. Działania bojowe Brygady Jazdy Ochotniczej
majora Feliksa Jaworskiego w
1920 roku oceniono bardzo wysoko. W Muzeum 19 Pułku Ułanów
Wołyńskich na ścianie znajdowały się tam zgrupowane wokół
portretu zwycięskiego Wodza Naczelnego marszałka Józefa Piłsudskiego, fotografie zapisanych
na kartach historii generałów i
pułkowników, dowódców, którym zawdzięczamy zwycięstwo w
wojnie z bolszewikami w latach
1918 - 1920. Wśród tego grona
wybitnych dowódców uwieczniony został również major Feliks
Jaworski. Ten fakt ma potężną
wymowę i wszelki komentarz wydaje się tu zbędny. Jazda Ochotnicza mjr Feliksa Jaworskiego
rozkazem Naczelnego Dowództwa
z 30 września 1920 roku została
rozwiązana. W rozkazie mjr Feliksa Jaworskiego z października
1920 napisał: części składowe tej
formacji (oficerowie, szeregowi,
konie, uzbrojenie i ekwipunek) są
podstawą do utworzenia regularnych jednostek kawalerii Wojska
Polskiego takich, między innymi,
jak 19 Pułk Ułanów Wołyńskich

(z tych prawdziwych – nie tych
z okrojonej po Traktacie Ryskim
II RP) bez wahania wstąpiło na
służbę do znakomitego zagończyka. I to pod dowództwem Jaworskiego Dziadek walczył w wojnie
z bolszewikami – aż do tej wojny
zakończenia. (...) I pamiętam, jak
„jaworczycy” mieli się wzorem
Żeligowskiego „zbuntować” i iść
na Podole, ale wielu z nich zostało
nagle porozwożonych po różnych
jednostkach i „buntu” nie było.
Dla Dziadka wojna polsko-bolszewicka
zakończyła
się nie przegraną, a klęską:
Kamieniec został endecką (i peeselowska i peeselowską) zdradą
Traktatu Ryskiego oddany bolszewikom, rodzina poszła na zsyłkę
nad Morze Białe, budować łagier
Siewdwinłag k. Mołotowska (dziś
Siewierodwinsk) i do piachu.
Ocalałe dzieci – kilkuletni brat
Dziadka Bronisław, został kompletnie zruszczony (Dziadek go
spotkał podczas jedynego wyjazdu do sowieckiego już Kamieńca
w 1957) , siostrzeniec Romek zginął w II wojnie jako sowiecki spadochroniarz i nie wiadomo gdzie
leży. Pradziadkowie leżą gdzieś
na zamienionym na park cmentarzu.(...)
Gorzkie to słowa i gorzka to
prawda. „Jaworczycy” i ich dowódca przeżyli olbrzymie rozczarowanie, podobnie jak i rodacy z
„Kresów Dalszych”, pozostawieni przez II RP na pastwę bolszewickiego państwa. Rzeczpospolita sama wyrzekła się części swego
terytorium i zamieszkującej ją ludności. Polacy z Kresów problem
ten postrzegali w kategorii zdrady
ojczyzny, mimo decyzji politycznej, Kresy ( utracone) pozostały

/ Suwałki, 10 września 1920. Kawalerzyści „Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego”
( Fot. Ośrodek KARTA)

/ Grupa żołnierzy „Jazdy Jaworskiego”, w środku siedzi major Feliks Jaworski

Włodzimierz Majdewicz na temat Jazdy Ochotniczej majora
Feliksa Jaworskiego napisał ciekawy artykuł: „ W nocy z 13 na
14 sierpnia 1920 r. major Jawor-

no ich w najbliższych terytorialnie dowództwach wojskowych,
następnie grupowo odsyłani byli
do miejsc, w których znajdowały
się szwadrony zapasowe regu-

sie stała się doborową jednostką
jazdy. Skrzeszew i Frankopol to
jeszcze nie koniec tej frontowej
epopei. Walczono dalej już za Bugiem. Po wypadzie na Tonkiele i

Na zakończenie jeszcze kilka
słów z przekazu rodzinnego byłego żołnierza mjr Feliksa Jaworskiego:

dla nich synonimem ojczyzny.
Dla nich „Cud” stał się tylko
nad Wisłą, dalej zostało piekło.
Źródła:

„ Mój Dziadek, Ewaryst Fedorowicz (po nim mam imię) urodził
się w Kamieńcu Podolskim 26
października 1896 r. Tu chodził
do rosyjskiej szkoły (innych nie
było) i na tajne polskie komplety.
Został zabrany z Kamieńca, tuż
po zrobieniu matury w szkole handlowej do carskiego wojska na 1
wojnę światową, potem Legiony
Dowbora-Muśnickiego i ”jaworczycy” - słynny oddział kawalerii
rotmistrza a później majora Feliksa Jaworskiego (też Podolaka).
Jaworskiego Dziadek znał jeszcze
z Kamieńca, a później spotkali się
w carskiej armii. Kiedy Jaworski
zaczął w ogniu ogarniającej zachodnie gubernie imperium bolszewickiej anarchii organizować
oddział polskiej jazdy ochotniczej, wielu chłopaków z kresów

1) Hanna Różycka- „Korzenie
i gniazdo rodowe Feliksa Jaworskiego” Ułan Wołyński nr 31. Rok
2007
2) Mjr Feliks Jaworski (19171021) - http://19pulkulanow.
opole.pl/mjr-feliks-jaworski/ 3)
Feliks Jaworski - postrach bolszewików- https://www.portalwrona.com/single-post/2017/11/17/
Jaworszczycy
4) Włodzimierz Majdewicz
:
„Jazda Ochotnicza majora Feliksa
Jaworskiego 1920 r „ Ułan Wołyński nr 40. Rok 2010
5) Ewaryst Fedorowicz - „Moja
rodzinna klęska 1920.”
http://www.blogmedia24.pl/
node/64463
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Kresy II RP za pierwszego
Sowieta
Redakcja

...dokończenie ze strony 1
Sowieci włączyli do ZSRS zamieszkaną przez 12,5 mln osób
połowę powierzchni przedwojennej Polski. Okupanci: niemiecki
i sowiecki, umową o „granicy i
przyjaźni” zawartą 28 września
rozdarli między sobą Rzeczpospolitą granicą wzdłuż rzek Pisy,
Narwi, Bugu i Sanu. Na Kresach
rozpoczął się czas komunistycznego terroru i zbrodni. Dokonując agresji na Polskę Sowieci
argumentowali, że idą z pomocą
masom robotniczo-chłopskim,
uciskanym przez polskich panów
i burżujów. Zagarniali kolejne
ziemie pod pretekstem ochrony „ludności radzieckiej”, która
miała zamieszkiwać na terenach
Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. „Idziemy nie jako
zdobywcy, lecz jako wyzwoliciele naszych braci Białorusinów,
Ukraińców i ludu pracującego
Polski… Narody Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik wyciągnęły do was rękę z
bratnią pomocą. Dwadzieścia lat
panoszyło się w Polsce cierpienie
i nędza. Wciągnąwszy naród w
nieszczęśliwą wojnę byli polscy
wodzowie nie mogli zorganizować obrony państwa, porzucili
naród na pastwę losu i haniebnie uciekli za granicę. Armia
Czerwona z polecenia Komunistycznej Partii i Rządu Sowieckiego wyzwoliła spod panowania obszarników i kapitalistów.
Okupacja na ziemiach polskich
zajętych przez ZSRS miała inny
charakter niż na obszarach podbitych przez Niemców. Wynikało
to z polityki władz sowieckich
wobec ich mieszkańców, na którą
wpłynęła, oprócz kwestii ideologicznych, struktura narodowościowa tej części Rzeczypospolitej. Znaczny odsetek ludności
wschodnich województw RP stanowiły mniejszości narodowe, a
w niektórych – wołyńskim, stani-

sławowskim, poleskim – Polacy
znajdowali się w mniejszości.
Narodowości zamieszkujące tę
część kraju zazwyczaj okazywały radość z wkroczenia wojsk sowieckich i satysfakcję z przegranej przez Polaków wojny.
Najliczniejszą grupę zdrajców
stanowili polscy Żydzi, Białorusini i Ukraińcy. Dla wkraczających do miast i miasteczek Rzeczypospolitej żołnierzy Armii
Czerwonej budowali oni bramy
triumfalne, witali ich kwiatami i
komunistycznymi
pieśniami.
Przychylność mniejszości narodowych i udział ich przedstawicieli w sowieckich strukturach
administracyjnych znacząco ułatwiły władzom okupacyjnym realizację prześladowań Polaków.
Pierwszą decyzją sowiecką było
przygotowanie wyborów do
zgromadzeń ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, jak w języku komunistycznej
propagandy
nazywano
wschodnie województwa Polski.
Głosowanie, które miało przesądzić o dalszym losie wschodnich
ziem RP, poprzedziła kampania
wyborcza, pozwalająca jednocześnie poznać komunistyczne
rozumienie praw obywatelskich i
zasad demokracji. We wszystkich
miejscowościach organizowano
wiece, na których namawiano do
powszechnego udziału w głosowaniu i wybierano kandydatów
do zgromadzeń, w rzeczywistości wyznaczonych wcześniej
przez władze okupacyjne. W czasie zebrań mówiono o rzekomo
ciężkich warunkach życia codziennego w przedwojennej Polsce i przeciwstawiano je dobrobytowi panującemu w ZSRS.
Twierdzono, że w państwie sowieckim wiele towarów jest bezpłatnych, np. wydobywany w ko-

palniach cukier. Zamożności społeczeństwa ZSRS nie potwierdzał
jednak powszechny rabunek mienia, w tym przedmiotów codziennego użytku, dokonywany przez
funkcjonariuszy sowieckich na
okupowanych terenach. Jeżeli
ktoś zignorował zaproszenie na
zebranie, stosowano perswazję
administracyjną i rozmaite szy-

kany: pogróżki, rewizje i wybijanie szyb w mieszkaniach; zdarzały się podpalenia i bicie opornych. W większości wypadków
wybór polegał na przedstawieniu
kandydata na zebraniu, po czym
nie poddawano jego kandydatury
głosowaniu, lecz zawsze stawiano pytanie: kto jest przeciw. Obawa przed prześladowaniami sprawiała, że zwykle nikt się w takiej
sytuacji nie odzywał. Kandydaci
do zgromadzeń byli często sprowadzani z ZSRS i nieznani lokalnej społeczności. Znajdowali się
wśród nich również miejscowi
komuniści, przedstawiciele lokalnej biedoty i marginesu społecznego. W jednej ze wsi na Wołyniu kandydatem okazał się
uwolniony z polskiego więzienia
przedwojenny koniokrad, w innej
znów pospolity złodziej. Chcąc
stworzyć pozory demokracji,
terroryzując
społeczeństwo
polskie krwawymi działaniami
NKWD, władze sowieckie 22
października 1939 roku zorganizowały „wybory” do zgromadzeń ludowych – organów władzy na zajętych terenach. Głosujących eskortowano do lokali
wyborczych z bronią wymierzoną w plecy. Bardzo trudno
było uniknąć udziału w głosowa-

niu, nie narażając się na represje.
Podobnie jak zebrania przedwyborcze wybory nie były przymusowe, władze sowieckie miały
jednak dość środków, by przypominać ociągającym się o ich
„obywatelskim obowiązku”. Na
głosujących, którzy swój sprzeciw mogli wyrazić jedynie przez
skreślenie nazwisk kandydatów,
wywierano presję, by głosowali
jawnie – nazwiska oddających
głosy w kabinach odnotowywano. W niektórych lokalach dawano karty w zaklejonych kopertach, żądając, by nie niszczyć
kopert. Wyborca nie mógł więc w
ogóle zagłosować inaczej niż
wrzucając kartę bez skreśleń,
czyli akceptując kandydatów. W
innych lokalach karty ze skreśleniami niszczono i zastępowano
czystymi. W Lidzie urzędnik sowiecki stwierdzał, że istnieją
wrogowie narodu, którzy będą
skreślać przedstawicieli ludu,
dlatego skreślenia nie będą brane
pod uwagę. Zgodnie z wynikami
podanymi przez władze sowieckie frekwencja wyborcza wyniosła blisko 95 proc. uprawnionych, z czego 90 proc. poparło kandydatów do obu zgromadzeń. Na pierwszych posiedzeniach w końcu października
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/ Kolaboracja Żydów pod okupacją sowiecką w raporcie Karskiego. https://www.goniec.net/2019/03/31/kolaboracja-zydow-podokupacja-sowiecka-w-raporcie-karskiego/

1939 r. zwróciły się one do Rady
Najwyższej ZSRS z prośbą o
przyłączenie do Związku Sowieckiego. Władze w Moskwie

oczywiście ochoczo przyklasnęły
owemu „demokratycznemu werdyktowi”. Na mocy dekretu Rady
Najwyższej ZSRS z 29 listopada

1939 roku, większości mieszkańców tzw. Białorusi i Ukrainy Zachodniej narzucono sowieckie
obywatelstwo. W międzyczasie
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komuniści zadekretowali konfiskatę ziemi „obszarniczej”, klasztornej, kościelnej oraz nacjonalizację banków, wielkiego przemysłu i handlu. Natomiast w styczniu
1940 roku władze zainicjowały
kolektywizację rolnictwa. 8 grudnia 1939 roku rubel stał się jedynym środkiem płatniczym. Wymiana złotówek na nową walutę
była rujnująca. To doprowadziło
większość nowych „obywateli
ZSRS” do nędzy. Państwo zgarnęło na własność majątki ziemskie,
fabryki i banki. Zablokowało
wszystkie rachunki i konta bankowe. Pozmieniało na sowieckie nazwy ulic i miast, rabowało zbiory,
muzea i archiwa. Ze sklepów znikły wszystkie towary wykupywane masowo przez przyjezdnych
Rosjan, głównie czerwonoarmistów. Sowieci byli zszokowani, że
w pańskiej, burżuazyjnej Polsce
lud robotniczo-chłopski ma w
sklepach dostęp do tylu (dla nich
luksusowych) towarów, których
nigdy nie widzieli u siebie. W
szkolnictwie w miejsce polskich
nauczycieli przysłano rosyjskich,
których zadaniem było rusyfikacja młodzieży i dzieci. Zaczęły
obowiązywać
komunistyczne
podręczniki i programy nauczania. Obowiązkowa stała się nauka
języka rosyjskiego. Kto łamał te
przepisy, trafiał na Sybir. Władze
zamknęły księgarnie i biblioteki
polskie. Aby skłócić społeczeństwo i wywołać konflikty, faworyzowali ludność żydowską, białoruską i ukraińską. Przez cały okres
pierwszej okupacji sowieckiej, za
pośrednictwem NKWD komuniści prowadzili systematyczną eksterminację ludności polskiej,
szczególnie inteligencji, żołnierzy
wojny roku 1920, duchowieństwa, ziemiaństwa, fabrykantów i
bogatych chłopów. Po odgórnym
przyznaniu Polakom obywatelstwa sowieckiego w listopadzie
1939 roku, do Armii Czerwonej
(tylko podczas pierwszej sowieckiej okupacji) powołali

około 150 tys. naszych rodaków.
Do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej (22 czerwca 1941 r.)
okupant zdołał przeprowadzić
dwa pobory. Scenariusze obydwu
– jesiennego w 1940 r. i wiosennego w 1941 r. – były podobne.
Rejestrację poborowych prowadziły rajwojenkomaty, tj. rejonowe komisje wojskowe (odpowiednik polskich powiatowych komisji uzupełnień). Informacje o obowiązku stawienia się do wojska
poborowi otrzymywali najczęściej z jedno- lub dwudniowym
wyprzedzeniem/. Los Polaków
zmobilizowanych do Armii Czerwonej był tragiczny: ginęli
w pierwszych dniach wojny, bądź
też trafiali do niemieckich obozów
jenieckich, gdzie skazywano ich
na śmierć głodową. Nie lepsza
była sytuacja tych, którzy trafili
do jednostek wojskowych w głębi
Związku Sowieckiego. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej
i serii klęsk Armii Czerwonej
w pierwszym miesiącu wojny, poborowych z terenów okupowanej
Polski uznano za „politycznie niepewnych” i jako tzw. zapadników
skierowano do „służby” w jednostkach tyłowych. Warunki tej
„służby” nie różniły się od egzystencji w podległych NKWD łagrach. Wyniszczająca praca przy
budowie szlaków komunikacyjnych, w zakładach przemysłowych, przy wyrębie lasów itp.
– przy niskich stawkach żywieniowych, fatalnych warunkach zakwaterowania i braku opieki medycznej – powodowały wysoką
śmiertelność. Tylko nieliczni dotrwali do poboru do 1. Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, jaki wiosną 1943 r. ogłosił
Związek Patriotów Polskich.
Uznanych za niegodnych bycia
obywatelami ZSRS – to znaczy
od 700 tys. do ponad miliona
osób (różne szacunki wynikają z
braku dostępu do rosyjskich archiwów) – w pięciu wielkich
transportach, przeprowadzonych pomiędzy 1939 a 1941 rokiem, wywieźli na Sybir. Wielu
zesłańców zmarło tam z powodu
chorób, głodu i wycieńczenia katorżniczą pracą. Piątego marca
1940 roku Biuro Polityczne KC
podjęło decyzję o rozstrzelaniu
21,8 tys. polskich oficerów (w
tym ponad 10 tys. przetrzymywanych w obozach w Kozielsku,
Starobielsku i Ostaszkowie),
urzędników, obszarników, policjantów. Wniosek szefa NKWD
Ławrientija Berii w tej sprawie
podpisali: Józef Stalin, Łazar
Kaganowicz, Michaił Kalinin,
Anastas Mikojan, Wiaczesław
Mołotow i Kliment Woroszyłow.
Akcja rozstrzeliwania odbyła się
od początku kwietnia do połowy
maja 1940 r. m.in. w Katyniu,
Miednoje, Bykowni. Po agresji III
Rzeszy na ZSRS w czerwcu 1941
roku, podczas ewakuacji więzień
we Lwowie, Wilnie oraz innych
miastach na Kresach Wschodnich,
NKWD na rozkaz Berii rozstrzelało kilkanaście tysięcy Polaków.
Dopiero w czerwcu 1941 roku dobiegła końca pierwsza sowiecka
okupacja.
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Zastawił swój powrót do
ojczyzny a postawił się
w walce o godne miejsce dla
pomnika Rzeź Wołyńska
Sławomir Tomasz Roch

Wielki duchem i sercem Polak,
niezłomny patriota, który nie
wchodził w układy, wiekopmny
artysta rzeźbiarz, którego prace na
zawsze weszły do Panteonu Narudu Polskiego. Mistrz Andrzej Pityński umiłował naszą ojczyznę
i jej poświęcił swoje życie, swój
ponadprzeciętny talent i cenny
czas. Tworzył całe życie z myślą
o Tej Ziemi, która go zrodziła i
wykarmiła, a potem posłała w
świat szeroki, by walczył dłutem o to co prawdziwe, dobre,
piękne, rozumne, uniwersalne i
wieczne.
Tej idei pozostał wierny do końca, aż po ostatnie tchcnienie, by w
swoim testamencie zapisać złotymi zgłoskami, o czym poinformował starszy syn Aleksander: „Tata
życzył sobie, żeby był pochowany
we wspólnym grobie z młodszym
bratem Januszkiem w rodzinnej miejscowości w Ulanowie w
Polsce, ale dopiero wtedy, gdy
ostatnie monumentalne dzieło
zostanie oficjalnie odsłonięte na
ziemi polskiej, wtedy ojciec będzie usatysfakcjonowany, a hasło
BÓG - HONOR - OJCZYZNA
zatriumfuje w pełnej krasie w
wolnej niepodległej Polsce”. [1]
Prof. Andrzej Pityński stworzył
kilkadziesiąt
monumentalnych
pomników, wiele mniejszych
rzeźb, pamiątkowych tablic oraz
medali i odznaczeń. Uważał, że:
“dobry pomnik, oglądany nawet
przez kilka minut, pamięta się
przez długie lata lub całe życie”.
[2]
Niestety nie udało mu się doczekać umiejscowienia w Polsce
pomnika poświęconego ofiarom
ludobójstwa na Wołyniu. Od 2018
roku stoi on w odlewni gliwickiej
(na dołączonym zdjęciu), czekając na swoje docelowe miejsce.
Tymczasem jak na gorąco wspomina Jego przyjaciel dr Teofil
Lachowicz „On wiedział, czego
chce i potrafił iść pod prąd, żeby
to zrealizować. Czasem szedł jak
czołg przeciwko wszystkim”. I
opowiada dalej, iż już kilka miast
jak: Jelenia Góra, Toruń, Rzeszów, Stalowa Wola, Komańcza i
Kielce – które początkowo deklarowały chęć jego umiejscowienia,
ostatecznie zrezygnowało z tego
pomysłu. W każdym przypadku
problem był z głosowaniem radnych, wśród których było więcej
przeciwników niż zwolenników,
co wiązało się głównie z obawami
o reakcję Ukraińców. To bardzo
bolało twórcę pomnika, który nie

krył swojego oburzenia. [3]
Mistrz Andrzej Pityński miał w
jednej z rozmów dr Teofilem Lachowiczem powiedzieć wprost:
„Przykro jest mi o tym mówić, ale
wydaje mi się, że w Polsce, wśród
polityków, następuje transfuzja
krwi z polskiej na ukraińską. Panuje jakaś dziwna znieczulica,
otępienie i tchórzostwo na temat
rzezi wołyńskiej oraz paraliżujący strach przed Ukraińcami, a
także fałsz, obłuda, zakłamanie,
chęć tuszowania i ukrywania
najohydniejszej zbrodni ukraińskich bandytów z UPA na bezbronnych polskich dzieciach,
kobietach i starcach, na 200 tys.
Polaków wymordowanych w latach 1940-1947″.
I jeszcze dodał jasno i klarownie:
“To jest jakaś wredna, polityczna, fałszywa ukraińska solidarność, kosztem prawdy historycznej, jaką była rzeź wołyńska. Tej
zbrodni Polacy nigdy nie zapomną i nie wybaczą Ukraińcom”.
[4]
Mistrz Pityński: Sztuka nikomu
poza prawdą się nie kłania!
Gorąco polecam ten film Witolda
Gadowskiego, w którym przedstawiono szokujące perypetie
monumentalnego Pomnika Rzezi Wołyńskiej. Sztuka nikomu
poza prawdą się nie kłania! Tak
na pewno powinno być, lecz czy
aby na pewno we współczesnej
Polsce tak jest?! Ta rozmowa
z rzeźbiarzem Andrzejem Pityńskim, jednym z najbardziej
znanych w świecie polskich
artystów, rzuca pewne istotne
światło na ten realny problem
w III RP Pomrocznej. To trzeba
koniecznie zobaczyć! Usłyszeć
raz jeszcze o tym, co dla Mistrza
Pityńskiego znaczy prawdziwa
sztuka i zarazem czym jest antysztuka, nadto o przeszłości, o
patriotyzmie, o perypetiach związanych z jego dziełami w Ameryce i w Polsce.
Ten film opublikowany przez GadowskiTV 5 lutego 2019 r. jest
niezwykle ważny nie tylko dla
Kresowian. W Polsce bowiem
zdaniem Mistrza Pityńskiego
następuje w tej chwili transfuzja krwi z ukraińskiej na
polską. Jego zdaniem to, co się
dzieje w twj chwili w Polsce, to
jest prawdziwa tragedia. Mistrz
ostrzega zatem, iż nikomu i nigdy nie wolno kupczyć krwią
niewinnych, pomordowanych

dzieci, kobiet i starców na Wołyniu i Kresach. Poza tym Mistrz
Pityński podkreśla, że nasi trzej
wrogowie podczas II wojny
światowej, znaczy naziści, komuniści i banderowcy chcieli
realnie zniszczyć nasz naród.
Mistrz b. słusznie uważa, że
mamy prawo w trakiej sytuacji
zdecydowanie się bronić! I tylko
tak zapewne rozumie konieczność oddania, gdy niesprawiedliwie ktoś uderzy, zada zdradzieckie ciosy. To naprawdę trzeba
zobaczyć:
https://youtu.be/vhazj_3jtCo
Sprawę instalacji pomnika Rzezi
Wołyńskiej poruszył też w końcu
Dariusz Knapik, prezes firmy Victoria Consulting & Development,
który poprzez swoje kontakty
w Polsce stara się przekonać do
znalezienia odpowiedniego miejsca, w którym w końcu jedno z
ostatnich dzieł mistrza Andrzeja
Pityńskiego mogłoby zostać zainstalowane.
Polonijny biznesmen zapewnił
zatem: „Jest pewna miejscowość
położona niedaleko Ulanowa,
jego rodzinnego miasteczka, której władze bardzo chcą, by ten
pomnik tam stanął. W gminie tej
podobno wylano już fundament
pod pomnik Rzezi Wołyńskiej,
ale niestety wszystko zostało
przerwane przez pandemię Covid-19”. [5]
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że
tym razem nic nie stanie na przeszkodzie i Pomnik Rzezi Wołyńskiej, znajdzie w końcu godne
miejsce w naszej ojczyźnie, by
już na zawsze pozostać świadkiem męczeństwa kresowych
rodzin ale i przestrogą na przyszłość dla nowych pokoleń, by
już nigdy nie powtórzyło się takie
barbarzyństwo. Póki co walka o
prawdę trwa, a słynny już Pomnik
„Tułacz Polski” czeka na ludzkie
zmiłowanie.....
Mówią o wszystkim tylko nie o
monumentalnym dziele „Rzeź
Wołyńska”
Andrzej Pityński urodził się 15
marca 1947 r. w Ulanowie. Jego
rodzice Aleksander i Stefania,
należeli do podziemia antykomunistycznego. Pod koniec lat 50.
Andrzej wraz z ojcem wspomagał i zaopatrywał pozostających
w podziemiu Żołnierzy Wyklętych, m.in. Michała Krupę, ps.
„Pułkownik”. Urząd Bezpieczeństwa dokonywał częstych
najść na dom Pityńskich, re-

wizji, przesłuchań, poszukując
Krupy, który był bratem Stefanii Pityńskiej.
Młody Andrzej ukończył liceum
ogólnokształcące w Ulanowie,
następnie Technikum Wodno-Melioracyjne w Trzcianie k. Rzeszowa. Po kolejnych prowokacjach i
pokazowym procesie w 1967 r.,
rodzina opuściła Ulanów i osiadła w Krakowie. Andrzej podjął
studia w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, w pracowni rzeźby najpierw Mariana Koniecznego, a później Jerzego Bandury.
Jako student wykonał popiersie
Ignacego Jana Paderewskiego,
które ustawione zostało przed
Collegium Paderevianum w Krakowie.
W październiku 1974 r. wyjechał
do Stanów Zjednoczonych. Pracował tam jako robotnik budowlany, wkrótce też podjął studia
artystyczne na wydziale rzeźby w
Arts Students League w Nowym
Jorku. W 1979 r. wykonał rzeźbę
„Partyzanci I”, która w 1983 r.,
została odsłonięta w Bostonie.
Kolejny pomnik autorstwa Pityńskiego „Partyzanci” stanął
w Hamilton. Pityński został
członkiem National Sculpture
Society (NSS), profesorem rzeźby w Johnson Atelier Technical
Institute of Sculpture w Mercerville. W 1987 r. otrzymał obywatelstwo USA. Dwa lata później przyjechał do Polski i odtąd
bywał w kraju regularnie. [6]
Mistrz Andrzej Pityński zmarł w
piątek 18 września 2020 r., ok.
godz. 2 w nocy w szpitalu Virtua Memorial Hospital w Mount
Holy, NJ. Miał 73 lata. Rzeźbiarz
w ostatnim czasie zmagał się z
problemami zdrowotnymi. Artysta pozostawił żonę Christine Gacek Pityńską, wieloletnią partnerkę Claire Brown, dwóch synów,
Aleksandra i Michała, oraz synową Agnieszkę i troje wnuków:
Andrzeja, Aleksandrę i Angelikę.
[7]
Społeczność polsko-amerykańska pożegnała Mistrza Andrzeja
Pityńskiego w niedzielę, 27 września, w Lee Funeral Home w Mount Holly, NJ, gdzie była wystawiona trumna z ciałem zmarłego
artysty. List do uczestników uroczystości wystosował prezydent
RP Andrzej Duda, w krórym napisał: „Z wielkim żalem przyjąłem
wiadomość o śmierci Andrzeja
Pityńskiego, wybitnego polskiego i amerykańskiego rzeźbiarza,
twórcy pomników upamiętnia-

jących chwałę polskiego oręża i
męczeństwo narodu polskiego,
wielkiego patrioty i ambasadora polskiej kultury, komendanta
Placówki 123 Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w
Ameryce, kawalera Orderu Orła
Białego”.
List Prezydenta RP odczytał konsul generalny RP w Nowym Jorku
Adrian Kubicki, który kontynuował: „Także w Polsce Andrzej
Pityński stworzył monumentalne dzieła, które wyrażają naszą
dumę, pamięć i narodowego
ducha. Należą do nich pomnik
Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej w Warszawie czy strzegący Stalowej Woli „Patriota””.
Podczas uroczystości konsul odczytał też listy od wiceministra
spraw zagranicznych Szymona
Szynkowskiego vel Sęka oraz
sekretarza stanu w kancelarii premiera Jana Dziedziczaka. A Antoniak przekazał rodzinie artysty
przesłanie od Marszałka Seniora
Sejmu RP Antoniego Macierewicza. [8]
Synowie artysty Aleksander i
Michał wspominali ojca jako
ciepłego, mądrego i dobrego
człowieka. Aleksander nadto
dziękując wszystkim, którzy za
pośrednictwem mediów społecznościowych złożyli jemu i jego
rodzinie kondolencje z powodu
śmierci ojca, napisał „żyje we
mnie i w sercach patriotów na
całym świecie”. I dodał przepięknie i wdzięcznie: „Tato spoczywaj
w pokoju. Jesteś moim bohaterem”. [9]
Świątynia Opatrzności Bożej
nie powstydziłaby się tego artysty
Prof. Andrzej Pityński wielki
patriota, wielki mistrz rzeźby
narodowej, kresowej, polskiej.
Takiego artysty, tej miary, nie powstydziłaby się na dziś i na jutro
Świątynia Opatrzności Bożej w
Warszawie. Na zawsze spoczął
w sercach Polaków, w sercach
czystych, dobrych i uczciwych,
mężnych, niepodzielonych. Dlatego bez dwóch zdań pozostanie o Nim niezatarta pamięć po
wszystkie pokolenia, jak ponadczasowe są Jego dzieła.
My Kresowianie nigdy nie zapomnimy, iż stworzył za swego
żywota ogromnym nakładem sił
przepiękny, wyrazisty, monumentałny pomnik Rzezi Wołyńskiej.
Pomnik który uderza mocą
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/ Zdjęcie: Ułani Ulani malowane dzieci.... zdjęcie ze zbiorów Muzeum Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, które zwiedziłem
z żoną Marią i z grupą przyjaciół 3 grudnia 2016 r. Mistrz Andrzej Pityński był dla mnie właśnie takim wspóczesnym Ułanem, który
sprawnie wiwijając dłutem, trafiał pod strzechy ubigich rodaków w niemal każdym zakątku świata, w tym i na Kresach..

prawdy i artyzmu, pomnik
który nie pozwala nikomu zapomnieć. Pomnik – już Tułacz,
którego wszyscy się boją, gdyż
tej prawdy o wołyńskim ludobójstwie bano się przez dziesiątki lat, ale i teraz wielu chciałoby
o niej nie mówić, nie przywoływać okrucieństwa, które tam
tryumfowało, które tam rozłało
się po tysiącach polskich wsi i
kolonii. Na samym Wołyniu wymordowano, okradziono i spalono do gołej ziemi około 3 tysięcy polskich wsi i miasteczek. Na

samym tylko Wołyniu! A gdzie
jeszcze Polesie, Podole, Pokucie,
Bieszczady, Ziemia Lubelska i
Zasanie?!
Prof. Andrzej Pityński ze złem w
ukałdy nie wchodził! Nie przemilczał! Był świadkiem prawdy
i miłości, która współweseli się
z prawdą. Jednakwoż pomimo
Jego osobistych zabiegów i starań, nie chciano nigdzie Pomnika
Rzezi Wołyńskiej, nawet w Toruniu! Na ile te „polskie drogi” mogły przyśpieszyć Jego odejście,

tego się już nie dowiemy.
W swojej modlitwie zawsze będę
pamiętał o tym wielkim Polaku
i o tym wielkim artyście rzeźby.
Już teraz proszę dobrego i miłosiernego, sprawiedliwego Boga,
najlepszego Ojca, aby przyjął do
Niebieskiego Jerusalem duszę naszego kochanego brata Andrzeja,
byśmy razem z Nim mogli się kiedyś spotkać w Niebie (w swoim
czasie) i razem już zgodnie orędować za Braćmi, którzy jeszcze
będą się zmagać na ziemi. To nie
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koniec ufajmy, iż to poczętek..... .
W tych dniach na swoim blogu
wielkiego polskiego artystę uczcił
też ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, napisał: „’W magazynie w
Gliwicach za to leży od lat jego
przerażające, porażające dzieło o „Rzezi Wołyńskiej”. Nie ma
miejsca w przestrzeni publicznej
na świadectwo tragedii, o której
politycy starają się zapomnieć w
fałszywe imię zbliżenia z Ukrainą.
A przecież, po pierwsze, obowiązkiem jest upamiętnić; po drugie,
usłyszeć wyrazy skruchy; a dopiero wtedy, po trzecie, przebaczyć.’
– pisze prof. Marek Jan Chodakiewicz o zmarłym niedawno prof.
Andrzeju Pityńskim, kawalerze
Orderu Orła Białego.
No cóż, takie są paradoksy III
RP, która ze względu na ‘poprawność polityczną’ i zmurszały tzw.
mit Giedroycia, cenzuruje prawdę i pamięć o Ludobójstwie Polaków na Kresach, tak jak PRL
cenzurował prawdę i pamięć o
Zbrodni Katyńskiej. (....)” [10]
Jestem głęboko przekonany, że
uczciwi Polacy w ojczyźnie i
przez świat cały, jak ów długi i
szeroki, nie zostawią swego Mistrza, jestem też bez dwóch zdań
pewien że i Kresowianie nie zapomną Tego, który swój doczesny
spoczynek w ojczyźnie, uzależnił
(wręcz uwarunkował) od godnego upamiętnienia Męczenników
Wołynia i Kresów. Tego ci u nas
nie było i nie będzie, daj Bóg
Wszechmogący. Dlatego ośmielam się dziś pisać w Imieniu nas
wszystkich: Mistrzu Andrzeju

Pityński, my synowie i córki,
wnuki i prawnuki Ziem Kresowych: Jesteśmy, Pamiętamy,
Czuwamy! Spoczywaj w pokoju
i bacz w Niebieskim Jerusalem
swoich. Oby było nam to w swoim czasie dane.
Przypisy:
[1]
https://niezalezna.
pl/354641-polonia-pozegnala-sp-andrzeja-pitynskiego
[2]
Wojciech
Maślanka,
https://www.britishpoles.uk/
wspomnienie-o-mistrzu-andrzeju-pitynskim-ktorego-ostatniedzielo-zycia-dotrze-do-londynu/
[3]
Jak wyżej.
[4]
Jak wyżej.
[5]
Jak wyżej.
[6]
https://naszdziennik.pl/
polska-kraj/226580,zmarl-tworca-pomnika-katynskiego.html?d=1
[7]
Wojciech
Maślanka,
https://www.britishpoles.uk/
wspomnienie-o-mistrzu-andrzeju-pitynskim-ktorego-ostatniedzielo-zycia-dotrze-do-londynu/
[8]
https://niezalezna.
pl/354641-polonia-pozegnala-sp-andrzeja-pitynskiego
[9]
Wojciech
Maślanka,
https://www.britishpoles.uk/
wspomnienie-o-mistrzu-andrzeju-pitynskim-ktorego-ostatniedzielo-zycia-dotrze-do-londynu/
[10]
http://isakowicz.pl/
pomnik-rzez-wolynska-dlutasp-andrzeja-pitynskiego-wciazzakazany/

HUCPA KU CZCI BANDERY
Aleksander Szumański

EKSPANSJA IDEOLOGII

Nacjonaliści ukraińscy marszami fetowali 110. rocznicę urodzin przywódcy ruchu Stepana
Bandery.
W dwóch marszach w Kijowie
zorganizowanych przez nacjonalistyczne partie Swobodę i
Korpus Narodowy wzięło udział
kilka tysięcy osób. Uczestnicy,
krocząc z pochodniami, nieśli
portrety Bandery, nacjonalistyczne czerwono-czarne flagi
oraz skandowali nacjonalistyczne hasła.
Wcześniej ukraiński parlament
zdecydował o upamiętnieniu na
szczeblu państwowym przypadającej w 2019 r. 110. rocznicy

urodzin Bandery. W Radzie Najwyższej Ukrainy został zgłoszony
również projekt rezolucji zawierający apel do prezydenta Petra
Poroszenki, żeby ten przywrócił
Banderze tytuł Bohatera Ukrainy.
Został mu on nadany w 2010 r.
przez ustępującego prezydenta
Wiktora Juszczenkę. Później ta
decyzja została uchylona przez
sąd. Również Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła rok 2019 rokiem
Bandery z racji „rocznicy urodzin
wybitnego działacza politycznego, przywódcy Prowodu (zarządu) OUN-B, więźnia politycznego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen”.

– Z pewnością nie można na to
patrzeć bezrefleksyjnie. Wpisuje się to niestety w cały szereg
działań niektórych środowisk politycznych na Ukrainie, które widzą w szowinizmie ukraińskim, w
kulcie Stepana Bandery, Romana
Szuchewycza, OUN- -UPA jakby
mit założycielski państwa ukraińskiego – mówi „Naszemu Dziennikowi” poseł Tomasz Rzymkowski (Kukiz’15). – Nowego
dynamizmu ta ideologia nabrała
po agresji Rosji na Ukrainę. Ten
kierunek antysowiecki banderowców nabrał nowego kształtu.
Bardzo skrupulatnie i skrzętnie
ideolodzy banderyzmu starają się
wykazywać wyłącznie te aspekty
antysowieckie, antyrosyjskie, ale
chociażby inni, jak Wołodymyr
Wiatrowycz, prezes ukraińskiego
IPN, takiej retoryki stricte antyrosyjskiej nie przyjmują, tylko antypolską – wskazuje poseł.
Rumkowski podkreśla, że przejawy ekspansji ideologii nacjonalistycznej widać również w aspekcie relatywizowania historii. Problem jest o wiele szerszy Ukraińskie ośrodki naukowo - badawcze, a zwłaszcza ukraiński IPN za

sprawą Wiatrowycza zajmują się
gloryfikowaniem Bandery i całego ruchu politycznego OUN, a
jednocześnie relatywizowaniem
prawdy historycznej - mówi parlamentarzysta.
Jako przykład relatywizacji historii Rzymkowski wskazuje na
m.in. na uchwałę ukraińskiej Rady
Najwyższej z zeszłego roku. Był
to apel o uczczenie 75-lecia początku „deportacji autochtonicznych Ukraińców” ze wschodniej
Polski, co prawda przez władze
komunistyczne, ale tych, którzy
mieli na tych terenach przez „długie stulecia” doznawać „prześladowań ze strony kolonizatorów”,
czyli Polaków.
BLOKOWANE
CJE

EKSHUMA-

Poseł zwraca również uwagę ,
że takie działania mają przełożenie na stosunki polsko - ukraińskie.
- Widać od dłuższego czasu swoisty impas w relacjach, polsko-ukraińskich czego najlepszym
dowodem jest kwestia wstrzymania ekshumacji
polskich
żołnierzy i cywilów z września
1939 roku, czy pomordowanych

w ramach zorganizowanej akcji ludobójczej na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej. To jest
rzecz bez precedensu , żeby nie
pozwalać pochować obywateli
innego państwa przez organy
innego państwa.
To jest gest absolutnie wrogi podkreśla.
Bandera był działaczem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i przywódcą frakcji OUNB, której zbrojne ramię UPA
ponosi odpowiedzialność za
ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
W okresie międzywojennym
Bandera
organizował akcje
terrorystyczne przeciw polskim
władzom oraz ZSRR. Został
skazany na karę śmierci za zamordowanie ministra Spraw
Wewnętrznych Bronisława Pierackiego. W 1941 roku ogłosił
we Lwowie powstanie państwa
ukraińskiego, za co Niemcy osadzili go w obozie koncentracyjnym. Został zabity w 1959 roku
w Monachium przez KGB.
Źródło:
Zenon
Baranowski
„Nasz
Dziennik” 3 stycznia 2019 r.
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17 września 2020 w Parlamencie
Europejskim kolejna odsłona
paktu Ribbentrop Mołotow
Bożena Ratter

Któregoś dnia rano…Nie! Nie
któregoś dnia, tylko właśnie
tego najpotworniejszego dnia
17 września 1939 roku, chwytam przypadkowo przez radio
Moskwę. Głos mówiący pełen
pompy, nawołujący, narzucający. Nie rozumiem ani jednego
słowa, ale słucham zahipnotyzowana, jak słucha się łoskotu bombowców niosących zagładę. A za
chwilę mówią już o tym tętniące
telefony, wpadający ludzie, radio
ze wszystkich rozgłośni świata.
Napaść sowiecka na Polskę! pisała Grażyna Lipińska, uczestnik bohaterskiej walki Polaków z
bolszewikami w Grodnie.
O godzinie 2.15 w nocy (17 września 1939 roku) obudził Grzybowskiego telefon z Komisariatu
Spraw Zagranicznych. Jeden z
zastępców Mołotowa, Potiomkin,
wezwał ambasadora niezwłocznie
do swego urzędu. Na godzinę zanim Potiomkin przyjął Grzybowskiego, na Kremlu miała miejsce
jeszcze jedna audiencja, podczas
której niemiecki ambasador von
Schulenburg został poinformowany przez przywódców Związku
Radzieckiego – Stalina, Mołotowa, Woroszyłowa o rychłym
rozpoczęciu ataku na Polskę.
… Tak więc , w trzy kwadranse
później, wręczono ambasadorowi
Grzybowskiemu tekst wspólnie
ułożony przez sowieckich i niemieckich mężów stanu. Trudno
się dziwić, że jego treść jest unikalna w historii stosunków dyplomatycznych. Bowiem wychodząc
z przesłanki , że państwo polskie już się rozpadło, rząd ZSRR
oświadczył, że nie czuje się związany żadnymi uprzednio zawartymi traktatami z Polską. Rząd sowiecki zdecydował się po prostu
przejąć akcję ratunkową w trosce o „swoich” rodaków, Ukraińców i Białorusinów w Polsce,

którzy są bezbronni i pozostawieni własnemu losowi” – pisał
Jan Tomasz Gross.
17 września 2020 roku minęło 81
lat od zbrodniczej akcji ratunkowej podjętej przez parlament
Rosji marksisty Stalina z parlamentem Niemiec rasisty Hitlera
w „trosce” o obywateli Polski
i mamy kolejną odsłonę Paktu
Ribbentrop Mołotow!
17 września 2020 roku niemiecko - marksistowski Parlament
Europejski mówiący głosem pełnym pompy, nawołujący, narzucający, w trosce o stan praworządności w Polsce i „swoich”
zwolenników rewolucji marksistowskiej, której celem jest zniszczenie cywilizacji łacińskiej i
człowieka, podjął akcję ratunkową --przyjął rezolucję wymierzoną w Polskę!
Czwarty rozbiór Polski był bezpośrednim wynikiem zarówno litery,
jak i ducha paktu Ribbentrop Mołotow zawartego w sierpniu 1939.
Ostateczny kształt został nadany
28 września w Moskwie, ZSRR i
Niemcy podpisały Traktat o Granicach i Przyjaźni. Uzgodniono,
że rozbiór Polski to sprawa wewnętrzna Rosji i Niemiec - pisał
Jan Tomasz Gross.
Na rozbiór nie godził się polski
naród zakorzeniony głęboko w
cywilizacji łacińskiej, złakniony
wolności po 123 latach kolonizacji. Wszystko, co z trudem zdobyto
i zdawało się tak trwałe, utracono
w ciągu niewielu dni tego jednego
miesiąca. Głęboki kontrast między latami spokoju i wolności a
miesiącami nieustannej obawy
przed czymś, co w każdej chwili
może każdego spotkać – obawy
przed wywozem czy aresztowaniem- pisał Jerzy Węgierski o

wojskowej konspiracji we Lwowie w 1939 roku.
Na rozbiór nie godziła się polska
elita, dlatego głównymi ofiarami
w pierwszych dniach okupacji
sowieckiej są Polacy: osadnicy
wojskowi, tzw. szlachta zagrodowa, właściciele ziemscy, policja,
służba leśna oraz grupy żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego
z rozbitych przez ofensywę niemiecką oddziałów…Jednakże i w
tym zakresie gwałtów dokonywała
bezpośrednio miejscowa ludność,
Ukraińcy, Białorusini, oprócz
rusińskich mniejszości narodowych, znajdowało się także wielu Żydów – pisał Jan Tomasz
Gross.
Donos w Grodnie zaczął działać
22 września od świtu. Donosiciele wskazywali wojskowym oddziałom sowieckim pozostałych
nieopatrznie w mieście obrońców
Grodna, ich domy, ich kryjówki…
Pod wpływem rozmiękczającego charakter bolszewizmu, pod
wpływem terroru i strachu przeobraża się oblicze Grodna, przeobrażają się obyczaje ludności
całych połaci naszego kraju zajętych przez Rosję, a u niektórych
ludzi przeobraża się ich duch.
Bolszewicy przynoszą ze sobą
wyzwolenie od służby Bogu,
służby Prawdzie, służby Dobru. Wyzwalają się krępowane
od wieków w piersiach ludzkich
złe instynkty, pękają wewnętrzne więzy i to, co do dziś zwało
się niegodziwością, kłamstwem,
brakiem etyki i honoru-przybiera znamiona cnót obywatelskich i wylewa się z ludzi
burzliwym strumieniem. Religia,
wróg bolszewizmu numer jeden
staje się pośmiewiskiem, grzechwymysłem, miłość człowieka
-uczuciem szkodliwym dla państwa. A za to fałszywe świadcze-

/ 17.09.1939 r. - żołnierze sowieccy niszczą polski słup graniczny. Foto: Nikolai Akimov / PAP

nie przeciw bliźniemu, krzywdzenie bezbronnego to uczynki, które
stają się zasługami. Całkowity
odwrót od chrześcijaństwa, jego
antyteza – pisała Grażyna Lipińska.
W 2020 roku donos jest kontynuowany w Parlamencie Europejskim. Za rezolucją wymierzoną w Polskę, realizującą te same
zadania co 81 lat temu, głosowali
potomkowie Jej wrogów sprzed
80 lat (komunistów i mniejszości
narodowych):
europosłowie PO: Magdalena
Adamowicz, Bartosz Arłukowicz,
Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Ewa Kopacz,
Janusz Lewandowski, Elżbieta
Łukacijewska, Janina Ochojska,
Jan Olbrycht i Radosław Sikorski.
europosłowie Lewicy: Marek
Belka, Marek Balt, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz,
Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller.
europosłowie PSL Krzysztof
Hetman, Adam Jarubas, Jarosław
Kalinowski wstrzymali się od
głosu.
Brakuje nam elit, brakuje wiedzy, znajomości historii i świadomości u rządzących jak
wielkie znaczenie ma edukacja i
kultura i ich odejście od komunistycznej i antypolskiej narracji .
17 września 2020 roku w mediach zamiast komunikatu :To
były dwie napaści w zupełnej
zgodzie. Żołnierze niemieccy i
sowieccy atakowali Polskę od
wschodu i zachodu ( historyk
Piotr Boroń TV Trwam) nadal
pokutuje komunistyczna narracja
Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski.
W publikacji Polskiej Organizacji Turystycznej „Polska- skarby
światowego dziedzictwa UNESCO” , którą znalazłam w siedzibie stowarzyszenia „Wspólnota Polska” czytam:
Zamek krzyżacki w Malborku to
najpotężniejsza warownia gotycka w Europie. Gdy w 1309 roku
wielki mistrz Zakonu Siegfried
von Feuchtwangen przeniósł do
Malborka swój urząd, zamek
awansował do roli stolicy jednego z najpotężniejszych państw
na południowym wybrzeżu Bałtyku…dalej szczegółowy opis
budowli i miejsca pochówków
wielkich mistrzów,.
Zaglądam na stronę poświęconą
polskiemu miastu Kraków :
Otoczony wieńcem kamienic, krakowski Rynek Główny był jednym

z największych placów Średniowiecznej Europy. W jego północno-wschodnim narożniku stoi Kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, zwany popularnie
Kościołem Mariackim. Co godzinę z wyższej wieży płyną dźwięki
wygrywanego na trąbce hejnału. ..
Środek rynku zajmują Sukiennice, w których jak przed wiekami
mieszczą się stragany. W nich obrotne przekupki oferują czerwone
korale będące symbolem promocyjnym miasta wraz z innymi
elementami krakowskiego stroju:
wyszywanymi cekinami serdakami i kwiecistymi spódnicami,
wyroby z bałtyckiego bursztynu,
góralskie kierpce i ciupagi…wymieniane są inne produkty regionalne.
Zwieńczeniem wycieczki po Starym Mieście jest wizyta na Wawelu. Przez blisko 500 lat Wzgórze Wawelskie było centrum politycznym, kulturalnym i religijnym Królestwa Polskiego.
Ani słowa o tym, iż Kraków
był przez wieki stolicą potężnej Rzeczypospolitej Polskiej,
znanego i cenionego w Europie
i świecie państwa, ani słowa o
wielkich polskich królach, o ich
grobach na Wawelu, o budowie
i historii tej metropolii polskich
królów.
Jest też Toruń jako miasto Prus
Królewskich i Auschwitz –
„obóz założony przez nazistów”.
Ta praca jest efektem realizowanej
przez kolejne rządy i wyartykułowanej przez Ministra Gowina w
2008 roku idei tworzenia tzw. elit
z mniejszości ukraińskiej (wrogiej nam przez wieki ) a szczególnie widoczne jest to w rozdziale
publikacji „Polska” zatytułowanym „Drewniane Cerkwie w
polskim i ukraińskim regionie
Karpat”.
Zwracam się do Ministra
MKiDN Piotra Glińskiego, autora wypowiedzi: Tworzymy instytucje polskiej kultury, prowadzimy aktywną politykę mecenatu
państwa, ponieważ w skład Rady
Polskiej Organizacji Turystycznej
VII kadencji wchodzi m.in. Dyrektor Departamentu Współpracy
z Zagranicą Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego:
czy działanie to służy tworzeniu synekur czy edukacji o 1000.
letniej historii Rzeczypospolitej
Polskiej, jej wspaniałego narodu z
elitą na czele, tworzącą państwo,
jego naukę, kulturę, dziedzictwodorobek narodowy dla nas Polaków?
Bożena Ratter
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Narodziny ukrainskiego
nacjonalizmu.
Fragment rozdziału I UWO rusza do walki przeciw Polakom!
Tomasz Specyał

Terrorystyczna działalność UWO
została znacznie ograniczona,
ale sama organizacja funkcjonowała dalej. Musiała jednak znacznie przycichnąć i zmienić model
działania. Straty materialne, jakie
poniosło państwo polskie w wyniku tej pierwszej ofensywy UWO
były bardzo bolesne. Według obliczeń Oddziału II Sztabu Głównego WP wyniosły co najmniej
piętnaście mld marek polskich,
czyli około osiemset tysięcy dolarów. Z jego opracowania wynika,
że od stycznia 1922 r. do marca
1923 r. w czasie antypolskich
wystąpień spalono dziewięćdziesiąt cztery dwory i folwarki,
pięćdziesiąt zagród kolonistów
i dokonano sześćdziesięciu aktów sabotażu. Zabito dwudziestu dwóch żołnierzy, żandarmów
i policjantów, a także trzynastu
Ukraińców. Jedenaście dworów
zostało tylko ograbionych. Polskie siły bezpieczeństwa stoczyły
z UWO osiemnaście potyczek,
uniemożliwiły jedenaście zamachów i osiem aktów sabotażu
oraz nie dopuściły do podpalenia
dziewięciu folwarków i dworów.
Ogółem według Oddziału II Sztabu Głównego Ukraińcy z UWO
dokonali około trzystu ataków
przeciwko państwu polskiemu
na terenie Małopolski Wschodniej. Są to najbardziej wiarygodne
dane. Szacunki niektórych badaczy, twierdzących, że wystąpień
tych było ponad dwa tysiące,
wydają się mocno przesadzone.
Działania UWO nie spotkały się
z masowym poparciem ukraińskiego chłopstwa. Zdecydowaną
większość aktów terroru dokonali przedstawiciele inteligencji.
Do ukraińskich chłopów UWO
nie dotarła. Powstanie antypolskie pod jej wodzą, mające
wpływ na decyzje Rady Ambasadorów w Małopolsce Wschodniej, nie wybuchło. UWO, choć
dotkliwie kąsała państwo polskie i swoich rodaków, którzy chcieli ułożyć z nim stosunki,
nie sprawowała jeszcze rządów
dusz nad masami ukraińskiego
chłopstwa. Docierała ze swoimi ideami tylko do nielicznych
warstw ukraińskiej inteligencji.
Przypomnieć trzeba, że UWO
w
Małopolsce
Wschodniej
nie działała w politycznej próżni.
Stanowiła ona de facto zbrojne ramię emigracyjnego rządu ZURL,
czyli Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, który nie uznawał
jurysdykcji polskiej nad Małopolską Wschodnią i traktował ją
jako terytorium znajdujące się
pod „polską okupacją”. Stojący
na jej czele Jewhen Petruszewycz
był przeciwnikiem jakichkolwiek
rozmów z Polakami. Uważał je
za niecelowe, bo jego zdaniem
dobrowolnie nie zaakceptowaliby
odrodzenia ZURL. Sądził, że tylko mocarstwa zachodnie mogłyby
Polaków do tego zmusić. Swoich
zwolenników w Małopolsce Pe-

truszewycz zapewniał, że „[…]
zainteresowanie
problemem
wschodniogalicyjskim na świecie rośnie z każdym dniem”.
Poparcie to ze strony Wielkiej
Brytanii, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych miało doprowadzić do reaktywacji ZURL.
Większość polityków galicyjskich uznawała wciąż emigracyjny rząd ZURL za legalnie
działający i wykonywała jego
polecenia. Wszelkie rozmowy
z ich przedstawicielami podejmowane przez rząd w Warszawie,
jak i bardziej poufne, inicjowane
przez Oddział II Sztabu Głównego WP spaliły na panewce.
Ukraińcy mieli bojkotować państwo polskie i traktować je jako
nieistniejące oraz nie uznawać
polskiej administracji. Ukraińscy
politycy mieli mobilizować ludność do walki przeciw polskiej
administracji. UWO miała być
ich egzekutywą, wymuszającą
posłuszeństwo ich decyzjom.
Stanowisko polityków ukraińskich popierał też metropolita
lwowski Andrej Roman Marian
Szeptycki. Ojciec duchowy i największy autorytet moralny dla
ukraińskich separatystów, a co
wykazał Biskup Stanisławowski
Hryhoryj Chomyszyn, także jeden
z ojców ukraińskiego nacjonalizmu. W swoich wspomnieniach
zatytułowanych „Dwa Królestwa”, których odnalezienie i wydanie środowiska ukraińskie, dążące do wyniesienia Szeptyckiego
na ołtarze, przyjęły ze zgrzytaniem zębów, Chomyszyn zarzucił
Metropolita Andrej Szeptycki podczas pobytu w Rzymie
w 1921 roku. W Watykanie szukał u Benedykta XV poparcia dla
utworzenia niepodległego państwa – „samostijnej Ukrainy”.
Szeptyckiemu nadmierne uwielbienie swego narodu, całkowicie
sprzeczne z Ewangelią. W okresie
wojny polsko- -ukraińskiej o Małopolskę Wschodnią, jak pisze
Krzysztof Krasowski, Szeptycki
„[…] wspierał i inspirował działalność Ukraińskiej Rady Narodowej i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W liście pasterskim
ze stycznia 1919 r. (nieopublikowanym) wezwał Ukraińców
do obrony «zmartwychwstałego państwa ukraińskiego»”.
W 1920 r. Szeptycki wyjechał
za granicę jako rzecznik „samostijnej Ukrainy”. Szukał w Watykanie poparcia dla utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego.
Sprawę ukraińską doskonale znano w Stolicy Apostolskiej, która nie była zadowolona z animozji
między Polakami – łacinnikami
a Ukraińcami – grekokatolikami.
Watykan miał bowiem nadzieję, że Cerkiew greckokatolicka
stanie się znakomitym narzędziem dla ekspansji katolicyzmu
na Wschód i nie był zainteresowany jego osłabieniem. Szeptycki zaś w swojej argumentacji

twierdził, że tylko w niepodległym państwie ukraińskim Cerkiew greckokatolicka będzie mogła
rozkwitnąć i promieniować na Wschód. Takie
stanowisko metropolity
musiało budzić sprzeciw państwa polskiego.
W jego imieniu poseł RP
– prof. Jan Kowalski ostro
interweniował w Watykanie, widząc, że ten sprzyja
Szeptyckiemu. Zygmunt
Zieliński tak kurtuazyjnie opisuje tę sytuację:
„Rzym
obserwował
to z rosnącym niepokojem, przeceniając chyba
możliwość unii w dziele ekspansji na Wschód
i niwelowania wpływów
prawosławia, a z drugiej
strony widząc nieprzychylny stosunek władz
polskich do umacniania się pozycji Kościoła
greckokatolickiego
(tak w Galicji nazywali
się unici). Stąd też metropolita greckokatolicki
lwowski Andrej Szeptycki cieszył się u Benedykta
XV dużym mirem. Papież
żałował, że alianci w obawie przed niepożądanymi
machinacjami politycznymi nie zezwolili Szeptyckiemu w 1917 r. na udanie
się do Rzymu. Przybył
tam dopiero w 1920 r.,
co niewątpliwie ujemnie
wpłynęło na stanowisko
Watykanu wobec rządu
polskiego. Obiektywnie bowiem
musiano ocenić wkład metropolity w podniesieniu poziomu
Cerkwi greckokatolickiej, jego
uległość wobec Stolicy Apostolskiej, a przede wszystkim zapał
dla „misji wschodniej”, tak bardzo w Rzymie upragnionej.
Z drugiej strony niezaprzeczalna była także wzajemna niechęć
między Szeptyckim i Polakami,
przy czym rząd polski często
skutecznie utrudniał realizację
tych planów ambitnego metropolity, które umacniały kościelne
i narodowe aspiracje Rusinów”.
Oficjalnie Szeptycki pojechał
do Rzymu z wizytą ad limina,
czyli do progów apostolskich,
by przedstawić Ojcu Świętemu sprawozdanie ze swej pracy
duszpasterskiej. Kurię rzymską
interesowała zwłaszcza możliwość realizacji idei „katolicyzacji
wschodu” w drodze unii z prawosławiem. Przy czym Kuria myślała zapewne o całej Rosji, a Szeptycki chciał głównie pozyskać dla
grekokatolicyzmu
prawosławnych Ukraińców na Kijowszczyźnie czy na Wołyniu, co miało
głównie służyć integracji narodu
ukraińskiego na płaszczyźnie
religijnej. Oczywiście wiedząc,
że Stolica Apostolska jest zainteresowana ekspansją na Wschód,

podejmował działania rozpoznawcze w tym kierunku. Jak pisze Hansjakob Stehle, Szeptycki:
„[…] udał się dwukrotnie pod fałszywym nazwiskiem do Rosji,
aby zapoznać się z klimatem politycznym i ocenić szanse działań
misyjnych. W 1908 r. przedstawił
w Rzymie sprawozdanie; mimo
iż papież ułożył się z carem,
przyznał on jednocześnie Szeptyckiemu tajne pełnomocnictwo
na wypadek „dnia X” w Rosji
– przykład dwutorowości, która w następnych dziesięcioleciach dość często miała obciążać
politykę wschodnią papieży”21.
Charakteryzując osobę arcybiskupa Szeptyckiego Stehle pisze:
„Taktycznie lawirując, pozyskiwał on zarówno względy wiedeńskiego cesarza, jak i petersburskiego cara, mając zawsze
podwójny cel przed oczami: katolicyzację Rosji oraz ustanowienie
niepodległego, katolickiego państwa narodowego Ukraińców”,
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do walki przeciw Polakom!
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Skąd nasz ród?

„Jarosławska Księga Kresowian„
Bogusław Szarwiło

Kilka dni temu postanowiłem
trochę pobuszować w internecie w poszukiwaniu wspomnień
Kresowian, których jeszcze nie
czytałem. Ku mojemu zaskoczeniu natrafiłem na „Jarosławską
Księgę Kresowian”. Muszę się
przyznać, że nie miałem pojęcia o jej istnieniu. Wszedłem na
stronę (http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/), jak się okazało
Stowarzyszenia „Dziedzictwo
Kresów” ( załączone zdjęcie pochodzi a tej strony). Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 14
marca 2011 r. z siedzibą w Jarosławiu. Cel organizacji zapisano
cyt. ”Podtrzymywanie tradycji
narodowej oraz zachowanie pielęgnowanie i ochrona świado-

mości narodowej, obywatelskiej,
kulturowej.
Działalność
wspomagająca
rozwój kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji. Ochrona pamięci narodowej dotyczącej kresów wschodnich RP.„
Na w/w stronie miedzy innymi
znalazłem również informację,
że „ Od 2016 roku nasze stowarzyszenie realizuje projekt pt.
„Skąd nasz ród. Jarosławska
Księga Kresowian”, którego celem było stworzenie strony internetowej, na której gromadzone
są wszelkiego rodzaju informacje o przybyłych zza wschodniej
granicy Rodakach, ich losach,
życiu codziennym tam i tutaj.
Materiały te zbierają wspólnie

z nauczycielami oraz członkami naszego stowarzyszenia,
uczniowie jarosławskich i podjarosławskich gimnazjów, szkół
podstawowych i średnich, których zaprosiliśmy do współpracy. .(...) Mamy świadomość, że
wraz z upływającym czasem, jest
coraz mniej osób, które pamiętają o tym, jak wyglądało życie
na dawnych Kresach. Każdego
roku odchodzą przedstawiciele starszego pokolenia, których
los zmusił do opuszczenia swoich rodzinnych miast, wsi i osad
leżących w granicach II RP, a
wraz z nimi bezpowrotnie giną
materialne ślady ich dawnego
życia – zdjęcia, świadectwa, korespondencja itp. Niejednokrotnie materiały te są wyrzucane,
gdyż nie stanowią większej wartości dla młodszych pokoleń. Ze
względu na doniosłość spuścizny
Kresów dla naszego życia, powinniśmy zadbać o gromadzenie
tych pamiątek, ich digitalizację
oraz udostępnianie tym wszystkim, którym tematyka kresowa
jest bliska. Na terenie powiatu
jarosławskiego żyje wiele osób
o kresowym rodowodzie, które
są gotowe podzielić się swymi
„skarbami” i udostępnić je innym – np. w formie skanów zamieszczanych na stronie internetowej. (...) Aby ocalić pamięć o
tych cichych bohaterach z Kresów, należy zbierać i pieczołowicie przechowywać wszelkie pamiątki, dokumenty, zdjęcia, które dla przyszłych pokoleń będą
świadectwem nie tylko męczeństwa Kresowian, ale także ich
wspaniałego dorobku i umiłowania Ojczyzny. Realizacja projek-

tu jest możliwa dzięki wsparciu
finansowemu udzielonego przez
Województwo
Podkarpackie
oraz Muzeum Historii Polski /w
ramach programu „Patriotyzm
jutra”/, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.” Dzięki zebranym materiałom powstało już
cztery części niezwykle ważnej i
cennej publikacji pt. „Jarosławska Księga Kresowian”, w której przedstawione zostały losy
znacznej liczby rodzin (wersja
elektroniczna jest do pobrania
). Co by nie mówić piękna inicjatywa i godna naśladowania.
Przyznaję, nie byłem w stanie
jeszcze przeczytać większości
zebranych na tej stronie wspomnień. Przy okazji zwracam
uwagę, że można je pobierać w
postaci pdf. Po lewej prezentuję
okładkę pierwszej części.
Na zakończenie muszę jeszcze
zacytować fragment wstępu z
czwartej części „Księgi”.” Nie
wykluczamy, że niniejszy tom
Jarosławskiej Księgi Kresowian
nie jest ostatni. Wszak żyją jeszcze Kresowianie i ich potomkowie, może zechcą swą wiedzą podzielić się w kolejnej części dziejów osób, które na to ze wszech
miar zasługują. Próbujemy
ocalić od zapomnienia swoisty
rozdział w dziejach polskiego
narodu, opierając się nie tylko
na opowieściach i przeżyciach
świadków tamtych lat. Pomocą
służą pożółkłe dokumenty, listy,
zdjęcia pieczołowicie przechowywane w domach osób z kresową przeszłością, czy też rzadziej
pamiętniki. W nich jawią się
zapisy nieraz zbyt poważne jak
dla kilkuletnich adresatów, ale
bardzo aktualne na owe czasy, a
właściwie ponadczasowe. Pew-

na tarnopolanka Basia w dniu 26
października 1943 roku, cytując
Asnyka, napisała:
Nie pytaj próżno o przyszłe losy,
Nie pytaj!
Lecz otwórz ducha pogodne
oczy
Na wszystko piękne, co Cię otoczy;
W promieniach słońca i w kroplach rosy
Zakwitaj!
Tej samej adresatce 27 lutego
1944 roku inna koleżanka wpisała zbyt dorosłą jak na kilkuletnie dziecko sentencję:
Polką żeś Ty świat ujrzała
Polką się Twa miłość toczy
Polką będziesz się starzała
Polką w Polsce zamkniesz oczy.
Oddając niniejszy tom w ręce
Państwa mamy świadomość, że
trafi on do różnorodnej grupy
osób. Także przeciwnych ukazywaniu tak odległych i bolesnych,
czasem drastycznych wydarzeń
i przeżyć. Nie ukrywamy, że tak
naprawdę oczekujemy życzliwego przyjęcia niniejszej publikacji, która powstała dzięki dobrej
woli i zaangażowaniu wielu osób
dla uczczenia pamięci przodków
i ku pamięci potomnych.
-Maria Wolska Listopad 2019
roku
Wszystko na stronie: http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/

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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PRZEMILCZANA ZBRODNIA
LUDOBÓJSTWA

Z dr Lucyną Kulińską rozmawiał Janusz Paluch „Rozmowy
o Kresach i nie tylko” Kraków 2010 Małe wydawnictwo
Dla KSI Aleksander Szumański
Na temat zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Polakach
dokonanych na Kresach
napisano już sporo książek.
Pani jest autorką kilku z nich.
Niedawno ukazała się także
książka ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego. Czy można
powiedzieć, że ten temat został
wyczerpany?
Nie, nie został wyczerpany.
Nie wszyscy sobie uzmysławiają, że dotychczas żadna z
polskich wyższych uczelni nie
podjęła oficjalnie tego tematu.
Mówimy tu o dziesiątkach instytutów historii działających
obecnie w Polsce. Naukowcy,
którzy starają się badać to

zagadnienie, muszą liczyć się
z dużymi problemami. Jest
paradoksem, że najcenniejsze
opracowania, które napisano
o ludobójstwie na Kresach,
powstały poza obiegiem naukowym. Zarówno praca państwa Siemaszków o Wołyniu,
jak i obszerne trzytomowe
dzieła poświęcone województwom Małopolski Wschodniej,
przygotowane przez Wrocławskie Stowarzyszenie Badania
Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich, nie zostały napisane
przez zawodowych historyków.
I to jest oczywiście pierwszy
zarzut, jaki się im stawia. Pomimo, że jestem historykiem,

publikując dokumenty i wydając książki na ten temat z reguły też napotykam na trudności.
Kiedy badania prowadzi się
poza uczelniami, to powinny
je finansować inne instytucje.
Ale w Polsce tego rodzaju tematyką nie są zainteresowane
prawie żadne instytucje, nie
ma więc na nie pieniędzy. Za
to prace i artykuły promujące OUN (Organizację Ukraińskich Nacjonalistów) i UPA
(Ukraińską Powstańczą Armię) mogą liczyć w Polsce na
wsparcie z wielu środowisk i to
nie tylko ukraińskich. Dano im
po prostu zielone światło.

Dlaczego tak się dzieje?
Niestety kolejne rządzące Polską
po roku 1989 elity polityczne
przekonały naszych rodaków,
że rehabilitacja ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA - morderców - jest zgodna z naszą
- polską racją stanu. Podobnie
przekonuje się Polaków, że jak
najszybsze włączenie Ukrainy
do struktur Unii Europejskiej
jest naszym głównym celem,
nawet za cenę przemilczania
zbrodni ludobójstwa. Z jednej
strony znika solidarność wszystkich Polaków z poszkodowanymi rodakami, z drugiej - proste
polityczne doktrynerstwo bierze
górę. Kresowianie spychani są w
getto własnych organizacji, a ich
upominanie się o prawdę kojarzone jest z czymś szkodliwym i
niepożądanym. To wywołuje od
lat frustrację wśród przedstawicieli środowisk kresowych.
A ich krzywdy są potworne.
Strach części świadków, szczególnie dzieci, trwa do dzisiaj.
Ofiarami są nie tylko ci, którzy
zostali zamordowani bestialsko
w kresowych wsiach. Ofiarami
są również ci, którzy ocaleli i
z tym całym bagażem poszli w
życie. Nie mówi się w Polsce o
niezliczonej liczbie chorób psychicznych, na które zapadali
ludzie ocaleli z pogromów. To
naznaczyło Polskę, przecież 1/3
obywateli polskich na Kresach
doznała okrucieństw ze strony
Niemców, Rosjan i Ukraińców,
a także Litwinów... To była hekatomba! Młodzi chłopcy z samoobron często chętnie później
wstępowali do „ludowego wojska”. Szli, bo marzyli o tym,
żeby wreszcie mieć w ręce karabin i móc się bronić. Oni częstokroć patrzyli, jak Ukraińcy
mordowali ich rodziny i ukryci
nie mogli absolutnie nic zrobić!
Wstępowali do „ludowego wojska”, wtedy innego przecież nie
było, by odzyskać wiarę i nie
czuć się bezradnymi jak wówczas. Teraz po latach mają problemy, bo się im wytyka komunistyczną przeszłość. A wiele
osób milczy dotąd, bo boi się,
niebezzasadnie, wielkich wpływów nacjonalistów ukraińskich
w Polsce. Tym pokrzywdzonym
ludziom reszta Polaków powinna powiedzieć - jesteśmy z
wami, nie lękajcie się. Do tego
była potrzebna uchwała uznająca ich straszliwą krzywdę przed
Polskim Parlamentem! Nie doczekali się!

Wielu Polaków jest dumnych
ze swego kresowego pochodzenia!
Tak, ale akurat o kwestiach ludobójstwa wolą milczeć, bo inaczej bezrozumnie przypina im
się etykietę rewizjonistów, którzy myślą o własnych interesach,
np. chcą upominać się o utracone
mienie, a na dodatek psują jakże
wspaniałe stosunki polsko-ukraińskie. Nikt nie zauważa, lub nie
chce zauważać, że oni walczą o
pamięć i godność skrzywdzonych Polaków.
Nie mając bliskich powiązań
rodzinnych z Kresami, jako
historyk-badacz podjęłam ten
temat trochę z przypadku, ale
może i zrządzenia losu. Wgłębiając się w to zagadnienie
odnalazłam tyle niegodziwości, fałszu, znieczulicy i braku
zrozumienia dla pokrzywdzonych rodaków, że postanowiłam poprzez swe publikacje
dołączyć do grona osób walczących, by ta sprawa ujrzała wreszcie światło dzienne i
trafiła na karty podręczników.
Walczę i pomagam pokrzywdzonym kresowianom, ponieważ widzę, że politycy i spora
część historyków w sposób
niedopuszczalny
zaniedbuje
lub zafałszowuje ten problem.
Przypomnę w tym miejscu
znane powiedzenie Piłsudskiego: Polacy, piszcie sami swoją
historię, bo inaczej zrobią to
inni i źle. Z zafałszowywaniem
najnowszej historii mamy dzisiaj w Europie do czynienia
na co dzień. Sprawa ta nie
dotyczy tylko Ukraińców, ale
Niemców, a nawet Francuzów,
chcących zatrzeć ślady kolaboracji z faszystami. Kiedy
dokonuje się takich zabiegów,
miesza się katów z ofiarami, a
nawet ofiary przedstawia się
jako sprawców. Ignorancję
Polaków wykorzystują bez żenady pogrobowcy ukraińskich
szowinistów budując etos nieskazitelnej OUN-UPA, której
Ukraina zawdzięcza wolność.
To już nie pojedyncze przypadki, to powrót części ukraińskiego społeczeństwa na szlaki
banderowskie. Ostatnio dowiedziałam się - o zgrozo!, że upowscy siepacze powołali jako
swoją patronkę Matkę Boską.
Czyż to nie skandal i bezwstyd
i naigrywanie się z niewinnych
ginących z ich ręki z modlitwą
na ustach!!!
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Tymczasem usprawiedliwianie zbrodni dokonywanych na
Polakach stało się specjalnością
niektórych ukazujących się w
Polsce gazet. Mam tu na myśli
przede wszystkim „Gazetę Wyborczą”, która poprzez swą opiniotwórczą rolę - przecież przez
lata królowała w tym na polskim
rynku prasowym - doprowadziła
do tego, że rozmydlono winę,
że zaczęto ubolewać nad losem
upowskich sprawców, nie ofiar.
Mało tego, redaktorzy tej gazety, bez pardonu i ad personam,
rozprawiają się ze wszystkimi
osobami, które usiłują walczyć
z takim fałszowaniem historii.
Ciekawe jest pytanie, dlaczego
gazeta przynajmniej hasłowo
walcząca o „najwyższe standardy demokracji” w tym wypadku
jawnie popiera, a nawet gloryfikuje odradzający się na Ukrainie wrogi demokracji i Polakom
szowinizm, który w przeszłości
doprowadził do rzezi i czystki
etnicznej na niesłychaną skalę.
Czy to podwójne standardy czy
brak skrupułów moralnych? A
może i to, i to?
Nie lepsze informacje płyną
z regularnie dotąd organizowanych polsko-ukraińskich seminariów. Wiosną tego roku byłam
na kolejnej, trzynastej już konferencji zatytułowanej „Trudne
pytania”, która odbywa się we
Lwowie. Można było odnieść
wrażenie, że z roku na rok, wraz
z nabywaniem przez obie strony
coraz większej wiedzy o tych
wydarzeniach, stanowiska Polaków i Ukraińców zaczynały się
zbiegać. A tu nagle mur! Przedstawiciele ukraińscy od nowa
przyjęli taktykę nieprzyznawania się do popełnionych czynów.
Zamiast jednoznacznego nazwania inspiratorów i sprawców,
czyli członków OUN i UPA,
zaczęli mówić o jakichś bliżej
niezidentyfikowanych
bandytach, którzy napadali na ludność
polską. Wówczas głos zabrał jeden ze starszych polskich organizatorów konferencji, naoczny
uczestnik i świadek tamtych dramatycznych wydarzeń. Zwrócił
się do delegacji ukraińskiej tymi
mniej więcej słowami: Chcecie,
aby Rosjanie głód na Ukrainie
uznali za zbrodnię ludobójstwa popełnioną na Ukraińcach,
zbrodnię przeciwko ludzkości.
I co wam Rosjanie powiedzą?
Powiedzą wam dokładnie to, co
wy mówicie teraz nam, że są niewinni. Że może trzeba było się
do kołchozów zapisać, a może
to, że Ukraińcy się sami zagłodzili? I będziecie się wtedy czuli tak samo jak my teraz, mając
świadomość, że dziesiątki tysięcy Polaków zostało okrutnie
pomordowanych i nagle okazuje
się, że nie ma sprawców, że nikt
nie jest winny, jakby ci ludzie
sami sięgnęli po noże i siekiery i
sami siebie wymordowali. Przypomniał też ukraińskiej delegacji, że nie można dochodzić swoich racji, jeśli nie uzna się racji
innych; i fakt, że dopóki strona
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ukraińska nie weźmie odpowiedzialności za czyny nacjonalistów ukraińskich, to rozmowy
obustronne nadal będą bardzo
trudne.
A wydawało się, że dojście do
władzy prezydenta Juszczenki
powinno doprowadzić do postępu, a nawet szybkiego rozwiązania problemów historycznych.
Choć muszę się w tym miejscu
zastrzec, że ja w taki zwrot nigdy
nie wierzyłem...
I słusznie! Przecież to w momencie dojścia do władzy pana
Juszczenki pojawiła się w wewnętrznej polityce Ukrainy bardzo niebezpieczna tendencja.
Nowy prezydent niemal od razu
poparł skrajnych nacjonalistów
i wprowadził pogrobowców
OUN-UPA na polityczne salony.
To miało i ma kolosalne następstwa - postępuje banderyzacja
zachodniej części Ukrainy, a
częściowo i Kijowa, w heroizację ugrupowań OUN i UPA
wciągana jest młodzież. Dziś
prezydent wzywa nie tylko do
naśladowania
banderowców,
ale nawołuje, by Ukraińcy nie
zapominali o mieczu. Brzmi to
złowróżbnie. Wciąga w uprawianie kultu OUN-UPA wschodnią Ukrainę. Tymczasem wiemy,
że Ukraina wschodnia praktycznie nie miała ze zbrodniami nic
wspólnego, a odpowiedzialność
za ich dokonanie spada jedynie
na część byłych obywateli polskich narodowości ukraińskiej,
zamieszkałych na terytorium II
Rzeczypospolitej. Jeśli przyjąć,
że państwo polskie istniało, choć
jego władze były na uchodźstwie, to legalny status obywatelstwa uległ zmianie dopiero w
wyniku porozumień mocarstw w
Jałcie, gdzie kresowian sprzedano ostatecznie Stalinowi. Tak
więc mordercami byli polscy
obywatele narodowości ukraińskiej, kierowani przez swych
szowinistycznych prowodyrów.
Niewątpliwie część Ukraińców
była do dokonywania mordów
przymuszana siłą, a reszta kierowała się ułudą, że wystarczy
pozbyć się Polaków, a powstanie wolna Ukraina. Taki sposób
myślenia prezentowała jedynie
drobna grupa Ukraińców, mówimy o 1-3%! Teraz odpowiedzialność za te straszne czyny ma
wziąć na siebie cała społeczność
Ukrainy. Wydaje się to rzeczą
niedorzeczną, ale skuteczność
postbanderowców w realizacji
ich planu przeniesienia odpowiedzialności z nacjonalistów na
wszystkich Ukraińców jest godna podziwu i przynosi efekty!
Polska strona powinna robić
wszystko, ażeby ta wielka Ukraina odcięła się od sprawców tych
mordów, by nie chciała mieć z
nimi nic wspólnego. Wszyscy
Ukraińcy nie mogą wszak brać
odpowiedzialności za tę małą
grupę. Jako Polacy nie chcemy,
żeby Ukraina nas przepraszała,
bo nie ma za co. Problem istnieje, ale pomiędzy pokrzywdzony-

mi, za którymi ująć się powinien
ich własny kraj i jego politycy,
a mordercami - skrajnymi nacjonalistami z OUN-UPA, osłanianymi teraz przez część ukraińskich elit. Zbrodnia musi być
nazwana i jeśli to możliwe - ukarana, a już na pewno potępiona
jako czyn zły i niedopuszczalny.
Zadośćuczynienie to sprawa honoru i odpowiedzialności władz
Ukrainy, ale Ukrainy, która czci
morderców i stawia im pomniki,
nie takiej, która od tego mordu i
jego sprawców się odcina.
Nie można przechodzić do
porządku dziennego nad gloryfikowaniem ludzi i ideologii,
która doprowadziła do tak bestialskich czynów, i mówić, że
dzięki temu istnieje wolna Ukraina. Jeżeli Polacy to tolerują,
to znaczy przyznają, że wolna
Ukraina mogła zaistnieć, ponieważ setki tysięcy Polaków zostały przeokrutnie wymordowane,
a następne setki tysięcy stamtąd
wypędzone. Robimy potworny
błąd, przyjmując taką postawę.
Ktoś mógłby powiedzieć, że
Ukraińcy nie mają się do czego
odwoływać, pokazując na drogi, jakimi dochodzili do swej
niezależności? Ależ mają! Wystarczy sięgnąć do przedwojnia i
popatrzeć, na ilu polach okazali
się sprawni. Dzięki Austro-Węgrom, potem Polsce, nauczyli
się wspaniale funkcjonować, organizować kooperatywy, umieją
się kształcić, są mobilni, mają
ogromne zdolności! Nie trzeba
sięgać do przestępstw i do przestępców, żeby Ukraińcom mówić, że dzięki nim mają swoje
państwo. Według mnie to wręcz
obraża ten naród!
A co dzieje się dziś na Ukrainie?
Wydawać by się mogło, że
po 65 latach ten skrajny integralny nacjonalizm razem
z hitleryzmem, wszystkimi
skrajnymi quasi- faszystowskimi ruchami, powinien przejść
do lamusa historii, jednak tak
się nie dzieje. To, co obserwujemy na Ukrainie, powinno budzić w nas duży niepokój. Ten
rodzaj ideologii, jaką kierował
się przed i w czasie wojny szowinizm ukraiński, a - było to,
proszę mi wierzyć, coś potwornego, co nigdy, przenigdy, nie
powinno wrócić. Okazuje się
jednak, że Ukraina, pod przywództwem pana Juszczenki i
pani Tymoszenko, zaczyna osobom odpowiedzialnym za dokonane ludobójstwo budować
pomniki, jak bohaterom narodowym, zaczyna organizować
poświęcone ideologii Dmytro
Doncowa sesje naukowe. Dziś
z racji sporów politycznych
pani Tymoszenko wyhamowała nieco swoje probanderowskie sympatie, ale wystarczy
prześledzić jej wcześniejsze
wypowiedzi i wszystko staje się
jasne... Tak czy inaczej - członkom OUN-UPA przyznawane
jest kombatanctwo, wypła-

ca się renty ludziom, którzy
mają ręce umoczone w polskiej
krwi. Warto też pamiętać, że
poza Polakami OUN i UPA
programowo mordowała też
innych „czużyńców”: Żydów,
Ormian, Rosjan, Cyganów.
Ukraina, wg skrajnych nacjonalistów, miała być czysta
jak szklanka wody. Jeśli ich
ideologia, zaklęta w pismach
głównego ideologa Doncowa i
rozkazach wydawanych przez
Banderę, czyni z nich dzisiaj
bohaterów narodowych Ukrainy, to współczesna Ukraina
musi razem z nimi wziąć odpowiedzialność za czyny tych ludzi. Tam zaczyna się od nowa
organizować skrajnie faszystowski ruch, łącznie z marszami, ogniskami, manifestacjami
itp., które odbywają się już nie
tylko we Lwowie, ale i Kijowie.
W takiej sytuacji strona polska
obojętna zostać nie może. Bo
to nie jest dla nas obojętne, w
jakim duchu wychowuje się na
Ukrainie następne pokolenia.
Okazuje się, że na nowo zaczyna się je wychowywać według
ideologii skrajnego szowinizmu.
I nic nie może tej sprawy
usprawiedliwić. Nawet polityka
przeciwstawiania się Rosji. To
jest strasznie niebezpieczne dla
następnych pokoleń, dla moich dzieci, dla moich wnuków.
Ukraina, która brunatnieje, w
której dokonuje się gloryfikacji
nacjonalistów, wydaje się ich
dzieła, organizuje konferencje,
na których powtarza się straszne
rzeczy o wielkiej Ukrainie, która, nie zapominajmy, obejmuje
także 19 powiatów dzisiejszej
Polski, stanowi potencjalne zagrożenie. Wysłuchałam akurat
dzisiaj przesłanej mi wypowiedzi w Radiu Maryja Jarosława
Kaczyńskiego. Jeden z rozmówców zapytał go, jak Polska powinna zareagować na to, co dzieje się na dzisiejszej Ukrainie. I
jaka była odpowiedź? Że to nie
pan Juszczenko jest winny, tylko
pani Tymoszenko. To nie tylko
nieprawda, to oszukiwanie własnych obywateli, którzy probanderowskie manifesty Juszczenki
mogą osobiście przeczytać w
ukraińskiej prasie czy w Internecie. Z jednej strony przyznaje, że
mamy do czynienia z ukraińską
zbrodnią ludobójstwa na narodzie polskim, z drugiej stwierdza,
że mimo wszystko Ukraina jest
naszym najważniejszym partnerem. „Oczywiście nie możemy
zapominać o dramacie Polaków,
ale musimy pamiętać, że to jest
część ich historii, i trzeba być
w tym miejscu bardzo delikatnym i ostrożnym”. Wydaje się,
że ta retoryka zmieni się dopiero
wtedy, kiedy politykom znowu
będą potrzebne głosy kresowian!
Za to piękna październikowa
niedziela 2008 r. przyniosła kolejne finansowe zobowiązania
naszych władz, prezydenta, a nawet premiera wobec mniejszości
ukraińskiej w Polsce - i obietnice
wspierania prawosławia na Lu-
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belszczyźnie i na Chełmszczyźnie. A to z powodu wyciągniętej
przez ukraińskie środowiska i
przeciwstawianej ludobójstwu
akcji rozebrania cerkwi na
Chełmszczyźnie w roku 1938!
Listy i deklaracje władz zostaną
niewątpliwie zwekslowane i to
szybko. Nie wiadomo śmiać się
czy płakać! To tragiczny brak
wyobraźni w dobie odradzającego się ukraińskiego skrajnego
nacjonalizmu i to na naszych
„nowych kresach”. To prowokowanie kolejnych nieuzasadnionych roszczeń i odwracanie
uwagi od niezadośćuczynionych
strat własnego narodu. Polska
będzie ukrainizować i odbudowywać cerkwie rozebrane w
1938 r. Brzmi to jak ponury żart,
ale niestety jest prawdą.
W rozmowach, artykułach na
tematy ukraińskiego ludobójstwa
często wysuwa się argument, że
Polacy zasłużyli sobie na taki
los, ponieważ „polscy panowie”,
butni i wyniośli, poniżali biednego ukraińskiego chłopa... I
choć mam pewność, że to tylko
kompleksy narodowe, to jednak
- ziarno zostało rzucone - pojawia się myśl: może rzeczywiście
jest w tym źdźbło prawdy?
Z powrotem wracamy do badań historycznych. Już niedługo
minie dwadzieścia lat od odzyskania przez Polskę suwerenności, a nie pojawiła się ani jedna
książka, która ujmowałaby w
sposób całościowy, pogłębiony
i rzetelny problem stosunków
polsko-ukraińskich w XX wieku. Oczywiście powstają prace,
ale koncentrują się one jedynie na wątkach politycznych,
które są tylko emanacją zachodzących zjawisk społecznych.
Wiele z nich koncentruje się na
pojedynczych
zagadnieniach,
np. działalności parlamentarnej
mniejszości ukraińskiej. Natomiast na sprawę trzeba spojrzeć
szerzej. Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Polska po 1918 roku
była aż tak złym suwerenem w
stosunku do Ukraińców, że to,
co oni nazywają „odpłatą”, nam
się należało? Ostatnie lata poświęciłam badaniom tych spraw.
Niedługo ukaże się moja książka poświęcona ukraińskiemu
terroryzmowi w międzywojniu.
Czy rzeczywiście Polacy gnębili
Ukraińców i mieli oni podstawy
czuć się w naszym państwie źle?
Prawda jest taka, że czuli się
dyskomfortowo głównie dlatego, że nie posiadali swoich elit.
Była to społeczność chłopska, i
to w ponad 90%. Dlatego czuli
się niedowartościowani. O ich
nastrojach często decydowała
zwykła zazdrość i poczucie niższości. Ale takie były przecież
uwarunkowania
historyczne.
Czy na historię należy się obrażać? Większość społeczności
europejskich przechodziła taką
ewolucję i w końcu drogą ewolucyjną poszczególne nacje dochodziły do emancypacji. Nikt
nie ustrzegł się rywalizacji i wa-
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śni. Gorzej gdy jak w przypadku Polski mieszali się w sprawę
zaborczy sąsiedzi - wygrywający
mniejszości przeciwko Polsce.
Państwo polskie w międzywojniu nie hamowało rozwoju narodowego i edukacyjnego Ukraińców. Liczby wskazujące ten fakt
są jednoznaczne. Polska w tym
krótkim okresie przyczyniła się
walnie do budowy ukraińskich
elit.
Ale i tak argument zemsty
na „polskich panach” jest chybiony dla usprawiedliwiania
dokonanego w czasie wojny ludobójstwa choćby dlatego, że
na kresach z „polskimi panami”
i osadnikami rozprawili się na
początku wojny Rosjanie! Ukraińcy na Wołyniu i Małopolsce
Wschodniej mordowali przede
wszystkim polskie, zasiedziałe
wielodzietne rodziny chłopskie,
często nawet biedniejsze od
swoich oprawców. Bojówkom
przewodzili częstokroć ludzie
wykształceni. Jak więc mówić o
„zemście uciemiężonych”.
Skoro mordu dokonywał chłop
ukraiński na polskim chłopie, to
musiał być ktoś, kto do tego zachęcał. Może Ukraińcy jednak
zaznali jakiejś wielkiej krzywdy
od Polski?
Było wręcz odwrotnie. Państwo polskie, od kiedy odrodziło
się w roku 1918, jak mogło, tak
pomagało ukraińskiej mniejszości. Mieli swoją reprezentację
w Sejmie, opanowali ruch spółdzielczy na Kresach - tutaj Polska ustępowała im pod każdym
względem. Kooperatywy ukraińskie kwitły nawet w czasie
kryzysu! Rozwijał się przemysł
ukraiński, głównie przetwórczy,
powstawały uzdrowiska, było
zielone światło dla wszelkich inicjatyw. Młodzież ukraińska była
kształcona. Przecież większość
późniejszych dowódców UPA
to absolwenci polskich szkół, w
tym szkół wyższych, np. Roman
Szuchewycz. Mieli możliwości
takie same, a często i lepsze niż
obywatele polscy. Wołyń jest
szczególnym przykładem, gdzie
pod rządami wojewody Henryka Józewskiego Ukraińcy mieli wszelkie możliwe swobody,
często nawet kosztem ludności
polskiej. W czasach rządów „sanacji” ścigano i tępiono przede
wszystkim rodzimych narodowców, to oni pierwsi zasiedlali
więzienia, a nawet byli pierwszymi lokatorami Berezy. Dopiero kiedy zaczęły się na masową skalę ukraińskie akty terroru,
władze uświadomiły sobie, że
szowinizm ukraiński zaczął już
zagrażać bezpieczeństwu państwa. Wtedy zaczęto aktywniej
ścigać sprawców.
Nie należy zapominać, że już
od lat dwudziestych XX wieku
mieliśmy do czynienia z terroryzowaniem ludności zarówno
polskiej, jak i ukraińskiej przez
członków organizacji UWO
(Ukraińska Wojskowa Organiza-
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cja), a po roku 1929 OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów). Obie te organizacje w
całym okresie międzywojennym
prowadziły skrajnie antypolską
działalność, dopuszczały się
palenia polskich gospodarstw,
zabijania, zastraszania nie tylko ludności polskiej, ale i tych,
co za Polakami się ujmowali
czy utrzymywali z nimi kontakty. Zabijanie Rusinów, jeśli
podejrzewano ich o współpracę z Polakami, jest najlepszym
dowodem na to, że chciano w
sposób niedopuszczalny, dzisiaj
kwalifikowany jako przestępczy,
wymusić i przyśpieszyć realizację swojej wizji. Uważam, że
gdyby nie terrorystyczna działalność UWO i OUN w międzywojniu, na kresach o wiele lepiej
by się działo. Ukraińcy zaszliby
w swojej własności i rozwoju o
wiele dalej, młodzież nauczyłaby się pracy i budowania, a
nie konspirowania i destrukcji. Terroryzm hamował rozwój
wschodnich dzielnic Rzeczypospolitej. Hamował, bo niezgoda
zawsze rujnuje, a ponadto polska
administracja, wojsko były zmuszone ścigać zaangażowanych w
przestępstwa Ukraińców, a wielu
z nich było bardzo młodych, wyłączonych tym samym z normalnego rozwoju i nauki...
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się w objęcia i całowali się. Poseł Kiryło Trylowśkyj oświadczył w licznych wywiadach, że
czyn Siczynśkiego będzie sławiony w narodzie ukraińskim
jako postępek bohaterski. Poseł
Kost` Łewićkyj uspokajał siostrę mordercy, a swoją żonę:
ogólne zadowolenie narodowe
niech będzie dla ciebie pociechą.
Ołenie Lewickiej studenci ukraińscy wyrazili podziw za bohaterski czyn brata i zadowolenie
„ze znakomitych owoców pracy
narodowej”. Organ radykałów
„Hromadśkyj Hołos” nazwał
zamachowca najpiękniejszą latoroślą ukraińskiego narodu.
Najdalej posunął się tygodnik
ukraiński „Narodne Słowo”, nie
cofając się przed używaniem
obelg wobec zszokowanych Polaków. Następne wydarzenia nic
nie zmieniły. Wrogość nacjonalistów wobec Polaków jedynie
narastała. Nadzieje Polaków, że
Ukraińców uda się jakoś przekupić, pozyskać, od początku były
mrzonką. Nie oznaczało to jednak, że należało wówczas z ziem
tych zrezygnować - były wszak
plonem 600 lat pracy pokoleń
Polaków i miliony z nich żyły
tam od pokoleń!

fakt, że tam wychowano przez
okres 20 lat ponad 50 tys. młodych bojców, którzy potem brali
czynny udział w wyniszczaniu
ludności polskiej. Młodzi adepci
UWO i OUN byli tą szpicą, która przedarła się na Wołyń, kiedy
po zamachu na Pierackiego, został w końcu złapany Bandera.
Dlatego Wołyń zapłonął jako
pierwszy. Małopolscy przedstawiciele OUN-UPA najwcześniej
tam zaczęli odbywać zebrania,
na których uświadamiali społeczność ukraińską, że jedynym
sposobem, aby Wołyń stał się
ukraiński, jest wymordowanie
ludności polskiej.

