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W dawnej Polsce nowy rok rozpoczynał się od Bożego Narodzenia a 1-szy styczeń przypadał w oktawę narodzin Chrystusa, w starożytności zaś zaczynał się nowy rok na wiosnę i przypadał w marcu. Koniec starego i
początek nowego roku z dawien dawna obchodzona „na wesoło”. Oto stary rok, wypełniony całym szeregiem
wysiłków, dążeń i zawodów, kończy się, a u progu staje rok nowy, prowadząc ze sobą korowód dni nieznanych, tajemniczych. .... Dokończenie na stronie 6

15 stycznia 1944r. rozpoczyna się „Burza” na Wolyniu.
Akcja „Burza” na Wołyniu – akcja
wojskowa zorganizowana i podjęta
przez oddziały Armii Krajowej przeciw oddziałom Wehrmachtu, w końcowej fazie okupacji niemieckiej,
bezpośrednio przed wkroczeniem i
w trakcie działań Armii Czerwonej

przeciw wojskom niemieckim, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej na terytorium województwa
wołyńskiego II Rzeczypospolitej.
Na Wołyniu w akcji tej wzięło udział
6,5 tys. żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty.

28 stycznia 1944r. po odprawie oficerów w Suszybabie
28 stycznia na odprawie oficerów
sztabu w miejscowości Suszybaba
nowo powstałej formacji nadano
nazwę 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK. Pomijając Powstanie
Warszawskie, był to największy
partyzancki związek taktyczny na
ziemiach polskich.
W organizacji dywizji nawiązano
do przedwojennych tradycji kowelskiej 27 Dywizji Piechoty, 13
Dywizji Piechoty oraz Wołyńskiej
Brygady Kawalerii. Zachowano

przy tym dawną numerację
pułków.
Zorganizowano dwa zgrupowania pułkowe: kowelskie
„Gromada” i włodzimierskie „Osnowa”. Dowódcą
zgrupowania
„Gromada”
został mjr Szatowski „Kowal”, „Zagończyk”.
Obok znaczek 27 WDP AK
noszony przez kombatantów.
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* 15 stycznia- 77. Rocznica
ogłoszenia mobilizacji na Wołyniu
* 28 stycznia - 76. Rocznica powstania 27 WDP AK
* 18 Kwietnia - 76. Rocznica
śmierci płk. Kiwerskiego- ps.
„Oliwa”
* 4 lipca - 79. Rocznica Mordu
profesorów lwowskich
* 7 lipca - 76. Rocznica operacji „Ostra Brama”
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* 11 lipca - 77. Rocznica Ludobójstwa. Krwawa Niedziela na
Wołyniu - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian.
* 25 lipca - 75. Rocznica zdradzieckiego rozbrojenia 27 WDP
AK
* 11 sierpnia 83 rocznica Akcji
„polskiej” NKWD

* 1 września - 81. Rocznica
agresji Niemiec na Polskę
II WŚ
* 17 września - 81. Rocznica
agresji ZSRR na Polskę
* 1 listopada - 102 rocznicy
bitwy o Lwów
* 20 listopada - 77. Rocznica
wydania rozkazu rozkazu gen.
Tadeusza Komorowskiego
do rozpoczęcia Akcji Burza.

www.ksi.btx.pl
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Nagroda „Semper
Fidelis” 2020
- ks. Roman Twaróg
Redakcja za IPN

Urodził się w 1951 roku w Dąbrowicy koło Tarnowa. Po maturze
wstąpił do Zgromadzenia Księży
Chrystusowców, opiekującego się
polskimi emigrantami i Polakami
żyjącymi poza granicami współczesnej Polski. Po oficjalnym
przejęciu katedry w Kamieńcu
Podolskim przez władze Kościoła katolickiego i przywróceniu
Diecezji Kamieniecko-Podolskiej
ks. Twaróg został mianowany
proboszczem katedry i rozpoczął
dzieło reewangelizacji tej części
dawnych Kresów I Rzeczypospolitej.
W czasie swojej ponad trzydziestoletniej posługi na Podolu ks.
Twaróg prowadził i nadal prowadzi szeroko zakrojone działania
na rzecz odbudowy zniszczonych, zabytkowych kościołów w
obwodach chmielnickim i tarnopolskim. Dzięki jego staraniom

dawny blask odzyskały kościoły w Żwańcu, Zińkowcach i w
Okopach Świętej Trójcy. Jego
największą zasługą jest przywracanie świetności kamienieckiej
katedrze, w której w latach 1945–
1989 działało sowieckie Muzeum
Religii i Ateizmu.
Obecnie ksiądz Roman prowadzi prace remontowo-budowlane
przy dawnym klasztorze Panien
Dominikanek na starym mieście
w Kamieńcu Podolskim. Prace
te wchodzą w skład stworzonego
przez niego projektu muzealnego,
mającego na celu upamiętnienie
męczeństwa chrześcijan i Żydów
na Kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
oraz zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, jako dawnego „przedmurza chrześcijaństwa”.
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Dzień z historii Polski