Tak więc ukraiński terroryzm
ujawnił się już u narodzin II
Rzeczypospolitej?

Czy to nie zbytnia tolerancja
polskich władz doprowadziła do
wojennej tragedii na Kresach?
Wynika z tego, że w pewnym
sensie wyhodowaliśmy sobie
potwora na własnym łonie?

Z terroryzmem ukraińskich nacjonalistów zetknęli się Polacy o
wiele wcześniej. Jeszcze przed I
Wojną Światową. Znamienny był
zamach dokonany na polskim
namiestniku Galicji hr. Andrzeju Potockim. Był to złowieszczy
w swych konsekwencjach mord,
dokonany 12 kwietnia 1908 r.
Zamachu dokonał 21-letni fanatyk, student ukraiński Uniwersytetu Lwowskiego, Myrosław
Siczynśki, jedenaste dziecko
parocha
greckokatolickiego,
oddając do namiestnika cztery
strzały. Być może ważniejsza od
samego zamachu była tragicznie
rokująca na przyszłość reakcja
społeczeństwa ukraińskiego na
ten czyn. Kiedy wyprowadzano
Siczinśkiego, czekający na niego
studenci ukraińscy urządzili mu
huczną owację. Poza nielicznymi głosami potępienia większość
Rusinów-Ukraińców czyn ten
poparła i usprawiedliwiła. Także
redaktorzy „Diła”, ukraińskiego
pisma narodowego ukazującego
się we Lwowie, wzięli w obronę
sprawcę, a dodatkowo, pisząc o
morderstwie, użyli skandalicznego określenia „zaszlachtowanie Potockiego”. Na wieść o
zamachu korespondent „Diła”
w Wiedniu Wiaczesław Budzynowśkyj wysłał do swojej redakcji telegram ze słowami „Vivat
sequens” (kolej na następnego).
Ten sam autor w „Neues Wiener
Tagblatt” tak opisał moment,
gdy wieść o tym zdarzeniu dotarła do Wiednia: ...pierwszym
wrażeniem posłów ruskich była
żywa radość, posłowie rzucili

Tu nie chodzi o zbytnią tolerancję wobec Ukraińców. To
brak strategii, pomysłu, jak
problem wrogości licznej grupy obywateli rozwiązać. Brakło stanowczości, a ustępstwa
wobec nacjonalistów zostały od
pewnego momentu wpisane w
politykę polskich władz. Piłsudczycy chcieli przeciwstawić Rosji nacjonalizm ukraiński. W stosunku do Rosji przygotowywano
wszystkie armaty: wywiad, najlepszych wojskowych fachowców, bo stamtąd spodziewano
się uderzenia. Kiedy koncentrowali się na jednej flance, odpuścili drugą; mało tego, liczyli, że
nacjonaliści ukraińscy skierują
swoją wrogość przeciwko Rosji, tymczasem wszystkie próby
przeniknięcia na teren sowiecki
zakończyły się fiaskiem. Działalność terrorystyczna UWO i
OUN de facto ograniczyła się
do terytorium Polski. Warto zaznaczyć, że zarówno UWO, jak
i OUN były sponsorowane przez
Niemców i to już od lat 20. XX
wieku. Obu stronom chodziło o
jak najszybsze osłabienie, a potem unicestwienie Polski. Tymczasem polskie władze naiwnie
wierzyły, że uda im się z nacjonalistów pozyskać i stworzyć
grupy, które odwojują Ukrainę
prawobrzeżną. Przykładem takich działań było sponsorowanie
przez całe lata organizacji paramilitarnych, jak np. ŁUH czy
SOKIŁ. Te organizacje zostały
bardzo szybko opanowane przez
UWO, potem przez OUN. Nikt
do tej pory nie zwrócił uwagi na

Ależ tak, przygotowywali się
do tego od lat. Ideologia mówiąca o usunięciu przemocą wszystkich obcych z „ukraińskich
ziem” zakłada na starcie czystkę
etniczną. Jak inaczej przemocą pozbyć się setek tysięcy ludzi, którzy tam żyli, a nie byli
Ukraińcami „z krwi”. II Wojna
Światowa i pomoc okupantów
stworzyła jedynie optymalne
warunki do zrealizowania tego
diabelskiego planu. Nie musieli
też eliminować czużyńców sami.
Najpierw było współdziałanie
z Rosjanami przy deportacjach
Polaków. Typowanie... Rosjanie
bardzo wygodnie rozegrali sprawę. Powiedzieli Ukraińcom: my
nie znamy tego terenu, pokażcie
nam, którzy mają zniknąć... No
to najpierw całą inteligencję polską, często z rodzinami, posłano
na zesłanie, a potem osadników,
wszystkich bogatszych chłopów.
Kiedy wkroczyli Niemcy, zresztą we współpracy z ukraińskimi
formacjami pomocniczymi, znowu zaczęła się zabójcza dla polskiego żywiołu współpraca. Organizacje ukraińskie (np. UCK)
słały do Niemców petycje, aby
Polaków z województw południowo-wschodnich wysiedlić
gdzieś za Kaukaz albo wymordować. Na to Niemcy nie przystali. Potem był holocaust kresowych Żydów. Tego mordu dokonali Niemcy rękami ukraińskich
formacji pomocniczych, ale w
mniejszych
miejscowościach
mordu dokonały bojówki OUN!
I jakoś na ten temat niewiele się
mówi. Wiemy, że Niemcy byli
na Wołyniu i południowych województwach kresowych nieliczni i rozproszeni. Były całe wsie,
gdzie jednego Niemca w czasie
okupacji nie widziano, a ludność
żydowska we wsiach zniknęła.
Jak to się odbyło, dowiadujemy

Rosja sowiecka dała sobie z
nacjonalistami radę szybko. Wyłapano emisariuszy i członków,
wytoczono procesy, skazano.
Buntujących się ukraińskich
chłopów w bezprecedensowy
sposób zamorzono głodem.
Tymczasem w Polsce te same
karalne czyny, które nacjonaliści próbowali realizować na sowieckiej Ukrainie, pozostawały
przez długi czas bezkarne. Czyli
można stwierdzić, iż świadome
przygotowania do rzezi trwały
znacznie wcześniej.

się z zachowanych polskich relacji. Po wsiach i małych miasteczkach kresowych z reguły nie
było żadnych gett. Ot, bojówka
OUN z danego terenu w porozumieniu z miejscowym Niemcem
lub volksdeutschem wyłapywała
okolicznych Żydów, prowadziła
do lasu i tam kazała im kopać
rowy, w które wrzucano po egzekucji ich ciała. Potem mołojcy
i ich rodziny dzielili się mieniem
pomordowanych. Niemiec brał
tylko najcenniejsze rzeczy.
Kiedy Ukraińcy przekonali
się, że można bez problemów
i ku zadowoleniu własnym i
Niemców unicestwić jedną
nację, zabrali się za Polaków.
Mimo to próbowali jeszcze
zrobić to drogą pośrednią. Bo
był problem miast. Polacy na
wsiach byli rozproszeni, ale
w miastach kresowych Polacy
stanowili z reguły większość
lub żyli w zwartych grupach.
W miastach były też garnizony niemieckie. Wpadli więc na
pomysł, żeby Polaków wsadzić
do gett opróżnionych już po
wymordowaniu Żydów. Wnioskowali nawet w tej sprawie do
Hansa Franka. Ale gubernator
Frank powiedział im: nie. Nie
przypuszczam, by skłonił go
do tego jakiś ludzki odruch.
Po prostu Polacy byli jeszcze
potrzebni, przydatni... Ukraińcy mieli mało inteligencji,
po wyniszczeniu Żydów dał
się odczuć brak wielu fachowców, osadnictwo niemieckie
szło opornie, wieści z frontu
wschodniego były coraz gorsze. Nie było kim zastąpić Polaków, choć nowe ukraińskie
kadry szkolono systemem ekspresowym - nawet w Berlinie
w szkołach im. Adolfa Hitlera.
Tak kształcił się słynny „przyjaciel Polski”, kawaler orderu
Orła Białego, wcześniej depolonizator
Chełmszczyzny,
Bohdan Osadczuk. Dodatkowo Niemcy nie byli zachwyceni współpracą z Ukraińcami.
Okazuje się, że jednak Polacy
byli w pracy, w zobowiązaniach o wiele bardziej solidni. Stopniowo Niemcy tracili
do Ukraińców zaufanie, tym
bardziej po próbie stworzenia
osobnego państwa i ogłoszenia przez Stećkę niepodległej
Ukrainy. Jak wiemy, Hitler nie
chciał słyszeć o takiej samowoli. Nakazał szybko wszystkich
organizatorów internować i
pogrzebał mrzonki i nadzieje
Ukraińców.
Czy wszystkie nacjonalistyczne organizacje ukraińskie
w czasie ostatniej wojny dążyły
do wymordowania i wypędzenia Polaków?
Oczywiście Ukraińcy nie
byli jednorodni. Po rozłamie w
OUN wręcz się zwalczali i zabijali. W jednym byli jednak
zgodni, w wyniszczeniu Polaków. Ale nie tylko Polaków,
bo i tych Ukraińców, którzy
im pomagali, Żydów, Ormian,
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Czechów, Cyganów, Rosjan...
W trzecim tomie Dzieci Kresów, który aktualnie przygotowuję do druku, znajduje się
relacja, której fragment mówi
o szlachetnym zachowaniu się
sąsiada - Ukraińca. Rodzina
bohatera wspomnień, by uniknąć niechybnej śmierci z ręki
band OUN-UPA, uciekła ze
swojej wsi, tuż przed zbiorami,
do pobliskiego miasta. Ukraiński sąsiad spakował część zboża, które zebrał z pola Polaka,
przyjechał do miasta, odnalazł
go i powiedział: Zebrałem z
twojego pola zboże i wiem,
że głodujesz z dziećmi, to, co
zapakowałem na furę, weź,
będziesz miał z czego żyć. Po
powrocie do wsi siepacze z bojówki zakatowali go na śmierć.
Pobito go śmiertelnie za dobre serce, za przejaw ludzkiej
solidarności. To samo groziło
każdemu Ukraińcowi, który
ukrył polską rodzinę czy polskie dziecko. „Brudną robotę”
wykonywała przede wszystkim najbardziej zbrodnicza
ukraińska formacja „Służba
Bezpeky” UPA. Aż trudno sobie wyobrazić, że organizacje
ukraińskie odpowiedzialne za
takie czyny są dziś „sławą i
dumą Ukrainy”!
Swego czasu IPN podjął inicjatywę pokazywania Ukraińców, którzy ocalali Polaków z
pogromu. Wspaniały pomysł,
bo porównywalny z tym, co
robi w Izraelu Yad Vashem. I
takich bohaterów Ukraina powinna sobie brać za największy przykład.
Co się stało z tą IPNowską
inicjatywą?
Pan Romuald Niedzielko
napisał na ten temat książkę, a
sama inicjatywa spotyka się - i
to może jest największy paradoks, z obawami rodzin ukraińskich. Wielokrotnie proszono mnie, bym o pewnych historiach nie pisała - z obawy o
konsekwencje. Zamiast dumy,
samo wspomnienie o pomaganiu Polakom zaczyna stanowić
dla nich realne zagrożenie.
W momencie odradzania się
skrajnego nacjonalizmu, odbudowywania struktur OUN i
gloryfikowania wojaków z formacji UPO-wskich już nie tylko pozostali tam Polacy mogą
czuć się niepewnie! O tym, że
Polacy żyjący na dzisiejszej
Ukrainie zachodniej, czują
strach, mam namacalne dowody. Na konferencję IPN, która
odbywała się w Warszawie z
okazji 65. rocznicy ludobójstwa na Kresach II RP, miało przyjechać ponad 20 osób.
Przybyła tylko jedna. A informację o tym dlaczego, wysłano
mi z Polski, z lęku by nie wysyłać jej z Ukrainy. Dochodzą do
mnie informacje, że prawie w
każdej miejscowości w zachodnich województwach Ukrainy
jest już odrodzona bojówka
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nacjonalistyczna i prowadzi
się militarne ćwiczenia. Dlaczego naszych polityków to nie
interesuje? Dlaczego nieliczni polscy obywatele pozostali
po ukraińskich wsiach znowu
czują się źle, boją się mówić
o dawnych zbrodniach, by nie
narazić się nacjonalistom. Kto
w Polsce zainteresuje się tym,
kiedy szowiniści spalą im dom
lub ich pobiją? To pokazuje
najdobitniej, że nasza miłość
do Ukrainy jest coraz bardziej
ślepa! Swoim milczeniem, tolerowaniem szowinistów i ich
protektorów w Polsce (Związek Ukraińców w Polsce), wielu przedstawicieli wojującego
kleru greckokatolickiego i ich
„heroizacji” OUN-UPA, zabrnęliśmy w bardzo nieciekawą historię!
Tymczasem nasz Sejm nie
zdobył się nawet na uchwałę
potępiającą sprawców kresowego ludobójstwa, nawet
uznania, że zostało dokonane!
No wstyd! Wielki wstyd! To
jest hańba! Dotknięci operacją
„Wisła” mają uchwałę potępiającą tę przykrą, ale absolutnie niezbędną dla polskiej
racji stanu i bezpieczeństwa
polskich obywateli akcję. Tutaj dziesiątki, ba setki tysięcy
ludzi - ofiar ukraińskiego szowinizmu nie znajdują uszanowania dla swojej krzywdy we
własnym parlamencie. To, jak
tłumaczył ten fakt marszałek
Komorowski, jest żenujące.
Rzekomo pan ten jest historykiem. To woła o pomstę do nieba! Nawet jeśliby pisał pracę
magisterską z historii średniowiecznej, to i tak nie widzę nic
na jego usprawiedliwienie. Nie
można być adwokatem obcych
kosztem takiej krzywdy własnych rodaków. Tym bardziej
że Katyń nie wywołuje protestów u marszałka. To znieczulica i niekompetencja. Czuję się
źle myśląc, że coś, co nazywany
patriotyzmem, nie jest już cechą żyjących nad Wisłą „elit”
sięgających po władzę nad Polakami.
Skoro sami milczymy... Skoro milczała nasza emigracja.
Czy to nie paradoks, że Polacy,
których wojna wyrzuciła do
Anglii, Ameryki, raczej nie dorabiali się fortun, nie było im
łatwo, a powojenna emigracja
ukraińska radziła sobie bardzo
dobrze i uchodziła za jedną z
najbogatszych i dobrze zorganizowanych. Przecież gros
z nich musiało wywodzić się
z oddziałów związanych z hitlerowcami i uciekinierami z
OUN-UPA. Podejrzewam, że
wielu z nich mogło uratować
życie legitymując się obywatelstwem polskim.
Polska emigracja, która skupiła się w Londynie, najczęściej składa się z ludzi, którzy
trafili tam z obozów jenieckich
po kampanii z września 1939

r., bądź z tych, którzy zostali
wywiezieni w głąb Rosji i stamtąd z Armią Andersa różnymi
polskimi drogami trafili na zachód Europy. Ci ludzi nie mieli pojęcia o tym, co wydarzyło
się w 1943 r. na Kresach, albo
mieli bardzo nikłe pojęcie.
Dlatego znaleźli się w pewnym
momencie na jednym wózku z
uciekającymi przed Rosjanami
Ukraińcami. Mieli wspólnego
wroga - Rosjan, i wspólnego
sponsora, znaleźli więc wspólny język. Stąd mamy problem
Giedroycia, czy wcześniej problem Andersa, który wypuszcza ss-manów z SS Galizien,
okrywając ich polskim obywatelstwem, żeby nie wydać ich
Stalinowi. Ujawniane są przez
Brytyjczyków fakty z życia kilku tysięcy owych esesmanów
na ziemi brytyjskiej i to jeszcze żyjących w niewyobrażalnym dobrobycie w stosunku
do emigracji polskiej. Musimy
pamiętać, że zbrodnie przeciwko Polakom, a wcześniej
przeciwko Żydom, wiązały się
także z grabieżą mienia. Ci
ludzie opuszczając ziemie polskie mieli pieniądze, precjoza,
skarby przez tych esesmanów
gromadzone, to pozwoliło im
się urządzić w Europie. Część
z nich została jednak w Polsce.
Tu mamy kolejną sprawę, którą warto byłoby się zająć od
strony naukowej. Okazuje się,
że nagle na ziemiach zachodnich mieliśmy do zagospodarowania dwa razy tyle ludzi jako
przesiedleńców związanych z
operacją „Wisła”! Skąd oni
się tu wzięli? Kiedy dostaniemy odpowiedź na to pytanie,
to okaże się, że z Łemkami
będziemy w stanie rozliczyć
się i dogadać. Ale i Łemkowie
byli najczęściej terroryzowani, zastraszani i zmuszani do
uczestnictwa w mordach. To są
prace, które powinni przeprowadzić historycy sięgający do
źródeł służb specjalnych, które przy okazji wyjaśnią wiele późniejszych wydarzeń we
współczesnej historii Polski.
Wielu zbrodniarzy z polskimi papierami tutaj, ale i za
granicą działało. Przecież to
trzeba wyjaśnić, bo przy okazji poznamy odpowiedź na pytanie, kim są ci ludzie, którzy
czynnie, w tej chwili w Polsce,
uniemożliwiają Polakom budowanie pomników upamiętniających ofiary ludobójstwa czy
prowadzenie badań historycznych i pisanie prawdy. Twierdzę, że przez długie lata historię stosunków polsko-ukraińskich pisali w Polsce wyłącznie
Ukraińcy. Mało tego, w Polsce,
na polskich uczelniach, zaczęły
powstawać prace o organizacji ukraińskich nacjonalistów,
pisane przez Ukraińców, bądź
narodowości ukraińskiej. Oni
piszą historię na nowo! A nasi
historycy? A my siedzimy cicho! Nie mieliśmy innych badań, nie mieliśmy żadnych
atutów w rękawie, więc to, co

napisali inni, podawano do
wierzenia. Pozwoliliśmy sobie
na to, żeby ktoś inny napisał
historię Polaków. Nie można
jednak ich obwiniać. Pragnę
zwrócić uwagę, że jeśli ktoś z
polskich historyków usiłował
zająć się naszą współczesną
historią, dostawał etykietkę
nacjonalisty, i to trwa do dzisiaj. Nie patrioty, a nacjonalisty! Dlaczego? Ponieważ usiłuje się upomnieć o krzywdy
Polaków. Wracając jeszcze do
sprawy tej emigracji... Emigracja ukraińska ma się dobrze zarówno w Kanadzie, jak
i w Wielkiej Brytanii. Jest bogata, jest wpływowa, może narzucać tam swe prawdy, pisać
i wydawać swoją interpretację
historii. O ile mi wiadomo, z
Polaków tylko pan Piotrowski
wydał w Stanach Zjednoczonych książkę, która pokazuje
polski punkt widzenia. No i
pan prof. Wiktor Poliszczuk,
który dla prawdy historycznej zrobił bardzo wiele, ale on
jest przecież Ukraińcem. Jako
jeden z nielicznych poczuwa
się do winy, by bronić honoru
swego narodu. Cała reszta to
jest zalew nacjonalistycznej
literatury, która drąży, która
kształtuje poglądy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii. A przecież
ci, co piszą, mają rację, oni
napisali swoje litopisy, opisali swoją chwalebną historię
wielkiej wojny z Rosjanami, są
czyści jak łza, nie mordowali
mieszkańców polskich wiosek,
po prostu mordowali sowieckich partyzantów i element
niepewny. Zniknięcie setek tysięcy Polaków stanowi według
nich jakiś epizod niemogący
zaszkodzić wielkiej chwale
oręża upowców.
Skoro nie można liczyć na polityków, to może przynajmniej
na Kościół, na kapłanów?
Niestety liczyć nie można.
Powtarza się ta sama historia. Nadzieja na to, że wschód
uda się pogodzić czy przeprowadzić na katolicyzm prawosławnych poprzez kościół greckokatolicki, był i jest utopią.
Wszystkie te próby kończyły
się niczym, ponieważ kościół
greckokatolicki jest kościołem
stricte nacjonalistycznym. W
czasie wojny takim był i przed
wojną takim był. Nie mówię
o wszystkich duchownych,
ale bardzo duża część kleru greckokatolickiego ponosi
odpowiedzialność za okrutne
mordowanie Polaków, ponieważ dawała przyzwolenie, nawet obiecując odpuszczenie
grzechów, wzywając w swoich
kazaniach do wyplewienia kąkolu, który rośnie w pszenicy,
do wyeliminowania Polaków.
To są sprawy, za które ten kościół nigdy nie poniósł odpowiedzialności. Może zdalnie,
ale nie naszymi rękami, lecz
Rosjan. Ktoś wierzący mógłby powiedzieć „Kara za grze-
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chy”. Jest faktem, że Rosjanie
sekowali, aresztowali i zsyłali
wielu księży grekokatolickich,
doprowadzając ich do śmierci, choć nie z powodu tego, co
zrobili Polakom. To były ich
wewnętrzne porachunki. Natomiast zadziwiające jest zachowanie naszej hierarchii, która
ani jednego z ponad 160 księży, którzy w najokrutniejszy
sposób zostali zamordowani
przez bojówki OUN-UPA, nie
doprowadziła do podniesienia do rangi błogosławionych
czy świętych męczenników, a
przecież byli to męczennicy za
wiarę. Kościół zamiast walczyć
o pamięć o swych kapłanach i
wiernych, którzy często razem
z nimi ginęli w mękach, zajmuje się dzisiaj podlizywaniem
się grekokatolikakom. A co z
potępieniem tych duchownych
grekokatolickich, którzy czynnie uczestniczyli w ludobójstwie, święcili noże, odmawiali
pochówków pomordowanym
itp? Po wojnie próbowano
przeprowadzić ankietę dotyczącą udziału księży greckokatolickich w zbrodniach na
Polakach, bo część naprawdę
miała ciężkie grzechy na sumieniu, nie mówiąc o synach
księży, którzy dramatycznie
często byli dowódcami oddziałów UPA. Dzisiaj Kościół w tej
sprawie w ogóle nie chce zabierać głosu. Dokonuje w oficjalnych wystąpieniach „wybaczenia”. To nadużycie! Wybaczyć
mogą tylko ofiary. Zresztą
większość z tych ludzi w sercach już wybaczyła oprawcom,
ale nie oznacza to, że Kościół
ma prawo robić to za nich! A
poza tym istnieje jeszcze w naszej religii pojęcie zadośćuczynienia, żalu za grzechy. Wśród
przedstawicieli kościoła grekokatolickiego ja tego nie usłyszałam. W wypowiedziach kardynała Huzara i innych dostojników słychać za to buńczuczność, silne nuty nacjonalizmu
i zupełny brak wyrażenia żalu
za popełnione przez ten kościół zbrodnie. Oczywiście oni
się wybielają, ale ignorowanie
tych zbrodni i wybielanie ich
przez naszych hierarchów bez
żalu i zadośćuczynienia jest
niedopuszczalne.
Może ktoś powie, że „dolewam oliwy do ognia”, ale
muszę - nawiązując do tych
dramatycznych słów, które
pani powiedziała, zapytać, jak
podchodzić w tym kontekście
do sprawy procesu beatyfikacyjnego zwierzchnika kościoła grekokatolickiego z czasów
wojny Andrija Szeptyckiego?
Próba podniesienia do rangi
świętego Andrija Szeptyckiego, archidieja lwowskiego, budzi oburzenie Polaków kresowych. Człowiek ten w bardzo
wielu sytuacjach przyczynił
się swoim działaniem w okresie międzywojennym do budowania bezdennej przepaści
pomiędzy Polakami a Ukraiń-
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cami. Czyniąc to, przykładał
rękę do budowania skrajnego
nacjonalizmu,
szowinizmu.
Popierał, finansował i wspomagał wszelkie inicjatywy Polsce
wrogie, w kraju i za granicą. W momencie wkroczenia
Niemców na kresy w roku 1941
poparł władze niemieckie, i to
w całej rozciągłości, pisał listy chwalebne. A potem, kiedy
rozpoczęła się rzeź, nie użył
swoich wpływów na grekokatolików, a był naprawdę postacią, która mogła to zrobić
dla zatrzymania ludobójstwa.
Toczył jałowe spory z biskupem Twardowskim, twierdził,
że zbrodni dokonują sowieci,
nie brał odpowiedzialności.
Dopiero kiedy ludobójstwo na
Polakach dobiegało kresu, wystosował list do wiernych, którego księża grekokatoliccy nie
chcieli nawet odczytywać. Wtedy zresztą było już za późno.
Kiedy zaczynały płonąć polskie wsie, milczał. Przecież on
nie mógł nie wiedzieć zarówno o przygotowaniach, jak i o
tym co się działo! A teraz robi
się z niego świętego człowieka,
na którym spoczywa przecież
brzemię współodpowiedzialności za rzeź Polaków na Kresach. We mnie też budzi gorący sprzeciw. Szeptycki był jednym z największych w dziejach
Polski renegatów. Nie tłumaczy
go nic, nawet to, że umierając
powiedział Ukraińcom obecnym przy nim, by trzymali się
Polaków. Ale to może jeszcze
jeden dowód jego chytrości i
wiarołomstwa: wciąganie Polaków w ukraińskie spory z
Rosją i wykorzystywanie dla
swoich celów, wypompowywanie pieniędzy, ale z zyskiem
jednostronnym...
Udaje się jednak Pani pisać
i wydawać książki poświęcone
ludobójstwu Ukraińców na Polakach.
Wydawanie relacji żyjących
jeszcze świadków i dokumentów jest moją osobistą inicjatywą. Z zabezpieczeniem finansów na ich wydawanie jest bardzo krucho. Ale jest to norma.
Wielu kresowian własnym nakładem wydaje wspomnienia,
ale instytucje państwowe nie są
tym zainteresowane. Powstają
za to książki, i to za polskie,
ministerialne pieniądze, jak
np. Tak było w Bieszczadach
czy Ukraińska partyzantka
Grzegorza Motyki. Autor ten
ostatnio nieco się zmitygował
w swym bezkrytycznym uwielbieniu dla szowinistów ukraińskich, ale już samo nazwanie
morderców - „partyzantami”
jest poważnym błędem. Nazwa
partyzantka jest przynależna do organizacji zbrojnych
walczących z okupantami.
Głównym zajęciem tej „partyzantki” było eksterminowanie
Polaków, co możemy bez trudu
udowodnić. Tezą książki Motyki jest, że głównym celem UPA,
i historycy polscy się do tego
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przychylają, było budowanie
samostijnego państwa ukraińskiego. Ja twierdzę, że było
dokładnie odwrotnie. Państwo
miało powstać wtedy, kiedy
tam już nie będzie ludzi innej
narodowości. Wiadomo było,
że wchodzą Rosjanie i państwa
ukraińskiego nie będzie. Mówienie, że ich walka w 1943 r.
była walką o państwo, jest po
prostu kłamstwem. To była realizacja hasła: państwa ukraińskiego nie będzie, ale i Polaków tutaj nie będzie. I to było
główne zajęcie i cel działania
bojówek OUN i UPA w 1943 i
1944 roku. Nie żadne walki z
okupantami. Do tych dochodziło najczęściej z przypadku. Z regularnym wojskiem
wojowało się o wiele trudniej
niż z zaskoczonymi nocą bezbronnymi kobietami i dziećmi. Zabrzmi to paradoksalnie,
ale pomoc Niemców - naszych
oprawców, tak jak i później
Rosjan, okazywała się często
jedyną deską ratunku dla Polaków na Kresach!
Pokazała Pani, że jest ogrom
materiałów archiwalnych...
O! Na pewno nie jest ich tyle,
ile byśmy chcieli!
Jaki jest stan zachowania
archiwaliów dotyczących ludobójstwa?
To też problem! Nie wiadomo, ile z tych archiwaliów
przetrwa. Wiele jest wciąż nieopracowanych.
Poprawność
polityczna nakazuje aktualnie
gloryfikować UPA i pisać nową
oficjalną historię Ukrainy, z
pominięciem zbrodni na Polakach. Może to zaowocować
tym, że archiwa będą ulegały
tajemniczemu i stopniowemu wyniszczaniu. Wcześniej
niszczeniem śladów zbrodni
zajmowali się bezpośrednio
zbrodniarze i ich rodziny, dziś
pogrobowcy OUN-UPA. W
dawnych archiwach sowieckich
na Ukrainie było dużo takich
dokumentów, ale teraz dokumenty te podobno masowo znikają. Jest to zrozumiałe - skoro
mordercy stali się nagle bohaterami ukraińskimi, to wszystkie ich czarne sprawki muszą
zostać usunięte, zretuszowane.
Profesor Poliszczuk, kiedy z
nim rozmawiałam, wspominał
o „wyczyszczeniu” z dokumentów dotyczących zbrodni archiwów niemieckich. Co do USA
też nie byłabym dobrej myśli.
Sojusznikom się wybacza, a zasługi szpiegowsko-dywersyjne
„wojaków” adoptowanych do
Ameryki były niemałe.
Dziwne rzeczy dzieją się też
w polskich archiwach. Przemieszczenia
dokumentów,
które odbywały się w Polsce
po 1989 r., doprowadziły do
bliżej
niewytłumaczalnych
uszkodzeń lub po prostu zaniknięcia znacznej ich liczby. W
pierwszej połowie lat 90., kie-

dy otwarto archiwa MSWiA,
przeprowadzałam kwerendy
w tamtym archiwum i widziałam cały szereg zespołów i teczek, które zamawiałam dla
swoich badań. Kiedy po latach, po przekazaniu ich do
IPN, chciałam wrócić do tych
zasobów, nagle okazywało się,
że teczka, którą mam opisaną,
że zawiera 120 różnych dokumentów, miała zaledwie... trzy
karty. Reszty nie było! Akta
te dotyczyły procesu Oresta
Onyszkiewicza, jednego z najbardziej krwawych oprawców
ludności polskiej. Rodzina
Onyszkiewiczów za czasów II
Rzeczpospolitej bardzo silnie
zaangażowana była w ruch
szowinistyczny. Niektórzy byli
nawet aresztowani za działalność terrorystyczną z bronią w
ręku. Orest Onyszkiewicz był
bezlitosnym katem ludności
polskiej. Za swe zbrodnie, jako
jeden z niewielu, został przez
polskie władze skazany i stracony.
Wskazała pani na całą masę
wątków, którymi mogłyby iść
prace historyków. Dlaczego
tego się nie robi?
Pamięta pan, jak to ładnie
było powiedziane przez Stanisława Wyspiańskiego w Weselu? My by wszystko mogli
mieć, byle by my chcieli chcieć!
I tu jest podstawowy problem!
Tak jak przed wojną, wielu
politykom wydaje się, że proste hołubienie skrajnego ukraińskiego nacjonalizmu, jako
przeciwwagi dla Rosji, to nasza polska racja stanu. To jest
błąd, ogromny błąd! I póki
będę mogła, zawsze będę powtarzała, że każdy nacjonalizm
jest rzeczą straszną. Nie wolno
leczyć dżumy - cholerą. Obie
są równie groźne! Tolerowanie
i przemilczanie w Polsce faktu,
że główni organizatorzy zbrodni ludobójstwa, jej inicjatorzy,
ideolodzy są dzisiaj na Ukrainie, aż po Kijów, przyjmowani
jako wzór do naśladowania jest
niebezpieczne i niedopuszczalne. Trudno nie wspomnieć o
tablicy poświęconej Romanowi Szuchewyczowi na murach
polskiej szkoły we Lwowie,
która jest obrazą dla jej byłych
absolwentów. Ktoś, kto takie
rzeczy robi, prowokuje Polaków. Ale nikt nie reaguje... To
są rzeczy, które po prostu nie
mieszczą się w głowie.
To trzeba zatrzymać, tak
jak każdy faszyzm. My nie możemy patrzeć na ten proces i
przymykać oczy... Co się dzieje
dzisiaj w niektórych miastach
niemieckich? Wystarczy pojechać np. do Saksonii, by zobaczyć tam młodych ludzi grasujących w czarnych uniformach
i jak ujawniają chęć mordowania każdego nie-Niemca.
Na Ukrainie Zachodniej są już
bojówki i struktury neo-OUN-UPA, wieszane są czarno-czerwone banderowskie flagi,
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organizowane są marsze i pali
się ognie. W restauracji „Kryjówka UPA” we Lwowie wisi
hasło Smert Lacham! To nie są
żarty. Z faszyzmem nie ma żartów. Jeżeli takim organizacjom
pozwoli się funkcjonować, jeżeli młodzież i następne pokolenia nauczą się szowinistycznego patrzenia na świat, taki
naród robi się nieobliczalny i
niebezpieczny dla sąsiadów.
Szczególnie tych, co do których
(jak Polska) szowiniści wysuwają żądania terytorialne. Jak
zrozumieć oczekiwania Ukraińców co do bronienia ich problematycznych praw do Krymu, kiedy w gazetach i opracowaniach nacjonalistycznych
wysuwane są żądania co do 19
powiatów dzisiejszej Polski?
Pani jako historyk mówi o
tych niebezpieczeństwach oficjalnie i w wielu miejscach
ostrzega przed ich konsekwencjami, ale nasi politycy tego nie
dostrzegają. Jak na to reagować, co zrobić z tym problemem?
W Polsce są ogromne siły,
które są zainteresowane utrzymaniem właśnie takiego, a
nie innego status quo między
Polską a Ukrainą. Nie jest to
bezinteresowne, z Ukrainy
płyną duże, nierzadko korumpujące Polaków kwoty. Ujawniono sporo takich skandali w
ostatnich latach, ale to tylko
wierzchołek góry lodowej. Ale
i to nie tłumaczy wszystkiego.
Wiele świadczy bowiem o niskiej inteligencji i wyobraźni
naszych elit politycznych. Ja
zawsze podkreślam: skuteczna polityka międzypaństwowa
musi wypadać co najmniej na
zero, w sensie bilansu zysków i
strat obu stron. Narody kochają się z rozsądku. Prezentowana przez kolejne polskie elity
bezwarunkowa miłość w stosunku do Ukrainy jest grubym
błędem. Do tanga trzeba dwojga - ludzie muszą mieć wspólne
interesy, nie mogą tylko dawać,
ale i brać. I to, że Polacy jedynie się cofają i niczego nie wymagają, szkodzi nie tylko nam,
ale i Ukraińcom. Pozwala im
błądzić. Nie można przymykać
oczu na to, że naszej ludności
jest na Ukrainie coraz ciężej, że
nie ma nawet namiastki tego,
co mają Ukraińcy w Polsce.
To nie jest wewnętrzna sprawa
Ukrainy! Ukraińcy chcą odzyskiwać domy w Przemyślu.
Proszę bardzo, ale za polskie
domy we Lwowie dla polskich
organizacji. Ukraina to nie jest
malutki kraik, to potężne państwo.
Cywilizuje się poprzez uczenie, ale i wymaganie. My musimy oficjalnie żądać, po pierwsze potępienia zbrodni, które
OUN-UPA dokonała, po drugie
domagać się, aby przynajmniej
na polskich szkołach nie wieszano tablic ku czci człowieka,
który doprowadził do areszto-

wania profesorów lwowskich i
wymordowania ich, i pisał, że
Polaków trzeba ciąć w pień.
To jest obraza dla każdego
państwa. Obraza! Musimy się
szanować i mieć wyobraźnię,
która pozwoli nam zrozumieć,
w którym miejscu nasz kraj
jest już manipulowany. Powtarzam - my nie możemy się
robić zakładnikami Krymu.
Nie możemy deklarować integralności części terytoriów,
które od początku budzą pewną wątpliwość. Przepraszam,
że ja to mówię, ale w tej chwili
jest taka sytuacja, że cała Unia
Europejska może się zaangażować w krwawy konflikt, który
tak naprawdę powinni sobie
Ukraińcy z Rosjanami sami
załatwić. Nie możemy być też
manipulowani tym, że wschodnia część Ukrainy lgnie do
Rosji. Ukraina chce sobie tym
zagwarantować manewr na
dwie strony, a Polacy mają tylko jeden - ich popierać. My też
musimy mieć za każdym razem
ten manewr, ja nie kocham, nie
chcę, boję się Rosji, ale też nie
chcę i nie mogę milczeć, kiedy
na Ukrainie człowiekowi skazanemu w Polsce przed wojną
na siedmiokrotną śmierć za
terroryzm, odpowiedzialnemu
moralnie za ludobójstwo na
kilkuset tysiącach Polaków, w
centrum miasta Lwowa stawia
się pomnik. Za chwilę dojdzie
do tego, że polskie wycieczki
będą miały obowiązek składać
tam kwiaty?!
Na zakończenie mogę tylko
wyrazić nadzieję, że jednak
tylko żmudna praca historyków przyniesie w przyszłości
właściwy efekt. Skoro ani nasi
politycy, ani kościelni hierarchowie nie uznają za stosowne
rozwiązać tego problemu we
właściwy sposób.
Niestety praca historyków
trwa długo, a życie pisze nowe
scenariusze. Był lepszy czas, by
sprawy rozliczyć i załatwić. Nie
powstrzymaliśmy nacjonalistów. Ukraińcy formułują roszczenia w stosunku do powiatów
dzisiejszej Polski. Na Ukrainie
Zachodniej zapanował całkowicie etos banderowski, młodzież garnie się do pochodów i
bojówek nacjonalistów. Kijów
powoli też zapada na tę chorobę. To zła dla Polaków wiadomość, a dla ofiar ludobójstwa
spełnienie koszmarnego snu.
Tymczasem nasza „polityka
wschodnia” zamiast powstrzymywać - napędza te zjawiska.
To kompletny brak wyobraźni...
Z dr Lucyną Kulińską rozmawiał Janusz M. Paluch
„Rozmowy o Kresach i nie tylko”
Kraków 2010; Małe wydawnictwo
Opracował Aleksander Szumański
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KRESOWIAK
KTÓRY
WZBIŁ SIĘ KU NIEBU

Opowieść o Erneście Malinowskim patriocie,
projektancie i budowniczym Centralnej Kolei
Transandyjskiej
Ryszard Fraczek

ki, którym przetrwała Polskość
na Podolu. Wspomnę o jednej z
tych małych enklaw Różyczna
położona nad Kudrianką (Samiec), która wpadając w pobliżu
Różycznej do Bugu rozlewa się
na trzy stawy, dwa w Dubowe
i jeden w Różycznej. Pierwsze
wzmianki o wsi pochodzą z
1540 r. Teren pagórkowaty, wokół którego wił się wspomniany
Samiec. Nad rzeczka stał młyn,
wokół łąki. Dziś w miejscu wybudowano nowy, częściowo
otynkowany Kościół p.w. św.
Ap. Piotra i Pawła. Na To tutaj w
ówczesnym majątku Malinowskich 5 stycznia 1818 przyszedł
na świat Ernest, trzecie dziecko
Jakuba, Malinowskiego i Anny
Świejkowskiej, córki Leonarda
Marcina Świejkowskiego, wojewody podolskiego. Ernest wyrastał wśród starszego rodzeństwa
siostry Leontyny (zm. przed
1831), braci Rudolfa oraz młodszego Zygmunta.

CHRZEST W SEWERYNACH NA WOŁYNIU
W Różycznej nie było kaplicy.
Nie wiemy, dlaczego chrzest Ernesta odbył się w oddalonych o
100 km Sewerynach na Wołyniu.
Ale to właśnie w kaplicy dworu w
Sewerynach filii parafii Lubar powiat Nowogród Wołyński dziecku
nadano imiona Adam Stanisław
Hipolit Ernest Nepomucen. Sewerynów położony jest na północ
od Różycznej, nad rzeką Osyrą
dopływem Słuczy. W wiosce nie
ma już kaplicy. Historia wsi jest
mało znana. W czasach Ernesta Malinowskiego należała do
Seraczyńskich, szlachty wołyńskiej. Była tu cerkiew i kaplica
katolicka. Dawną świetność Sewerynowa przypominają dzisiaj
pański staw i dwie lipy. W XVI
w. działał tu Seweryn Nalewajko
syn kuśnierza urodzony w Husiatynie, kozacki ataman. Jemu to
Ukraińcy przypisuję nazwę wsi,

co nie ma udokumentowania naukowego. Nalewajko oznaczał
się wyjątkowym okrucieństwem.
Wdawał się w spory miedzy innymi z dziedzicem Husiatyna późniejszym hetmanem polnym, czy
Konstantym Ostrogskim (15261608) urodzonym i zmarłym w
Ostrogu nad Horyniem, księciem
ruskim, magnatem, wojewodą
kijowskim, u którego boku Nalewajko walczył z Kozakami.
Zbiegłszy zorganizował bandę łupiąc Turków i Tatarów, pustosząc
Węgry i Mołdawie. Pokonany
przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego
1596 w bitwie pod Łubinami.
Przewieziony do Warszawy, po
długim procesie miał być ścięty i
poćwiartowany w miejscu gdzie
dzisiaj stoi Cytadela Warszawska.
Ten watażka, kozak, przywódca
powstania kozacko-chłopskiego
latach 1595–1596 uznawany jest
przez Ukraińców za bohatera narodowego. Dziś Sewerynów to
malutka biedna wioska. Pański
sad nie rodzi już owoców. Z braku uczniów zamknięto miejscową
szkołę. Klub kultury popadł w ruinę. Miejscem spotkań stał się jedyny sklep, gdzie można spotkać
miejscowych pijących horiłkę
POWSTANIE i KONFISKATA MAJĄTKU

/ Ernest Malinowski, ok. 1890 r.autor nieznany Fotografia peruwiańska

Kresy I Rzeczypospolitej sięgały dzisiejszych ziem Ukrainy,
Białorusi i Litwy. Miały dla Polski olbrzymią wartość nie tylko
obronną, ale przede wszystkim
kulturalną i ekonomiczną. Były
rzecz można fundamentem istnienia Rzeczypospolitej. Podkreślały jej znaczenie, nadawały
Polsce kształt mocarstwa. W tysiącach chat, dworów, pałaców
rodziły się najświatlejsze umysły Rzeczypospolitej. Tych nazwisk jest tak wiele, że gdyby je
opublikować brakłoby na nie tomów. Wspomnę tylko o niektórych: Jan II Sobieski, Stanisław
Żółkiewski, Michał Korybut-Wiśniowiecki, Adam Kościuszko, Adam Mickiewicz. Juliusz
Słowacki, Mikołaj Rej, Eliza
Orzeszkowa, Józef Piłsudski,
Stanisław Lem, Kazimierz Górski, Stanisław Moniuszko, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech

Kilar, Stanisław Skalski, Zbigniew Cybulski, Jerzy Janicki.
Wielu musiało opuścić Polskę.
Nie dane im było nigdy więcej
dotknąć ziemi kresowej. Więzieni, wygnani z rodzinnej ziemi,
zapuszczali korzenie w różnych
zakątkach świata.. Zapomniani
pozostali z marzeniami wolnej
polski, do której wielu nie dane
było wrócić. Te marzenia przerwała śmierć. Jednym z nich
był bohater tej opowieści Ernest
Malinowski.
BASTIONY POLKOŚCI
Są takie wsie na Podolu wokół
Płoskirowa (od 1954 r. Chmielnickie), gdzie polskość znaczyła
patriotyzm. Pobliska Szaróweczka i Maćkowce, oraz dzisiejsze
dzielnice Chmielnickiego Greczany, Dubovo, Wystawka, Raków, to niektóre z miejsc dzię-

/ Różyczna. kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła zdjęcie autora

Malinowscy należeli do bogatej
tradycyjnej szlachty. Jak większość rodzin dbali o wychowanie
religijne i patriotyczne dzieci.
Toteż posłali Ernesta do liceum
krzemienieckiego, w którym
kształciła się ówczesna elita. Ernest przebywał w liceum w latach
1825-1830. Tam w „wołyńskich
atenach”, które liceum kończyło
wielu najznakomitszych Polaków,
wzrastał duchowo i intelektualnie
Ernest. Ojciec Jakub Malinowski
wspierał hojnie liceum. Piastował
wówczas, stanowisko marszałka
miejscowej szlachty, był oficerem
armii Księstwa Warszawskiego.
Aktywnie działał w Podolskim
Towarzystwie
Patriotycznym,
biorąc udział w przygotowywaniu
antyrosyjskiego powstania. Jeszcze później z Napoleonem wziął
udział w wyprawie na Moskwę.
Jako poseł z ziem zebranych
uczestniczył także w sejmie powstańczym w trakcie powstania
listopadowego w 1831 r. Jakub
Malinowski żył nadziejami w
sens powstania. Brał udział w
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walkach. Niektóre źródła mówią
o udziale w powstaniu synów.
Rudolf miał być adiutantem generała Henryka Dembińskiego,
zaś 13-letni Ernest uczeń Liceum
Krzemienieckiego prawdopodobnie walczył w szeregach „czwartaków”. Nie jest to udokumentowane, ale jedno jest pewne duch
powstańczy u Ernesta był wielki.
Tymczasem powstanie upada.
Majątek Malinowskich zostaje
skonfiskowany. Jakub przedostaje
się do Drezna, do którego wkrótce dołączają synowie Rudolf i Ernest. Matka Anna wraz z synem
Zygmuntem powróciła na Wołyń.
SIENKIEWICZOWSKI LATARNIK
Z Drezna Jakub udał się z synami na dalszą emigracje do Francji.
Rudolf i Ernest podjęli naukę z
powodzeniem w renomowanych
École Polytechnique i École Nationale des Ponts et Chaussées.,
angażując się w działalność patriotyczną. Ernest I Rudolf w
1839 roku po ukończeniu studiów
rozpoczęli pracę najpierw w Algierze, a później w Ardenach przy
regulacji tamtejszych rzek. Kiedy
dochodzi do konfliktów z przełożonymi bracia się rozstali. Ernest
wrócił do Francji. Uważany za
rewolucjonistę został skierowany
do prac przy budowie kanałów
nad rzeką Mozą. Osiem lat ciężkiej żmudnej pracy zostaje doceniany, z wolna awansuje. Fakt, że
nie jest Francuzem blokuje Malinowskiemu wyższe stanowiska.
W 1948 roku wybuchła Wiosna
Ludów. U trzydziestoletniego
Kresowiaka odzywają się nadzieje wolnościowe. Malinowski udał
się do Niemiec, tu odnowił kontakty z poprzednich lat. Władze
niemieckie nie sprzyjały pro-polskim działaniom. Rozczarowany
Malinowski wraca do Francji. Ponownie podejmuje pracę w Korpusie Dróg i Mostów.
Podole, Wołyń, Niemcy, Francja, Algeria. Ernest Malinowski
rozważa w samotności swój los
„sienkiewiczowskiego latarnika”.
Doceniany, ale bez zawodowych
awansów z uwagi na pochodzenie
rozważa swój los. Jego kraj zniknął z map świata. Przygnębiony
śmiercią ojca i rozłąką z bratem
Rudolfem szuka wyjścia. Kiedy
pojawia się ze strony rządu peruwiańskiego propozycja kontraktu,
Malinowski w 1852 roku podpisał
kontrakt jako inżynier w służbie
krajowej. Zajął się organizacją
zarówno szkolnictwa technicznego, kształcił kadrę techniczną,
wyznaczał nowe drogi kolejowe.
Oddaje się tytanicznej pracy. Modernizuje mennicę państwową
tworząc wzorzec stopu metali do
produkcji pieniędzy.
OBRONCA PORTU
LAO

powiedziało wojnę Hiszpanii,
która przyjęła to za dobra monetę.
Flota Hiszpańska zbliżała się ku
peruwiańskim wybrzeżom. Minister wojny Manuel Galvez powierzył obronę położonego niedaleko Limy portu Callao, oraz linii
brzegowej, swemu przyjacielowi
inż. Ernestowi Malnowskiemu.
Malinowski nie był wojskowym,
ale błyskawicznie zabrał się do
pracy. Sprowadził ze Stanów
Zjednoczonych zdemobilizowane po wojnie secesyjnej armaty.
Udoskonalił działa, umieścił na
platformach kolejowych, przez
co miały możliwość zmiany kierunku wystrzału. Okręty hiszpańskie pewne zwycięstwa podeszły pod zamaskowane baterie
Malinowskiego. Po całodziennej
walce Peruwiańczycy zniszczyli
wszystkie okręty nieprzyjaciela.
Dowódca Hiszpanów admirał Pareja zastrzelił się. Niestety od kuli
armatniej zginął minister wojny
Manuel Galvez. Sam Malinowski
okrzyknięty został bohaterem.
KOLEJ TRANSANDYJSKA
Andy zamieszkują wielkie ptaki
kondory. To z nimi zmierzył się
Malinowski. Kiedy pojawiła się
akceptacja pomysłu zbudowania
Centralnej Kolei Transandyjskiej

inż. Ernest Malinowski przedłuża
kontrakt. Projekt autorstwa polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego przewidywał połączenie Limy z bogatym w minerały
regionem Cerro de Pasco. Zbudowanie kolei na wysokości blisko
5000 n.p.m. dla wielu wydawał
się fikcją. Projekt to ponad 200
km. torów przebiegających przez
wiele mostów i tuneli o łącznej
długości ok. 6 km. Do tego dochodziło prawie 50 mostów i
wiaduktów. 1 stycznia 1870 roku
w Limie wmurowano kamień
węgielny pod budowę linii, a 10
stycznia 1893 roku oddano do
ubytku jej znaczna część. Prace
przerwano podczas wojny chilijsko-peruwiańskiej w 1878 r.
Przy budowie pracowały tysiące
ludzi. Na początku Peruwiańczycy lokalni Indianie, Europejczycy
a końcu Chińczycy, którzy stali
się najtańszą siłą robocza. Dane
podają, że podczas całego okresu budowy zginęło blisko 10 tysięcy ludzi. Sam Malinowski aby
dopiąć wszystkie szczegóły niejednokrotnie kazał się spuszczać
na powrozach do przepaści, czy
przeciągać ponad wąwozami na
przemyślnie wykonanym koszu
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/ Żelazny most kolei transandyjskiej niedaleko Matucany (Wikimedia Commons)

zawieszonym na linach.
POD ANDAMI NA ZAWSZE
Ernest Malinowski pozostał w
Peru do końca życia. Objął katedrę matematyki na uniwersytecie w Limie, a rok później został
dziekanem wydziału matematyczno-przyrodniczego. Przyjaciele, których ściągnął do Peru,
wspominali, że był człowiekiem
niezwykłym. Inteligentny, władał
pięcioma językami. Ale przede
wszystkim perfekcyjnie językiem
polskim. Będąc już po siedemdziesiątce podczas budowy Kolei
Transandyjskiej całe dnie spędzał
na koniu, będący wszędzie tam
gdzie występowały trudności.

nia koleji transtybetańskiej. Zapisał się w histori Peru jako bohater
narodowy. W Limie na dworcu
wmurowano tablicę z odlanym
z brązu popiersiem Polaka. Płaskorzeźba Malinowskiego, wśród
innych płaskorzeźb znajduje się
też na kolumnie na placu Plaza
Dos de Mayo. W końcu pomnik
budowniczy Centralnej kolei
Transandyjskiej niejako „zawisł”
w 1999 roku, na przełęczy Ticlio
(4818 m n. p. m.), w najwyższym
punkcie trasy kolejowej przez
Andy.
Adam Stanisław Hipolit Ernest
Nepomucen był człowiekiem niezwykle skromnym. Podolanin,
Wołyniak, patriota, inżynier, bo-

/ Odcinek od Limy do La Oroya jest wyczynem inżynieryjnym. Szyny wznoszą się do
wysokości 4 818 metrów.

CAL-

Po uzyskaniu przez kraje Ameryki Południowej w tym Peru i
Chile niepodległości Hiszpanie
utracili wpływy, a tym samym
korzyści gospodarcze z uzyskiwania zasobów mineralnych. W
1864 roku Hiszpanie zajęli peruwiańskie wyspy Chincha, na których znajdowały się bogate złoża
guana. Guano – odchody ptaków
gromadzące się od wieków na powierzchni ziemi lub w jaskiniach.
Pokłady guano to cenny nawóz
naturalny. Rok później Peru wy-

/ Pomnik Ernesta Malinowskiego na przełęczy Ticlio Autor: kot.peterr

/ kolej transandyjska wikipedia Wiadukty kolejowe Ernesta Malinowskiego

Nie ożenił się, nie miał rodziny.
Zawsze uprzejmy, prowadził dom
otwarty. Zmarł 2 marca 1899 r. w
stolicy Peru, Limie. Pochowany
na cmentarzu Presbitero Maestro.
Kolej transandyjska, którą niejako stworzył uznawana jest po dziś
dzień za arcydzieło dziewiętnastowiecznej inżynierii. Do 2006
roku była to najwyżej na swiecie
położona kolej, do czasu powsta-

hater obrony Callao w 1866, budowniczy kolei w Peru i Ekwadorze, projektant i twórca Centralnej
Kolei Transandyjskiej, członek
korespondent Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego
w Rapperswilu. ALE NADE
WSZYSTKO POLAK, WIELKI
POLAK.
Ryszard Frączek
kontakt@naszekresy.pl
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”Małe piwo”z dużą ilością piany
Bogusław Szarwiło
W czasach siermiężnego PRL-u
piwo z beczki było bardzo popularne, chociażby dlatego, że kontynuowano dawną tradycję. Było
też wielu smakoszy tego złotego
trunku, którzy uważali, że piwo
bez piany jest nic nie warte. Natomiast sprzedawcy piwa wydobywający ten trunek z beczek przy
pomocy specjalnych pompek,
„kręcili lody” (dorabiali do państwowej pensji) , jak się wtedy potocznie mówiło, na tym interesie.
W PRL-u jak wiadomo wszystko,
albo zdecydowana większość,
była w rękach państwa, w tym
handel. Ale pamiętam jako dziecko, że lody kupowaliśmy u niepełnosprawnej Babci na ulicy która kręciła te lody ręcznie w domu,
stąd zapewne to powiedzenie, bo
robiła to jakby nie było nielegalnie. Tyle jednak tytułem wprowadzenia i wyjaśnienia skąd wziął
się tytuł tego artykułu. Jakiś czas
temu zadzwonił do mnie znajomy
polecając mi „Warszawską gazetę” nr.36 (690) z 4-10 września
2020 r. Prawdę mówiąc kupiłem
ją zaciekawiony artykułem Stanisława Srokowskiego „ POCZĄTKI UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA” ( str. 13). Przeczytałem do końca i niestety nie
znalazłem znanego zwrotu „ciąg
dalszy nastąpi”, a tego po tytule
pisanym dużymi literami można
by się spodziewać. Zawartość artykułu okazała się nie adekwatna
do tytułu. Znając wiele wystąpień
pana Srokowskiego w tym temacie, z którymi nie zawsze się
zgadzałem, byłem bardzo zaskoczony, że nie znalazłem ani słowa

np. o zbrodniach popełnionych
przez nacjonalistów ukraińskich
na Polakach, mieszkańcach wsi
Sławentyn położonej w dawnym powiecie podhajeckim województwa tarnopolskiego, w
szczególności o masakrze dokonanej w nocy z 17 na 18 września
1939. Opisane wspomnienia ojca
pana Srokowskiego to jedynie
czubeczek góry lodowej. Takich
zbrodni na żołnierzach było dziesiątki jeśli nie setki. Do tego dochodzą jeszcze mordy dokonane
na uciekinierach z Polski centralnej i ludności cywilnej Kresów.
Na pewno ktoś kiedyś napisze o
tym książkę. Miałem wrażenie,
że ktoś skrócił autorowi artykuł,
ucinając wszystko to co najważniejsze. Inaczej mówiąc wydawca
zaserwował czytelnikom właśnie
„małe piwo” robiąc dużo piany w
tytule. Nie jako na potwierdzenie tego na stronie 23 znalazłem
materiał zatytułowany: „WSPIERAJ WOLNE MEDIA”. W podtytule napisano, że „Niezależne
dziennikarstwo wymaga odwagi i
wsparcia polskich Czytelników”.
Bez wątpienia w tych słowach jest
wiele prawdy, ale pod warunkiem,
że wydawcy nie „kręcą lodów”
sprzedając polskim Czytelnikom
„dużo piany” z małą zawartością
prawdy. Na tej samej stronie znajduje się między innymi reklama
miesięcznika „Zakazana Historia”. Tu również za podpowiedzią
znajomego skusiłem się na kupno
numeru z marca 2020 -NR. 03
(78) i kwietnia NR. 04 ( 79). W
marcowym wydaniu na str. 6583, Dominik Kuciński zamieścił

artykuł:
„RZECZPOSPOLITA
ZASMYCKA NADCIĄGAJACA
FALA „. Dalszy ciąg tej historii
autor opublikował w kwietniowym numerze na str.65 - 83 nadając tytuł „RZECZPOSPOLITA
ZASMYCKA WALKA”. To dla
tych tytułów kupiłem te egzemplarze. A sprawa dotyczy rodzinnych stron mojej licznej rodziny
która brała udział w opisywanych
wydarzeniach. Nie powiem autor
nawet umieścił zdjęcie mojego
brata wujecznego S. Romankiewicza ps. „Zając”, na pogrzebie
którego doszło do proklamowania
przez ks. M. Żukowskiego tytułowej” Rzeczypospolitej Zasmyckiej”, skrawka wolnej polskiej
ziemi. Niestety autor o tym nie
wspomina , jak również o wielu
innych istotnych sprawach. Po
zapoznaniu się z publikowanym
materiałem stwierdziłem, że autor gdzieś liznął wiadomości, ale
żadnej nie doczytał do końca.
Nawiasem mówiąc pisząc o „Jastrzębiu”- por. W. Czermińskim
nawet nie zamieścił jego zdjęcia,
mimo wielu innych nie zawsze
związanych z tematem. Nie znam
autora p/w artykułu, chociaż muszę powiedzieć ma świetny styl,
gawędziarza i wielka szkoda, że
to co pisze nie zawsze jest prawdą. Dobry muzyk również popełnia takie błędy i wtedy nazywa
się to „chałturą”. Wracając do
gazety to na str. 64 marcowego
numeru ( 64 -kwietniowego) w
tekście zatytułowanym :” BĄDŹ
ŚWIADKIEM HISTORII! NAPISZ DO NAS!!!! „ znalazłem
między innymi zdanie: „Każdy

numer „Zakazanej Historii” trafia do Biblioteki Narodowej i bibliotek uniwersyteckich”. Zgroza,
ale tak na prawdę przeraziło mnie
jednak następne zdanie: „ Nawet
za następne 100 lat ktoś kto, tam
zajrzy, będzie mógł przeczytać...”
Co przeczytać? Nieprawdziwą
historię !!! W tym momencie postanowiłem skorzystać z zaproszenia (NAPISZ DO NAS!!!!) i
napisałem maila do Naczelnego
Redaktora: Aldony Zaorskiej. Zaprezentowałem nie tylko zastrzeżenia, ale podałem również linki
do artykułów prezentujących faktyczną historię „Rzeczypospolitej
Zasmyckiej”, opartych na rela-

cjach świadków minionego czasu
i miejsca. Niestety nie doczekałem się żadnej odpowiedzi. Brak
odpowiedzi, zgodnie z potocznym powiedzeniem, jest również
odpowiedzią. Dla mnie osobiście
jest to potwierdzenie przypuszczenia, że nie o prawdę tu chodzi
ale o kasę, której dostarczają naiwni czytelnicy ulegający magii
zamieszczanych tytułów, za którymi jak wynika z p/w nie kryją
się prawdziwe fakty. O reszcie artykułów w/w mediach nie wypowiadam się, albowiem jak mawia
przysłowie „nawet wśród kąkolu
trafia sie dobre ziarno”. Ale to już
inna bajka.

Od UWO do OUN i UPA. cz.1

Andrzej Łukawski
O ile znamy zbrodniczą działalność Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN) i jej zbrojnego ramienia jakim była Ukraińska Powstańcza Armia (UPA),
o tyle w niewielkim stopniu rozpowszechniamy wiedzę o haniebnym dorobku Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO), która
w 1929 roku weszła do frakcji
Bandery w OUN stając się „szkołą” dla zbrodniarzy tej frakcji oraz
UPA.

roku, w kulminacyjnym punkcie
wojny polsko-bolszewickiej?
Ukraińska Organizacja Wojskowa w roku 1929 weszła formalnie
w skład Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN), jednak do
1933 roku działała jako zakonspirowany i niezależny Referat Bojowy. Dopiero w tym roku Stepan
Bandera, jako nowy przewodniczący Egzekutywy Krajowej
OUN, zintegrował Referat Bojowy z resztą organizacji.

Ta nielegalnie działająca w II
RP organizacja -Ukraińska Organizacja Wojskowa (UWO),
ukr.
Українська
Військова
Організація, Ukrajinśka Wijśkowa Orhanizacija (УВО),- stała się
sabotażową i terrorystyczną organizacją oraz zapleczem kadr dla
członków ukraińskich bojówek i
-nie bójmy się tego słowa- ukraińskich morderców.

Do głównych, najważniejszych
celów stawianych sobie przez
UWO należały:

Czy to przypadek, że UWO została powołana w sierpniu 1920

* - zbrojna walka o utworzenie
niezależnego państwa ukraińskiego poprzez oderwanie od
Polski województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego[2]
* - zamachy terrorystyczne i sabotaże
* - działalność szpiegowska (w
tym i ta rzecz Niemiec)

* - różnego rodzaju szkolenia
wojskowe młodzieży, przede
wszystkim:
terrorystyczne,
szpiegowskie,
wywiadowcze,
dla prowokatorów i dywersantów (m.in. w szeregach Reichswehry)[3]
* - przeciwdziałanie porozumieniu Ukraińców z Polską.
W drugiej połowie sierpnia
1920r., gdy toczyły się rozstrzygające walki pod Warszawą i o
Lwów, opuściła wyznaczony rejon, grupa która liczyła 1,7 tys.
żołnierzy uzbrojonych w cztery
działa i osiemnaście KM. Dowodzeni byli przez gen. Antin
Krausa. Oddział ten skierował się
na Pokucie, gdzie wybuchło antypolskie powstanie w okolicach
Krasnego, a następnie przeszedł
granicę z Czechosłowacją. (CAW,
Oddz. II NDWP, t. 10, Meldunek
specjalny Oddz. II Dowództwa
Frontu Południowego dla Oddz.
II NDWP z 1 IX 1920 r. w sprawie dezercji części żołnierzy 5.