Redakcja za Historia Polski dzień po dniu
28 grudnia 1943 roku w Hrubieszowie z rąk ukraińskiego nacjonalisty, w czasie przyjmowania
pacjentów zginął pochodzący
z Warszawy doktor Władysław
Kuczewski (zdjęcie) społecznik,
zarządca Rady Głównej Opiekuńczej, członek zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, który
oprócz tego, że służył ludności
cywilnej
pomagał również oddziałom partyzanckim działającym w rejonie
Kryłowa i Hrubieszowa.
Tak o przedostanim dniu życia
doktora Kuczewskiego mówiła
jego córka Kazimiera (później
również lekarka):
“Ojciec niechętnie wyjeżdżał
do swych obowiązków w dn. 27
grudnia, na pożegnanie powiedział nam – tak bym chciał spędzić z wami Sylwestra i spotkać
Nowy Rok – niestety nie było
mu to dane. Został przywieziony
z Hrubieszowa dn. 31 grudnia w
mroźne, słoneczne popołudnie.
Nowy Rok witałam z Matką i Gosposią bez Ojca wśród odgłosów
mordowanych ludzi i palonych
wsi.”
Mordercą doktora był dobrze znany mu ukraiński pacjent zwany
“Wańka”, który był członkiem
UPA. Szybko jednak dopadła go
sprawiedliwość. Został zastrzelony przez żołnierzy AK na początku stycznia 1944 roku.

Doktor Kuczewski i jego oprawca pochowani są na cmentarzu w
Kryłowie w województwie lubelskim.

https://www.facebook.com/historia.polski.dzien.po.dniu

Jak MSZ zamierza
zareagować ???
Redakcja

Polski IPN na swojej stronie
(https://ipn.gov.pl/pl/historiaz-ipn/130618,Kim-jest-DmytroKlaczkiwski-ktorego-chceupamietnic-ukrainski-parlament.
html?fbclid=IwAR07BOa5wbN
SaMCwIFS3BSUjnG8lwKxev0yAIGndv8drgVA9Ro1ru1-azm0 )
zamieścił informację: Kim jest
Dmytro Klaczkiwski, którego
chce upamiętnić ukraiński parlament?
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia ważnych dat i jubileuszy w
2021 roku. Są wśród nich wydarzenia i ludzie wspólni dla historii
obu narodów. Jedną z osób, które
chce wyróżnić ukraiński parlament jest Dmytro Klaczkiwski,
główny sprawca rzezi wołyńskiej
dokonanej na Polakach. Kim był
Dmytro Klaczkiwski? Przeczytaj
tekst historyka IPN.
Mrosław Szumiło: Dmytro
Klaczkiwski „Kłym Sawur” –
główny sprawca ludobójstwa
wołyńskiego: Do dziś trwają
spory historyków wokół przyczyn
zbrodni wołyńskiej dokonanej
przez ukraińskich nacjonalistów
w 1943 roku. Nie zachowały się
pisemne rozkazy, jednakże wszystkie dowody i poszlaki wskazują,
że bezpośrednią odpowiedzialność za rozpętanie fali mordów
na polskiej ludności cywilnej ponosi ówczesny dowódca UPA na

Wołyniu – Dmytro Klaczkiwski
ps. „Kłym Sawur”. (....)
•
latach 30. XX w. Fot.
Wikipedia (domena publicznMrosław Szumiło: Dmytro Klaczkiwski „Kłym Sawur” – główny
sprawca ludobójstwa wołyńskiegoDo dziś trwają spory historyków wokół przyczyn zbrodni wołyńskiej dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów w 1943
roku.
•
Nie zachowały się pisemne rozkazy, jednakże wszystkie dowody i poszlaki wskazują,
że bezpośrednią odpowiedzialność za rozpętanie fali mordów
na polskiej ludności cywilnej po-

nosi ówczesny dowódca UPA na
Wołyniu – Dmytro Klaczkiwski
ps. „Kłym Sawur”.
Krystian Kamiński na swojej
osi fb. (22. 12. 2020) donosi: Napisałem interpelację w związku z
uchwałą ukraińskiego parlamentu o uczczeniu rocznicy urodzin
działacza OUN-UPA Dmytro
Klaczkiwskiego - pomysłodawcy
i organizatora ludobójstwa Polaków na Wołyniu!!
Zadałem jedno konkretne pytanie:
Jak MSZ zamierza zareagować w
związku z tą haniebną decyzją ?
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16 grudnia 2020 roku zmarł profesor Wacław Szybalski
Bożena Ratter