Ukraińskiej Dywizji Strzeleckiej.
)
Dlatego nie bez znaczenia w
powołanej 31 sierpnia 1920 w
Pradze, na I Zjeździe Zagranicznym Przedstawicieli Ukraińskich
Organizacji Wojskowych było
uczestnictwo
przedstawicieli
Korpusu Strzelców Siczowych,
Ukraińskiej Armii Halickiej
(głównie jej 6 Brygady), Związku
Oficerów Ukraińskich z Wiednia,
tzw. „sotni robotniczych” z Rusi
Zakarpackiej oraz emigracji ukraińskiej z Ameryki.
Na czele utworzonego Kolegium
Naczelnego UWO stanął sotnik
Osyp Nawroćkyj a członkami tegoż jolegium zostali: : Mychajło
Matczak, Jarosław Czyż, Jurij Polianśkyj i Wołodymyr Cełewycz.
20 lipca 1921 roku władzę w
organizacji objął Jewhen Konowalec. Szefem sztabu był ppłk
Jurko Otmarsztejn, zajmował
się on równocześnie organizacją

działania UWO na terenie USRR.
Podobną działalność prowadził
również jego zastępca ppłk Jurko
Tjutjunnyk oraz oficerowie: Iwan
Andruch, M. Opoka, W. Romanyk, Nerosłyk, Reszetuch. Pierwsi dwaj zostali zabici w Kijowie
po wykryciu Centralnego Ukraińskiego Komitetu Powstańczego.
W jednym z artykułów (Stosunki
polsko-ukraińskie od epoki unii
lubelskiej do 1945 roku, str. 340344) opublikowanym w 1999 r. w
ramach zbiorowej pracy historyków pt. „Europa NIE prowincjonalna”, Ryszard Torzecki twierdził, że:
„mordy na Polakach nie były
planowym działaniem UPA, a
jedynie próbą wyrugowania z
ziem. Zaprzeczają temu dowody
znajdujące się w archiwach SBU
w postaci rozkazów dowództwa
grupy UPA-Północ, a zwłaszcza
tajna dyrektywa dowódcy grupy
UPA-Piwnycz, Dmytra Klaczkiwskiego, której dowód istnienia został opublikowany w pracy
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/ Jewhen Konowalec Євген Коновалець jako dowódca Korpusu Strzelców Siczowych

zbiorowej polskich historyków,
pod redakcją Władysława Filara
„Przed Akcją Wisła, był Wołyń”
(Warszawa 2000, s. 38). 1)
Od początku swojego istnienia,
Ukraińska Organizacja Wojskowa
prowadziła działalność przeciwko
państwu polskiemu. Największe
nasilenie jej akcji terrorystycznych i dywersyjnych miało miejsce w roku 1922 i 1930 podczas
tzw. pierwszego i drugiego wystąpienia UWO).
Najważniejsze akcje UWO:
*- 25 września 1921 – nieudany
zamach na Naczelnika Państwa
marszałka Józefa Piłsudskiego i
wojewodę lwowskiego Kazimierza Grabowskiego,
* - maj 1922 – zniszczenia w
okolicach Przemyśla (spalenie magazynów wojskowych,
uszkodzenie linii kolejowej i sieci telegraficznej),
* - lato 1922 – dokonanie około 300 aktów sabotażu i dywersji, w tym 129 podpaleń stogów
zboża i budynków gospodarczych w polskich folwarkach[9],
* - 15 października 1922 – za-

mach i zamordowanie ukraińskiego nauczyciela i poety Sydora Twerdochliba (kandydata
bloku „chliborobów” do Sejmu
RP w wyborach 1922 roku,
działającego na rzecz zbliżenia
polsko-ukraińskiego) na stacji
Sapieżanka,
* - 1922 – wysadzenie składu pocisków artyleryjskich w Rzeszowie, wysadzenie mostu kolejowego w Jaworowie, zniszczenie
urządzeń wodnych w Lubaczowie, akty dywersyjne na kolei:
na linii Lwów – Bóbrka (zniszczenie aparatury sygnalizacyjnej i łączności telefonicznej),
koło Gródka Jagiellońskiego
(rozkręcenie szyn), zniszczenie
słupów telefonicznych na linii:
Stanisławów – Kołomyja, Lwów
– Sapieżanka, Lwów – Żółkiew,
* - 30 maja 1924 – napad na ambulans pocztowy pod Kałuszem,
* - 30 sierpnia 1924 – zamordowanie Sofrona Matwijasa,
matematyka, dyrektora utrakwistycznego żeńskiego seminarium nauczycielskiego w
Przemyślu.
* - 5 września 1924 – wrzucenie
petardy prochowej pod powóz
przebywającego we Lwowie

/ Paszport Litwy wystawiony dla Jewhena Konowalca. - By Qypchak - Praca własna.
Музей УНР (Київ), Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=37962567

prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego;
* - 29 września 1924 – próba napadu na ambulans pocztowego
na trasie Dunajów – Pomorzany
w powiecie zborowskim, ostrzelanie polskich funkcjonariuszy
Policji Państwowej,
* - 28 listopada 1924 – napad na
ambulans pocztowy pod Kałuszem,
* - 27 marca 1925 – napad na
Pocztę Główną we Lwowie, zrabowano 32 500 złotych.
* - lato 1925 – napad na ambulans pocztowy pod Bohorodczanami, napad na urząd skarbowy w Dolinie, napad na urząd
skarbowy w Śremie,
* - 19 października 1926 – zamordowanie lwowskiego kuratora szkolnego Stanisława Sobińskiego,
* - 7 września 1929 – zamach
bombowy na budynek dyrekcji
Targów Wschodnich we Lwowie; uszkodzenie budynku, trzy
osoby ranne,
* - 6 marca 1929 – napad członków UWO-OUN na listonosza
Franciszka
Kochanowskiego
we Lwowie. Listonosz wyrwał
się napastnikom i zbiegł alarmując policję. Jeden z napastników został zatrzymany w czasie pościgu, drugi postrzelony w
czasie pościgu zmarł z odniesionych ran,
* - 30 lipca 1930 – napad na ambulans pocztowy pod Bóbrką,
rabunek 26 tys. złotych z transportu pocztowego, zabito konwojującego policjanta Józefa
Molewskiego,
* - 28 października 1930 – napad na ambulans pocztowy w
okolicach Bełza, zrabowano
13.720 zł, zabito jedną osobę, a
ciężko raniono drugą (konwojenta).
UWO aktywnie działało na
wsiach. Członkowie UWO specjalizowali się także m.in. w rozprowadzaniu wśród ukraińskich
chłopów nielegalnych broszur
instruktażowych i propagandowych w których uczono prowadzenia działalności terrorystycznej i sabotażowej. Pod okupacją
Niemiecką ale jeszcze przed powstaniem UPA, ta akcje zebrały
„krwae żniwo” o czym pisaliśmy
w poprzednich numerach KSI.
UWO miało też swoją konspiracyjną prasę która ukazywała się
pod zmienionymi tytułami dla zakamuflowania ich treści, np.: Gospodarstwo wiejskie, Gimnastyka
i jej wpływ na zdrowie, Żywoty
świętych.
Ukraińcy z UWO dopuszczali się
także innych licznych akcji sabotażowych takich jak:
zrywaniem łączności telefonicznej i telegraficznej, rozsyłania
anonimów z groźbami do osób
lojalnych wobec państwa polskiego, niszczenie mienia publicznego, znieważanie polskiego godła
państwowego, bojkot uroczystości państwowych, kolportaż nielegalnych druków gloryfikujących
członków UWO.
Zarówno UWO jak i pźniejsza
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/ Defilada 6 SDS przed Symonem Petlurą, Berdyczów, kwiecień 1920. Autor Nieznany
- http://g.io.ua/img_aa/large/2687/07/26870736.jpg From Museum of the People’s Republic in Kiev (Closed in 2011)

OUN, w swoich działaniach propagandowych podkreślali prawa
do niepodległościowego bytu i
walki z bronią o jego zdobycie.
Greckokatolicki biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn o
takich postawach pisał w swojej pracy „Problem ukraiński”w
roku 1932 w której przekonywał,
że: przyjęcie przez Ruś chrztu z
Bizancjum, a nie z Rzymu, było
wielkim nieszczęściem, gdyż
sprawiło, że podstawowe prawdy
wiary nie stały się zarazem zasadami postępowania wiernych
w życiu codziennym, oraz, że:
nacjonalizm ten należy uważać
za największą aberracje umysłu
ludzkiego, za coś gorszego od pogaństwa. Jest on najstraszniejszą
nowoczesną herezją.
Trudno się nie zgodzić z biskupem Chomyszynem tym bardziej,
że dzisiejsza narracja probanderowskich środowisk niczym nie
nie odbiega od tej głoszonej przez
ich poprzedników.
Ci z kolei (poprzednicy) w 1930
roku w znajdującym się w Archiwum MSWiA tekście Dmowskiego -Archiwum MSWiA, sygn.
K-458 - zostali poddani ostrej
krytyce który to w kwestii ukraińskiej napisał tak:
Nie ma siły ludzkiej, zdolnej
przeszkodzić temu, ażeby oderwana od Rosji i przekształcona
na niezawisłe państwo Ukraina
stała się zbiegowiskiem aferzystów całego świata, którym dziś
bardzo ciasno jest we własnych
krajach, kapitalistów i poszukiwaczy kapitału, organizatorów
przemysłu, techników i kupców, spekulantów i intrygantów,
rzezimieszków i organizatorów
wszelkiego gatunku prostytucji:
Niemcom, Francuzom, Belgom,
Włochom, Anglikom i Amerykanom pośpieszyliby z pomocą
miejscowi lub pobliscy Rosjanie,
Polacy, Ormianie, Grecy, wreszcie najliczniejsi i najważniejsi ze
wszystkich Żydzi. Zebrałaby się
tu cała swoista Liga Narodów…
i dalej:
Te wszystkie żywioły przy udziale
sprytniejszych, bardziej biegłych
w interesach Ukraińców, wytworzyłyby przewodnią warstwę, elitę
kraju. Byłaby to wszakże szczególna elita, bo chyba żaden kraj
nie mógłby poszczycić się tak bogatą kolekcją międzynarodowych

kanalii.
Dmowski jak Nostradamus przepowiedział to z czym dzisiaj
mamy do czynienia i niestety
to się sprawdza. Sprawdza się
to zwłaszcza z wymienionymi
wcześniej dwoma ostatni celami
UWO.
W sieci widzimy jak ukraińska
młodzież od najmłodszych lat
wychowywane jest w duchu banderowskiej ideologii opartej na
wrogości do Polaków ale umiłowania dla przodków wywodzących się m.in. z SSGalizjen.
Żródła:
1. Torzecki w artykule pisał: Często słyszy się, że konfrontacja
była planowym działaniem Ukraińców, którzy chcieli całkowicie
pozbyć się Polaków, mordując
ich, na co dziś nie mamy żadnych dowodów. Ukraińcy podjęli decyzję usunięcia Polaków ze
spornych terenów przez ich wyrugowanie a nie wymordowanie.
Dopiero kiedy się to nie powiodło, a Polacy nie chcieli opuścić
terenów doszło do użycia siły.
Por. Władysław i Ewa Siemaszko,
„Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 19391945”, s. 20 i 31
2. Roman Wysocki, Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów w
Polsce 1929-1939, Lublin 2003,
Wyd. UMCS s. 283;
Grzegorz Motyka, Od rzezi
wołyńskiej do akcji „Wisła”.
Konflikt polsko-ukraiński 19431947, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2011, ISBN 978-83-0804576-3, s. 16.
Karol Grunberg, Bolesław Sprengel, Trudne sąsiedztwo, Warszawa 2005, s. 355, 358-359, 372,
422-423
Любов Цегельська ДЕРЖАВНА
ЖІНОЧА
ВЧИТЕЛЬСЬКА
СЕМІНАРІЯ В ПЕРЕМИШЛІ,
Swoboda, dziennik ukraiński Jersey City i New York, nr 178, 18
września 1984.
Agnieszka Biedrzycka, Kalendarium Lwowa 1918-1939, Kraków
2012, wyd. Universitas, ISBN
97883-242-1678-9, s. 252.
Robert Litwiński, Policja wobec
UWO i OUN w II Rzeczypospolitej, Biuletyn IPN, nr 12 (121).
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Jądro ciemności B. Huka cz. I
Stanisław Żurek

Bohdan Huk: Ukraina. Polskie
jądro ciemności. Stowarzyszenie
Ukraińskie Dziedzictwo; Przemyśl 2013
Autor zaczyna służącym za motto
tekstem: „Pacyfikacje Ukraińców
to była normalna eksterminacja.
Bez komór gazowych, ale palili im
wsie, zabijali ludzi… Te wszystkie
hece antyżydowskie i antyukraińskie zaczynały się właśnie od
kościołów…” Marek Edelman,
jeden z dowódców żydowskiego
powstania w getcie warszawskim
w 1943 r. (M. Edelman, Prosto się
mówi, jak się wie, opr. P. Sawicka,
K. Burnetko, Warszawa 2013, s.
35, 64.)
Paula Sawicka, to w latach 2004–
2014 prezeska zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.
Mówi o Edelmanie: „Marek był
wyznawcą Jacka Kuronia. Uważał, że to człowiek opatrznościowy,
wizjoner.” Krzysztof Brunetko, to
współautor wywiadu z Januszem
Onyszkiewiczem. M. Edelman
przebywał w latach 1943 -1944 w
Warszawie, walczył w Powstaniu
w Getcie i w Powstaniu Warszawskim, zapewne więc „wiedzę” o
genocidum atrox czerpał od Kuronia i Onyszkiewicza. Dziwi, iż nie
widział, że w warszawskim getcie
strażnikami byli Ukraińcy, a także
z nimi walczył w Powstaniu Warszawskim, m.in. z sotnią Diaczenki. Oczywiście, że „Pacyfikacje”
(...) DOKONANE PRZEZ (…)
„Ukraińców to była normalna eksterminacja. Bez komór gazowych,
ale palili im wsie, zabijali ludzi...
W taki sposób Ukraińcy spalili
około 4 – 5 tysięcy polskich wsi,
nie zawsze wcześniej zabijając
ludzi w okrutny sposób, ale często paląc w domach żywcem całe
rodziny. Także dalsza część zamienia katów w ofiary, bo w rzeczywistości: „Te wszystkie hece antyżydowskie i ANTYPOLSKIE zaczynały się właśnie od kościołów…”
Było to co najmniej 59 kościołów i
klasztorów, wewnątrz których bojówki OUN i UPA oraz SS „Galizien – Hałyczyna” dokonały rzezi
ludności polskiej i jej spalenia razem z Domem Bożym, w którym
zgromadzili się na modlitwę (w
kilku kościołach spalili ich żywcem). Wcześniej Niemcy rękami
ukraińskiej policji dokonali Holokaustu na ludności żydowskiej na
Kresach. B. Huk nie wie też, kto
stanowił większość obsady strażników w obozach zagłady, choćby
w Sobiborze i w Treblince?
Omówienie książki B. Huka opatruję mottem:
„Złymi świadkami są oczy i uszy
temu, kto ma duszę barbarzyńca”.
(Heraklit z Efezu)
We „Wstępie” do książki B. Huk
pisze:
„Celem tej książki nie jest oskarżanie polskiej przeszłości. Zasadniczo ważne jest natomiast
rozważenie sposobów i następstw
polskiej obecności na Ukrainie w
XIV–XXI w. Uważam, że istnieje
problem polskiej odpowiedzialności za zło wyrządzone Ukraińcom
i Ukrainie. (s. 14)

B. Huk „nie oskarża polskiej przeszłości”, on tylko uważa, że „istnieje problem”. I nim się zajmie.
Aczkolwiek Polska chyba nie
wyrządziła mu, jako Ukraińcowi
mieszkającemu w niej od urodzenia, żadnego zła. Na pewno nie
żyje biednie i nie chodzi głodny.
Urodził się 1 maja 1964 roku w
Morągu, jego rodzina została przesiedlona z Podkarpacia, ale już w
1975 wraz z rodzicami zamieszkał w Komańczy, pow. Sanok.
Ukończył w 1990 roku . filologię
ukraińską na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 roku mieszka
w Przemyślu, jest dziennikarzem
ukraińskiego pisma Nasze Słowo, dużo publikuje, wydał m.in.
5 tomów pt. „Zakerzonia. Wspomnienia żołnierzy UPA. Działacz
Związku Ukraińców w Polsce. Jest
przewodniczącym Stowarzyszenia
Ukraińskie Dziedzictwo. Dr. hab.
Elżbieta Katarzyna Dzikowska
pisze: „Bogdan Huk, z wykształcenia filolog, tłumacz, publicysta
i działacz społeczny, zasłużony
w zbieraniu i publikowaniu świadectw pamięci członków UPA,
jako historyk jest amatorem, a jego
książkowa publikacja Ukraina.
Polskie jądro ciemności ma ambicje uczestnictwa przede wszystkim
w bieżącym sporze politycznym
(wywołanym m.in. przez społeczny rezonans badań Grzegorza Motyki) i polsko-ukraińskich sporach
o pamięć, co uwidoczniło się w jej
recepcji, również wśród młodego
pokolenia historyków na Ukrainie.
Polski dyskurs kolonialny, jakkolwiek polska dominacja na Ukrainie należy poniekąd do najstarszych historycznych zjawisk, nie
występuje w XIX wieku samotnie,
lecz skazany jest na konfrontację z
silniejszymi rywalami. Jeśli wyjść,
jak czyni to Jarosław Hrycak, od
kategorii etnosu, to w XIX wieku
terytoria zamieszkiwane w zwarty
sposób przez nosicieli ukraińskiego etnosu, sytuowały się w obrębie
imperialnych ambicji wielu dzisiejszych europejskich państw, w
samym obrębie ówczesnych Austro-Węgier są to dzisiejsze Słowacja, Czechy, Rumunia, Węgry,
Polska i Austria. Takie nazwy jak
Małorosja, Noworosja, Galicja,
Małopolska Wschodnia czy Zakerzonie, choć szukają swojej historycznej legitymizacji, najczęściej
w średniowiecznej Rusi Halickiej,
są w istocie wytworem kolonialnych dyskursów.”
„Zadaję pytanie o to, z jakiego
powodu przodkowie dzisiejszych
Polaków nie chcieli pamiętać o
podboju Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, dlaczego nie zdobyli się na refleksję nad traumą
pańszczyzny, dlaczego nie pomyśleli o następstwach podboju Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.” (s. 14)
Nestor, mnich z monasteru pieczerkiego (ok. 1050 - 1114) w
swojej kronice (latopisie) Powieść minionych lat (Повѣсть
времяньныхъ лѣтъ),
napisanej ok. 1113 podaje: „Roku 6489
(981). Poszedł Włodzimierz ku
Lachom i zajął grody ich: Przemyśl, Czerwień i inne grody, które
do dziś dnia są pod Rusią. Tegoż
roku i Wiatyczów zwyciężył i nałożył na nich dań od pługa, jaką i

ojciec jego brał.” W czasie wyprawy wojennej w 1018 r. odbił
je Bolesław Chrobry, więc to była
ta napaść na „ukraińskie rdzenne
ziemie” - odbicie swojego zagrabionego terenu? Kronikarz Nestor
podaje dalej: „Roku 6539 (1031).
Jarosław i Mścisław zebrali wojów mnogich, poszli na Lachów i
zajęli Grody Czerwieńskie znowu,
i spustoszyli ziemię lacką, i mnóstwo Lachów przywiedli, i rozdzielili ich. Jarosław osadził swoich
nad Rosią, i są do dziś.” „Informacje te, których ścisłości nie ma
żadnego powodu kwestionować,
dają odpowiedź na zajmujące nas
tu pytania: wynika z nich jasno, że
tereny od Grodów Czerwińskich
aż po ziemię Przemyską łącznie
były pierwotnie polskie – chyba
nie tylko politycznie – i że przynależność ich polityczna na przełomie w. X–XI była zmienna, zanim
ostatecznie po r. 1031 nie utrwaliła
się w rękach Rusi, za czym z natury rzeczy poszło ich etniczno-językowe zruszczenie, do którego
przyczyniło się z pewnością uprowadzenie licznych jeńców polskich na Ruś, co wyraźnie podnosi
kronikarz, opowiadając, że jeńcy
ci osadzeni przez Jarosława nad
rzeką Roś, przebywają tam jeszcze
za jego czasów. W ramach tych
dziejów mieści się najprawdopodobniej zatrata plemienia Lędzian,
które tworzyło jak o tym zdają się
świadczyć wszystkie powyższe
dane, pierwotne ogniwo pograniczne polskie od strony ruskiej.
Ogniwo to wraz ze swoim – może
być, przejściowym – narzeczem
zostało usunięte, częściowo zapewne wchłonięte przez tę historycznie wyraźnie poświadczoną
ekspansję żywiołu ruskiego ku
zachodowi. (T. Lehr-Spławiński,
Lędzice – Lędzianie – Lachowie
[w:] Opuscula CasimiroTymieniecki septuagenario dedicata,
Poznań 1959, s. 204 – 205). Historycy ukraińscy kronikę Nestora
chyba znają, czyżby więc mieli
problemy z rozumieniem treści
tekstu? W tym kontekście za poważniejsze „naukowo” trzeba by
uznać argumenty historyków III
Rzeszy, którzy dowodzili, że tereny Galicji Wschodniej etnicznie są
niemieckie, gdyż onegdaj (II wiek
przed Chrystusem) zamieszkiwały
je przez jakiś czas plemiona germańskie Gotów. Ani wówczas, ani
dość długo jeszcze, nie funkcjonowało pojęcie „narodowości”, czy
„państwowości” danych terenów.
Były natomiast „ziemie rodowe”,
czy też „ziemie księstwa:” oraz
sprawy ich dziedziczenia. Potem
tereny Rusi Kijowskiej podbili Litwini dochodząc do Morza Czarnego, nie „Lachy”, czyli Polacy. To
po walce z Litwinami Kazimierz
Wielki przyłączył do Polski Ruś
Halicką ze Lwowem i część Podola, a następnie królowa Jadwiga w
1387 roku należną jej dziedzicznie
od Węgier Ruś Czerwoną, usuwając węgierskich urzędników.
„Co sprawia, że współcześni Polacy zachowują się tak, jakby nie
dotyczyły ich zbrodnie popełnione
przez oddziały polskie na Ukraińcach w Terce, Pawłokomie, Piskorowicach, Małkowicach, Sahryniu,
Szychowicach i setkach innych
miejscowości, w tym na Wołyniu?

Dlaczego w ich państwie możliwe
były zbrodnie typu nazistowskiego
na Ukraińcach – między innymi
spalenie żywcem w lipcu 1946 r.
przez żołnierzy armii polskiej kilkudziesięciu ukraińskich kobiet i
dzieci we wsi Terka koło Leska?”
(s. 14)
Huk „nie zauważył”, że przed
Terką i innymi wsiami ukraińskimi było więcej wymordowanych
i spalonych wsi polskich już w
wrześniu 1939 roku, że w 1943
roku zaczęło się genocidum atrox,
że w wymienionych przez niego
wsiach mieszkali ukraińscy zbrodniarze, którzy wcześniej wymordowali swoich sąsiadów, Polaków
i zbrodnie te kontynuowali w okolicznych wsiach; były to więc odwety i akcje wyprzedzające – a nie
zaplanowana i realizowana czystka etniczna. „W tym na Wołyniu”?
- Huk przypisał ludności polskiej
narodowość ukraińską? „Kilkadziesiąt ukraińskich kobiet i dzieci
we wsi Terka”, to dokładnie dwadzieścia osób rozstrzelanych bądź
zabitych wrzuconymi do domu
granatami, których ciała spłonęły w podpalonej chacie wiejskiej.
Była to zbrodnia, której nie należy
nadmierną egzaltacją deprecjonować.
„Należy zastanowić się, czy utrata niepodległości przez państwo
polskie pod koniec XVIII w. może
unieważnić to, że wcześniej to ono
zniszczyło państwo ukraińskie i
przez 600 lat udaremniało Ukraińcom odzyskanie niepodległości.
(s. 15)
Przez 600 lat „Ukraińcami” była
polska i rusińska szlachta mieszkająca na Kijowszczyźnie. Jeszcze
24 lutego 1831 roku w Czerniawce
na Kijowszczyźnie odbył się Walny Zjazd Ukraińców, na którym
Wincenty Tyszkiewicz obwołany
został Naczelnikiem Ukrainy, natomiast 22 marca na zjeździe w
Michałówce obwołany został także Naczelnikiem Podola. W maju
1831 roku powstańcy listopadowi
walczyli na Kijowszczyźnie i Żytomierszczyźnie, czyli na Ukrainie
i Podolu m.in. 14 maja pod Daszowem, 17 maja we wsi Tywrów
nad rzeką Boh, 19 maja we wsi
Obodne (odnieśli zwycięstwo), 22
maja zdobyli miasteczko Bar, 23
maja ponieśli klęskę we wsi Majdanek koło Żytomierza. Ciekawe
wspomnienia o tych wydarzeniach
można przeczytać w książkach:
„Pamiętniki o powstaniu Litwy i
Ziem Ruskich” , opr. F. Wrotnowski. Tom IV i V :”Powstanie na
Wołyniu, Podolu i Ukrainie etc.”.
Oraz: „Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831, podług podań...”. Tom 2. Opr. Feliks
Wrotnowski.
„Rozbiory Ukrainy, dokonane
przy współudziale państwa polskiego, były trwalsze i pociągnęły
za sobą tragiczniejsze skutki niż
rozbiory Rzeczypospolitej. Wielki
Głód, za dopuszczenie do którego
część odpowiedzialności ponosi II
Rzeczpospolita, postawił pod znakiem zapytania samo istnienie narodu ukraińskiego.” (s. 15)
Rzeczpospolita Obojga Narodów
współdziałała z Rosją i Austrią

w tragedii rozbiorów Ukrainy
– aczkolwiek takie państwo nie
istniało; bo chyba nie chodzi Hukowi o dzielnicę znajdującą się
na Kijowszczyźnie i Żytomierszczyźnie? Natomiast II Rzeczpospolita jest współodpowiedzialna
za Wielki Głód, gdzie ofiarą padła
także ludność polska! To istne rewelacje „historiografii wg Huka”!
W rozdziale pierwszym”Zarys
krajobrazu”, w części „W stronę
historiografii rozumiejącej” Huk
pisze: „Rzecz jasna, także nacjonalizm uważam za konstrukt
kulturowy, a zbrodnie popełniane
w imię narodu i jego imieniem
usprawiedliwiane lub w jego imieniu zapominane, postrzegam jako
przyczynowo zależne od treści
kultury. /.../ W mojej „prozie historycznej” połączyłem opowieść o
motywach polskiej zbrodni kulturowej i aktach ludobójstwa na Rusinach/Ukraińcach z refleksjami
na temat sposobów konstruowania obrazu ukraińskiej przeszłości
przez historiograficzne piśmiennictwo polskie.” (s. 23)
Wytworem jakiej kultury było
utworzenie narodu ukraińskiego
i sobornej Ukrainy z jej „etnicznym” terytorium, bez czyżyńców, „czystej jak szklanka wody”,
opracowanie i przeprowadzenie
ludobójstwa okrutnego? W swojej
„prozie historycznej” Huk chce
połączyć motywy „polskiej zbrodni kulturowej” z „aktami ludobójstwa na Rusinach/Ukraińcach”,
a ponieważ nic takiego nie miało
miejsca, nie jest to żadna „powieść
historyczna” ale zakłamana „powieść sciente fiction”.
„Istotne znaczenie posiadają klasyczne formuły metodologiczne
nurtu postkolonialnego, chociażby
takie jak „Can the Subaltern Speak?” Gayatri Chakra vorty Spivak
czy „Margines jako miejsce radykalnego otwarcia” bell hooks oraz
wiele innych..” (s, 24)
Te „teorie postkolonialne” w żadnym stopniu nie odnoszą się do
Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
dotyczą innych narodów i sytuacji.
Ale Huk w swojej historiografii
przyjął „polski kolonializm i postkolonializm” i przytacza dziesiątki
autorów insynuując, że ich prace
absorbował ten problem. Nie jest
to więc w żadnym wypadku „historiografia rozumiejąca” ale „rozumiejąca inaczej”.
„Wynika więc kwestia, czy w kulturze, społeczeństwie i państwie
polskim w stosunku do Rusinów/
Ukraińców istniały etnobójcze
koncepcje „ostatecznego rozwiązania”, czy też ich nie było, a
tragedia ukraińskiej wsi Terka w
1946 r. to odosobniony przypadek
ludobójstwa w historii kolonializmu polskiego.” (s. 25)
„Etnobójcze koncepcje” opracował Dmytro Doncow, a realizowały je OUN i UPA, w stosunku do
„cużyńców” ((głównie Polaków).
Ale nie tylko. Czesław Partacz
pisze: „Ideologia ukraińskiego
integralnego nacjonalizmu, czyli
wielkie otumanienie galicyjskich i
wołyńskich Ukraińców, doprowadziła do ich stopniowej dehuma-
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nizacji. Ta dehumanizacja spowodowała, że dla nich Polacy, Żydzi
i Rosjanie, czyli czużyńcy nie do
końca byli ludźmi. Propaganda
OUN zrobiła z nich przedmioty,
którymi trzeba gardzić i ich nienawidzić. Kiedy tych czużyńców
propaganda banderowska i zachęty kleru do wyplenienia kąkolu z
ukraińskiej pszenicy przerobiła na
zwykłe chwasty i robactwo, wieśniacy ukraińscy mogli ze spokojnym sumieniem już ich mordować. Popatrzmy więc jak wygląda
ta przerażająca statystka zbrodni
na duchowych przywódcach Polaków kresowych! Silnym motywem zbrodni była też zwykła grabież, czyli pożądanie łupów, jak za
czasów hajdamackich. Dlatego zaraz za zabójcami podążały kobiety i wyrostki ciągnąc wozy, które
były wypełniane dobrami zrabowanymi pomordowanym. Istniało
też swoiste „wspólnictwo zbrodni”, czyli włączenie członków rodzin mordujących przez zawłaszczenie zagrabionego dobytku,
nawet odzieży. Jak potępiać syna,
brata, jeżeli osiągnęło się samemu
zyski z jego mordów?” Członkowie OUN stanowili „gwardię”,
nazywaną przez Doncowa „mniejszością inicjatywną”, która wobec reszty narodu ukraińskiego
(zwanego przez tegoż Doncowa
„czernią”, „bydłem”), stosowała
„twórczą przemoc”. Rolę tej nacjonalistycznej elity („mniejszości
inicjatywnej”) rozumiał następująco: „ustanawia ona swoją prawdę,
jedyną i nieomylną, młotem wbija
tę wiarę i tę prawdę w zbuntowane
mózgi ogółu, bezlitośnie zwalczając niedowiarków”. „Etnobójcze
koncepcje” OUN dotyczyły więc
także Ukraińców.
„Przypuszczenie stanu niezaludnienia kolonialnej peryferii było
obowiązkiem wobec zaludnionej,
a nawet przeludnionej metropolii.
Postulat pustki można było łatwo
przekuć w ujarzmienie autochtonów, jeśli ci niespodziewanie zostaliby odkryci i czyniliby opór
imperatywowi polskiej wyobraźni,
zadającej stare, samolegitymizujące się pytanie kolonizatora: „dlaczego ty, rdzenny mieszkaniec, tutaj jesteś?” (s. 28)
Nie zostali „odkryci”, zostali sprowadzeni, głównie przez rusińskich
właścicieli majątków z „przeludnionej metropolii” i osiedleni,
aczkolwiek nie jako „Polacy”, bo
chłop pozbawiony był „narodowości”, ale jako podwładni, pracownicy pańszczyźniani. Nie tylko
chłopi, ale także do pracy we dworach, jako cieśle, kowale, stangreci, ogrodnicy, itp. Ponieważ „pan”
stawiał im prawosławną cerkiew i
zatrudniał „batiuszkę”, przyswoili sobie język starocerkiewny. To
różni przywódcy buntów (głównie
Kozaczy i w większości rodem
z Korony, „odkryli ich” już jako
„prawosławnych Rusinów” przeciwko „polskim panom”, chociaż
ci „panowie” w większości byli
Rusinami. Wykorzystali to także
prawosławni popi do włączenia
ich do walki z kościołem rzymskokatolickim.
„W odniesieniu do państwa polskiego Kościół przez wieki zarządzał ideologiami szlacheckimi,
zwłaszcza sarmatyzmem i narodową demokracją, które kulturowo legitymizowały hegemoniczną
obecność szlachty polskiej i jego
samego na Rusi/Ukrainie; był
źródłem podstawowych sposobów
kolonialnego odczłowieczania Ru-
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sinów. /.../ Drugim aktorem była
wspomniana już szlachta polska.
Analizuję jej rolę w systemie prawno-ustrojowym, a także wpływy
kulturowe w obrębie Rzeczypospolitej, w tym karierę dziejową „białego dworku” jako konkretnego
miejsca w przestrzeni i relacjach
społecznych oraz mocnego symbolu kulturowego.” (s. 29)
Rusinów „odczłowieczało” bestialstwo popełnianych przez nich
zbrodni na mieszkańcach „białych
dworków” (to często stosowany
historiograficzny eufemizm B.
Huka) połączone z ich grabieżą i
paleniem. Te „białe dworki” przez
wieki chroniły Ruś przed napadami czambułów tatarskich i braniem w jasyr tychże Rusinów oraz
przed podbojem Rusi/Ukrainy
przez Turków – czyżby pod ich
władzą Ruś byłaby „szczęśliwa i
bogata”?
„Staram się wykazać, że pańszczyzna stała się instytucją odczłowieczenia rdzennej ludności
Rusi/Ukrainy i przeszła ewolucję
od niewielkich powinności wobec
dworu i parafii i do okrucieństw
biowładzy wyprzedzających praktyki XX-wiecznego totalitaryzmu
nazistowskiego i komunistycznego. Polski Kościół rzymskokatolicki wraz ze szlachtą zmienił Ruś/
Ukrainę w pierwszą w dziejach
nowoczesnej Europy „nieludzką
ziemię”, gdzie polski nadczłowiek
używał ruskich „maszyn” do niewolniczej pracy, a w celu zmuszenia autochtonów do jej wykonywania przypisał sobie prawo do
przemocy i zabijania.” (s. 30 – 31)
W całej Europie nie było pańszczyzny, tylko na Rusi/Ukrainie? I
właśnie tutaj wyprzedziła „praktyki XX-wiecznego totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego”.
W Niemczech pańszczyzny nie
było, więc nie musiała nic „wyprzedzać”, w Rosji też? A Polski
Kościół rzymskokatolicki „ wraz
ze szlachtą zmienił Ruś/Ukrainę w
pierwszą w dziejach nowoczesnej
Europy „nieludzką ziemię”, czyli
„wyprzedził” sowieckie Gułagi!
Są to kolejne rewelacyjne odkrycia naukowe na miarę „historiografii wg Huka”.
„Stawiam hipotezę, że polskie elity
kościelne, państwowe i społeczne
poprzez kolonizowanie Rusi/Ukrainy i pańszczyznę współuczestniczyły w kreowaniu wydarzeń pośrednio prowadzących do Wielkiego Głodu. Zaistniały także czynniki
bezpośrednie: II Rzeczpospolita w
1919 r. zlikwidowała Zachodnioukraińską Republikę Ludową i stała się stroną w rozbiorze Ukrainy
dokonanym wspólnie z ZSRR. Natomiast w maju 1932 r., podpisując
z ZSRR pakt o nieagresji, państwo
polskie otworzyło przed Stalinem
nieograniczone możliwości zabijania Ukraińców bez obaw o reakcję
międzynarodową. Za wschodnią
granicą II Rzeczpospolitej umierały z głodu miliony Ukraińców,
ale z Warszawy do Moskwy nie
trafiła nawet jedna protestacyjna
nota dyplomatyczna, podobnie jak
przez wiele wieków wstecz nie podniósł się ani jeden głos o powstrzymanie okrucieństw kolonizacji.
Potwierdzeniem gotowości II RP
do wyciągania korzyści z ludobójstwa jest zachowanie się Kościoła
polskiego, społeczeństwa i rządu
wobec Holokaustu rozgrywającego się niedługo potem w Polsce.
Przerażająca obojętność Polaków
wobec Hołodomoru i Holokaustu

to XX-wieczne następstwo katastrofy antropologicznej XVI–XIX
w., którą był stworzony przez Kościół polski – przy współudziale
szlachty – pańszczyźniany system
odczłowieczenia i bezgranicznej
eksploatacji człowieka przez człowieka”. (s. 31 – 32)
Kościół i Rzeczpospolita popełniły
więc największe zbrodnie na świecie: doprowadziły do Wielkiego
Głodu i wspólnie z ZSRR dokonały rozbioru Ukrainy (chociaż takowa wówczas nie istniała) stwarzając Stalinowi „nieograniczone
możliwości zabijania Ukraińców
bez obaw o reakcję międzynarodową”. Gdyby II Rzeczpospolita nie
milczała, świat wypowiedziałby
wojnę ZSRR? Tymczasem dziennikarze amerykańscy jeżdżąc po
„Kraju Rad” opisywali go jako
pełen szczęścia i dobrobytu dla
mieszkającej tam ludności i diaspora ukraińska w USA nie protestowała. Uciekinierom pomagała
ludność polska. Otrzymała „banderowską” wdzięczność”: W nocy
z 29 na 30 sierpnia 1943 roku we
wsi Mohylno pow. Włodzimierz
Wołyński upowcy zamordowali
co najmniej 73 Polaków. „Babcia Marianna Mroziuk i Dziadzi
Piotr Mroziuk nocowali w domu
ze względu na swój podeszły wiek
(84 i 82 lata), dołączyła do nich
wdowa Aniela Juszczuk z dziećmi,
córką Stefanią i synem Dionizym
(3 lata). Nocleg w domu oznaczał
dla nich śmierć. /.../Słyszeli, jak
wyprowadzono z domu Babcię i
Dziadzia, który prosił o życie powołując się na swój wiek i przypominając swą pomoc w żywności dla Ukraińców, którzy uciekli
zza sowieckiej granicy w czasie
Wielkiego Głodu. To nie zrobiło
na mordercach żadnego wrażenia. Siekiery i noże spłynęły krwią
niewinnych. Zginęła cała moja
rodzina i Juszczakowie, starcy, kobiety, dzieci. Z ofiar zdarto obuwie
i wartościową odzież, skrwawione
szczątki od razu zakopano”. (Jadwiga Kozioł z d. Mroziuk, w:
www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ; spisał Sławomir Tomasz
Roch). A najgłośniej przeciwko
Holokaustowi protestowała OUN
z Ukrainische Hilfspolizei na czele? Mając pełne poparcie kościoła
greckokatolickiego.
W podrozdziale „O nazywaniu”
Huk pisze: „Autorzy kresowych
pamiętników nie dopuszczali nawet możliwości posługiwania się
językiem ukraińskim. Rozumieli go, jednakże nie używali – od
ukraińszczyzny woleli milczenie
nadzorców, władających w ścianach dworu czy parafii wyłącznie
polszczyzną jako językiem władzy.” (s. 42)
Polskość na kresach mieszkała
więc w języku i autorzy pamiętników nie dopuszczali nawet możliwości używania języka ukraińskiego? A są w nich pieśni/dumki
rusińskie/ukraińskie. Kiedy język
rusiński stał się językiem ukraińskim? Był nim zawsze?
„Konsekwencją pisania o Rusi/
Ukrainie tylko jako o Rusi/Ukrainie jest ciągłe pamiętanie o tym,
że Polska etnograficzna i etniczna
istniała także realnie, że kronikarze lokowali ją na zachód od Sanu
i Bugu, że emocje wyolbrzymiające ją do rangi i rozmiarów Rzeczypospolitej posiadały swe wyraźne
mechanizmy społeczno-polityczne.” (s. 42 - 43)
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Jacy kronikarze? Mnich Nestor?
Kim zatem byli owi przetrwali w
pogardliwym stereotypie ukraińskiej pamięci Lachowie? Wydaje
się, że przekonywującą odpowiedź
tej kwestii przedstawił w swoim
czasie wybitny językoznawca Tadeusz Lehr-Spławiński. Dokonując analizy filologiczno-językowej
oraz uwzględniając różnorodność
poglądów, racji i interpretacji
źródeł przedstawionych przez
znakomitych polskich mediewistów: Kazimierza Tymienieckiego, Henryka Łowmiańskiego oraz
Zygmunta
Wojciechowskiego,
utożsamia Lachów z plemieniem
Lędzian sytuując ich osadnictwo
we wschodniej połaci polskiego
obszaru plemiennego na obszarach
pomiędzy górnym Bugiem a średnim Sanem, obejmujących tzw.
Grody Czerwińskie oraz ziemie
Bełzką i Przemyską do czasu – jak
to określił – kiedy plemię to nie
zostało na przełomie X i XI wieku ,,wchłonięte przez historycznie
poświadczoną ekspansję ruską ku
zachodowi”. Badacz ów podkreślił
też, iż używana u naszych wschodnich sąsiadów nazwa ,,Lęchъ” nie
została urobiona przez Polaków.
Najprawdopodobniej przyjęła się
ona w północnej części pogranicza
polsko-ruskiego o czym przekonywać może inna nazwa terytorialna ,Podlasze” czyli ,,Podlasie”
co znaczy ,,ziemia w sąsiedztwie
Lachów”. Z czasem określenie to
odnosiło się nie tylko do ,,Polaków” ale też do innych, położonych bardziej na północny-zachód
plemion pomorsko-połabskich. W
innej części swych rozważań T.
Lehr-Spławiński zwraca uwagę na
ciekawy historyczny układ stosunków gwarowych polsko-ruskiego
pogranicza. Zaznacza, iż stosunki
językowe musiały tu zostać przed
wiekami poważnie zakłócone, z
uwagi na niewystępowanie tzw.
gwar przejściowych świadczących
o długowiekowym sąsiedztwie i
współżyciu etniczno-językowych
zespołów polskich i ruskich. Z
uwagi na brak dostatecznego materiału historyczno-językowego,
opiera się na źródłach do dziejów
politycznych pisząc: Bezstronna
interpretacja wiadomości, jakich
dostarcza nam w tym względzie
najstarsza kronika ruska tzw. Powiest wriemiennych liet, wzmiankuje, że w r. 981 Włodzimierz W.
ks. Kijowski podjął wyprawę przeciwko Polakom (Lachom) i zajął
ich grody, Przemyśl, Czerwień i
inne, które przeszły w posiadanie
Rusi. Odpadły jednak widocznie
około 1018 r. w związku z wyprawą Bolesława Chrobrego na
Kijów, skoro w 1031 r. Jarosław
Mądry wraz z Mścisławem zajęli
na nowo Czerwień i inne grody,
wojując w ziemi ,,ljadьskiej” i
ustalając w ten sposób stan posiadania Rusi w tych stronach na kilka wieków. Informacje te, których
ścisłości nie ma żadnego powodu
kwestionować, dają odpowiedź na
zajmujące nas tu pytania: wynika
z nich jasno, że tereny od Grodów Czerwińskich aż po ziemię
Przemyską łącznie były pierwotnie polskie – chyba nie tylko politycznie – i że przynależność ich
polityczna na przełomie w. X–XI
była zmienna, zanim ostatecznie
po r. 1031 nie utrwaliła się w rękach Rusi, za czym z natury rzeczy poszło ich etniczno-językowe
zruszczenie, do którego przyczyniło się z pewnością uprowadzenie
licznych jeńców polskich na Ruś,
co wyraźnie podnosi kronikarz,
opowiadając, że jeńcy ci osadzeni przez Jarosława nad rzeką Roś,

przebywają tam jeszcze za jego
czasów. W ramach tych dziejów
mieści się najprawdopodobniej zatrata plemienia Lędzian, które tworzyło jak o tym zdają się świadczyć wszystkie powyższe dane,
pierwotne ogniwo pograniczne
polskie od strony ruskiej. Ogniwo to wraz ze swoim – może być,
przejściowym – narzeczem zostało usunięte, częściowo zapewne
wchłonięte przez tę historycznie
wyraźnie poświadczoną ekspansję
żywiołu ruskiego ku zachodowi”.
(T. Lehr-Spławiński, Lędzice – Lędzianie – Lachowie [w:] Opuscula
Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznań 1959, s. 204
– 205. Za: Krzysztof Bąkała: Przybyli na Wołyń nieproszeni… W:
NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ
2013, nr 3-4)
„W ukraińskim kontekście do niezbyt poręcznych należy pojęcie
„rozbiorów”
Rzeczypospolitej/
Polski. Ze względu na przyjęcie
postkolonialnej optyki nie przypisuję ruskim subalternom roli ofiar
państw zaborczych pod koniec
XVIII w.: dla Rusinów upadek Korony Królestwa Polskiego Rzeczypospolitej miał posmak wolności.”
(s. 43)
Rosja wyzwoliła Wołyń i dała
wolność
Rusinom/Ukraińcom,
niewola dotknęła więc tylko Polaków. Tak samo Austria postąpiła
na Podolu! Ale na takie argumenty „wpadli” Sowieci 17 września
1939 roku niosąc wolność narodowi ukraińskiemu. „Wyzwolone”
ziemie przyłączyli nawet do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Rad, a więc do państwa ukraińskiego. A na stronie 15 /patrz wyżej/ Huk pisał: „Rozbiory Ukrainy, dokonane przy współudziale
państwa polskiego, były trwalsze
i pociągnęły za sobą tragiczniejsze skutki niż rozbiory Rzeczypospolitej.” Czyli te „tragiczniejsze
skutki” miały „posmak wolności”!
Swoista jest ta „historiografia wg
Huka”. Potwierdza to na stronie
43: „Idąc dalej: wydarzenie z 1795
r. było wizją lepszej przyszłości
dla dotychczasowej etnograficznej masy ruskiej – jej ukraińskiej
przyszłości etnicznej, ale okazało
się także niezbędnym warunkiem
zaistnienia niepodległego państwa
ukraińskiego w XX w.”
„Naród traktuję jako typ ruchu
społecznego,
nieprymordialistycznie, co szczególnie dotyczy
szlachty polskiej na Rusi/Ukrainie
w okresie 1569–1795. Przyjmuję
jako punkt odniesienia powojenną, współczesną postać narodu
polskiego. Natomiast jego formę
historyczną – „polski naród szlachecki”, uważam za pochodną
sprawowania
nieograniczonej
kontroli nazewniczej ze strony
wyjątkowo
ekskluzywistycznie
zorientowanej grupy społecznej,
która nie cofała się nie tylko przed
nadaniem wyłącznie sobie miana narodu, ale także lepszych ludzi, bez mała rasy. Przywoływany
dalej „sarmatyzm” to ideologia
narodu szlacheckiego traktowana
jako proces społeczno-kulturowy,
którego wynikiem był określony
typ tożsamości narodowej. Narodem nazywała sama siebie szlachta polska. Zatem pojęcie „narodu”
traktuję jako formę zarządzania w
historiografii.” (s. 44)
W prymordializmie naród definiowany jest jako spójna, wieczna i
niezmienna grupa psychiczno-społeczna (wyposażona w charakter
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czy też ducha narodowego) oparta
na wspólnocie pochodzenia, religii
i moralności, a także przywiązaniu
do ziemi ojców. Chłop polski nie
należał więc do „narodu polskiego”, bo nie nadał sobie takiego
miana? Magnatów, mieszczan,
kupców, rzemieślników itp. zgodnie ze swoją „formą zarządzania
w historiografii” też Huk z narodu
wykluczył, wbrew historycznym
dokumentom potwierdzającym ich
identyfikowanie się jako Polacy i
walczący o Polskę/Rzeczpospolitą. Zgodnie z tym wywodem - od
kiedy zaistniał „naród ukraiński”,
a przestał istnieć „naród rusiński”?
Chyba dlatego Huk traktuje naród
„jako typ ruchu społecznego, nieprymordialistycznie” - bo nijak
nie mieści się prymordializmie
naród ukraiński. Mieści się natomiast naród polski i np. naród żydowski.
„Narody nie są zresztą głównymi
aktorami tej książki. Dotyczy ona
przede wszystkim społeczno-kulturowych relacji władza–wiedza
na Rusi/Ukrainie, procesów segregacji i kontroli nazewniczej, podporządkowywania społecznego,
funkcjonowania grup dominujących i wielu innych zjawisk związanych z przemocą kolonialną.
Stąd zamiast „naród ukraiński”
bliższe jest mi określenie „subalterni”, „autochtoni”, „podporządkowani”, „skolonizowani”,
„uprzedmiotowieni”. Synonimicznie jako „szlachecki naród polski”
często używam określeń „kolonizatorzy”, „grupy dominujące”,
„szlachta”, „politycznie zorientowane grupy społeczeństwa polskiego”, co pomocne jest w odróżnianiu dawnych warstw katolicko-szlacheckich od współczesnego
narodu polskiego.” (s. 45)
Chyba Huk nie kwestionuje istnienia „narodu ukraińskiego”, chodzi
więc o problem „szlacheckiego narodu polskiego”, czyli „dawnych
warstw katolicko-szlacheckich”
- jakby nie istniała szlachta wyznająca protestantyzm, kalwinizm,
a także prawosławie i grekokatolicyzm. W okresie międzywojennym około 10% grekokatolików
w Małopolsce Wschodniej było
narodowości polskiej, a nie miało
swoich, polskich kapłanów, w wyniku szowinistycznej działalności
kleru i hierarchii unickiej. Nie rozumie też terminu „subaltern”, bo
dotyczy on funkcjonowania społeczeństw na przestrzeni dziejów,
także współczesnych.
„Obok szlachcica jako Polaka pojawia się jednak Mazur – polskolub ruskojęzyczny chłop, rzymski
katolik, osoba bez tożsamości
narodowej. Na Rusi/Ukrainie tak
nazywano wychodźcę z Polski etnograficznej, schłopiałą szlachtę,
członków aparatu folwarcznego.
„Mazurzy” jako byty nieszlacheckie nie zawsze znani są historiografii polskiej lub przynajmniej
„źle” w niej obecni.” (s. 45)
A „ukraiński ruch oporu” jednoznacznie traktował ich jako Polaków/Lachów i wyrzynał bez żadnego moralnego oporu. Natomiast
na temat rodzin polsko-ukraińskich
Huk nie przedstawia żadnej swojej koncepcji historiograficznej.
Przecież „skolonizowany” małżonek ukraiński stawał się wówczas
„kolonizatorem’”, włącznie z ich
wspólnymi dziećmi – czasem tylko po linii „kolonizatora”, czyli
syn ojca Polaka, lub córka matki
Polki – i jako „kolonizatorzy” byli
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mordowani, najczęściej w sposób
okrutny, razem ze swoim polskim
rodzicem. Najczęściej jednak mordowane były całe rodziny, bo samostijna Ukraina miała być „czysta jak szklanka wody” - co dla
Huka nie było żadnym rasizmem,
ale sprawiedliwym odreagowaniem za okres pańszczyźniany,
jaki istniał wyłącznie na terenach
Rusi/Ukrainy, co było ewenementem na skalę całego świata.
„W społeczno-kulturowej komunikacji dworu ze wsią i państwem
pośredniczyła parafia rzymskokatolicka. Traktuję ją jako podstawową, przypisaną do każdego dworu
jednostkę organizacyjną instytucji
Kościoła jako nadrzędnego systemu dominacji w ramach państwa
i społeczeństwa polskiego. Dlatego w dalszych partiach tekstu
często pod pojęciem „parafia” czy
„dwór” należy rozumieć zestaw
„parafia/dwór”, „dwór/parafia”.
Podobnie, w celu precyzyjnego
przekazania kresowego modus
operandi, używam też zestawu
„proboszcz/szlachcic”, „szlachcic/proboszcz”. (s. 46)
Podczas trwających ponad 120 lat
rozbiorów Rzeczpospolitej nadal
decydował o wszystkim szlachcic z proboszczem? Bo w czasie
II Rzeczpospolitej pańszczyzna
już nie istniała, chyba, że Huk
korzystał z nieznanych dotąd źródeł archiwalnych i nie zechciał
ich podać. Bo szczytem arogancji
historycznej byłoby usprawiedliwiać ludobójstwo określone jako
okrutne uwarunkowaniami społecznymi sprzed 200 lat i do tego
nie różniącymi się w sposób negatywny od reszty Europy.
„Pora na uściślenie tego, co rozumiem pod pojęciem Rusi i Ukrainy. Nazwa „Ruś”, bez względu
na epokę, to odwoływanie się do
Księstwa
Halicko-Włodzimierskiego jako jednostki politycznej.
Oznacza to także pewną ciągłość:
województwo ruskie Korony
Królestwa Polskiego w latach
1434–1772, a następnie, do 1918
r. – wschodnią część Królestwa
Galicji i Lodomerii, zwaną inaczej
Galicją Wschodnią, wchodzącą w
skład Cesarstwa Austriackiego, od
1867 r. – Austro-Węgier. Nazwy
„Ukraina” używam wobec ludzi i
terytorium zagarniętego przez polska Koronę – a nie Rzeczpospolitą
– w 1569 r. Natomiast rozpatrując
okres od 1918 r., stosuję określenie
„Ukraina” dla całego ówczesnego
ukraińskiego terytorium etnicznego, łącznie z jej częścią zachodnią.
Przez „Ruś (Ukraina)” pojmuję
także części terytorium kolonialnego Kościoła i szlachty w kolejności ich ukazywania się na polskim
horyzoncie dziejowym: tylko Rusi
przed 1569 r., a Rusi i Ukrainy po
aneksji lubelskiej. Analogicznie
używam zapisu „Rusini i Ukraińcy”, ponieważ pod koniec XIX w.
zamiast dotychczasowego „Rusina” zaczął się upowszechniać etnonim „Ukrainiec”. (s. 47)
Po najeździe tatarsko-mongolskim
na ziemie Rusi, w niedługim czasie weszły one w skład Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Kijów niemalże przez cały XIV wiek płacił
daninę Ordzie. Gdy mówimy o
przyłączonych do Wielkiego Księstwa Litewskiego ziemiach Rusi,
pojawia się problem nazwy zarówno tych ziem, jak i ich mieszkańców. Nazywa się je ziemiami
Rusinów, Białorusinów lub Ukraińców. Ta historyczna nieścisłość

charakterystyczna jest nie tylko
dla XIV w., ale i dla wieków późniejszych. Słowianie wschodni –
Rusini – podzielili się już na Ruś
północno-wschodnią i północną,
kolebkę dzisiejszego narodu rosyjskiego, oraz na podległe Wielkiemu Księstwu Litewskiemu ziemie
Rusi, na których wytworzyli się
później Białorusini i Ukraińcy. W
XIV–XV w. nie sposób ich jednak zdefiniować. Ziemie Rusinów
w Wielkim Księstwie Litewskim
stanowiły konglomerat ziem o odrębnym statusie w obrębie jednego
państwa. Jego władcy znajdowali
tutaj ukształtowane struktury państwowe i sądownicze – książąt, ich
namiestników, ciwunów, zarządców grodów – i starali się je utrzymać. Po najazdach litewskich na
ziemie księstwa halicko-włodzimierskiego całkowite zniszczony
został Lwów, w latach 1350 i 1351,
bądź w roku 1353 podczas spustoszenia Halicza przez Lubarta.
Obrócone w perzynę miasto, odbudowane przez Kazimierza Wielkiego najpóźniej do roku 1356, w
postępujących po sobie stuleciach
stale rozkwitało, stając się wreszcie jednym z najznamienitszych
ośrodków kulturalno-społecznych
Rzeczypospolitej. Nie tylko we
Lwowie, ale też w obrębie innych
miast zapanowała wielokulturowość. Osiadali tu Ormianie, Saraceni, Niemcy, Żydzi oraz wiele
innych nacji tworzących niespotykaną mozaikę kultury, sztuki i religii. Od roku 1370 nastały tu rządy
Ludwika Wielkiego (zwany Węgierskim), w imieniu którego władzę sprawował Władysław Opolczyk. Od 1387 r. aż po rozbiory,
Zachodnia część Rusi weszła w
skład Korony. Początkowo jeszcze jako Regnum Russiae, później
stając się jej integralną częścią. W
jej skład wchodziły: województwo
ruskie i bełskie – w historiografii
utrwalone jako Ruś Czerwona –
oraz województwo podolskie. Po
aneksji uwidoczniły się typowe
dla ziem powstającego pogranicza
zjawiska: pojawienie się nadwyżki
wolnej ziemi, odczucie opustoszenia i niedoludnienia zajętego kraju, braku właściwego, wydajnego
zagospodarowania, przekonanie
o potrzebie rekonstrukcji i ulepszeń, powołania odpowiedniej
administracji, stworzenia zasobów
militarnych i wzmocnienia obronności. Na Ruś zaczęli napływać
ludzie, idee, wzorce i rozwiązania
z Zachodu. Intensywne procesy
integracji ruskiego aneksu Korony doprowadziły na płaszczyźnie
społecznej do sformowania ustroju stanowego na wzór polski, choć
z różnicami, zaś na płaszczyźnie
gospodarczej do wytworzenia nowych stosunków własności ziemskiej, zbliżonych do panujących
na starych ziemiach Królestwa.
Jednym z podstawowych rezultatów przekształceń było wyłonienie
się szlachty Rusi Koronnej oraz jej
własności. Takie status quo trwało
do 1568 roku, kiedy to rozpoczął
obrady sejm lubelski. Zasadnicze
decyzje zapadły jednak rok później po wyjeździe w nocy 1 marca
przedstawicieli sejmu litewskiego. Zirytowany Zygmunt August
już cztery dni później przyłącza
do Korony Podlasie – nota bene
w przeważającej większości zasiedlone przez polską drobną
szlachtę i chłopów. Dnia 27 maja
przyłącza też Wołyń, zaś w czerwcu – o czym często się zapomina,
na wniosek szlachty wołyńskiej
– Kijowszczyznę. Od tej pory na
Koronę spada obowiązek obrony
miasta, o które carom najbardziej
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ków polsko-ukraińskich z Europy
i skazaniem ich na monoetniczną
homogenizację interpretacyjną.”
(s. 48 – 49)

chodziło, grodu będącego prastolicą Rusi. Teraz już Polska musiała
się przeciwstawić moskiewskiemu
programowi ,,zbierania ziemi ruskiej” nie przez wspieranie Litwy,
czyli pośrednio, lecz sama. Korona powiększyła swój wynoszący
dotychczas około 7 mln morgów
zasób uprawnej ziemi o prawie 1
mln, w zdecydowanej większości
leżących na obszarach Podlasia
i Wołynia oraz nieograniczone
wręcz perspektywy na zagospodarowane prawie zupełnie dziewiczych wówczas ziem podolskich,
bracławskich oraz kijowskich. Co
więcej, drugi punkt Konstytucyy
Seymu Koronnego Lubelskiego,
Oboyga Narodu Uniowanego,
Polskiego Y Litewkiego Roku
1569, zapewniał obywatelom zamieszkującym inkorporowane ziemie pełnię praw: A pierwej niżeli
to skończenie a zawarcie sprawy
Unij wyżey omienione, stało się z
przyczyn słusznych y ważnych, a
za upomnieniem pilnym wszech
Stanów Koronnych, pomnąc na
poprzysięgłą powinność naszę,
Ziemie Wołyńskie, Kijowskie, y
Podlaskie, ze wszemi ich przyległościami y własnościami, zupełnie ku Koronie Polskiey, właśnie
y zdawna ieszcze przed poczęciem
tey Unij należące, iako ku własnemu ciału właściwe iego członki
przywróciliśmy: tak iż wszyscy
obywatele tych Ziem, wedle swego
każdy zawołnia y stanu, wolności,
swobod, własności narodu Polskiego, są, y bydź maią uczestniki,
y onych używać, iako inni wszyscy
obywatele Koronni, y pod regimenty Koronnemi bydź, iakoż iuż
y są, tak od urzędow Polskich, od
praw, w potrzebach y w sprawach
swych, wedle potrzeby y prawa
opisania używać maią, y używaią.
O czym w przywileju Koronnym,
vigore restitutionis danym, szerzey
opisano iest: co wszystko nigdy,
nieodmiennie a nieporuszenie tak
trwać, y bydź czasy wiecznemi, tą
uchwałą Seymową znayduiemy.
(Antologia Wileńska, t. II, Rzeczpospolita Trzech Narodów, Warszawa 1997, s. 178; cyt. za Volumina legum. Przedruk zbioru praw, t.
II. Nakładem i drukiem Józefanta
Ohryzki, Petersburg 1859. Podaję
za: (Krzysztof Bąkała: Przybyli
na Wołyń nieproszeni… W: NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ 2013,
nr 3-4)

Niestety, historiograf Huk nie cytuje treści owej „umowy zawartej
pomiędzy Polakami a nazistami,
która przyczyniła się do tragedii
Żydów”. Być może istniała taka
umowa między niemieckimi nazistami a OUN, co pozwoliło Niemcom dokonać holokaustu Żydów
na Kresach rękami Ukraińskiej
Policji Pomocniczej (Ukrainische Hilfspolizei, ukr: Українська
допоміжна поліція). Do jej zadań
należało m. in.: tropienie ukrywających się Żydów, udział w egzekucjach i pacyfikacjach, pilnowanie obozów jenieckich, karnych i
gett, udział w likwidacji gett,

Następny podrozdział rozdział
książki Huk tytułuje: „Nazistowski łącznik” . Pisze m. in.: /.../
„zdecydowałem się wybrać porównania z dziejami Niemiec oraz
ze stosunkami polsko-żydowskimi i
polsko-niemieckimi w samej Polsce. Stało się tak dlatego, że dzieje
kształtowania się ideologii i praktyki nazistowskiej w Niemczech,
a także nazizmu na ziemiach polskich i terytorium byłego państwa
polskiego w latach 1939–1944
stwarzają zadowalające możliwości porównania z zawartością
ideologiczną i dziejami polskich
praktyk
katolicko-sarmackich
w I Rzeczypospolitej, w okresie
bezpaństwowości oraz w latach
1939–1947 wobec innych kategorii ludności, w tym Rusinów/Ukraińców i Żydów. Podobieństwo
społeczno-kulturowego podłoża
zbrodni nazistowskich na Żydach i
Polakach oraz polskich na Ukraińcach – bez ich utożsamiania czy
zrównywania – jest na tyle widoczne, że niewykorzystanie dotychczasowych ustaleń i hipotez w tej
dziedzinie obciążyłoby moją pracę
dawnym błędem historiografii polskiej – wyprowadzeniem stosun-

W podrozdziale „Cóż historiografii po przedmiocie?” Huk opowiada: „W syntezach dziejów Polski
wydanych w XIX-XX w. Rusini
posiadają niejasny status. Jako
tacy wartości nie przedstawiają
(dlatego Ukraińcy muszą posiadać takową jedynie w formie integralnego nacjonalizmu – wartości
zdegenerowanej, bo niezależnej
od polskiego pośrednika). Ukazują się lub znikają w zależności
od tego, gdzie i jak należy ukryć
przemoc. Najczęściej trwają w pozycji marginalnej, przyzwalająco
wyczekując na podbój, jak Księstwo Halicko-Włodzimierskie lub
Naddnieprze przed 1569 r., czy na
spolonizowanie, jak między XVIII
i XIX w. /.../ „Idealny margines”
to Kozacy. Istnieją w czasie powstań, a po ich upadku wracają
do nieobecności, czyli chłopstwa
(podobnie po powstaniu w latach
1943–1947 Ukraińcy przestali być
„banderowcami” – stali się milczącymi ofiarami akcji „Wisła”).
Powstania kozackie z jednej strony
wykorzystywane są jako modelowy
obraz działań wroga Polski/Rzeczypospolitej, ale z drugiej „logicznie” umożliwiają zaniechanie

Groteska „historiografii wg Huka”:
„zdecydowałem się wybrać porównania z dziejami Niemiec /.../
bez ich utożsamiania czy zrównywania” - i w ten sposób stworzył
„zadowalające możliwości porównania z zawartością ideologiczną
i dziejami polskich praktyk katolicko-sarmackich” na przestrzeni
całych dziejów Rzeczpospolitej,
także „w okresie bezpaństwowości”, czyli podczas 123-letnich zaborów, aż po rok 1947 (a dlaczego
nie do roku 2013, gdy pisał swoją
historiografię sciente fiction?) ,
co uchroniło go przed „wyprowadzeniem stosunków polsko-ukraińskich z Europy i skazaniem ich
(istny horror!) na monoetniczną
homogenizację interpretacyjną”.
„Umowa zawarta pomiędzy Polakami a nazistami, która przyczyniła się do tragedii Żydów, i
powojenne przyzwolenie na ich
zabijanie zostały wyparte ze świadomości społecznej przy pomocy propagandy antyniemieckiej i
antynazistowskiej. Elity polskie,
Kościół, kultura narodowa i społeczeństwo potrafiły zintegrować
przyzwolenie na nazizm względem
Żydów z odrzuceniem nazizmu
okupującego państwo i kraj Polaków. Podobną postawę zajęły
wobec wrogiego komunizmu, zniewalającego Polskę przy jednoczesnym ustanowieniu zażyłości z komunizmem przyjaznym, ponieważ
ten rozwiązał kwestię ukraińską.”
(s. 51 – 52)
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badań nad szlachtą ukraińską, w
efekcie czego staje się ona etnicznie polską. W identyczny sposób
tragedia Polaków na Wołyniu w
1943 r. służy jako zagadnienie
zastępcze wobec podjęcia problemu praw Ukraińców do własnego
państwa, co skutkowałoby krytyką
obecności państwa polskiego na
kresach po 1918 r. lub sugeruje, że
powstanie Ukrainy byłoby dla Polaków niebezpieczne.” (s. 55 - 56)
„Ukraiński integralny nacjonalizm” był faszystowsko-rasistowski, wartością zdegenerowaną,
więc oczywiście „niezależny od
polskiego pośrednika.” Ruś nie
„wyczekiwała przyzwalająco na
podbój” ale sama podbijała sąsiednie ziemie, w tym Mieszka I
i Bolesława Chrobrego. Kozacy
to nie Rusini, a tym bardziej nie
Ukraińcy, to warstwa społeczna
dążąca do stania się narodem kozackim, często grabiąc, terroryzując i zabijając Rusinów. Ukraińcy
nie przestali być „banderowcami”,
nawiązują do tej „tradycji” i często
sami takim mianem się określają.
I bynajmniej nie są milczącymi
ofiarami, są bardzo głośnymi „pokrzywdzonymi”, nie chcą tylko
zauważyć, że spowodowała to ludobójcza ekspansja OUN i UPA
na Polaków w ich ojczyźnie – bez
tego żyliby spokojne na „Zakerzoni”. Zresztą część z nich wróciła,
a pozostali mają taką możliwość
i nie pałają ochotą wracać „do tej
biedy” z otrzymanych od Państwa
Polskiego gospodarstw i domów.
B. Huk mieszka w Przemyślu i ma
się dobrze, do samostijnej Ukrainy
nie zamierza wyjechać. „Tragedia Polaków na Wołyniu w 1943
roku” nie była spowodowana opadami deszczu i potopem, chyba że
Huk dotarł do nieznanych nikomu
(poza nim) nowych dokumentów.
Zapewne zapoznał się z opracowaniem Władysława i Ewy Siemaszków: „ Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia 1939
– 1945”, (Warszawa 2000), ale nie
wspomina o nim ani słowem. Woli
powoływać się na kilkudziesięciu
innych autorów (np. na J. T. Grossa), choć oni o Rusi/Ukrainie nie
wspomnieli ani słowem.
„Zwieńczeniem bezkrytycznego
wykorzystywania „prawa” podmiotu mówiącego do potępienia
„buntów” jest traktowanie OUN i
UPA. Charakterystyczne w stosunku do tych formacji jest to, iż krytyka dotyczy nie tyle ich samych, ile
Nacjonalizmu Dmytra Doncowa:
tekstu, który w 1926 r. etnocentrycznie znosił system dominacji kulturowej Rosji i Polski nad
Ukrainą. Przywiązanie naukowców polskich do Nacjonalizmu
wydaje się być większe niż samych
członków OUN w latach 40. „Odkrycie” przedustawnego nacjonalizmu ukraińskiego (połączone z
negacją możliwości patriotyzmu
Rusinów/Ukraińców) polscy historycy przekuli na figurę antypolskości, której… nie trzeba badać.
Skutkuje to paraliżem badań nie
tylko nad OUN, ale i nad całością
zagadnień polsko-ukraińskich w
okresie II wojny światowej: badania nad nacjonalizmem ukraińskim to puste miejsce historiografii
polskiej.” (s. 56)
„Nacjonalizm” Doncowa był powszechną lekturą członków OUN
oraz kadry UPA, zwykli „partyzanci” znali go ze szkoleń ideologicznych – czyżby Huk nie znał
dokumentów ukraińskich, w tym

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
sprawozdań SB OUN? Natomiast
powszechnie wymagana była
od „partyzantów ukraińskich” i
działaczy znajomość „Dekalogu
ukraińskiego nacjonalisty”. Natomiast badania nad nacjonalizmem
ukraińskim mają bogatą literaturę
w historiografii polskiej (np. W.
Poliszczuk., B. Grott, E. Prus, Cz.
Partacz).
„Kolonializm nie ustępuje wraz ze
zmianą warunków politycznych.
Jego wyobraźnia i wartości wywierają wpływ na dzień dzisiejszy,
dlatego istnieje potrzeba zaproponowania stanowiska naukowego nieobciążonego restrykcyjnym
kanonem kolonialnych wyobrażeń
reprezentujących hegemonistyczną opcję elit polskich. Dotyczy
to nie tylko zbrodni terczańskiej z
1946 r., ale całego systemu zbrodni kulturowej na Rusinach/Ukraińcach, dokonanej niegdyś w imię
korzyści
społeczno-ekonomicznych płynących z panowania tego
kanonu, immanentnie tkwiącego
czy ukrytego w kulturze polskiej.”
(s. 59)
Kolonializm polski istnieje więc
do dzisiaj, aczkolwiek już tylko
w wyobraźni i wartościach hegemonistycznej opcji elit polskich.
Zmienić się więc powinna nauka
polska, czego domaga się Huk na
stronie 62: „Polska nauka historii
nie powinna nadal stanowić elementu w systemie interpretacyjnym hegemonizmu kulturowego,
nie powinna starać się sprawować
etnocentrycznej kontroli narracyjnej nad pisaniem polskiej historii
narodowej. Niewielkie efekty badawcze daje mnożenie bezkrytycznych i abstrakcyjnych bytów typu
„polifonia kultur”, „wielokulturowość”, „dialog kultur na pograniczu”. Żądanie to kontynuuje dalej:
„Z postulowanym tu nowym stanem świadomości można bez agresji historiograficznej podjąć się
pisania historii „innej”, nieznanej
Polski, konstruowania innych opisów oraz używania odmiennego
od dotychczasowego języka, nieobciążonego i nieapelującego do
narodu. Należy wyznaczyć miejsce Polski na mapie Królestwa
Polskiego, Korony Polskiej czy I
i II Rzeczypospolitej.” (s. 65) Kto
więc weźmie na swoje barki napisanie „odmiennym od dotychczasowego językiem” nowej historiografii Polski oraz Kościoła rzymskokatolickiego? Zapewne J. T.
Gross, J. Grabowski, A. Cala. Jest
jeszcze J. Syrnyk, R. Drozd, i wielu innych „polskich” naukowców
i publicystów. Ta „nowa” historiografia jest pisana i publikowana. Także w Polsce, za pieniądze
polskich podatników „kolonizatorów” i ciemiężycieli tychże suto
dotowanych autorów.
Drugi rozdział książki Huk zatytułował: Kresowy system władzy.
Pisze: „Za główne manifestacje
sposobu obecności szlachty i Kościoła na Rusi/Ukrainie uważam
poddaństwo i pańszczyznę, które
poprzez odczłowieczenie i biowładzę nieustannie funkcjonowały od
projektu „Nowej Polski” do projektu „Kresów Polski”. Staram
się także wykazać, że długie trwanie pańszczyzny znalazło ujście w
ostatnim powstaniu chłopskim –
na Wołyniu w 1943 r.” (s. 66)
„Powstanie chłopskie na Wołyniu”
zaczęło się 9 lutego 1943 roku we
wsi Parośla w powiecie Sarny.
„Zamordowano 173 osoby, tylko
11 osób, przeważnie dzieci, ciężko

okaleczone, zostały potem uratowane. Jak zwykle czyniły to bandy,
po dokonanym morderstwie gospodarstwa ograbiono, zabierając
cały dobytek i żywy inwentarz.
Późniejsze oględziny pomordowanych wykazały szczególne okrucieństwo oprawców. Niemowlęta
były przybijane do stołów nożami
kuchennymi, kilku mężczyzn było
obdartych ze skóry pasami, niektórzy mieli wyrywane żyły od pachwiny do stóp, kobiety były nie
tylko gwałcone, lecz wiele z nich
miało poobcinane piersi. Wielu
pomordowanych miało poobcinane uszy, nosy, wargi, oczy powyjmowane, głowy często poobcinane. Po dokonaniu rzezi mordercy
urządzili libację w domu sołtysa.
Po odejściu oprawców, wśród
resztek jedzenia i butelek po samogonie znaleziono martwe dziecko
około 12-miesięczne, przybite bagnetem do stołu, a w ustach dziecka włożony był niedojedzony kawałek kiszonego ogórka.” (Czesław Piotrowski: „Zlikwidowanie
osiedla i miejscowości na Wołyniu”; za: http://wolyn.ovh.org/opisy/parosla-09.html). Zbrodni w
Parośli dokonał Oddział Wojskowy banderowskiej OUN Hryhorija
Perehijniaka „Dowbeszki-Korobki”, uznawany za pierwszą sotnię
Ukraińskiej Armii Powstańczej.
Mordercy pochodzili głównie z
okolicznych wsi ukraińskich: Butejki, Romejki, Wielki Żełuck,
Żółkinie, Bielatycz, Kołki. W rzezi
Parośli brali udział Ukraińcy z różnych grup społecznych, np. pracownicy Widdiłu Oswity (Wydziału Oświaty) z Włodzimierca, sołtys kolonii Wydymer Ukrainiec
Iwan Wołoszyn, synowie duchownego prawosławnego oraz „zwykli” chłopi ukraińscy. Zamordowanych zostało kilku Kozaków
kubańskich, zabranych „do sowieckiej partyzantki” z posterunku
we Włodzimiercu. Nie chcieli oni
wstąpić do UPA i mordować ludności polskiej. Z okien wielu domów Polacy obserwowali nieudaną ucieczkę dwóch chłopców w
wieku szesnastu i siedemnastu lat,
synów Horoszkiewiczów. Postrzelonym chłopcom Ukraińcy siekierami odrąbywali po kawałku ręce,
następnie nogi, uszy, rozpruwali
brzuchy, rany posolili solą i w takim stanie zostawili konających w
śniegu. W tym „powstaniu chłopskim” od pierwszej ludobójczej
rzezi brali udział pracownicy Wydziału Oświaty z Włodzimierca i
synowie duchownego prawosławnego. We wsi Parośla nie było żadnego „białego dworku” ani proboszcza, najbliższy kościół był w
Wydymerze. Mieszkały tutaj zwykłe polskie chłopskie rodziny, na
polanie wykarczowanej przez nich
podczas zaboru rosyjskiego – tacy
to byli „okupanci – kolonizatorzy”. W lutym 1943 roku we wsi
Kopcze Czeskie pow. Łuck ukraińscy „powstańcy” zamordowali
rodzinę polsko-czeską nauczycieli. „Pod koniec pobytu w Armatniowie dowiedzieliśmy się o tragedii w pobliskiej wsi Kopcze. Była
to czeska wieś, która żyła sobie
spokojnie, bo Ukraińcy, nie wiem
czemu,
Czechów
tolerowali.
Mieszkało tam zaprzyjaźnione z
rodzicami nauczycielskie małżeństwo, Ela i Karol Tarabowie z trojgiem małych dzieci. Pani Ela była
Polką, ale jako żona Czecha czuła
się w Kopczach bezpiecznie. Jak
się okazało – niesłusznie. Wypatrzyli ją i tam. Ileż trzeba mieć w
sobie zawziętości i nieprzytomnej
nienawiści, aby przyjść do wsi po
jedną, bezbronną kobietę, tylko
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dlatego, że jest Polką, próbować
zabrać ją z domu z trojgiem dzieci,
oferując łaskawie mężowi wolność
i życie. Ponieważ pan Karol z oferty nie skorzystał, zabito go pierwszego. Dzieci zamęczono na
oczach pani Eli, którą na końcu
zgwałcono i zabito. Znajomy
Czech, który moją mamę o tym bestialskim wydarzeniu poinformował, znał nazwiska oprawców.
Obiecał, że po wojnie je ujawni,
ale nie wiem, czy to zrobił. Długo
płakałam po śmierci Tarabów, lubiłam ich dom czysty, zadbany, serdecznie gościnny, ich synów Wiesia i Romka. Najbardziej żal było
mi jednak małej, zaledwie trzyletniej Bogusi. Czy dla wyzwolenia
Ukrainy, dla jej niepodległości potrzebna była męczeńska śmierć Tarabów i ich dzieci?” (Barbara
Krawczyk: Gorzki kraj lat dziecinnych... Fundacja Moje Wojenne
Dzieciństwo, 1999). Józef Sobiesiak „Maksa”, który jako pierwszy
(od jesieni 1942) tworzył na pograniczu Polesia i Wołynia polskie
oddziały znajdujące się pod komendą sowiecką, pisał: „Niebawem do naszego sztabu zaczęły
nadchodzić meldunki od zaufanych ludzi, rozsianych po wszystkich niemal wsiach, osadach i miasteczkach Wołynia, o mobilizowaniu się wrogich, nacjonalistycznych elementów ukraińskich. Do
poszczególnych wsi przybyli
przedstawiciele OUN i organizowali tajne narady z miejscowymi
popami, sołtysami i starostami.
Nikt niestety nie wiedział, co było
przedmiotem tych narad, ponieważ uczestniczyli w nich jedynie
najbardziej zaufani spośród nacjonalistów.” ( J. Sobiesiak, R. Jegorow, Burzany, Lublin 1974, s.
131). Niektórzy historycy twierdzą, że pierwszy mord ludobójczy
miał miejsce 13 listopada 1942
roku. Henryk Cybulski we wspomnieniach zamieszczonych w
książce „Czerwone noce” podaje:
„Trzynastego listopada 1942 roku
nastąpił pierwszy masowy mord
ludności polskiej. Ofiarą tego
okrucieństwa padli wszyscy bez
wyjątku mieszkańcy wsi Obórki.
Była to mała wioska leżąca w odległości trzydziestu kilometrów od
Przebraża, zamieszkana przez kilka rodzin blisko ze sobą spokrewnionych i noszących te same nazwiska: Domalewskich, Trusiewiczów i Szprynglów. Wieś ta, położona z dala od większych miast i
dróg, stała się wymarzonym schronieniem dla tułających się Żydów i
radzieckich żołnierzy zbiegłych z
niemieckiej niewoli. Toteż od początku okupacji Obórki stały się
stacją węzłową w drodze do lasu.
Schutzmani i ich sługusy szybko
wpadli na trop powiązań mieszkańców Obórek z ludźmi lasu. Jedenastego listopada pojawiła się
we wsi kilkunastoosobowa grupa
mężczyzn podających się za partyzantów radzieckich. Grzecznie poprosili o poczęstunek i po spożyciu
posiłku ruszyli w dalszą drogę. Na
odchodnym prosili, aby o ich pobycie nigdzie nie meldować - ani
policji, ani ludziom z lasu. Mieszkańcom Obórek wizyta ta wydała
się bardzo podejrzana. Znali przecież wszystkich Żydów, zbiegłych
jeńców i partyzantów radzieckich
przebywających w promieniu wielu kilometrów, ale twarze tych ludzi były im zupełnie obce. Wreszcie
ustalono, że jest to pewnie jakiś
oddział, który niedawno przywędrował w te strony. Dwa dni upłynęły bez specjalnych wydarzeń.
Trzeciego dnia zjechało do Obórek
kilkudziesięciu schutzmanów z Ko-

łek i Cumania. Dowodził nimi
Saczkowski, vel Saczko, komendant policji w Kołkach,oraz Kiszko, komendant policji z Cumania.
Aresztowali oni wszystkich mężczyzn - w sumie siedemnastu. Tylko
Tadeusz Trusiewicz oraz jeden z
Domalewskich zdołali zbiec do
lasu. Komendant Kiszko, były nauczyciel z Czernirza, bił po kolei
wszystkich aresztowanych, jednego zastrzelił na miejscu. Pozostałych szesnastu wywieziono do Cumania. We wsi pozostały tylko kobiety i dzieci. Pięć kobiet udało się
do Cumania, aby dowiedzieć się
czegoś o losie aresztowanych.
Tymczasem piętnastego listopada
znowu wpadło do wsi kilkudziesięciu schutzmanów. Polecili wszystkim zgromadzić się w mieszkaniu
Franciszka Trusiewicza. Kobiety z
dziećmi - wyjaśnili - trzeba przesiedlić do większej wsi, bo tu zaczynają grasować bandy. Kiedy w
domu znalazło się około pięćdziesięciu osób, schutzmani wyprowadzili je w małych grupach do pobliskiej stodoły. Stała się ona miejscem kaźni. Tego dnia powróciły z
Cumania cztery kobiety. Jedna z
delegowanych, Stanisława Trusiewicz, została jeszcze w Cumaniu
na kilka dni. Policjanci wyjaśnili
przybyłym, że wszyscy mieszkańcy
wsi zostali ze względu na ich bezpieczeństwo przesiedleni do Rudnik i że one również nie mogą pozostać w Obórkach. W Rudnikach
zamknięto je w domu jednego z
miejscowych gospodarzy, Ukraińca. Okoliczności towarzyszące
„przesiedleniu” wydały się kobietom mocno podejrzane. Zofia i Leonarda Trusiewicz, podobnie
zresztą jak Maria Lipińska i Helena Szpryngiel, już w czasie drogi
do Rudnik zorientowały się w
szczegółach tej operacji. Schutzmani uśmiechali się tajemniczo i
nie odpowiadali na pytania dotyczące losu i miejsca pobytu pozostałych kobiet. Uwagę uwięzionych zwróciło dziwne zachowanie
się gospodarza z Rudnik. Ów starszy już wiekiem Ukrainiec wyraźnie pragnął zamienić z nimi w jakiś sposób kilka słów. Wreszcie
znalazł się odpowiedni moment. Wtikajte, bo was pomordujut... szepnął. Jednakże o ucieczce nie
było mowy. Tej samej nocy zawleczono kobiety do pobliskiej stodoły...” Łącznie policjanci ukraińscy
zamordowali we wsi Obórki 51
Polaków, 1 Ukrainkę i 1 Żydówkę.
Huk zna chyba dalszy „bojowy
szlak” Saczkowskiego i policjantów ukraińskich. Jeżeli w czasie
zbrodni „byli oni na służbie niemieckiej”, to jednocześnie część z
nich już wówczas była członkami
OUN, a większość trafiła potem do
UPA. Jeżeli nie była to zbrodnia
„nacjonalistów ukraińskich”, to
mord w Terce tym bardziej nie był
zbrodnią „nacjonalistów polskich”
- w 1946 roku żołnierze WOP byli
wszak „na służbie sowieckiej”.
Przy omawianiu podrozdziału
Rzymskokatolicka antropologia
prawosławia, nanoszę uwagę, że
zarówno wcześniej jak i w dalszej
części pomijam wiele kalumnii antykatolickich i antypolskich Huka.
Książka jego liczy ponad 400 stron
a praktycznie w każdym zdaniu
zawarte są kłamstwa lub manipulacje. Odniesienie się do każdego z nich zajęłoby około tysiąca
stron. W tym podrozdziale Huk
pisze m.in.: „Folwark katolickiego
szlachcica zamienił Ruś i Ukrainę
w czerpiące z urodzajności czarnoziemu i darmowej siły roboczej
katolickie perpetuum mobile do-
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minacji. /.../ Wzrok proboszcza
nie sięgał do wsi – wystarczyło,
że spoczywał na szlachcicu, katolickiej protezie kresowej. Celem
była pełnia kontroli, władza przenikająca niżej i docierająca do
istoty nie będącej w pełni człowiekiem – chłopa pańszczyźnianego.
Szlachcic był instrumentem wyposażonym w katolicyzm po to, aby
mógł penetrować chłopski żywioł
prawosławny i jednocześnie być
ponad nim. Najtragiczniejszym
następstwem umowy społeczno-antropologicznej Kościoła ze
szlachtą była pańszczyzna, o której piszę dalej. Wspólne kościelno-szlacheckie praktyki kolonizatorskie kończyły się jednym: zgodą
Kościoła na mord na prawosławnym chłopie, istocie żywej, ale
pozbawionej cech katolickich konstytuujących człowieczeństwo”. (s.
73 – 74)
Perpetuum mobile nie istnieje, jest
to twór wyobraźni. Nie istniało
też perpetuum ani katolickie ani
szlacheckie. Nie istniał także „instrument szlachcica wyposażony
w katolicyzm po to, aby mógł penetrować chłopski żywioł prawosławny”, to twór wyobraźni Huka,
perpetuum mobile jego historiografii.
„Rzymskokatolicka strategia postępowania z prawosławiem, którą
określiłbym jako rasizm wyznaniowy, nie tylko wygenerowała sens
powstań kozackich, ale skierowała
elity i lud Ukrainy w stronę prawosławnej Moskwy. Na przyjęcie
wystosowanego przez biskupów
rzymskokatolickich „zaproszenia”
do ingerencji w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej Moskwa nie
kazała długo czekać. Rzeczpospolita zawdzięcza zatem genezę
zaborów także ekskluzywistycznej
polityce Watykanu, a sam polski
Kościół szlachecki dwukrotnie
przegrał starcie z ruską innością
wyznaniową, nie przewidział bowiem niekorzystnych zmian politycznych pod koniec XVIII w. Cerkiew została zmuszona do poszukiwania obrony u obcych państw.
Prawosławna uznała za korzystne
oddanie się pod opiekę prawosławnego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego/Cesarstwa Rosyjskiego. Nieco później grekokatolicka
na dobre i złe zawierzyła katolickiemu Cesarstwu Austriackiemu/
Austro-Węgrom.” (s. 82 – 83)
Rzymskokatolicki „rasizm wyznaniowy” określiłbym jako kolejny
twór perpetuum mobile wyobraźni Huka. Gdy nastąpił rozłam w
Cerkwi Prawosławnej (1439) i
Wielkie Księstwo Moskiewskie
ogłosiło Moskwę „trzecim Rzymem”, carat otrzymał wielką możliwość ingerowania w wewnętrzne
sprawy Rzeczypospolitej poprzez
hierarchię prawosławną. Temu
zagrożeniu należało przeciwdziałać. Unię brzeską z 1596 roku poparła nieznaczna część hierarchii
prawosławnej. Król Zygmunt III
Waza poddał wszystkich prawosławnych sądownictwu metropolity unickiego. Wzburzyło to
kler prawosławny pozostający
poza unią. Wmieszanie się w wewnętrzne spory religijne czynnika
obcego, którym był patriarcha jerozolimski Teofanes doprowadziło
do m.in. poddania się hierarchii
pozaunijnej prawosławnych patriarchatowi w Moskwie. Od tego
czasu rozpoczyna się okres wrzenia na Ukrainie. Bunty z początku
nie miały charakteru religijnego,
jeszcze w roku 1620 delegacja
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kozacka zabiegająca w Moskwie
o przyjęcie na służbę carską, zapytana o prześladowania religijne
odpowiedziała przecząco. Aż do
tej chwili Kozacy nie przejmowali się dogmatami wiary i nie pretendowali do obrońców wiary, w
tym przypadku, prawosławnej. W
czerwcu 1621 roku rada kozacka
uchwaliła wesprzeć Rzeczpospolitą, pomimo sprzeciwu setki duchownych prawosławnych. Przed
Chocimiem miał miejsce ważki
incydent. W Białej Cerkwi Żydzi
znieważyli wizerunek Chrystusa.
Oburzony ataman Jacek Borodawka pozwolił mołojcom grabić
Żydów po całej Ukrainie. W roku
1630 Zaporożcy zamordowali lojalnego wobec Rzeczypospolitej
dowódcę rejestrowych kozaków
Hryćka Sawicza. Jeszcze Iwan
Petrażycki, starszy rejestrowych
odsyła nieotwarte listy znalezione przy wysłańcu — emisariuszu
Gustawa Adolfa mającego zadanie
przyciągnięciu Kozaków na swoją
stronę, jeszcze Piotr Mohyła niszczy buntownicze listy patriarchy z
Konstantynopola do archimandryty Ławry Peczrskiej, ale wyczerpywała się cierpliwość kozaków.
W 1635 rozpoczęto budowę twierdzy w Kudaku, przerwaną buntem
Sulimy, który zniszczył mury i
wybił budowniczych. Rejestrowi kozacy pomogli do stłumienia
wybuchu, Sulima został ścięty w
Warszawie. W roku 1637 wzniecił
powstanie Pawluk. Zarówno Sulima jak i Pawluk nie przebierali w
środkach: mordowali nie tylko budowniczych twierdzy ale ich żony
i dzieci. Ataman Pawluk przegrał
z Mikołajem Potockim i, wydany
przez własnych ludzi, został ścięty
w Warszawie. W 1646 przybyło do
Warszawy w tajemnicy utrzymywane poselstwo Wojska Zaporowskiego w składzie: Iwan Barabasz,
Iwan Eliaszeńko, Nestoreńko i
Bohdan Chmielnicki. W zamian
za udział w wojnie z Tatarami kozacy otrzymali przyrzeczenie na
piśmie na powiększenie rejestru
do 12000, oraz 18000 złotych na
budowę czajek, które miały być
użyte w napadzie na Krym. Król
zmienił wkrótce zdanie, a na Ukrainie, szeroko rozgłaszane projekty
które wkrótce zostały zniweczone,
doprowadziły do wrzenia wśród
Kozaków. Pod Piławcami w roku
1648 klęski doznali trzej wodzowie polscy. Poseł Jana Kazimierza do Chmielnickiego Kazimierz
Smiarowski, został posiekany na
kawałki przez Kozaków. Wzór ten
został prawie dokładnie w trzysta
lat później powtórzony w stosunku
do wysłanników AK na Wołyniu.
Droga do Korony stała otworem
przed wojskami Chmielnickiego
i Tatarami. Wojna przybierała na
zaciętości i okrucieństwie z biegiem czasu coraz większą rolę
grała zagranica, Polacy, Litwini
i Ukraińcy bezpowrotnie tracili
możność załatwienia sprawy między sobą. Jednym z ukraińskich
bohaterów narodowych został polski szlachcic Bohdan Chmelnicki.
Dlatego, że przeciwko swojej ojczystej Rzeczypospolitej wystąpił
wspólnie z jej wrogami, Tatarami,
Rosjanami i Szwedami. Z drugiej strony zwabieni swobodą na
dwadzieścia lat, uciekali z Korony chłopi i awanturnicy. Tysiące
uchodźców z Nadwiśla przestało
być Polakami raz na zawsze. Uciekający przed dziedzicem chłop
zanurzał się w stepy i obcy lud,
zmieniał imię i wiarę, przyswajał
język, sobą samym i potomkami
wzbogacał naród ruski. Z tymi
„zruszczonymi” polskimi chłopa-

mi wyruszył przeciwko Rzeczypospolitej Chmielnicki, sam będąc
„zkozaczonym” szlachcicem polski. W trzydzieści lat od wystąpienia Chmielnickiego Ukraina nie
istniała jako całość administracyjna. Podzieliły ją między siebie trzy
państwa: Moskwa, Turcja i Rzeczpospolita. W r. 1702 Kozacy Palejia i Samusia podnieśli bunt na
prawobrzeżnej Ukrainie i wycięli
w pień załogę Berdyczowa. Do
Kozaków przyłączyły się masy
chłopstwa i „ci buntownicy wielkie w Rusi czynili morderstwa nad
szlachtą, ręce, nogi ucinali, gwałty
pannom i paniom zacnym, rabunki
kościołom, dworom, miasto wycinali”. W odwecie oddziały Potockich i Lubomirskich wbijały przywódców na pale, rżnęły w pień załogi i ludność zdobywanych gródków, a zachowując dla siebie siłę
roboczą. Całe wojsko kozackie
poddane zostało zwierzchnictwu
carskiego urzędnika, burzył się
przeciwko temu hetman Iwan Mazepa, ale na rozkaz Piotra Wielkiego zapędziło się w Koronie aż po
Rawę Ruską. Po klęsce kozackiej
pod Baturynem, Mazepa znów
zmienił alianse.. W 1705 Moskale
zrównali z ziemią Sicz a pojmanych Kozaków pomordowali.
„Podsumowując – pierwotnym,
podstawowym i najgłębszym źródłem XX-wiecznej katastrofy polskiego kolonializmu na Ukrainie
była antropologia Kościoła rzymskokatolickiego, służąca nieograniczonemu wzrostowi siły i władzy tej instytucji. /.../ Katolicyzm
gwarantował Polakom na kresach
poczucie, że ich „sterylnie” białe
dwory, normalna część świata, nie
są oderwane od rzeczywistości, a
orgia przemocy jest misją cywilizacyjną.” (s. 87 – 88)
Huk chwali czy gani Kościół
rzymskokatolicki, który okazał
się „źródłem XX-wiecznej katastrofy polskiego kolonializmu na
Ukrainie”? Czy „orgia przemocy”
banderowskiej była „misją cywilizacyjną” grekokatolicyzmu i prawosławia?
Podrozdział: Polska rzesza szlachecka (Czy możliwy zwrot: Ukraińska orda banderowska?), Huk
pisze:
„Historiografia polska
dotąd nie zastanawiała się nad
zbrodniczymi aspektami funkcjonowania szlacheckiej formacji
społeczno-kulturowej, jakkolwiek
nie jest możliwe, aby tak wielka
władza nie została okupiona wielkimi ofiarami. /.../ Rozwiązania
„prawne” przyjęte przez stan szlachecki kojarzą się z XX-wiecznym
prawodawstwem
nazistowskim
gwarantującym ochronę wyłącznie narodowi niemieckiemu i przyznającym mu wyjątkowe prawo
do życia, przestrzeni i władzy nad
wszystkimi innymi. Naziści w ten
sam sposób gwarantowali Niemcom nieskrępowane objęcie w posiadanie Lebensraumu w latach
30.–40. XX w., jak 400 lat wcześniej polska szlachta katolicka
uzurpowała sobie prawo do opanowania wschodu Europy. Ideologię nazistowską i szlachecką łączy
także kult ziemi (ekspansji terytorialnej) i nadczłowieka.” (s. 89)
Rzeczywiście „szlachecka formacja społeczno-kulturowa” okupiła
wielkimi ofiarami obronę kresowych granic Rzeczpospolitej
przed Tatarami, Turkami, Moskalami oraz „rodzimymi” hajdamakami kozackimi. Mógłby też Huk
poczytać owe rozwiązania „praw-

ne”, ustawy sądowe, rolę sejmików i sądów – i porównać je z
„XX-wiecznym prawodawstwem
nazistowskim” - o ile jest w stanie
czytać ze zrozumieniem.
„W sporządzaniu mapy okrucieństwa celowali szczególnie księża,
puszczając w ruch mechanizm
przerzucania odpowiedzialności
na niekatolików czy niesarmatów
po to, by zmobilizować Polaków
do nienawiści.” (s. 91)
Aż się prosi o chociaż jeden przykład tego „sporządzania mapy
okrucieństwa” przez księży. Może
nauczając 10 przykazań Bożych,
zwłaszcza: „Czcij ojca swego i
matkę swoją”. [Banderowska wersja: zabij jeśli jest narodowości
polskiej] „Nie zabijaj.” [Smert’
Smert’ Lacham – czy to jest pieśń
greckokatolicka czy prawosławna? To polscy księża święcili kopce „pogrzebu Ukrainy”? Czy oni
głosili w kościołach przypowieść
o „polskim kąkolu w ukraińskiej
pszenicy, który należy wyciąć”
i na tę ciężką pracę „żniwiarzy”
święcili kosy, sierpy i topory?]
„Nie cudzołóż.”[Wieś Głęboczyca: Słuchałem o gwałceniu
dziewcząt nieletnich, gdyż, jak
mówiono, nie wolno ich było zarżnąć przed zgwałceniem. Takich
gwałtów zakończonych torturami
i śmiercią padło ponad 20 tysięcy
polskich dziewcząt i kobiet.] „Nie
kradnij”. [ Czesław Partacz: „Silnym motywem zbrodni była też
zwykła grabież, czyli pożądanie
łupów, jak za czasów hajdamackich. Dlatego zaraz za zabójcami
podążały kobiety i wyrostki ciągnąc wozy, które były wypełniane
dobrami zrabowanymi pomordowanym.”] „Nie mów fałszywego
świadectwa przeciw bliźniemu
swemu”. [Np.: B. Huk: „Ukraina.
Jądro ciemności.”]
„Mieszkaniec wsi musiał być biedny i nic nie mógł poradzić na to,
że został wykreowany na wroga
bogatych warstw społecznych. Na
tej zasadzie funkcjonował kolonializm na kresach: biedny Rusin
stał się hajdamaką, biedny Ukrainiec – banderowcem. Podły status
społeczny odpowiadał „podłym”
zagrożeniom stwarzanym przez
jego reprezentanta. Docieram tu
do drugiej przyczyny homogenizacji w obrębie szlachty: konsumpcji, która jest „systemem wartości
wraz z wszystkim tym, co pojęcie to
implikuje, czyli pełnionymi przezeń funkcjami integracji grupowej
i kontroli społecznej” i „ujednorodnia ciało społeczne” . „Dobrze
najedzeni” byli tacy sami w całej
Rzeczypospolitej – ci z Ukrainy,
pragnąc bezpiecznej konsumpcji, chcieli posiadać pewność, że
na Litwie mieszkają podobni do
nich. Kto przeszkadzał nieograniczonemu spożyciu, ten stawał
się wrogiem. Jeśli zważyć, że po
zniesieniu pańszczyzny chłop ruski
przeszkadzał konsumpcji dworu,
ponieważ sam się bogacił i więcej
spożywał”. (s. 92 – 93)
Czyli biedny był wrogiem szlachty a bogaty wrogiem jeszcze większym. Faktycznie, jak tu żyć?
Kolejny podrozdział: Sarmatyzm a sadyzm. Huk: „Katolicka
szlachta polska prawdopodobnie
jako pierwsza w nowożytnej Europie postulowała brak człowieczeństwa u milionów ludzi w celu
sprawowania nad nimi władzy.
Wystarczy wspomnieć, jak ściśle
przestrzegano zasady zawierania

www.ksi.btx.pl
małżeństw tylko w obrębie własnej
grupy, motywując to koniecznością zachowania czystości krwi;
kontakt z chłopem uważano za
równy skalaniu. Bariery sarmatyzmu były równie szczelne jak te,
które separowały aryjskich nazistów od Żydów, przy czym o ile
aryjski rasizm regulował stosunki
nazistowsko-żydowskie przez około dziesięć lat, o tyle sarmackość
polskich dobrze urodzonych katolików nie pozwoliła przez pół
tysiąclecia przekroczyć antropologicznego kordonu sanitarnego”.
(s. 94)
I te postulaty „katolickiej szlachty
polskiej” zaakceptował cały świat,
począwszy od czasów faraonów i
niewolnictwa! Liczne małżeństwa
polsko-rusińskie/ukraińskie
„w
obrębie jednej grupy” skutkowały potem wymordowaniem tych
rodzin – i nie przez „katolicką
szlachtę polską”, ale „biednych
Ukraińców banderowców.”
Tych mieszanych małżeństw było
we wsiach od 30 do 50 procent. 28
lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej szczególnie okrutnie został
zamordowany dowódca placówki
AK inż. Wojciechowski. Najpierw
przed kaplicą pobito go, potem
torturowano i w końcu oblano
benzyną i podpalono. Zginęła też
jego rodzina – żona Żydówka i jej
córka oraz trzy ukrywające się u
niego Żydówki. „Aryjscy naziści”
nie nakazywali Niemcom mordować swoich żydowskich małżonków oraz ich wspólnych dzieci.
Taki nakaz obowiązywał tylko w
ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. Ten „kordon sanitarny”
trwający „przez pół tysiąclecia”
doprowadził do tego, że większość Ukraińców ma domieszkę
polskiej krwi. Nie jestem pewien,
czy sam B. Huk jest „pełnokrwistym” Ukraińcem, po „mieczu” i
po „kądzieli”.
„Zredukowanie społeczeństwa do
wspólnoty szlacheckiej skutkowało gotowością do usunięcia innych
– najpierw na obrzeża społeczne,
a potem poza granice życia. Konserwując wizję świata i człowieka
przypisywał on kresowym subalternom niezmienne cechy, takie
jak obowiązek służenia białemu
(czytaj: sterylnemu) dworowi,
upośledzenie umysłowe, niemożność rozwoju. /.../ Na przefiltrowaniu społeczeństwa polskiego przez
ideologię szlachecką żerowali w
XX w. komuniści, stosując jedynie
inne markery, o czym piszę w dalszej części.” (s. 94)
Służenie „białemu dworowi”
skutkowało więc „upośledzeniem
umysłowym”, Huk przeprowadził
takie badania naukowe potwierdzające tą tezę? Na „ideologii szlacheckiej żerowali w XX w. komuniści”? Czyli nie był to marksizm-leninizm! „Markery” to pisaki,
czy nowotworowe – dowiemy się
w dalszej części historiografii w/g
Huka.
Kolejny podrozdział książki: Między panem a plebanem: pańszczyzna. Huk: „Jednak szlachcic
kresowy nie tylko, że nie rozumiał
chłopa, ale nie czytając pism Johna Locke’a, nie dowiedział się, że
praca jest źródłem własności, że
jest ona także, jak twierdził Adam
Smith, źródłem bogactwa i dobrobytu narodów. Gdyby jednak
czytał ze zrozumieniem, mógłby
stwierdzić, że ma przed sobą tragiczny wybór: być produktywnym
niewolnikiem albo posiadaczem
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bezproduktywnej wolności własnej. Ceną jego pełnej wolności
było to, że miejsce realnej pracy
i życia zajęło życie na niby – nieograniczona konsumpcja.” (s. 99)
To wiek XVIII, a czy w XX w.
czytał je chociażby Doncow pisząc o tzw. „czerni”? Być może
czytał te pisma B. Huk. Ale cóż
z tego, gdyż nic z nich nie zrozumiał. Czy czytał je Dzierżyński
który w 1919 roku rzucił hasło
„ŁAGRY – SZKOŁĄ PRACY”
, oazy „bogactwa i dobrobytu”!
Czy czytał je Hitler tworząc obozy
z napisem w bramie: „ARBEIT
MACHT FREI”. Czy aby Huk nie
jest „posiadaczem bezproduktywnej wolności własnej“?
„Mniej więcej w połowie XVII w.
pańszczyzna „zbliżyła się do granicy wyzysku możliwego ze względu na biologiczną reprodukcję
siły roboczej”. Gospodarka szlachecka naruszała już biologiczne
podstawy bytu pańszczyźnianych
podporządkowanych.
Rusinom
trzeba było kilku pokoleń, by pod
koniec XIX w., a więc około 100 lat
po upadku Korony Polskiej i 30-40
lat po zniesieniu pańszczyzny odreagować kilka wieków istnienia
na granicy odtworzenia biologicznego.” (s. 100)
Pańszczyzna była tylko na Rusi?
Taką wiedzę historyczną posiada
Huk. Czy słyszał on coś o niewolnictwie w owym czasie? A 30 lat
„samostijnej” Ukrainy zapewniło
narodowi ukraińskiemu dobrobyt
na jej ogromnych terenach czarnoziemu i nie musi wyjeżdżać „za
chlebem” do „kolonizatorów”,
czyli do „białych dworków” „nazistowsko-katolickiej
szlachty
polskiej”? Huk nie musi niczego
odreagowywać, bo w Koronie
Polskiej nie istniało coś takiego
jak pańszczyzna?
Podrozdział:
Rusin/Ukrainiec
odczłowieczony.
„Solidarność
kolonizatorów wobec zbrodni odczłowieczenia Rusina/Ukraińca
i Żyda pozostaje w związku z homogenicznym imperatywem istnienia Kościoła i szlachty. Polska
subordynacja homogenizacyjna w
ramach podboju Europy Wschodniej nie została wymuszona – wyrosła z katolickiej wizji urządzenia
świata. Gotowości do jej wprowadzania nie wyjaśnia porównanie z
gotowością aparatu nazistowskiego wykonującego plany Adolfa Hitlera wobec Europy Wschodniej.
„Polska” subordynacja przewyższała gotowość nazistów, gdyż naziści – pomimo istnienia przyzwolenia kulturowego – stanowili aparat państwowy, tymczasem polskie
duchowieństwo rzymskokatolickie
i szlachta przez kilka wieków opierały się państwu w imię możliwości indywidualnego dokonywania
przemocy i mordu. Nazizm działał
w gorączkowym pośpiechu w ciągu 12 lat – katolicki sarmatyzm
działał w spokoju na przestrzeni
kilku stuleci”. (s. 102)
Kościół i szlachta były więc gorsze od nazistów. Zapewne dlatego
naziści mordowali kapłanów katolickich i szlachtę (polską elitę).
Taki wypływa wniosek z badań
historiograficznych Huka. Należy pochylić się nad cierpieniem
Huka, który mieszka i pracuje w
takiej Polsce!
„Szlachcic, przy pomocy proboszcza, przeprowadził operację
separacji tego, co stanowiło psy-
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chosomatyczną harmonię człowieka: unieważnili twarz jako źródło
etyki, oderwali od twarzy mięśnie
kończyn i sam mięsień uznali za
swe najwyższe „dobro”. Odmówili
człowiekowi zdolności myślenia i
przeżywania bólu przenikającego
i mięśnie, i psychikę. W ten sposób szlachcic i proboszcz powołali
do życia potwora, którego bali się
podczas Koliszczyzny w 1768 r. czy
na Wołyniu w 1943 r. – „niemal
rzeczowe istnienie”, „maszynę”.
Reagując na tragiczny stan ludu
elity ruskie pod koniec XIX w. zmuszone zostały do zmiany nie tak
politycznej, jak antropologicznej.
Polegała ona na wyparciu Rusina
jako bytu zdeformowanego, odczłowieczonego na rzecz nowego
– Ukraińca. Rzecz jasna, kolonizator nie omieszkał ujawnić wobec
Ukraińca wszystkich pokładów
strachu i wstrętu ukrywanych dotąd pod maską „miłości do ludu”.
Według niego, w Ukraińcu nadal
żył Rusin, zdemaskowany w postaci „ukraińskiego nacjonalisty”. (s.
103 – 104)
Kolonizowany chłop ukraiński dokonał więc ludobójstwa okrutnego
na Wołyniu w 1943 roku (tylko tutaj?) na tak samo wyzyskiwanym
chłopie polskim za kolonizatora
czyli szlachtę i proboszcza, także
w czasie rozbiorów Rzeczpospolitej. Jakaś schizofrenia historiograficzna? To Ukraińcy przeprowadzili na Rusinach „operację
separacji tego, co stanowiło psychosomatyczną harmonię człowieka: unieważnili twarz jako źródło
etyki, oderwali od twarzy mięśnie
kończyn i sam mięsień uznali za
swe najwyższe „dobro”. Odmówili człowiekowi zdolności myślenia
i przeżywania bólu przenikającego
i mięśnie, i psychikę.”
„Sieć polskich dworów rozsiana
po Ukrainie przypomina Gułag.”
(s. 105)
To te Gułagi nie były takie złe, bez
drutów kolczastych, nikt w nich
nie umierał z głodu, jak na Ukrainie, gdzie żyzna ziemia pozwalała
na większą ilość żywności niż np.
na Mazowszu czy Kielecczyźnie,
co potwierdzają relacje i dokumenty, mógł zakładać rodzinę, itp.
W Gułagach życie więźnia średnio trwało trzy lata, straty uzupełniali nowi zesłańcy. W Gułagach
„polskich dworów na Ukrainie”
po około trzech latach nie byłoby
więc już chłopów pańszczyźnianych, czyli Rusinów/Ukraińców.
Szlachcic i proboszcz musieliby
wyruszać na coraz to dalsze podboje. Tylko gdzie? Nie byłoby też
napadów Tatarów i Turków po jasyr.
„Utrzymanie się przy władzy
zakładało konieczność istnienia doktryny. Nie wymagała ona
szczególnego wysiłku intelektualnego: utrzymanie chłopów w
poddaństwie i pańszczyźnie odwoływało się do sarmackiej wykładni
Ewangelii nadanej szlachcie przez
Kościół polski. Naziści nigdy nie
opracowali doktryny eliminacji
Żydów, jednak Holokaust był faktem... Wielki Głód na Ukrainie nie
miał zaplecza doktrynalnego, ale
stał się rzeczywistością. Duchowieństwo katolickie po sukcesie
transformacji sarmatyzmu w ideologię i praktykę przemocy wykluczało każdego, kto mógłby powołać je do wyjaśnień – panoptyczny
system Kościoła podpowiadał, że
sarmatyzm jako polskość został
głęboko zinternalizowany przez

„naród” i funkcjonuje bez zakłóceń.” (s. 106)
Ponieważ Holokaust i Wielki Głód
nie miały doktryny, nie utrzymały
się u władzy, szlachta miała – więzienny (panoptyczny) system Kościoła - ,więc władzę utrzymała i
„funkcjonuje bez zakłóceń”? A
wynika on (istnienie doktryny) „z
sarmackiej wykładni Ewangelii
nadanej szlachcie przez Kościół
polski.” Huk nie podał, gdzie napotkał ową sarmacką wykładnię,
czyżby tylko w swojej „perpetuum
mobile” wyobraźni?
Kolejny podrozdział: Mechanika
kresów – biowładza. Huk pisze:
„W drugiej połowie XVI w. szlachta na Rusi i Ukrainie zaczęła przechodzić od władzy sprawowanej
przez szlachcica-suwerena nad
ziemią i jej produktami do władzy
nad ciałami i tym, jak one funkcjonują – następowało przejście ku
władzy dyscyplinarnej.” (s. 107)
„Władza nad ciałami” w ujęciu
biowładzy istniała od początku
zorganizowanych społeczeństw w
starożytności i istnieje współcześnie (np. rodzina i rodzicielstwo,
ochrona zdrowia, aborcja, itp.).
Włada dyscyplinarna, niezależnie
od poglądów Michaela Foucaulta,
zażywającego SLD homoseksualisty. który zmarł na AIDS, funkcjonowała i funkcjonuje w różnych
uregulowaniach (np. dyscyplinarna odpowiedzialność sędziów, nauczycieli, itp.) w każdym państwie
– nie wiadomo więc w jakim celu
wymienia ją Huk przy szlachcie na
Rusi i Ukrainie (to jeszcze takowa
tam istnieje – bo słychać tylko o
oligarchach?)
„Wszyscy historycy zgadzają się
co do tego, że w połowie XVI w.
nastąpił w Koronie wtórny rozwój
pańszczyzny, jednak trudno przystać na koncept prostego powrotu
do epoki minionej i podsumować
to zjawisko stwierdzeniem o anachronizmie i zacofaniu. Uważam,
że doszło wtedy do ważnej zmiany
spowodowanej wcieleniem Ukrainy do Korony Polskiej: Kościół
– wraz ze swymi siłami zbrojnymi
w postaci szlachty – w celu utrzymania kontroli nad Rzeczpospolitą
dotarł do punktu, w którym rządzącym chodziło już nie o korzyści
ideologiczne czy majątkowe, gdyż
te zostały zdobyte i utrwalone, ale
o władzę dla samej władzy.” (s.
107)
Tako rzecze Huk, aczkolwiek z
„wszystkich historyków” nie podaje ani jednego nazwiska, poza
swoim. Kolejne jego odkrycie historiograficzne polega na stwierdzeniu, że Kościół posiadał siły
zbrojne w postaci szlachty. Także
tej szlachty prawosławnej, luterańskiej, kalwińskiej?
„Okazało się jednak, że zwiększenie produkcji zboża nie jest możliwe bez wprowadzenia nowych
technik zarządzania chłopem. W
XVII w. szlachta zaczęła sprawować nad nim kontrolę podobną do
XX-wiecznej biowładzy.” (s. 107
– 108)
Szlachta wyprzedziła więc światowe techniki zarządzana o co najmniej dwa wieki (XVIII i XIX).
„Po stłumieniu powstań kozackich
szlachta na Ukrainie postawiła
na rozbudowę aparatu biurokratycznego i terror administracyjny.
W majątkach „Tworzono rozległą

1 października 2020 - strona 31

administrację z całą hierarchią
komisarzy, ekonomów, urzędników, aż po włodarzy i karbowych
włącznie, z centralnymi organami
zarządzania, z inspektorami wizytującymi kolejne wsie i folwarki,
z rozbudowaną rachunkowością,
wydawaniem «ustaw» i instruktarzy”. Trwało to aż do zniesienia pańszczyzny, ale nawet w II
połowie XIX w. Interesującym
zagadnieniem jest tu kwestia posłuszeństwa armii „komisarzy,
ekonomów, urzędników, aż po włodarzy i karbowych” i ich zgody na
uczestnictwo w procesie skrajnej
eksploatacji ludzkiej siły roboczej,
w tym dokonywania mordów.” (s.
108)
Praktyka powszechna w Europie,
Afryce, Azji i Ameryce, sprzed powstań kozackich. A po „powstaniu
kozackim Gonty” ziemie Rzeczpospolitej Rusi/Ukrainy podzieliły
między siebie Rosja i Austria. I
tam znalazły się „centralne organy
zarządzania”. Czemu oczywiście
winna jest „szlachta na Ukrainie”.
A poza Ukrainą, czyli na Wołyniu
i Podolu, już nie było „aparatu
biurokratycznego”, tutaj więc nie
„dokonywano mordów”. Nie było
go też na terenie Korony i Litwy?
„Dla aparatu dworskiego autorytetem był rzymskokatolicki Bóg.
Posłuszeństwo,
sankcjonowane
przez wiarę, obowiązywało następnie w stosunku do szlachcica
i proboszcza, których władza powodowała to, że aparat nie mógł
traktować podporządkowanych
jako ludzi.” (s. 109)
Dla Ukraińców w Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej)
autorytetem był greckokatolicki
Bóg, nakazał nawet wydrukować
szatański „Nacjonalizm” Doncowa w Żółkwi, mieście leżącym
pod Lwowem, w drukarni klasztornej OO. Bazylianów. Potem
dołączył prawosławny Bóg – i
już razem sypali kopce celebrując
msze „pogrzebu” rzymskokatolickiego Boga Polski, zbrodniarzom banderowskim nadali prawo
„wycinania polskiego kąkolu z
ukraińskiej pszenicy”, okrutnego
mordowania całych rodzin i wsi
wiernych rzymskokatolickiemu
Bogu, także zgromadzonych na
modlitwie w świątyniach tegoż
Boga, a także Jego rzymskokatolickich kapłanów i sióstr zakonnych. Czesław Partacz: „ Banderowcy i czerń wiejska na Kresach
południowo-wschodnich zamordowali, często w barbarzyński
sposób, 148 księży katolickich,
15 zakonników, 4 kleryków, 29
zakonnic, czyli 196 duchownych
i zakonnic narodowości polskiej
oraz 26 księży greckokatolickich,
czyli często swoich rodaków o
innych poglądach. Jak napisał
w 2009 roku biskup ordynariusz
diecezji łuckiej na Wołyniu: „Nie
chcemy rozdrapywać ran, które i
tak krwawią, nie chcemy też powstania nowych, ale jednocześnie
zapominać też nie można. To jest
niedopuszczalne, to jest nie do pomyślenia. Chcemy się modlić za
tych, którzy zginęli. Będę zawsze
to powtarzał: chcemy dokończyć
sprawowanie tych mszy świętych,
które niegdyś zostały przerwane i
pozostają niedokończone. Ginęli
ludzie w kościołach i ginęli księża
przy ołtarzach. Czy mamy prawo
o tym zapomnieć? Mówiąc słowami psalmu: Czy mogę zapomnieć
o tobie Jeruzalem? Gdybym zapomniał o tobie, to niech uschnie
moja prawica i język przyschnie

mi do podniebienia.”
„Subkultura karbowych i ekonomów dworskich nie pozostawiła po
sobie pamiętników ani protokołów
zeznań. Dla kogo mieliby pisać i
przed kim zeznawać? Kultura szlachecka nie zna ani jednego aktu
oskarżenia własnego środowiska o
mord na chłopie. Za taki pamiętnik
nie groziła kara, mógł powstać.
Zarazem powstać nie mógł: bodajże ani jeden Polak szlachcic nie
uważał, że pańszczyzna jest antyludzka.” (s. 109 – 110)
A ile takich pamiętników powstało w Europie, gdzie także panował
system pańszczyźniany? Może w
Ameryce właściciele niewolników
masowo pisali takie pamiętniki i
protokoły zeznań?
„Gdy na początku XXI w. żołnierze WOP z Wołkowyi składali zeznania o mordzie na ukraińskich
chłopach w Terce w 1946 r., będąc
spadkobiercami katolicko-sarmackiej kultury eliminacji, zachowali
się podobnie, jak ich poprzednicy:
milczeli. Nie czuli się winni – oni
tylko wykonywali rozkazy.” (s. 110)
Żołnierze wykonując rozkazy dowódcy byli „spadkobiercami katolicko-sarmackiej kultury eliminacji”? Marszałek Michał Żymierski
też był takim spadkobiercą? Bezpośrednio w zbrodni wzięło udział
dwóch żołnierzy, którym rodziny
wymordowali Ukraińcy na Wołyniu. Mogła to być więc „zbrodnia w afekcie”, ale zbrodnią była.
Spadkobiercami jakiej kultury
byli „partyzanci” SB OUN i UPA
wykonując rozkazy swoich ukraińskich dowódców, czy esesmani
z SS „Galizien” - „Hałyczyna”
wykonując rozkazy dowódców
Niemców i Ukraińców?
„Mimo zupełnego przyswojenia
pańszczyzny przez kulturę polską należy zaznaczyć, że praktyki
pańszczyźniane
plebanii/dworu
w XIX w nie przekroczyły progu
biopolityki, jakkolwiek potem pod
postacią ideologii narodowej demokracji prowadziły do tolerancji
wobec przemyślanego programu
eliminacyjnego.” (s. 110)
Czyli jednak tych „Gułagów dworu/plebani nie było? Gdzie można
zapoznać się z owym „przemyślanym programem eliminacyjnym”,
poza „przemyśleniami” Huka?
„Ostatnim stadium biowładzy na
Ukrainie stały się samobójstwa
chłopów. Zjawisko to ze względu
na jego olbrzymią skalę wymaga
szczególnej uwagi. Samobójstwo
stanowiło reakcję człowieka na
potworność bycia człowiekiem
pańszczyźnianym. Kozaczyzna zawdzięcza jej znaczną część swej dynamiki i popularności. Dokumenty
rosyjskie informują o masowości i
natężeniu tego zjawiska znacznie
przewyższających pozostałe tereny całego Cesarstwa Rosyjskiego.
Beauvois, który odnalazł te dokumenty, stwierdził „przerażającą
częstotliwość samobójstw”: na
przykład 500 w ciągu 2,5 roku.
Ich źródłem było osiągnięcie przez
chłopów kresu człowieczeństwa w
zetknięciu z przerażeniem wzbudzanym przez dwór. Zjawiska samobójstw na taką skalę nie notują
nazistowskie ani sowieckie obozy
koncentracyjne.” (s. 110 - 111)
Dokumenty rosyjskie mówią o
sytuacji w państwie rosyjskim,
Rzeczpospolita po rozbiorach
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przestała istnieć jako państwo. Ale
przesadą jest stwierdzenie, że w w
Cesarstwie Rosyjskim na Ukrainie
samobójstwa były na większą skalę niż w nazistowskich i sowieckich obozach koncentracyjnych.
Jacy autorzy podali te statystyki?
„Szlachecka rabunkowa gospodarka zasobami ludzkimi wyprzedzała praktyki totalitarne,
podobnie jak dwór pierwszy przyjął na siebie rolę obozowej wieży
strażniczej. Zgodnie z dzisiejszymi
kryteriami prawobrzeżną Ukrainę
sarmacką w XVIII w. można porównać do sowieckiego Gułagu,
gdzie miliony ludzi pozbawionych
wolności pracowały dla komunistycznego aparatu władzy pod
nadzorem sowieckich komisarzy w
zamian za życie biologiczne.” (s.
112)
A w całej Europie istniał w XVIII
w. system demokracji i swobody
obywatelskie? Także w Ameryce,
Afryce i w Azji? Niewolnictwo nie
stanowiło „praktyk totalitarnych”?
Czy jakiś Rusin/Ukrainiec zdołał
przeżyć ten Gułag na prawobrzeżnej Ukrainie? I jeszcze do tego
Rusini/Ukrainki nie miały praw
wyborczych, czego już Huk nie
zdołał zauważyć!
„Spadek po polskim kolonializmie
dwukrotnie przejmował inny kolonializm. W 1795 r. dokonało tego
Cesarstwo Rosyjskie, a w 1939 r.
– Związek Radziecki. Oba transfery były transferami kolonialnymi.
Rosja i ZSRR skorzystały na wysiłku włożonym przez państwo polskie i jedynie kontynuowały dzieło.
Transformowanie „polskiej Ukrainy” w „rosyjską Ukrainę” nie
przesłania polskiego pierwszeństwa. Polska dominacja, pańszczyzna i odczłowieczenie wyryły przez
wieki najtrwalszy negatywny ślad
w ukraińskiej pamięci – Rosja w
stosunku do „Małorusinów” do
stadium odczłowieczenia nie doszła. Między innymi z tego względu nazistowskie ukontekstowienie
i punkt odniesienia rozważań o
antropologii polskiej w stosunku
do Innego uważam za uzasadnione. Druga – krótkotrwała, a nie
ciągnąca się przez wieki – fala
masowych samobójstw na wsi
ukraińskiej powtórzyła się dopiero
podczas Wielkiego Głodu w 1933
r.” (s. 112)
W Cesarstwie Rosyjskim nie było
kolonializmu, musiało przejąć go
w „spadku po polskim kolonializmie”. Jest to totalne kłamstwo
przejęte od sowieckich politruków z 1939 r. Spadek ten przejął
nawet ZSRR – nie po ponad stu
dwudziestu latach rządów Rosji
w czasie zaboru, ten okres pominął, ale wrócił do „polskiego kolonializmu” sprzed dwustu lat!
„Małorusini” traktowani byli jako
„swoi” Rosjanie, nie zgłaszali też
żądań niepodległościowych i jako
lud posłuszny władzy carskiej nie
musieli być pacyfikowani, zsyłani na Sybir, „odczłowieczani”, w
odróżnieniu od „buntowniczego
ludu polskiego”. A już „nazistowskie ukontekstowienie” jest schizofreniczną obsesją antypolskiej
„historiografii wg Huka”. Wielki
Głód był już wynikiem „tworzenia
narodu ukraińskiego”, w tym m.in.
działalności i walk toczonych
przez Petlurę, w tym wspólnie z
oddziałami polskimi Piłsudskiego.
Po Wielkim Głodzie, gdzie ofiarą
padła także zamieszkała na tamtym terenie ludność polska, sowieci dokonali ludobójstwa ludności
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polskiej na Marchlewszczyźnie w
1935 roku oraz Dzierżyńszczyźnie
w 1937 roku. Czy aby nie było to
„banderowskie ukontekstowienie”
- gdyby posługiwać się logiką „historiografii wg Huka”? Beauvois
te „ciągnące się przez wieki” samobójstwa w Cesarstwie Rosyjskim określił na trwające przez
okres 2,5 lat.
„Reanimacja Korony pod postacią
Rzeczypospolitej skutkowała ożywieniem pamięci chłopstwa oraz
jego pragnieniem samoobrony, co
doprowadziło Wołyń do stanu permanentnego powstania w latach
1918 – 1943”. (s. 113)
To historyczna rewelacja: Huk odkrył powstanie na Wołyniu trwające 25 lat (1918 – 1943). To nie
bolszewicy „szli na Warszawę”
w 1920 roku, ale „ukraińscy powstańcy”? A w latach 1920 – 1939
jawnie ukrywali się pod postacią
zwykłych chłopów ukraińskich?
Nie podał jednak źródeł swojej
wiedzy. Faktem jest, że we wrześniu 1939 roku dołączyli do wojsk
nazistowskich Niemiec, potem
do wojsk stalinowskiej Rosji Sowieckiej, oraz ponownie w 1941
roku do „sojuszniczych, wyzwoleńczych” wojsk niemieckich, ale
największe „zwycięstwa” odnosili
w wyniku kolaboracji z Sowietami (aresztowanie i zsyłki na Sybir
„polskich okupantów”) oraz w
wyniku kolaboracji z III Rzeszą
Niemiecką, która rękami policji
ukraińskiej dokonała Holokaustu
na ludności żydowskiej (oni także
„kolonizowali Ruś/Ukrainę” i spotkała ich „zasłużona kara”?)
„Reakcją na państwo polskie i stojące za nim stulecia pańszczyzny
było ukraińskie powstanie chłopskie na Wołyniu – bez szans na
zwycięstwo, pełne rozpaczy. Apogeum reakcji antypańszczyźnianej
przypadło na 1943 r.: wołyński
subaltern zabijał kolonizatorów.
Zmiana w postawie chłopów –
zabijających Polaków, a nie, jak
wcześniej – siebie samych, została
bardzo krytycznie przyjęta przez
rząd polski natomiast powstańców
nie opuszczała tragiczna antropologia: nie będąc uważanymi za ludzi, zabijali, by… stać się ludźmi.
(s. 113)
Wprowadzony termin „subaltern”
Huk chyba nie rozumie w jego
podstawowym znaczeniu, a więc
jako „młodszy oficer albo urzędnik”, „podwładny” (Słownik Języka Polskiego PWN), ale jako
ostatnio modne „Subaltern Studies” zajmujące się opisem postkolonializmu, władzy, dominacji
oraz hegemonii. Gdyby Huk znał
teorię do której nawiązuje, wiedziałby, że nie ma ona żadnego odniesienia do1943 roku, kiedy to w
„reakcji antypańszczyźnianej wołyński subaltern zabijał kolonizatorów”, a już zwykłym moralnym
draństwem jest jego konkluzja, że
„ zabijali, by… stać się ludźmi.”
Dopiero więc ludobójstwo popełnione przez ukraińskich chłopów
na cywilnej ludności polskiej,
swoich sąsiadach (często od setek
lat), tak jak oni biednych chłopach,
zbrodniarzy tych „uczłowieczyło”.
I właśnie do tej, de facto rasistowskiej tezy, chce Huk, ukraiński historyk żyjący w Polsce, przekonać
(kogo?) na łamach swojej dość obszernej książki.
„Dzisiejsza historiografia polska
uznaje, że w 1943 r. ukraiński podporządkowany dokonał błędnego

wyboru cywilizacyjnego. Zamiast
stanąć w obronie swego życia, powinien żyć/dokonać samobójstwa,
podobnie jak czyniły to pokolenia
jego przodków, albo bez poczucia
strachu czekać, by jego życie i obraz człowieka do końca mogła wyeksploatować szlachta, społeczny
hegemon państwa polskiego. Historycy polscy nawet na początku
XXI w. proponują do akceptacji
tezę, że wołyński chłop uczyniłby
prawidłowo wybierając samobójstwo zamiast samoobrony. Zapominają, że chłopstwo na Wołyniu
wyczerpało swój – przez stulecia
najwyższy w Europie – limit samobójstw, kwalifikowanych jako normalne, niezauważalne ofiary polskiej misji cywilizacyjnej”. (s. 113)
W 1943 roku Ukraińcy nie chcieli czekać w poczuciu strachu ,”by
jego życie i obraz człowieka do
końca mogła wyeksploatować
szlachta, społeczny hegemon państwa polskiego”? Bali się czegoś,
co nie istniało? Zaistniało dopiero po 70 latach w umyśle Huka.
Nie było ani szlachty, ani „państwa polskiego”, ujawniony został
mord w Katyniu, polscy urzędnicy
oraz nauczyciele wiedli „kolonizatorski” los w syberyjskich gułagach (sami Ukraińcy wieźli ich na
stacje kolejowe na „zsyłkę”). Realny był powrót pod „opiekę” Rosji Sowieckiej, na co czekali „bez
poczucia strachu”?
Podrozdział: Przywoływanie satrapii. Huk: „Historycy polscy
nie są skłonni dostrzec tego, że
Cesarstwo Rosyjskie i Cesarstwo
Austriackie w samą porę użyczyły
swego wojska i administracji, aby
nadać szlachcie gwarancje bezpieczeństwa i rozwoju, których nie
była ona zdolna uzyskać od Rzeczypospolitej. (s. 116)
I tejże dobroczynności Cesarstwa
Rosyjskiego i Cesarstwa Austriackiego ta szlachta nie doceniła
wzniecając powstania i prowadząc
boje polityczne o niepodległość
Rzeczpospolitej, ponosząc krwawe ofiary, pacyfikacje, konfiskatę
majątków, więzienie, zsyłki na Sybir, emigracje, itp. W sumie więc
doprowadziła do samobójczej
zagłady? W zaborze rosyjskim
wszyscy posiadacze ziemscy byli
zmuszani do złożenia homagium,
a więc wiernopoddańczego hołdu
swym nowym władzom. W sposób oczywisty działanie to miało
przede wszystkim na celu osłabienie potencjału ekonomicznego patriotycznej części szlachty. Ukaz
Katarzyny II stanowił: ,,kto ze
szlachty lub innego stanu władający nieruchomymi dobrami […] nie
chciał przysięgi wykonać, takiemu
pozwala się w ciągu trzech miesięcy na sprzedaż swych majętności
i dobrowolny wyjazd za granicę,
w przeciwnym razie cała fortuna
jego do skarbu należeć będzie”.
Wyznaczony bardzo krótki termin
sprzedaży był nierealny, z czego
doskonale zdawano sobie sprawę,
W tej sytuacji odmowa złożenia
przysięgi oznaczała utratę całego mienia, podstawy utrzymania
rodziny. Dlatego zdecydowana
większość posesjonatów zgodziła
się pod przymusem na ten krok,
nie widząc dla siebie innej alternatywy. Byli jednak tacy, m.in. Czartoryscy i Radziwiłłowie, którzy
odmówili uznania nowej władzy i
utracili swoje dobra. Były to pierwsze przypadki utraty polskiego
stanu posiadania na kresach. Konfiskaty majątków, na szerszą już
skalę, miały miejsce po insurekcji

kościuszkowskiej oraz w wyniku
kolejnych powstań. Podlegały im
te dobra, których właściciele brali
udział w walkach lub choćby byli
posądzani o sprzyjanie czy pomoc
powstańcom i ,,wszystkim mającym jakiekolwiek na sobie podejrzenie”. Uczestników powstań, o
ile nie zbiegli za granicę, aresztowano i zsyłano na Syberię. Carskie
władze nie chciały bowiem ,,aby
w prowincjach naszych posiadali
majątki ludzie, do których wierności nie ma dostatecznej gwarancji”. Z zabranych ziem tworzono
majoraty przekazywane zasłużonym rosyjskim urzędnikom i
wojskowym w nagrodę. Była to
forma nagradzania wiernych sobie
ludzi i zarazem narzędzie rusyfikacji dawnych polskich kresów.
Jednocześnie prowadzono osadnictwo prawosławnych chłopów.
W kwietniu 1795 roku, na mocy
carskiego ukazu, na rzecz skarbu
rosyjskiego przejęte zostały majątki osób, ,,które mimo złożenia
przysięgi na wierność brały udział
w powstaniu lub opuściły granice
państwa i do 1 stycznia 1795 roku
nie powróciły”. W walce z polskim
stanem posiadania, władze rosyjskie nie respektowały własnego
prawa. Zgodnie bowiem z przywilejem z 1795 roku majątek rodowy
szlachcica w razie udowodnienia
mu zdrady miał przechodzić w
ręce jego spadkobierców, a nie
na rzecz skarbu państwa. Z uwagi
na to, iż ówczesne majątki szacowano na podstawie ilości ,,dusz
męskich” niemożliwe jest dzisiaj
odtworzenie rzeczywistej wartości bezpowrotnie utraconych dóbr.
Wydaje się też, iż niebagatelne
znaczenie dla dalszych dziejów
miały imponderabilia wyrażające
się zachwianiem wypracowanych
przez wieki stosunków społeczno-gospodarczych
panujących
na zajętych ziemiach. Nowe ,pogranicze” interesujących nas południowo-wschodnich obszarów
Rzeczypospolitej uległo na przestrzeni zaledwie dwudziestu trzech
lat dynamicznej przemianie, aż do
całkowitej likwidacji państwowości i dalszego, stopniowo postępującego ubezwłasnowolniania
żywiołu polskiego trwającego
przez cały okres zbrodni rozbiorów.” (Krzysztof Bąkała: Przybyli
na Wołyń nieproszeni… W: NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ 2013,
nr 3-4). „Ukaz o jednodworcach i
grażdanach w guberniach zachodnich wydano 19 października 1831
roku; był on natchniony tym samym duchem, to znaczy zaciekłą
nienawiścią do tej grupy społecznej, która a priori została obarczona odpowiedzialnością za powstanie, uznana za niedającą się dłużej
tolerować anomalię w rosyjskiej
strukturze społecznej, i której należało odebrać szlachectwo poprzez
szeroko zakrojoną akcję rewizji
tytułów. Od bardzo dawna słowo
,,odnodworiec” oznaczało w Rosji
bardzo nieliczną grupę ,,wolnych”
chłopów, z początku właścicieli
dworu, czyli chałupy i niezmuszonych do odrabiania pańszczyzny.
Od czasów Piotra Wielkiego jednodworcy należeli do ,,kategorii
podlegających opodatkowaniu” i
zabierano ich w rekruty. Posiadali
jednocześnie nieliczne przywileje: nie stosowano wobec nich kar
cielesnych i zamiast pogłownego
płacili podymne. Chodziło więc
przede wszystkim o pozbycie się,
poprzez przymusową asymilację z
już istniejącą grupą społeczną, tej
kategorii ludzi. Ich względna niezależność umożliwiała pozostawanie w obrębie polskiej wspólnoty
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ludzi, którzy podlegali własnej
władzy sądowniczej, pielęgnowali
własne tradycje kulturowe, korzystali ze szlacheckiego przywileju
dostępu do szkół i wykształcenia.
Zmusić szlachecką większość do
zrównania się z chłopstwem – to
znaczy zniweczyć kompletnie jej
kulturę, jej tożsamość. (Daniel Beauvois, Polacy na Ukrainie, Paryż,
s. 101−102) W latach 1831−1853
zdeklasowano w ten sposób na
Kijowszczyźnie 3/4 ogółu (ponad
340 tysięcy) Polaków.
„Nie istniał żaden mechanizm
zdolny odróżnić majątek szlachecki na Mazowszu od majątku
na Podolu. Własność dobrze urodzonych na Rusi i Ukrainie miała
przesądzać także o etnicznie polskim charakterze tych ziem – ten
koncept uprzytamnia, jak nieprawdopodobnie silny był dyskurs
szlachecki. Antropologia rzymskokatolicka zachowywała się tak, jak
przystało na sługę ekonomii: chłopi kresowi istnieli jako maszyna
albo rzecz.” (s. 117)
Majątki się nie różniły, ale chłopi
kresowi już się różnili?
„Najważniejszym
elementem
wprowadzonym w tym celu do polityki przez Romana Dmowskiego
był polski rasizm. O ile sarmatyzm
ustanawiał granice biologiczne
wewnątrz gatunku ludzkiego, separując tym samym grupę katolicko-szlachecką od prawosławno-chłopskiej, o tyle narodowa
demokracja postulowała program
i zasady polskości, które można
streścić jako „«im częściej będziesz zabijał, im częściej będziesz
skazywał na śmierć» oraz «im bardziej będziesz zezwalał na śmierć,
tym bardziej będziesz żył»”. /.../
Rasizm był wyraźnie obecny także
w poglądach Zygmunta Balickiego. Jego biologistyczna formuła
brzmiała: jeśli chcesz żyć, inny
musi umrzeć. Postulat zadawania
śmierci nie musiał być nagłaśniany. Wystarczyło akcentować konieczność przeżycia, aby uruchomić zabójczą dialektykę rasizmu.
W poglądach obu myślicieli obecne są także elementy dyscyplinowania wewnętrznego własnej grupy, groźby skierowanej wobec tych
Polaków, którzy nie chcieliby stać
się zwolennikami nowej ideologii.
Stanowiło to zapowiedź późniejszej agresji wobec własnego społeczeństwa i narodu skutkującej
m.in. tragedią Wołynia i Powstania Warszawskiego. (s. 123)
Huk odkrył, że Roman Dmowski
wprowadził do polityki rasizm.
Gdzie to odkrył, nie podał. Może
tutaj; „W związku z 60 rocznicą
śmierci Romana Dmowskiego
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wyraża uznanie dla walki i pracy
wielkiego męża stanu na rzecz odbudowania niepodległego Państwa
Polskiego i stwierdza, że dobrze
przysłużył się Ojczyźnie. W swojej działalności Roman Dmowski
kładł nacisk na związek pomiędzy
rozwojem Narodu i posiadaniem
własnego Państwa, formułując pojęcie narodowego interesu. Oznaczało to zjednoczenie wszystkich
ziem dawnej Rzeczypospolitej zamieszkałych przez polską
większość, a także podniesienie
świadomości narodowej wszystkich warstw i grup społecznych.
Stworzył szkołę politycznego realizmu i odpowiedzialności. Jako
reprezentant
zmartwychwstałej
Rzeczypospolitej na konferencji w
Wersalu przyczynił się w stopniu
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decydującym do ukształtowania
naszych granic, a zwłaszcza granicy zachodniej. Szczególna jest rola
Romana Dmowskiego w podkreślaniu ścisłego związku katolicyzmu z polskością dla przetrwania
Narodu i odbudowania Państwa.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
wyraża uznanie dla wybitnego
Polaka Romana Dmowskiego.”
(Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999
w sprawie uczczenia 60. rocznicy
śmierci Romana Dmowskiego).
Polski Sejm oddaje cześć rasiście?
A fee... Przecież Ukrainiec Huk
pisze...
„Myślenie Romana Dmowskiego
i jego współpracowników o katolickim państwie narodu polskiego
wyprzedziło Mein Kampf Adolfa
Hitlera z jego aryjskim państwem
narodu niemieckiego, którego celem głównym było zniszczenie Żydów i ekspansja na Wschód.” (s.
127 – 128)
Po kilkunastu stronach tendencyjnych interpretacji poglądów
Dmowskiego doszedł Huk do
swojej podstawowej konkluzji, że
„myślenie Romana Dmowskiego /.../ wyprzedziło Mein Kampf
Adolfa Hitlera”, czyli także Nacjonalizm Dmytro Doncowa. Oczywiście nie wymienił on rzeczywistych twórców ideologii rasistowskiej; ich miejsce zajął Dmowski.
Patrz też wyżej...
„Można ukazać związki endecji z
sarmatyzmem, jednak sarmatyzm
nie jest w stanie odpowiedzieć na
pytanie, skąd w poglądach Popławskiego–Dmowskiego–Balickiego wzięły się pokłady szaleństwa i jaki jest rodowód potwora –
polskiego Nadczłowieka.” (s. 128)
Ale na to pytanie jest w stanie
odpowiedzieć Bogdan Huk: „rodowód potwora - polskiego Nadczłowieka” wziął się z wrodzonej
nienawiści do Państwa Polskiego,
Polaków i Kościoła katolickiego.
I można domyśleć się powodów:
po prostu chce „zagłuszyć” rzeczywisty problem: „ skąd wzięły
się pokłady szaleństwa i jaki jest
rodowód potwora” – ukraińskiego banderowca. „Dlaczego w
niedzielny poranek 11 lipca 1943
roku brat podniósł rękę na brata?!
Dlaczego znów przelała się krew
niewinnych ofiar?! Dlaczego?!
Odpowiedzi nie ma, bo to jest mysterium iniquitatis – tajemnica zła,
zła, które nie poddaje się żadnemu racjonalnemu wytłumaczeniu,
zła, które wykracza poza wszelkie
ludzkie pojęcia. Z tą tajemnicą
zmierzyć się może jedynie tajemnica przeogromnej Bożej miłości,
która zaprowadziła Jego jedynego Syna na szczyt Golgoty. Niech
więc w tym dniu unoszą się ku niebu modlitwy za wszystkie ofiary tej
straszliwej tragedii, za wszystkich,
którzy opłakują swoich bliskich.
Modlimy się także za tych, którzy
w swoim zaślepieniu, podeptawszy przykazania Boże i Chrystusową naukę o miłości, podnieśli
rękę na brata. Boże, przebacz im.
A dla nas pociechą niech będą
słowa z Księgi Mądrości: “Dusze
sprawiedliwych są w ręku Boga i
nie dosięgnie ich męka […] Choć
nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna
jest nieśmiertelności. […] Bóg ich
bowiem doświadczył i znalazł ich
godnymi siebie. Doświadczył ich
jak złoto w tyglu i przyjął ich jak
całopalną ofiarę” (Mdr 3, 1. 4.
5b-6) Wieczny odpoczynek racz im
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dać, Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci! Niech odpoczywają w pokoju. Amen.” (LIST
PASTERSKI z okazji 65. rocznicy
tragicznych wydarzeń na Wołyniu.
Biskup Markijan TROFIMIAK,
ordynariusz diecezji łuckiej Kościoła
Rzymskokatolickiego.
Łuck, dn. 9 lipca 2008 roku.)
„Darwinizm i spenceryzm zostały wytłumaczone jako przepowiednia dla szlachty polskiej:
zarówno w przyrodzie, jak i w
społeczeństwie, szlachetni giną, a
trwają najsilniejsi, nawet jeśli są
nikczemni. Narodowa demokracja spekulowała na świadomości
tego, że rodowód, dobre urodzenie
i odziedziczony majątek nie wystarczą warstwie szlacheckiej do
zachowania uświęconego przez historię bogactwa i stanowiska społecznego – potrzebna była jeszcze
agresja. Ideologia nazistowska nie
uznawała nikogo oprócz aryjskich
Niemców. Ideologia sarmatyzmu/
endecji – nikogo oprócz rzymskokatolickiego Polaka. Pierwsza chciała pozbyć się ze swego
państwa Żydów i Słowian, druga
– Żydów i Słowian wschodnich, w
tym Ukraińców. Światopoglądowo
procesy te zostały ukończone. Zaczęto ich wcielanie w życie, lecz
koleje eliminacji potoczyły się nie
tak, jak chciał światopogląd nazistowski i katolicko-narodowy.” (s.
128 – 129)
Prof. Bogumił Grott o integralnym
nacjonalizmie ukraińskim pisze:
„Nacjonalizm ukraiński w ujęciu
jego głównego ideologa Dmytra
Doncowa był osadzony na fundamencie darwinizmu społecznego.
Jest sprawą oczywistą, że takie rozumienie zasad rządzących życiem społecznym pozostaje w
sprzeczności ze światopoglądem
chrześcijańskim. Odwoływanie się
do nich oraz do różnych myślicieli
w rodzaju F. Nietzschego, H.
Spencera, G. Ratzenhofera, J. Sorela, A. Schopenhauera czy V. Pareta oraz innych mniej znanych,
ustawiało doktrynę Doncowa oraz
jego naśladowców w rzędzie nacjonalizmów skrajnych. /.../ Przystępując do charakterystyki doktryny nacjonalizmu ukraińskiego
zacznijmy od kategorii narodu. W
ujęciu Doncowa „naród-nacja”
jest traktowany jako gatunek istniejący w przyrodzie. Poza nim
rozumianym jako kategoria irracjonalna i metafizyczna, nie istnieje żaden system wartości. Nie ma
tu mowy o jakichkolwiek etycznych ograniczeniach narodu, o jakiejkolwiek roli etyki chrześcijańskiej ani też etyki świeckiej, jaką
niósł ze sobą liberalizm. Pamiętajmy, że we współczesnym Doncowowi nacjonalizmie polskim etyka
chrześcijańska miała normować
wszelkie stosunki, zarówno te pomiędzy jednostkami ludzkimi jak i
narodami. Natomiast doncowska
„nacja” czyli naród miałaby permanentnie walczyć z innymi narodami. Takie jest prawo i prawo to
doktryna ukraińska akceptuje.
Doncow mówi też o tym szeroko
w swoim podstawowym tekście
teoretycznym, jakim jest książka
pt. Nacjonalizm. Według niego
„nacja jest wieczna, (…) jej wola
nie jest identyczna z sumą jednostkowych woli, lecz stanowi coś jednostkowego (…) nie powinna ona
iść na żadną ugodę z żadną doktryną, która ogranicza jej niepodzielny wpływ wewnątrz lub na zewnątrz”. Nie ma tu więc mowy o
jakichś hamulcach. Dotyczy to
również Kościołów chociaż nie są

tu one wymieniane. Jednak jasnym
jest, że wymieniona właśnie „ugoda” i „doktryna” odnosiła się do
chrześcijaństwa. Egoizm narodowy według Doncowa miał w pełni
pozostawione pole do działania i
stawał się czynnikiem podstawowym. Według niego istnieją „narody-nacje” „wyższe” i „niższe”,
„pańskie” i „plebejskie”, „zdobywcze” i „niewolnicze”. Nacje
plebejskie to takie, które tęsknią za
sprawiedliwością społeczną i za
równością. Pańskie zaś, cenią sobie przede wszystkim wolność
uzyskaną wszystko jedno za jaką
cenę. Doncow stale podnosi kwestię wzajemnej walki i podbojów
ras niższych przez wyższe. Usprawiedliwia takie stanowisko tym,
że rzekomo „dążenie do podbojów
jest zasadą, która ożywia świat”.
Takie tendencje wynikają według
ukraińskiego ideologa z natury
człowieka, ponieważ jak sądzi
„szczęście nie polega na spokoju i
umiarkowaniu pragnień”, szczęście to nieprzerwany postęp i rozwój pragnień, to zdobywanie jako
niekończący się proces. A zatem
idea walki powinna być mocno
ugruntowana w świadomości
zdrowej nacji, gdyż jest ona środkiem do ekspansji. Z ideą zorientowanej na ekspansję nacji wiąże
się również pojęcie siły i przemocy. U Doncowa oba te momenty są
bardzo wyraźnie eksponowane i
aprobowane. Bez nich, jak twierdzi, nie może odbywać się swoiście przez niego rozumiany postęp, gdyż „bez przemocy i bez
żelaznej bezwzględności niczego
nie stworzono w historii”. Zaleca
też „fanatyzm” jako jedyną skuteczna postawę podczas realizacji
„wielkich idei”. Według niego „fanatyk uznaje swoją prawdę za objawioną, ma ona być bezwarunkowo przyjęta przez innych”. Stąd
jego agresja i nietolerancja wobec
odrębnych poglądów. Fanatyka
charakteryzuje „twarda wiara w
głoszone przez niego hasło, jako
bezwarunkowa,
obowiązująca
wszystkich prawda (…) bezgraniczna nienawiść do wszystkiego,
co przeszkadza w jej realizacji”.
Według Doncowa „do emocyjności i fanatyzmu wielkich idei, które
poruszają masy trzeba dodać jeszcze jedną cechę – amoralność”,
która respektuje tylko to, co jest w
interesie nacji. Trzeba tu dodać, że
wspominane przykazania ukraińskiego ideologa nie były głosem
wiszącym w próżni. Wprowadzono je masowo do praktyki ukraińskiego nacjonalizmu, który reprezentowała OUN. Do kolejnych
cech nacjonalizmu ukraińskiego
spod znaku tej partii należy „idea
wodzowska”. Pamiętajmy, że była
ona atrybutem wszystkich doktryn
i ruchów faszystowskich. Charyzmatyczny wódz stał się niezbywalnym elementem systemów totalitarnych. Natomiast innego rodzaju było przywództwo takich
postaci, jak w Polsce Marszałek
Józef Piłsudski i Roman Dmowski, we Francji Charles Maurrais
czy Oliveira Salazar w Portugalii.
W doktrynie nacjonalizmu ukraińskiego sformułowanej przez Doncowa nacja miała składać się z
trzech elementów: wodza, tzw.
„mniejszości inicjatywnej” i masy
narodu. Struktura taka wykluczała
jakiekolwiek elementy demokratyzmu. Doncow uważał, że nowa
idea rodzi się i jest propagowana
przez elitę, którą nazywa właśnie
ową „mniejszością inicjatywną”.
Jest to „kasta wyższa” która ma
prawo do stosowania „twórczej
przemocy”. Kaście tej właściwa
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jest „nietolerancja do wszystkiego
co przeczy ideałowi”, ponieważ
„nie można być apostołem nie odczuwając chęci zmasakrować kogoś lub zrujnować coś”. Bardzo
istotną cechą doktryny Doncowa
jest „ekspansjonizm”, również nie
występujący w obrębie nacjonalizmów umiarkowanych respektujących wartości chrześcijańskie.
Tam mówiono raczej tylko o wojnach obronnych. Często zaznaczano, że agresja przeciwko ukształtowanym już narodom nie wchodzi w rachubę. Np. wielkość Polski zakodowana w endeckim haśle
„Wielkiej Polski” miała oznaczać
tylko jej „wielkość moralną”. Takie stawianie zagadnienia można
odnaleźć w różnych pismach publicystów i ideologów tego środowiska z lat trzydziestych. Pod tym
względem najbardziej rzuca się w
oczy książkowa praca Karola Stefana Frycza – publicysty z pierwszych stron Myśli Narodowej zatytułowana Polska prawdziwa . Także retoryka militarystyczna była w
polskim obozie narodowym tego
czasu nieobecna. Pewien wyjątek
w wymienionych tu kwestiach stanowi polska Falanga, będąca co
prawda organizacją hałaśliwą, ale
małą i chwilami nawet zanikającą.
Stanowiła ona margines polskiego
ruchu narodowego nie reprezentując tendencji dominujących nie
tylko w polskim społeczeństwie
lat trzydziestych, ale i w samym
tylko obozie narodowym. Jednak i
jej hasła były bez porównania bardziej umiarkowane niż propagowane przez Doncowa i OUN. Falangiści podobnie jak cały ówczesny obóz narodowy również propagowali „Katolickie Państwo
Polskiego Narodu” odwołując się
do pism św. Tomasza z Akwinu
lub św. Augustyna co także powodowało konsekwencje dla ich politycznych wypowiedzi. Natomiast
Doncow bez ogródek głosił: „wrogość miedzy nacjami jest czymś
normalnym”. Jego ideologiczne
enuncjacje są przepełnione podobnymi sformułowaniami. Wynikająca z darwinizmu społecznego
przemoc również zajmuje bardzo
poczesne miejsce w doktrynie tego
ukraińskiego ideologa. Jest ona
wskazywana jako metoda jak najbardziej właściwa. Ma zastosowanie jako środek służący ekspansji,
ale także i wewnątrz narodu. Apoteoza agresji jest tam wszechobecna! Istotne miejsce zajmuje u Doncowa także i rasizm. Ukraiński
ideolog swoje poglądy na ten temat kształtował pod wpływem takich, niemieckich teoretyków rasizmu jak Hans Günter i Ludwik
Clauss. Inne drastyczne cechy
obecne i w pełni akceptowane w
doktrynie Doncowa to fanatyzm,
bezwzględność i nienawiść. Ten
teoretyk ukraińskiego nacjonalizmu nie pisze o nich z pozycji obserwatora zwracającego tylko
uwagę na to, iż występują one w
życiu co zmusza do wyciągania
odpowiednich wniosków. Są one
traktowane przez niego jako cechy
pozytywne. Etyka Doncowa jest w
pełni relatywna i antychrześcijańska. Według niego „dobre jest
wszystko, co umacnia siłę, zdolności i pełnię życia danej „species”
(gatunku B.G.), złe zaś co ją osłabia”. W innym miejscu ukraiński
ideolog twierdzi: „żadne zasady
nie mogą zabraniać, aby słabszy
uległ przemocy silniejszego”. Pojęcie absolutnego dobra i zła u niego nie istnieje. Wszystko zależy od
potrzeb i interesów narodu-nacji.
Symptomatyczny u Doncowa jest
również jego antyintelektualizm.

Cecha ta była szeroko rozpowszechniona w systemach faszystowskich, gdzie liczył się instynkt
i wola a walory intelektualne były
traktowanie z pewną wzgardą. Jak
widzimy nacjonalizm ukraiński
rozwijający się na platformie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i inspirowany myślą Doncowa to nacjonalizm skrajny i szowinistyczny o czym świadczy nie
tylko jego doktryna, ale przede
wszystkim popełniane w latach
drugiej wojny światowej i w ciągu
kilku lat powojennych bestialskie
czyny kwalifikowane dzisiaj przez
historyków jako ludobójstwo. /.../
Polski badacz spuścizny Doncowa
Tomasz Stryjek największy wpływ
na kształtowanie się myśli tego
głównego ideologa ukraińskiego
nacjonalizmu przypisuje Fryderykowi Nietzschemu. Zbieżność stanowisk ukraińskiego ideologa i
tego niemieckiego filozofa jest widoczna bardzo dobrze właśnie w
Nacjonalizmie - głównej pracy
teoretycznej Doncowa. Trzeba pamiętać, że brak pierwiastków neopogańskich bynajmniej nie gwarantował bardziej umiarkowanej
formy nacjonalizmu. Wystarczał
konsekwentny darwinizm społeczny, aby dany nacjonalizm stawał
się nacjonalizmem skrajnym (szowinistycznym).
Współczesny
Doncowowi i OUN ukraiński greko-katolicki biskup ze Stanisławowa Grzegorz Chomyszyn obserwując prądy ideowe wśród swoich
galicyjskich ziomków wypowiadał się o ich nacjonalizmie nie
szczędząc im bardzo ostrej krytyki. Nacjonalizm kształtujący się w
kręgu OUN nazywał „obłędnym”,
„zatrutym”, „wypaczonym” lub
„destrukcyjnym”. Przeciwstawiał
go, jak pisał „nacjonalizmowi pozytywnemu”, który akceptował, i
który swoją doktrynę uzgadniał z
nauką Kościoła. Jego opinie na powyższy temat nie pozostawiają
żadnych wątpliwości. Pisząc o
współczesnym sobie nacjonalizmie ukraińskim podkreślał, że
„ów wadliwy, zatruty i szkodliwy
nacjonalizm stał się u nas nową religią, podobnie jak materializm
bolszewików (…). Sprawy wiary,
kościoła i religii nie mają w ogóle
znaczenia, albo ustąpiły na drugi
plan z łaski tolerowane jeszcze dla
tradycji, albo zwyczaju. Wszystko
co jest narodowe, uważa się za
święte, cenne i konieczne, a sprawy wiary, Kościoła i religii uważa
się jako zbyteczne, nieproduktywne i zacofane. Stąd owa obcość,
nieuprzejmość, a nawet wrogi stosunek (…) do wszystkiego, co
tchnie duchem religijnym” /.../
Równocześnie krytykował duchowieństwo greckokatolickie, które
„zamiast (…) zapobiegać złemu –
(…) raczej dawało i daje firmę pod
którą zło wzmaga się i wzmacnia.
Zagrożenie ze strony ukraińskiego
nacjonalizmu stało się bez porównania większe po upadku Państwa
polskiego jesienią 1939 roku, a w
szczególności po wkroczeniu armii niemieckiej na teren dawnych
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Wówczas to liderzy OUN
postanowili wykorzystać zaistniałą sytuację w celu pozbycia się z
terytoriów uważanych przez niech
za ukraińskie, polskiej mniejszości. Ounowcy uważali, że mieszkająca na tym obszarze ludność
polska mogłaby w przyszłości
utrudniać przyłączenie tych ziem
do Ukrainy. Ówczesna sytuacja
ułatwiła Ukraińcom powołanie
własnej siły zbrojnej, którą nazwano Ukraińską Powstańczą Armią i
uruchomienie wielkiej akcji eks-
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terminacyjnej, której nie można
inaczej nazwać jak ludobójstwem.
Pozbywanie się mniejszości narodowych z terytoriów uważanych
za własne bywało przedmiotem
zabiegów rożnych formacji nacjonalistycznych. Jednak nie wszystkie akcje usuwania niechcianej
ludności przybierały rozmiar tak
potwornej i zarazem prymitywnej
rzezi, jaką zorganizowała UPA. Jej
zbrodnie przewyższały pod względem stosowanych technik mordu
eksterminacyjną działalność III
Rzeszy i Związku Sowieckiego.
Rozpowszechniany przez nacjonalistów ukraińskich „Dekalog ukraińskiego nacjonalisty” składający
się z szeregu przykazań bez żadnych eufemizmów zalecał m in.:
„Nie zawahasz się wykonać największej zbrodni, jeżeli tego wymagać będzie dobro sprawy”, albo
też: „Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wrogów twojej
nacji”. Tymi wrogami mieli być
przedstawiciele mniejszości narodowych zamieszkujących Wołyń i
Galicję wschodnią czyli po wymordowaniu Żydów głównie tamtejsi Polacy. W 1942 roku Organizacja ukraińskich nacjonalistów
przystąpiła do tworzenia formacji
bojowych. Mordy od początku
1943 roku przybrały masowy charakter. Zaczęły się planowe ataki
na poszczególne rejony. Zazwyczaj osiedla polskie otaczano kordonem UPA, którego zadaniem
było wyłapywanie uciekających.
Zaś Ukraińcy z wiejskich bojówek
SKW uzbrojeni najczęściej w narzędzia gospodarskie, które jednak
nadawały się do zadawania ciężkich ciosów wymierzali je ofiarom
dokonując niezwykle okrutnych
mordów przypominających średniowieczne praktyki. Obcinano
więc kończyny czy kobiece piersi,
,rozpruwano brzuchy, wyłupywano oczy itd. Zwłoki zaś były często
profanowane. Charakter tortur i
sposoby uśmiercania zostały dobrze udokumentowane przez polskich badaczy a poświęcone temu
publikacje są dzisiaj łatwo dostępne w polskich bibliotekach. /.../
Dokonane przez stronę ukraińską
ludobójstwo na ludności polskiej
bywa nazywane genocidum atrox
(ludobójstwo straszliwe, dzikie,
okrutne). Było ono pewnym ewenementem w Europie nawet w tym
wyjątkowym okresie, jakim była
druga wojna światowa i praktyki
stosowane przez ówczesne totalitarne systemy. Należy postawić
pytanie dlaczego tak się stało właśnie na polskich Kresach południowo-wschodnich?. Czy tylko
szowinistyczny nacjonalizm ukraiński sam był sprawcą całego zła,
jakie rozlało się po ziemiach Wołynia, Małopolski Wschodniej,
części Lubelszczyzny, południowego Polesia czy obecnej wschodniej Rzeszowszczyzny? Czytelnik
polski już od dawna ma do dyspozycji szereg utworów wspomnieniowych z lat tuż po upadku caratu, kiedy to pękła struktura państwowości rosyjskiej także i na
Ukrainie będącej niegdyś częścią
Rzeczypospolitej. Np. takie autorki jak Zofia Kossak-Szczucka i jej
książka pt. Pożoga albo Maria Dunin-Kozicka we wspomnieniach
zatytułowanych Burza od wschodu
opisują takie same bestialstwa, jakich dokonywało później UPA i jej
pomocnicy z SKW. Ukraińscy
wieśniacy z lat 1917, 1918 może
nawet nie wiedzieli nic o nacjonalizmie jako doktrynie, a do zbrodniczych czynów nie nawoływał
rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tam gdzie nie pojawili się
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bolszewicy nie było wsparcia dla
takich czynów ze strony organizacji państwa. A jednak, choć w daleko mniejszym rozmiarze niż w latach drugiej wojny, miały one
miejsce. Do zbrodni pchała ukraińskie ciemne masy nienawiść do
bogatszych, wyżej ustawionych na
drabinie społecznej, po prostu innych ludzi, o innej kulturze, posługujących się innym językiem i wyznających inną religię niż prawosławie. A takimi właśnie byli kresowi Polacy. Już wtedy, jak podają
wymienione wyżej pisarki wydłubywano bezbronnym „Lachom”,
oczy obcinano kończyny lub żywcem zakopywano do ziemi i znęcano się w przerażający sposób. Akty
okrucieństwa były dokonywane
samorzutnie bez ukartowanego z
góry planu i koncepcji. Mając to
wszystko na uwadze nie pozostaje
nic innego jak przyjąć, iż mord i
grabież były wpisane w strukturę
mentalną tych ludzi a nacjonalizm
dopiero wsparł i rozdmuchał takie
skłonności ujmując je w karby organizacyjne i ogłaszając formą realizacji ukraińskiej idei narodowej.
Natomiast nie był on jedynym
czynnikiem sprawczym, jakby
chciał Poliszczuk. Szeroki udział
mas ukraińskich w ludobójczych
działaniach UPA w latach drugiej
wojny światowej mocno podkreślał Ryszard Szawłowski historyk,
znawca podobnej problematyki
oraz profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Calgary i w Polskim Uniwersytecie na
Obczyźnie w Londynie, zarazem
autor „Przedmowy” do cytowanego wyżej dzieła Siemaszków o
wołyńskim genocydzie tamtejszych Polaków”. (Bogumił Grott:
Nacjonalizm Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów jako wyraz
tendencji nurtujących mniejszość
ukraińską na południowo-wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej
- doktryna i praktyka; za: http://
suozun.org/warto-obejrzec-i-przeczytac/i_nacjonalizm-oun-jako-wyraz-tendencji-nurtujcychmniejszosc-ukrainska-napoludniowo-wschodnich-ziemia/#_ftn33 )
Huk:
„Dmowski
przerabiał
szlachtę w aparat władzy w przyszłym polskim imperium – aparat polskiego totalitaryzmu. Jego
wersję aryjską – NSDAP – wypracowali potem dla Niemców
naziści. (s. 129) „W interpretacji
narodowych demokratów Polska
etniczna stanowiła „sztuczne terytorium”. Terytorium naturalne
stanowił obszar podporządkowany
przez szlachtę i Kościół w okresie
I Rzeczypospolitej, w tym kresy –
stanowiące „naturalne ujście” dla
dynamiki Polaków – polski odpowiednik nazistowskiego Lebensraumu.” (s. 131)
Lebensraum jest najwierniej ukazany w „Nacjonalizmie” Doncowa, chyba Huk czytał tą „biblię”
nacjonalistów ukraińskich. To
jeszcze raz dla mgr Huka prof.
Grott: „Istotne miejsce zajmuje u
Doncowa także i rasizm. Ukraiński ideolog swoje poglądy na ten
temat kształtował pod wpływem
takich, niemieckich teoretyków
rasizmu jak Hans Günter i Ludwik
Clauss. Inne drastyczne cechy
obecne i w pełni akceptowane w
doktrynie Doncowa to fanatyzm,
bezwzględność i nienawiść. Ten
teoretyk ukraińskiego nacjonalizmu nie pisze o nich z pozycji
obserwatora zwracającego tylko
uwagę na to, iż występują one w
życiu co zmusza do wyciągania

odpowiednich wniosków. Są one
traktowane przez niego jako cechy
pozytywne. Etyka Doncowa jest
w pełni relatywna i antychrześcijańska. Według niego „dobre jest
wszystko, co umacnia siłę, zdolności i pełnię życia danej „species”
(gatunku B.G.), złe zaś co ją osłabia”. W innym miejscu ukraiński
ideolog twierdzi: „żadne zasady
nie mogą zabraniać, aby słabszy
uległ przemocy silniejszego”. Pojęcie absolutnego dobra i zła u niego nie istnieje. Wszystko zależy od
potrzeb i interesów narodu-nacji.”
„W ostatecznym rachunku polska
obecność na Ukrainie okazała się
sojusznikiem polityki rosyjskiej.
Kolejne umowy Korony Polskiej
z państwem rosyjskim stanowiące
rozbiory Ukrainy, zapewniające
lojalność wobec Rosji w zamian
za ochronę własności szlacheckiej
przed chłopstwem, endecki sojusz
z cesarstwem i wreszcie komunistyczny z ZSRR – to cały czas ta
sama logika współpracy dwóch
kolonializmów.” (s. 131)
Kolejne okrycie historiograficzne
Huka: umowy Korony Polskiej z
państwem rosyjskim stanowiące
rozbiory Ukrainy (która wówczas nie istniała w żadnym dokumencie), „endecki sojusz z cesarstwem” (gdzie jest on zapisany
– poza głową Huka?), „wreszcie
komunistyczny z ZSRR” - „samostijny” PKWN wynegocjował go
ze Stalinem?
„Drogi konstruowania państwa
polskiego po II wojnie światowej
poszły zatem szlakiem wytyczonym
przez endecję. Opcja komunistów
na Związek Radziecki była tylko
bladym powtórzeniem narodowodemokratycznej opcji na Rosję.
Zresztą endecji nie robiło różnicy,
czy ta jest carska, czy sowiecka. Za
każdym razem na zewnątrz przybierało to postać sojuszu skierowanego przeciw Rzeszy Niemieckiej, a wewnątrz – porozumienia
o podziale Ukrainy. Komuniści
świetnie spenetrowali rosyjskie
sympatie endecji zrodzone z chęci
posiadania kresów/polskiej części
Ukrainy. Jeśli endecji można coś
zarzucić, to chyba to, że była zbyt
słaba: partner, ZSRR,złamał umowę o granicy na Zbruczu i przesunął ją w porozumieniu z „komunoendecją” na San i Bug. Jednak
„komunoendecy” byli jeszcze
słabsi, chociaż zarazem na tyle dobrze kulturowo przygotowani, że w
celu wzmocnienia swej pozycji w
kraju identycznie wyeksploatowali
na swoją korzyść totalitaryzm Kościoła polskiego”. (s. 132 – 133)
Sympatia endecji z komunistami
najbardziej jest znana z katowni
GZI i UB oraz dopiero obecnie odkrywanych „dołów śmierci”.
„Wyeliminowanie Ukraińców z
państwa polskiego można było
osiągnąć w sposób najprostszy:
przez ich deportację do ZSRR, na
co Stalin zgadzał się w rozmowach
z rządem emigracyjnym, który nie
przypuszczał jednak, że oznacza to
część układu o likwidacji państwa
polskiego na wschód od Sanu i
Bugu. W ramach przekazania pałeczki politycznej z rąk endeków do
rąk komunistów doszło do kolejnego przeinterpretowania Rzeczypospolitej na rzecz Polski, tyle że w
innych ramach geopolitycznych.
Wcześniej, w latach 1942–1944 na
Wołyniu, ZSRR sprawdził ten sam
scenariusz na strukturach podporządkowanych rządowi emigra-

cyjnemu i endekach. Z partyzantką
radziecką przeciw chłopstwu ukraińskiemu i UPA współpracowali
tam nie polscy komuniści, a Armia
Krajowa i środowiska polityczne.
(s. 133)
Jeżeli Stalin coś wykorzystywał, to
Armię Czerwoną i NKWD, bo ani
on ani nikt inny nie znał „endeckiej nienawiści do Ukraińców”,
odkrył ją (w swojej głowie) dopiero Huk. „Wyeliminowanie” Polaków z sowieckiej Ukrainy „można
było osiągnąć w sposób najprostszy: przez ich deportację do” Polski. „Z rządem emigracyjnym”
Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne, nie uznawał go, więc nie
mógł „zgodzić się w rozmowach”
na jego warunki. Stali w ogóle nie
zgadzał się na „warunki”, bo on
je dyktował. Czy on „zgodził się
w rozmowach” z rządem ukraińskim na włączenie Ukrainy do
ZSRR? Rewelacją jest też teza
Huka o „przekazaniu pałeczki
politycznej z rąk endeków do rąk
komunistów” - chyba, że chodzi o
„pałeczkę” ubecką. Partyzanci radzieccy nie walczyli z chłopstwem
ukraińskim, ale ze zbrodniczą UPA
i w kilku przypadkach rzeczywiście wsparli polską samoobronę,
np. podczas ataku UPA na Przebraże. „Współpraca z Armią Krajową” polegała na mordowaniu jej
dowódców (np. Rerutko), ich porywaniu, więzieniu i zsyłaniu do
Gułagów (począwszy od Kochańskiego „Bomby” w 1943 roku.).
Ukraiński historyk (były oficer
UPA), Lew Szankowśkyj pisze:
Według naszych danych „dzika”
repatriacja Polaków z Zachodniej
Ukrainy do Polski do końca czerwca 1944 r. wyniosła w przybliżeniu
425 tys. polskiej ludności (za: Andrzej L. Sowa: Stosunki polsko-ukraińskie 1939 – 1947). Ta „dzika” repatriacja polegała na panicznej ucieczce spod banderowskiego
topora resztek ocalałej ludności
polskiej. J. Kochanowski podaje,
że w latach 1944 –1946 z Ukrainy
przesiedlonych zostało 787 524
osób, natomiast E. Misiło, że 787
674 osoby, w tym 742 457 Polaków i 33 105 Żydów. „Jechaliśmy
cicho, starając się zachować jak
największą ostrożność. Na niebie
było jeszcze widać łuny palących
się wsi. Gdzieś około godziny 7
rano przejeżdżaliśmy przez wieś,
którą tej nocy pacyfikowały bandy UPA. To było wielkie i straszne pogorzelisko. Wieś doszczętnie
spalona, niektóre pogorzeliska dymiły, a niedaleko sterczącego komina spalonego domu, na pagórku
stało samotnie małe dwu, a może
trzy letnie dziecko i mocno płakało. Tragiczne jest to, że dziecko nadal tam pozostało, bo jadący ludzie
pragnęli jak najszybciej wydostać
się z tych terenów i wprost bali się
tam, chociażby na chwilę zatrzymać, aby zabrać dziecko. Ratowali
już tylko własne życie./.../ W Tarnopolu ludzie czekający na wyjazd
do Polski koczowali na peronach
stacji kolejowych i na międzytorzach w pobudowanych przez
siebie budach ze szmat, kartonów
i różnych odpadów. /.../ Nikt nie
interesował się warunkami i stanem zdrowia zgromadzonych tam
ludzi. Nikt nie dostarczał im opału
zimowego albo odzieży. Wiadomo, że wielu z nich uciekło katu
spod topora i nie zdążyli niczego
z sobą zabrać. Jesienne deszcze,
a potem zimowe śniegi i mrozy
dawały się we znaki ludziom.”
(Mieczysław Dobrzański: Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie w latach 1939 – 1948). 1 lipca
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1946 roku zakończono przesiedlanie do ZSRR. „Do połowy 1945 r
pod administracją polską nie było
wschodnich terenów nadających
się do akcji osiedleńczej. Uzyskać je można było tylko poprzez
wymianę ludności polskiej i ukraińskiej, dokonywaną pomiędzy
USRR i „Polską Lubelską” (A.L.
Sowa). Setek tysięcy Polaków
wypędzanych z Kresów po prostu
nie było gdzie osiedlać. Decyzja o
przesiedleniu ludności niemieckiej
z tzw. Ziem Odzyskanych zapadła
w połowie lutego 1946 roku. W
ten sposób „zwolniły się miejsca”
dla Polaków a następnie dla Ukraińców i Łemków. Wiosną 1946 r.
akcje przesiedleńczą wzdłuż granicy polsko-sowieckiej w Bieszczadach przeprowadziło NKWD.
Z Sianek wysiedlono 260 osób, z
Beniowej ponad 700, z Bukowca
(razem z przysiółkiem Potasznia)
około 500 osób, z Sokolik Górskich około 1500 osób (chociaż
tylko lewobrzeżne pozostawały
na terytorium Polski), z Tarnawy
Niżnej i Wyżnej około 2 tysięcy osób. „Swoje” przygraniczne
wioski wysiedlili już wcześniej
(1944 – 45), np.: Dżwiniacz Górny, Łokieć, Dwerniczek, Chmiel,
Sękawiec, Hulskie. Liczbę przesiedlonych przez Sowietów szacować można na około 10 tysięcy
osób. O tym także nie chcą pamiętać nie tylko publicyści, ale nawet
historycy. „Największą kulturalną
i emocjonalną stratą dla Polaków
był Lwów, który do 15 czerwca
1946 r. opuściło 124 743 Polaków”. (L. Podhorodecki, w: A.L.
Sowa). Z terenów USRR uciekło
lub zostało wysiedlonych około
1.167.453 osoby ludności polskiej
(ok. 425 tysięcy uciekinierów do
lipca 1944 roku oraz 742.453 osoby wysiedlone od sierpnia 1944
roku do sierpnia 1946 roku). Do
USRR wysiedlono 482.661 osób
ludności ukraińskiej – co nie do
końca jest zgodne z prawdą: w
tej liczbie są i Polacy i rodziny
mieszane i łemkowskie nie identyfikujące się wówczas z narodowością ukraińską. Na łączną liczbę 1.650.114 osób przesiedlanej
wzajemnie ludności (1.167.453
polskiej oraz 482.661 ukraińskiej)
– tylko 29,13% stanowiła ludność
ukraińska, natomiast 70,87% ludność polska. Podczas Operacji
„Wisła” (kwiecień – lipiec 1947
r.) przesiedlono ok. 140 000 ludności, głównie ukraińskiej, na Ziemie Odzyskane. W tej liczbie jest
jednak pewna ilość przesiedlonych
Polaków (do 5 tysięcy), kilka tysięcy rodzin polsko-ukraińskich
oraz kilkanaście tysięcy rodzin
łemkowskich. W opracowaniach
przyjmuje się jednak kłamliwą
tezę, że była to wyłącznie ludność
ukraińska. Razem przesiedlenia
dotknęły 662.661 Ukraińców, co
stanowi 38,30% wszystkich przesiedleń polsko-ukraińskich. Spośród przesiedlanej ludności ukraińskiej 21,12% pozostało w Polsce,
czyli co piąta osoba. Na Ukrainie
nie pozostał nawet 1 procent osób
narodowości polskiej! Warunki towarzyszące przesiedleniom były
znacznie gorsze dla ludności polskiej (szalejący terror UPA). Czyja
więc ludność bardziej ucierpiała
na przesiedleniach? Kłamią więc
zarówno ci, którzy twierdzą, że
przesiedlano wyłącznie ludność
ukraińską, jak i ci, którzy twierdzą,
że przesiedleń dokonały tylko władze polskie.
cdn
Stanisław Żurek
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„Oszmiańskie historie”
Tomasz Kiejdo

Powiat oszmiański za czasów
Rzeczypospolitej Obojga Narodów był największym z powiatów
w województwie wileńskim. To
właśnie na jego terenie – w Krewie – zawarto układ, który dał
początek unii polsko-litewskiej.
Stąd wywodzi się królewska dynastia Jagiellonów. Tu urodziło
się wielu wybitnych artystów, kapłanów i obrońców Ojczyzny.
W cyklu wspomnień przedstawię osoby i rodziny związane z przedwojenną historyczną
„Oszmiańszczyzną”. Niekiedy
będą to wątki nieznane, innym razem odświeżone, ale wzbogacone
o nowe materiały graficzne z archiwów lub zbiorów prywatnych.
Znaczna ich część nigdy nie była
publikowana. Kolejne artykuły
pojawiać się będą w dwumiesięcznych odstępach.

/ Dom Spółdzielni Spożywców „Społem” w Holszanach zbudowany w 1922 r. staraniem
Pawła Wojnickiego. Foto: zbiory ks. Mariana Wojnickiego

Rodzina Wojnickich
Ksiądz Marian Wojnicki zaimponował mi swą wiedzą historyczną i świetną pamięcią, kiedy
poszukiwałem materiałów do
swojej książki „Kiejdowie. Losy
rodzinne na Ziemi Oszmiańskiej”. Przekazywał cenne wiadomości na temat przedwojennego powiatu oszmiańskiego.
Ten kapelan Solidarności z
Drawska Pomorskiego poczucie
obowiązku wobec bliźnich i Ojczyzny wyniósł z domu. Historia
jego rodziny – zarówno ze strony ojca, jak i matki – pokazuje
dramatyczne dzieje Polaków
na Kresach. Ich losy ukazują
sposób postępowania zmieniających się okupantów, którzy
chcieli zniszczyć elitę narodu
i sprawić, by ten więcej się nie
podniósł.
Florian Wojnicki, dziadek księdza, odziedziczył po swoich rodzicach majątek Krywule w gminie Holszany. Z żoną Wiktorią z
Pietrusewiczów mieli pięcioro
dzieci: Stanisława, Michała, Pawła, Wiktora i Helenę. Najmłodszy z synów – Wiktor poległ pod
Brodnicą w wojnie polsko-bolszewickiej. Sam Florian i Wiktoria zmarli w latach 20. Bolesne
doświadczenia rodzinie przyniosła II wojna światowa. Stanisław
zachorował, gdy Wileńszczyznę
zajęli Sowieci. Zmarł w szpitalu
w Oszmianie. Michała Sowieci
zesłali w głąb ZSRR, stamtąd nie
wrócił. Losy ostatniego z synów
– Pawła, ojca ks. Mariana Wojnickiego, przybliżę szerzej. Paweł
Wojnicki urodził się 1 grudnia
1890 roku w Jachimowszczyźnie.
Pracował jako sekretarz w Gminie
Holszany i angażował się w działalność spółdzielczą. Dzięki jego
staraniom zbudowano w Holszanach w 1922 roku Dom Spółdzielni Spożywców „Społem”.