W dniu 28 września 2012 roku
Uniwersytet Jagielloński nadał
swoje najwyższe wyróżnienie
- doktorat honoris causa profesorowi Wacławowi Szybalskiemu, emerytowanemu profesorowi McArdle Laboratory
for Cancer Research University of Wisconsin w Madison,
USA. Uroczystość, uświetniona
udziałem wielu innych przedstawicieli nauki polskiej była
zarazem   pierwszym punktem
konferencji
międzynarodowej
; 50 lat terapii genowej - wkład
profesora Wacława Szybalskiego
do nauki i ludzkości. Uczestnicy
konferencji mieli okazję wysłuchać wspomnień Profesora o jego
prekursorskich badaniach, a także wykładów uczonych z kraju i
zagranicy, w tym profesora Alain’a Fischera z Paryża oraz prof.
Adriana Thrashera z Londynu,
twórców pierwszej skutecznej terapii genowej ciężkiego niedoboru odporności typu X-SCID.
„To ogromny honor dla mnie
otrzymać doktorat honoris causa
UJ, ale jako rodowity lwowianin chciałbym, by w ten sposób
było uhonorowane moje królewskie, stołeczne miasto Lwów, bo
to moja ziemia ojczysta” – powiedział podczas uroczystości w
Collegium Maius UJ prof. Szybalski.
16 grudnia 2020 roku zmarł
profesor Wacław Szybalski,
polski naukowiec, polski filantrop, polski patriota z serdeczną
wrażliwością i miłością do ojczyzny cechującą Polaków pochodzących z Ziem Wschodnich
Rzeczypospolitej.
Urodził się 9 września 1921 roku
we Lwowie, w 1939 ukończył
VIII Gimnazjum im. Kazimierza
Wielkiego i już w trakcie okupacji sowieckiej miasta, podjął
studia na Wydziale  Chemicznym
litechniki   Lwowskiej.   Ukończył je w roku 1944, uzyskując
stopień inżyniera chemii. W czasie okupacji niemieckiej Lwowa
pracował Instytucie Badań nad
Tyfusem Plamistym i Wirusami
w słynnym zespole prof. Rudolfa Weigla jako kierownik grupy
karmicieli wszy. Wynikiem badań prof. Weigla było opracowanie szczepionki przeciw tyfusowi
plamistemu, a praca w jego Instytucie dawała ochronę wielu Polakom we Lwowie.
Prof. Szybalski eszcze   na  Politechnice   Lwowskiej   opracował metodę  rozdziału mieszanin
cząsteczek chemicznych za pomocą chromatografii bibułowej.
Na to odkrycie wpadł niezależnie
od dwóch badaczy brytyjskich
– A. Martina i R. Synge’a, którzy za swoje badania otrzymali
w roku 1953 Nagrodę Nobla w
dziedzinie chemii.
„Ważne jest, aby Polacy w
kraju wiedzieli o Polakach w
Stanach Zjednoczonych, a też,
aby utrzymywał się silny kontakt pomiędzy nimi i ojczyzną.
Poza tym naukowcy amerykańscy powinni wiedzieć o wkładzie
polskiej nauki w światową. A ja
pragnę uczcić osiągnięcia mo-