/ Wiktoria z Benjaszewiczów Wojnicka z czasów studiów na Uniwersytecie Wileńskim w II
połowie lat 20. XX w. Foto: zbiory ks. Mariana Wojnickiego
/ W mundurze Bronisław Benjaszewicz, brat matki i macochy ks. Wojnickiego oraz jego
szwagrowie. Fotografia sprzed I wojny światowej, Tynne, powiat Sarny.
Foto: zbiory ks. Mariana Wojnickiego

W roku 1932 Paweł Wojnicki
wziął ślub z siostrą zmarłej żony
– Marią. Z tego małżeństwa przyszły na świat: Witold, bliźnięta
Wiktoria i Tadeusz oraz Julietta.
Tadeusz zmarł. Ks. Wojnicki o
swojej ciotce i przybranej matce
wyrażał się z wdzięcznością. Mówił, że dzięki niej nigdy nie odczuł swojego sieroctwa.
Bracia matki ks. Mariana Wojnickiego
/ Pracownicy Urzędu Gminy Krewo, najprawdopodobniej w 1938 r. Pierwszy z lewej to
Paweł Wojnicki sekretarz gminy od około 1929 r., pierwszy z prawej (w okularach) Józef
Czartkiewicz, trzeci od prawej Kudlicki, z tyłu w mundurze weterynarz Krupowicz.
Foto: zbiory ks. Mariana Wojnickiego

Około 1926 roku Wojnicki ożenił
się z Wiktorią Benjaszewiczówną,
córką Macieja i Katarzyny z Grodziów. Benjaszewicze mieszkali
w Guściszkach. Po ślubie z Wiktorią Paweł przeniósł się do Krewa. Podobnie jak w Holszanach
pełnił funkcję sekretarza Gminy.
Wiktoria urodziła się 23 lutego
1903 roku. Po ukończeniu gimnazjum oszmiańskiego w 1926 roku
kontynuowała naukę na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie. Pracowała także jako nauczycielka w
szkole powszechnej w Krewie. W
1927 roku urodziła im się córka
Krystyna, a 29 maja 1930 syn Marian. W 1931 roku przyszedł na
świat drugi syn – Tadeusz. Niestety Wiktoria, w wyniku zakażenia
poporodowego, zmarła 4 listopada 1931 roku w szpitalu oszmiań-

skim. W niedługim czasie zmarło
także nowo narodzone dziecko.

Braci Wiktorii i Marii Benjaszewicz również nie ominęły dramatyczne koleje losu. Najstarszy – Bronisław Benjaszewicz
– w 1946 roku został aresztowany
przez Urząd Bezpieczeństwa i za-

mordowany w Bydgoszczy. Do
dziś nie odnaleziono jego ciała.
Czesław w 1940 roku, w czasie
okupacji sowieckiej, uciekał z
Wileńszczyzny z synem Kazimierzem. Przez Bałtyk zamierzali
dostać się do Anglii. W Świnoujściu zatrzymali ich Niemcy.
Stamtąd przewieźli do Szczecina
i rozstrzelali. Ich grobów również
nie odnaleziono. Stanisław, trzeci
z braci, zginął w Rosji w czasie
rewolucji bolszewickiej. Jan brał
udział w wojnie obronnej z Niemcami. Po jej zakończeniu prawdopodobnie został wywieziony
na wschód przez Sowietów, skąd
trafił do Armii Andersa. Po wojnie
wyjechał do Ameryki.

/ Spotkanie spółdzielców Spółdzielni Spożywców „Społem” w Warszawie, lata 30. XX w. Foto: zbiory ks. Mariana Wojnickiego
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/ Ksiądz Marian Wojnicki po koncelebrze z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w jego prywatnej kaplicy w Watykanie. W tle stoi bp Ignacy Jeż.
Foto: zbiory Tomasza Kiejdo

Tymczasem rodzina przebywała
w Guściszkach. Pierwszą wiadomość od ojca z Kazachstanu
otrzymali już po wkroczeniu
Niemców. List przyszedł do
znajomego Wojnickich w Holszanach.
/ Pamiątka I Komunii Świętej Mariana Wojnickiego w Krewie z 23 lipca 1938 r., zbiory
Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie

II wojna światowa
Napaść ZSRR na Polskę zmusiła Wojnickich do wyjazdu z
Krewa. Opuścili je 17 września
1939 roku. Dotarli do Benjaszewiczów w Guściszkach.
10 października 1939 roku Sowieci aresztowali Pawła. Ponad rok przesiedział bez wyroku – najpierw w więzieniu w
Oszmianie, później w Słucku.
Po tym czasie pisemnie domagał
się wyjaśnień od naczelnika, na
jakiej podstawie został pozbawiony wolności.
Wywołało to ogromne zdziwienie naczelnika i pytania, kto
pomógł mu napisać to pismo.
11 grudnia 1940 roku został
osądzony postanowieniem Kolegium Specjalnego NKWD
ZSRR na podstawie artykułu 74,
72 punkt b Kodeksu Karnego
BSRR za aktywną walkę przeciw ruchowi rewolucyjnemu i
antysowiecką propagandę oraz
skazany na 8 lat poprawczego

obozu pracy. Karę odbywał w
obwodzie kirowskim. Później
opowiadał swoim dzieciom, że
już wtedy więźniowie wiedzieli
o mordzie katyńskim.
Po zawarciu układu Sikorski
– Majski, w wyniku amnestii,
13 września 1941 roku został
skierowany do wybranego przez
siebie miejsca zamieszkania – w
wiosce Wołodarskoje w obwodzie północnokazachstańskim.
Był przekonany, że jego najbliższych eksportowanodo Kazachstanu, więc tam postanowił ich
szukać.
Rozpoczął pracę jako księgowy w mleczarni kołchozowej.
Sowieci płacili ziemniakami i
kwitami, które miały być zrealizowane w późniejszym okresie.
Jak się okazało po wojnie, były
bezwartościowe.
O wybuchu konfliktu radziecko-niemieckiego nie wiedział. Dopiero przypadkowo znaleziony
kawałek gazety uświadomił mu,
że niedawni sojusznicy rozpoczęli ze sobą walkę.

Następny doszedł w 1944 roku.
Gdy w lipcu 1944 roku Armia
Czerwona ponownie wkroczyła
na Wileńszczyznę, Maria i dzieci uciekli z Guściszek. Często
zmieniali miejsca pobytu. Jeden
z wójtów wystawił im sprawkę,
że są pogorzelcami. Ukrywali
się ponad rok.
W końcu wyjechali z Wileńszczyzny. Przesłali tę wiadomość
ojcu, nie podali jednak, że wyjeżdżają pod zmienionym nazwiskiem Bujko. Był lipiec 1945
roku. Ich podróż ekspatriacyjna
rozpoczęła się w Smorgoniach,
a zakończyła dopiero na zachodniej granicy w Rzepinie. Tu spotkali sowieckiego żołnierza, który pędził stado bydła z Niemiec
do Związku Radzieckiego.
Powiedzieli mu, że ojciec jest
w Kazachstanie, a ten zaproponował wysłanie do niego listu
pocztą polową. W ten sposób
przekazali Pawłowi nowy adres.
19 maja 1946 roku, po prawie 7
latach, Paweł Wojnicki dotarł do
najbliższych. Wówczas rodzina
wróciła do swojego prawdziwego nazwiska.

Lata powojenne
Paweł Wojnicki początkowo
chciał zaangażować się w bliską
mu pracę spółdzielczą. Wziął
nawet udział w zjeździe spółdzielni spożywców „Społem” w
Łodzi. Zorientował się jednak,
że niewiele ma to wspólnego
z przedwojenną działalnością.
Został księgowym w Gminie
Rzepin i pracował tam do emerytury. Później pracował jeszcze
jako księgowy w Szprotawie,
gdzie wyjechali z żoną. Zmarł
5 czerwca 1976 roku. Został
pochowany na Cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej Świętej
Rodziny we Wrocławiu przy ul.
Smętnej. Maria po śmierci męża
wyjechała do Wrocławia, gdzie
były jej dzieci. Zmarła w wieku
98 lat, 7 kwietnia 2003 roku. Na
nagrobku Pawła i Marii dodano
również pro memoria Wiktorii,
pierwszej żony Pawła i starszej
siostry Marii. Postanowieniem
prokuratury BSRR z 14 czerwca
1989 roku Paweł Wojnicki został zrehabilitowany. Jako anegdotę dodam, że pokwitowania za
pracę, które Paweł przywiózł z
Kazachstanu, wysłał na Komitet
Odbudowy Stolicy – jako swoje wsparcie na rzecz odbudowy
Warszawy.
Otrzymał stamtąd piękne podziękowania z informacją, że
nie mogą być zrealizowane…
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Ksiądz Marian Wojnicki od 1978
roku mieszka w Drawsku Pomorskim. Do 2002 roku był proboszczem parafii Zmartwychwstania
Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dziś jest rezydentem w swej
dawnej parafii. Szczególnie znany jest jako kapelan Solidarności. W czasie stanu wojennego
organizował pomoc internowanym. Ciekawostką jest fakt, że
w marcu 1982 roku udzielił ślubu synowi Tadeusza Mazowieckiego – Adamowi. Także wesele
syna późniejszego premiera odbyło się na plebanii u księdza.
Kilkukrotnie spotykał się z Janem Pawłem II.
Wraz z biskupem Ignacym Jeżem
zapraszał Ojca Świętego do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Przed wizytą papieża w Koszalinie koncelebrował z nim mszę
świętą w Watykanie. Kilka lat
później z mieszkańcami wręczał
Janowi Pawłowi tytuł honorowego obywatela Gminy Drawsko
Pomorskie. Od lat pielęgnuje
pamięć o swojej rodzinie i Kresach Wschodnich. Wielokrotnie
brał udział w spotkaniach, które
corocznie ściągały rozsianych po
całej Polsce Oszmiańczuków.
On i jego przyrodni brat Witold
mieszkający we Wrocławiu, są
ostatnimi przedstawicielami zasłużonej krewskiej rodziny Wojnickich.
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„Grupa Persza”. Z kart historii
27 WDP AK
Bogusław Szarwiło

/ Foto. Autor nieznany. Żołnierze z I plutonu batalionu Walerego Krokaya „Siwego”

dia na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej. Niestety na trzecim roku zaskoczył go wybuch II
wojny światowej.

Tadeusz Persz urodził się na Kresach II RP w Berdyczowie (miasto położone było w powiecie
żytomierskim ) 10 października
1917 r. Berdyczów to rodzinne
miasto jego matki Teofili z domu
Boreckiej, ojciec Bronisław pochodził natomiast z Brześcia
Litewskiego. Rodzice poznali się
w okresie I wojny światowej gdy
ojciec służył w armii rosyjskiej.
Tadeusz był jednym z trojga ich
dzieci. Po zakończeniu wojny
rodzina Perszów osiedliła się na

Wołyniu, a konkretnie w mieście
Kowel. Ojciec pracował jako
urzędnik oświatowy w starostwie
powiatowym. Tam też Tadeusz
ukończył szkołę podstawową,
a następnie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. Jako młody
człowiek był czynnym sportowcem w lekkiej atletyki / skok w
dal/. Maturę zdał w 1936r i rozpoczął naukę w Dywizyjnej Szkole Podchorążych w Łucku, którą
ukończył jako kapral podchorąży.
W dalszej kolejności trafił na stu-

Po 17 września 1939 r. by nie
trafić w szeregi armii czerwonej
zmuszony był do przerwania nauki. Ukrywając się przed nową
władzą przedostał się do Kowla. Dzięki znajomościom został
zatrudniony w warsztatach kolejowych jako pomocnik ślusarza, gdzie zetknął się z tworząca
się konspiracją. Okres pierwszej
sowieckiej okupacji jednak charakteryzował się niespotykanym
terrorem wobec Polaków, dlatego
konspiracja prawie nie istniała.
Sytuacja zmieniła się nieco na
lepsze w 1941 r. po wkroczeniu na Wołyń drugiego okupanta
czyli Niemców. W 1942 r Polacy

/ Por. Tadeusz Persz ps. „Głaz” Autor foto nieznany.

zaczęli odtwarzać struktury konspiracyjne i właśnie wtedy Tadeusz Persz z siostrą Haliną został
zaprzysiężony do ZWZ. Z tego
powodu zmienił miejsce pracy,
zatrudniając się w Nadleśnictwie
w Wólce Kowelskiej. Realizując zadania konspiracyjne trafił
przed niemiecki sąd pod zarzutem nielegalnego handlu. Został
ukarany grzywną, którą zapłaciło
za niego podziemie. Po tej sprawie przechodzi do walki czynnej
pod pseudonimem „Głaz” i już
nie wraca do domu. Z nastaniem
1944 r. Okręg AK na Wołyniu intensywnie przygotowywał się do
realizacji akcji „Burza”. 16 stycznia 1944 r. Komendant OW AK
oficjalnie zarządził koncentrację
wszystkich oddziałów partyzanckich ( zarówno leśnych jak i miejskich) w Zasmykach (pow. Kowel) i Bielinie (pow. Włodzimierz
Woł.). Tadeusz Persz- „Głaz”
razem z kolegami znalazł się w
rejonie Kupiczowa , gdzie była
koncentracja Zgrupowania „Gromada”. Tam również dowiedział
się, że z dniem 28 stycznia została powołana do życia 27 Dywizja Piechoty AK zwana później
Wołyńską. Na przełomie lutego
i marca dowództwo 27 Dywizji
utworzyło Batalion „Siwego”
(II/43 pp – por. Marian Walery Krokay - „Siwy” ). Tadeusz
Persz- „Głaz” awansowany w
międzyczasie na podporucznika zostaje dowódcą pierwszego
plutonu, pierwszej kompani
dowodzonej przez ppor. „Kruka” ( Edwarda Imiałka), tego
batalionu.
19 marca 1944 r. ppor. „Głaz” zostaje dowódcą pierwszej kompanii batalionu „Siwego”, ponieważ
ppor. „Kruk” został ranny w boju.
Już następnego dnia (20 marca)
ppor. „Głaz” ze swoją kompanią

razem z sierż. Kazimierzem Pawlikiem ps. „Kruk” dowodzącym
samodzielnym plutonem zwiadu,
zdobyli stację w Turzysku. Od
tego czasu dywizja praktycznie
cały czas walczyła z frontowymi jednostkami wermachtu. W
kwietniu 1944 r., będąc w lasach
mosurskich, znalazła sie w bardzo trudnej sytuacji, pętla okrążenia niemieckiego zaciskała sie
coraz bardziej. Dowództwo dywizji postanowiło przebijać się w
kierunku Polesia. Aby to zrobić
należało przejść prze linię kolejową Luboml - Kowel. W dniach
20-22 kwietnia oddziały dywizji
przebiły się z okrążenia i wyszły
do rejonu na północ od Lubomla.
Mimo poniesionych dużych strat
dywizja nie została rozbita, a po
odpoczynku zdolna była do podjęcia dalszej walki. Po wyjściu
z okrążenia jej zasadniczy trzon
liczył około 3600 ludzi pod bronią. Około 500żołnierzy, którzy
nie zdołali przebić się z okrążenia, podjęło walkę i dołączyło do
dywizji już na Lubelszczyźnie.
Walki 27 WDP AK, prowadzone w ramach operacji kowelskiej
bez przerwy przez trzy tygodnie,
należy zaliczyć do najcięższych
walk dywizji. Poległo w nich, a
także w czasie przebijania się z
okrążenia około 350 żołnierzy,
160 było rannych, 170 dostało się
do niewoli, a około 1600 uległo
rozproszeniu. Wśród żołnierzy,
którzy nie zdołali przejść tory
znalazło się kilkunastu oficerów.
Do nich należeli por. Czermiński
„Jastrząb”, ppor. Persz- „Głaz”,
por. Brokowski - „Bogoria”
( „Biały”)ppor. Grochowski
- „Orzeł”, por. Witwicki - „Nagiel”, por. Bałysz- „Zagłoba”,
sierż. Pawlik - „Kruk”. Szczególnemu rozproszeniu uległ batalion
„Siwego”. Por. Walery Marian
Krokay „Siwy”, który w wyniku
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/ Foto. Autor

zamieszania przy podejściu do
torów kolejowych i dezorganizacji batalionu wycofał się z grupą
żołnierzy w lasy zamłyńskie, nie
podejmując walki w okrążeniu,
swoim żołnierzom polecił ratować się indywidualnie, sam zaś
przeszedł za Bug. W lasach zaczęły tworzyć się luźne grupy
zagubionych żołnierzy. Jedna z
takich grup, pochodząca z batalionu „Siwego”, miała szczęście
bo był z nią dowódca ich kompanii ppor. „Głaz”. Grupa liczyła
22 żołnierzy. Na swojego zastępcę „Głaz” wyznaczył sierż. Włodzimierza Osińskiego ps. „Pulwis”, wyznaczył również dwóch
dowódców drużyn. Oddział ten
do końca kwietnia pozostawał w
lasach ziemlickich, ale nie widząc
możliwości połączenia z dywizją,
prowadził rozpoznanie przeprawy przez Bug w rejonie Kładniowa - Dubienki. Niestety ustalono
tam obecność licznych placówek
niemieckich. 30 kwietnia 1944
r. oddział przesunął się na południe gdzie natrafiono na kilka
bezpańskich koni. To zapewniło
oddziałowi wyżywienie. Odkryto
również magazyn materiałów wybuchowych, należący do dywizji.
Materiały wykorzystano do zami-
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rowano go do Czechówka gdzie
znajdował się punkt zborny dla
żołnierzy 27 WDP AK przybywających z Wołynia. Tam bardzo
szybko oddział „Głaza” powiększył się o dalszych 60 żołnierzy
z dywizji. Ppor. „Głaz” nawiązał
kontakty z dowódcami miejscowych oddziałów AK; Tadeuszem
Kuncewiczem „Podkową”, Józefem Śmiechem „Ciągiem”, Stefanem Kwaśniewskim „Wiktorem”
i Janem Turowskim „Norbertem”.
22 czerwca 1944 r. Niemcy rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję przeciwko partyzantom pod
kryptonimem „Sturmwind II”. Już
tego dnia do walki z Niemcami
weszły oddziały 9 pp a z nimi oddział ppor. „Głaza”. Zajęli stanowiska obok oddziału „Wiktora”,
w lesie przy drodze WojsławiceGrabowiec. Po południu patrol
„Głaza” ostrzelał wychodzących
z Grabowca Niemców, w wyniku czego doszło do ostrej walki.
Polski ogień okazał się skuteczny
i Niemcy zmuszeni byli wycofać
się z lasu. 22/23 czerwca polskie
oddziały wycofały sie na północ,
gdzie pacyfikacja niemiecka prze-

zatrzymać się pod lasem w kolonii Werbkowice, obok Majdanu
Łuczyckiego. Tam kwaterował
dwa dni. Tam też dotarł rozkaz
Okręgu AK Lublin, o przyjęcia
zmagazynowanego zrzutu broni
i umundurowania. Niestety magazyn znajdował się w lasach zwierzynieckich, w okolicy wsi Terespol. Batalion musiał zawrócić
na południe. Wieczorem oddział
ruszył w nowym kierunku. Dotarł
do dworu Maszów gdzie pozyskał
kilka furmanek, ale za mało dla
wszystkich. We wsi Płonka udało się jednak uzupełnić braki i po
kilku godzinach batalion znalazł
się w rejonie Radecznicy. Tam
zwolniono furmanki i żołnierze
dalej ruszyli pieszo. Po dotarciu
do bukowego lasu koło wsi Zaporze dowództwo zarządziło jednodniowy odpoczynek. Wieczorem
ponownie batalion wyruszył ,
maszerując całą noc. Rano udało
się pozyskać furmanki i dotrzeć
doGorajca, dalej znów pieszo do
wsi Kawęczynek. Tu zarządzono
odpoczynek, zmęczone wojsko
natychmiast posnęło. Po niecałej godzinie nastąpił alarm, kilka

cji.

przedostali sie do pobliskiego
lasu. Niemcy rozpoczęli ostrzał
ale jednak nie w końcu nie zaatakowali. Jednak dopiero wieczorem oddział powrócił do Kawęczynka, by wreszcie zjeść upragniony posiłek. Wtedy zapadła
decyzja , że po zrzut wyruszy 15
osobowy patrol, który dołączy do
oddziału w ustalonym miejscu. Z
patrolem poszli kpt. „Arat” i por.
„Bogoria”.”Głaz” z oddziałem
przez Topólczę dotarł do Turzyńca, gdzie w lesie oczekiwali na
powrót patrolu. Po trzech dniach,
20 lipca 1944 r. patrol powrócił z
kilkoma wozami broni, amunicji
i umundurowania angielskiego.
Ponieważ Okręg lubelski AK w
ramach akcji „Burza” , batalion
zbiorczy 27 WDP AK podporządkował miejscowemu oddziałowi
por. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”, dowództwo batalionu

nieznany. Żołnierze z batalionu „Siwego”
nowania drogi wiodącej z Mosuru do Drogojówki, gdzie został przydo Korytnicy, uczęszczanej przez jety przez lokalna placówkę AK
Niemców. Na tym terenie oddział pod dowództwem Kazimierza
„Głaza” co najmniej dwukrotnie
musiał uchodzić przed Niemcami.
W tej sytuacji ppor.”Głaz” postanowił przeprawić się przez Bug w
okolicach Uściługa. W oddziale
znajdował sie jeden z żołnierzy
„Korda” dobrze znający teren,
który wskazał wię Liski w której
działała konspiracja. To zadecydowało, że nocą 13/14 kwietnia
1944 r. oddział skierował się do
lasów stęzarzyckich, a następnie uściłuskich, zatrzymując się
niedaleko na północ od Horodła. Baczna obserwacja terenu
pozwoliła ustalić, że przeprawa
całym oddziałem, nawet w nocy,
była zbyt ryzykowna. W tej sytuacji „Głaz” z trzema żołnierzami
16/17 maja przeprawił się przez
Bug i dotarł do wsi Liski. Tam nawiązał łączność z lokalną placówką AK. 19/19 maja 1944 r. przy
ich pomocy dokonano przeprawy
i zakwaterowania w bezpiecznych
miejscach. Od tego czasu oddział
/ Por. Tadeusz Kuncewicz „Podkowa” przed frontem Oddziału Zbiorczego 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty
„Głaza” został podporządkowaAK w dniu rozbrojenia, Szczebrzeszyn.
ny dowództwu 9 pp AK Ziemi
Zamojskiej. Nocą 28/29 maja Wróblewskiego ps. „Maryśka”.
szła dzień wcześniej. W tym cza- samochodów z Niemcami przyoddział opuścił Liski iudał się do Po odpoczynku oddział trafił do
sie oddział „Głaza” utracił soje jechało do wsi. ppor. „Głaz” wyStepankowic i Janek, a następnie Ornatowic, skąd 2 czerwca skiewozy taborowe z częścią amuni- dał rozkaz by żołnierze chyłkiem

/ Grupa ppor. Tadeusza Persza „Głaza”, która z okrążenia w lasach mosurskich przeszła przez Bug na Lubelszczyznę. Lasy bonieckie
1944 r. W środku w jasnej bluzie dowódca grupy ppor. „Głaz” wcześniejszy dowódca w kompanii batalionie „Siwego”- II 43 pp. Zdjęcie
nr.47 z „Pożogi” J. Turowskiego.

30 czerwca 1944 r. w tym rejonie
pojawiła sie grupa por. „Bogorii” ( Sylwestra Brokowskiego)
i plutonowego „Kowińskiego”
( Jana Bednarka ). Połączono te
grupy wołyńskie tworząc batalion
zbiorczy 27 WDP AK pod dowództwem por. „Bogorii”, którego zastępcą został ppor. „Głaz”. 4
lipca 1944 r. batalion ten przerzucono do wsi Rozdoły w powiecie
zamojskim a następnie w okolice
wsi Stanisławka. Podczas pobytu
na tamtym terenie dotarła wiadomość, że 27 WDP AK również
znalazła się na Lubelszczyźnie, w
rejonie Parczewa. Po nawiązaniu
kontaktu 12 lipca batalion zbiorczy ruszył w drogę. Nocą 13/14
lipca 1944 r. przekroczył drogę
Zamość - Krasnystaw, następnie
tory kolejowe Zawada - Rejowiec
, przeprawił się przez Wieprz, by

www.ksi.btx.pl
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o tym jednak w Szczebrzeszynie
nie wiedziano. 30 lipca 1944 r.
doszło do rozbrojenia oddziałów
AK w Szczebrzeszynie.

Foto z zasobów Grzegorza Fijałki. Przemawia Persz Tadeusz ps. „GŁAZ” 23 września 1990r. w Krakowie, po prawej stronie Świąder
Tadeusz ps. „Zuchwały Żubr”, po lewej Antonina Fijałka z d. Leśniewska ps. „Wierna”

zdecydowało rozdać broń zrzutową i umundurowanie swoim
żołnierzom. W nocy oddział „Bogorii” dołączył do stacjonującego
w lesie oddziału „Podkowy”. Już

następnego dnia we wsi Turzyniec
doszło do potyczki z Niemcami,
w wyniku której zdobyto broń i
wozy taborowe. Za udział w tej
akcji oddział „Bogorii” otrzymał

dwa wozy taborowe. 26 lipca
1944 r. oddział „Podkowy” i „Bogorii” bez boju weszły do Szczebrzeszyna. W tym czasie rozbrajano 27 WDP AK w Skrobowie,

Tadeusz Persz ps. „Głaz” zakończył swoją działalność bojową 30
lipca 1944r w Szczebrzeszynie po
rozbrojeniu przez Sowietów. Po
krótkim pobycie w Krasnymstawie w 1945r wyjechał do Gliwic
gdzie wrócił na Politechnikę na
Wydział Chemii. Po ukończeniu
studiów pracował na początek w
Dolnośląskich Zakładach Garbarskich w Brzegu. Póxniej trafił do
szkolnictwa,w1952 r. do Nowego
Targu, gdzie pracował jako nauczyciel w technikum, w 1959r.
do Radomia a w 1973r przeniósł
się do Chełma Lubelskiego, gdzie
został dyrektorem szkoły przy
Chełmskich Zakładach Obuwia.
W tym czasie dużo pisał o branży garbarskiej. W 1978r przeszedł
na emeryturę poświęcając się
działalności społecznej. W 1982r
przy miejscowym ZBOWiD założył Klub Żołnierzy 27 WDP AK
i następnie działał w Światowym
Związku Żołnierzy AK wpro-

wadzając do niego Chełmskie
Środowisko do wymogów organizacyjnych związku. Kierowane
przez niego Środowisko upamiętniało dokonania bojowe Dywizji
nadając imienia jej bohaterów
miejscowym szkołom. Staraniem
jego imię 27 WDP AK otrzymał
również Nadbużański Oddział
Straży Granicznej w Chełmie.
Zmobilizował lokalne środowisko do zajęcia się cmentarzami
wojennymi Dywizji w Zasmykach, Bielmie, Bindudze i Rymaczach. Zorganizował kilka zjazdów żołnierzy Dywizji: w Chełmie, Dubience i Hrubieszowie. W
uznaniu jego zasług nadano Placówce Straży Granicznej w Horodle , podlegającej Komendantowi
Nadbużańskiego Oddziału Straży
Granicznej w Chełmie, jego imię.
Mjr Tadeusz Franciszek Persz
zmarł 8.12.2005r i został z honorami wojskowymi pochowany
koło swoich towarzyszy broni w
Kwaterze Wołyńskiej na cmentarzu komunalnym w Chełmie.

KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA.
Październik 1945 rok.
Stanisław Żurek
1 października 1945 roku:

W
nadleśnictwie
Krowica
pow. Lubaczów zabity został
przez UPA Polak, leśniczy Jan
Rübenbauer. (Edward Orłowski, w: http://www.krosno.lasy.
gov.pl/s/149008/17558056/+le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf).
W przysiółku Łączki należącym
do wsi Sielnica pow. Przemyśl
upowcy zamordowali 8 Polaków.
2 października:
W miasteczku Bircza pow. Przemyśl na cmentarzu komunalnym
ma grób żołnierz WP Piotr Jarmolonek ur. 1918, który zginął z
rąk UPA 2.10.1945. (.http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ).
3 października:
We wsi Iskań pow. Przemyśl
upowcy spalili wieś i zamordowali 3 Polaków.
We wsi Myczkowce pow. Lesko
(Bieszczady) zamordowali 15
Polaków i spalili ich domy.
We wsi Solina pow. Lesko
(Bieszczady) zamordowali 11
Polaków i spalili ich domy. Oraz:
„Bojówki UPA sotni „Brodycza”
podeszły pod Solinę i od stron
przysiółka Dział i dworu. Dokonano podpaleń sześciu zabu-

dowań wiejskich i zamordowano dziesięciu mieszkańców wsi
Solina. Na lewym brzegu rzeki
San, w przysiółku Podkaliszcze, spalone zostały zabudowania gospodarcze mieszkańców:
Cmokiewicza Michała, Podkalickiego Andrzeja, Pawłowskiego
Wojciecha, Luca Józefa, Podkalickiego Andrzeja, Podkalickiego Józefa. Zginęli wówczas:
- Podkalicki Andrzej, s. Marcina, ur. 1906 r, miał 39 lat
- Lubas Stanisław, s. Tekli, ur. 1915 r.,miał 30 lat
- Podkalicki Michał, s. Józefa, ur. 1912 r., miał 33 lata
- Podkalicki Andrzej, s. Wojciecha, ur. 1928 r., miał 17 lat
- Orłowski Wojciech, s. Wojciecha, ur. 1902 r., miał 43 lata
- Fundanicz Wojciech, s. Michała, ur. 1904 r., miał 41 lat
- Tkaczyszyn Michał, s. Antoniego, ur. 1909 r., miał 3 lat
- Podkalicki Jan, s. Józefa, ur. 1871 r., miał 74 lata
- Kozdrowski Michał, s. Eliasza, ur. 1911 r., miał 34 lata
- Orłowska Anna, c. Michała, ur. 1907 r., miała 38 lat.
Uroczystość pogrzebowa zamordowanych odbyła się 5 października 1945 r., a zwłoki pochowano
we wspólnej mogile (nr. 44) na
cmentarzu w Solinie.” (Zbigniew
Kozicki: „Solina Tam tak było”,
Krosno 2011).
W nocy z 3 na 4 października:

We wsi Bartkówka pow. Brzozów: „W nocy z 3 na 4 października 1945 roku na Bartkówkę
napadły nacjonalistyczne grupy
ukraińskie. Skutkiem tego napadu
była śmierć 23 osób i spalenie ok.
200 sztuk bydła i trzody chlewnej. Mieszkańcy wioski uciekając przed wrogiem, lekko ubrani,
przedostali się przez San, w którym woda była wysoka i zimna.
Znaleźli pomoc w Polskim Komitecie Opiekuńczym, który dostarczył im ubrań oraz raz dziennie wydawał posiłki.” (http://
www.bliskiesercu.dynow.pl/pl/
hist_bart.html). Oraz: „Zmordowani przez bandę „Hromenki”
3-4.10.1945 r.: Hadam Agnieszka żona Jakuba l. 75 spaliła się
w domu; Kozioł Stanisław syn
Franciszka l. 30 zastrzelony zaraz po powrocie z wojska; Prycz
Jakub syn Jana l. 60 zastrzelony,
gdy uciekał furmanką do Dynowa; Rebizak Agnieszka l. 70 spaliła się w domu; Rebizak Tekla
córka Wojciecha l. 72 spaliła się
w domu; Sarnicki Roman syn Andrzeja l. 52 zastrzelony; Sarnicki Józef syn Michała l. 10 ojciec
uciekając miał go na rękach; Sarnicka Teresa żona Michała l. 36
zastrzelona pod domem; Sarnicka Karolina wdowa po Janie l. 66
zastrzelona za domem.” (Prof. dr
hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
4 października:

We wsi Bihale pow. Lubaczów
upowcy zamordowali 2 Polki:
na drodze Miękisz - Czerniawka Marię Dobrowolską lat 17
oraz zakłuli nożami we własnym
domu Janinę Pasek lat 20.
We wsi Horyniec pow. Lubaczów w rejonie Horyńca zamordowali żołnierza 7 pp. 3 DP
sierż. Józefa Paśka. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
We wsi Mołodycz pow. Jarosław zamordowali 2 Polaków.
We wsi Solina pow. Lesko zamordowali Andrzeja Podkalickiego.
W nocy z 4 na 5 października:
We wsi Bartkówka pow. Brzo-

zów upowcy obrabowali i spalili 150 gospodarstw polskich
oraz zamordowali 9 Polaków.
IPN Rzeszów; „sygn. S 59/09/
Zi - śledztwo w sprawie zbrodni
przeciwko ludzkości polegającej
na zabójstwie przez nacjonalistów ukraińskich w nocy z 4/5
października 1945r. w Bartkówce
woj. podkarpackiego przy użyciu
broni palnej i na skutek wywołanego pożaru: Romualda S., Józefa S., Stanisława K., Agnieszki
R., Teresy S., Krystyny H., Jakuba P., Andrzeja P. i Katarzyny S.,
usiłowania zabójstwa Wiktorii K.
i innych nieustalonych z imienia
i nazwiska mieszkańców wioski,
spowodowania poprzez uderzenia kolbą karabinu po plecach
ciężkiej choroby nieuleczalnej
w postaci odbicia nerek u Jana
W. skutkującej śmiercią, spowodowania obrażeń ciała u Józe-
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fa M. poprzez uderzenie kolbą
karabinu w głowę i u Kazimiery
K. poprzez uderzenia kolbą karabinu w plecy, kradzieży mienia
mieszkańców w postaci zwierząt
gospodarskich, rzeczy osobistych, pieniędzy, odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego,
spalenia domów mieszkalnych i
budynków gospodarczych wraz
ze sprzętem rolniczym, zwierzętami i płodami rolnymi na szkodę
m.in.: Józefa P., Jana B., Jana H.,
Marii M., Stanisławy M., Józefy
M., Aleksandry M., Michała M.,
Wiktorii F., Józefa M., Jana H.,
Kazimierza W., Kazimierza P.,
Eugeniusza S., Władysława M.,
Stanisława W., Zofii G., Janiny
K., Bolesława H., Mariana P.,
Kazimierza P., Władysławy M.,
Eleonory B., Adolfa K., Juliana
B., Józefy D., Józefy B., Marii Ł.,
Zofii S., Antoniego H., Genowefy
W., Julii H., Kazimierza P., Karoliny K., Katarzyny H., Stanisława
P., Walerii B., Mariana P., Stanisławy S., Kazimiery J., Romana
M., Władysławy K., Tadeusza
H., Kazimierza H., Kazimiery
S., Stanisława M., Kazimiery S.,
Stanisława H., Romana S., Józefy
S., Kazimiery S., Zofii M., Eugenii Ch., Janiny B., Mieczysława
K., Władysława W., Reginy M.,
Bronisławy M., Romana M., Tadeusza K., Leonii K., Rudolfa S.,
Marii M., Zofii M., Urszuli S.,
Wiktorii B., Eleonory S., Andrzeja K., Romana S., Antoniego Ł.,
Wiktorii P., Zbigniewa H., Władysława P., Ryszarda H., Janiny
Ś., Zbigniewa H., Kazimierza M.,
Bolesława P., Józefa H., Mariana
K., Marii K., Zofii B., Stanisławy
Ch., Kazimierza S., Augustyna S.,
Klementyny D., Kazimiery K., Ryszarda S., Mariana P., Tadeusza
L., Katarzyny B., Stefanii H.,
Stanisława H., Władysława S.,
Leokadii D., Wiktorii S., Małgorzaty S., Mieczysława B., Teresy
Ch., Mieczysława P., Danuty B.,
Zuzanny K., Kazimiery K., Mariana R., Romana S., Lesława H.,
Jana H., Zofii B., Marii B., Zuzanny W., Józefa W., Mariana R.,
Józefa W., Michała M., Tomasza
S., Czesławy S., Władysława W.,
Zofii K., Marii Ł., Genowefy H.,
Waleriana B., Czesławy W., Marii
S., Leonii C., Jana W., Józefa Ch.,
Zofii D., Marii M., Antoniego H.,
Janusza S., Marii W., Kazimierza
Cz., Antoniego W., Stanisława
M., Genowefy M., Eugeniusza S.,
Zofii O., Zygmunta W., Henryka
K., Tadeusza B., Janiny P., Władysławy W., Jana B., Kazimierza
W. przez Władysława Ł. ps. „Nestor”, Bohdana D. ps. „Bohdan”
i innych nieustalonych z imienia
i nazwiska sprawców, nacjonalistów ukraińskich pod dowództwem Michała D. ps. „Hromenko”. W toku śledztwa ustalono, że
Bartkówka była wsią zamieszkałą
wyłącznie przez rodziny polskie.
Spalona została w nocy z 4 na 5
października 1945r. wraz z sąsiednimi wioskami: Dylągową,
Pawłokomą i Sielnicą. Polecenie
wydał w ramach tzw. akcji odwetowej Michał G. ps. „Konyk”,
dowódca UPA na Pogórzu Prze-
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myskim. 4 października około
godziny 2200 oddziały UPA otoczyły wytypowane do zniszczenia
wioski. Sotnie Włodzimierza Sz.
ps. „Burłak” i Grzegorza J. ps.
„Łastiwka” otoczyły Dylągową
i Sielnicę. Sotnia Michała D. ps.
„Hromenko” podzielona na kilka
grup o godzinie 2200 na sygnał
świetlny z rakiety wkroczyła do
Pawłokomy i Bartkówki. Większość mieszkańców pogrążona
była we śnie. Sprawcy, często
grożąc bronią zabierali zwierzęta gospodarskie, rzeczy osobiste, pieniądze, odzież i sprzęt
gospodarstwa domowego. Od
kul napastników i na skutek pożaru zginęli: Romuald S., Józef
S., Stanisław K., Agnieszka R.,
Teresa S., Krystyna H., Jakub P.,
Andrzej P. i Katarzyna S. Strzelając do ratujących dobytek oraz
uciekających sprawcy usiłowali
pozbawić życia Wiktorię K. oraz
innych mieszkańców. Jan W., 10
letni chłopiec, uderzony został
przez napastnika kolbą karabinu
w plecy. Cios był tak silny, że spowodował uszkodzenie narządów
wewnętrznych pokrzywdzonego a
w następstwie jego śmierć. Józef
M. uderzony został również kolbą karabinu w głowę. Kazimiera K. otrzymała cios karabinem
w plecy, a sprawca zabrał jej
odzież. Mieszkańcy uciekając z
płonącej wioski przeprawiali się
przez rzekę „San” promem lub
w tzw. „bród”. Część potraciła
uratowany z pożaru dobytek. Po
kilku godzinach oddziały UPA
wycofały się z Bartkówki. Spalone zostały budynki mieszkalne,
gospodarcze, zwierzęta, sprzęty
gospodarstwa domowego, zapasy zboża i paszy dla zwierząt. Z
całej wioski ocalało jedynie kilka domów. Oceniając zebrany w
toku postępowania materiał dowodowy stwierdzono, że zbrodnie
popełnione przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej
w Bartkówce nie noszą cech
zbrodni przeciwko ludzkości w
rozumieniu art. 3 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zgodnie z art. II Konwencji w sprawie
zapobiegania i karania zbrodni
ludobójstwa przyjętej w dniu 9
grudnia 1948r. ludobójstwem jest
którykolwiek z wymienionych w
nim czynów (zabójstwa, spowodowanie poważnego uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, rozmyślne stworzenie warunków życia powodujących całkowite lub
częściowe zniszczenie fizyczne,
stosowanie środków mających na
celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy) dokonany w zamiarze
zniszczenia w całości lub części
grup narodowych, etnicznych,
rasowych lub religijnych. Uznano zatem, że czyny popełnione
przez nacjonalistów ukraińskich
w Bartkówce są przestępstwami
pospolitymi, których karalność
obecnie ustała.”
We wsi Dylągowa pow. Brzozów upowcy z sotni „Burłaki” i
„Łastiwki” oraz chłopi ukraińscy z sąsiednich wsi obrabowali

i spalili większość gospodarstw
polskich oraz zamordowali 30
Polaków a 20 poranili.
We wsi Pawłokoma pow. Brzozów upowcy zamordowali 5 Polaków i spalili wieś.
We wsi Sielnica pow. Przemyśl
obrabowali i spalili kilkanaście
gospodarstw polskich oraz zamordowali 16 Polaków, kilka rodzin.
5 października:
We wsi Brzuska koło Birczy
pow. Przemyśl upowcy obrabowali i spalili wieś oraz zamordowali 13 Polaków, których do
pozostania we wsi namówił greckokatolicki ksiądz Oleksy Bilik
zapewniając, że nic im nie grozi;
współpracował on z OUN-UPA.
We wsi Krystynopol pow. Sokal
sotnia UPA „Koczowyki” zamordowała 15 Polaków, którzy nie
schronili się na noc do klasztoru,
natomiast posterunek MO obronił
się tracąc 2 obrońców.
We wsi Olszanica pow. Lesko
upowcy zamordowali 20-letniego
Stanisława Kosteckiego.
W miasteczku Sokal woj. lwowskie zamordowali 2 Polaków.
We wsi Sufczyna koło Birczy
pow. Przemyśl po wysiedleniu
Ukraińców upowcy spalili większość gospodarstw i zamordowali
18 Polaków.
We wsi Zaburze pow. Lubaczów zamordowali 2 Polaków.
6 października:
We wsi Cewków pow. Lubaczów upowcy zamordowali 8 Polaków, w tym 4-letniego chłopca
i 4 kobiety.
We wsi Cieplice pow. Jarosław
zamordowali 9 Polaków oraz
spalili wraz z domem za „zdradę Ukrainy” Ukrainkę Katarzynę Fedorko, lat 80. Natomiast w
walce z UPA poległ Władysław
Jamroziewicz, ur. w 1926 r., milicjant z posterunku w Adamówce.
W mieście Jarosław na cmentarzu komunalnym ma grób żołnierz WP Piotr Żytnicki, ur. 1901,
który zginął z rąk UPA 6.X.1945
r.
(.http://w.kki.com.pl/pioinf/
przemysl/zabytki/narodowej/
ofiary1.html ).
We wsi Pawłosiów pow. Jarosław upowcy obrabowali gospodarstwa polskie oraz spalili 4
domy, w których spłonęło żywcem 3 Polaków.
We wsi Piskorowice pow. Jarosław spalili gospodarstwa polskie
oraz opuszczone po wysiedleniu
poukraińskie i zamordowali 6 Polaków.
7 października:
We wsi Dobra Szlachecka pow.
Sanok Ukraińcy zamordowali

rolnika Władysława Nycza, lat
20.
We wsi Myczkowce pow. Lesko
w trzecim już napadzie upowcy
zamordowali 3 Polaków.
8 października:
W miejscowości Bircza pow.
Przemyśl na cmentarzu komunalnym znajduje się mogiła 7 żołnierzy WP, którzy zginęli 8.X1.1945
roku z rąk UPA . (.http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ).
We wsi Cewków pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali zamordowali Zofię Kudłę, Mariana
Bandera lat 20, Zofię Tabor. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn.
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie
o umorzeniu śledztwa.).
Koło wsi Kalwaria Pacławska
pow. Przemyśl: „8 października
1945 r. w lesie koło Leszczyn, czyli 2 km od Kalwarii Pacławskiej,
banderowcy ostrzelali pododdział
WP. Ranny został jeden oficer
oraz zabity jeden koń. Wg innych
źródeł na terenie powiatu Przemyśl w tym dniu śmierć ponieśli
Stanisław Gaweł, lat 25 oraz następujący żołnierze z 30pp: szer.
Julian Drożdżewicz, s. Józefa, ur.
1922 r. w Sypieniu, szer. Bronisław Banasik, s. Heleny, ur. 1922
r. w Ryni, kpr. Kazimierz Gawdziś,
s. Dominika, ur. 1923 r. w Mazurkach, Paweł Gaweł, s. Szymona,
ur. 1920 r. w Pielni, sierż. Aleksander Kołodko, s. Aleksandra,
ur.1921 r. w Horoszczy, szer. Romuald Lekczyk, s. Wincentego, ur.
w 1921 r. w Głuchowie, kpr. Piotr
Rudmiczuk, s. Jana, ur. 1925 r.
w Morsach, kpr. Jan Skaradziński, s. Franciszka, ur. 1921 r. w
Kiszelnicach, szer. Olgierd Waśkiewicz, s. Jakuba, ur. 1908 r. w
Olszanicy, Leon Wojciechowski s.
Jana, ur. 1924 r. w Krzyszkowie.
W związku z tym, że w tym dniu
nie było innych starć na terenie powiatu, można zakładać, że
wyżej wymienione ofiary poległy
właśnie w tym starciu.” (Andrzej
Zapałowski: Granica w ogniu.
Warszawa 2016, s. 218 - 219).
9 października:
We wsi Dzików Nowy pow. Lubaczów upowcy zamordowali
3 żołnierzy WP. Oraz: We wsi
Dzików Nowy 9 października
1945 r. zamordowali żołnierza
WP z 7 PP 3 DP chor. Czesława
Szyszko s. Józefa ur. 1923 r. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn.
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie
o umorzeniu śledztwa.).
W miasteczku Lubaczów został
zamordowany przez UPA robotnik leśny Marian Bender (Bauder
?), ur. 1925 r. (Edward Orłowski,
w: http://www.krosno.lasy.gov.
pl/ documents/149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf).
11 października:
We wsi Konopne pow. Hrubie-
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szów upowcy uprowadzili Bronisławę Amarowicz, którą zamordowali za wsią.
We wsi Dudyńce pow. Sanok
podczas napadu UPA na dom
Jana Grzyba została zamordowana jego żona.
W nocy z 11 na 12 października:
We wsi Terebin pow. Hrubieszów upowcy spalili wieś oraz
uprowadzili kilkunastu lub kilkudziesięciu Polaków, mężczyzn, i
ślad po nich zaginął.
13 października:
We wsi Krowica Hołodowska
pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Torki pow. Sokal upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 6 Polaków.
We wsi Witków pow. Sokal obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 11 Polaków.
14 października:
We wsi Futory pow. Lubaczów
zamordowali 15 nieznanych żołnierzy WP z 3 DP. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
We wsi Kretowce pow. Zbaraż
Ukraińcy zamordowali Annę
Wojtkównę, lat 47.
We wsi Pielnia pow. Sanok upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 3 Polaków a 6 poranili.
15 października:
We wsi Krowica Hołodowska
pow. Lubaczów zamordowali Konstantego Karutę ur. 1925
r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018,
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).
We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław zamordowali Wiktora
Czajkowskiego lat 20. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
We wsi Zahoczewie pow. Lesko
upowcy zamordowali 4 Polaków,
w tym 2 kobiety. Trzy ofiary były
z rodziny Śliwińskich oraz Katarzyna Jasińska.
16 października:
We wsi Rudenka pow. Lesko
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: małżeństwo Stefanię i Józefa Paszkiewiczów, liczące po 24
lata.
W nocy z 16 na 17 października:
We wsi Kobylnica Wołoska
pow. Jaworów upowcy spalili
kilkanaście gospodarstw polskich
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i zamordowali Iwonę Faszczynę.
(IPN Opole, 21 grudnia 2018,
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).
17 października:
We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław zamordowali Katarzynę
Pochodaj lat ok. 23. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
18 października:
We wsi Strusów pow. Trembowla upowcy uprowadzili i zamordowali 1 Polaka. „18.10.1945
r. został zam. Stawrowski Bolesław l. 36”. (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie...,jw.,
tom 7).
W nocy z 19 na 20 października:
We wsi Polchowa pow. Przemyśl upowcy spalili 2 gospodarstwa polskie oraz zamordowali
3 rodziny; tj. 15 Polaków. Inni:
18 X 1945 r. w Polchowej około godz. 23.00 około 60 osobowy oddział z sotni „Hromenki”
zamordował 12 osobową rodzinę
Wawrzków oraz nocującego w
ich domu Wasyla Haluki. Zamordowanymi były następujące osoby noszące nazwisko Wawrzko:
Anna, Paweł, Michał, Władysław,
Katarzyna, Salomea, Jan, Józef,
Tadeusz, Weronika, Maria i Rozalia. Po dokonanej zbrodni ciała
zostały spalone w dwóch domach
należących do zamordowanych.
Zrabowano także 5 sztuk bydła,
ubrania oraz sprzęty domowe.
Według zeznań członków rodziny
zamordowanych w morderstwie
brali m.in. udział następujący
banderowcy: Dionizy Horbowy,
Paweł Łoś „Rubacz” (dowódca
III czoty), Milik, Wasyl Kozior
(Koziara?) oraz Wasyl Chomka.
Ciało jednej z ofiar było nabite
na brony. Ciała zamordowanych
pochowano na terenie cmentarza
w Dubiecku. W dokumentach
wytworzonych po mordzie podawano różne daty, fakty i okoliczności śmierci niekoniecznie
zgodne z prawdą. I tak pod datą
20 X 1945 r. mamy informację, iż
zostały wymordowane przez SB
dwie rodziny, stawiające zbrojny opór Ukraińcom. Wśród 15tu zamordowanych byli: Anna
Wawszko (tak błędnie nazwisko
zapisano w oryginale), lat 78, Jan
Wawszko, lat 22, Paweł Wawszko, lat 57, Katarzyna Wawszko,
lat 59, Rozalia Wawszko, lat 15,
Michał Wawszko, lat 33, Maria Wawszko, lat 18, Władysław
Wawszko, lat 17, Józef Wawszko,
lat 15, Tadeusz Wawszko, lat 8,
Stefan Wawszko, Józef Wawszko, Mieczysław Wawszko, Bazyli Hałajko, Helena Śliwińska.
Według innego źródła napad jest
datowany na 19 X 1945 r., banderowcy spalili jedno gospodarstwo
należące do Mikołaja i Samuela
Wawrzko. 13 Polaków skrępowano drutem kolczastym i wrzucono do ognia, wszyscy zginęli.

Podawana jest także data mordu
na 27/28 IX 1946 r. w którym
zginęło 16 Polaków. Oprócz rodziny Wawrzko zginęła także 3-4
osobowa rodzina Tereszczaków
(odnośnie śmierci rodziny Tereszczaków informacja nieprawdziwa). Wieś została doszczętnie
spalona. Z kolei według innych
opracowań podaje się inny zestaw osób, którzy zostali zamordowani przez UPA: Anna Wawrzko, Jan Wawrzko, Paweł Wawrzko, Salomea Wawrzko, Katarzyna Wawrzko, Rozalia Wawrzko,
Michał Wawrzko, Maria Wawrzko, Władysław Wawrzko, Józef
Wawrzko, Tadeusz Wawrzko,
Wasyl Haluko. (http://suozun.
org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_upa-nie-byla-armia-to-bylabanda-mordujaca-bezbronne-iniewinne-ofiary-w-tym-takzeukraincow/ ).
20 października:
We wsi Łukowe pow. Lesko zamordowali Józefa Filipowicza.
We wsi Paszowa pow. Lesko
bojówkarze SB-OUN zamordowali 14 Polaków, w tym 13 osób
o nazwisku Waszko. Zapewne
dotyczy rodzin Wawrzków ze wsi
Polchowa – patrz wyżej.
W Przemyślu na cmentarzu wojskowym ma grób żołnierz WP
Konstanty Miszkiewicz ur. 1909,
który zginął z rąk UPA w Przemyślu 20.10.1945. (http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ).
W nocy z 20 na 21 października:
We wsi Kormanice pow. Przemyśl upowcy obrabowali gospodarstwa polskie i zamordowali 1
Polaka, lat 40.
21 października:
We wsi Tuchla pow. Jarosław
upowcy zamordowali Jana Morajkę.
We wsi Makowisko pow. Jarosław w walce z UPA polegli: kpr.
Franciszek Biernacki, ur. w 1923
r. z 9DP oraz st. szer. Teodor Jaroszonek, ur. w 1923 r. 26 pp. 9DP.
22 października:
We wsi Wojtkowa pow. Przemyśl podczas kolejnego napadu
upowcy zamordowali 35 Polaków, w tym 20 cywili i 15 milicjantów. Inni: „Następny atak
połączonych sotni UPA na wieś.
Rozbicie posterunku MO, wrzucenie do ognia wziętych do niewoli rannych milicjantów. Spalenie wszystkich polskich zagród i
zastrzelenie 20 Polaków.” (http://
www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm ). „22 października
1945 roku, nastąpił drugi atak
bandy UPA w zwiększonej sile na
posterunek MO. Napastnicy zdobyli posterunek. W obronie poległo 15 milicjantów, w tym dwóch
rannych upowcy wrzucili żywcem
do ognia. Spalono wszystkie pol-

skie budynki i zamordowano 20
Polaków, których schwytano podczas ucieczki.” (Siekierka..., s.
145. lwowskie). Podane jest jednak tylko 1 nazwisko zabitego:
„Barna Włodzimierz, syn Piotra,
ur. 1906 r. (MO).”
W nocy z 22 na 23 października:
W miasteczku Bircza pow.
Przemyśl w nocy UPA dokonała pierwszego napadu na Birczę.
Atak odparto z dużymi stratami
własnymi. Na cmentarzu komunalnym znajduje się mogiła
12 żołnierzy WP, którzy zginęli
22.X.1945 r. w obronie miasteczka. Są to: Banasik Bronisław ur.
1922; Bohdanowicz Władysław
ur. 1925; Botamowski (Bułanowski) Kazimierz. ur. 1923; Cieszko
Konstanty ur.1926; Chycak Jan
ur. 1926; Jakielski Mieczysław ur.
1924; Kuchta Konstanty ur. 1910;
Mgarenko Piotr ur. 1926; Nowak
Bolesław ur. 1924; Pietraś Jan ur.
1924; Polak Stanisław ur. 1906;
Ugarenko Franciszek ur. 1926.
Ponadto znajduje się tutaj także
mogiła 3 żołnierzy WP, którzy
zginęli z rąk UPA w obronie miasteczka 23.X.1945 r. Są to: Deja
Jan ur. 1924; Jesionowski Wacław
ur. 1922; Wojtasiński Władysław
ur. 1924 Także na tym cmentarzu
znajduje się mogiła 8 cywilnych
mieszkańców zamordowanych
23.X.1945 r. przez Ukraińską Armię Powstańczą . Są to: Baryła
Wilhelm lat 60; Cichońska Stanisława ur. 1915; Trznadel Maria
lat 62 (matka Tadeusza); Trznadel Tadeusz ur. 1926 (syn Marii);
Wasiewicz Tadeusz ur. 1918; oraz
3 osoby NN. (.http://w.kki.com.
pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html ). „Pierwszy
atak na Birczę odbył się w nocy z
22 na 23 października 1945 roku.
O godzinie 23.30 banderowcy w
mundurach polskich, sowieckich
i niemieckich zaatakowali miasteczko. Walka trwała około czterech godzin. Z kroniki parafialnej
można odczytać, że Ukraińcy w
polskich mundurach, mówiący po
polsku zdezorientowali polskich
żołnierzy. ,,Nastało zamieszanie,
bo Polacy i banderowcy byli jednakowo ubrani.” Banderowcy
wrzucili w ogień rolnika Wiktora
Baryłę. W Birczy – według telefonogramu wysłanego przez komendanta posterunku MO – zginęło
17 żołnierzy Wojska Polskiego i
12 cywilów. Wśród ofiar znalazły
się miedzy innymi trzy kobiety i
dziecko. Zginął też jeden miejscowy Ukrainiec. Walki toczyły się
w centrum Birczy. ,,Schowaliśmy
się z dziećmi w kościele. Co to był
za huk. Co to była za strzelanina.
Dzieci piszczały!” – wspominała
mieszkanka Birczy. Spłonęło 11
domów mieszkalnych, koszary
wojska, dom ludowy i tartak, a
przez to zrozpaczone rodziny nie
mogły zdobyć desek na trumny
dla swoich najbliższych. Na pogrzebach ofiar panował wielki
smutek. Mimo obecności wojska,
mieszkańcy Birczy zażądali od
władz przewiezienia do Prze-
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myśla. Część osób wkrótce wyjechała pozostawiając majątek.
Uciekinierzy z innych miejscowości, Polacy i niektórzy Ukraińcy, szukali schronienia w Birczy,
bronionej przez samoobronę, MO
i WP.” (Grzegorz Piwowarczyk:
Prawdziwa tragedia Birczy. W:
https://kresy.pl/kresopedia/historia/prawdziwa-tragedia-birczy/
; 4 listopada 2018). Oraz: „/.../
miasteczko zaatakował kureń
UPA „Podkarpacie” z byłego
województwa stanisławowskiego,
dowodzony przez Pawłę Wcyka,
ps. „Prut”, sotnia „Karmeljuka”
z powiatu samborskiego, czota
„Horbowego” z rozpuszczonej
sotni U-3, dowodzonej do lata
1945 r. przez „Buryja” i okoliczne SKW (ok. 700 osób), których
bojownicy byli ubrani w mundury
polskie, niemieckie i radzieckie.
W miasteczku znajdowały się
wówczas sztab 28pp, 3 Batalion
Piechoty i kompania zwiadu.
Całością dowodził ppłk Aleksander Wygański. Walki trwały 4
godziny i pociągnęły za sobą 17
(19?) ofiar spośród żołnierzy WP
i 8 osób cywilnych (3 kobiety, 4
mężczyzn oraz jedno dziecko) a 2
funkcjonariuszy MO zostało rannych. Wg innych danych zginęło
9 żołnierzy, 11 osób cywilnych
a 5 zostało rannych. Po stronie
ukraińskiej zginęło 5 (7?) osób,
a raniono 16. Celem ataku było
likwidacja garnizonu WP, składającego się z ok. 450 żołnierzy.”
(Andrzej Zapałowski: Granica w
ogniu. Warszawa 2016, s. 220 –
221).
We wsi Kuźmina pow. Dobromil (pow. Przemyśl) upowcy z
sotni „Burłaki” zabili 18 Polaków: 8 cywili i 10 żołnierzy WP.
Inni (w tym źródła ukraińskie)
podają datę 22 października i
liczbę ofiar: 90 cywilnych Polaków i 11 żołnierzy WP, ponadto
100 osób zostało poranionych a
wieś spalona.
23 października:
We wsi Zalesie pow. Przemyśl
upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali 15 Polaków, w tym 2 rodziny z dziećmi.
24 października:
W miasteczku Bircza pow.
Przemyśl na cmentarzu komunalnym ma grób żołnierz WP
Witold Hryniewicz ur. 1909, który zginął z rąk UPA 24.10.1945.
(http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.
html ).
We wsi Jawornik pow. Sanok
upowcy zamordowali 5 Polaków,
w tym 3 kobiety.
W pobliżu miasta Sanok UPA
rozstrzelała 2 żołnierzy WP wziętych do niewoli. IPN BU 1552/33,
k. 127-129. Rękopis w języku
ukraińskim, całość przetłumaczona na język polski. „Protokół. W
dniu 24 X 45 r. patrol w sile 2+1
schwytał do niewoli dwóch pol-

skich podoficerów z W.P. [Wojska
Polskiego], którzy przyjechali
do lasu z dwoma furmankami ze
wsi M. i mieli brać sągi [drewna]
oraz zawieźć do Sanoka. Patrol
natknął się na nich niespodziewanie, ale do strzałów nie doszło
i wzięto ich żywymi. Jeńców rozbrojono oraz zabrano im dokumenty. Przez cały czas udawano,
że schwytała ich A.K., i oni byli
o tym przekonani. Odprowadzono ich do lasu i ściągnięto z nich
protokoły [przesłuchano ich]. Na
podstawie ich dokumentów i zeznań ustnych stwierdzono, że:
Pieniak Romuald, urodzony 1912
r. w Brzozowie, województwo
warszawskie, powiat Sokołów
Podlaski, gmina zbiorcza Grochów – był podoficerem W.P., ze
stopniem plutonowego. [Reszta
jak w dokumentach.] [Pozostawił
wdowę Zofię Pieniak z domu Sułkowska i troje dzieci, dwie córki
i syna].
Tomaszek Aleksander, urodzony
1926 r. w województwie nowogrodzkim, powiat Nieśwież, gmina Hruszewycze – był podoficerem W.P., i miał stopień kaprala.
[Reszta jak w dokumentach.] /.../
Na podstawie posiadanych przez
nich notatek, które mieli przy sobie, i listów jednego z nich, który był Polakiem wschodniakiem,
stwierdzono, że oni brali aktywny
udział w akcji przesiedleńczej i
w walkach z banderowcami. Co
więcej, zaczęli się domyślać, że
to jednak nie AK, lecz UPA, dlatego trzeba było ich wykończyć.
Obydwóch rozstrzelano więc tego
samego dnia. Zdobyto na nich 2
PPSz, dwa mundury, dwie pary
obuwia, jeden tylko płaszcz i inne
drobne rzeczy. Zdobycz rozdzielono pomiędzy strzelców, a niektóre rzeczy jak zegarek poszły
do ogólnego użytku całej czoty.
Protokołował …. W-n [Woron?].
Postój, 25.X.45.” (http://suozun.
org/dowody-zbrodni-oun-i-upa/n_upa-nie-byla-armia-to-bylabanda-mordujaca-bezbronne-iniewinne-ofiary-w-tym-takzeukraincow/ ).
27 października:
We wsi Tarnawka koło Żohatyna pow. Dobromil upowcy z sotni „Burłaki” spalili gospodarstwa
polskie i zamordowali 6 Polaków,
w tym 17-letnią dziewczynę i 2
milicjantów.
We wsi Wola Krzywiecka pow.
Przemyśl upowcy zamordowali
3 Polaków; „Jan Siemaszko, torturowany, - wydłubano mu oczy,
miał 30 ran kłutych” .
We wsi Wolica pow. Sanok postrzelili, uprowadzili i zamordowali rolnika Michała Piechowicza.
W nocy z 26 na 27 października:
We wsi Korytniki pow. Przemyśl upowcy obrabowali i spalili
wieś oraz zamordowali 19 Pola-
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ków. Stefania Szal, z domu Stecyk relacjonuje: „Pewnej nocy
z 26 na 27 października 1945 r.,
na polskie domy napadła banda
UPA. Spaliła prawie wszystkie
budynki we wsi i zamordowała
prawie wszystkich napotkanych
Polaków. Niektórych zastrzelili
z karabinów, a niektórych wrzucali żywcem do ognia. Zginęło
wtedy około 20 osób, w tym byli
mężczyźni, kobiety, dzieci i starcy
(głównie repatrianci ze wschodu). Zdarzenie to miało miejsce
pod wieczór, kiedy to na nagle
znikąd zrobiło się jasno (widno). Bardzo się przelękłam, gdyż
nie wiedziałam co się dzieje. Po
chwili zrozumiałam, że na wioskę
napadli banderowcy. Dziwnym
trafem w tym czasie nie było nikogo w domu, prócz mnie i mojego brata Edwarda Stecyka, który
przebywał w tym czasie u sąsiada. Zarówno ojciec, jak i matka
byli już w Przemyślu szukając w
obawie o swoje i nasze życie nowego dla nas lokum. Po chwili
wpada do domu mój brat Edward
i mówi do mnie „Uciekajmy!”.
Ja odpowiadam, ale dokąd, może
wzdłuż potoku, ale brat Edward
odrzekł, że banderowcy otoczyli całą wieś. Wtedy wpadłam na
pomysł, aby schronić się w miejscowej ruinie piwnicy (lepiance
ziemnej dla bydła) nieopodal plebani, mieszczącej się przy samej
ulicy, którą to banderowcy wracali z łupem po napadzie na wieś
Korytniki. W trakcie ucieczki do
tej kryjówki napotkaliśmy miejscowego repatrianta Stanisława
Mosura, który postanowił do nas
dołączyć. Przez dziurkę od klucza piwnicy wraz z moim bratem
Edwardem (niestety już zmarłym)
i Stanisławem Mosurem, widziałam łuny ognia palących się budynków oraz jęki mordowanych
i konających mieszkańców wsi.
Mój brat postanowił położyć się
na podłodze piwnicy i udawać
trupa, gdyż jak stwierdził, gdyby
banderowcy zaglądnęli do środka
piwnicy zauważyli by trupa i by
nie reagowali. Natomiast ja i Stanisław Mosur siedzieliśmy skuleni w obu rogach piwnicy. Nazwisk
ofiar nie pamiętam, ponieważ nie
znałam tam przybyłych ludzi (w
większości repatriantów) oraz z
uwagi na zbyt długi okres czasu
jaki upłynął od tych tragicznych
zdarzeń. Jedyną zapamiętaną
osobą, którą znałam, gdyż pochodził on ze wsi Boratycze był
Michał Szkółka w wieku około
45 lat, który pozostawił po sobie
wdowę Marię (cudem ocalała z
rzezi, gdyż nie przyznała się, że
to jej mąż), syna Jana (niemowlę)
oraz córkę Annę. Ponadto banderowcy wrzucili do ognia dwóch
nieznanych mi żołnierzy przebranych za cywilów, którzy powrócili
z wojny. Ludzie błagali o litość
i darowanie życia, ale Ukraińcy
mordowali, upajając się nienawiścią, byli gorsi niż dzikie, wygłodniałe zwierzęta. Nie darowali nikomu życia. Symboliczną
dla mnie postacią był Wieliczuk
- Polak pochodzący z Tarnopola
(repatriant), którego dom znajdo-
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wał się przy samym potoku, i o ile
razy banderowcy starali się spalić
jego domostwo, to on tyle raz je
gasił, oczywiście niezauważenie.
Skryty był w pobliskich gąszczach
przy potoku i miał stały dostęp do
wody, dlatego też dom jego ocal.
Gdyby go oprawcy spostrzegli
najprawdopodobniej by już nie
żył. Dom, w którym mieszkałam
w Korytnikach, został częściowo
szczęśliwym trafem uratowany,
gdyż w bardzo bliskiej odległości (2-3 metrów), po sąsiedzku
mieszkała w drugim domu siostra
banderowskiego przywódcy o nazwisku Wójtowicz. Zbrodniarze
podpalając poszczególne budynki, podpalili i ten w którym i ja
mieszkałam wraz z rodziną. Ale
zauważyli, że płomienie z domu
zaczynają dochodzić do zabudowania siostry przywódcy banderowców i szybko go ugasili, tak
też pożar spowodował jedynie
opalenie bocznych okien jednej
z ścian domu. Oczywiście dom
był splądrowany; w trakcie odjazdu banderowców pozostawili
(zgubili) na progu domu jedynie
koc. Po tym zdarzeniu wsi już nie
było, prócz trzech zachowanych
domów (naszego, siostry banderowca i wspomnianego Wieliczuka) oraz Cerkwi Grekokatolickiej; pozostało pogorzelisko
ze sterczącymi kominami. /.../ Do
dziś jeszcze słyszę w głowie piski
dzieci, krzyki gwałconych brutalnie kobiet oraz bestialsko zabijanych mężczyzn oraz starców ludzi
niczemu winnych. Po tych zdarzeniach powróciłam już na stałe do
Przemyśla, gdzie już znajdowała
się moja rodzina. Zamieszkaliśmy
w poukraińskim domu budowniczego Jaroszewicza (wieś Przekopana, gmina Krówniki), przy
obecnej ul. Okrężnej 8 w Przemyślu.” (Stefania Szal: Pamięć
- drogą do wyzwolenia; w: http://
www.nawolyniu.pl/wspomnienia/szal.htm ). Inni napad datują
na noc z 27 na 28 października
1945.
26 lub 27 października:
We wsi Borysławka koło Rybotycz pow. Dobromil po wysiedleniu Ukraińców upowcy spalili
zabudowania wsi i zamordowali
6 starszych Polaków, którzy nie
opuścili wsi. Oraz: „We wsi Borysławka puszczono z dymem
80 do 200 domów; banderowcy
zamordowali Polkę Magdalenę
Kryszak. Magdalena Kryszak,
Polka ur. 1912 r. i mieszkająca w
Borysławce. W okresie okupacji
niemieckiej podpisała volkslistę.
Po przyjściu Armii Czerwonej
w 1944 r. jako volksdeutschka
została aresztowana i zesłana w
głąb ZSRR. Po powrocie zamordowana przez bojówkę SBOUN,
bez przesłuchania pod absurdalnym zarzutem potencjalnej
możliwości zarażania chorobą
weneryczną, której miałaby się
nabawić na zesłaniu w ZSRR.
Prawdopodobniejsza wydaje się
hipoteza, że M. Kryszak, broniąc
się przed gwałtem przez członków
bojówki SB-OUN podała im nie-

prawdziwą informację o chorobie wenerycznej. Odpowiedzialnymi za zabójstwo byli referent
rejonowy SB Rejonu „B II”, ps.
„Roman” i referent SB Nadrejonu „Chołodnyj Jar”. (Andrzej
Zapałowski: Granica w ogniu.
Warszawa 2016, s. 220).

ków, w tym starszą kobietę.

We wsi Kopyśno koło Rybotycz
pow. Dobromil podczas palenia
wsi po wysiedleniu Ukraińców
zamordowali 6 starszych Polaków, którzy nie opuścili swoich
gospodarstw. Prawdopodobnie
jednym z zamordowanych był
Michał Gierczak. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 220).

We wsi Karolówka pow. Borszczów został zamordowany przez
banderowców Bardecki Kazimierz l. 20.

W nocy z 27 na 28 października:
We wsi Leszczawa Górna koło
Kuźminy pow. Dobromil spalili
75 gospodarstw polskich oraz zamordowali 1 Polaka a 7 poranili.
We wsi Wapowce pow. Przemyśl upowcy spalili 90 gospodarstw i zamordowali 4 Polaków,
w tym kobietę. „W nocy z 27 na
28 października w leśniczówce
Celinów koło wsi Wapowce, nadleśnictwo Krasiczyn został zamordowany z synami przez UPA,
w czasie napadu na leśniczówkę,
którą spalono, leśniczy Franciszek Podlach” (Edward Orłowski..., jw.). „Podlacha Franciszek
leśniczy zamordowany wraz z
synem Zdzisławem i inną osobą
przez UPA, w czasie nocnego napadu na leśniczówkę Leśnictwa
Celinów, którą spalono, ciało leśnika wrzucono do ognia” (Wojciech Moskaluk, w: http://www.
swietoszow.wroclaw.lasy.gov.pl/
documents/21700551/27220520/
Lista+pomardowanych.pdf/
fc266838-157c-4429-a3bdc4fd238f25f4 ).
28 października:
We wsi Leszczowate pow. Lesko upowcy zamordowali Jana
Telesza,
30 października:
We wsi Jodłówka pow. Jarosław: „W nocy 30 października
1945 silna banda ukraińska napadła na polską wieś Jodłówka
w okolicach Pruchnika - 19 km
od Jarosławia. Wieś częściowo
spalono, zamordowanych zostało
kilkanaście osób. Wieś uratowało wojsko polskie, które wzięło
do niewoli 38 partyzantów ukraińskich.” (dr Lucyna Kulińska:
Przyczynek do rozważań nad koniecznością zrealizowania operacji „Wisła”).

We wsi Jamna Górna koło
Rybotycz pow. Dobromil podczas palenia wsi po wysiedleniu
Ukraińców upowcy zamordowali
4 starszych Polaków, którzy nie
opuścili swoich gospodarstw.

We wsi Lachowa koło Kuźminy
pow. Dobromil podczas palenia
wsi po wysiedleniu Ukraińców
zamordowali 5 Polaków.
W kol. Makowa oraz we wsi
Makowa Rustykalna koło Rybotycz pow. Dobromil podczas
palenia wsi po wysiedleniu Ukraińców zamordowali 15 Polaków.
We wsi Makowisko pow. Jarosław upowcy zamordowali na
drodze do Jarosławia 24-letnią
Jadwigę Sopel „Ciupak” oraz we
wsi Jana Janeczko, sołtysa.
We wsi Miłków pow. Lubaczów
w pobliżu wsi upowcy zamordowali żołnierza WP NN.
We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław zamordowali Ukrainkę
Annę Petryszyn lat 27. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn.
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie
o umorzeniu śledztwa.). Zamordowana za sprzyjanie Polakom.
Wieś Nowostanice pow. Buczacz większość Polaków opuściła w czerwcu; pozostało kilka
rodzin. W październiku upowcy
zamordowali 4 Polaków: mężczyzn zarąbali siekierami, kobietę powiesili na drzewie. Po tej
zbrodni wszyscy pozostali Polacy
opuścili swoją wieś wyjeżdżając
na Ziemie Odzyskane.
We wsi Płuchów pow. Złoczów:
„W październiku 1945 r. został
zam. Szczęsny i.n. głuchoniemy.”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Podliski pow. Mościska
banderowcy zamordowali Bronisława Gułę.
We wsi Słobódka Janowska
pow. Trembowla Michał Kędzierywicz przed tzw. repatriacją pojechał do swojego domu po jakiś
sprzęt i potem znaleziono tylko
jego odciętą głowę.
We wsi Sieniawa pow. Sanok
miejscowi Ukraińcy zamordowali rolnika Pawła Surowiaka, lat
30.

W październiku 1945 roku
(świadkowie nie podali dnia):

We wsi Stubno pow. Przemyśl
Ukraińcy zamordowali Feliksa
Wojnarowicza.

We wsi Czernica pow. Brody
Ukraińcy zamordowali Polkę,
wdowę Katarzynę Chudzik, której 2 córki zamordowali już 9
sierpnia 1944 roku.

We wsi Święty Józef pow. Kołomyja banderowcy zamordowali 3
Polaków jadących furmankę, w
tym dwóch 19-letnich.

We wsi Huciska Oleskie pow.
Złoczów zamordowali 2 Pola-

We wsiach Tarnawatka i Zalesie na Lubelszczyźnie zamordowali co najmniej 15 Polaków
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oraz nie znaną ilość ofiar spalili
żywcem.
We wsi Trójca koło Rybotycz
pow. Dobromil podczas palenia
wsi po wysiedleniu Ukraińców
upowcy zamordowali 7 Polaków.
We wsi Wołczkowce pow. Zborów zamordowali 4-osobową rodzinę polską.
We wsi Zalesie pow. Przemyśl:
„W październiku 1945 roku UPA
dwa razy napadła na Zalesie w
powiecie przemyskim. Była to
kara za nie złożenie przez tamtejszych mieszkańców kontrybucji.
Banderowcy spalili 68 zabudowań gospodarczych, wcześniej
rabując mienie Polaków. W czasie napadu zginęło 8 osób, w
tym dwie spłonęły, dwie raniono.
Uprowadzono także 5 Polaków,
którzy mieli pędzić skradzione
bydło. Osoby, które przeżyły były
pozbawione dachu nad głową,
odzieży i żywności.” (Grzegorz
Piwowarczyk: Prawdziwa tragedia Birczy. W: https://kresy.pl/
kresopedia/historia/prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 4 listopada
2018).
Wieś Nowosiółka Kuropiecka
pow. Buczacz Polacy opuścili 23
lutego przenosząc się do Kuropca; na początku października wyjechali na stacje kolejową Pyszkowce koło Buczacza i tam pod
gołym niebem koczowali prawie
cały miesiąc w oczekiwaniu na
transport kolejowy. Na Ziemie
Odzyskane transport z nimi dotarł 25 listopada 1945 r. .
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
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Wspomnienia Mikołaja Zubika
cz. III – bitwa pod Lenino
Mikołaj Zubik

/ Mikołaj Zubik. Źródło zdjęcia: Mikołaj Zubik
Po czasie w głodzie i chłodzie
przed zachodem słońca pociąg
zatrzymał się na polach Baszkirii,
gdzie nas wyładowano. Poszczególne kompanie ruszyły pieszo po
zasypanych śniegiem drogach do
niedalekiego miasteczka Iszynbajew, rozbudowanego na prawym brzegu rzeki Białej u stóp
gór Uralskich. Jest to Baszkirska
ASRR, stolica Ufa. Tu o zmroku
wprowadzono nas do wielkiej
klubowej sali, z której wywoływano poszczególne kompanie do
pobliskiej łaźni. Z powodu tak
licznej grupy ludzi do kąpieli, kolej na moją drużynę wypadła około godziny 4-5 następnego dnia.
Po tej kąpieli wyprawiono nas do
tatarskiej wioski Ałagwat, gdzie
dotarliśmy o wschodzie słońca.
Tu porucznik wyznaczył mi jedną
z ulic, na której miałem zakwaterować swą drużynę. Wieś Ałagwat oddalona była o ok. 12 km
od miejsca, gdzie miała powstać
rafineria i tą trasę musieliśmy pokonywać co dnia. Tu była mordercza praca, odległość do miejsca
pracy, słabe odżywianie, wysokie
normy pracy, mróz dochodzący
do minus 55 stopni, śniegi, słabe
umundurowanie – to wszystko
razem wzięte obniżało wydajność
pracy. Za niewykonanie normy
obniżano i tak niską normę chleba
z 600g do 500g, a przy tym znowu
pojawiły się wszy, a na kwaterach
pluskwy nie dawały spokojnie od-

począć. Po pewnym czasie ogłoszono, że roboczy batalion zostaje
rozwiązany (to jest zdemobilizowany). Wielu z nas było zadowolonych z tej decyzji, że uwolniono nas spod żelaznego rygoru
dyscypliny wojskowej. Słowa
„wolno-najomny” zrozumieliśmy
dosłownie, ze my pozostajemy
przy tej pracy nadal z własnej i
niewymuszonej woli, a jeśli ta
praca nam nie odpowiada, mamy
prawo podjąć pracę, gdzie uważamy za wskazane. Było to nasze
rozumowanie
poszczególnych
ludzi, jednakże z punktu prawa
władz Kraju Rad, jak się potem
okazało w praktyce, wyglądało
to inaczej. Tu każdy obywatel był
pozbawiony prawa dysponowania swoją osobą wedle własnego rozumu, nawet w cywilu. Na
tym tle znaleźliśmy się w kolizji
z prawem, a konsekwencje dla
nas były bardzo dotkliwe. Po rozwiązaniu RB wielu pracowników
rozpoczęło poszukiwania innej
pracy, i nie chodziło tu o zarobek,
lecz tylko o możliwie większy
kawał chleba, ażeby nie umrzeć z
głodu przy tej morderczej pracy.
Za namową kolegi Pawła Bebki,
rodem z Wołynia, postanowiliśmy wyjechać do miejscowości,
gdzie pracowaliśmy krótko w
kołchozie, poprzednio obok Bezenczuka, we wsi Wasylówka. Tu
karmiono nas do syta, a wielu
chłopaków nasuszyło sobie su-

charów na czarną godzinę. W tym
celu pewnego dnia na początku
marca 1942 ruszyliśmy w drogę
pieszo do miasta Czkałowa, skąd
pociągiem mieliśmy dojechać do
zaplanowanego miejsca pracy.
Kiedy znaleźliśmy się na ulicach
miasta, spotkała nas przykra niespodzianka – spotkanie z milicjantem, który nakazał nam iść za
nim w „raj-NKWD”, celem wyjaśnienia sprawy. Tu spisano nasze oświadczenie, dokąd w jakim
celu itd. Po tym wyprowadzono
nas do innego pomieszczenia,
przeprowadzono rewizję naszych
kieszeni, a plecaki nasze zatrzymano, nas zaś zaprowadzono do
aresztu. Kiedy przyniesiono nam
plecaki okazało się, ze zabrano od
nas połowę chleba, tytoń i jeszcze
inne drobnostki. Tu nas trzymano
przez dwa tygodnie. Na śniadanie
dostawaliśmy 0,5 litra zagotowanej wody, na obiad miseczkę
zupy, a na kolację 300 gram chleba i gotowaną wodę. Po dwóch
tygodniach przewieziono nas do
więzienia powiatowego do miasta Sterlitomock, gdzie trzymano
nas 3 miesiące. Po tym okresie
zawieziono nas samochodem do
Iszynbajewa, jako więźniów i
umieszczono w JJK, co oznaczało
poprawczy obóz pracy. Prowadzono nas do pracy pod bronią i
co rusz czytano regulamin „krok
w lewo czy prawo liczy się jako
ucieczka, w tym wypadku będziemy strzelać”. Wyżywienie pogorszyło się, a norma wykonywanej
pracy zwiększyła się. Tłumaczono nam, że my jesteśmy tylnym
frontem, a lotnictwo kraju czeka
na benzynę z rafinerii, którą budujemy. Maszyny do wspomnianej rafinerii przychodziły, jak mi
wiadomo, z Ameryki do Murmanska statkami, a stamtąd pociągami na Ural. Tu potężne skrzynie
z maszynami wyładowywaliśmy
ręcznie. Przy tej morderczej pracy
ludzie masowo zaczęli chorować
na szkorbut i dyzenterię. To było
straszne – ludzie padali, jak przysłowiowe muchy, dziennie ginęło kilkanaście osób. Nagie trupy
wynoszono na kocach i poprzez
otwarte drzwi wrzucano do ziemianki. Tutaj te zwłoki czekały
na wywiezienie ich na cmentarz,
a odbywało się to w następujący
sposób: przeważnie nocą specjalna brygada ładowała tych ludzi
(były to tylko skóra i kości) na
sanie tyle, ile koń mógł pociągnąć, przywiązywano sznurem i
w drogę na cmentarz, gdyż z powodu zasp śnieżnych nie dawało
się podjechać blisko wykopanej
jamy. Brygada brała ze sobą drut,
po środku drutu wiązano zmarłego za szyję czy też nogi i stojący
przy jamie ludzie ciągnęli umarłego, tu odwiązywali i wrzucali do
grobu. Straszny widok – ja mając
32 lata nie słyszałem o czymś po-

dobnym. Ja pracując jako więzień
nie wiedziałem za jakie przewinienie. Ale w końcu dowiedziałem się, jak pewnej nocy około
północy obudzono mnie na sąd.
Kiedy doprowadzono mnie do
komendantury tu siedziało dwóch
„enkawudzistów”, oni to właśnie
odczytali mi wyrok: „za samowolne opuszczenie pracy dnia
tego to, skazuje się tego to na karę
5 lat pobytu w JJK” z rosyjskiego
isprawitelnaja trudowaja kołona.
Tak wyglądały prawa kraju sprawiedliwości społecznej. Wielu
ludzi mówiło sobie: „nie o takie
prawa walczyli rewolucjoniści
1917 roku”. Ale Ojciec Narodów
i jego poplecznicy tego chyba nie
rozumieli. W tej sytuacji w swoim
czasie piszę pismo do Moskwy z
prośbą o zwolnienie i skierowanie
mnie na front. Po czasie otrzymałem odpowiedź negatywną – rzekomo Moskwa nie decyduje w
tej sprawie, jest to sprawa stolicy
Baszkirii czyli Ufy. Po zwróceniu
się do wskazanych mi władz Ufy
tu załatwiono sprawę pozytywnie i nakazano skierowanie mnie
na komisję poborową do miasta
Sterlitomak. Komisja uznała, że
jestem zdolny do służby wojskowej i skierowano mnie na punkt
zborny do Ufy. Stąd po kilku
dniach oczekiwania odjechaliśmy
do Kielc nad Oką, do 1 Dywizji
im. Tadeusza Kościuszki. Takie
przeżycia miałem w Kraju Rad.
Rozmawialiśmy po polsku, to
przynosiło nam wielką radość, bo
przypominało Ojczyznę. Każdego
dnia było nas coraz więcej, rodacy przybywali z różnych stron w
pojedynkę i grupami, ci którzy
chcieli walczyć za Polskę. W polskiej armii!
W Riazaniu na stacji kolejowej
Diwowo, gdzie zatrzymał się
nasz pociąg, zobaczyliśmy ku
ogromnej radości polskich żołnierzy w rogatywkach i nowych
mundurach. Zrobiło się gwarno:
powitania, radość, pytania o pochodzenie – „Chłopaki! Może
ktoś z was jest z Białegostoku?
Albo z Lublina?!” Były to bardzo
radosne spotkania – po powitaniu.
Skierowano nas do obozu nowo
formowanej dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Dotarliśmy tam
na drugi dzień w południe. Po
obiedzie rozlokowaliśmy się w
namiotach „przejściowych”. Tu
spośród nas oficerowie wybierali sobie żołnierzy do poszczególnych kompanii. Ja trafiłem
do drugiego batalionu, drugiej
kompanii fizylierów. Dostałem
umundurowanie i „pepeszę”.
O zachodzie słońca ogłoszono
alarm w pełni bojowej gotowości.
W jednostce pancernej zaryczały
silniki czołgowe, dodawały nam
one odwagi, a w boju były naszą
osłoną. Po wydaniu komendy,

kompania za kompanią, ruszyliśmy na południe. Na skraju lasu
powitała nas dziarskim marszem
dywizyjna orkiestra. Maszerowaliśmy całą noc, a o świcie zatrzymały nas strzały artylerii i
karabinów maszynowych, odpowiedzieliśmy na nie zdwojonym
ogniem, po godzinnej strzelaninie nieprzyjaciel wycofał się.
Strat w ludziach nie było, wroga
goniliśmy aż do południa. Koło
południa zarządzono przerwę na
odpoczynek. Kuchnia polowa
wydała obiad, a śniadanie kucharze mówili, że „spisali na straty”.
Wkrótce opuściliśmy nasz obóz
w Siedlcach nad Oką. Tym razem
już na zawsze. Podróż na front
odbywaliśmy pociągami i pieszo.
Nocami pokonywaliśmy 30 do 40
km, a dniami odpoczywaliśmy w
lasach. W międzyczasie rozchorowałem się i miałem wysoką temperaturę. Mój kolega Józef Sypko
powiadomił o tym porucznika
Aleksandra Trofimowicza. Ten
zabrał mnie do szpitala polowego. Po zbadaniu przez lekarza i
zaaplikowaniu leków umieszczono mnie na noszach w leśnym
szpitalu. Od tej pory Aleksander
został moim przyjacielem, aż do
ostatniego dnia pamiętnej walki
pod Lenino.
W drodze na front mój przyjaciel
Aleksander Trofimowicz cierpiał
na bóle reumatyczne, radziliśmy
mu udać się do lekarza, ponieważ bóle były tak silne, że często
musieliśmy go prowadzić pod
obie ręce jak małe dziecko. Aleksander nie zgadzał się na pójście
do lekarza tłumacząc, że musi
zemścić się na wrogu za rodzinę
głodującą w oblężonym Leningradzie. Pochodził on z Leningradu, należał do grupy oficerów
polskiego pochodzenia przydzielonych nam z Armii Czerwonej. Polskiego pochodzenia był
również dowódca kompanii por.
Siminowicz. Po przybyciu do naszej dywizji oficerowie ci bardzo
intensywnie uczyli się języka polskiego. Ja w tym czasie miałem
już opanowany język rosyjski,
którego nauczyłem się jeszcze
na Uralu. W związku z tym byłem często tłumaczem i pośrednikiem, a często nauczycielem.
Zbliżaliśmy się do frontu. Coraz częściej spotykaliśmy się
ze skutkami wojny: zgliszcza,
świeże mogiły. Przy szosie Smoleńsk – Warszawa zobaczyłem
po raz pierwszy zabitego niemieckiego oficera. Słychać było
odległe strzały armatnie. W jednej z mijanych wsi widzieliśmy
jeńców faszystowskich. Trzęśli się oni z zimna, a może i ze
strachu. Rosjanie wskazując na
nas mówili: Wot fricy, eto Polaki, oni wam toże datut za swojo.
Dotarliśmy do jakiejś wsi. Po
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krótkim odpoczynku o trzeciej
nad ranem był alarm. Około godziny jedenastej 10 października 1943 r. nastąpił wymarsz na
front. Czuliśmy, że jest on bardzo
blisko, niemal „czuło się proch”,
wystrzały były już bardzo wyraźne. Ale niepisane było nam pójść
od razu w bój.
Przenocowaliśmy jeszcze jedną noc pod osłoną chłopskich
chałup we wsi Mojsiewo.
11 października o godz. 10-tej grupami ruszyliśmy przez płytki wąwóz na linie wyjściowe do natarcia. Po godzinnym, bardzo ostrożnym marszu zatrzymaliśmy się.
Przed nami na niewielkim wzgórzu widniała wyludniona wieś Sysojewo, po której gdzieniegdzie
wałęsały się wyjące ze strachu
psy. Okopaliśmy się po dwóch,
trzech w jednym okopie i czekaliśmy na rozkazy. Po południu
gen. Berling i płk. Czerwieński
wizytowali naszą kompanię. Szli
spokojnie nie zwracając uwagi na
pojedyncze wystrzały karabinowe. Wkrótce po tym jakaś zabłąkana kula trafiła i przeszyła hełm
siedzącego tuż obok mnie kolegi.
Była ona jakby ostrzeżeniem, że
na froncie wszędzie czyha śmierć.
O zachodzie słońca dowódca
kompanii wezwał dowódcę plutonu i kilku żołnierzy. Rozkazał
im wykopać i zamaskować na pobliskim wzgórzu transzeje, które
miały być punktem obserwacyjnym. Przed północą rozkaz był
wykonany. Noc z 11 na 12 paź-
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dziernika 1943 r. była stosunkowo
spokojną, tyle że nam żołnierzom
wydawała się nieskończenie długa. Wiedzieliśmy, że o świcie 12
października czeka nas „chrzest
bojowy” – tu na ziemiach Lenino.
Rankiem rozpętała się strzelanina, która po kilku godzinach
przycichła, zrobiło się spokojnie. W gęstej zasłonie kurzu w
czasie strzelaniny nie było widać nawet sąsiada w okopie. Pozostawała jednak świadomość,
że wróg jest przed nami, na co
wskazywały błyski wystrzałów
skierowanych w naszą stronę.
Około godziny 10-tej tegoż samego dnia zawyły nasze katiusze.
Ogniste pociski katiusz, ogłuszający, nieprzerwany huk artylerii
i karabinów maszynowych, sprawiał wrażenie, że na ziemi rozpętało się piekło. Po huraganowym
ogniu artylerii padł rozkaz: „Do
ataku”. Rozsypaliśmy się w tyralierę, wbiegliśmy na wzgórze. Tutaj znaleźliśmy się jak na dłoni w
stosunku do linii ognia nieprzyjaciela. Przed nami znajdowało się
pochyłe zbocze wzgórza. Dalej w
odległości 100 m bagnisty brzeg i
ta cholerna Miereja, w której każdy z nas musiał się kąpać przed
śmiercią. Za Miereją było drugie
wzgórze, tam okopali się Niemcy
i strzelali nie szczędząc nam ołowiu. Porucznik Trofimowicz ranny w nogę ze słowami na ustach
„Naprzód! i Naprzód!” zwalił się
na ziemię, a potem bezwładnie
osunął się na dno głębokiego leja.
Sforsowaliśmy Miereję, dopadli-

śmy niemieckich okopów, wielu
z nas zginęło w tym szturmie.
Prawe skrzydło wroga osłabło,
ale z lewego bili niemiłosiernie.
Nasi wypatrywali gniazda nieprzyjaciela i likwidowali je. Na
polu boju krzyki rannych z prośbami o pomoc. Czołgając się
spytałem kolegów czy wszyscy
żywi, okazało się że porucznik
Siminowicz zabity, innego towarzysza broni pocisk przeszył
wyrywając mu kawał szczęki.
Z prawej strony obok mnie podniósł się Józek Sypko, skierował
się w moją stronę mówiąc: „Żebyśmy tu mieli chociaż jeden
czołg”, gdy pociski lecące jak
świetliki trafiły go. Zdążyłem tylko krzyknąć: „Padnij, biją do ciebie!!!” Józek upadł dwa metry ode
mnie. Żył jeszcze, prosił o pomoc.
Wyczołgałem się z przekopanej
bruzdy i ciągnąłem go, odpiąłem
mu płaszcz i marynarkę, wtem
nieopodal rozległ się wybuch
pocisku artyleryjskiego. Poczułem szarpnięcie za plecak. Jak
się potem okazało odłamek pociął mi tylko odzież w plecaku.
O zmroku opatrzyłem jeszcze
jednego kolegę, który dostał z
tyłu obok nerki. Kula wylatując
wyrwała mu kawał ciała w brzuchu. Wieczorem posuwaliśmy
się nadal do przodu, w okopach
niemieckich leżało pełno trupów. Wskakując do głębokiej
niemieckiej transzei pod stopami
poczułem martwe ciało. Niemcy
wycofali się. Wschodząca jasna
tarcza księżyca pomagała nam

dojrzeć wroga. Rozlegały się
pojedyncze strzały i krótkie serie automatów. To nasi poganiali
uciekających, klnąc półgłosem,
ci z kolei powtarzali bez przerwy: Hitler kaput! Hitler kaput.
Nasi przeszukali okopy główne i
ich odgałęzienia prowadzące diabli wiedzą dokąd. Znaleźli jeszcze
jednego faszystę, który ukrywał
się w jakiejś dziurze myśląc, że
tam przeczeka krytyczne godziny. Uważał widać, że głowa jest
droższa od honoru „wielkiego
firera”. Walka ucichła, odpoczywaliśmy po ciężkim boju, tylko
wiatr od wschodu przenosił jęki
konających i wołania lżej rannych: Sanitariusz! Sanitariusz!.
Wtedy nikt z nas nie myślał o
tym, czy przyszłe pokolenia będą
pamiętały o tym, co się rozegrało 12 października pod Lenino. Myślałem o piosence, którą
śpiewaliśmy jeszcze nad Oką:
„Taki
los
przypadł
nam,
że dzisiaj tu, a jutro tam.
Taki los dał nam Bóg,
Że nie wiemy gdzie nasz grób”.
Klęcząc w okopie dzieliliśmy się
jednym papierosem. Nadszedł
czas, aby zastanowić się, co robić
z jeńcami. Jedni radzili wypuścić
ich, inni posłać na tamten świat
strzałem z pepeszy, ktoś rozsądniejszy poradził odprowadzić ich
do sztabu. Odprowadziliśmy jeńców, rozmawialiśmy cicho. Wtem
kapral z pierwszego batalionu zaczął nas zwoływać do siebie, dając tajemnicze znaki. Zebrało się
nas około dziesięciu. Powiedział
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nam: Chłopaki, należy ostrożnie
przeszukać każdy zakamarek,
wszystkie odgałęzienia transzei –
one prowadzą do punktów obserwacyjnych i bunkrów, w których
na pewno będą jeszcze fryce. Wybrał kilku z nas i wskazał, którędy
mamy iść. Ja z kolegą poszedłem
na lewo od miejsca naszego zebrania. Transzeja biegła w kierunku, gdzie księżyc chylił się ku zachodowi. Kolega szedł przodem,
ja z tyłu. Uszliśmy kawał drogi,
w pewnym momencie wyszedłem
na róg załamującej się transzei i
oto zobaczyłem: kilku Niemców
szamotało się z moim kolegą.
Podjąłem błyskawicznie decyzję
– nad głowami tej grupy puściłem
serię z pepeszy. Nagle ujrzałem
błysk, usłyszałem wybuch i nic
już więcej nie pamiętałem. CDN.
Od redakcji: p/w materiał pochodzi ze strony: http://sycowice.eu./
, prowadzonej przez pana Cezarego Wocha i udostępniony dzięki
jego uprzejmości. Na tej stronie
znajdujemy informację, że autor
p/w wspomnień zmarł w 1990
roku. 25 lat po śmierci, jego córka
Maryla Żurawik udostępniła zapiski i zdjęcia swojego ojca, który
będąc na emeryturze od końca lat
70-tych ubiegłego wieku spisywał
swoje wspomnienia. Przekazując
zapiski powiedziała: Ojciec na
pewno nie miałby nic przeciwko,
żeby opublikować jego wspomnienia a nawet byłby zadowolony, że
jego wspomnienia ktoś chce czytać.

Ze wschodniej rubieży Wołynia na
zachód. Wspomnienia partyzanta
OP. „Bomby”
Redakcja

8 lipca 1943 r. Inspektor rówieński Armii Krajowej, kpt. Tadeusz
Klimowski ps. „Ostoja” skierował w rejon Kostopola kapitana
Władysława Kochańskiego ps.
„Bomba” vel „Wujek” z zadaniem odbudowania tamtejszej
sieci konspiracyjnej, porwanej
przez niemieckie aresztowania.
Kapitan Kochański zatrzymał
się we wsi Wyrka, w sąsiedztwie
samoobrony w Hucie Stepańskiej. 16-18 lipca 1943 r. Fala
rzezi ukraińskich, jaka rozszalała się na Wołyniu na wiosnę i w
lecie tego roku, sięgnęła również
rejonu Huty Stepańskiej, gdzie
zorganizowana była samoobrona. Okoliczne punkty obrony z
Siedlisk, Wilsza, Wyrki ewakuowały się wraz z ludnością i dobytkiem do Huty. Po zniszczeniu
polskich osiedli bandy ukraińskie rozpoczęły formalne oblężenie Huty Stepańskiej, gdzie Polacy podjęli rozpaczliwą obronę.
Obroną kierował kpt. Władysław
Kochański. Bój był zacięty. Roz-

począł się wieczorem 16 lipca
i trwał bez przerwy do 18 lipca
rano. Wielokrotnie dochodziło
do walki wręcz. Po 32 godzinach
walki, ranny już kpt. Kochański
zdecydował przebijać się poza
pierścień oblężenia wraz z ludnością. Dzięki porannej mgle oraz
bohaterskiej postawie obrońców, manewr udał się. Ludność
dotarła do Wydmaru, a po kilku
dniach rozjechała się do Kowla
i Sarn. Część ludności znalazła schronienie w Przebrażu. W
czasie walk w Hucie Stepańskiej
zginęło ok. 30 osób. Około 300
osób zginęło z grupy, która, nie
ufając samoobronie, wcześniej
opuściła Hutę. Po upadku Huty
Stepańskiej zawiązał się na trwałe oddział partyzancki kpt. Władysława Kochańskiego. Oddział
ten przeszedł później do Moczulanki i Starej Huty, wspierając
skutecznie lokalną samoobronę.
29 lipca 1943 r. Oddział partyzancki kpt. „Bomby” z Perespy
przeniósł się do wsi Karaczun,

położonej wśród lasów. Oddział
gromadził żywność i rozrastał
się liczebnie. 20 sierpnia 1943
r. Oddział kpt. „Bomby” opuścił
wieś Karaczun i po sforsowaniu
rzeki Słucz wyruszył w marsz
na tzw. Zasłucze, do rejonu Ludwipola. Po dobie uciążliwego
marszu oddział dotarł do Starej
Huty, biorąc w opiekę tamtejszą
samoobronę polską. Listopad
1943 r. był okresem wzmożonych walk polskich oddziałów
partyzanckich AK z oddziałami
UPA. Polacy opanowywali coraz
rozleglejsze tereny, wypierając
Ukraińców, stwarzając bezpieczniejsze warunki bytowania
ludności polskiej, zgromadzonej w ośrodkach samoobrony.
W listopadzie 1943 r. nastąpiły
pierwsze wyraźne oznaki konfliktu między oddziałami partyzantki radzieckiej a oddziałami
AK, działającymi na Wołyniu.
29 listopada 1943 r. Wypełniając
nakaz Komendanta Okręgu AK
Wołyń, kpt. „Bomba” ruszył ze

swoim oddziałem na koncentrację w rejonie Kowla. Na linii kolejowej Sarny-Równe kolumna
oddziału została ostrzelana przez
Niemców z bunkrów przy kolejowych. Kpt. „Bomba” zawrócił
swój oddział i zatrzymał się w
Rudni Lwa, czyniąc dalsze przygotowania do marszu. W grudniu 1943 r. urosła liczebność i
siła ogniowa polskich oddziałów
partyzanckich i oddziałów samoobrony, które skutecznie dawały
odpór bandom UPA, kontrolując
tereny na dziesiątki kilometrów.
Ludność polska odetchnęła. Nie
groziła jej już zagłada, chociaż
bandy UPA ciągle były jeszcze
groźne. Zbliżał się jednak front
wschodni. Teren Wołynia coraz
bardziej nasycony był Niemcami
i Węgrami, coraz trudniej było
polskim oddziałom operować w
terenie, szczególnie że również
oddziały partyzantki radzieckiej
wykazywały wrogie nastawienie do Polski. Realizowano więc
plan koncentracji oddziałów pol-

skich w zachodniej części Wołynia. 22 grudnia 1943 r. Kpt.
Kochański, widząc możliwość
przejęcia oddziałów polskiej
policji, utworzonej przez Niemców w Kostopolu i Bereżnem,
opuścił kwatery w Rudni Lwa
i skierował oddział z powrotem
do Starej Huty, gdzie zamierzał
spędzić święta Bożego Narodzenia. W miejscowości Bronisławka zatrzymał sie na odpoczynek.
Otrzymał tutaj wiadomość, że
jeden z dowódców partyzantki
radzieckiej, gen. Naumow, chce
się z nim zobaczyć, zapraszając
do swego sztabu w niedalekiej
wiosce Zawołcze. Pojechał tam
„Bomba” w towarzystwie por.
„Strzemię” i ks. Leona Śpiewaka ps. „Oboźnik” oraz kilkoma
podoficerami eskorty. Podczas
biesiady w Zawołczu, suto
zakrapianej alkoholem, cała
grupa polska została rozbrojona i zaaresztowana. Oddział
radziecki ruszył w pospiesznym
marszu na wschód. Podczas od-
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poczynku żołnierze eskorty zostali zastrzeleni, a kpt. „Bomba”,
por. „Strzemię” i ks. „Oboźnik”
odstawieni do Kijowa, a później
do Moskwy. Tam byli sądzeni
i skazani na obozy pracy, jako

stałą grupą wielkości kompanii
piechoty objął dowództwo ppor.
Feliks Szczepaniak ps. „Słucki”,
podejmując marsz na koncentrację w kierunku Kowla. Jak
zapamiętał ten marsz Czesław

/ Kpt. Władysław Kochański „Bomba”

„przedstawiciele obcej agentury”. 24 grudnia 1943 r. po aresztowaniu i porwaniu kpt. „Bomby” jego oddział został znacznie
zredukowany, wielu żołnierzy
przeszło do samoobrony, wielu
wycofało się z walki. Nad pozo-

Piotrowski członek samoobrony „Huty Stepańskiej”, później
żołnierz oddziałów partyzanckich AK Władysława Kochańskiego „Bomby”, „Wujka”
prezentujemy poniżej:

W Związku z licznymi ruchami wojsk niemieckich oraz węgierskich w rejonie Sarn, spowodowanych przede wszystkim
zbliżającym się frontem, nasze
dowództwo uznało za konieczne przyspieszenie opuszczenia
zajmowanego osiedla. W trybie
alarmowym wyruszyliśmy wieczorem w kierunku zachodnim.
Była już noc z 27 na 28 grudnia,
kiedy zbliżyliśmy się do rzeki
Horyń odległej od Folwarku-Osty niespełna 10 km. Zatrzymaliśmy się w zaroślach przy
drodze wiodącej na most. Po
drugiej stronie Horynia za rozległymi łąkami znajdowała się
wioska Horodziec. Była to największa w okolicy wieś ukraińska licząca ponad 400 zagród i
ciągnąca się wzdłuż niewielkiej
rzeczki Wyrka, wpadającej tuż
obok do Horynia. Długość tej
potężnej wioski-ulicówki wynosiła ponad 5 km w kierunku zachodnim. Horodziec był znany
od dawna jako groźne gniazdo
nacjonalistów ukraińskich. Stąd
też próba przejścia przez Horyń
w tym miejscu wydawała nam
się wszystkim bardzo ryzykowna. Nasi zwiadowcy i wysłana
szpica czołowa weszli na długi drewniany most w zupełnej
ciszy. Nagle zauważono, że do
mostu od strony wsi zbliża się
furmanka bez żadnego ubezpieczenia. Siedziało na niej trzech
pasażerów i woźnica, Szpica
pod dowództwem plut. „Misia”
zrobiła na nich przed mostem
zasadzkę. Na wezwanie „Misia”, by się zatrzymano, jeden z
jadących banderowców wystrzelił z pistoletu, raniąc „Misia” w

/ Żołnierze z oddziału kapitana Władysława Kochańskiego „Bomby”. Zdjęcie z 1943 roku pochodzi z książki „AK 75. Brawurowe akcje
Armii Krajowej”.
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lewą rękę powyżej łokcia. Wtedy
nasi piechurzy oddaną salwą
ognia zabili od razu wszystkich
trzech siedzących z tyłu. Pozostał żywy tylko Ukrainiec woźnica, który błagając o litość
wyznał, że wiózł trzech oficerów
banderowskich ze wsi Podłużne.
W tym czasie kolejny nasz pluton w ślad za zwiadem konnym
szybko przeskoczył most i zbliżył
się do skraju wsi. Mimo wymiany ognia na moście w Horodźcu
panowała cisza. W ślad za czołowymi pododdziałami cały nasz
oddział szybkim krokiem pokonał most i skręcił przed wioską
w lewo, drogą wiodącą do wsi
Werbcze. Tutaj prowadzenie objął plut. „Grabek” pochodzący
z okolic pobliskiej Antonówki i
znający dobrze ten teren. Nasze
patrole, ubezpieczając marsz sił
głównych, zlikwidowały jeszcze
grupę mołojców, jadących na
kilku saniach z kierunku Werbcza oraz zrobiły pewne zapasy
żywności w futorach. Po krótkim
forsownym marszu skryliśmy się
w lesie, skręcając w kierunku zachodnim. Nasze pojawienie się
w nocy w tym rejonie stało się
widocznie wielkim zaskoczeniem
dla miejscowych mołojców. Nie
próbowali nam w tym marszu
przeszkodzić. Nikt z nich na pewno się nie spodziewał, że Polacy
kiedykolwiek odważą się podejść
pod tę twierdzę, a cóż dopiero
wejść do wsi. Na pewno to nagłe
ryzykowne przekroczenie Horynia i obejście Horodźca od zalesionej strony południowej było
dla miejscowych niespodzianką,
a dla nas skończyło się szczęśliwie. Dowiedzieliśmy się później,
że nasi zwiadowcy przechwycili,
jakieś ważne papiery i rozkazy dla miejscowych oddziałów
UPA. Wynikały z nich m.in. polecenia, aby w związku z cofaniem
się frontu na zachód, wszyscy
członkowie UPA zakonspirowali
się wśród miejscowej ludności
na okres przejścia wojsk frontowych, następnie zaś rozpoczęły
działalność zbrojną na tyłach
przeciwko wojskom radzieckim.
Tymczasem, nie zatrzymując
się, szliśmy dalej i dopiero o
świcie mogliśmy sobie pozwolić
na krótki odpoczynek na skraju
spalonej polskiej wsi Perespa,
należącej kiedyś do systemu samoobrony rejonu Wyrki. Tutaj
każdemu z nas, pochodzącemu
z tych okolic, skąd wyszliśmy
przed sześcioma miesiącami,
serce zaczęło bić mocniej. W pobliżu były tu kiedyś osiedla polskie: Użanie, Tur, Hały, Soszniki,
Wyrka, Wyrobki, Siedlisko. Do
Huty Stepańskiej, mojej rodzinnej wsi, odległość wynosiła ok.
10 km.
Wszystko wokół spalone, oznaczone jeszcze gdzieniegdzie
sterczącymi kominami i rozwalonymi piecami. Martwe drzewa
owocowe i krzewy wskazywały
na miejsca poprzednich zagród.
Wokół nie było widać żywej du-

szy. Cienka warstwa śniegu przykryła na biało ślady tragedii,
jaka tu się niedawno rozegrała. Mimo zmęczenia, większość
z nas była mocno podniecona.
Wracaliśmy przez swoje rodzinne tereny polnymi, porośniętymi
drogami, ze wschodniej rubieży
Wołynia na zachód. Tu już nie
ma dla nas miejsca, wszędzie
pustkowie i grożące to samo nadal niebezpieczeństwo ze strony
rozwścieczonych hord nacjonalistów ukraińskich. Okazało się,
że nasz postój w rejonie Perespy
pod Wyrką nie był przypadkowy
Nasz konny zwiad bowiem natknął się na kolumnę kilkudziesięciu furmanek (sań) z banderowcami, którzy nie zachowując
żadnych środków ostrożności,
zmierzali drogą w kierunku Huty
Stepańskiej. Nie zaatakowaliśmy
ich jednak ze względu na nasze
własne bezpieczeństwo w tym
terenie. Wkrótce po porannym
posiłku wyruszyliśmy dalej. Prowadził nas, na czele ze zwiadem,
plut. „Żubr” - Stanisław Dziekański pochodzący z pobliskiej
wsi Wyrka, do której właśnie
zbliżaliśmy się. Widok był podobny. Na miejscu rozległej niegdyś
i bogatej polskiej wsi widniały
tylko ślady przykrytych śniegiem
zgliszcz oraz zarośli. Pochodzący z Wyrki, jak np. wspomniany
„Żubr”, „Ignaś” - Ignacy Dębski, „Szarotka” - Nela Liberówna, kapr. „Gryf” - Stach Sawicki, rozbiegli się w poszukiwaniu
ruin swoich domów. To samo
było w pobliskiej wiosce Siedlisko, skąd pochodzili: „Kacaś”
- Stanisław Janicki, „Poeta”
- Stanisław Onuchowski, „Zielona” - Helena Gutkowska i jej
brat Edward, „Tyrgrys” - Wiatr
Antoni i inni. Dziewczęta płakały. Szliśmy już kilka kilometrów,
jakby wielkim cmentarzyskiem
niedawnej, jeszcze żywo tkwiącej
w naszej pamięci, przeszłości.
Tu właśnie w Wyrce przebywał
poprzednio „Wujek” i został dowódcą samoobrony tego rejonu.
Stąd ocalali w czasie banderowskiego napadu mieszkańcy
uciekali, szukając m.in. ratunku
w Hucie Stepańskiej, w noc z 16
na 17 lipca 1943 roku. W Wyrce
miał miejsce napad na wycofującą się z Huty Stepańskiej ludność
z rana 18 lipca, kiedy to bardzo
wiele osób zginęło. Wszystko to
przeżywaliśmy na nowo, widząc
znajome, lecz jakże zmienione
rodzinne strony. Stało się tam
wtedy coś bardzo zaskakującego. Otóż w czasie przechodzenia
przez zgliszcza Siedliska, w rejonie byłej zagrody Naumowicza,
wyszedł naprzeciwko naszemu
patrolowi człowiek ubrany w
długi kożuch, buty z cholewami
oraz baranicę na głowie. Biorąc naszych chłopaków za banderowców, zbliżył się do nich i
zaniemówił. Miał przy sobie pistolet za pasem i toporek, ale z
przerażenia nie próbował nawet
uciekać. Poznał bowiem Stanisława Dziekańskiego, a ten z
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gdyż lepiej było zachować obraz
poprzedni. . Mieliśmy za sobą
35-kilometrowy odcinek drogi od wyjścia z Folwarku-Osty.
Byliśmy już wszyscy bardzo
zmęczeni. Po upewnieniu się o
sytuacji w okolicy, ppor. „Słucki” podjął decyzję o zorganizowaniu pod Omelanką nocnego
biwaku. Rozpaliliśmy ogniska.
Zaczął padać śnieg. Starą metodą mościliśmy swoje legowiska
gałęziami sosnowymi, rozmieszczonymi wokół palenisk. Nasze
patrole krążyły na zmianę całą
noc. Nad ranem również i moja
drużyna, z Edkiem Libnerem na
czele, patrolowała odcinek od
strony Romaszkowa.

kolei poznał w napotkanym znanego nacjonalistę ukraińskiego
Iwana Holonkę. Mieszkał on poprzednio na futorze Nowa Ziwkanie daleko Wyrki. Kiedyś razem
obaj chodzili do szkoły. Później
był znany w okolicy z aktywności
w mordowaniu Żydów i Polaków.
Co go sprowadziło wtedy na tę
drogę w Siedlisku, nikt nie wie.
Holonka z przerażenia po prostu
zaniemówił, wodząc tylko wokół
przerażonym wzrokiem. Stasiek
Dziekański, który stracił w Wyrce prawie całą swoją rodzinę
powiedział wtedy, jakimś niesamowitym przytłumionym głosem:
- Chyba losy opatrzności zesłały
ciebie Iwanie na moją drogę w
tym miejscu - i chwycił go jedną ręką za kołnierz kożucha,
a drugą zdarł z jego łysej, jak
kolano głowy baranicę. - Teraz
ja się tobą zaopiekuję - wyszeptał złowieszczo i poprowadził
go w ruiny pobliskich zabudowań. Widząc desperację Staśka
i znając przeszłość Iwana Ho-

lonki, nikt mu nie przeszkadzał
w egzekucji, jaką przygotował.
Z Siedliska wyszliśmy na odcinek starego nasypu kolejowego i stamtąd poprzez uroczysko
Styrtka obok Temnego weszliśmy
w lasy. Stąd było tylko 4 km do
Huty Stepańskiej. Bardzo chciałem tam się dostać. Uznano to
jednak za zbyt ryzykowne, gdyż
leżała ona na otwartych polach,
a ponadto trzeba było zboczyć
z kierunku marszu. Zatrzymaliśmy się wkrótce na dłuższy
odpoczynek dopiero w lasach,
między Omelanką i Romasz kowem. Z Omelanki pochodził
Zbyszek Bielawski - „Żaczek”,
syn tamtejszej nauczycielki Marii i - miejscowego gospodarza
- Jana Bielawskich, jedynak. Był
to bardzo sympatyczny, starszy
o trzy lata ode mnie chłopak,
spokrewniony z sierżantem „Bostonem”. Od miejsca naszego
postoju do Omelanki było 2 km.
Zbyszek w towarzystwie zwiadowców wybrał się tam na chwi-

lę konno. Powrócił zrozpaczony
widokiem ruiny, jaką tam zastał,
bardzo żałował, że to widział,

Rankiem 29 grudnia wyruszyliśmy w dalszą drogę, zjadając
przedtem prawie wszystkie posiadane zapasy. Na tym odcinku przewodnikiem został sierż.
„Boston” - Zygmunt Żołędziewski, który znał ten teren doskonale, gdyż urodził się w niedaleko
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położonej, spalonej doszczętnie
wsi Nierucze, a ponadto pracował przed wojną w pobliskiej
osadzie Osowa jako listonosz
wiejski .W dalszym ciągu szliśmy przez byłe polskie osiedla
spalone wiosną i latem 1943
roku. Były to: Ożgowo, Mielniki, Wilcze, Nierucze, Halinówka,
Zahułek. Mijaliśmy w pobliżu
Borsuki, Wyszkę, Grabinę, Tchory, Koźle.Prawie ze wszystkich
mijanych po drodze byłych polskich okolicznych osiedli pozostali jeszcze w naszym oddziale
chłopcy. Na przykład z Temnego
pochodzili: „Jeżyk” - Władysław
Kobylański i Stanisław Horoszkiewicz, z Tchorów - Emil Dawidowicz, z Wilczego - Hipolit Wysocki; z Nieruczego pochodzili
sierż. „Boston” - Zygmunt Żołędziewski, „Blady” - Albin Kopij,
„Ryba” - Piotr Kopij. Najliczniejszą grupę stanowili nadal
byli mieszkańcy z okolicy Huty
Stepańskiej. Pozostało nas jeszcze około 60 osób. Kilku zginęło

/ Zasadzka UPA

/ Sierżant : Zygmunt Żołędziewski ps. „Boston” i sierżant Marciniak ps. „Miglanc” . Foto:
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/27-wolynska-dywizja-ak-galeria-archiwalna/

/ Grupa

partyzantów AK. Foto Autor nieznany.
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na Zasłuczu (m.in. wymienieni
poprzednio Henryk Sawicki, Bolesław Roman I bracia Kopije),
kilka osób chorych na tyfus plamisty zostało po drodze, jak np.
moja siostra Mirosława, i inni.
Schwytani przez naszych zwiadowców czterej banderowcy,
jadący saniami w rejonie byłej
kolonii Mielniki, którzy również
zostali zaskoczeni ich „banderowskim” wyglądem, wzięci na
dochodzenie zeznali, że w całej
okolicy krąży już wiadomość o
naszym oddziale. Powtarzano,
że idzie tu przez lasy kilkutysięczny oddział polski, uzbrojony w armaty i moździerze, że
ma silne oddziały kawalerii i że
we wszystkich okolicznych banderowskich stanicach ogłoszono
alarm i pogotowie.
Dowiedzieliśmy się również, że
banderowcy szykują się do spotkania z nami w pobliskich lasach .Wiadomość o naszej sile
była zjawiskiem dla nas korzystnym. Jednak rzeczywistość nakazywała nam nadal wykorzystywać zaskoczenie i pośpiech, by
nie zostać „rozszyfrowanymi”.
W pobliżu trasy naszego marszu
leżało szereg dużych ukraińskich
wsi. Były to: Majdan Lipeński,
Chołoniewicze,
Harajmówka,
Czernyż, Bereściany, Żurawicze,
Horodysz-cze, Silno i inne. Według informacji zebranych przez
zwiad w wioskach tych stacjonowały silne garnizony banderowskie, mające na tym terenie
pełną swobodę działania. Szliśmy forsownym marszem zwartą
kolumną w pełnej gotowości bojowej na wypadek ataku. Torującymi drogę i ubezpieczającymi
na zewnątrz byli niezastąpieni,
w tych leśnych bezdrożach, nasi
konni zwiadowcy. Do wieczo-
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ra pokonaliśmy kolejny, ponad
30-kilometro- wy odcinek trasy.
Padający przez cały dzień śnieg
maskował za nami ślady, co też
w tych warunkach było dla nas
korzystne .Byliśmy już skrajnie
wyczerpani, kiedy wreszcie zarządzono odpoczynek w rejonie
zniszczonych zabudowań gajówki Łopateń. Znaleźliśmy się na
terenie byłego powiatu łuckiego, gminy Silno. Okoliczne lasy
należały kiedyś do Radziwiłłów,
mieniących się tutaj przed wojną, jako „panowie na Cumaniu
i Ołyce”. W rozstawionych na
ogniskach kotłach zaczęto szybko gotować mięso z kilku jałówek zdobytych po drodze przez
naszych zwiadowców w rejonie Bereścian. Zapasy chleba
i sucharów już się praktycznie
skończyły. Kończyły się również
zapasy soli. Przez cały dzień
prawie nic nie jedliśmy. Byliśmy
bardzo głodni i nie mogliśmy się
doczekać, kiedy wreszcie dostaniemy kawałek mięsa z gorącym
rosołem. Zaspokoiliśmy jakoś
głód dopiero przed północą.
Wiele osób było przeziębionych i
miało temperaturę, wielu skarżyło się na bóle głowy i osłabienie.
Wszystko wskazywało na dalszy
rozwój epidemii tyfusu. Brak
fachowej opieki lekarskiej oraz
biwakowanie pod gołym niebem,
problem ten znacznie komplikowały. W ciągu nocy, jak zwykle,
zostały wystawione wokół zajmowanego rejonu posterunki i
patrole. Nad ranem jeden z naszych patroli został ostrzelany
po wyjściu na polanę od strony
wsi Żurawicze.
Po krótkiej wymianie ognia grupa banderowców na saniach
szybko się oddaliła. W naszym
obozie został ogłoszony alarm.

Zwiad konny wyjechał w teren.
Zarządzono
natychmiastowy
wymarsz. Kiedy się rozwidniło byliśmy już w drodze przed
Kłobuczynem, pozostawiając za
sobą kilkukilometrowy odcinek
otwartego terenu, po czym znów
zagłębiliśmy się w lasy. Podtrzymywało nas na duchu to, że do
celu naszej podróży pozostało już tylko nie całe 20 km. Po
trzech nieprzespanych nocach
prawie ostatkiem sił dotarliśmy
w południe, 30 grudnia 1943
roku, do spalonej osady Zofiówka. Część z naszych kolegów i
dziewczyn nie mogła już iść o
własnych siłach. Zabrały ich nasze tabory. Stąd po krótkim odpoczynku i nawiązaniu łączności z dowództwem samoobrony
Przebraża, przenieśliśmy się na
noc do miejsca naszego dłuższego pobytu w uroczysku Zagajnik.
Przyjęto nas tutaj gościnnie. Oddział nasz rozmieścił się w kilku
opuszczonych zagrodach odległych od kolonii Przebraże około
4 km na północ.
Kolonia Przebraże w pow. łuckim na Wołyniu. Na fot. z lata
1943 r. uchodźcy, którzy w szałasach przetrwali 3 kw. 1943 r i
1 kw.1944 r [ze zb.E.Siemaszko]
Tutaj spotkaliśmy nowy - 1944 rok, który w większości przespaliśmy, odtwarzając pod względem fizycznym swoją zdolność
bojową. Byliśmy bowiem mocno
wycieńczeni, głodni, obdarci,
brudni, a w dodatku wielu było
chorych. Atakował nas nadal
tyfus, świerzb i wszawica. Chorych na tyfus umieszczono od
razu oddzielnie. W czasie świąt
noworocznych wspominaliśmy
swoje niedawne dzieje i swoich
bliskich oraz znajomych, których
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utraciliśmy. Czując się znów
względnie bezpiecznie, wprost
wierzyć się nie chciało, że udało się nam dotrzeć tu szczęśliwie
przez to gąszcze banderowskich
garnizonów, pokonując w ciągu
trzech dni pieszo ponad 80- kilometrową trasę. Podziwiali
nasz wysiłek i odwagę członkowie miejscowej samoobrony,
jak również skupiona tu ludność
.Skierowany do naszego oddziału lekarz dokonał szczegółowych
oględzin każdego z nas z osobna - wszystkich. Musieliśmy się
rozbierać do naga. Dostarczono
nam maść przeciwświerzbową
oraz jakieś proszki i płyny przeciwko wszawicy. Musieliśmy się
krótko strzyc i golić. Otrzymaliśmy trochę bielizny, ubrań i
obuwia. Zorganizowaliśmy sobie
kąpiele w ciepłych izbach oraz
„banię” - saunę w opuszczonym
chlewiku. Wszystko to poprawiło
wkrótce znacznie nasze samopoczucie. W celu zdobycia żywności zmuszeni byliśmy, w porozumieniu z miejscową samoobroną,
dokonać paru udanych wypadów
do okolicznych wsi ukraińskich.
Spowodowało to kilka potyczek
z banderowcami. Byli wśród nas
ranni. Pamiętam nasz wypad na
niedaleko położoną na północy
ukraińską wioskę Jaromlę, gdzie
starliśmy się z dużym banderowskim oddziałem, odnosząc
zwycięstwo. Mieliśmy odtąd z tej
strony spokój. Czas na Przebrażu upływał nam szybko na służbach, dyżurach, patrolowaniu
terenu i wypadach po żywność
do okolicznych ukraińskich osiedli. Część z tych wiosek, bliżej leżących Przebraża, była też przez
ludność ukraińską opuszczona.0
Przebrażu i zorganizowanej tam
samoobronie słyszeliśmy wiele,
trwając jeszcze na swej ojcowiź-

nie w Hucie Stepańskiej. Obecnie mieliśmy okazję obejrzeć to
wszystko na miejscu. Jako kilkunastoletni chłopak, nie miałem
wówczas żadnych kontaktów z
kierownictwem tej samoobrony,
ani też nie znałem ówczesnych
struktur organizacyjnch. (...)To
co zapamiętałem wskazywało na
objęcie systemem samoobrony
kilku okolicznych polskich osiedli rozmieszczonych w terenie,
w większości zalesionym, w promieniu kilku kilometrów. Były to
osiedla: Przebraże, Komarówka,
Rafałówka, Hermanówka, Dobre
i Józefin. Urządzono tu swego
rodzaju obóz warowny. Wokół
osiedli zbudowane zostały stanowiska ogniowe, oraz tzw. „bunkry” typu polowego, było tam
wiele zapór z drutu kolczastego
oraz leśnych zasieków z powalonych drzew. Oprócz stałych
załóg w okolicznych samoobronach osiedli, istniał silny odwód
wraz z własną artylerią (armaty
45 mm) oraz liczną bronią maszynową, zdolny do szybkiego
manewru i udzielenia pomocy na
zagrożonych kierunkach. System
ten, jak się okazało w praktyce
był bardzo skuteczny, czego dowodem były nieudane do końca
próby unicestwienia tej „twierdzy” przez liczne hordy UPA.
Znalazło tu schronienie kilkanaście tysięcy osób z okolicznych
zagrożonych polskich osiedli
rozrzuconych, przeważnie kolonii, wśród olbrzymich wiosek
ukraińskich. (...)
Oddział ppor. Feliksa Szczepaniaka ps. „Słucki”, przeszedł
nie mało, z okolic Kostopola
wyruszyło 500 ludzi a do Kupiczowa dotarło niewiele ponad
100. Utworzone w okolicach
Kowla oddziały liczyły po 300
i więcej osób. Dowództwo zgrupowania postanowiło wzmocnić OP „Bomby”. Wybierano
chętnych, przede wszystkim do
zwiadu konnego, do którego i ja
się zgłosiłem, tak oto zostałem
żołnierzem oddziału „Bomby”,
napisał we wspomnieniach Jan
Jakubiak ps. „Klin”. W styczniu
1944 r., gdy została powołana 27
Wołyńska DP AK uformowano
pułki, bataliony, kompanie itd.
OP „Bomby” został połączony
z OP „Gzymsa” i tak utworzony został batalion „Gzymsa” 45
pułku piechoty. „Gzymsa” czyli
por. Franciszek Pukacki był jednym z cichociemnych jacy trafili do 27 WDP AK.
Źródła: Fragmenty książki Czesława Piotrowskiego - „Przez
Wołyń na Podlasie” .
Wspomnienia Jana Jakubiaka Z KOLONII HIRKI, GM.
TURZYSK, POW. KOWEL NA
WOŁYNIU 1939 – 1944 które
spisał i opracował : Sławomir
Tomasz Roch, opublikowane na
http://wolyn.org/
Wybrał i wstawił B. Szarwiło
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Moje Kresy -Alfred Michalak cz.4
Eugeniusz Szewczuk
Ostateczne i całkowite oczyszczenie Lwowa z Niemców nastąpiło w nocy z 27 na 28 lipca, ale
już bez udziału żołnierzy Armii
Krajowej, poprzez zajęcie Kortumowej Góry, gdzie znajdowała
się artyleria niemiecka, która od
samego początku intensywnie
ostrzeliwała miasto, wyrządzając
duże szkody. 28 lipca 1944 roku
Lwów stał się wolnym miastem,
czy tak rzeczywiście się stało? 10
lutego 1945 roku zakończyła się
konferencja w Jałcie. Oznaczała ona fiasko polskich i alianckich prób ratowania Lwowa jako
miasta polskiego. Sprawa została
przegrana definitywnie. W całej okolicy przez dłuższy czas
nie ogłaszano jej postanowień.
Związane to było z faktem, że
mieszkańców w tamtym czasie
nie można było przesiedlić, gdyż
zachodnia granica Polski nie była
wciąż wyznaczona, a tereny które
miały Polsce przypaść były wciąż
bronione przez armie niemieckie.
Do akcji przesiedleńczej przystąpiono dopiero albo już w maju
1945 roku. W mieście rozpoczęła działalność Polska Komisja
Ewakuacyjna, której zadaniem
było wydawanie we współpracy
z władzami sowieckimi kart ewakuacyjnych, rejestracja przesiedleńców i ich mienia, które podlegało ewakuacji. Wśród mieszkańców Prus ciągle panowało
przekonanie, że czas sowieckiej
władzy szybko minie i my tutaj
powrócimy, to tylko chwilowe –
mawiali. Jednak uznanie przez
USA i Wielką Brytanię w dniu
28 czerwca 1945 roku Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej przypieczętowało w sensie
prawnym decyzje jałtańskie. Politycznym wyrokiem utraciliśmy
nasz kochany Lwów i Prusy. Musieliśmy opuścić rodziną wieś,
zostaliśmy z niej wypędzeni pod
koniec maja 1945 roku. Kiedy na
raty zwoziliśmy cały inwentarz
na stację kolejową w Barszczowicach pozostałem na niej, by
pilnować przywieziony dobytek.
Przychodzili różni gapie – Ukraińcy. Jedni z podziwem kręcili
głowami, inni aby coś ukraść. Jeden z nich złapał za sznurek naszą
krowę chcąc mi ją zabrać. Narobiłem rabanu krzycząc na całe
gardło, zlecieli się inni do pomocy i Ukrainiec uciekł. Pierwszy
transport z Prus szybko dojechał
na stację kolejową w Rogalicach
na początku czerwca 1945 roku.

Drugi transport nie miał już tyle
szczęścia, jechali ponad trzy tygodnie i trafili na stację kolejową
w Bierutowie. Rodzice razem z
innymi mieszkańcami usadowili
się w Dobrzyniu powiat Brzeg.
Tato przywiózł z Prus krowę, która pomagała nam przetrwać trudne początki po wojnie. Woził do
Brzegu mleko i sprzedawał znajomym po brzeskich mieszkaniach.
Niejednokrotnie pomagałem ojcu
roznosząc mleko po wskazanych
przez niego adresach. Chodząc po
mieście zacząłem oglądać wystawy. Pewnego dnia na ulicy Długiej zobaczyłem szyld „krawiec”,
inny podobny widziałem na ulicy
Świerczewskiego. Pomyślałem
sobie, czas wziąć się za siebie,
trzeba się uczyć, zdobyć jakiś interesujący zawód. Właśnie nadarzyła się okazja, zobaczyłem owe
szyldy, może by tak spróbować?
Wszedłem do pracowni krawieckiej „ Korzeniowski – krawiec”
na Świerczewskiego nr 16 w
Brzegu. Majster wypytał kto jestem, skąd przyjechałem i co chcę
robić. Dobrze niech przyjdzie tato
lub mama. Pojechał tato, spisali
umowę na moją naukę, zapłacił
ileś tam pieniędzy za moje wyżywienie i tak to się zaczęło. Był rok
1948, zacząłem naukę u Korzeniowskiego, noclegi także u niego
miałem zapewnione. W pierwszym roku uczyłem się razem z
innym uczniem Piekarskim. U
krawca był też czeladnik o nazwisku Ruman, pochodził z Bochni
koło Krakowa. Różne zawirowania polityczne doprowadziły do
tego, że na krawiectwo zaczęto
nakładać bardzo wysokie podatki, to był przecież prywaciarz, nie
było to po myśli socjalistycznej
Ojczyźnie. Panu Korzeniowskiemu nie opłacało się już w takim
wymiarze utrzymywać pracowni
krawieckiej, gdyż nie przynosiło
mu żadnych dochodów, jedynie
same kłopoty. Dogadał się z kulturalnym chłopakiem Marianem
Kędzierskim, który miał swój
zakład krawiecki na ulicy Hanki Sawickiej w Brzegu. Założyli
Spółdzielnię Krawiecką, Korzeniowski był krojczym, Kędzierski
kierownikiem. Spółdzielnia miała siedzibę na ulicy Młynarskiej
w rejonie młyna. Przyjmowali
do pracy krawców, czeladników
krawiectwa, uczyli szyć – mnie
wzięli ze sobą. Spółdzielnia należała do Cechu Rzemiosł, płacili za mnie składki, uczyłem się
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trudnego zawodu krawieckiego.
Poszedłem do 2 letniej szkoły
zawodowej na Młynarskiej przy
której były warsztaty szkolne.
Tam także uczyłem się zawodu. Kierownikiem warsztatów
był pan Kardaś, zaś dyrektorem
szkoły Aleksander Kołek. Dyrektor nie miał dużego poparcia
władz partyjnych, dlatego chcieli go usunąć, lecz nie mieli ku
temu okazji. Ucząc się zawodu
mieszkałem w internacie na ulicy Wolności nie płacąc za niego
ani złotówki. Szkoła miała wiele
kierunków nauczania począwszy
od kominiarza, stolarza, krawca
po ślusarza, tokarza i mechanika.
Uczęszczało do niej wiele dziewcząt, które także chciały zdobyć
dla siebie interesujący zawód, bo
pracy na terenie miasta było sporo. Kierownik warsztatów szkolnych był osobą która nigdy dla
nikogo nie miała czasu, zawsze
był czymś zajęty. Nie miał czasu
dla nas aby pokazać jak powinien
wyglądać właściwy wykrój. W
Spółdzielni do tej pory uczono
mnie wykrojów ułamkowych, tutaj w szkole trzeba było wszystko
przeliczać na procenty. Odmierzało to potem centymetrem i tak
powstawały zalążki garnituru,
spodni czy marynarki. Tak wyglądała ta nasza szkolna nauka. Był u
nas w szkole niejaki Kupka, przewodniczący ZMP. Kiedyś zawołał
mnie i razem poszliśmy po coś do
komitetu partii. Po powrocie zobaczyłem w drzwiach szkoły naszego dyrektora Aleksandra Kołka. Zapytał mnie wprost – panie
Michalak, gdzie pan był? Byłem
razem szefem ZMP w komitecie
– odparłem. Proszę pamiętać, jak
ja panu nie pozwolę, proszę tam
nie chodzić. Od tego momentu
miałem niesamowite chody w dyrekcji szkoły. Sam dyrektor Kołek
uczył nas materiałoznawstwa,
jego hobby to malarstwo artystyczne, malował portrety.
W 1952 roku otrzymałem powołanie celem odbycia zasadniczej
służby wojskowej. Z Opola przez
Bielsko-Białą zawieźli nas do
Wadowic na szkołę podoficerską.
Trafiłem do JW 2721, 18 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Nauka
trwała tam długich 10 miesięcy,
wiadomo jak to jest wojsku, ale
najpierw unitarka. Tak nazwany
jest pierwszy okres szkolenia jaki
się w wojsku przechodzi i trwa od
wcielenia do złożenia przysięgi.
Jest on zarazem najbardziej dokuczliwym okresem służby wojskowej. Mieliśmy bardzo mało
czasu wolnego, wiadomo dlaczego, młode wojsko nie może się
nudzić. Przed obiadem chodzimy
na zajęcia, po obiedzie na placu
treningi musztry, później kolacja
i sprzątanie „rejonów”. Nie było
zbyt wiele czasu dla siebie, na
dodatek brak możliwości opuszczenia miejsca zakwaterowania.
„Koty” nie mają żadnych przepustek i tak na okrągło. Jedynie do
naszej dyspozycji była świetlica z
kilkoma stolikami, jakąś gazetą,
grami planszowymi, sporą ilością krzeseł, łazienka i prysznic
z jedną kabiną. Pod prysznicem
trzeba było często stać w kolejce,
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aby z niego skorzystać, ale i tak
było to lepsze niż kąpiel w łaźni
raz w tygodniu, najczęściej w soboty kiedy starsze wojsko wychodziło po zajęciach na przepustki.
Dobrze, że ciepła woda była stale pod prysznicem, wiec kąpać
mogłem się wtedy gdy była taka
potrzeba, na przykład po czołganiu i oczywiście wtedy kiedy
nie było zbyt długiej kolejki. Po
przeszkoleniu awansowałem na
kaprala WP, chłopaków rozesłali
po jednostkach liniowych w całej Polsce, mnie zostawili. Byłem
potrzebny do prowadzenia dalszej
nauki młodych, nowych żołnierzy. Przygotowywałem na piśmie
konspekty i przeprowadzałem z
żołnierzami zajęcia wojskowe.
Był u mnie w drużynie żołnierz
całkowity analfabeta. Musiałem
za niego pisać listy do jego rodziców. Kiedy prosił abym napisał do nich, by przysłali mu trochę jedzenia, to zawsze do mnie
odzywał się w ten sposób „ Pan
kapral nie napisze, nie bydzie kołacza, pan kapral napisze kołacz
bydzie.” Moja jednostka była
podporządkowana 6 Pomorskiej
Dywizji Piechoty. W 1954 roku
w Oleśnicy został sformowany
19 Samodzielny Batalion Rozpoznawczy podlegający Zarządowi
II SG WP. 20 października 1959
roku baonowi została zmieniona
podległość, został podporządkowany dowódcy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. W
1961 roku jednostka została przemianowana na 19 Batalion Powietrznodesantowy. Na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej
z 30 czerwca 1967 roku jednostka
przejęła dziedzictwo tradycji 18
Kołobrzeskiego Pułku Piechoty i
została przemianowana na 18 Kołobrzeski Batalion Powietrznodesantowy. Obecnie moja jednostka
stacjonuje w garnizonie Bielsko-Biała i wchodzi w skład 6 Brygady Powietrznodesantowej im.
gen. Stanisława Sosabowskiego.
Po powrocie ze służby wojskowej
w 1954 roku, spotkałem swojego
kolegę Józka Iwańczuka który
poinformował mnie, że na ulicy
Długiej w Brzegu powstał nowy
zakład krawiecki i przyjmują od
ręki krawców do pracy. Nazywał
się „ Dom Mody - Carmen” i podlegał kierownictwu we Wrocławiu. W tym zakładzie pracował
już Stanisław Rawski, który krawiectwa uczył się w Spółdzielni
Wielobranżowej w Brzegu. Po-

tem przybył Piotr Załugowicz,
fachu krawieckiego uczył go
znakomity krawiec z Dobrzynia
Alojzy Chomiak. Potem nawet
sam Alojzy Chomiak przez jakiś
czas pracował z nami w Domu
Mody. Zresztą praktycznie wszyscy najlepsi krawcy którzy pracowali w Domu Mody w Brzegu
pochodzili z Prus i mieszkali początkowo w Dobrzyniu. Oprócz
nich pracowały jeszcze: Maria
Preis, Maria Szczepaniak, Hanna
Szczepaniak, Marian Podsiadło,
Karol Skubisz i wielu innych. Początkowo w brzeskiej „Modzie”
było ręczne szycie oddzielnie
każdego wyrobu, potem stworzono taśmę produkcyjną, zwiększono produkcję, rozszerzono
asortyment gotowych wyrobów.
Firma przeszła pod zarządzanie
do Opola, zmieniła nazwę na
„Moda Polska”. Główna dyrekcja
przedsiębiorstwa państwowego
założonego w 1958 roku znajdowała się w Warszawie. Współorganizatorką przedsiębiorstwa
oraz sklepów Mody Polskiej była
Kaya Mirecka-Ploss, absolwentka
londyńskiego Saint Martin College of Art, pomysłodawcą nazwy
„Moda Polska” ówczesny minister handlu wewnętrznego – Mieczysław Lesz. Jego pierwszą dyrektorką od spraw mody została
Jadwiga Grabowska (1898-1988),
przed wojną i w pierwszych latach powojennych właścicielka
salonu mody. Przedsiębiorstwo
zatrudniało projektantów mody
i miało za zadanie promować w
państwowym przemyśle odzieżowym aktualne kierunki mody
światowej. Przedsiębiorstwo prowadziło około 60 salonów mody.
Główny salon mody mieścił się
w Warszawie przy ulicy Chmielnej, wówczas na ulicy Henryka
Rutkowskiego. Sprzedawano w
nim modną odzież produkowaną
w krótkich seriach. Brzeska firma
prowadziła usługi krawieckie tzw.
damskie lekkie (sukienki, bluzki,
spodnie), krawiectwo damskie
ciężkie (kostiumy, żakiety, płaszcze), krawiectwo męskie ciężkie (
garnitury, płaszcze), kuśnierstwo
( futra z norek, szynszyli, kożuchy, czapki męskie i damskie).
Część brzeskiej produkcji szła
na eksport do Włoch. Współpracowaliśmy z włoską firmą odzieżową „Polsadoro”, szyliśmy dla
nich kurtki skórzane i płaszcze
damskie. Moda Polska organizowała pokazy mody głównie w
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Salonie na Wiejskiej 20 w Warszawie. Były organizowane przynajmniej 2 razy w roku, oraz przy
okazji wizyt głów państw dla ich

żon. Firma której logiem była
popularna jaskółka przetrwała
do roku 1998. Mnie pożegnano
w roku 1990, kiedy przeszedłem

na zasłużoną emeryturę. Swoją
żonę Władysławę znałem dużo
wcześniej, także urodziła się w
Prusach jako najmłodsza córka
Piotra Smoka, mieszkającego na
Zakopie przy głównej drodze powiatowej za „czwórakami”. Ich
sąsiadami byli z jednej strony
Kroczaki, z drugiej Krzyszewscy. Piotr i Maria Smok zd. Zajączkowska wychowali 3 córki
i syna. Najstarsza Janina była
żoną Ludwika Chmielewskiego,
długoletniego kościelnego parafii świętego Mikołaja w Brzegu.
Oboje już nie żyją, Janina zmarła
niedawno w 2009, Ludwik znacznie wcześniej w 1987. Młodsza
od Janiny Stanisława wyszła za
mąż za wspominanego już Józefa
Szewczuka. Oboje mieszkają w
Dobrzyniu i w tym roku obchodzili kolejną rocznicę swojego
długiego małżeństwa. Jedyny brat
Zygmunt objął gospodarstwo po
mamie, ożenił się Krystyną Bębenek i gospodarowali w Dobrzyniu. Szwagier Zygmunt zmarł w
2001 roku. Swojego przyszłego
teścia Piotra Smoka poznałem w
Prusach dość przypadkowo, będąc jeszcze dzieckiem. Pewnego
zimowego popołudnia wracałem
do Prus od cioci w Kamienopolu, jak zwykle pieszo i na skróty.
Minął mnie saniami Piotr Smok,
który o tej porze wywoził obornik
na pole. Zwykle tak się to robiło,
gdyż ziemia była już zamarznięta.
Zobaczył mnie idącego i zabrał
na sanie, podwożąc koło „czwóraków”. Stąd miałem już tylko kawałeczek do domu. W takich okolicznościach poznałem przyszłego
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teścia. Swoją przyszłą żoną Władysławę bliżej poznałem już w
Dobrzyniu, była naszą sąsiadką,
mieszkała razem z mamą, 2 siostrami i bratem po drugiej stronie
ulicy. Niestety teść Piotr nie dożył tych czasów kiedy wypędzano
nas z Prus na Ziemie Odzyskane.
W ostatnim dniu października
1944 roku został na ulicy Łyczakowskiej we Lwowie przejechany
przez ciężarówkę prowadzoną
przez pijanego sowieckiego żołnierza, zmarł w pobliskim szpitalu im. Dzieciątka Jezus. Został
jako jeden z ostatnich Polaków
pochowany tuż za kapliczką na
cmentarzu w Prusach. Teściowa
Maria przeżyła w dobrym zdrowiu 93 lata, zmarła w roku 1993.
Z żoną zawarliśmy związek małżeński w 1956 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Brzegu, a
następnie w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki

w Dobrzyniu odbył się nasz ślub
kościelny. Życzenia Młodej Parze
składał także celebrant uroczystości ślubnej, ówczesny proboszcz
parafii św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach ksiądz Józef
Mazur. Ksiądz proboszcz rocznik 1922 dożył pięknego wieku,
zmarł niedawno we Wrocławiu 11
kwietnia 2014 roku. Pochowany
został na cmentarzu parafii Lubenia w diecezji rzeszowskiej.
Koniec.
Wspomnień wysłuchał ;
niusz Szewczuk

Euge-

Osoby pragnące wymienić doświadczenia 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

Alfabetyczny spis miejscowości

z Kresów Południowo -Wschodnich
z roku 1939. Literki „T” oraz „U”
Stanisław Żurek
Litera T
Tabaczuki, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno
Taboreszti, gm. Tyszkowce, pow. Horodenka, obok Czortowiec
Taborzyska, gm. Oleszów, pow. Tłumacz,
obok Kłubowce, Ostrynia
Tadanie, wieś i dwór, gm. Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka Strumiłowa
Tahaczyn, wieś i kolonia, gm. Turzysk, pow.
Kowel
Tajęcina, wieś, gm. Trzebowisko, pow. Rzeszów
Tajkury, wieś i kolonia, gm. Zdołbica, pow.
Zdołbunów
Taługa, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyrski
Tamanowice, wieś i dwór, gm. Husaków,
pow. Mościska
Taniawa, wieś, gm. Bolechów, pow. Dolina,
obok Niniów Górny, Pochersdorf
Tapin, wieś i dwór, gm. Chłopice, pow. Jarosław
Tarabały, gm. Wiszenka, pow. Gródek Jagielloński
Tarachanie, gm. Poryck, pow. Włodzimierz
Tarakanów, wieś, gm. Dubno, pow. Dubno,obok Strakłów Ruski (Włościański), Małe
Zahorce
Taranicha, kolonia, gm. Brany, pow. Horo-

chów
Taranki, gm. Szkło, pow. Jaworów
Taranycha, gm. Datyń, pow. Kowel
Tarasowa Dubina, futor, gm. Radziwiłłów,
pow. Dubno
Tarasowo, folwark, gm. Górniki, pow. Kowel
Tarasów, gm. Podhorodyszcze, pow. Bóbrka, obok Łopuszna, Las Tarasów
Tarasówka, folwark, gm. Siedliszcze, pow.
Kowel, obok Myzowo
Tarasówka, gm. Horyniec, pow. Lubaczów
Tarasówka, kolonia, gm. Grzybowica, pow.
Włodzimierz Wołyński
Tarasówka, wieś i dwór, gm. Załuże, pow.
Zbaraż, obok Hłuboczek Mały, Bazarzyńce
Taraż, kolonia, gm. Kołki, pow. Łuck
Taraż, osada, gm. Bielska Wola, pow. Sarny
Taraź Nowy, wieś, gm. Poczajów Nowy,
pow. Krzemieniec
Taraź Stary, wieś, gm. Poczajów Nowy,
pow. Krzemieniec
Targowica, miasteczko, wieś, kolonia i osada wojskowa, gm. Jarosławicze, pow. Dubno
Targowica, wieś i dwór, gm. Tarnowica Polna, pow. Tłumacz
Targowica, wieś i dwór, gm. Czerniatyn,
pow. Horodenka
Targowiska, wieś i dwór, gm. Miejsce Pia-

stowe, pow. Krosno
Targowiszcze, wieś i leśniczówka, gm. Maciejów, pow. Kowel
Targowszczyzna, gm. Kniahinin, pow. Dubno
Tarnawa, wieś, gm. Dobromil, pow. Dobromil
Tarnawa Dolna, wieś, gm. Łukowe, pow.
Lesko
Tarnawa Górna, wieś, gm. Łukowe, pow.
Lesko
Tarnawa Niżna, wieś i dwór, gm. Tarnawa
Niżna, pow. Turka
Tarnawa Wyżna, wieś i dwór, gm. Tarnawa
Niżna, pow. Turka
Tarnawce, wieś i dwór, gm. Prałkowce,
pow. Przemyśl
Tarnawica Leśna, wieś i dwór, gm. Przerośl,
pow. Nadwórna
Tarnawica Polna, wieś, gm. Tarnawica Polna, pow. Tłumacz
Tarnawiec, gm. Wiązownica, pow. Jarosław
Tarnawiec, wieś, gm. Kuryłówka, pow.
Łańcut
Tarnawiec Stary (Dornbach), gm. Kuryłowka, pow. Łańcut
Tarnawka, wieś i dwór, gm. Kolędziany,
pow. Czortków
Tarnawka, wieś, gm. Żahotyn, pow. Dobromil

Tarnawka, gm. Markowa, pow. Łańcut
Tarnawka, kolonia, gm. Skobełka, pow. Horochów, obok Tereszkowce
Tarnawka Skobełecka, kolonia, gm. Skobełka, pow. Horochów
Tarnawka Tereszkowiecka, kolonia, gm.
Skobełka, pow. Horochów
Tarnawka, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl
Tarnawka, wieś i dwór, gm. Manasterz,
pow. Przeworsk
Tarnawka, wieś i folwark, gm. Felsztyn,
pow. Sambor
Tarnawka, wieś, gm. Rymanów, pow. Sanok
Tarnawka, wieś i dwór, gm. Ławoczne,
pow. Stryj
Tarnawka, wieś, gm. Żurawno, pow. Żydaczów
Tarnawskie, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów
Taniawa, gm. Bolechów, pow. Dolina
Tarnobór, futor, gm. Bereźce, pow. Krzemieniec
Tarnobrzeg, miasto, gmina i powiat Tarnobrzeg, woj. Lwów
Tarnogóra, wieś, gm. Rudnik, pow. Nisko
Tarnopol, miasto, gmina, powiat i województwo Tarnopol
Tarnopol Zagrebla, przedmieście miasta
Tarnopol
Tarnoruda, miasteczko, gm. Turówka, pow.

1 października 2020 - strona 50
Skałat
Tarnoszyn, wieś i dwór, gm. Tarnoszyn,
pow. Rawa Ruska
Tarnowa Dubina, futor, gm. Radziwiłłów,
pow. Dubno
Tarnowica, gajówka, gm. Bruchnal, pow.
Jaworów
Tarnowica Leśna, gm. Przerośl, pow. Nadwórna
Tarnowica Polna, gm. Tarnowica Polna,
pow. Tłumacz
Tarnowiec, wieś i dwór, gm. Tarnowiec,
pow. Jasło
Tarnowola, kolonia, gm. Rożyszcze, pow.
Łuck
Tarnowska Wola, gm. Chmielów, pow. Tarnobrzeg
Tarnowskie, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów
Tarnówka, kolonia i gajówka, gm. Skobełka, pow. Horochów
Tarnówka, wieś i folwark, gm. Krupiec,
pow. Dubno
Tarnówka, kolonia, gm. Kupiczów, pow.
Kowel
Tarnówka, wieś, gm. Witków Nowy, pow.
Radziechów
Tartak, wieś i osada, gm. Sudobicze, pow.
Dubno
Tartak, sołectwo Budki Nieznanowskie, gm.
Nieznanów, pow. Kamionka Strumiłowa
Tartak koło uroczyska Zamakowiszcze, leśnictwo, gm. Kołki, pow. Łuck
Tartak Smolna, gm. Górniki, pow. Kowel
Tartakowiec, wieś i dwór, gm. Tartaków,
pow. Sokal
Tartaków, miasteczko i dwór, gm. Tartaków,
pow. Sokal
Tartaków Wieś, wieś i dwór, gm. Tartaków,
pow. Sokal
Tatarczyk, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Tatarije, gm. Datyń, pow. Kowel
Tatarjuka, gm. Berezów Średni, pow. Kołomyja
Tatarki, osada, gm. Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski
Tatarów, wieś, gm. Worochta, pow. Nadwórna
Tatarski Bród, folwark, gm. Turzysk, pow.
Kowel
Tatarskie Szańce, folwark, gm. Uhersko,
pow. Stryj, obok Kawsko
Tatarsko, wieś, gm. Daszawa, pow. Stryj
Tatarśka, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Tatary, wieś, gm. Dorożów, pow. Sambor
Tatarynów, wieś, gm. Podzwierzyniec, pow.
Rudki
Tatarzyńce, wieś, gm. Dederkały Wielkie,
pow. Krzemieniec
Tatynne, kolonia, gm. Klesów, pow. Sarny
Taurów, wieś i dwór, gm. Budyłów, pow.
Brzeżany
Tchorów Bahon, gm. Datyń, pow. Kowel
Tchory, kolonia, gm. Stydyń Wielki, pow.
Kostopol
Tehlów, wieś i dwór, gm. Bruckenthal, pow.
Rawa Ruska
Tejsarów, wieś i dwór, gm. Żydaczów, pow.
Żydaczów
Tekla, wieś, gm. Krymno, pow. Kowel
Teklin, wieś, gm. Chocieszów, pow. Kamień
Koszyrski
Teklówka, kolonia, gm. Skobełka, pow. Horochów
Teklówka, przysiółek, gm. Kopyczyńce,
pow. Kopyczyńce, obok Kociubińce, Hadyńkowce
Teklówka, wieś, gm. Bereźne, pow. Kostopol
Teklówka (Teklówka Jakowiec), wieś, gm.
Antonówka nad Horyniem, pow. Sarny
Teklówka, wieś, gm. Iławcze, pow. Trembowla
Teklówka, wieś i folwark, gm. Uhryńkowce, pow. Zaleszczyki
Tekucza, wieś, gm. Berezów Średni, pow.
Kołomyja
Telacze, wieś i dwór, gm. Stare Miasto, pow.
Podhajce
Telcze, wieś, osada, futor i leśniczówka,
gm. Kołki, pow. Łuck
Telenowy Staw, gm. Hukałowce, pow. Zborów
Telesnica Oszwarowa, wieś i dwór, gm. Ło-
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bozew, pow. Lesko
Teleśnica Sanna, wieś i dwór, gm. Łobozew,
pow. Lesko
Teligówka, gajówka, gm. Mikulińce, pow.
Tarnopol, obok Cezarówka, Wola Mazowiecka
Temerowce, wieś i dwór, gm. Błudniki,
pow. Stanisławów
Temeszów, wieś i dwór, gm. Dydnia, pow.
Brzozów
Temne, gm. Kołki, pow. Łuck
Temne, gm. Stepań, pow. Kostopol
Temne Rządowe (Ciemne Rządowe), kolonia, gm. Stepań, pow. Kostopol
Temne Stepańskie (Ciemne Stepańskie), kolonia, gm. Stepań, pow. Kostopol
Temnohajce, wieś i folwark, gm. Katerburg,
pow. Krzemieniec
Tenetniki, wieś i dwór, gm. Bukaczowce,
pow. Rohatyn
Teniatyska, wieś i dwór, gm. Lubycza Królewska, pow. Rawa Ruska
Teodorówka, wieś, gm. Nadole, pow. Krosno
Teodorówka, wieś, gm. Klesów, pow. Sarny
Teodorówka (Theodorshof ), gm. Dzibułki,
pow. Żółkiew
Teofilówka, osada, gm. Łoszniów, pow.
Trembowla
Teofilpol, rezydencja. (http://www.wolhynia.pl/index.p?option=com_t&view=article&id=534&catid=24&Itemid=101 )
Teofipólka, wieś i dwór, gm. Kozowa, pow.
Brzeżany
Teolin, folwark, gm. Zdołbica, pow. Zdołbunów
Teplica, gm. Hołowno, pow. Luboml
Terasiówka, gm. Wielkie Oczy, pow. Jaworów
Terczyn, gm. Buhryń, pow. Równe
Terczyn, folwark, gm. Równe, pow. Równe
Terebejki, wieś, gm. Bereźce, pow. Luboml
Terebicz, folwark, gm. Halicz, pow. Stanisławów
Terebieże, gm. Olesko, pow. Złoczów
Terebinie, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka
Strumiłowa, obok Baniuka, Bratasze
Terebiszcze, futor, gm. Górniki, pow. Kowel
Terebiże, futor, gm. Tesłuhów, pow. Dubno
Terebnie, osada, gm. Radawa, pow. Jarosław
Terebowicze, gm. Górniki, pow. Kowel
Terebunie, futor, gm. Adamówka nad Horyniem, pow. Sarny
Terecha, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyrski
Terechy, kolonia, gm. Bereźce, pow. Luboml
Teremiec, futor, gm. Chocieszów, pow. Kamień Koszyrski
Teremne, wieś, gm. Nowomalin, pow. Zdołbunów
Teremno, wieś, gm. Kiwerce, pow. Łuck
Teremno, kolonia, gm. Poddębce, pow.
Łuck
Teremno Nowe, wieś, gm. Poddębce, pow.
Łuck
Teremno Stare, wieś i kolonia, gm. Poddębce, pow. Łuck
Teremyszcze, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów
Terentijów, wieś, gm. Hoszcza, pow. Równe
Terepol, kolonia, gm. Aleksandrja, pow.
Równe
Teresin, folwark, gm. Jezierzany, pow.
Borszczów
Teresin, kolonia, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Teresówka, wieś, gm. Wełdzirz, pow. Dolina
Teresówka, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Teresówka, kolonia, gm. Grzybowica, pow.
Włodzimierz
Terespol, folwark, gm. Równe, pow. Równe
Terespol, kolonia, gm. Aleksandria, pow.
Równe
Trestaniec (Trostaniec), kolonia, gm. Aleksandria, pow. Równe
Tereszkowce, wieś i kolonia, gm. Skobełka,
pow. Horochów
Tereszowe, futor, gm. Bielska Wola, pow.
Sarny
Tereszów, wieś, kolonia i folwark, gm. Malin, pow. Dubno
Teretków, gm. Husaków, pow. Mościska

Terezja, osada, gm. Chołojów, pow. Radziechów
Terka, wieś, gm. Wołkowyja, pow. Lesko
Terliczka, wieś, gm. Trzebowisko, pow.
Rzeszów
Terło Rustykalne, wieś i dwór, gm. Starzawa, pow. Dobromil
Terło Szlacheckie, gm. Starzawa, pow. Dobromil
Terniawka, futor, gm. Podberezie, pow. Horochów
Terniki, wieś i folwark, gm. Czaruków, pow.
Łuck
Ternowo, gm. Hołowno, pow. Luboml
Terpiłówka, wieś i dwór, gm. Nowe Sioło,
pow. Zbaraż
Terpin, kolonia, gm. Chołojów, pow. Radziechów
Tersowanie, gm. Zielona, pow. Nadwórna,
obok Rafajłowa, leśniczówka Sałatruk
Terszaków, wieś, gm. Podzwierzyniec, pow.
Rudki
Terszów, gm. Ławrów, pow. Turka
Tesarówka, wieś, gm. Nowosiółka, pow.
Podhajce
Tesłuhów, wieś, gm. Tesłuhów, pow. Dubno
Tesna, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów
Tesów, wieś i majątki, gm. Sijańce, pow.
Zdołbunów
Tespowo (Ugartsthal), gm. Hołyń, pow. Kałusz
Tetewczyce, wieś i dwór, gm. Stojanów,
pow. Radziechów
Tetylkowce, wieś, gm. Podkamień, pow.
Brody
Tetylkowce, wieś i folwark, gm. Katerburg,
pow. Krzemieniec
Theodorshof (Teodorówka), wieś, gm. Dzibułki, pow. Żółkiew
Tiagol, gm. Datyń, pow. Kowel
Tiapcze, wieś, gm. Bolechów, pow. Dolina,
obok Hoszów, Jaworów
Tisteczki, przysiółek, gm. Wierzbiany, pow.
Jaworów, obok Kułyki, Tyszki, Baziuki
Tiutkiewicze, wieś, gm. Równe, pow. Równe
Tiutków, wieś, gm. Darachów, pow. Trembowla
Tłumacz, miasto i dwór, gm. Tłumacz,
pow. Tłumacz, woj. Stanisławów
Tłumaczyk, wieś, gm. Tłumaczyk, pow. Kołomyja
Tłuste (Tłuste Miasto), miasteczko, wieś i
dwór, gm. Tłuste, pow. Zaleszczyki
Tłuste Wieś, wieś, gm. Tłuste Wieś, pow.
Zaleszczyki
Tłusteńkie, wieś i dwór, gm. Czarnokońce
Wielkie, pow. Kopyczyńce
Tobołów, przysiółek wsi Suszno, gm. Witków Nowy, pow. Radziechów, obok Rożdżałów, Obrotów
Toboły, wieś, gm. Pniewo, pow. Kamień
Koszyrski
Toczackie, folwark, gm. Pulmo, pow. Luboml, obok Ur. Toczyskie, Piszcza, Ładynka
Toczewiki, wieś, gm. Chorów, pow. Zdołbunów, obok Halówka, Białaszów
Toczyszcza, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Toczyszcze, futor, gm. Górniki, pow. Kowel, obok Rzeczyca, Ur. Pastuszki, Ur. Hromowie
Toczyszcze, futor, gm. Chocieszów, pow.
Kamień Koszyrski
Togany, gm. Magierów, pow, Rawa Ruska
Tojkut, folwark, gm. Nisuchojeże, pow. Kowel, obok Lubcze, Łapnie, Zarzecze
Tokarnia, wieś, gm. Bukowsko, pow. Sanok
Toki, gm. Żmigród, pow. Jasło, obok Gorzyce, Sadki, Żmigród Nowy
Toki, wieś, gm. Koszlaki, pow. Zbaraż,
obok Ożyhowce, Sobolówka, Worobijówka
Tołkacze (Tojkacze), kolonia, gm. Międzyrzecz, pow. Równe
Tołmacz, sołectwo Batiatycze, gm. Kamionka Strumiłowa, pow. Kamionka Strumiłowa
Tołoka, gm. Szkło, pow. Jaworów
Tołoka, gm. Lubitów, pow. Kowel
Tołokimostek, gm. Luboml, pow. Luboml
Tołowa, gm. Datyń, pow. Kowel
Tołpyszcze, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Tołpyżyn, wieś, gm. Boremel, pow. Dubno
Tołpyżyńska Ferma, wieś, gm. Boremel,
pow. Dubno
Tołszczów, wieś i dwór, gm. Dawidów, pow.
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Lwów
Toma, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno
Tomachów, wieś i folwark, gm. Bohryń,
pow. Równe
Tomaszewo, gm. Tesłuhów, pow. Dubno,
obok Plaszówka, Korytno
Tomaszgród, miasteczko, wieś i stacja kolejowa, gm. Klesów, pow. Sarny
Tomaszowce, wieś i dwór, gm. Tomaszowce, pow. Kałusz
Tomaszowce Nowe, gm. Tomaszowce, pow.
Kałusz
Tomaszowszczyzna, gm. Dederkały, pow.
Krzemieniec
Tomaszów, kolonia, gm. Deraźne, pow. Kostopol
Tomaszów Lubelski, miasto, gmina i powiat Tomaszów Lubelski
Tomaszówka, kolonia i folwark, gm. Dubno, pow. Dubno
Tomaszówka, kolonia, gm. Poddębce, pow.
Łuck
Tomsy, gm. Dzików Stary, pow. Lubaczów
Tomyten, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Topcza, wieś, kolonia i przysiółek, gm. Międzyrzecz, pow. Równe
Topilcze, gm. Żabie, pow. Kosów
Topile, futor, gm. Datyń, pow. Kowel
Topileszcze, wieś i kolonia, gm. Poryck,
pow. Włodzimierz Wołyński
Topolnica, gm. Dydiatycze, pow. Mościska
Topolnica Rustykalna, wieś, gm. Strzyłki,
pow. Turka
Topolnica Szlachecka, wieś i dwór, gm.
Strzyłki, pow. Turka
Topólno, wieś, gm. Rożyszcze, pow. Łuck
Topolowo, folwark, gm. Majków, pow.
Równe
Topolsko, wieś, gm. Łdziany, pow. Kałusz
Toporowce, wieś, gm. Czerniatyn, pow. Horodenka
Toporowski, gm. Kamionka Strumiłowa,
pow. Kamionka Strumiłowa ,obok Dernów,
Nowy Staw
Toporów, wieś, gm. Cmolas, pow. Kolbuszowa
Toporów, miasteczko, gm. Toporów, pow.
Radziechów
Topólno, wieś, gm. Rożyszcze, pow. Łuck
Toptyń, osada, gm. Antonówka nad Horyniem, pow. Sarny
Topule (Topóle), wieś i osada wojskowa,
gm. Jarosławicze, pow. Dubno, obok rzeka
Styr, Łuczyce, Boremiec
Tor, kolonia, gm. Rożyszcze, pow. Łuck
Torczyn, miasteczko, gm. Torczyn, pow.
Łuck
Torczynowice, wieś, gm. Stary Sambor,
pow. Sambor
Torhanowice, wieś i dwór, gm. Stary Sambor, pow. Sambor
Torhów, wieś i dwór, gm. Pomorzany, pow.
Zbaraż
Torki, wieś, gm. Stubno, pow. Przemyśl
Torki, wieś i dwór, gm. Korczyn, pow. Sokal
Torskie, wieś i dwór, gm. Uścieczko, pow.
Zaleszczyki, obok Prusy, Hłuszka
Touste, miasteczko i dwór, gm. Touste, pow.
Skałat
Touste, kolonia i leśniczówka, gm. Skałat,
pow. Skałat
Toustobaby, wieś i dwór, gm. Toustobaby,
pow. Podhajce
Toustogłowy, wieś, gm. Zborów, pow. Zborów
Toustoług, wieś i dwór, gm. Baworów, pow.
Tarnopol, obok Krasówka, Zaścianka, Kipiaczka
Toustoług Mały, gm. Iławcze, pow. Trembowla, obok Teklówka, Maciejówka
Towarnia, wieś, gm. Nowe Miasto, pow.
Dobromil
Towpyłów, leśniczówka, gm. Szumsk, pow.
Krzemieniec
Tracz, przysiółek, gm. Matyjowce, pow.
Kołomyja, obok Hucułówka Tracka, Fw.
Romaszkan
Traktowy, gm. Sijańce, pow. Zdołbunów
Trauguttówka, osada wojskowa, gm. Bielska Wola, pow. Sarny, obok Mikulczyce, J.
Drourskie
Trawna, folwark, gm. Pauszówka, pow.
Czortów, obok Połowce
Trawna, gm. Datyń, pow. Kowel
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Trawniste, gm. Łozina, pow. Gródek Jagielloński
Trawotłoki, wieś, gm. Zborów, pow. Zborów, obok Ławrykowce, Jezierzanka
Trawycia, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Trebejki, gm. Zgorany, pow. Luboml
Trembowla, miasto, gmina i powiat
Trembowla, woj. Tarnopol
Trembowla Sady, przedmieście miasta
Trembowla
Trepaki, gm. Horucko, pow. Drohobycz
Trepcza, wieś, gm. Sanok, pow. Sanok
Trepetyny, gm. Klimkówka, pow. Gorlice
Trepietosik, gm. Sławsko, pow. Stryj, obok
Różanka Wyżna, Kiczerka
Tresteniec, gm. Aleksandrja, pow. Równe
Treterówka, folwark, gm. Przemyślany,
pow. Przemyślany
Trębaczówka, gm. Ożydów, pow. Złoczów,
obok Olesko, Chwatów
Trędowacz, wieś, gm. Gołogóry, pow. Złoczów, obok Chmiele, Gołogórki
Trikopce, gm. Aleksandrja, pow. Równe,
obok Lipniki, Szlachecki Futor
Trociewo (Trociowe), folwark, gm. Siedliszcze, pow. Kowel
Trofanówka, wieś i dwór, gm. Kułaczkowce, pow. Kołomyja
Trojan, kolonia, gm. Chocimierz, pow. Tłumacz, obok Jezierzany, Puźniki
Trojanówka, wieś, gm. Husiatyn, pow. Kopyczyńce, obok Bednarówka, Kryków
Trojanówka, kolonia, gm. Derażne, pow.
Kostopol
Trojanówka, miasteczko, leśniczówka, solarnia i stacja kolejowa, gm. Maniewicze,
pow. Kowel
Trojany, gm. Sambor, pow. Sambor
Trojany, gm. Chocimierz, pow. Tłumacz
Tropie, wieś, gm. Strzyżów, pow. Rzeszów
Troskoty (Truskoty), kolonia, gm. Stare Koszary, pow. Kowel, obok Lubliniec, Horodelec
Trosteniec, wieś i osada młyńska, gm. Stydyń Wielki, pow. Kostopol
Trosteniec, kolonia, gm. Aleksandrja, pow.
Równe, obok Średniawa, Szlachecki Futor
Troszla, gm. Zabłocie, pow. Kowel, obok
Jasińska, Biłka, Huta Ratneńska
Trościaniec, wieś, gm. Potutory, pow. Brzeżany
Trościaniec, wieś, gm. Rachiń, pow. Dolina
Trościaniec, wieś, gm. Sudobicze, pow.
Dubno
Trościaniec, wieś i dwór, gm. Wierzbiany,
pow. Jaworów
Trościaniec, wieś i folwark, gm. Trościaniec, pow. Łuck
Trościaniec, wieś i dwór, gm. Zabłotów,
pow. Śniatyn
Trościaniec, gm. Komarniki, pow. Turka
Trościaniec, wieś, gm. Mikołajów, pow. Żydaczów
Trościaniec, wieś i dwór, gm. Uście Zielone,
pow. Buczacz
Trościaniec Mały, wieś i dwór, gm. Płuhów,
pow. Złoczów
Trościaniec Wielki, wieś, gm. Olejów, pow.
Zborów
Trościanka, wieś i dwór, gm. Matyjowce,
pow. Kołomyja
Trościanka, wieś, gm. Kniahininek, pow.
Łuck
Trościanka, wieś, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz
Trościanka, osada, gm. Potylicz, pow. Rawa
Ruska
Trościańce, wieś, gm. Uście Zielone, pow.
Buczacz
Trójca, wieś, gm. Turylcze, pow. Borszczów, obok Bereżanka, Puklaki
Trójca, wieś i dwór, gm. Rybotycze, pow.
Dobromil
Trójca, przysiółek, gm. Dobrowlany, pow.
Drohobycz
Trójca, wieś, gm. Toporów, pow. Radziechów
Trójca, wieś i dwór, gm. Zabłotów, pow.
Śniatyn
Trójczyce, wieś, gm. Orzechowce, pow.
Przemyśl
Trubczyn, wieś, gm. Okopy Św. Trójcy,
pow. Borszczów, obok rzeka Dniestr
Trubecze, gm. Wierzbiany, pow. Jaworów
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Trubica, kolonia, gm. Kostopol, pow. Kostopol
Trubica, futor, gm. Hołowno, pow. Luboml,
obok Humeńce, Nudyże-Piaski
Trubińskie Futory, futor, gm. Ludwipol,
pow. Kostopol, obok Niemylnia, Hranne,
Bronisławka
Trubki, wieś, kolonia i leśniczówka, gm.
Poryck, pow. Włodzimierz
Truble, wieś i folwark, gm. Maciejów, pow.
Kowel
Truchanów, wieś i dwór, gm. Synowódzko
Wyżne, pow. Stryj
Trudeń, futor, gm. Siedliszcze, pow. Kowel,
obok Ur. Makówka, Synowo, Brunetówka
Trudy, folwark i futor, gm. Stepań, pow. Kostopol, obok Butejki, Ur. Berestyna
Truskawiec, wieś i zdrojowisko, gm. Truskawiec, pow. Drohobycz
Truskoty, kolonia, gm. Stare Koszary, pow.
Kowel
Trusze, osada, gm. Sieniawa, pow. Jarosław
Trusze, gm. Horyniec, pow. Lubaczów
Truszel, futor, gm. Zabłocie, pow. Kowel,
obok Krywa Kobyłka, Tureczno, Kraska
Truszowce, wieś i dwór, gm. Nowosiółki
Dydyńskie, pow. Dobromil
Trybuchowce, wieś, gm. Strzeliska Nowe,
pow. Bóbrka
Trybuchowce, wieś i dwór, gm. Trybuchowce, pow. Buczacz
Trybuchowce, wieś i dwór, gm. Husiatyn,
pow. Kopyczyńce
Trybuhowa, kolonia, sołectwo Uwsie, gm.
Kozowa, pow. Brzeżany
Trybycia, gm. Zgorany, pow. Luboml
Trycholinki, gm. Podkamień, pow. Brody
Tryhuby, futor, gm. Bereźce, pow. Krzemieniec, obok Hamery, Adamówka, Mysiki
Trylisica, wieś, gm. Szczurzyn, pow. Łuck
Tryńcza, wieś i dwór, gm. Tryńcza, pow.
Przeworsk
Tryputnie, wieś, folwark i leśniczówka, gm.
Dąbrowica, pow. Sarny
Tyskinie, wieś i osada, gm. Antoniówka nad
Horyniem, pow. Sarny
Trystak, kolonia, gm. Kisielin, pow. Horochów
Trysteń, wieś, gm. Szczurzyn, pow. Łuck
Trytki, wieś, gm. Łopatyn, pow. Radziechów
Tryzna, gm. Kisotrycze, pow. Sarny, obok
Dołhe, Strażnica Osetyszcze
Trzciana, wieś, gm. Nadole, pow. Krosno
Trzciana, wieś, gm. Świlcza, pow. Rzeszów
Trzcianiec, wieś i dwór, gm. Wojtkowa,
pow. Dobromil
Trzcieniec, wieś i dwór, gm. Mościska, pow.
Mościska
Trzeboś, wieś, gm. Sokołów, pow. Kolbuszowa
Trzebownisko, wieś, gm. Trzebownisko,
pow. Rzeszów
Trzebuska, wieś, gm. Sokołów, pow. Kolbuszowa
Trzecia Wólka, gm. Czyszki, pow. Lwów
Trześniów, wieś i dwór, gm. Haczów, pow.
Brzozów
Trześniówka, gm. Haczów, pow. Brzozów
Trześń, wieś i dwór, gm. Trześń, pow. Tarnobrzeg
Trzęsówka, wieś i dwór, gm. Cmolas, pow.
Kolbuszowa
Trzosowa Ścieżka, gm. Majdan, pow. Kolbuszowa
Trzy Karczmy, gm. Diatkiewicze, pow.
Równe
Trzy Kopce, osada, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec, obok Czugale, Biały Komin
Trzy Kopce, gm. Sądowa Wisznia, pow.
Mościska
Trzy Kopce, gm. Narol, pow. Lubaczów
Trzy Krzyże, kolonia, gm. Nastasów, pow.
Tarnopol
Trystok, kolonia, gm. Kisielin, pow. Horochów
Tuchaszka, leśniczówka, gm. Bereźne, pow.
Kostopol, obok Rudnia Kniaźsielska, folwark Kniaż Sioło
Tuchla, wieś i dwór, gm. Laszki, pow. Jarosław
Tuchla, wieś i dwór, gm. Sławsko, pow.
Stryj
Tucholka, wieś i dwór, gm. Tucholka, pow.