ich wspaniałych nauczycieli we
Lwowie, w Gliwicach, Gdańsku i
również moich bardzo wybitnych
polskich współpracowników i
studentów – powiedział profesor
Wacław Szybalski w udzielonym
wywiadzie w 2010 roku.
W korespondencji w 2015 roku
profesor Wacław Szybalski pisał:
Zawsze tak pięknie piszesz o
Lwowie.   Dziękuje Ci ode mnie
Lwowiaka,   który urodził się i
wychował w Polskim Lwowie w
1921-1939 (do 1944).   Gdzie są
Ci wszyscy moi koledzy i przyjaciele, którzy byłem pewny,
że odzyskają i odbudują Polski
Lwów?   Wywieziono nas,  wypędzono, wystraszono, wymordowano... Zaczynam już tracić   i
pewność i   nadzieje, że odzyskam mój Polski Lwów  z 1939
roku, gdzie wszyscy na ulicy,
w teatrach, w szkołach, urzędach  mówili po polsku (tak jak
w Krakowie czy w Gdyni, czy w
Warszawie). Czy mam stracić Nadzieje, bo mam już 94 lata?  Oddałbym wszystko   aby odzyskać
mój Polski Lwów.
Jedyne w Warszawie, stolicy
Polski, upamiętnienie polskich
naukowców ze Lwowa, którzy
wnieśli wkład w naukę światową a zostali z tego powodu zamordowani przez Niemców na
podstawie listy ukraińskich studentów, jest dziełem Polaka   ze
Lwowa, Wacława Szybalskiego.
Uczynił  to z miłości do Lwowa,
do Polaków zamieszkujących to
miasto od 600 lat, z zamiłowania
i rozumienia znaczenia nauki a
nie ideologii dla dobra  ludzkości. „ Ciągle ich wspominam , bo
to czego mnie nauczyli jest wciąż
przydatne w mojej pracy naukowej. Nawet teraz, w 90-tych latach mego życia”.
Instytut Biofizyki i Biochemii
PAN w Warszawie   to miejsce,
w którym profesor Wacław Szybalski ufundował tablicę z inskrypcją w języku polskim i angielskim:
dla uczczenia pamięci polskich
profesorów lwowskich zamordowanych w lipcu 1941,   po 22
miesiącach okrutnej sowieckiej
okupacji polskiego Lwowa,   w
pierwszym miesiącu niemieckiej
okupacji.
Niemieccy oprawcy i ich sojusznicy aresztowali i bez sądu
zamordowali na Wzgórzach Wuleckich wielu światowej sławy
polskich profesorów wyższych
uczelni Lwowa. W uroczystości
odsłonięcia tablicy 24 czerwca
2008r. uczestniczył Jamesa D.
Watsona z żoną. W okresie pracy
w Cold Spring Harbor Laboratory w USA prof. Szybalski działał
w słynnej amerykańskiej grupie
fagowej, a wśród jego studentów był m.in. James D. Watson,
jeden z odkrywców struktury
DNA. Z tego okresu aktywności
naukowej prof. Szybalskiego pochodzą odkrycia, które w latach
1950–1955 stworzyły m.in. podstawy wiedzy na temat genetycznej oporności bakterii na leki.
Prof. Szybalski jest twórcą i propagatorem terapii wielolekowej
w leczeniu chorób bakteryjnych,
np. gruźlicy.

Zginęli przedstawiciele elity
polskiej,   ludzie nauki, kultury, kościoła i polityki, których
uczniem był Wacław Szybalski i
wielu innych Polaków ofiarujących talent i umiejętności Polsce
i światu. Wywożeni na Syberię
za cara, za Stalina, rozstrzeliwani w Katyniu- wśród nich byli
członkowie rodziny profesora. ON o NICH i o nas pamiętał
i my pamiętajmy o NIM.
Polska elita Lwowa, Wilna,
Grodna (symboliczne wskazanie rodowodu) eksterminowana
fizycznie i   wykluczona wielokrotnie. Celowe zacieranie śladu po wielowiekowym istnieniu
Polski na zabranych Ziemiach
Wschodnich RP,   brak świadomości   znaczenia promowania
dokonań polskiej elity i  jej wychowanków dla wizerunku Polski w świecie, brak (lub celowe
działanie) promowania  ich  dokonań dla dumy z wielowiekowego dorobku Polski młodego
pokolenia, brak badań naukowych poszerzających wiedzę   a
nawet   niszczenie wiedzy o ich
wpływie na stan nauki polskiej i
światowej. Zgoda na zacieranie
śladu  ich istnienia w przestrzeni
publicznej (również na cmentarzach).
A ONI wciąż o NAS myśleli.
Jeśli wracali służyli nadal Polsce   jak pradziadek profesora
Szybalskiego, Wacław Lasocki,
który urodził we wsi Bisówka na
Wołyniu 8 października 1837.
W latach 1849-1854 uczył się
w Żytomierzu. Po ukończeniu
z wyróżnieniem gimnazjum Lasocki podjął studia medyczne w
Kijowie. Tutaj poznał Fortunata
Nowickiego, późniejszego twórcę Zakładu Leczniczego w Nałęczowie. Po ukończeniu studiów
przez rok pracował w Kijowie
jako lekarz. W 1861 r. ożenił się
z Marią Mianowską, porzucił
praktykę lekarską i osiadł na roli
w folwarku Ośniki. W tym czasie był sekretarzem Wołyńskiego Towarzystwa Lekarskiego w
Żytomierzu i rozwijał swoje pasje historyczne.
W styczniu 1863 r. wybuchło w
Królestwie powstanie. Na Wołyniu trwały w tym czasie przygotowania. Doktor Lasocki włą-