Stryj
Tuchowo (Tuchów), futor, gm. Klesów,
pow. Sarny, obok Ur. Hrada, Ur. Pohonia,
Ur. Zastruwie
Tuczapy, wieś, gm. Rodatycze, pow. Gródek Jagielloński
Tuczapy, wieś, gm. Dżurów, pow. Śniatyn
Tuczarnia, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów
Tuczempy, wieś, gm. Munina, pow. Jarosław
Tuczna, wieś i dwór, gm. Dobrzanica, pow.
Przemyślany
Tuczyn, miasteczko i kolonia, gm. Tuczyn,
pow. Równe
Tudiów, wieś, gm. Kuty Stare, pow. Kosów,
obok rzeka Czeremosz
Tudorkowice, wieś i dwór, gm. Chorobrów,
pow. Sokal
Tudorów, wieś i folwark, gm. Hoszcza, pow.
Równe
Tudorów, wieś i dwór, gm. Kopyczyńce,
pow. Kopyczyńce
Tudyna, gm. Siemikowice, pow. Podhajce,
obok Sosnów
Tuliczew, wieś i folwark, gm. Świniuchy,
pow. Horochów
Tuliczów, wieś, kolonia i folwark, gm. Turzysk, pow. Kowel
Tuligłowy, wieś i dwór, gm. Pruchnik, pow.
Jarosław
Tuligłowy, wieś i dwór, gm. Twierdza, pow.
Mościska
Tuligłowy, wieś i dwór, gm. Komarno, pow.
Rudki
Tulin, folwark, gm. Jezierzany, pow. Borszczów, obok Łanowce, stacja Teresin
Tuława, wieś i dwór, gm. Wołczkowce,
pow, Śniatyn
Tułkowice, wieś, gm. Wiśniowa, pow. Krosno
Tułkowice, przysiółek, gm. Pnikut, pow.
Mościska
Tułowa, futor, gm. Górniki, pow. Kowel,
obok Adamówka, Bg. Meteckie, Ur. Szałasze
Tułuków, wieś i dwór, gm. Wołczkowce,
pow. Śniatyn
Tuman, futor, gm. Kołki, pow. Łuck
Tumierz, wieś i dwór, gm. Delejów, pow.
Stanisławów
Tumin, wieś i folwark, gm. Kisielin, pow.
Horochów
Tupały, wieś i majątek, gm. Stare Koszary,
pow. Kowel
Tur, kolonia, gm. Rafałowka, pow. Sarny
Tur, wieś, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Turady, wieś i dwór, gm. Żydaczów, pow.
Żydaczów
Turaki, osada, gm. Radawa, pow. Jarosław
Turaszków, wieś, gm. Jedlicze, pow. Krosno
Turbia, wieś i dwór, gm. Charzewice, pow.
Tarnobrzeg
Turczyn, wieś i folwark, gm. Ołyka, pow.
Łuck
Turczyn (do 1939 r. Hartfeld), gm. Białogóra, pow. Gródek Jagielloński
Turczyn (Turczyny), gm. Gołogóry, pow.
Złoczów
Turczynów, wieś, gm. Załoźce, pow. Zborów, obok rzeka Seret
Turecka Góra, wieś, gm. Młynów, pow.
Dubno
Tureczki Niżne, wieś i dwór, gm. Borynia,
pow. Turka
Tureczki Wyżne, wieś i dwór, gm. Sianki,
pow. Turka
Tureczno, folwark i gajówka, gm. Zabłocie,
pow. Kowel, obok J. Tureczno, Truszel, Zapołonka
Turia, wieś i folwark, gm. Werba, pow. Włodzimierz, obok Ur. Dowgród, Popówka
Turja, wieś i kolonia, gm. Werba, pow. Dubno, obok Onyszkowce
Turka, wieś i dwór, gm. Kołomyja, pow.
Kołomyja
Turka, miasto i dwór, gmina i powiat Turka, woj. Lwów
Turka Dolna, gm. Turka, pow. Turka
Turka Górna, gm. Turka, pow. Turka
Turka Średnia, gm. Turka, pow. Turka
Turki, kolonia, gm. Werba, pow. Dubno
Turki, osada, gm. Kamionka Strumiłowa,
pow. Kamionka Strumiłowa
Turkocin, wieś i dwór, gm. Kurowice, pow.
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Przemyślany
Turkowa, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Turkowicze, wieś i kolonia, gm. Werba,
pow. Dubno
Turkowietyna, gm. Zielona, pow. Nadwórna, obok Borsuczna, Koczeruwy
Turków Potok, gm. Olszany, pow. Przemyśl
Turmenko, futor, gm. Krymno, pow. Kowel
Turno, gm. Stydyń, pow. Kostopol
Turobińsk, uroczysko, gm. Ludwipol, pow.
Kostopol
Turopin, wieś i kolonia, gm. Werba, pow.
Włodzimierz
Turopin, gm. Turzysk, pow. Kowel
Turowicze, wieś, gm. Stare Koszary, pow.
Kowel
Turówka, wieś i dwór, gm. Turówka, pow.
Skałat
Turówka, gm. Korytnica, pow. Włodzimierz
Turpin, gm. Werba, pow. Włodzimierz
Turska, gm. Datyń, pow. Kowel
Tury, folwark, gm. Dobrowlany, pow. Drohobycz
Tury, kolonia, gm. Dederkały Wielkie, pow.
Krzemieniec
Turycza, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Turyczaj, leśniczówka, gm. Buderaż, pow.
Zdołbunów
Turyczany, wieś i majątek, gm. Olesk, pow.
Włodzimierz
Turyczany, nad rzeką Turia, rezydencja.
(http://www.wolhynia.pl/index.p?option=c
om_t&view=article&id=536&catid=24&It
emid=101 )
Turyczewo, gajówka, gm. Sudobicze, pow.
Dubno
Turylcze, wieś i dwór, gm. Turylcze, pow.
Borszczów
Turynka, wieś i dwór, gm. Turynka, pow.
Żółkiew
Turza, wieś i dwór, gm. Sokołów, pow. Kolbuszowa
Turza Mała, wieś, gm. Wygoda, pow. Dolina
Turza Wielka, wieś i dwór, gm. Rachiń,
pow. Dolina
Turzanowce, wieś, gm. Brzozdowce, pow.
Bóbrka
Turzańsk, wieś, gm. Komańcza, pow. Sanok
Turze, wieś i dwór, gm. Toporów, pow. Radziechów
Turze, wieś i dwór, gm. Strzyłki, pow. Turka
Turze Pole, wieś i dwór, gm. Grabownica
Starzeńska, pow. Brzozów
Turzeniec, gm. Zabłocie, pow. Kowel
Turzysk. Miasteczko i folwark, gm. Turzysk, pow. Kowel
Turzysk-Przedmieście, wieś, gm. Turzysk,
pow. Kowel
Turżów, gm. Lisznia, pow. Drohobycz
Tustań, wieś i dwór, gm. Delejów, pow. Stanisławów
Tustogłowy, wieś i dwór, gm. Zborów, pow.
Zborów
Tuszebin, wieś, gm. Malin, pow. Dubno
Tuszków, wieś, gm. Bełz, pow. Sokal
Tutowicze, wieś, futor i stacja kolejowa,
gm. Antonówka nad Horyniem, pow. Sarny
Tuziaki, gm. Domaryż, pow. Gródek Jagielloński
Tużyłów, wieś, gm. Hołyń, pow. Kałusz
Twarogi, gm. Piwniczna, pow. Nowy Sącz
Twerdyń (Twerdynie), wieś i 2 folwarki,
gm. Kisielin, pow. Horochów
Twierdza, wieś, gm. Frysztak, pow. Krosno
Twierdza, wieś i dwór, gm. Twierdza, pow.
Mościska
Tworce, kolonia, gm. Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski
Tworenicze, wieś, gm. Chorów, pow. Horochów
Tworylczyk, osada, gm. Zatwarnica, pow.
Lesko
Tworylne, wieś, gm. Zatwarnica, pow. Lesko
Tworymierz, kolonia i folwark, gm. Trościaniec, pow. Łuck
Tworymirka, gajówka, gm. Hukałowce,
pow. Zborów, obok Podłukawiec, Romusz
Wielki
Tycha, wieś i dwór, gm. Ławrów, pow. Turka
Tychmol, osada, gm. Poczajów Nowy, pow.
Krzemieniec
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Tychotyn, wieś, gm. Szczurzyn, pow. Łuck
Tyczek, osiedle, sołectwo Sielec Bieńków,
gm. Dobrotwór, pow. Kamionka Strumiłowa
Tyczna, gm. Łozina, pow. Gródek Jagielloński
Tyczyn, miasteczko, gm. Tyczyn, pow. Rzeszów
Tylawa, wieś, gm. Tylawa, pow. Krosno
Tylawka, wieś, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec
Tylica, futor, gm. Hołowno, pow. Luboml
Tylicz, gm. Tylicz, pow. Nowy Sącz
Tymce, gm. Lubaczów, pow. Lubaczów
Tymińce, gm. Żohatyn, pow. Dobromil
Tymkowa Góra, gm. Janów, pow. Gródek
Jagielloński
Tymosze, gm. Lisie Jamy, pow. Lubaczów
Tyniowice, wieś i dwór, gm. Roźwienica,
pow. Jaworów
Tynkowszczyzna, wieś, gm. Mizocz, pow.
Zdołbunów
Tynne, wieś i folwark, gm. Równe, pow.
Równe
Tynne i folwark, wieś, gm. Niemowicze,
pow. Sarny
Tynnica, gm. Włodzimierzec, pow. Sarny
Tynów, wieś, gm. Dobrowlany, pow. Drohobycz
Typieniec, kolonia i futor, gm. Górniki,
pow. Kowel
Tyrawa, gm. Biskowice, pow. Sambor
Tyrawa Solna, wieś, gm. Mrzygłód, pow.
Sanok
Tyrawa Wołoska, miasteczko i dwór, gm.
Mrzygłód, pow. Sanok
Tysiec, osada, gm. Rafałówka, pow. Sarny
Tyskowa, wieś, gm. Wołkowyja, pow. Lesko
Tysowica, wieś i dwór, gm. Strzyłki, pow.
Turka
Tysowiec, gm. Koziowa, pow. Stryj
Tyszki, przysiółek, gm. Wierzbiany, pow.
Jaworów
Tyszkiewicze, wieś, gm. Grzybowica, pow.
Włodzimierz Wołyński
Tyszkowce, wieś i dwór, gm. Tyszkowce,
pow. Horodenka
Tyszkowice, wieś i dwór, gm. Popowice,
pow. Przemyśl
Tyszownica, wieś i dwór, gm. Synowódzko
Wyżne, pow. Stryj
Tyszyca, wieś, gm. Bereźne, pow. Kostopol
Tyszyca, wieś, gm. Dobrotwór, pow. Kamionka Strumiłowa
Tyśmienica, miasteczko, gm. Tyśmienica,
pow. Tłumacz
Tyśmieniczany, wieś i dwór, gm. Czerniejów, pow. Stanisławów
Tytusy, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska
Tywonia, wieś i dwór, gm. Jarosław, pow.
Jarosław
Litera U
Ubereż, futor, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Ubereż, gm. Podzwierzyniec, pow. Rudki
Ubereż, gm. Stepań, pow. Kostopol
Ubieszyn, wieś, gm. Tryńcza, pow. Przeworsk
Ubieszynek, wieś, gm. Tryńcza, pow. Przeworsk
Ubinie, wieś i dwór, gm. Dziedziłów, pow.
Kamionka Strumiłowa
Uchowieck, gm. Lubitów, pow. Kowel
Uchowieck (Futory Uchowieckie), gm.
Lubitów, pow. Kowel, obok Kajetanówka,
Steble
Uciejkajka, kolonia, gm. Szczurzyn, pow.
Łuck
Uciszków, wieś, gm. Krasne, pow. Złoczów
Udnów, wieś i dwór, gm. Nadycze, pow.
Żółkiew
Ugarstahal (Tespowo), wieś, gm. Hołyń,
pow. Kałusz
Ugartsberg, gm. Horucko, pow. Drohobycz
Ugliszcze (Uhliszcze), wieś, gm. Derażne,
pow. Kostopol
Ugły, kolonia, gm. Stepań, pow. Kostopol
Ugły, wieś, gm. Hołoby, pow. Kowel
Ugoł, futor, gm. Kamień Koszyrski, pow.
Kamień Koszyrski
Ugoł, futor, gm. Lubikowicze, pow. Sarny
Ugoł Bielatycki, futor, gm. Lubikowicze,
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pow. Sarny
Uhełna, wieś i dwór, gm. Sokołów, pow.
Stryj
Uherce Mineralne, wieś i dwór, gm. Olszanica, pow. Lesko
Uherce Niezabitowskie, wieś i dwór, gm.
Lubień Wielki, pow. Gródek Jagielloński
Uherce Wieniawskie, wieś i dwór, gm. Hoszany, pow. Rudki
Uherce Zapłatyńskie, wieś i dwór, gm.
Sambor, pow. Sambor
Uhersko, wieś i dwór, gm. Uhersko, pow.
Stryj
Uhliszcze, wieś, gm. Deraźne, pow. Kostopol
Uhły, kolonia, gm. Stepań, pow. Kostopol,
obok Ur. Lipniki, Bł. Werptyk, Bł. Korabelskie
Uhły, wieś, gm. Hołoby, pow. Kowel
Uhły, folwark, gm. Maniewicze, pow. Kowel
Uhły, wieś i folwark, gm. Wielick, pow.
Kowel
Uhły, gm. Kamień Koszyrski, pow. Kamień
Koszyrski
Uhnów, wieś, gm. Brany, pow. Horochów
Uhnów, miasteczko, leśniczówka i stacja
kolejowa, gm. Uhnów, pow. Rawa Ruska
Uholce, wieś i folwark, gm. Buhryń, pow.
Równe, obok Baszyna, Zawizów
Uhoł, gm. Górniki, pow. Kowel
Uhoł, gm. Pniewo, pow. Kamień Koszyrski
Uhoł, futor, gm. Lubikowicze, pow. Sarny
Uhoł Bielatycki, futor, gm. Lubikowicze,
pow. Sarny
Uhorce, wieś i dwór, gm. Remizowce, pow.
Złoczów
Uhorniki, wieś, gm. Uhorniki, pow. Stanisławów
Uhorniki, wieś i kolonia, gm. Ottynia, pow.
Tłumacz
Uhorsk, wieś, gm. Uhorsk, pow. Krzemieniec
Uhorski, gm. Żabie, pow. Kosów, obok Bereźniak, Zełene
Uhów, wieś, gm. Brany, pow. Horochów
Uhrynicze, wieś i folwark, gm. Pniewo,
pow. Kamień Koszyrski
Uhrynów, wieś i folwark, gm. Czaruków,
pow. Łuck
Uhrynów, wieś i dwór, gm. Siółko, pow.
Podhajce
Uhrynów, wieś i dwór, gm. Chorobrów,
pow. Sokal
Uhrynów Dolny, wieś i dwór, gm. Pasieczna, pow. Stanisławów
Uhrynów Górny, wieś i dwór, gm. Pasieczna, pow. Stanisławów
Uhrynów Stary, wieś, gm. Nowica, pow.
Kałusz
Uhrynów Szlachecki, wieś, gm. Pasieczna,
pow. Stanisławów
Uhrynów Średni, wieś, gm. Nowica, pow.
Kałusz
Uhrynówka, kolonia, gm. Chorobrów, pow.
Sokal
Uhryny, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa Ruska
Uhryń, wieś i dwór, gm. Kolędziany, pow.
Czortków
Uhryń, wieś, gm. Uhryń, pow. Nowy Sącz
Uhryńkowce, wieś i dwór, gm. Uhryńkowce, pow. Zaleszczyki
Ujazd, gm. Ujazd, pow. Jasło
Ujazd, wieś, gm. Puków, pow. Rohatyn,
obok Kłodawa, Wróblowa, Kołaczyce
Ujazdy, przysiółek, gm. Nozdrzec, pow.
Brzozów
Ujezna, wieś, gm. Przeworsk, pow. Przeworsk
Ujeźdce, folwark, gm. Mizocz, pow. Zdołbunów
Ujeźdce Czeskie, wieś, gm. Mizocz, pow.
Zdołbunów
Ujeźdce Ruskie, wieś, gm. Mizocz, pow.
Zdołbunów
Ujeźdźce, wieś, gm. Malin, pow. Dubno
Ujkowice, wieś, gm. Kuńkowce, pow. Przemyśl
Ujma, gm. Berezne, pow. Kostopol
Ujma Łokacka, wieś, gm. Chorów, pow.
Horochów
Ujście, wieś i folwark, gm. Ludwipol, pow.
Kostopol

Ukowa, gm. Bielska Wola, pow. Sarny,
obok Podżabie, Trauguttówka
Ulanica, wieś i dwór, gm. Dynów, pow.
Brzozów
Ulanicha, folwark, gm. Kozowa, pow.
Brzeżany, obok Helenków, Kozówka
Ulanik, gm. Zgorany, pow. Luboml
Ulaniki II, wieś, gm. Kniahininek, pow.
Łuck
Ulanów, miasteczko, gm. Ulanów, pow. Nisko
Ulatówka, przysiółek, gm. Wierzchnia,
pow. Kałusz
Ulbarów, stacja kolejowa, gm. Warkowicze, pow. Dubno
Ulbarów Czeski, wieś, gm. Warkowicze,
pow. Dubno
Ulbarów Włościański, wieś, gm. Warkowicze, pow. Dubno
Ulcha, rezydencja. (http://www.wolhynia.
pl/index.php option=com_content&view=a
rticle&id=537&catid=24&Itemid=101).
Ulhówek, wieś, dwór i kolonia, gm. Tarnoszyn, pow. Rawa Ruska
Ulica-Chomiaki, gm. Wielkie Oczy, pow.
Jaworów
Ulicko Seredkiewicz, wieś i dwór, gm. Potylicz, pow. Rawa Ruska
Ulicko Zarębane, wieś i dwór, gm. Potylicz,
pow. Rawa Ruska
Uliczanka, gm. Stebnik, pow. Drohobycz
Uliczno, wieś i dwór, gm. Stebnik, pow.
Drohobycz
Uliczno Małe (Gassendorf), wieś, gm.
Stebnik, pow. Drohobycz
Ulików, leśniczówka, gm. Uhnów, pow.
Rawa Ruska, obok Wygoda, Zastawie
Uliły, gm. Wielick, pow. Kowel
Ulin, gm. Poryck, pow. Włodzimierz
Ulucz, wieś i dwór, gm. Dydnia, pow. Brzozów
Ulwówek, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa
Ruska
Ulwówek, wieś i dwór, gm. Skomorochy,
pow. Sokal
Ułanka, gm. Kamionka Wołoska, pow.
Rawa Ruska
Ułanowice, osada, gm. Buhryń, pow. Równe
Ułanówka, kolonia, gm. Włodzimierzec,
pow. Sarny
Ułanówka, osada wojskowa, gm. Mikulicze, pow. Włodzimierz
Ułanówka, gm. Kostopol, pow. Kostopol
Ułanówka, gm. Złotniki, pow. Podhajce
Ułańska Dola, osada wojskowa, gm. Jarosławicze, pow. Dubno
Ułasiuki, gm. Zgorany, pow. Luboml
Ułaszkowce, miasteczko i dwór, gm. Ułaszkowce, pow. Czortków
Ułazów, wieś i dwór, gm. Dzików Stary,
pow. Lubaczów
Umaniowa, gm. Niemowicze, pow. Sarny
Umańce, wieś, gm. Świniuchy, pow. Horochów
Uniatycze, wieś i dwór, gm. Lisznia, pow.
Drohobycz
Uniów, wieś i dwór, gm. Przemyślany, pow.
Przemyślany
Uniż, wieś i dwór, gm. Nieźwiska, pow.
Horodenka, obok Korniów, Kusinowce
Unterbergen, przysiółek, gm. Winniki, pow.
Lwów
Unterwalden, wieś, gm. Pohorylce, pow.
Przemyślany
Urecze, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Urla, wieś, gm. Bereźce, pow. Krzemieniec
Urlów, gm. Koszlaki, pow. Zbaraż
Urlów, wieś i dwór, gm. Zborów, pow. Zborów
Urmań, wieś i dwór, gm. Buszcze, pow.
Brzeżany
Uraż, wieś i dwór, gm. Podbuż, pow. Drohobycz
Uroczje, gm. Kisorycze, pow. Sarny
Uroczysko (Schonthal), gm. Domażyr,
pow. Gródek Jagielloński
Urohu, gm. Datyń, pow. Kowel
Uroż, gm. Podbuż, pow. Drohobycz
Urszulin, kolonia, gm. Tuczyn, pow. Równe
Urwenna, gm. Zdołbica, pow. Zdołbunów
Urwena Czeska, wieś, gm. Zdołbunów,
pow. Zdołbunów
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Urwena Włościańska, wieś, gm. Zdołbunów, pow. Zdołbunów
Urycz, wieś i dwór, gm. Podhorodce, pow.
Stryj
Urycze, gm. Bielska Wola, pow. Sarny
Urytwa, gm. Budyłów, pow. Brzeżany,
obok folwark Urytwa, kol. Olesin
Urzecze, futor, gm. Bielska Wola, pow. Sarny
Urzejowice, wieś, gm. Kańczuga, pow.
Przeworsk
Urzędnicza Kolonia, kolonia, gm. Łuck,
pow. Łuck
Usadźba, osada, gm. Chotiaczów, pow.
Włodzimierz Wołyński
Usicka Dąbrowa, kolonia, gm. Torczyn,
pow. Łuck
Usicka Rudnia, kolonia, gm. Torczyn, pow.
Łuck
Usicki Zapust, kolonia, gm. Torczyn, pow.
Łuck
Usickie Budki, kolonia, gm. Torczyn, pow.
Łuck
Usicze, wieś, folwark i gajówka, gm. Torczyn, pow. Łuck
Usiki, gm. Wierzbica, pow. Rawa Ruska
Usteczko, wieś, gm. Oleksiniec Stary, pow.
Krzemieniec
Ustianowa, wieś i dwór, gm. Łobozew,
pow. Lesko
Ustianowa Dolna, gm. Łobozew, pow. Lesko
Ustianowa Górna, gm. Łobozew, pow. Lesko
Ustiny, gm. Bereżce, pow. Krzemieniec
Ustrobna, wieś, gm. Odrzykoń, pow. Krosno
Ustrzyki Dolne, miasto i dwór, gm. Ustrzyki Dolne, pow. Lesko
Ustrzyki Górne, wieś, gm. Stuposiany, pow.
Lesko
Uszkowce, gm. Oleszyce, pow. Lubaczów
Uszkowice, wieś i dwór, gm. Przemyślany,
pow. Przemyślany
Usznia (Uszniów), wieś i dwór, gm. Biały
Kamień, pow. Złoczów
Uszowatycze, gm. Lubieszów, pow. Kamień Koszyrski
Uszywiec, gm. Wróblaczyn, pow. Rawa
Ruska
Uście, wieś, gm. Mikołajów, pow. Żydaczów, obok Drohowyże, rzeka Dniestr
Uście, wieś i dwór, gm. Mikulińce, pow.
Śniatyn, obok Tuława, Budyłów, rzeka Prut
Uście Biskupie, miasteczko i dwór, gm.
Uście Biskupie, pow. Borszczów, obok rzeka Dniestr
Uście Ruskie, miasteczko i dwór, gm. Uście
Ruskie, pow. Gorlice
Uście Zielone, miasteczko, gm. Uście Zielone, pow. Buczacz
Uścieczko, wieś i dwór, gm. Oleksiniec
Stary, pow. Krzemieniec
Uścieczko, miasteczko i dwór, gm. Uścieczko, pow. Zaleszczyki, obok rzeka Dniestr
Uświeryki, wieś, gm. Jasieniów Górny,
pow. Kosów
Uściług, miasteczko i folwark, gm. Uściług, pow. Włodzimierz Wołyński
Uśmierz, folwark, gm. Waręż, pow. Sokal
Utoropy, wieś, gm. Jabłonów, pow. Kołomyja
Utrata, gm. Dubiecko, pow. Przemyśl
Utryna, osada, gm. Pniewo, pow. Kamień
Koszyrski
Uwałyszcze, futor, gm. Siedliszcze, pow.
Kowel
Uwin, wieś i dwór, gm. Sieńków, pow. Radziechów, obok Baryłów, Stryhołów, Stasin
Uwisła, wieś i dwór, gm. Chorostków, pow.
Kopyczyńce
Uwsie, wieś i dwór, gm. Kozowa, pow.
Brzeżany
Uzin, wieś i dwór, gm. Uhorniki, pow. Stanisławów, obok Jastrzębiec, Dobrowlany
Uznów, osada, gm. Podberezie, pow. Horochów
Użanie, kolonia, gm. Antonówka nad Horyniem, pow. Sarny, obok Perespa, Soszniki
Użowa, gm. Rożyszcze, pow. Łuck, obok
Karolinków, Gliniszcze, Baszowa
Użyniec, wieś i folwark, gm. Młynów, pow.
Dubno
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„Świadectwa prawdy tamtych
dni”
1939-1941r.
Bogusław Szarwiło
17 września 1939 r. wojska radzieckie bez wypowiedzenia
wojny przekroczyły granicę Polski. Był to niespodziewany bezprawny napad na naszą ojczyznę.
W ciągu 15 miesięcy z polskich
Kresów zesłano przynajmniej
dziesięć razy więcej Polaków
niż w czasie 120 lat rozbiorów.
Terror sowiecki wobec obywateli polskich zamieszkałych w
1940 i 1941 roku na terenach
dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i
Litwy to nie tylko cztery masowe deportacje. Zanim doszło do
pierwszej już zginęło lub zostało
aresztowanych i wysłanych do
obozów karnych w ZSRR tysiące
Polaków. Armia Czerwona raczej
rzadko brała jeńców. Walczący z
nią żołnierze polscy po poddaniu
się byli nierzadko rozstrzeliwani – a zdarzały się też tak makabryczne sytuacje jak rozjeżdżanie
gąsienicami czołgów obrońców
Grodna. Po wkroczeniu Sowietów, nastąpiły liczne aresztowania
ludzi aktywnych społecznie przed
wojną, działaczy państwowych
i osób, które zdaniem NKWD,
mogły najbardziej przeszkadzać
w sowietyzacji polskich Kresów.
Do aresztowań i późniejszych
zsyłek wydatnie przyczyniła się
współpraca mniejszości narodowych z sowieckimi organami
bezpieczeństwa. Nacjonalistycznie nastawieni Ukraińcy i komunizujący Białorusini i Żydzi
brali odwet za realne i wydumane krzywdy doznane od polskiej
władzy. Pozostały po tym wszystkim świadectwa pełne goryczy.
Po zakończeniu II wojny światowej nie zawsze starczało odwagi,
aby je ujawniać. Powojenna „rzeczywistość” promowała raczej
prosowieckie postawy i dla tych,
którzy w latach 1939-1941 okazywali szczególną gorliwość, nastał
czas dalszej aktywności politycznej. Długo trzeba było czekać by
ujawnić prawdę. Poniżej jedynie
kilka takich świadectw, chociaż
jest ich tysiące.

ska” armia sowiecka. Wyzwalany
był naród ukraiński spod polskiej
okupacji. Radość wyzwalanych
była jak zwykle „ spontaniczna ”.
Bramy wjazdowe były specjalnie
udekorowane, wywieszano masę
haseł propagandy bolszewickiej . Żołnierze dostawali kwiaty a „spontaniczni ” agitatorzy
wykrzykiwali hasła to na cześć
Stalina, to na cześć Związku Sowieckiego. Prawie natychmiast
przystąpiono do agitacji polegającej na uświadamianiu wyzwolonym, jakiego doznali szczęścia.
Zganiano pod przymusem mieszkańców Łucka na duże place i
informowano ich o wyższości
ustroju w Związku Sowieckim
nad tym, który serwowała burżuazyjna Polska. Oficerowie polityczni nie wiedzieli, że zajęli kraj
znacznie zasobniejszy materialnie
i kulturowo od bolszewickiej Rosji. Świadczyły o tym ich brednie.
Przekonywali ,że mieszkańcy ich
kraju mają nieograniczony dostęp do soli. Nie tak jak w Polsce,
gdzie sól odzyskuje się z beczek
po śledziach. Poza tym ludzie
sowieccy mogą słodzić herbatę cukrem. Cukier to takie białe
kryształki, które po wsypaniu do
wody i zamieszaniu dają słodki
smak. Nawet “wyzwoleni” Ukraińcy nie mogli powstrzymać się
od śmiechu. (...) Rosjanie uważali Łuck za strefę przygraniczną i
jak najszybciej chcieli się pozbyć
polskich uciekinierów i tych Polaków którzy mieszkali na kresach
RP przed rozpoczęciem wojny.
Znając polski patriotyzm uważali,
że na Syberii czy w Kazachstanie
nasi rodacy nie będą groźni. Dlatego tam zaczęto wywózki naszych
obywateli. (...)Jedną z metod były
uliczne zatrzymywania szczególnie młodych rodaków. Najczęściej
byli oni identyfikowani po wysokich butach, ze sztywnymi cholewami zwanymi „oficerkami”.
Wystarczyło również, że patrol
wojskowy usłyszał polską mowę
i już miał powód do zatrzyma-

Józef Nowina -Konopka ( 1):
Rankiem 17.09.1939 roku zobaczyłem swój ukochany Łuck. Do
miasta wkraczałem od zachodu
jak „ Bohater ” z Zaolzia. Obdarty z małym tobołkiem resztek
dobytku. Nie wiedziałem, że w
tym samym czasie od wschodu do
Łucka wkraczała „wyzwoliciel-

nia. Poza tym brak dokumentów
potwierdzających
zatrudnienie
stanowił wystarczającą przesłankę do aresztowania. (...)W okresie okupacji sowieckiej polska
inteligencja separowała się od
sposobu życia jaki narzucali nam
Rosjanie. Pewnego razu siostra,
która jeszcze nie przyjaźniła się

z weterynarzem, namówiła mnie
na pójście do nocnego lokalu.
Magnesem miała być grająca „
Lwowska Kapela”. Do naszego
stolika z braku miejsc przysiadł
się oficer sowiecki. Zaczęła się

Terror był na każdym kroku. Polaków denuncjowali Żydzi i męty
ukraińskie. Najpierw trafiali oni
do więzień a w późniejszym okresie wywożeni byli na Syberię lub
do Kazachstanu.(...)

pasami parcianymi. Pod gimnastiorkami w większości przypadków nosili podkoszulki (majki).
Z braku podkoszulek niektórzy
żołnierze nakładali gimnastiorki
na gołe ciało, w zimie zaś wato-

grzecznościowa rozmowa. Po
przetańczeniu przemiennie dwóch
tańców, podszedł do mnie kierownik lokalu. Grzecznie poinformował mnie, że jestem proszony do
holu. Byłem bardzo zdziwiony, że
o godzinie 24.00 ktoś ma do mnie
ważny interes. W holu niestety
nikt na mnie nie czekał. Natomiast
kierownik wskazał mi mały gabinet, w którym w niedbałej pozie
siedział podejrzany typ. Od razu
wykrzyknął: “Siadajcie!” Fakt,
że bolszewik się nie przedstawił
oznaczał tylko tyle, że rozpoczęło
się przesłuchanie. Nazwisko ,imię
dane rodziców gdzie mieszkam i
pracuję?. Czym się zajmowałem
podczas polskiej okupacji itd. Po
15 minutach oficer NKWD przestał się mną interesować i pozwolił mi wrócić na salę. U mnie nie
było nastroju do zabawy. Zresztą
siostra też była bardzo zdenerwowana. Po wyjściu okazało się, że
całe zdarzenie sfingował siedzący przy naszym stole oficer. Był
przekonany, że jestem chłopakiem
siostry i potrzebował 15 minut,
by swobodnie uwodzić upatrzoną
ofiarę. Ten przykład świadczy, że
służba bezpieczeństwa inwigilowała każde nawet najmniejsze
środowiska gdzie byli Polacy.

Adam Józef Dedio-Żarski (2) z
Borysławia (woj. Lwów) : Pierwszy raz wtedy zobaczyłem żołnierzy radzieckich. Wywarli oni na
mnie i na moich kolegach wrażenie niesamowicie negatywne w
porównaniu z wojskiem polskim i
niemieckim. Żołnierze radzieccy
byli źle ubrani, niejednokrotnie
buty ich (kierzowyje sapohi) były
powiązane drutami lub sznurkami
z uwagi na odrywające się podeszwy. Kiedyś czarne cholewki, dziś
zabłocone, świadczyły o tym, że
dawno nie były czyszczone pastą.
Kufajki i gimnastiorki (wierzchnie
zielone koszule ze stojącym kołnierzem) nierzadko miały przetarte na łokciach rękawy. Wszystko
to było bardzo brudne. Każdy radziecki żołnierz wręcz śmierdział
z daleka. Później dowiedzieliśmy
się, że smarowali się jakąś mazią
przeciwko wszom i innym insektom. Żołnierze twierdzili, że maść
ta była bardzo skuteczna. W wielu
przypadkach do karabinów zamiast pasów skórzanych lub przynajmniej parcianych przywiązane
były zwyczajne sznurki, które służyły jako naramienniki. Pasy przy
spodniach Rosjanie mieli parciane, a wierzchnie koszule nosili
„luzem” lub czasami przepasane

wane kurtki (kufajki - watowanki).
Na głowach mieli ciepłe czapki z
nausznikami. W lecie oficerowie
nosili zwyczajne czapki wojskowe z dużym, wysokim i szerokim
rondem oraz małym, twardym,
czarnym, błyszczącym daszkiem.
Natomiast zwyczajni szeregowi
żołnierze nosili furażerki. Czapki
z niebieskimi otokami odróżniały
służby milicyjne NKWD. (...) Zazwyczaj szeregowi żołnierze lubili
z nami rozmawiać, gdy nie było
w pobliżu oficera. Można wtedy
było z nimi swobodnie pogwarzyć
i pośmiać się. Dowiedzieliśmy się
od nich, jak żyją ludzie w Związku
Radzieckim, jak pracują w kołchozach i co to są w ogóle kołchozy i sowchozy, i za co oni tak kochają batiuszkę Stalina (ojca Stalina). Istotnie, mieli dla niego kult
wprost bałwochwalczy. (...) Żołnierze prosili często, byśmy przynosili im jedzenie, którego niestety nam również brakowało. Natychmiast po wkroczeniu wojsk
radzieckich na naszych ziemiach
zaczął się panoszyć głód. Ze sklepów bardzo szybko zniknęły podstawowe artykuły żywnościowe.
Z chwilą zajęcia naszych ziem
wschodnich przez Armię Czerwoną - mieniącą się powszechnie ar-
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mią wyzwoleńczą - poznaliśmy po
raz pierwszy radziecki styl życia
codziennego. Poznaliśmy radość
kupowania chleba po wielogodzinnym wyczekiwaniu w kolejce. Chleb czarny jak ziemia był
dowożony bardzo nieregularnie,
natomiast kolejki (ogonki), stały
się znamiennym obrazem miasta.
Bardziej zrozumiała stała się wtedy prośba z Modlitwy Pańskiej
„chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj”. Jeżeli chleb
przywieźli, to było bardzo dobrze,
a jeżeli nie, to też dobrze, bo jak
mówili sprzedawcy, oznaczało to,
że w piekarni zabrakło mąki albo
zaopatrzeniowcy, z zasady składający się z obywateli narodowości rosyjskiej lub ukraińskiej,
sprzedali samochód pełen chleba
„na lewo”, jak się wówczas mówiło. A ty sydy tyho na sraci i ne
rypajsia, bo możesz w mordu distaty, co w wolnym przekładzie
znaczy: ty siedź cicho na dupie,
nie podskakuj, bo możesz dostać
po mordzie. W przeddzień dostawy chleba kolejki przed sklepami
ustawiały się już nocą, by o siódmej lub ósmej rano, kiedy zostanie
otwarty sklep, można było kupić
choć kawałek. Należy naturalnie
dodać, że takie szczęście spotykało nas w przypadku dostarczenia
chleba, bo równie dobrze mogli
tego dnia chleba nie dowieźć i
rozgoryczeni ludzie, głodni, zmarznięci i niewyspani, rozchodzili
się do domów w nadziei, że może
następnego dnia chleb przywiozą.
W kolejkach ludzie się tłoczyli, by
nikt, kto w niej nie stał od początku, nie mógł potem się wcisnąć..
(...) W latach 1940-1941, w kilka
miesięcy po zajęciu naszych ziem
przez Armię Czerwoną, zaczęły
się u nas masowe aresztowania
i wywózki Polaków na Syberię i
do Kazachstanu. (...) W pierwszą noc aresztowań i wywózek
zabrało nocą p. Grocholską, pp.
Panasiów, p. Szaryka (emerytowany nadleśniczy), rodzinę Lasotów i Rogów (gajowi). Wywózki
dotyczyły głównie służby leśnej
(stróżów leśnych, gajowych i leśników) oraz wielu innych osób,
których nie znałem. Mój ojciec
był urzędnikiem państwowym w
nadleśnictwie, ale zarówno on,
jak i kilku innych urzędników z
nadleśnictwa uniknęło aresztowania i wywózki w głąb Związku
Radzieckiego, ponieważ nie mieli
bezpośrednio styczności z lasem.
Z czasem dowiedzieliśmy się, że
panie Panasiowa i Grocholską po
dwóch latach gehenny sowieckiej,
strasznego głodu, nędzy i rozpaczy w głębi ZSRR w Republice Kazachskiej, miały szczęście przejść
przez granicę sowiecką do Iranu
z organizowaną w tym czasie na
terenie Związku Radzieckiego
Armią Polską pod dowództwem
generała Andersa. Mąż pani Panasiowej niestety tego szczęścia
już nie miał i zmarł z głodu i wycieńczenia na zesłaniu w Kazachstanie.
Aresztowania i wywózki były dokonywane bez wyroku sądowego
i jakiegokolwiek rozporządzenia,
dekretu czy też chociażby pisma
rządowego. (...) Dziś trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć,
jakimi kryteriami kierowali się
Rosjanie, wywożąc tylu Polaków.
Wywożeni byli różni ludzie bogaci
i biedni, zarówno inteligencja, jak
i prosty lud. Byliśmy przygotowani na wywózkę w każdej chwili i
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każdej nocy. Przez pewien czas
spodziewaliśmy się wywózki w
nieznane. Na całe szczęście nasza
udręka skończyła się zwolnieniem
ojca z pracy. Osobom wywożonym
do Kazachstanu pozwalano zabierać ze sobą tylko dwie sztuki bagażu ręcznego. Niektórym wywożonym rodzinom i tego nie pozwalano zabrać, widocznie wszystko
zależało od dobrej woli naczelnika kierującego operacją wywozu
nieszczęśliwców. Na miejsce wywożonych rodzin do ich mieszkań
wprowadzały się rodziny sowieckie przywożone transportami kolejowymi lub samochodami ciężarowymi z różnych stron ogromnego Związku Radzieckiego.
W większości byli to przybysze z
europejskich republik. Patrząc na
tych nieproszonych gości, płakać
się chciało nad nimi, bo był to dosłownie obraz nędzy i rozpaczy,
trudny do opisania. Byli zdziwieni
i zaskoczeni (jak nam się przyznali) bogactwem, jakie zastali w niektórych mieszkaniach po ludziach
aresztowanych i wywiezionych do
Kazachstanu. (Odbywając wyrok
w obozach Kazachstanu, a później
po odsiedzeniu wyroku, będąc zesłańcem politycznym na Syberii,
spotykałem tych nieszczęśliwców,
zesłanych do Kazachstanu i w dużej części osiedlanych w obwodzie
karagandyjskim. Wywożonych na
Syberię osiedlano w kraju krasnojarskim). Osiedleńcy bali się,
bo jak mówili, takie szczęście
może długo nie potrwać, a NKWD
może ich zakwalifikować do klasy
burżuazyjnej i powtórnie wywieźć
na rodinu (do ojczyzny), lecz już
jako więźniów. W początkowych
dniach okupacji radzieckiej nie
uczęszczałem do szkoły, gdyż była
zamknięta. Kręciliśmy się po ulicach z braku innego zajęcia, zbijaliśmy bąki, jak to się wówczas
mówiło. Byliśmy zawsze pierwsi tam, gdzie się coś ciekawego
działo. A działo się bardzo wiele.
Nowi mieszkańcy z ZSRR chętnie
nawiązywali z nami kontakty, a
my uświadamialiśmy ich, gdzie i
co ciekawego można kupić, jakie
są ceny itp. Czasami przynosiliśmy im jakieś rzeczy, które były
niepotrzebne już naszym matkom.
Za dobrą cenę sprzedawaliśmy je
im ku obopólnemu zadowoleniu.
Czasami zapraszali nas do swoich
mieszkań, by zapytać, jak danych
sprzętów należy używać. Chętnie
im wszystko wyjaśnialiśmy, za co
otrzymywaliśmy dobre wynagrodzenie. Powodziło im się coraz
lepiej, a nam - Polakom - coraz
gorzej. Trzeba przyznać, że władze sowieckie dbały o nich. Osiedleńcy szczęśliwi chwalili się jak
dzieci, że teraz mają dużo pieniędzy, że nigdy w życiu tyle nie dostawali za swoją pracę w Związku
Radzieckim. Szczęśliwi i radośni
pokazywali nam pliki „czerwońców”. Cieszyli się umeblowanymi
mieszkaniami, sprzętem domowym, kołysali się na sprężynowych kanapach, sofach i leżankach. Podziwiali dużą kubaturę
swoich mieszkań. Zwracaliśmy
im uwagę, że to nie ich własność,
lecz tych nieszczęśliwców, którzy
zostali wywiezieni w głąb ich kraju, do tej sowieckiej nędzy.
Odpowiadali, że to nie ich wina,
że oni są uczciwymi ludźmi. Tu
ich przysłano, żeby wprowadzić
komunizm, żeby uwolnić naród
od polskich panów, którzy nas
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gnębili. Mówili z przekonaniem,
że z upływem czasu nam, Polakom, zwyczajnym pracującym
ludziom, też będzie dobrze, jeśli
całkowicie skomunizujemy się,
jeżeli będziemy wierzyć batiuszce
Stalinowi i jego nigdy nieomylnej
polityce. Najbardziej nas młodych
dziwiło i wręcz złościło, że oni w
to wszystko, co mówili, święcie
wierzyli. Określaliśmy ich jako
ciemną masę, to znaczy naród dobry, lecz głupi, otumaniony, ubez-

wrzaskiem wykrzykiwał: jo... dalej następowało długie siarczyste
przekleństwo wspominające matkę skrzyczanego, sukę, kobietę
praktykującą najstarszy zawód
świata. Tekst nie nadaje się do
zacytowania z powodu zbyt dużej
wulgarności. Przypuszczam, że
nie bardzo bym się pomylił, gdybym powiedział „Najbardziej dosadne przekleństwa z życia wzięte
i najordynarniejsze pochodzą z
języka rosyjskiego”.

uniknęło wywózki w głąb ZSRR.
Któregoś letniego dnia dość niespodziewanie zniknęły z ulic naszego miasta obce typy chodzące
z czerwonymi opaskami na ramionach i nazywające siebie komunistami. Właściwa dla nich byłaby
nazwa „czerwonych szumowin”.
Zostali oni, jak się później okazało, aresztowani przez NKWD i
wywiezieni na Sybir lub do Kazachstanu. Batiuszka Stalin i ich
nie oszczędził, dobrał się do tych

własnowolniony i zastraszony.
Tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej do naszego miasta, stojąc
na chodniku przed naszą szkołą,
widziałem pędzonych kilkudziesięciu polskich żołnierzy w niekompletnych mundurach. Niektórzy byli w płaszczach, inni w
mundurach lub tylko w samych
koszulach. Żołnierze mieli naderwane epolety na mundurach
i płaszczach, a czapki wojskowe
były bez orzełków. Miejsca, gdzie
powinny być orzełki, straszyły
nieregularnymi dziurami po wyrwaniu godła wraz z materiałem.
Nieszczęśliwi nasi polscy żołnierze zgrzani, zmęczeni marszem,
brudni, szarzy od pyłu drogowego i mocno spoceni, tworzył
tę kolumnę marszową. Wrzesień
w 1939 r. był wyjątkowo suchy i
upalny. Niektórzy żołnierze nie
mieli obuwia, a stopy wyraźnie
ociekały krwią. Ręce złożone do
tyłu mieli powiązane drutem lub
sznurami, których końce ciągnęły się po ziemi. Dość często końce
sznurów były nadeptywane przez
maszerującego w następnym
szeregu, co powodowało zamieszanie wśród maszerujących, a
niekiedy biegnących nieszczęśliwców. Towarzyszyły im dzikie
wrzaski i przekleństwa konwojujących ich na koniach żołnierzy
wojsk NKWD. Żołnierzy NKWD
łatwo było odróżnić od żołnierzy
frontowych lepszym umundurowaniem. Buty mieli całe, pasy
skórzane, a mundury były nowe
i czyste. U boku przy skórzanym
pasie zawieszone były kabury, w
momencie naszej obserwacji były
puste ponieważ konwojenci trzymali w rękach nagany przymocowane na długim rzemieniu do
kabury i grożąc bronią bezustannie krzyczeli: dawaj, dawaj po
bystrej, podciagiwajsia, nie odstawaj, dawaj po bystrej szywiliś.
Jeden z nich o wyraźnie mocnym
głosie, górującym nad innymi, z

Nieszczęśliwi
żołnierze-jeńcy
szybko maszerowali główną drogą do Truskawca Zdroju. Niedaleko za Tustanowicami ciągnęły
się po obu stronach drogi gęste lasy mieszane. (...) Po kilku
dniach od tego wydarzenia zaczęły krążyć słuchy, że w lesie
po lewej stronie szosy, niedaleko
cmentarza ukraińskiego, wszyscy
polscy jeńcy zostali pomordowani i tam pogrzebani w uprzednio
wykopanych dołach. Nikt z miejscowych mieszkańców tego nie
sprawdził, ponieważ zapuszczanie się do lasu wtedy było bardzo
niebezpieczne. Ukraińcy czekali
na okazję, by móc zarizaty Lacha
- zarżnąć Polaka. Co jakiś czas
odbywały się wywózki polskich
rodzin w głąb ZSRR. Nikt nie wiedział, kiedy mogą nastąpić. Domyślaliśmy się, że częstotliwość
wywozów uzależniona była od
podstawiania wagonów towarowych na boczne tory stacji. Domysły nasze były potwierdzone przez
kolejarzy, bo od nich o wywozach
na wschód można się było wiele
dowiedzieć. Wagony i tory były
w znacznej mierze zajęte przez
ruchy sowieckich wojsk. Niewykluczone, że dzięki informacjom
kolejarzy wiele polskich rodzin

złodziei, oszustów i donosicieli.
NKWD wykorzystało ich maksymalnie, ponieważ konfidenci zostali ujawnieni, stali się władzy
sowieckiej niepotrzebni. Radość z
naszej strony była ogromna. Nareszcie pozbyliśmy się tych bądź
co bądź bardzo niebezpiecznych
ludzi z marginesu społecznego,
szantażystów i kanalii. (...) Trudno w to uwierzyć, jeżeli się samemu nie przeżyło tego, co musieli
przeżyć Polacy zamieszkujący do
1939 r. na naszych wschodnich
ziemiach. Wielu ludziom, którzy
nie zetknęli się tam z sowieckim
narodem w latach okupacji 1939
-1941, opisane powyżej zdarzenie
wyda się zupełnie niezrozumiałe.
To, co się wówczas działo na polskich terenach wschodnich, okupowanych przez dzikie niecywilizowane ludy dalekiego Wschodu,
trudno opisać, a jeszcze trudniej
zrozumieć i uwierzyć. Nocne
wywózki rodzin w głąb Związku Radzieckiego, aresztowania,
mordowanie ludzi bez sądu, rozstrzeliwania w lasach i nierzadko na polach, mordowania w
więzieniach, a na osłodę wysłuchiwanie bezsensownych wręcz
opowiadań o szczęśliwym życiu w
Kraju Rad - to było ponad ludz-
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kie siły i wytrzymałość, lecz i to
trzeba było przeżyć. (...) Żyliśmy
nadzieją szybkiego zakończenia
wojny i powrotu do normalnego
życia. Długo czekaliśmy - przez
całą okupację od 1939 r. do 1945
r. Niestety, wszystkie cierpienia narodu polskiego nie zostały
uwieńczone odzyskaniem pełnej
wolności i suwerenności Państwa
Polskiego wskutek zdrady przez
państwa sojusznicze, tj. Anglię i
Stany Zjednoczone. (...)
Zenon Puchalski (3) : Data 10
lutego 1940 roku pozostanie w
naszej pamięci do końca życia. Z
9 na 10 lutego do Zacisza przybyło kilkudziesięciu oprawców
z NKWD. O godzinie 4.00 do
wszystkich domów zaczęli stukać
kolbami karabinów. Było to tak
przeraźliwe stukanie, że obudziło
wszystkich domowników. Pierwsza do drzwi podeszła matka
pytając: „kto tam?”. Usłyszała
odpowiedz - „adkroj!”. Do drzwi
zbliżył się też ojciec, powtarzając pytanie, usłyszał tą samą odpowiedz. Otworzył drzwi i znieruchomiał - do domu wkroczyli
NKWD-ziści z bagnetami. Całą
rodzinę zgonili z łóżek i w bieliźnie kazali pozostać w kuchni, skąd
przez pewien czas nie pozwolili
się ruszyć. Zima tego roku była
bardzo mroźna - dochodziło do 38°C. W domu również panowało
zimno, bowiem był on ogrzewany
piecami, a poza tym przez długi
czas enkawudzista stał w sieni,
a drzwi do kuchni były otwarte.
Dygotaliśmy z zimna i czekaliśmy
aż NKWD-ziści zakończą rewizję.
Po niej pozwolili nam się ubrać,
lecz zabronili wychodzić z domu.
Ojcu podsunęli kawałek papieru
do złożenia podpisu. Był to wyrok
20 lat zsyłki na Syberię. Kazali
pakować się i zaznaczyli, że jedna
osoba nie może mieć więcej jak 30
kg bagażu. Wartościowych rzeczy
nie pozwolili zabierać. Ciągle
przypominali o wzięciu pił i siekier do wyrębu. Inne rzeczy, jak
duży zegar ścienny czy skrzypce
brata z połowy XVIII wieku, musiały zostać. Mój stryj Paweł, z
wykształcenia inżynier rolnictwa
z Brześcia, przywiózł do nas na
przechowanie swoje garnitury,
smoking, serwisy naczyń i inne
drogocenne przedmioty. Kategorycznie zabroniono nam te rzeczy
pakować. Mówiono nam tylko, że
w Rosji na nas wszystko czeka:
umeblowane mieszkanie, naczynia i inne potrzebne rzeczy. Ojciec po podpisaniu tego wyroku,
był przekonany, że syn Czesław,
którego aresztowano, nie wytrzymał katorżniczego śledztwa 77 i
powiedział coś, za co nasza rodzina musiała opuścić kraj. Około
godziny 6.00 do naszego domu
przyjechał starszy stopniem i sam
zaproponował, żeby ojciec zabrał
co tylko może. Dopiero wtedy zaczęło się prawdziwe pakowanie.
Ojciec z bratem Henrykiem znieśli ze strychu worki z mąką, kaszą, pęczakiem, a także wędzone
szynki, słoninę, ubrania, których
początkowo nie pozwalano nam
pakować. Wzięli nawet całego
rozprawionego wieprzka, z którego mięso miało być zamienione na meble. Wszystko, co dzięki
temu oficerowi mogliśmy zabrać
trzymało nas przez łato w niezłej
kondycji - było, co jeść i w czym
chodzić. Z nastaniem świtu zaczęli do nas ściągać inni mieszkańcy
Zacisza. Okazało się, że w naszym
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domu utworzono punkt zborny. Po
godzinie 8.00 razem ruszyliśmy
w kierunku stacji kolejowej Żednia. Każdy gospodarz miał swój
zaprzęg, a do tego jeszcze dodatkowo sanie z koniem i woźnicą.
Odwieziono nas do Żedni i załadowano do wagonów bydlęcych,
w których po obu stronach były
przygotowane piętrowe prycze.
Do naszego wagonu, oprócz mojej rodziny, trafiły z Zacisza jeszcze rodziny: Nikodema Grzegorczyka, Zygmunta Szczepańskiego
i Emilii Łoś. Oprócz wymienionych także państwo Prończuk z
Kucharówki i państwo Kosior. To
wszyscy, których pamiętam, razem było nas około 48 osób, panią
Łoś dołączyli do nas na samym
końcu, gdy miejsca już nie było.
Wówczas mężczyźni, cały czas
konwojowani poszli do wagonów
z tarcicą, przynieśli grube deski,
zrobili dodatkowe miejsce i tak
rodzina pani Łoś jechała z nami,
aż do miejsca przeznaczenia miejscowości Toporek w rejonie
Tajszetu, w Irkuckiej Obłaści. Podróży jednak nie będę opisywał,
ten, kto jechał, dokładnie wie jak
wyglądała.

wszystkim wyjść na korytarz, a
później pójść [tam, gdzie] samochód stał taki ciężarowy, towarowy, jak mówili gruzowik. I kazali
dzieciom wsiadać, nie pytaliśmy
się. Bo to każde dziecko było wystraszone, nie wiadomo, gdzie jedziemy, co i jak. Trzymali nas długo, myśmy nie wiedzieli nic, a
później nie było mowy, żeby można było uciec. Nie wiedziałam, o
co chodzi. I do samochodu nas
[wsadzili]. Pojechaliśmy. Zawieźli nas do lasu na Ukrainie. To była
miejscowość Bojarka, tak się wioska nazywała. To w lesie było, za
wsią. I był tam taki dom, niby dla
dzieci, ale takich zbieranych ze
wszystkich państw. Bo tam byli:
Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie. Ale nas było wtedy dużo, już
pozbierali [dzieci], bo ten transport, co ja nim jechałam, to nie
dużo było [w nim] dzieci. Z każdego miasta [były dzieci], to było z:
Wołynia, Kowla, Łucka, Włodzimierza Wołyńskiego. Po kolei, tak
jak jechaliśmy, to [po drodze] zabierali te dzieci ze szkoły. A później już dalej na Syberię [wieźli],

Irena Sienkiewicz ( Mrówczyńska) (4): Gdy miałam 10 lat, byłam wywieziona. To było 21
czerwca 1941 r., przyszli do nas
do szkoły, ja wtedy byłam w 4 klasie. Przyszli do nas ruskie sołdaty,
jak to my mówili na [tych] wojskowych. Popatrzyli, przeszli po
wszystkich [klasach] i mieli listę
widocznie. Nie wiem tego dokładnie, i tak powiedzieli: „Ty, ty, ty”.
Przyjechali do szkoły z listą i na
liście mieli, czyj ojciec [jest] policjantem, czyj wojskowym, ten
taki, ten siaki. Przede wszystkim
[na listach mieli dzieci] takich
różnych [ludzi] na stanowiskach,
a później tych, co bogacze byli.
[Żołnierze] na nas mówili: „dzieci burżui”. I tak pozabierali nas,
nie wiem, ile dzieci poszło, było
nas dużo, ale nie liczyłam, bo byłam wystraszona. Przyszli po nas,
nie pytali, tylko powiedzieli nauczycielce coś. Kazali nam

to już były dzieci różne i ruskie
nawet były. Ja nie znałam się wtedy na polityce, ale teraz tak myślę,
że ci starsi [zesłańcy], to mieli
może łatwiej, byli wywiezieni
[byli] całymi rodzinami, a ja byłam sama bez rodziców. Później
jak nas przywieźli do Rosji, koło
Kujbyszewa [Bolszaja Konstantinowka]. W 1941 r. nas zabrali do
dietdomu i musiałam chodzić [do
szkoły] nie było tak, że tam możesz [nie chodzić do szkoły]. Od 4
klasy zaczęłam się [w Rosji]
uczyć, to było w 1942 r., już byłam
w Rosji, tam właśnie w tym domu
[dziecka]. W międzyczasie szukałam mojej mamy, bo nie wiedziałam, gdzie jest. Nie wiedziałam,
jak ją znaleźć, ale ludzie mi pomagali. Ci starsi, bo tam było
dużo nauczycielek polskich i trochę pomagały dzieciom. Nam kazał taki dyrektor ruski, dobry człowiek, on nam powiedział, że musi-
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my dostać zezwolenie z Moskwy,
żeby wrócić, bo tak żądali od tych
wszystkich ludzi polskich dokumentów, no tak jak dowód. No
skąd ja miałam mieć papiery?
Więc napisaliśmy do Wandy Wasilewskiej, nic nie przyszło. Później
napisaliśmy do [Wieczysława]
Mołotowa i Mołotow powiedział:
„Zabrać dzieci”. Ale jak zabrać?
Kto? Co? Wszystkich by wzięli,
całe te towarzystwo wzięli, do wagonów powsadzali tam hen na Syberię bardzo daleko, niektórych
tam aż na Kamczatkę wieźli. Jeszcze jak była wojna, jak z mamą
byłam to ważyłam 35 kilo[gramów] dlatego, że matka jeszcze
mogła tam jakiś klusek ugotować,
ale później tam na Syberii to nie
było co jeść. Myśmy ziemniaki
wykopywali zmarznięte, wykopywali wszystko, różne świństwa jedliśmy, ale jak gdzieś były jakieś
ogródki wszystko się zjadło: surowe pomidory, nie pomidory, ogórki czy jakąś marchewkę, a najwięcej to jedliśmy kapusty. To kołchoz
był, ale ludzie tam na wsi mieli
ogródki przydomowe. To się szło,
jak człowiek głodny był. Idzie się,
patrzy... marchewka rośnie, szybciutko zjadło się i nikt nie widział.
Słoneczniki na przykład wielkie
[były]. Jak poszliśmy w słoneczniki i bluzeczki takie mieliśmy białe,
to się nasypało tego słonecznika
pełno tak [w bluzki], że jak się wychodziło [z pola], to jakby się
było w ciąży. Przychodziliśmy,
siadaliśmy na podłodze, każdy
nasypywał [co zebrał]. Nawet ci,
co nie byli [na polu], to jedli.
Wszyscy razem musieliśmy jeść. I
słoneczniki, arbuzy, różnie, co się
złapało. Dla nas to było coś, bo
myśmy kradli w kołchozie, co się
dało i musieliśmy się tym wyżywić, czy groch czy marchewka. A
jak nie było co [zjeść], to z obierków robiło się placki. Na cegłę
dwa kawałeczki drzewa, [na tym]
podsmażaliśmy takie placki, ale
to było takie bardzo niebezpieczne, przez to dzieci bardzo dużo
chorowało. Zbieraliśmy kłoski też
w polu. Na przykład ja pracowałam w polu, bo myśmy pomagali
przy żniwach, przy pieleniu zboża,
bo były te kąkole, bławatki, to
trzeba było wyciągać [odchwaszczać]. A między innymi jeszcze
pracowałam w nocy. Pasłam konie i krowy, bo były w kołchozie,
bo to była praca kołchozowa, nie
nasza. U ruskich kołchoz był i tam
w tym kołchozie było dużo polskich ludzi, ruskich i właśnie ta
pani, nasza pielęgniarka, ona
pracowała tam i ona nas zobaczyła [przy pracy]. Nie wiem, dlaczego do mnie miała bardzo wielką
sympatię, ja byłam bardzo chuda,
ja byłam tak okropnie chuda, że
ważyłam 30 kilo[gramów]. Ona
wyszła za jednego z chłopaków
naszych [polskich] i później miała
z nim] dziecko i przyszła po mnie.
Z tego kołchozu przynosiła dla
swojego dzieciaka mleko, to zawsze coś tam [mi też] przynosiła.
Dzięki niej trochę się trzymałam,
później oni wyjechali gdzieś. Ona
pracowała, a ja jej dziecko pilnowałam. Ona [za to] mnie leczyła,
bo ja byłam bardzo chora. W Ro-

sji to przeszłam tyfus, malarię. A
ona powiedziała: „Przyjdź do
mnie, będziesz bawiła mi dziecko,
to ja ci dam z kołchozu te lepsze
mleko”. Ona była bardzo dobra
kobieta, wyszła za Polaka i miała
dziecko. I dlatego ja się zgodziłam. [Myślałam]: „To mały Polak
będzie. Będziemy go uczyć po polsku”. Do tego dziecka mówiłam
po polsku. Ona pracowała w kołchozie jako pielęgniarka. On w
domu dziecka pracował, gdzieś
tam się spotkali i trafiło im się.
Ona później tak mi dziękowała,
[pytała czy] może ja zostanę u
niej. Ja mówię: „Nie, ja jadę do
mamy, ja nie chcę, nie chcę żadnych skarbów”. Ale była mądra
kobieta, skończyła medycynę w
Moskwie. Różnicy w traktowaniu
dzieci się nie czuło, dziecko było
jednakowe. Nie było między nami
konfliktów. Dzieci nie rozumieją,
co to znaczy rasizm. Każda z
dziewczynek
[była
równa],
wszystko siedziało razem, bawiliśmy się [razem]. Jedne starsze,
drugie młodsze, ale razem. A w
szkole dzieci różne były: Ruscy,
Ukraińcy, Czuwasze, Tatarzy, bo
to była republika. Myśmy Polacy
się bardzo dobrze uczyli, [nauczyciele] tak zawsze nas jako wzór
[stawiali]. (...) Tam z nami starsi
ludzie byli. Biedni ci ludzie, bez
nóg, bez rąk, poodmrażane. Żydzi
byli też. Bardzo dużo było Żydów
[było], bo uciekali do ruskich
przed Niemcami. Uciekali strasznie, niektórzy mieli dobre posady,
nawet tam w Rosji. (...) Starsze
dziewczynki to później zabrali
jeszcze do fabryki, do czyszczenia
naboi, pocisków, ale ja mała byłam dziewczyneczka. Myślę, że jak
dzieci tam [na Syberii] mieli matki, to było im lepiej. Szło takie
dziecko do domu najadło się bez
różnicy, a my musieliśmy sobie
zarobić, przecież ja siedziałam po
nocach i robiłam skarpety. Bo był
tam gorący piasek, oni nie mieli
butów, a w walonkach za gorąco,
więc chodzili w tych skarpetach.
Myśmy sobie zarabiali tą robotą,
chustki różne robiliśmy. Zarabialiśmy tak, że jedna kobieta za to
da trochę mleka, druga co innego.
Oni robili takie mleko w takich
piecach chlebowych, zsiadłe mleko też dawali za te skarpety. Przyszło się, dało się te skarpety to
[mówili]: „sadites’”, bo my dzieci głodne. To różne nacje na tej
wsi: Czuwasze, Tatarzy, Mordwini, Ruscy to byli, Polacy plus inne
narodowości. Tam nie było antagonizmów, raczej ludzie byli tacy
pospolici. Nie było co jeść, to nam
makuchy dawały. Makucha to jest
mak wyciśnięty, to oni dawali mak
na olej a zostawała [z tego] taka
masa. Takie jakby wytłoki robili,
dodawali do tego tłuszcz albo coś
i to te krążki dawali nam jeść, a to
ponieważ było z maku, to nam dawali też to mleko [co zostawało].
Dawali nieraz ziemniaków parę,
zawsze coś dawali. „Ona jest
głodna”. „No to masz, pokušaj”.
Ludzie byli dobrzy dla nas. A jak
były święta, a nie było księdza, był
tylko pop. Tam też byli Ukraińcy i
właśnie z tych wysłanych na Syberię był pop. Na święta chodzili
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kraść chłopaki: owce, barany jakieś, co się dało w tym kołchozie.
Zabili na cmentarzu, upiekli na
grobach, jak przypomnę sobie.
Upiekli i przynieśli na stół, wszyscy siedliśmy. Nie było wyjątków
czy ta, czy tamta. Na polu jak się
kradło coś, to tak się nasypało tu
za koszulkę, i tak się trzymało,
żeby nikt nie widział. Dopiero jak
się przyszło do sali, a nas było kilkanaście dziewczyn w jednej sali,
to się siadało i wszyscy musieliśmy jeść z jednej kadzi. Jak się
poszło do ruskich to też się ukradło, bo to człowiek był głodny i
musiał coś kombinować, a uczyli
przecież starsi, bo to człowiek nie
wiedział. Mówili: „Idź tam w pole
narwij”. I człowiek tak jakoś nie
jadł dużo, nie jadłam przez 7 lat,
nie wiedziałam co to znaczy jabłko, bo tam był mróz, 60-stopniowy, to chodziliśmy tak, że tylko
nos było widać, a tu wszystko
śniegiem obłożone, do stóp. Zupa
była taka – talerz wody i łyżka fasoli, ale dla dziecka to było za
mało. [Tam] nie widziałam tłuszczu, nie widziałam słoniny, nie widziałam mięsa, cukru, a chleb to
był taki jak cegła, taki chlebek z
prosa, nie trzymał się, [ale] on się
sypał jak kasza. Nie można było
tego jeść, ale ci starsi ludzie byli
jeszcze gorzej głodni jak my. (...)
Chociaż dyrektor z kołchozu się
nami trochę opiekował. Tam nie
można było nic dostać. Nie było
cukru, ale on bardzo szanował
dzieci: „Starszy to musi sobie jakoś poradzić, ale dziecku – trzeba
dać”. Także myśmy nie mieli złości do ruskich, to znaczy nas nigdy nie nastawiał [na nich] nikt
[źle]. Tylko nie trzeba było brać
żadnych papierów i dowodów ruskich: „Nie bierzcie papierów,
dzieciaki nie bierzcie, bo was później nie wypuszczą. Uczcie się, bo
to się w życiu później wszystko
przyda”. Uciekaliśmy też z tych
robót nie raz, to też mówili nam
[starsi]: „A [co] będziecie dla ruskich robić! Idźcie sobie w las”. A
jak jeździliśmy po drzewo, dwoje,
troje dzieci. Woła trzymał jeden i
szedł za nim. A komary, muszki
były! Przez nie panowała malaria. Później w szpitalu to wszystko
leżało. Dziećmi zajmowali się, nie
mogę powiedzieć. Dziećmi o tyle,
o ile można było żądać od tych ludzi, to się zajmowali. Przecież nie
znała mnie taka kobieta, ale coś
miała, jakieś matczyne serce, że
widziała, że dziecko zostało same.
Nie ma ratunku i, że trzeba pomóc. Są ruscy dobrzy i są, przeważnie to sołdaty, tacy nieciekawi. Mogli zabić człowieka, jak
złapali na kradzieży, tam nie wolno było kraść. (...) Było niewesoło, ale dziecko przyjmuje wszystko
inaczej niż dorosły człowiek, teraz
to człowiek zdaje sobie sprawę [z
tego], jak było ciężko: „O ja nie
mam co jeść, daj kawałeczek, a ja
mam coś innego”. I tak się zamieniali, ten dał cukierka, ten dał coś
innego, gdzieś tam marchewkę
złapał. Dzieliły się dzieci bardzo.
Gdy były żniwa, poszły nabrali
tam te snopki. Wrzucało się do
maszyn, to przynosiło się ziarenka
w majtkach, a później się smażyło
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placki na cegłach, brali żelazne
takie płytki i na tym się podsmażało. Tak gdzieś [mniej więcej]
wszyscy byli w szkolnym wieku.
Przeważnie byli tak między 3., 4.
rokiem a 20., niektóre [dzieci]
tam się porodziły. Rosjanki za Polaków wychodziły. Tubylcy dzieciom krzywdy nie robili. Jak nie
było czym palić, bo my spaliśmy
na podłodze. Tam były snopki i na
słomę jakieś koce [położyli], jakieś szmaty dali. A był mróz to nas
właśnie tubylcy nauczyli, jak robić te kiziaki. Myśmy nie wiedzieli, przecież skąd człowiek miał
wiedzieć? Oni robili tam do kołchozów, mówili: „Chodźcie, zobaczycie”. Robili w koło, nawrzucali gliny, słomę, tego z obory i
dzieci deptali to wszystko, tak
deptali, że rozmieszali wszystko.
Później były zrobione formy i to
wszystko trzeba było nakładać w
formy, poleżało trochę w formie i
nam dali. My też takie robiliśmy
[kiziaki] z tego i suszyliśmy. Później mieliśmy, czym palić. Później
takie większe dzieciaki – jechały
do lasu, wyrąbywały drzewo, ale
komary gryzły, Boże! Nie końmi,
tylko bykami trzeba było robić,
chłopcy musieli kierować, a my
tylko drzewo nosiliśmy. Na ramionach nosiliśmy ścięte drzewa i
kładliśmy na te długie fury, to się
trzymało, a później trzeba było piłować. Najwięcej kiziakami paliliśmy, bo to przez lato zrobiło się
takie stosy tych kiziaków, że można było ze dwa lata palić. To wyschło i później się paliło, tam trochę tych patyków albo liści na
początek dawało, ale już nie marzliśmy. Wcześniej to wszystko było
mokre. Śpisz, a tam [nad ranem]
wejście śniegiem już zasypane.
Zimno było, dlatego bardzo dużo
ludzi chorowało, ja miałam gardło zamrożone i teraz mam gardło
słabe, wiecznie anginę. Nie było z
kim rozmawiać po polsku, te panie to nas tak zbierały cichutko i
mówiły, co trzeba robić, żeby się
tak [po rosyjsku] nie podpisywać,
a po polsku. Nauczyciele ruskie,
dyrektor ruski, w szkole dyrektorka ruska, w domu Czuwasze, Mordwini też wszystko po rusku, nie
było z kim mówić po polsku tylko
tam z tymi paniami, co nas uczyły.
To były nauczycielki, które były
zabrane do Rosji, je wywieźli i
one nas trochę poduczały, żeby
nas troszkę tego języka nauczyć.
Mówiły: „Pamiętajcie – Polska”.
(...) Ruskie to nie byli tacy wredni
do dzieci, tylko tam władza się
kłóciła między sobą, a tutaj dla
dzieci to nie byli źli. Babki a to
dały bułkę, a to jakiegoś pieroga,
tam makuchę jak miały, to dały
dzieciom. Później były sklepy wojskowe, ale dopiero później, jak
wojna się zaczęła i Niemcy coraz
bliżej podchodzili pod Stalingrad,
pod Moskwę. Wtedy było ciężko,
wszystkich chłopów zabrali do
wojska. Zostały same kobiety i
dzieci. Musieliśmy pracować, wypasać konie, krowy i owce wszystko na dzieci spadało. Braliśmy na
sznurki te wszystkie zwierzęta.
Pługi [braliśmy] i oraliśmy sobie
ogrody, żeby posadzić kapustę,
coś innego, a to całe obrośnięte

mrozem, 60 stopni mrozu było. I
musieliśmy sobie jakoś radzić, nie
było jedzenia, były mrozy, wszystko było zamarznięte, buraki były
zamarznięte, te pastewne kartofle
zamrożone. Niektórym to jedzenie
nie pasowało, bo na przykład robiliśmy placki z tych obierek i
smażyliśmy, to bardzo dużo dzieci
zmarło. Później jakieś bejcowane
zboże zbieraliśmy na polach, też
bardzo złe dla niektórych. Ja też
tę chorobę miała, po rusku się nazywała gerpetičeskaja angina
(Angina septyczna), dostawaliśmy
takie czerwone placki i krew nosem, uszami szła. To się odbiło na
zdrowiu, ja do dziś mam te takie
choroby, które mi mówią, że to ze
starości, ale to są powikłania jeszcze z lat dziecięcych, niedojedzenie. Witamin nie było, więc to
wszystko było zmęczone, słabe. Ci
starsi ludzie to na początku się
dziwili, że my jeść nie możemy takich rzeczy, co oni jedli, czy kapusta czy ziemniaki przymrożone,
słodkie takie. Początkowo człowiek nie jadł, ale potem jak głód
przycisnął... Dali taki kawałeczek
chleba na tydzień, to trzeba było
się dzielić. To było tak: ty masz
chleb, a ten starszy pan mówi:
„Ja nie chcę cukierków dziecko,
daj ten chleb, a ja ci dam cukierki”. Takie cukierki – groszek cukrowy. Tylko to nie było z cukru,
tylko melasę dawali do jedzenia,
taką żółtą, gdzieś tam z cukrowni
przywozili nam. Starsze [dzieci]
nam zabierali, bo to dziecko, to co
ma do gadania? Starsze [dziecko]
to powie: „Ja nie chcę tego, ja
chcę coś słodkiego zjeść”, to dawało się im. Dopiero później jak
UNRRA przywoziła nam paczki
było lepiej. Wtedy już były czekolady. Przywozili ser w takich
puszkach i oliwę w puszkach, to
wtedy myśmy trochę chodzili do
ludzi [i sprzedawali]. Ser w takich
puszkach, konserwowany amerykański. Ale to już była polska ambasada, [ona] miała nad nami
władzę, nie ruscy. Myśmy do ruskich chodzili i sprzedawali mydło, co nam przysłali w paczkach
UNRRA, jak mieliśmy, to szliśmy
do ruskich za mleko, za jakieś pierogi się sprzedawało. Jak przyjechaliśmy od razu obcinali nam

włosy, a później wszystkich jak
wojsko „na łyso”, żeby nas wszy
nie zjadły. Ubrania to początkowo
mieliśmy swoje, a jak nie mieliśmy, to nam te panie nauczycielki,
z byle jakich materiałów, jaką
kieckę uszyły. I się chodziło, a tak
to dawali [ubrania] nieraz. Na
przykład ja nie miałam walonek,
to wzięli, gdzieś tam na wsi znaleźli i dali [mi], a później dopiero
to już w 1945 r. paczki UNRRA
nam dawała. Było tak, że dawali
paszporty ruskie. Tym ludziom dorosłym też dawali. A Polacy nie
brali, nie chcieli za skarby. Dużo
poszło do więzienia za to, że nie
wzięli tych paszportów. A nam powiedzieli [starsi zesłańcy], że nie
wolno nic ruskiego brać, żadnych
papierów. I oni [dyrekcja] wszystko na niego zwalili, na tego dyrektora. Wysłali go na Kamczatkę i
już nie wrócił do Polski, tylko
wrócili: jego córka i matka, i siostrzeniec. Tak jak nam starsi mówili, bo się znali na tej polityce. U
nas było bardzo dużo chłopców,
więc zabierali do wojska [ich]
później i ci chłopcy zginęli prawie
wszyscy. Może 2 czy 3 zostało
przy życiu, zginęli pod Lenino,
wszystkich wysłali tam. A nas jak
zabrali do Kujbyszewa, to mieli
nas wieźć aż do Kazachstanu, aż
do Ałma-aty, tam daleko. Wiedzieli, że [jeśli] na przykład dostałam
list od mamy, to ja nawiążę kontakt. I, że może mama będzie
chciała, żeby mnie zabrać, bo ona
podobno jeździła, prosiła. Oni
mówili: „Nie, to nasza, nasza ruska dziewuszka. My ją wykształcili, my jej dawali jeść. A tu jakby
była, to Niemcy by ją zarąbali i
już”. Bo to już wojna zaczęła się
druga, bo to 1939 r., a później w
1941 [r.] nastąpiła druga wojna,
znaczy druga tura tej wojny, bo to
wpierw była polsko-niemiecka,
później była polsko-rosyjska. No i
wtedy już bali się i nas mieli do
Ałma-aty tam do tych Kazachów
wywieźć, tam żeby nikt nie wiedział, gdzie jesteśmy. Tam w Bolszoj Konstantinowce mieliśmy
dom, to tak na połowę w jednej
stronie to ci starsi byli, oni nas
tam poduczali, a po drugiej stronie dzieci i na drugiej stronie ulicy kołchoźnicy. (...) A były kobiety,
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które nas uczyły, takie nauczycielki, katechetki to opowiadały nam
o religii i uczyły nas modlić [się]
po polsku, to już później [było],
bo początkowo nikt [nas] nie
uczył. Człowiek odsiedział parę
miesięcy, wszędzie ruski [język],
to zapomniało się o wieczornym
pacierzu. Jak już babki przyszły,
no to dzieci na kolanka i Ojcze
nasz i uczyli nas. Tam to pogrzebów nie widziałam, ale słyszałam,
bo moje koleżanki opowiadały. To
tylko pogrzeby były, wtedy co jechali pociągiem. Jak które
[dziecko] umarło, to brali, wyrzucali na śniegi. Się śnieg odgarnęło i zasypało śniegiem. Żeby szybko. Mojej koleżanki to tak brat
zginął, w pociągu zmarł, bo nie
było co jeść. Nam też nie dawali
dużo [jeść], to później nam ambasada z tego Kujbyszewa pomogła.
Wtedy nam dali suchary, dali nam
mleko koncentrowane, to sery dawali, ale nie było dużo do jedzenia. Tak chodziliśmy do nich właśnie po coś tam zrobić na drutach,
tepanienasnauczyły,czychustkiczyskarpetki,bonie
byłobutów,towskarpetkachjaktakigorącypiasek
był[chodzili].Miejscowi,toznaczytobyliSyberiacy,
to różne narodowości. Tam była
taka osada, ta Olga mnie mówiła,
że była miejscowość, gdzie Niemcy
byli jeszcze z dawnej carskiej Rosji.
A zwozili nowych [ludzi] tam na to
miejsce, żeby zasiedlać te kołchozy,
żeby do pracy szli, żeby pracowali.
[Chcieli] żeby dzieci uczyły [się],
żeby dzieci mieli jakieś wiadomości, [żeby] dom kultury był. Polacy
tam rządzili w domu kultury. Śpiewaliśmy polskie piosenki, jak widzisz i był orzeł polski, można było
[już wtedy]. Ale było tak, że stał się
taki wypadek. Mieliśmy dom, w
jednej sali dzieci, a w drugiej starsze panie i starsi panowie. Szłam
do ubikacji, a ubikacja była na
polu. Trzeba było przejść przez taki
ogród, który sami sobie robiliśmy i
[wtedy] czepiło się mnie jakieś psisko. Szedł za mną, szedł i wreszcie
złapał mnie za nogę, ugryzł, przewrócił. Ja w krzyk, w płacz. Mieliśmy tam pielęgniarkę, poleciałam
do niej, ona zaraz po lekarza. Trzeba było jechać do miasta, do kliniki. To było chyba ze czworo czy pięcioro dzieci. Dwie Żydóweczki, ja i
chłopak, nas wszystkich to psisko
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tak pogryzło i oni wzięli te
wszystkie dzieci zawieźli do miasta, do kliniki, chodziliśmy na
zastrzyki [przeciw wściekliźnie]
w brzuch. Dostawaliśmy w każdy dzień zastrzyk, każde dziecko
musiało dostać a nie było gdzie
spać, bo hotelu nie dali. Wtedy
nas ta pani, ona była naszą pielęgniarką, niby opiekunką – dobra kobieta, bo do siebie wszystkich nas wzięła, do domu. Po
tych zastrzykach strasznie dostawało się gorączki i musiało
się leżeć w łóżku. Trzeba było,
żeby ktoś pilnował, żeby nie było
jakiegoś wstrząsu i ona nas pilnowała. Ale trzeba było też na
drugi dzień wstać i pójść do kliniki, a profesor był taki, że jak
walnął igłą w brzuch, to człowiek aż odskoczył. Szliśmy tą
ulicą główną, tam w tym Kujbyszewie. Patrzymy się – jakiś
dom, taki dosyć ładny dom. Zaglądamy, a tam chorą- giew nasza polska biało-czerwona,
orzeł na tablicy. „O matko, co to
jest? To nasza Polska!”. Podchodzimy bliżej, polskie napisy
po rosyjsku napisane. Chcieliśmy się przyjrzeć, a tam straż,
sołdaty stali z tymi bagnetami i
„nie wolno wejść”. To była ambasada polska. I chcieliśmy tam
wejść, a oni: „Davaj nazad” i
„davaj nazad”. „Odwróć się i
marsz!”. Zrobił się szum, krzyk,
płacz: „My Polaki, my Polaki!”
zaczęliśmy strasznie płakać, że
nie chcą nas wpuścić. I wtedy
wyszedł stamtąd jakiś pan, taki
wysoki, zobaczył nas i powiedział: „Co to jest? Co to taki
krzyk?”. Zainteresował się.
Podszedł do nas: „Co wy? Jakie
wy Polaki, skąd wy jesteście?”.
A my tak: w walonkach, w takich
fufajkach, biedne dzieci zmarznięte, schorowane, wystraszone.
Podszedł do nas i zaczyna rozpytywać, wreszcie się zlitował nad
nami, wziął nas do tej ambasady. Myśmy byli głodni, a oni zrobili nam śniadanie, dali nam
jeść
porządnie.
Pamiętam
pierwszy raz kakao piłam tam w
Rosji i rogaliki z masłem też
były, dla nas to było coś. Później
jak ambasada dowiedziała się,
że polskie dzieci są w wiosce, jak
myśmy tam trafili w Kujbyszewie, to przyjechali do nas, żeby
tam zbadać, kto Polak, kto nie
Polak, kto Ukrainiec. Skąd się
dzieci wzięły, to znaczy pyta się:
„Skąd ty jesteś?” „Nie wiem, od
mamy”. „Od mamy? A gdzie
twoja mama mieszka?”. „No w
Kowlu”. „A tato jak się nazywa,
gdzie pracował?” „A tato był
żołnierz”. I polskich [dzieci]
trochę zabrali właśnie w tej
Konstantinowce i nas mieli wywieźć do Indii, bo tam była ta
Hanka Ordonówna, to mieliśmy
właśnie z nią jechać do Indii.
Ale właśnie potem [gen. Władysław] Sikorski się zabił i wszystko się rozwaliło, nie mogliśmy
wyjechać i nas nie wypuścili.
Powiedzieli, że „Wy nasze dzieci
i nie puścili nikogo”. Tylko ci,
co uciekli, tacy starsi chłopcy,
bo my to dziewczyny młodsze byłyśmy, ale chłopcy to uciekali do
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wojska Andersa, uciekali z wojskiem za granicę. Później nam
Wanda Wasilewska trochę pomogła. Pisaliśmy listy, żeby nas puścili do domu, „bo my chcemy
do mamy”. Pisały nam te starsze
panie, starsi panowie, to oni
wiedzieli jak to załatwić. Kazali
dzieciom pisać, to myśmy pisali,
no i dostaliśmy później po wojnie dopiero [dokumenty], to już
w 1946 r. dostaliśmy, takie wizy.
Było tak, że starszych szykowali
na wojnę. Na przykład starsze
dziewczyny to szykowali i im robili PW czy jak to się nazywa.
Chłopcy to już też normalnie i
później wysyłali ich do fabryki
broni. Bo ja niewiele wiedziałam, bo ja byłam za mała, a one
pracowały tam i później było
tak, że my mieli jechać, wzięli
już tam przygotowywali nas do
wyjazdu. Już front szedł i w nocy
nas wozili od miejscowości do
miejscowości. Mieli nas wywieźć
do tego Kazachstanu i mieliśmy
tam zostać tymczasem. No i tam
zostawili nas, już tam Polska z
tymi ruskimi się dogadała wtedy,
że trochę puszczą tych ludzi do
domu, bo już nie było czym karmić tych Polaków. Było już wojsko Wandy Wasilewskiej, a później tych starszych puszczali na
Ukrainę, bliżej Polski.