czył się w prace organizacyjne
w powiecie żytomierskim. W
maju, gdy wybuchło powstanie
na Wołyniu, Lasocki został wydany przez chłopów ukraińskich Rosjanom. Skazano go na
karę śmierci. Następnie car zamienił wyrok na 10 lat ciężkich
robót w Usolu - warzelni soli w
guberni irkuckiej.
W połowie września 1863 r.
Wacław Lasocki wraz z innymi
polskimi patriotami wyruszył
na syberyjskie zesłanie. Podczas wędrówki na Sybir leczył
chorych zesłańców i mieszkańców tamtych terenów, walczył z
epidemią duru i ospy w Tobolsku. Za to karę ciężkich robót
zamieniono mu na przymusowe
osiedlenie w Usolu. Po kilku
latach pradziadek Lasocki wraz

żoną przenieśli się do Galicza.
Wskutek carskiej amnestii powrócili do kraju i zamieszkali w
Warszawie. W 1898 r. kiedy pradziadek przeszedł na emeryturę,
przenieśli się na stałe do Nałęczowa. Współpracował wówczas z doktorem Fortunatem
Nowickim i Konradem Chmielewskim, również sybirakami.
Dzisiaj wszyscy trzej nazywani
są „wskrzesicielami Nałęczowa”.W 1904 r. wraz z doktorami:
Malewskim i Puławskim zainicjował utworzenie Muzeum
Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie.
Pierwszą wystawę otwarto w
Pałacu Małachowskich, potem
zbiory przeniesiono do Domu
Ludowego. Pradziadek Lasocki
był także twórcą Szkoły Rolniczej mieszczącej się na pierwszym piętrze Ludowca.
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Z prasy polonijnej
Harcerze z Płocka od- Boże Narodzenie w Dubnie
wiedzili Rówieńszczy- MONITOR WOŁYŃSKI
znę w ramach Akcji
„Paczka”
MONITOR WOŁYŃSKI

Dla harcerzy
z Obwodu
Płockiego
Związku
Harcerstwa
Rzeczypospolitej Akcja «Paczka»
to nieodłączny element
Świąt Bożego Narodzenia. Organizują ją od
piętnastu lat. W tym roku po raz
kolejny przyjechali z darami do
Zdołbunowa i Kostopola.

19 grudnia harcerze z Płocka,
Ostrołęki, Płońska i Winnicy przybyli do Zdołbunowa. Tu, wraz z
harcerzami z Hufca «Wołyń», roz-

nosili paczki dla rodaków. Potem
wszyscy udali się pod miejską choinkę. Jak mówi Aleksander Radica: «W czasie tej akcji nasi harcerze nie tylko pomagają innym, ale i
zawierają nowe przyjaźnie, a także
uczą się języka polskiego podczas
rozmów z kolegami z Polski».

ABC kultury polskiej:
Świąteczne obrazy
MONITOR WOŁYŃSKI

Może powyższy tytuł
brzmi nieco banalnie. Prawdopodobnie
dla wielu wyda się
lukrowanym cukierkiem, tak słodkim, że
aż zęby od tego cukru zaczynają boleć.
Pewnie woleliby, aby
tego wyjątkowego,
bożonarodzeniowego
czasu nie ubierać w
świecidełka i dzwoneczki, a raczej przeżywać w zadumie,
skupieniu i powadze.

Myślę więc sobie, że,
jak zawsze, prawda tkwi pośrodku, tym złotym, innym dla każdego, a jednak w jakiś sposób
wspólnym dla wszystkich.
Wielu malarzy w swojej artystycznej karierze wykorzystywało posiadany wyjątkowy talent
do malowania obrazów, których
tematyka powtarzała się, jak
wielokrotnie przeczytana książka lub obejrzany film. Portrety,
pejzaże, martwa natura, sceny
batalistyczne lub historyczne,
akty, abstrakcje znajdziemy w
dorobku prawie wszystkich mistrzów palety.
Każdy z tych wielkich, wcześniej czy później, sięgał po tematy już kiedyś wielokrotnie
przez innych artystycznie opisane. Zawsze jednak, gdy powstawało nowe dzieło, odbiorcy

21 grudnia br. miała miejsce
Wielka Koniunkcja Jowisza i Saturna, na skutek której utworzył
się na niebie bardzo jasny punkt
nazywany Gwiazdą Betlejemską.
Po raz ostatni Gwiazda Betlejemska pojawiła się na niebie 800
lat temu. Niestety w tym roku ze
względu na warunki pogodowe
mieszkańcy Dubna mogli ją obserwować tylko dzięki telewizji i
Internetowi.