Anna Wróblewska (5): Rodzice nasi mieszkali w miejscowości Kucharówka. Ojciec Józef i
mama Cezaria Prończuk. Mieli pięcioro dzieci. Ojciec jako
osadnik wojskowy otrzymał majątek za udział w I wojnie światowej i w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1918-1919. W
niezapomnianą skutą mrozem
noc 10 lutego 1940 roku kołatanie w drzwi - odkrywajcie!
To zabrzmiało tak jak uderzenie
w serce. Weszło dwóch Żydów
i taki młodziutki czerwonoarmiejec. Polecono mamie obudzić dzieci a było nas pięcioro
- Zygmunt 17 lat, Marysia 15
lat, Hania 12 lat, Anna 10 lat i
najmłodsza siostra Czesia 5 lat.
Powiedzieli, żeby nic ze sobą nie
zabierać, tam gdzie nas zabiorą
będzie wszystko. Założyli konia
do takich małych saneczek, w
których woziło się mleko. Zmieściliśmy się w nich i to, co pozwolili nam zabrać. Zaczęła się
podróż w nieznane. Kiedy sanie
wyjechały z podwórka usłyszałam wycie naszego Reksa. Cały
czas leżał złożywszy głowę między przednie łapy. Był to duży
piękny wilczur. To żałosne wycie pamiętam do dziś. Kiedy o

świcie zatrzymaliśmy się w Zaciszu, tam już nie było nikogo
tylko ryczało bydło i szczekały
psy. Kiedy nasi „ opiekunowie
” rozgrzali swoje pomrożone
nogi, ruszyliśmy dalej w stroną
stacji kolejowej Żednia. Tam
załadowano nas do wagonu, w
którym byli wszyscy mieszkańcy Zacisza. Zapamiętałam niektóre nazwiska m.in. rodzina:
Walendziuków, Grzegorczuków,
Puchalskich, Szczepańskich, Łosiów, Trypuciów, Hancewiczów,
Sokolskich. Po trzech dniach
zobaczyłam, że u mojej mamusi
włosy zrobiły się białe jak śnieg.
W okropnych warunkach po miesiącu dotarliśmy do Łajszetu w
Irkuckim Obwodzie na Syberii. Z
Łojszetu wieziono nas ciężarówkami do osady Topole oddalonej
od Łojszetu o 56 km (...)
Kazimierz Szyłkiewicz (6) :W
1941 r. z dnia 21 na 22 czerwca
NKWD zaczęło zbierać fury na
placu plebani. W jakim celu, tego
nie wiadomo. Miałem pojechać
swoją furą. Lotnicy sowieccy i
ich rodziny, byli już spakowani,
więc chcieli, żeby podwieźć ich
rzeczy do rynku. Ojciec zamienił mnie i powiózł ich na rynek.
Po drodze enkawudzista zaczął
krzyczeć, dlaczego oni zabrali

potrzebną furę. Lotnicy długo
się tłumaczyli i pojechali dalej,
przedzierając się przez tłumy regularnego sowieckiego wojska,
które uciekało przed Niemcami z Bielska w kierunku Żedni.
Natomiast około godziny pierwszej, już 22 czerwca, od strony
Bielska widziałem dwie grupy
cywilów, ja k były pędzone przez
NKWD ulicą Bielską. W tym czasie zaczęło się bombardowanie
niemieckie między cerkwią a kościołem. Trudno mi powiedzieć
kto to byli ci cywile, ale wyglądało na to, że aresztowani. Byli
to przeważnie mężczyźni w różnym wieku i kilka kobiet. Enkawudzistów szło około dziesięciu,
a prowadzonych — do dwudziestu osób. Tak szli, otoczeni tylko,
niezwiązani. Ubrani byli tak, jak
ich pewnie w domu NKWD zastało. Nie było jakiegoś szumu,
paniki. Taka zbita kupka ludzi,
otoczona, pędzona. Mocno zmęczeni. Ludzie w Zabłudowie to
widzieli, ale co mieli robić - panika była, bombardowanie. Każdy się krył. A jeszcze cała ulica
zawalona była uciekającym wojskiem. Kiedy bombardowanie się
nasiliło i konwój z aresztantami
nie mógł iść dalej w kierunku
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Żedni, skręcili w kierunku Folwark. Wtedy nie wiedziałem,
nikt nie wiedział, co to za ludzie,
co się z nimi stało, dopiero później, jak przyjechali zabrać ciała
już zabitych, dowiedzieliśmy się,
z jakich stron pomordowani pochodzili. Ale to już inna sprawa egzekucja. Bo ja nie wiem dokąd
ten konwój poszedł, czy właśnie
ci ludzie zostali przez NKWD zamordowani. Natomiast ci co byli
z furmankami na plebanii, i kiedy
NKWD uciekło z paniką, zaczęło
kryć się po ogrodach, uciekać z
plebanii, która była zajęta przez
NKWD, więc ci z furmankami
posłyszeli, że 83 jacyś ludzie są
w piwnicy. Mój sąsiad Iwanowicz i Aleksander Wołosewicz,
którzy byli z furmankami, wyłamali zamek do tej piwnicy i wypuścili tych ludzi - było ich około
50 osób. Stąd nasz domysł, że te
fury były potrzebne do wywiezienia tych ludzi do Żedni. Wyglądało to na dalszy ciąg wywózki,
bo od nas z Zabłudowa wywozili w piątek, w sobotą jeszcze. I
tych uwięzionych w plebanii też
pewnie chcieli tymi furmankami
wywieźć do Żedni, skąd wcześniej szły wielkie transporty do
Rosji. I ci wszyscy uwięzieni,
dzięki tym dwóm ludziom uciekli. Byli z naszych okolic, przeważnie rolnicy, bo innych na
przykład leśników, urzędników,
wcześniej NKWD wywiozło. Na
drugi dzień, to znaczy 23 czerwca, zaczęli ludzie przepowiadać,
że enkawudziści porozstrzeliwali ludzi w Moskiewskim Moście,
lesie. Potem dowiedzieliśmy się,
że w Piatince przy cmentarzu
prawosławnym też rozstrzelali
ludzi. I takie były przypuszczenia, że właśnie rozstrzelali ludzi pędzonych przez Zabłudów
poprzedniego dnia. Też krąży
taka wersja, że do lasu przy Moskiewskim Moście ofiary NKWD
przywiozło samochodami, dali
im łopaty, żeby kopali sobie
doły. Ale do dziś nie można znaleźć wiarygodnych świadków,
którzy by tę wersję poparli. (...)
Tragedia wywózek dotknęła
wtedy ponad milion Polaków.
Zesłańców czekała niewolnicza
praca, nędza, głód i choroby, a
często nawet śmierć. Urząd ds.
Kombatantów szacuje, że żyje
ich jeszcze ok. 22 tysięcy, a
większość była wywieziona w
dzieciństwie. Rosja powinna
zapłacić te odszkodowania, ale
się do nich nie przyznaje. W
czasie wizyty w Polsce premiera
Michaiła Kasjanowa, w dniach
21-22 lutego 2003 r., dowiedzieliśmy się, że Federacja Rosyjska

gotowa jest wypłacić polskim
zesłańcom odszkodowania w
wysokości równej odszkodowaniom wypłaconym obywatelom
byłego ZSRR, ofiarom represji
stalinowskich. Zapomnieli, że
Polaków wywożono z ich własnego kraju, tylko dlatego, że
byli Polakami. Niestety Polska
nie dogadała się z Rosją i bierze to na siebie, aby dać tym ludziom zadośćuczynienie.
Deportowani przeszli gehennę,
ale wielu z nich przez lata nie
otrzymało żadnego zadośćuczynienia. Tylko część Sybiraków
mogło liczyć na symboliczne
wsparcie na podstawie ustawy z
1991 roku. Z inicjatywą wyszedł
do nich prezydent Andrzej Duda,
który zaproponował symboliczne odszkodowania. Ustawa w
tej sprawie przeszła już przez
Sejm 22 lipca 2020 r. Każdy kto
przeczytał p/w świadectwa zrozumie, że tego jednak nie da się
przeliczyć na złotówki, ale będzie to symbolem, że Polska nie
zapomniał o swoich rodakach.
1) Czy w Związku Sowieckim są
fabryki pomarańczy? Wspomnienia Józefa Nowiny-Konopki [ur.
1914 na Wołyniu] (cz. VI) https://
kresy24.pl/17wrzesnia80latczy-w-zwiazku-sowieckim-safabryki-pomaranczy-wspomnienia-jozefa-nowiny-konopki-ur1914-na-wolyniu-cz-vi/
2) Okupacyjne wspomnienia
z Borysławia i opowiadania
z ZSRR Autor : Adam Żarski
http://www.bibliotekacyfrowa.
pl/Content/19889/Okupacyjne_
wspomnienia.pdf
3)Zenon Puchalski : Relacja o
wywózce miejscowości Zacisze
[w:] „Z Zabłudowskiej Ziemi”,
nr 46, marzec 2001, s. 4-6.
4) Irena Mrówczyńska : Z Kowla
przez Syberię na Dolny Śląsk...
http://www.pamieciprzyszlosc.
pl/wp-content/uploads/2016/06/
W R H M 0 3 _ 2 2 5 - 2 6 9 _ I re n a _
Mrowczynska_opr_M_Jakimowicz-1.pdf
5) Anna Wróblewska :Niezapomniana skuta mrozem noc, [w:]
„Z Zabłudowskiej Ziemi” nr
39/40, maj 1998, s. 5-6
6) : Kazimierz Szyłkiewicz: Relacja dotycząca egzekucji przeprowadzonych pod Zabłudowem
22 czerwca 1941 r., [w:] „Z Zabłudowskiej Ziemi”, nr 1, jesień
1991, s. 3-4.
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Panienko Najświętsza, powróć nas
z Sybiru do Ojczyzny Naszej!
Cezary Woch

Źródło zdjęcia: Halina Paszkowska
Nazywam się Halina Paszkow- szukiwało dom być może w poska i urodziłam się jako jedy- szukiwaniu broni którą Matka
naczka 1 sierpnia 1933 roku w wiedziona przeczuciem oddała
Warszawie. W 1937 roku wyje- wcześniej do nadleśnictwa. Zachaliśmy na wschód na Polesie, pakowali nas do sań i ruszyliśmy
do miejscowości Smolarnia w w mroźną noc do najbliższej stapowiecie Mikoszewicze w wo- cji kolejowej. Było do niej ze 3
jewództwie Łuniniec. Smolarnia kilometry, ale kluczyliśmy po
była niewielką osadą składającą innych wsiach zabierając kolejsię z 5 domów. Ojciec Julian Sza- ne rodziny. Za saniami pobiegł
tiłło ukończył kurs dla gajowych i nasz podwórzowy pies ale kiedy
rozpoczął pracę w tym zawodzie. zorientował się, że odjechaliśmy
Kiedy w 1939 roku wybuchła zbyt daleko, usiadł na śniegu i
wojna i na Polesie wkroczyła Ar- rozpaczliwie i żałośnie zawył.
mia Czerwona, Matka przeczu- Pewnie przeczuwał, że więcej już
wając nadciągające nieszczęścia się nie zobaczymy. Nie pamiętam
zaproponowała abyśmy wyjecha- jak nazywała się ta stacja, ale po
li do siostry Ojca do Skarżyska. dotarciu do niej zapakowali nas
Ojciec jednak który był człowie- do bydlęcych wagonów, zamknękiem spokojnym i dla wszystkich li drzwi od zewnątrz i transport
niezwykle życzliwym odpowie- ruszył. Ludzie płakali bo nie wiedział, że nikt nam nic nie zrobi dzieli gdzie nas wiozą, panowało
ponieważ nikomu nie szkodzi, przerażenie i wielka niepewność
zajmuje się tylko lasem, to jakoś co z nami będzie.
przeżyjemy. W czasie jakiegoś Transport zatrzymywał się raz
służbowego szkolenia skradzio- dziennie, otwierano drzwi, podano mu ubranie cywilne i do domu wano wodę, a jak jej nie było to
wracał w mundurze gajowego. śnieg. Wypuszczano na zewnątrz
Sowieci wzięli go za uciekiniera tylko kilka osób i cały czas nadz wojska i osadzili w areszcie. zorowano ich pod bronią. W tym
Sytuacja była groźna, ponieważ czasie ludzie ci starali się zdobyć
taki areszt mógł się zakończyć trochę drewna do żelaznego piewyrokiem śmierci. Ojciec był cyka który stał na środku wagodobrym człowiekiem którego nu. Jednak nie zawsze w miejscu
wszyscy lubili i szanowali. W gdzie stawał transport było drewpobliskiej miejscowości liczącej no. Sowieci z obawy czy nie zo300 domów mieszkańcy składali stała powiększona i czy nikt nie
podpisy pod petycją do sowiec- uciekł, sprawdzali każdorazowo
kich władz o Jego uwolnienie. wielkość wyrąbanej w podłodze
Po dwóch tygodniach zwolniono dziury która służyła do załatwiaOjca, ale wolnością nie cieszył nia potrzeb fizjologicznych. Posię zbyt długo, bo zaledwie 3 dni. woli mijały dni i tygodnie, a my
Czwartego dnia o świcie, 10 lu- jechaliśmy lasami których końca
tego 1940 roku do naszego domu nie było widać. Kiedy byliśmy
weszli sowieci i nakazali natych- już u kresu podróży transport komiastowe opuszczenie mieszka- lejowy zatrzymał się i przesadzonia. Ojca posadzili na krześle, a no nas na sanie. Nie było dróg, a
obok Niego stało dwóch uzbro- kolumna sań jedne za drugimi,
jonych sołdatów. Matka obudziła przemieszczała się zamarznięmnie i powiedziała, że musimy tymi korytami rzek. Straszna to
się pakować bo „wyjeżdżamy była podróż, pod płozami sań
do cioci”. Byłam mała, ale bar- trzaskał pękający lód i myślelidzo mnie to wszystko dziwiło. śmy, że to nasze ostatnie godziKiedy Matka musiała wyjść na ny. Dotarliśmy jednak do miejsca
dwór, sołdaci nie opuszczali Jej przeznaczenia którym były drewani na chwilę. Kilku z nich prze- niane baraki stojące na skraju
/

lasu. Od następnego dnia zaczęła
się mordercza praca przy wyrębie
drzew. Tatuś przy temperaturze
sięgającej -50 st. C codziennie
chodził po kilka kilometrów do
miejsca ścinki. Obowiązywały
normy. Jak ktoś je wykonał dostawał 400 gram kiepskiej jakości chleba, jak ktoś ich nie wykonał, tylko 200 gram. Mama ze
względu na problemy z sercem
nie pracowała i zajmowała się
tylko mną, a więc nie dostawała
żadnego przydziału chleba. Tatuś
nie był nawykły do ciężkiej fizycznej pracy i normy na ogół nie
wyrabiał. Póki mieliśmy jeszcze
resztki żywności z Polski głodu
nie było, z chwilą jednak kiedy
żywność ta skończyła się, zaczęliśmy głodowanie. W pobliżu
był kołchoz, ale aby się do niego
dostać trzeba było mieć specjalne pozwolenie którego i tak nikt
nie wydawał. Ludzie chodzili
tam nocą wymieniając na żywność wszyto co mieli: kołdry,
swetry, ubrania, pościel itp. Jeśli
„przemytnicy” zostali złapani,
zabierano im wszystko co mieli
ze sobą. Ludzie zaczęli umierać
z głodu, z wyczerpania, z zimna,
często „zasypiali” pod drzewami
w czasie wykonywania katorżniczej pracy. Sowieccy nadzorcy z
lekceważeniem i pogardą wyrażali się o Polakach. Jeden z nich
mawiał: „ja to bym wszystkich
Polaków wystrzelał jak sobaki”.
W 1941 roku sowieci
zrobili zebranie i powiedzieli zesłańcom, że mają starać się o rosyjskie obywatelstwo i otrzymają
rosyjskie paszporty . Po powrocie do baraków rozległ się straszny płacz i zapanowało niesamowite przygnębienie. Czyżbyśmy
Polski, ukochanej Ojczyzny nie
mieli nigdy już oglądać? Chwyciłam za grzebień i ojcowską
bibułkę do papierosów i na tym
„instrumencie” odegrałam „Jeszcze Polska nie zginęła…”…. , po
czym strasznie się rozpłakałam
wołając do Rodziców: „ ja chcę
do Polski, ja chcę do Polski…”.
Rodzice przytulali mnie i powtarzali, że teraz pojechać tam nie
możemy…. . Pomimo tej beznadziejnie ciężkiej sytuacji mój
Tatuś nie zapominał o tym aby
mnie uczyć. Nauczył mnie pisania i czytania, a również liczenia. Jednym z najważniejszych
„przedmiotów’ była jednak historia Polski. Kiedy trafiłam później
do ochronki, dano mnie od razu
do drugiej klasy, chociaż nigdy
wcześniej do szkoły nie chodziłam. W między czasie w związku
z napaścią Niemiec na Związek
Radziecki zmieniła się sytuacja
polityczna i Sowieci zaczęli mieć
inne problemy. Wszyscy zesłańcy zostali zwołani ponownie i
ku ich zaskoczeniu zakomunikowano im, że wybuchła wojna z Niemcami i że: „Jesteście
wolne grażdaniny, ujeżdżajcie
kuda chatitie”. Nie ukrywam, że
byliśmy tym faktem bardzo uradowani ponieważ sądziliśmy, że
wrócimy do Polski. Nie wiedzieliśmy wtedy jak bardzo się my-

liliśmy. Część z naszych została,
ale nas załadowano do pociągu
i tydzień po tygodniu wieziono
przez lasy, góry Uralu i stepy, do
południowo wschodniej Azji, do
Kazachstanu. Na jednej ze stacji której nazwy nie pamiętam
nakazano opuszczenie pociągu
przez wszystkich mężczyzn którym polecono pobranie wiader
i udanie się po prowiant. Kiedy
mężczyźni oddalili się, pociąg
ruszył i z zawrotną prędkością
zaczął oddalać się od stacji. Nie
wiem jaki był tego cel takiego
postępowania, czy wykolejenie
pociągu i zmasakrowanie kobiet
i dzieci, a samotnych mężczyzn
zabranie do katorżniczej pracy,
czy nastraszenie nas, trudno mi
cokolwiek powiedzieć. Ja z Mamusią siedziałam na jednej desce
trzymając się żelaznego okna, lu-

/

to, że trasę którą przebyliśmy w
ciągu pół dnia, pokonaliśmy z
powrotem w ciągu trzech dni…
. Ruszyliśmy w dalszą drogę, a
kiedy zatrzymywał się pociąg
podchodzili nieznani nam ludzie
i dawali co mogli: trochę chleba, zbożową kawę, czy wrzącą
wodę którą nazywali „kipitok”.
Nasza podróż do Kazachstanu
przerywana postojami w różnych
nieraz przypadkowych miejscach
trwała 9 tygodni . Część drogi
przebyliśmy statkami czyli „parachodami”, a na końcu naszej
niewolniczej podróży dotarliśmy
do kołchozu „Turmus” w rejonie
Czajan do których było około 8
kilometrów. Razem z Mamusią
i Tatusiem zamieszkałam tam z
dwoma polskimi i jedną żydowską rodziną.

Źródło zdjęcia: Halina Paszkowska

dzie płacząc powychodzili spodv
prycz i zgromadzili się na środku
wagonu, piec się przewrócił i tak
pędziliśmy przez pół dnia.
W końcu pociąg zatrzymał się
na dość dużej stacji. Pewien staruszek którego nie zabrano po
prowiant chodził po wagonach
w poszukiwaniu biało czerwonej
flagi którą jak twierdził należy
wywiesić po to aby pokazać, że
tu są Polacy. Po wywieszeniu
flagi wokół pociągu pojawiło się
mnóstwo rodaków którzy pytali „skąd i dokąd jedziecie?”, ale
my niestety nic nie mogliśmy
odpowiedzieć, bo sami nie wiedzieliśmy co z nami będzie dalej. Polacy mówili, że stoją na tej
stacji już trzy dni i postąpiono z
nimi dokładnie w taki sam sposób jak z nami z tym, że w końcu mężczyźni do nich dołączyli.
Oni również zastanawiali się
jaki był cel rozdzielenia rodzin.
Przeważała opinia, że chcieli
nas wywieźć na „białe niedźwiedzie” czyli po drodze uśmiercić
i pozbyć się „kłopotu”. Dlaczego do tego nie doszło, nikt z
nas nigdy się nie dowiedział. W
między czasie nasi mężczyźni
kiedy wrócili na stację zaczęli
dopytywać się co się stało z ich
rodzinami, zaczęli chodzić po lokalnych komendanturach z tym
jednoznacznym pytaniem. Na
nasze szczęście z niezrozumiałych dla nas powodów zawrócono transport i po trzech dniach
podróży byliśmy znowu razem.
Chciałabym zwrócić uwagę na

Przerażający GŁÓD!
Tatuś pracował w kołchozie kosząc zboże kombajnem. Tam
deszcz nie padał, a pola nawadniane były specjalnymi rowami
melioracyjnymi. W kołchozie
tym nie było wody po którą należało chodzić po kilka kilometrów. Początkowo otrzymywaliśmy pomoc z UNRY która była
amerykańską organizacją pomagającą ofiarom wojen. Dostawaliśmy ubrania i jedzenie, jednak
wkrótce ta pomoc z nieznanych
nam powodów całkowicie ustała
i zaczął się przerażający GŁÓD!
Bywało tak, że przez trzy dni nie
mieliśmy nic do jedzenia! Miejscowi Kazachowie początkowo
byli bardzo dla nas życzliwi,
częstowali jedzeniem, ale później przestali. Zaproponowali
Mamie pracę przy ręcznym mieleniu pszenicy. Do naszej lepianki przynieśli żarna na których
Mama mieliła ziarno. Zawsze
zostawiała garść zmielonej mąki
i robiła dla mnie proste jedzenie,
ot woda „zaklepana” mąką, ale
jak mi to wtedy smakowało…. .
Kazachowie wkrótce odkryli ten
„proceder”, zabrali żarna i kazali
przychodzić do pracy do ich domostw. W odległości około 150
kilometrów od nas generał Anders formował jednostki Wojska
Polskiego. Tatuś postanowił dostać się do tego wojska. Uszedł
jednak jedynie 100 kilometrów,
był osłabiony głodem, nogi miał
opuchnięte i pokaleczone i zamiast do wojska trafił do szpi-

www.ksi.btx.pl
tala. Dowiedzieliśmy się, że w
przydrożnym rowie niedaleko
naszego kołchozu zdycha koń.
Mama poszła tam razem z innymi i z tego konia powycinała co
tylko się dało. Po powrocie do
domu ugotowała to mięso bez
soli i zaniosła Ojcu do szpitala!
Aby dostać cokolwiek do jedzenia nosiłam Kazaszce wodę,
pomagałam w sprzątaniu, a czasami żebrałam… . Zbierałam z
ziemi wszystko co się nadawało
do jedzenia. Brakowało ubrań,
butów, pościeli. Mój cały ubiór
to było to co miałam na sobie…
. Kiedy Matka prała mi to odzienie siedziałam nago czekając, aż
wyschnie…. . Miałam wtedy 10
lat i w końcu zachorowałam na
tyfus. Kiedy gorączkowałam, w
marzeniach wracałam do naszego
domu w Polsce, głaskałam Mamę
po policzkach i mówiłam: „ Mamusiu, żeby tak do Polski wrócić,
chleba się najeść i umrzeć… „.
Ojciec wrócił ze szpitala, ale był
bardzo osłabiony i z czasem zaczął puchnąć z głodu. Był wtedy
marzec i na stepie zaczęły pojawiać się grzyby podobnie do
naszych pieczarek. Tatuś wziął
jakiś koszyk i poszedł w step aby
nazbierać tych grzybów. Nie było
go długo, bo cały dzień. Pod wieczór zaniepokojona Mama poszła
do lokalnego przedstawiciela sowieckiej władzy i zameldowała,
że mąż nie wrócił ze stepu. Ten
odpowiedział: „Co się martwisz?
Nazbiera grzybów, sprzeda i wróci, będziesz miała pieniądze!”.
Na drugi dzień Tatuś również nie
wrócił. Moja Mama wraz z sąsiadką rozpoczęły poszukiwania i
przez dziewięć dni przeszukiwały bezkresny step. Modliły się i
zaklinały rzeczywistość: „Dobra
duszo, zła duszo, daj jakiś znak”,
ale znaku żadnego nie było… .
Z odrobiny mąki kukurydzianej
którą dostała od sąsiadki Mama
ugotowała tzw. bałangę czyli
wodę „zaklepaną” mąką. Obie
zjadłyśmy po troszeczku pozostawiając resztę dla Ojca który
mógł się pojawić w każdej chwili. Kiedy obie wyszłyśmy z domu
w którym nie było drzwi, pies
kołchozowego urzędnika wdarł
się do naszego domu i zjadł porcję przeznaczoną dla Ojca. Kiedy
dowiedziałam się o tym zaczęłam strasznie rozpaczać z żalu,
że Ojciec nie będzie miał nic do
jedzenia. Dziesiątego dnia Mama
już nie wyruszyła na poszukiwania. Po piętnastu dniach Kazach
pasący owce znalazł Ojca. Leżał na lewym boku, nie miał już
nosa, oczu i uszu co było dziełem drapieżnych ptaków i stepowych zwierząt, a obok leżały
wyschnięte grzyby…. . Ciała nie
dało się już ruszyć i Kazachowie aby oszczędzić Matce tego
strasznego widoku, obsypali głowę Ojca ziemią. Następnie tak
jak leżał usypano mogiłę i obłożono czym tylko się dało. Myśmy z Matką aby uniemożliwić
jej zniszczenie przez pasące się
bydło i owce, wykopałyśmy rów
i na mogile postawiłyśmy krzyż.
Po tym smutnym pogrzebie wróciłyśmy do domu, a każdy następny dzień był walką z głodem
i walką o przeżycie. Kiedy było
już po żniwach, chociaż nie wolno było tego robić, poszłyśmy
na ściernisko nazbierać kłosów
zboża. Dlaczego nie wolno? Bo
nie i tyle! Niech zgnije, ale wziąć
nie można…. . Śpieszyłyśmy się
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bardzo, żeby nas nikt nie widział
i kiedy nazbierałyśmy woreczek
ziarenek ruszyłyśmy do domu.
Na nasze nieszczęście nadjechał
na koniu Kazach i zaraz zorientował się o co chodzi. Ku mojemu przerażeniu zaczął napierać
koniem na Mamę i kazał oddać
woreczek ze zbożem. Zabrał go
i z satysfakcją wysypał na drogę.
Upadłyśmy na kolana i błagałyśmy go, aby pozwolił nam zebrać
połyskujące ziarnka pszenicy,
lecz Kazach z upodobaniem końskimi kopytami tratował ziarno
wbijając je głęboko w ziemię.
Resztkami sił dotarłyśmy do
domu kolejny dzień pozostając
bez żadnej strawy. Zrozpaczona
Matka mówiła do mnie: niedaleko grób Ojca, a my wracamy
głodne do domu… Po tym wydarzeniu Matka powiedziała mi,
że w sytuacji kiedy nie mamy
co jeść i w co się ubrać, odda
mnie do „ochronki” prowadzonej przez Polaków w Sajramie w
odległości około 150 kilometrów
od naszego kołchozu. Ochronka
była sierocińcem gromadzącym
polskie sieroty i półsieroty z nadzieją na „przechowanie” i uratowanie tych dzieci. Kiedy tam
trafiłam obcięto mi warkocze
które sięgały do pasa, a czas pobytu wypełniony był ciężką jak
na nasz wiek pracą ale również i
nauką. Polscy nauczyciele robili
co mogli abyśmy jak najwięcej
dowiedzieli się o Polsce. Uczyliśmy się pisać, czytać i liczyć,
ale również były lekcje historii i
patriotyczne piosenki oraz wiersze których Rosjanie zakazali
nam śpiewać i recytować. Jedna
z takich „zakazanych piosenek”
miała następujące słowa które
doskonale pamiętam:

to wojsko maszeruje?
Pan Kapitan naprzód jedzie,
konik jego smutno idzie.
Mój konisiu, mój bułany, czemu
żeś tak zatroskany?
Turbuję się o swe życie, bo mnie
więcej nie ujrzycie.
Ujrzycie mnie leżącego, w szczerym polu zabitego… .
W dalekim polu jest cichy grób
Barwią się kwiaty u jego stóp
A w grobie krwawiąc świętymi
rany
Leży nasz polski żołnierz kochany
Młody żołnierzu spokojnie spij
Plon najcudniejszy wyrósł z Twej
krwi
I na wiek wieków Ojczyzna cała
Dała Ci serce i pamięć dała
Młody żołnierzu, spokojnie śpij
Bo jak do boju stanąłeś Ty
Tak cały naród stanie w potrzebie
Za kraj, za wolność, za grób
Twój i Ciebie.

Gdy po trzech latach z wojny
powracałem
i o swej Polsce śmiało rozmyślałem.
Zawsze smutny, zawsze zadumany,
aż raz stanąłem miedzy grobowcami.
Wtem usłyszałem jakiś głos spod
ziemi,
Co ty tu robisz między umarłemi?
Co ty tu robisz, czego się przechadzasz
I nam umarłym w spoczynku
przeszkadzasz?
Oddal się oddal od naszych Rodaków
Bo tu jest spoczynek rycerzy
Polaków!
Oddal się oddal, możeś cudzoziemiec?
Albo też Moskal albo też i Niemiec?
Więc ja ruszyłem , odchodzić już
miałem,
POLAKIEM jestem, śmiało zawołałem.
Wtem wyszedł rycerz zbrojny
okryty ranami
Wróć się, ach wróć się, proszę
cię ze łzami.
Co słychać z Naszą Polską ukochaną
Czy jest już wolną czy jeszcze
poddaną?
Bo kiedy ja żyłem w smutnym
stanie była
Garstka jej wiernych rycerzy
broniła.
Albo smutny wierszyk o Panu
Kapitanie i jego bułanym koniku,
a także drugi o młodym żołnierzu.
Miły wietrzyk powiewuje, skąd

Powrót do Polski
Chociaż było to również zakazane, lekcje odbywały się w języku ojczystym. Było tam 150
dzieci podzielonych na grupy
młodszych starszych i średnich
szkolników, mnie zaliczono do
średniaków. Dzieci pracowały w
pobliskim kołchozie przy zbiorze
bawełny. Kiedy maszerowaliśmy
czwórkami na plantację, pilnie
wypatrywaliśmy czy nie leżą
gdzieś ogryzki po zjedzonych
jabłkach. Kiedy Kazach rzucał
ogryzek, dzieci na wyścigi padały na kolana wyrywając go sobie
jedno drugiemu. Nikt nie jest w
stanie wyobrazić sobie ile ja tych
ogryzków zjadłam. Z głodu jedliśmy również ziarnka bawełny, chociaż były niesamowicie
gorzkie. „Oficjalnego” jedzenia
dostawaliśmy tyle aby tylko nie
umrzeć. Na śniadanie pół placka
kukurydzianego, na obiad zupa-woda i kilka pływających w niej
buraczków podane w glinianej
miseczce, oraz dwie łyżki stołowe kaszy kukurydzianej zalanej
jakimś olejem. Było tego bardzo
mało jak na jedenasto czy dwunastoletnie dzieci, ale było… . Po
powrocie do Polski bywało, że w
czasie obiadu do zupy wpadła mi
mucha, a ja z obrzydzeniem mówiłam Mamie, że tej zupy już jeść
nie będę…. . Mama natomiast
kiwając głową pomrukiwała pod
nosem: „Kazachstanu Ci trzeba…”. Jesienią wyrywaliśmy łodygi bawełny które z braku wody
ukorzenione były bardzo głęboko. Była to ciężka i wyczerpująca praca zupełnie nie odpowiednia dla tak małych dzieci, nikt z

/
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nas nie miał butów, a nogi były
wiecznie pokaleczone. Wyrwane
łodygi przeznaczone były na opał
do kuchni bo w pomieszczeniach
gdzie spaliśmy ogrzewania nie
było. W zimie dostaliśmy kalosze, pończochy i sweterki i było
to nasze całe wyposażenie. Surowe warunki życia powodowały,
że nawet małe dzieci uczyły się
zapobiegliwości. Staraliśmy się
zebrać chociaż trochę resztek
bawełny, na patyczkach przędłyśmy nić, a później robiłyśmy
jakieś skarpetki, rękawice itp. po
to aby wymienić to u Kazaszki na
garść prażonej kukurydzy lub cokolwiek do zjedzenia. Pamiętam,
że kiedyś przed stołówkę podjechał wóz zaprzężony w parę
wołów cały załadowany kapustą.
Cała sala to jest razem czternaście dziewcząt wybiegło do
tego wozu i każda z nas porwała
główkę kapusty. Obgryzałyśmy
te główki jak króliki….
W tej ochronce przebywałam

Źródło zdjęcia :Halina Paszkowska
ponad rok. Dyrektor ochronki
miał swoje biuro w Czymkiencie który był oddalony o około12
kilometrów i leży w południowej
części Kazachstanu od zachodu
sąsiadując z Uzbekistanem, a od
wschodu z Kirgistanem. Kiedy
pewnego dnia dyrektor przyjechał, uderzeniami w metalową
szynę wezwano nas na plac i uroczyście ogłoszono „koniec wojny” ! Cieszyliśmy się wszyscy,
niektórzy płakali ze szczęścia, a
chłopcy rzucali czapkami w górę,
zapanowała atmosfera nadziei na
powrót do Polski. W tym czasie
moja Matka udała się na spotkanie ze mną pokonując pieszo w
ciągu ponad dwóch tygodni 150
kilometrów. Spała samotnie w
stepie i niosła mi trzy „lepioszki”, takie małe kazachskie chlebki wypiekane na patelni. Kiedy
mnie zobaczyła myślała, że mam
suchoty, sama skóra i kości…. .
Wyciągnęła wtedy „lepioszki”
które w między czasie zdążyły
spleśnieć, ale zjadłam je łapczywie i bardzo mi smakowały… .
Byłam szczęśliwa, że Mama jest
już ze mną, a Jej udało się doraźnie dostać pracę stróża nocnego
przy stołówce z której korzystali
powracający z frontu ranni rosyjscy żołnierze. Z niecierpliwością
czekałyśmy na dalszy bieg wydarzeń, ale dopiero w marcu 1946
roku Rosjanie powiedzieli nam,
że możemy wyjechać do Polski
i dopiero wtedy Mama zabrała
mnie z ochronki. Życzliwi nam
ludzie zachęcali do pozostania,
bo teraz przecież głodu nie będzie, a po co jechać w nieznane?
Krążyły plotki, że na Ukrainie

tory są zaminowane i będą wysadzane transporty z powracającymi Polakami. Chęć powrotu była
jednak silniejsza niż niepewność
i strach. Przywieźli nas do Mankietu gdzie miał na nas czekać
transport. Było jednak odwrotnie, bo to my śpiąc na podłodze
w poczekalni dworcowej, czekaliśmy na niego ponad dwa tygodnie. W tym czasie dowożono
naszych rodaków z innych okolic południowego Kazachstanu.
Dziękowałyśmy Bogu, że będąc
na Syberii nie zmieniłyśmy obywatelstwa i posiadałyśmy polskie
paszporty, co było niezbędne dla
udowodnienia radzieckim władzom naszego polskiego pochodzenia. Nadszedł w końcu radosny dzień, że transport ruszył. Jechaliśmy w bydlęcych wagonach
w wielkiej ciasnocie, ale nikt nie
narzekał. Kto miał wywieszał
biało-czerwoną flagę, śpiewaliśmy piosenki i opowiadaliśmy
swoje przeżycia. Przy przejeżdżaniu przez Ukrainę komendant
pociągu wydał polecenie zakazujące jakichkolwiek rozmów po
polsku, oraz odmykania drzwi i
okien. Bałyśmy się, że udzielane
nam wcześniej przestrogi mogły
okazać się prawdziwe.
Na szczęście nic złego się nie stało i do Polski wróciłyśmy 1 maja
1946 roku jadąc transportem
składającym się z 64 wagonów
przez Przemyśl, Kraków, aż do
Poznania. Byłyśmy zmęczone,
wygłodzone, brudne ale szczęśliwe. W Poznaniu czekaliśmy
na bocznicy 3 dni po których
odłączono 10 wagonów które
skierowano do Krosna Odrzańskiego. Tam zakwaterowano nas
w PUR-rze gdzie otrzymaliśmy
żywność i ubrania. Po dwóch
tygodniach przewieziono nas
do Nietkowic gdzie mieszkam
do dnia dzisiejszego. Nie miałam
możliwości nauki w normalnym
trybie, ponieważ do szkoły chodziłam tylko w zimie, a w lecie
pasłam krowy. Gdy miałam 17
lat musiałam rozpocząć pracę zarobkową ponieważ Matka ciężko
zachorowała. Moje życie i to, co
w tak młodym wieku przeszłam,
bardzo różniło się od życia rówieśników. Lekarz stomatolog
jako ciekawostkę medyczną pokazywał innym lekarzom moje
uzębienie, ponieważ w wieku 18
lat miałam jeszcze zęby mleczne! Nie było to normalne, ale czy
normalna i „ludzka” była zsyłka na Syberię? Czy normalnym
było , że dziecko w okresie swojego dorastania nie widziało na
oczy „normalnego” chleba czy
mleka, o mięsie nie mówiąc? W
moim sercu i podświadomości na
zawsze pozostał obraz tej niewyobrażalnej nędzy i głodu, a również lęk aby tam nie wrócić… .
Często zadaję sobie pytanie: „za
co i dlaczego?” Mnie, mojej
Matce i niewielu innym cudem
udało się przeżyć i do Polski wrócić. Ile jednak ludzkich istnień
wyczerpanych katorżniczą pracą
i głodem, cichutko i bez rozgłosu
na zawsze odeszło? Ile polskiej
krwi nasz wróg odwieczny rozlał na rosyjskiej ziemi, a ile ciał
użyźniło tą okrutną ziemię? Nie
zliczysz krzyży którymi jest step
usłany, nie obejmiesz krzywdy,
żalu i cierpienia i nie zliczysz łez
wylanych….
Od redakcji: p/w artykuł autor
wcześniej opublikował na stronie
: : http://sycowice.eu./.
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Kornel Ujejski.
Wielki zapomniany rodem z Podola
Bogusław Szarwiło

/ Tablica pamiątkowa w koś. św. Andrzeja klasztoru OO.Bernardynów we Lwowie.

25 października 1897 w kościele
Bernardynów we Lwowie odsłonięto tablicę upamiętniającą
Kornela Ujejskiego, które ufundowało Stowarzyszenie Rękodzielników Lwowskich „Gwiazda”. Została ona wykonana w
pracowni Juliana Markowskie-

go, napisy i emblematy stworzył
Ludwik Makolondra. (Kronika.
Zmarli. „Nowa Reforma”, s. 2, Nr
277 z 19 czerwca 1907.) Zamilkł,
przepadł całkowicie w świadomości pokoleń poetyckich wstępujących w życie po odzyskaniu niepodległości. Ale któż wspominał

wtedy Lenartowicza, Konopnicką,
Syrokomlę... Byli to, ot poczciwi
hreczkosieje poetyccy, biedacy,
parafialni pieśniarze straconych
okolic, tak marnie wyglądający
na tle uwielbianych idolów i powielanych wzorców poezji «europejskich» – taki sąd o miejscu w
poezji Kornela Ujejskiego wygłosił przed laty Bogdan Ostromęcki
(Ostromęcki B., Lirnicy trubadurzy i tyrteje, Warszawa 1973, s.
161) . I trudno się z nim nie zgodzić. Bo niby z czym młodemu,
ale pewnie i średniemu pokoleniu
kojarzy się to nazwisko?

już jako kilkuletni chłopiec próbował swoich sił w poezji. Zafascynowany twórczością swoich
wielkich poprzedników starał się
jednak zawsze zachować samodzielność twórczą i artystyczną,
nie ulegając obcym wpływom.
Debiutował poematem Maraton,
odczytanym w 1845 na wieczorze literackim u Adama Kłodzińskiego. Z lat 1840–1845 pochodzi
wczesna twórczość, zebrana w
tomiku w 1848 roku „Kwiaty bez
woni”. Zarażony patriotycznymi
ideami, zaangażował się w działalność konspiracyjną. Brał udział

Kornel Ujejski urodził się 12
września 1823 r. w Beremianach
na Podolu. Był dzieckiem Erazma i Ludwiki z Wolańskich,
małżonków Ujejskich. Pochodził
z zamożnej rodziny szlacheckiej,
która w roku 1839 przeprowadziła się w okolice Lwowa. Młody
Kornel początkowo uczył się w
domu, następnie od 1831 pobierał
nauki w gimnazjum w Buczaczu
u OO. Bazylianów. Późnej podjął
studia na Akademii Lwowskiej,
gdzie poznał m.in. Leszka Dunina-Borkowskiego i Wincentego
Pola. W 1844 roku wraz z kuzynem Wiktorem Wiśniewskim
udał się do Warszawy, gdzie przy
pomocy Augusta Bielowskiego,
nawiązał kontakt z Kazimierzem
Wóycickim, ten z kolei doprowadził do jego spotkania z Teofilem
Lenartowiczem,
Napoleonem
Leonem Łubieńskim oraz Augustem Wilkońskim. Znajomości te
w znaczący sposób wpłynęły na
przyszły dorobek literacki. Jednak warto zauważyć, że Ujejski

w pracach przygotowujących
powstanie w 1846 roku (Wiosna
Ludów). Jego najbardziej znanym
utworem jest pieśń „Z dymem
pożarów” z 1846, która stała się
nieoficjalnym hymnem późniejszego powstania styczniowego
(1863 r.). W 1847 roku wyjechał
przez Belgię do Paryża, gdzie
miał sposobność poznać Adama
Mickiewicza, Józefa Bohdana
Zalewskiego, Fryderyka Chopina,
a także zaprzyjaźnić się z Juliuszem Słowackim. Uczęszczał na
wykłady w Sorbonie i w Collège
de France. W roku 1848 uczestniczył w rewolucji lutowej w Paryżu. W maju powrócił w rodzinne
strony, na wieść o rewolucjach w
Berlinie i Wiedniu. Brał udział w
rewolucji lwowskiej w dniach 1-2
listopada 1848 roku. W 1849 roku
ożenił się z Henryką z domu Komorowską. Po ożenku z hrabianką Henryką Komorowską, wziął
w dzierżawę od gminy lwowskiej
majątek Zubrza wraz z Sichowem
i Pasiekami Miejskimi, gdzie za-

czął wieść życie ziemiańskie. Rok
później wraz z małżonką ufundował w Pawłowie, do dziś tam
istniejący, pomnik upamiętniający zniesienie przez władze
austriackie pańszczyzny. Był
też fundatorem cerkwi. Od 1857
współpracował z „Dziennikiem
Literackim”. Z Zubrzy Kornel
Ujejski przeniósł się ostatecznie
do Pawłowa pod Radziechowem.
Tam ufundował odbudowę spalonego kościoła w Pawłowie (na
świątyni do dnia dzisiejszego fakt
ten upamiętnia pamiątkowa tablica). W 1863 działał w kręgach
konspiracji galicyjskiej, m.in. w
Bratniej Pomocy. Po upadku Powstania Styczniowego poeta zajął
się działalnością publicystyczną,
a nawet przez pewien czas (18771878) był posłem Rady Państwa
w Wiedniu, to jednak znany jest
głównie ze swoich utworów. Był
bowiem kontynuatorem romantycznego nurtu w poezji, „ostatnim wajdelotą” wielkiej poezji
romantycznej. Wśród zbiorów
poezji Ujejskiego wymienić należy: oprócz wspomnianego wyżej poematu „Maraton” (1845
r.), zawierającego aluzje patriotyczne do współczesnej poecie
Polski, „Pieśni Salomona” (1846
r.), „Skargi Jeremiego” (1847
r.), „Kwiaty bez woni” (1848 r.),
„Zwiędłe liście” (1849 r.), „Melodie biblijne” (1852 r.), „Dla
Moskali” (1862 r.), „Tłumaczenia
Szopena” (1866 r.), będące próbą
poetyckiego przełożenia muzyki.
Poeta poprzez swoje utwory wlał
moc w ducha Narodu. W chwilach krwawych nieszczęść Ojczyzny, w dobie najcięższej boleści,
rozbudził w nim wiarę w sprawiedliwość Bożą, jak również nie pozwolił mu poddać się zwątpieniu.
Pieśni jego wskrzesiły w sercach
Polaków świętą iskrę miłości Ojczyzny, ducha poświęcenia i zapał
do wzniosłych czynów.
Uczestniczył w uroczystościach
patriotycznych,
wygłaszając
mowy, m.in. na pogrzebie Artura
Grottgera. W 1868 za wiersze z
cyklu “Do Moskali”, poświęconego oficerom rosyjskim, którzy popierali naród polski w dążeniach
niepodległościowych, władze wytoczyły mu proces sądowy. Został
skazany na 8 dni aresztu i grzywnę
w wysokości 40 zł. Władze nakazały konfiskatę twórczości poety.
Warto zapamiętać, że był członek
honorowym Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w
Rapperswilu od 1893 roku. Ostatnie lata życia Ujejskiego związane są z Pawłowem, gdzie w roku
1883 odwiedził drugiego syna,
Romana. Tutaj umarł i zgodnie z
wolą został pochowany na miejscowym cmentarzu. Zmarł 19
września 1897 roku w Pawłowie
koło Lwowa. Jego śmierć okryła
cały kraj wielką żałobą. Na po-
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jako geniusza poetę, ale i jako
człowieka, bo on nam się wżył
w dusze nasze, bo nam się z nim
zdawało, że on do nas, do Lwowian, więcej niż do innych należy”. Pochowano go w Pawłowie
w niemurowanym a wykopanym
grobie. Po latach synowie poety
ustawili na grobie sarkofag z monolitu piaskowcowego z krzyżem
i inskrypcjami. Wykonano go najprawdopodobniej w warsztacie
lwowskim. Obok spoczęła również jego żona. Warto przy tym
dodać, że dom Ujejskich został
spalony w 1944 przez ukraińskich żołnierzy dywizji SS-Galizien (Edward Prus: „ SS-Galizien
patrioci czy zbrodniarze?” Wydawnictwo NORTOM Wrocław
2008, s. 14 )

grzebie proboszcz radziechowski
ks. kanonik Skalski w gorących,
serdecznych słowach długoletni
spowiednik nieboszczyka żegnał
odchodzącego na wieczny spoczynek poetę, którego zgon obudził „żal powszechny, gdzie tylko
biją polskie serca”. Pamięć zmarłego uczczono również na posiedzeniu rady miasta Lwowa, gdzie
prezydent Lwowa dr Małachowski powiedział m.in.: „W cięż-

kiej żałobie, w głębokim smutku
się zgromadzamy. Zgasł Jeremi,
wieszcz nasz, co proroczym głosem koił nas w żalu, zagrzewał w
boju, przyszłości drogi nam wskazywał. Zgasł piewca narodu, drogi całej Polsce, a przez nas tym
więcej ukochany, bo żył z nami i
tworzył wśród nas - bo gród nasz
i jego okolice cieszyły się nim
długie lata, bośmy go osobiście
znali, kochali, wielbili nie tylko

8 grudnia 1901 przy ulicy Akademickiej we Lwowie stanął
pomnik Kornela Ujejskiego,
autorstwa Antoniego Popiela.
Po wkroczeniu do miasta Armii
Czerwonej pomnik podzielił los
mieszkańców Lwowa i jak oni został z niego wyrzucony. Po kilkuletniej tułaczce, ostatecznie trafił
w listopadzie 1956 r. do Szczecina, gdzie został postawiony „po
cichu”, w samym centrum miasta nieopodal Bramy Portowej,
a przecież cytat na cokole tego
pomnika – „Narodzie mój, bądź
szczęśliwy” – można odczytać
jako testament poety. 9 grudnia
2006 r., tj. prawie dokładnie w
50. rocznicę przybycia pomnika
do Szczecina i 105. rocznicę jego
pierwszego odsłonięcia we Lwowie. Na podsumowanie warto
powiedzieć, że poezja Ujejskiego
pozostanie drogim klejnotem w
skarbcu narodowych pamiątek z
wieku niewoli i niedoli, da Bóg,
następnym pokoleniom doda siły

i pokrzepienia – jak pisał sam autor. I o tym drogim klejnocie w
skarbcu narodowych pamiątek
z wieku niewoli i niedoli, jak nazwał cytowany autor twórczość
Kornela Ujejskiego, ku pokrzepieniu serc i pogłębianiu miłości
do Ojczyzny i Ziemi Rodzinnej
nie mogą zapominać następne
pokolenia rodaków.
Źródła:
1) Piotr Czartoryski-Sziler :”

Wielcy zapomniani Kornel Ujejski - piewca narodowy”
http://www.lwow.com.pl/na szdziennik/ujejski.html
2) Kornel Ujejski- https://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Ujejski
3) Robert Grzybowski: „Publiczny oskarżyciel narodu – Kornel
Ujejski „ http://www.liceumxv.
edu.pl/artykuly/Grzybowski_4.pdf

ŚLADAMI SŁÓW SKRZYDLATYCH
RZECZ
O
BOŻENIE
RAFALSKIEJ
Aleksander Szumański

Lutnią obudziłaś drzemiący
świat
I w jednej struny chwili
Stałaś się opoką dźwięku
Byłaś i trwałaś wiernie
Swojej Ojczyźnie, Miastu swemu
Semper fidelis Tyś zwieńczona
I w Trójcy Świętej Jedynemu
Nie odeszłaś, jesteś z nami
W Twoim Lwowie, w Twoim Wilnie
Twoja jest tylko Pieśń nad Pie-

śniami
Pierwsza miłosna Pieśń nad
wszystko
Przed laty, pewnego czerwcowego popołudnia zostałem zaproszony do Radia Lwów na
prezentację książki „Fotografie
polskie”. Radio Lwów nie było
mi obce, tutaj przecież przeżyłem swój debiut literacki wierszem w 1941 roku. Wiersz wygłoszony był wówczas wyjątkowo w języku polskim przez zna-

nego lwowskiego aktora, jako,
iż Lwów znajdował się pod sowiecką okupacją, a działo się to
tuż, tuż, przed napadem wojsk
niemieckich 22 czerwca 1941
roku. Ukończyłem wówczas 10
rok życia.
Gdy po prezentacji „Fotografii
polskich” owego czerwcowego
popołudnia wyszedłem ze studia, zastałem w pomieszczeniach kilka osób, a wśród nich
dwie panie, Bożenę Rafalską,
wówczas już redaktor naczelną
„Lwowskich Spotkań” w ożywionej rozmowie z moją żoną
Aliną Borkowska - Szumańską.
Gdy podszedłem z dumą się
przywitać i przedstawić Bożence, okazało się, iż panie wcale
nie rozmawiały o mojej poezji,
prezentowanej przed chwilą,
lecz o...kotach. Okazało się, iż
obydwie panie są entuzjastkami tych zwierzątek i ze studia,
zaproszeni zostaliśmy przez
Bożenę do jej redakcji przy ul.
Rylejewa 9.
Bożena Rafalska urodziła się w
1949 r. we Lwowie. Ukończyła polską szkołę im. Marii Ko-

nopnickiej we Lwowie. W 1975
r., po studiach polonistycznych
w Instytucie Pedagogicznym w
Wilnie została na Litwie, rozpoczęła pracę w jedynej wówczas
w Związku Radzieckim polskiej
gazecie - „Czerwonym Sztandarze”. Przez jakiś czas była redaktorką pisma Związku Polaków na
Litwie „Nasza Gazeta”. W końcu
lat osiemdziesiątych XX wieku,
w okresie odrodzenia polskości
na Ukrainie, wróciła do rodzinnego Lwowa i korzystając z doświadczeń wileńskich stała się
pomysłodawczynią i założycielką pierwszej polskiej gazety na
Ukrainie - „Gazety Lwowskiej”.
Przez dziesięć lat była jej redaktor naczelną. Nadała gazecie
unikatowy charakter i niepowtarzalny klimat, wiążąc polskość
z uniwersalną tradycją Lwowa.
W 2001 r. założyła miesięcznik
„Lwowskie Spotkania”, poświęcony głównie kulturze, sztuce i
życiu artystycznemu Polaków we
Lwowie, na ziemi lwowskiej i na
Ukrainie.
Była wielką miłośniczką poezji
Zbigniewa Herberta i przyjaciół-

ką całej Rodziny tego Wielkiego
Poety, lwowianina. W październiku 2004 roku wydała numer
specjalny „Lwowskich Spotkań”
„Zbigniew Herbert i Lwów wydanie specjalne w 80 rocznicę
urodzin Poety 1924-2004”. Nasz
kolega redakcyjny Mariusz Olbromski napisał niepowtarzalny
tekst „ Poeta wierności”, będący
bogatym studium życia i twórczości tego Poety. „Poeta wierności”
Mariusza Olbromskiego stanowi
uniwersalny zapis historiograficzny i monograficzny, w wielu
wątkach całkowicie nieznany, zapewne już służący polskim historykom jako dokument bezcenny.
Bożena Rafalska w tym numerze
specjalnym zaprezentowała kilka zupełnie nieznanych utworów
Poety, jak również bogaty tekst
monograficzny „Powrót do Miasta Dni Zbigniewa Herberta we
Lwowie (16 -17 marca 2002 r.)”.
Rafalska w owym tekście pisze
m. in: ...”Był to symboliczny powrót poety do miasta w którym
się urodził, miasta, które wywarło przemożny wpływ na jego życie i stało się jednym z motywów
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trwale obecnych w jego twórczości...W czasie sesji o Zbigniewie
Herbercie mówili Polacy i Ukraińcy, naukowcy i przyjaciele poety...część literacką, recytacjami
sesji naukowej na Uniwersytecie
Lwowskim wzruszająco zakończyli recytacjami poezji Herberta mali aktorzy teatru „Baj”,
działającego przy szkole nr 10
(szkoła św. Marii Magdaleny), a
prowadzonego przez wielce zasłużoną nauczycielkę i polonistkę - Marię Iwanową...Wieczorem
w Baszcie Prochowej (obecnie
Klub Architektów) odbył się koncert przy świecach, w czasie którego poezję Herberta oraz jego
duchowych przyjaciół Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Tadeusza
Gajcego, śpiewał Piotr Szczepanik...”Nigdy bym nie pomyślał, że
będę śpiewał poezję mojego mistrza dla lwowskiej publiczności”
- powiedział poruszonym głosem
Piotr Szczepanik...W niedzielę 17
marca - drugi dzień uroczystości
herbertowskich - rozpoczął się
mszą świętą odprawioną przez
Jego Eminencję ks. kard. Mariana
Jaworskiego w kościele św. Antoniego na Łyczakowie, gdzie Zbigniew Herbert został ochrzczony
w 1924 roku...Był to kościół parafialny Herbertów, gdzie mieszkali
w jego najbliższym sąsiedztwie,
a babcia Herberta „przenajświętsza babcia, Maria z Bałabanów,
Maria Doświadczona”, należała
do trzeciego zakonu franciszkańskiego i właśnie do św. Antoniego chodziła się modlić. Ksiądz
Kardynał w niezwykłym kazaniu
powiedział o poecie: „Twórczość
Zbigniewa Herberta jest świadectwem wiary w porządek wartości,
a zarazem ich obroną...Głosi ona
wartości nieprzemijające, które
trzeba razem z nim odkrywać i
realizować...”....Po mszy św. tablice upamiętniające chrzest Zbigniewa Herberta odsłoniła siostra
poety Halina Herbert-Żebrowska,
a poświęcenia dokona Ksiądz
Kardynał’...”.
Bożena Rafalska we Lwowie inspirowała i realizowała ważne
projekty kulturalne, takie jak opisane „Dni Zbigniewa Herberta”,
polsko-ukraińskie wydanie jego
poezji, czy upamiętnianie miejsc
we Lwowie związanych z poetą.
Uczestniczyła w Festiwalach
Kultury Polskiej na Ukrainie,
zajmowała się promocją młodych twórców polskich: poetów,
fotografów, malarzy, literatów.
Inspirowała szereg działań kulturalnych służących współpracy
polsko-ukraińskiej, czego najlepszym dowodem jest bogata seria
literatury polskiej w tłumaczeniu
na język ukraiński, wydana przez
Wydawnictwo Kamieniar ze
Lwowa, z którym współpracowała. Była założycielką i członkinią
zarządu Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych,
członkiem Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie oraz
Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie. Prowadziła we Lwowie
polską galerię „Własna strzecha”,
która stanowi niezwykle ważne
miejsce na polskiej mapie kulturalnej tego miasta.
W Wilnie miała wielu przyjaciół.
Kilka lat temu, kiedy zachorowała i potrzebne były pieniądze na
operację i leczenie, przyjaciele
zorganizowali pomoc. Odbył się
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wówczas między innymi wieczór
poetycko-muzyczny pod tytułem
„Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów” w wykonaniu aktorów
Teatru Polskiego w Wilnie.
W tym miejscu należy wspomnieć o wspaniałej książce
autorstwa Bożeny Rafalskiej
i Mariusza J. Olbromskiego „
Śladami słów skrzydlatych...pomniki pisarzy i poetów polskich
na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej” wydanej
nakładem Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej. W jednym z
następnych numerów „Kuriera
Galicyjskiego” opracuję krytykę
literacką tego wspaniałego dzieła.
Z Bożenką przyjaźniliśmy się
serdecznie, zostałem stałym korespondentem „Lwowskich Spotkań”. Bożena odwiedzała nas
w Krakowie każdego miesiąca,
wydając gazetę w Przemyślu,
przyjeżdżała do Krakowa do nas
i do naszych siedmiu domowych
kotków. Chodziliśmy na krakowskie spacery, głównie na Planty i
na Wawel.
Gdy kolejny raz umawialiśmy
nasze spotkanie, Bożena zapytała
mnie fragmentem mojego wiersza: ...”dwa miasta otrzymałeś
w darze, a które piękniejsze, czy
Lwów katedrą marzeń, czy groby
królewskie...”?
Pamiętam, gdy w roku 2009 zapytała mnie, dlaczego dotąd nie
napisałem niczego o rotmistrzu
Witoldzie PIleckim? Nadarzyła
się wówczas znakomita okazja
odsłonięcia popiersia Rotmistrza w krakowskim parku dra
Henryka Jordana. Napisałem
wówczas reportaż o Rotmistrzu
„Pieśń o fladze w hołdzie Rotmistrzowi” pomieszczonym w
„Lwowskich Spotkaniach” nr 5
2009 r.
Gdy przyjeżdżałem do Lwowa,
zawsze w Galerii Sztuki na Rylejewa 9 Bożena organizowała
moje spotkania autorskie. Zamieszczała również w „Lwowskich Spotkaniach” cykliczne
teksty o moich spotkaniach z
poezją jako stałą rubrykę. zatytułowaną „Czwartkowe wie-

czory przy świecach - spotkania
z poezją Aleksandra Szumańskiego”.
Redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego” Marcin Romer zaproponował mi wydanie numeru
specjalnego o mojej twórczości
np. o „ Czwartkowych wieczorach przy świecach - spotkania z
poezją Aleksandra Szumańskiego” u Bożeny Rafalskiej”
To wielka strata dla Polski, dla
nadziei, niepodległości, suwerenności i zapominanej kultury
kresowej. Bożena Rafalska, absolwentka studium dziennikarstwa Uniwersytetu w Wilnie,
jako pierwszy krok w powojennej
rzeczywistości Lwowa reaktywowała „Gazetę Lwowską”, będąc
jej naczelną redaktor przez wiele
lat. Później założyła we Lwowie
niepowtarzalne „Lwowskie Spotkania”, ukazujące się miesięcznie, będące skarbnicą wiedzy o
kulturze kresowej. Prywatnie,
była naszą wieloletnią przyjaciółką na tzw. dolę i niedolę. Obdarzała mnie wielokrotnie zaszczytami występów autorskich w jej
redakcji „Lwowskich Spotkań”
przy ul Rylejewa 9 (Badenich 9).
Miałem zaszczyt reprezentować
Bożenę Rafalską, jako dziennikarz „Lwowskich Spotkań” na
corocznym „Światowym Forum
Mediów Polonijnych” rozpoczynających się każdego roku w Tarnowie, organizowanych przez redaktora Stanisława Lisa, prezesa
Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią. Głośne stało się wystąpienie red. Bożeny Rafalskiej
w Senacie RP gdy zwróciła sie do
Macieja Płażyńskiego o zwiększenie pomocy dla wschodnich
mediów polskich.
Pogrzeb Bożeny Rafalskiej odbył
się w czwartek 26 marca 2015
roku we Lwowie.
WSPOMNIENIA „WILNOTEKI” ODESZŁA BOŻENA RAFALSKA
LEGENDARNA BOŻENA RAFALSKA NIE ŻYJE
W poniedziałek, 23 marca, we

Lwowie odeszła na zawsze śp.
Bożena Rafalska, wileńsko-lwowska dziennikarka, animatorka życia kulturalnego
Polaków we Lwowie. Mistrzyni
dziennikarskiego pióra, całym
swym życiem służyła społeczności Polaków pozostawionych za
wschodnią granicą na Kresach,
na zawsze łącząc swoją szaloną
dziennikarską energią Wilno i
Lwów. Odeszła w wieku 66 lat,
po ciężkiej chorobie.
Bożena Rafalska urodziła się w
1949 r. we Lwowie. Ukończyła
polską szkołę im. Marii Konopnickiej we Lwowie. W 1975 r.,
po studiach polonistycznych w
Instytucie Pedagogicznym w
Wilnie została na Litwie, rozpoczęła pracę w jedynej wówczas
w Związku Radzieckim polskiej
gazecie - „Czerwonym Sztandarze”. Przez jakiś czas była
redaktorką pisma Związku Polaków na Litwie „Nasza Gazeta”. W końcu lat osiemdziesiątych XX wieku, w okresie odrodzenia polskości na Ukrainie,
wróciła do rodzinnego Lwowa
i korzystając z doświadczeń wileńskich stała się pomysłodawczynią i założycielką pierwszej
polskiej gazety na Ukrainie
- „Gazety Lwowskiej”. Przez
dziesięć lat była jej redaktor
naczelną. Nadała gazecie unikatowy charakter i niepowtarzalny klimat, wiążąc polskość
z uniwersalną tradycją Lwowa.
W 2001 r. założyła miesięcznik „Lwowskie Spotkania”,
poświęcony głównie kulturze,
sztuce i życiu artystycznemu
Polaków we Lwowie, na ziemi
lwowskiej i na Ukrainie.
We Lwowie inspirowała i realizowała ważne projekty kulturalne, takie jak „Dni Zbigniewa
Herberta”, polsko-ukraińskie
wydanie jego poezji, czy upamiętnianie miejsc we Lwowie
związanych z poetą. Uczestniczyła w Festiwalach Kultury
Polskiej na Ukrainie, zajmowała się promocją młodych
twórców polskich: poetów, fotografów, malarzy, literatów.
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Inspirowała szereg działań
kulturalnych służących współpracy polsko-ukraińskiej, czego najlepszym dowodem jest
bogata seria literatury polskiej
w tłumaczeniu na język ukraiński, wydana przez Wydawnictwo Kamieniar ze Lwowa, z
którym współpracowała. Była
założycielką i członkinią zarządu Lwowskiego Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych,
członkiem Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie oraz
Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie. Prowadziła we
Lwowie polską galerię „Własna strzecha”, która stanowi
niezwykle ważne miejsce na
polskiej mapie kulturalnej tego
miasta.
W Wilnie miała wielu przyjaciół. Kilka lat temu, kiedy
zachorowała i potrzebne były
pieniądze na operację i leczenie, przyjaciele zorganizowali
pomoc. Odbył się wówczas między innymi wieczór poetycko-muzyczny pod tytułem „Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów” w wykonaniu aktorów
Teatru Polskiego w Wilnie.
Msza święta za duszę zmarłej
została odprawiona, 27 marca
2015 roku (w piątek) o godz.
18.00, w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Wilnie.
Odejście Bożeny Rafalskiej to
ogromna strata dla spraw polskich na Kresach. Cześć jej pamięci!
Opracował Aleksander
mański

Szu-

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/nie-zyje-bozena-rafalska
http://www.aleszum.btx.pl/
index.php/publikacje/1466sladami-slow-skrzydlatychrzecz-o-bozenie-rafalskiej-2
http://www.aleszum.btx.pl/
index.php/publikacje/1467czwartkowe-wieczory-bozenyrafalskiej-przy-swiecach
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Jarosławska Księga Kresowian

/ Rodzina Romankiewiczów. Zdjęcie z lat 30. W środku Leontyna i Julian, na lewo syn Adam, na prawo syn Kazimierz,
poniżej syn Andrzej

Leontyna Romankiewicz z d. Stachurska przyjechała do Jarosławia
z Zaleszczyk (woj. tarnopolskie)
w czerwcu 1945 r. z dwoma synami: Andrzejem (lat 15) i Romualdem (lat 5). Osiedlenie się w Jarosławiu nie było przypadkowe. W
mieście tym mieszkali stryjeczni
bracia jej zmarłego w 1942 roku
męża - Juliana. Julian Romankiewicz (ur. 1896 r. w Radymnie) pod koniec pierwszej wojny
światowej, w obliczu odzyskiwania przez Polskę niepodległości,
opuścił armię austriacką, razem
ze swoim przyjacielem Bronisławem Stachurskim, pochodzącym
z Zaleszczyk.
Julian (foto po prawej) przyrzekł
przyjacielowi, że kiedy powojenna sytuacja się ustabilizuje, ożeni
się z jego siostrą Leontyną. Osiedlił się więc w Zaleszczykach i
podjął pracę jako nauczyciel (miał
ukończone seminarium nauczycielskie). Będąc porucznikiem
rezerwy, został w Zaleszczykach
komendantem
Stowarzyszenia
„Sokół”. Z potrzeby serca i wierny przyrzeczeniu ożenił się z Leontyną. Zamieszkali w szkole. Na
świat przyszło kolejno czterech
synów: Kazimierz, Adam, Andrzej, Romuald. Do Zaleszczyk
przyjechały także dwie siostry Juliana. Lesława Zielińska, która do
chwili wybuchu wojny prowadziła pensjonat „Janina”. Po wojnie
nie zdecydowała się na „repatriację” i pozostała w Zaleszczykach
wraz z córką Krystyną. Druga
siostra Janina Jankowska podjęła pracę jako nauczycielka we
wsi Słone pod Zaleszczykami.
W 1942 r. została razem z mężem zamordowana przez ukraińskich nacjonalistów. Leontyna i

Julian marzyli o własnym domu.
Za zgromadzone oszczędności
kupili działkę budowlaną. Chcieli, by ich dom w przyszłości był
miejscem letniego wypoczynku
dla całej rodziny, tej spoza Zaleszczyk. Warto nadmienić, że
Zaleszczyki położone na granicy
polsko-rumuńskiej, otoczone z
trzech stron Dniestrem. W okresie
międzywojennym były jednym z
najmodniejszych kurortów Polski. Łagodny śródziemnomorski
klimat oraz szerokie piaszczyste
plaże przyciągały rzesze letników
nie tylko z całej Polski, ale tak-

że z innych europejskich państw.
W Zaleszczykach odpoczywał w
1933 r. Józef Piłsudski, często gościły tu Maria Dąbrowska i Maria Pawlikowska – Jasnorzewska.
Po wkroczeniu na Kresy wojsk
sowieckich w październiku 1939
r. wzmogły się prześladowania
Polaków. Rodzina Romankiewiczów została przeznaczona do
wywózki na Sybir. Na szczęście
udało im się uciec z Zaleszczyk
i ukryć na wsi. Leontyna i Julian
wraz z synami wrócili do Zaleszczyk w 1941 roku, kiedy miasto
znalazło się pod okupacją niemiecką. Chcąc chronić swego najstarszego syna Kazimierza przed
represjami ze strony Niemców,
podjęli decyzję wysłania go do
Warszawy, gdzie mieszkała siostra Juliana – Czesława Chmaj z
mężem. W Warszawie Kazimierz

na tajnych kompletach ukończył
gimnazjum, a następnie podjął
studia prawnicze. Bardzo szybko
włączył się w działalność niepodległościową – służył w 135. Plutonie Armii Krajowej VII Zgrupowania „Ruczaj”, przyjmując
pseudonim „Dym”. Kiedy 1 sierpnia 1944 r. wybucha Powstanie
Warszawskie, zadaniem bojowym
135. Plutonu było zdobycie gmachu byłego Departamentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych przy ul. Marszałkowskiej.
Po zaciętej walce powstańcy
zdobyli gmach. Niemcy przystąpili do kontrataku i wobec przedłużającego się ostrzału podpalili
budynek. W pożarze zginęło trzydziestu żołnierzy z Plutonu, m.in.
Kazimierz Romankiewicz i jego
kuzyn Kazimierz Chmaj. Szczątki poległych spoczywają we
wspólnej mogile na Wojskowych
Powązkach w Warszawie. W Muzeum Powstania Warszawskiego
nazwisko Kazimierza Romankiewicza znajduje się w Murze Pamięci pod Kolumną 170 poz. 47.
Tymczasem w 1942 r. Zaleszczyki znowu zajęli Sowieci. Julian
coraz bardziej podupadał na zdrowiu (ischias), doszło do zatoru
żylnego. Zmarł 27.12.1942 roku.
Został pochowany na cmentarzu
w Zaleszczykach. Syn Adam, który jeszcze przed wybuchem wojny przeszedł przeszkolenie wojskowe, został wcielony do Armii
Berlinga – do 2 Pułku Łączności
I Armii Wojska Polskiego. Znalazł się nad Wisłą, gdy Warszawa
krwawiła w Powstaniu. Podobnie
jak inni polscy żołnierze, chciał
nieść pomoc walczącej stolicy.
Odmowa ze strony dowództwa
była dla niego wielką traumą. W
wojsku pozostał do 1946 roku,
biorąc udział m.in. w walkach na
Wale Pomorskim, nad Odrą oraz
w szturmie na Berlin. W Zaleszczykach pozostała Leontyna Romankiewicz z dwoma najmłodszymi synami -Andrzejem (12

lat) i Romualdem (2 lata). Śmierć
męża, brak wiadomości od starszych synów, świadomość tragicznych losów szwagierki Janiny
Jankowskiej i brata Bronisława
Stachurskiego (zob. losy rodziny
Stachurskich - „I tom Jarosławskiej Księgi Kresowian”), nakaz
opuszczenia
dotychczasowego
mieszkania – wszystko to wpłynęło na trudną sytuację Leontyny
i jej synów. Pomocy udzieliła im
rodzina Budzyńskich - dała schronienie w swoim domu, gdzie dotrwali do końca wojny. Wszystkie
te okoliczności spowodowały, że
Leontyna postanowiła w czerwcu
1945 roku wyjechać z Zaleszczyk
do Jarosławia, gdzie mieszkali
stryjeczni bracia zmarłego męża –
Tadeusz i Henryk Romankiewicz.
Wyjeżdżającym dano tylko cztery
godziny na spakowanie się. Leontyna zdążyła zabrać dokumenty,
trochę oszczędności, podstawowe rzeczy: odzież, bieliznę oraz z
przyczyn sentymentalnych także
toaletkę, którą po ślubie zakupili
z mężem do sypialni (obecnie odnowiona znajduje się w Krośnie
w mieszkaniu wnuczki Leontyny
– Moniki). Podróż bydlęcym wagonem trwała około sześciu dni.
Oprócz Leontyny i jej synów w
wagonie znajdowała się jeszcze
jedna kilkuosobowa rodzina. Brakowało jedzenia i picia. Pociąg
zatrzymywał się tylko w szczerym polu. Podczas postoju szczęściem było zdobycie ziemniaków
i upieczenie ich na prowizorycznym ognisku. W Jarosławiu Romankiewiczowie
zamieszkali
przy ul. Lubelskiej 7, w oficynie
(jedno pomieszczenie). Warunki życia były trudne, żyli bardzo
skromnie. Leontyna wyprzedawała co mogła, by starczyło na życie.
Nawet stanowiące dla niej wartość bezcenną: kolczyki, broszkę,
pierścionek – prezenty od męża.
Obrączkę zachowała do końca
życia, nigdy nie ściągała jej z palca. Syn Andrzej rozpoczął naukę
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członków Stowarzyszenia upowszechniła się kolęda:
„Cicha noc, święta noc,
bo Słowo Ciałem się stało.
Cicha noc, święta noc,
i wszystko niech się ciszą stanie.
Pytam ja siebie i Ciebie siostro
i bracie, czy można nasz los wyciszyć,
zapomnieć, zamilknąć, przebaczyć ...
Zapomnieć, gdy Ojców nam brano,
zapomnieć, gdy drzwi zamykano,
drzwi rodzinnego domu, a potem
bydlęcego, tłocznego wagonu?
Cicha noc …”

/ Pensjonat Janina prowadzony w Zaleszczykach przez Lesławę Zielińską - siostrę J. Romankiewicza

w liceum, a Romuald poszedł
do przedszkola. Poprawa życia
nastąpiła dopiero po powrocie z
wojska w 1947r. syna Adama, który po zdaniu matury podjął pracę
początkowo w Fabryce Wstążek
w Jarosławiu, a następnie w Zakładach Przemysłu Odzieżowego
„Jarlan”. W Jarosławiu osiedliły
się też: siostra Leontyny i Bronisława Stachurskiego – Waleria
Kwiatkowska z córką Jadwigą i
bratanica Czesława Stachurska –
Stecka (zob. „I tom Jarosławskiej
Księgi Kresowian”). Warunki
mieszkaniowe poprawiły się, gdy
w 1950 r. Leontyna z synami za-

mieszkała w domu nauczycielki
Stanisławy Kinasiewicz przy ul.
Czechowskiego 2 (niestety nadal
nie było bieżącej wody). Kiedy
już synowie poszli „na swoje”, na
kilka lat przed śmiercią przeniosła się do bloku z bieżącą wodą
i gazem przy ul. Legionów. Przez
wiele lat marzeniem Leontyny
Romankiewicz było odwiedzenie
Zaleszczyk i wizyta na grobach
męża i ojca. Stało się to możliwe
dopiero w 1978 roku, kiedy Adam
nawiązał kontakt ze Stowarzyszeniem Zaleszczyczan, założonym
prze jego kolegów z gimnazjum
z Zaleszczyk – Zdzisława Bucz-

kowskiego i Tadeusza Trojanowskiego. To oni organizowali ten
wyjazd. Dla Adama głównym celem było uporządkowanie grobu
ojca. Za radą ks. Adama Gąsiora,
michality, proboszcza parafii św.
Stanisława w Zaleszczykach, w
obawie przed zniszczeniem, napis na płycie grobu wykonano w
cyrylicy. Drugi wyjazd już trzech
synów Juliana: Adama, Andrzeja
i Romualda wraz z innymi członkami Stowarzyszenia nastąpił w
1989 r. Wrażenia z pobytu były
przygnębiające. Z dawnej świetności Zaleszczyk nie pozostało
nic. Miasto zniszczone, zaniedba-

ne, noclegów udzieliła im garstka ludzi pochodzenia polskiego.
Stowarzyszenie
organizowało
jeszcze wyjazdy w innych latach.
Szczególny był wyjazd w 1994r.,
kiedy ksiądz Adam Gąsior witał pielgrzymów w odnowionym
z wielkim trudem Kościele Św.
Stanisława. Zasłużonymi michalitami dla podtrzymywania pamięci Zaleszczyczan, oprócz ks.
Adama Gąsiora, są: ks. Marek
Przybylski i ks. Kazimierz Żak.
Stowarzyszenie Zaleszczyczan
organizowało nie tylko wyjazdy
w rodzinne strony, ale także co
roku noworoczny zjazd. Wśród

Leontyna Romankiewiczowa,
mimo wielu tragicznych przeżyć,
trudów życia, zachowała pogodę
ducha, była niezwykle życzliwą
osobą. W wymowie miała charakterystyczny „zaśpiew” kresowy.
„Babcia mówi śpiewająco” – tak
mówiła Monika, córka Romualda
i Teresy z domu Kucza, ilekroć Ją
odwiedzała, Babcia piekła kruche
ciasteczka, zwane przez wnuczkę
„babcilonkami”, według przepisu
przywiezionego z Zaleszczyk. Z
wielkim rozrzewnieniem i tęsknotą za rodzinnymi kresowymi
stronami snuła barwne opowieści
... . Zmarła 10 maja 1988 roku.
Została pochowana na Starym
Cmentarzu w Jarosławiu.
Od redakcji: p/w biogram rodziny
pochodzi z IV części „Jarosławskiej Księgi Kresów” którą zredagowały panie: Elżbieta Rusinko
Maria Wolska Marta Zadorożna.
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