Mgła, chmury, deszcz i wiatr nie
mogły natomiast przeszkodzić w
świętowaniu Bożego Narodzenia.
Wieczorem 24 grudnia wierni
różnych wyznań wzięli parasole,
założyli wygodne buty i udali się
do kościoła rzymskokatolickiej
parafii Świętego Jana Nepomucena.
Na mszy świętej obecni byli
księża z różnych kościołów:
proboszcz parafii Przemienienia
Pańskiego Ukraińskiej Cerkwi
Greko-Katolickiej w Dubnie o.
Andrij Kowal, proboszcz cerkwi Świętego Onufrego Prawosławnej Cerkwi Ukrainy we wsi
Złynec w rejonie dubieńskim o.
Roman Wojceszczuk oraz proboszcz klasztoru Świętej Warwa-

ry Prawosławnej Cerkwi Ukrainy
w Dubnie o. Wołodymyr Paseka.
Przyszli także mer Dubna Wasyl
Antoniuk, przewodniczący Dubieńskiej Rady Rejonowej Wiktor
Kowalow i pełniąca obowiązki
przewodniczącego Dubieńskiej
Rejonowej Administracji Państwowej Iryna Krużajło.
Składając parafianom kościoła
Świętego Jana Nepomucena życzenia z okazji święta przedstawiciele władz życzyli pokoju na
Ukrainie, jedności, radości, zdro-

wia, spokoju, zakończenia pandemii oraz jak najszybszego powrotu do normalności.
«Nie zostawiajmy Jezusa w zimnej stajni, zabierzmy Go do swojego serca. Niech każdy z nas
wpuści Go do swojego życia,
wówczas wypełni On nasze serca
gorącą miłością. Chrystus się urodził!» – zwrócił się do zgromadzonych ks. Grzegorz Oważany,
proboszcz kościoła Świętego Jana
Nepomucena.

Polskie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce w wersji ukraińskiej:
doświadczenie tłumaczy
MONITOR WOŁYŃSKI

z równymi emocjami je przyjmowali, tak jak inne wcześniej
stworzone. Cóż zatem sprawia,
że ta sama problematyka poruszona w różnym czasie przez
kilku artystów w równym stopniu intryguje, interesuje i skłania do refleksji szerokie rzesze
odbiorców?
Odpowiedź wydaje się banalna
i niezwykła w swojej prostocie. Każde dzieło jest odrębnym
światem, zaprasza nas do swojego wnętrza innymi drzwiami,
do których prowadzą ścieżki
niepowtarzalne i szczególne, a
chodzenie po nich stanowi jedyną w swoim rodzaju przygodę.
Tak więc wchodząc w magiczny,
wigilijny świat popatrzymy na
niego oczyma wielu twórców,
którzy, jak większość, znaleźli
się pod wpływem betlejemskiej
gwiazdy..

Na Wołyńskim Uniwersytecie
Narodowym imienia Łesi Ukrainki zaprezentowano tłumaczenie
na język ukraiński polskiej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.

23 grudnia na Uniwersytecie
imienia Łesi w Łucku odbyła
się on-line prezentacja wydania
Prawa o szkolnictwie wyższym i
nauce w RP w języku ukraińskim
(redakcja naukowa: Taras Finikow i Iryna Dehtiariowa, Kijów,
wyd. Takson, 2020, 336 s.). Tekst
został przetłumaczony przez
trzech specjalistów: Irynę Dehtiariową, Serhija Fedoniuka i Larysę Kolisnyk. Prace translacyjne,
które potrwały dwa lata, zostały
wykonane w ramach realizacji
projektu Międzynarodowej Fundacji Badań Polityki Edukacyjnej.
Uczestników prezentacji powitali rektor Uniwersytetu Anatol
Cioś, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Antonina Szulak i kierownik Katedry
Stosunków Międzynarodowych
i Studiów Regionalnych Nata-

lia Kocan. Udział w wydarzeniu
wziął także ukraiński dyplomata
i naukowiec Ołeksandr Mocyk,
który 12 lat temu zainicjował założenie Instytutu Polski na uniwersytecie w Łucku.
Uczestnicy projektu wskazali, na
co należy zwrócić uwagę specjalistom od oświaty Ukrainy przy
przejmowaniu polskich doświadczeń w reformowaniu kształcenia
wyższego. Prawo RP o szkolnictwie wyższym i nauce pozwala
budować rożne modele zarządza-

nia uczelniami dostosowując je
do szczególnych potrzeb każdej
szkoły. Ponadto nowatorski jest
polski system oceny działalności
pracowników szkół wyższych
i ich jednostek oraz system ich
wsparcia finansowego.
Iryna Dehtiariowa podkreśliła
znaczenie unifikowanego systemu informacyjnego Poland,
systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zapewnienia kształcenia wyższego ludziom w różnym wieku.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
redakcjaksi@btx.pl
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Nowy Rok w staropolskim obyczaju
Słowo/Wilno/ 01. 011/ 1929/

.....dokończenie ze strony 1
W dawnej Polsce nowy rok
rozpoczynał się od Bożego
Narodzenia a 1-szy styczeń
przypadał w oktawę narodzin
Chrystusa, w starożytności zaś
zaczynał się nowy rok na wiosnę i
przypadał w marcu.
Koniec starego i początek nowego
roku z dawien dawna obchodzona
„na wesoło”. Oto stary rok,
wypełniony całym szeregiem
wysiłków, dążeń i zawodów,
kończy się, a u progu staje rok
nowy, prowadząc ze sobą korowód
dni nieznanych, tajemniczych.
Każdy mimowoli spogląda na czas
ubiegły, zastanawia się nad tem,
czego pragnął a co osiągnąć zdołał,
ze spokojnem wyrozumieniem
patrząc na niepowodzenia, straty
i zawody, a z powodzeń i chwil
szczęśliwych ubieg. roku czerpiąc
wiarę we własne siły, oraz nadzieję
na lepszą, szczęśliwszą przyszłość.

Każdy w nowym roku pragnie
zmiany: gdy było mu źle – chce,
aby było dobrze, gdy było dobrze
– pragnie aby było jeszcze lepiej.
Stąd życzenia dla siebie i dla

innych – szczere, dowcipne, a
nieraz nawet związane z ciętym
docinkiem, ale bez żółci, jeno z
chęci śmiania się i weselenia.
Życzenia noworoczne w dawnej
Polsce
były
powszechne,
wszyscy winszowali wszystkim
i składali stosowne życzenia,
wkładając w zgrabne rymy dużo
swawolnego humoru i dowcipu. Z
przechowanych do dziś z dawnych
czasów rymowanych życzeń
noworocznych
widzimy,
jak
wszystkie one są pełne rubasznej, a
nieraz frywolnej werwy. Widocznie
nie wolno było za życzenia
na nowy rok składane choćby
naszpikowane ciętym dowcipem
obrażać się – za dowcip trzeba było
płacić dowcipem, śmiano się więc
ochoczo z całego serca i w licznem
zazwyczaj towarzystwie spotykano
nowy rok.
Już proboszcz po kazaniu na
nabożeństwie
noworocznem
winszował swym parafjanom
szczęśliwego
roku,
a
po
nabożeństwie
przyjmował
u
siebie na plebanji przy dobrze
zastawionym stole składających

mu życzenia parafjan. Od księdza
udawano się do znaczniejszych
domów,
a
potem
w
niekończącą
się wędrówkę
po znajomych.
A że życzeń
bez
wypitki
trudno
sobie
wyobrazić,
więc pito, nie
wylewając
za
kołnierz,
miodek
i
gorzałkę a i
wina z Węgier,
lub
Niemiec
sprowadzane.
Przy kielichach
rozwiązywały
się języki na
dobre, rąbano
sobie verbum
veritatis
po
staropolsku
szczerze,
„prosto
z
m o s t u ” ,
wybaczano
dawne urazy i
padając sobie
w
objęcia,
życzono „Bóg
się
stykaj”,
co oznaczało
polecanie
w
opiekę boską.
Szlachta
z
roli
żyjąca
zwyczajem
rolniczym
obrzucała
się
ziarnem,
najczęściej
o w s e m ,
aby
zbóż
obfitość była
w przyszłym
roku, a jadąc

z powinszowaniami sypała owies
do rękawicy i w gościnie składała
po szczypcie w każdym rogu stołu,
zastawianego suto mięsiwem,
trunkami, bakaliami i wszelkiego
rodzaju potrawami. Każdy w nowy
rok kogoś u siebie spodziewał się,
więc stół staropolskim obyczajem
musiał
być
odpowiednią
mnogością potraw zastawiony, aby
dla wszystkich gości jadła dosyć
było, a bochen żytniego chleba,
jako symbol rolniczej obfitości już
od świtu w dzień noworoczny leżał
na stole, by przez cały rok dostatek
gospodarzy domu nie opuszczał.
Przy powinszowaniach i życzeniach noworocznych rozdawano
sobie upominki wedle stanu zamożności: konie, pasy lite, suto
złotem haftowane, kołpaki sobolowe, szable, pierścienie, puhary i
misy złote i srebrne.
Winszowała też i czeladź, składając państwu życzenia i chodząc
„na kolendę” między sobą. W mieście zaś dziatwa ze szkółek i żaki
obchodzili domy, suto wszędzie
obdarowywani, śpiewając przytem piosenki zgrabnie ułożone i
do okazji właściwie dostosowane.
Zakonnice i księża w szkółkach
parafjalnych układali dla dziatwy
rymowane powinszowania noworoczne, prześcigając się między
sobą w zgrabności rymów i ciętości wiersza.
Kolędnicy noworoczni często przebierali się dziwacznie na „drabów”,
dziadów, Niemców, Żydów, Cyganów, naśladując ich mowę, ruchy i
sposób ubierania się. Przebierano
się też za wielkie niedźwiedzie, byleby tylko do śmiechu i wesołości
pobudzić, a i sutszy datek wydostać od rozbawionych gospodarzy.
Stąd sylwestrowe wywodzą się
maskarady, kostjumowe zabawy z
tańcami.

W noc sylwestrową bezkarnie płatano różne figle, upowszechnione
zarówno w domach szlacheckich,
jak i chatach wieśniaczych. Po
wsiach panował zwyczaj wymazywania szyb gliną, na przekór
dziewczętom z tego domu, by miały robotę, jak w dzień sylwestrowy
tak przez cały rok, wciągano na
dymnik bronę, podważano pniami drzwi, żądając za ich odparcie
okupu, a za „wykup” urządzano
wspólne uczty.
W niektórych okolicach na nowy
rok opalano drzewa owocowe i
opasywano je słomą, poczem noszono się wzajem na rękach z sadu
do chaty, by w nadeszłym roku w
ten sam sposób nosić workami
owoce.
Powszechne były też noworoczne
wróżby wedle których dziewczęta
chciały się wywiedzieć, co je w
przyszłym roku czeka. W wieczór
sylwestrowy zbiegały się dziewczęta do jednej większej chaty i
wspólnie lały wosk, albo ołów, wybiegały przed chatę, nadsłuchując
szczekania psów, i z tego wróżąc,
z której strony przybędzie w swaty
młodzian urodziwy, palono len, a u
której w górę wzleciał – tę niechybnie zamężcie w przyszłym roku
czekało, kręcono gałki chleba, a o
północy przy zapalonych świecach
siadywano przed zwierciadłem, by
w niem ujrzeć przyszłego męża.
Winszowano sobie, bawiono się
ochoczo i wróżono spotykając
Nowy Rok, czekano w ciągu tego
roku spełnienia życzeń, a gdy i ten
rok dobiegał końca, z kolei spotykano na wesoło następny Nowy
Rok.
Za: Słowo / 01.01.1929 / Wilno /
Rok 8, Nr 1 http://retropress.pl/
slowo/nowy-staropolskim-obyczaju/
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Jądro ciemności B. Huka cz. IV
Stanisław Żurek

W październiku 1944 roku metropolita Szeptycki w liście do Józefa
Stalina pisał:
„Po zwycięskim pochodzie od
Wołgi do Sanu, przyłączyliście na
nowo zachodnie ukraińskie ziemie
do Wielkiej Ukrainy (USRR). Za
spełnienie tych testamentalnych
pragnień i zmagań „Cały świat
chyli czoło przed Wami (...) Ukraińców, którzy od wieków uważali się za jeden naród i chcieli być
zjednoczeni w jednym państwie,
składa Wam naród ukraiński serdeczne dzięki. Te światłe pociągnięcia wywołały i w naszej Cerkwi nadzieję, że Cerkiew jak i
cały naród znajdzie w ZSRR pod
Waszym przewodem pełna swobodę pracy i rozwoju w dobroci i
szczęściu”.
Ks. W. Piętowski podaje, że w powiatach dystryktu krakowskiego
znajdujących się w obecnych granicach państwa polskiego, działało 35 duchownych greckokatolickich, wrogich wobec Polaków
i aktywnie popierających OUN.
„We wsi Stefkowa, miejscowy proboszcz grekokatolicki, Ukrainiec,
Jasyf Ołeniak, był głównym organizatorem większości zbrojnych
poczynań ukraińskich nacjonalistów we wsi i okolicy” (Sz. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki:
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim.
Wrocław 2006, s. 445).
W połowie 1942 roku za pośrednictwem ks. greckokatolickiego
Osypa (Józefa) Kładocznego (sekretarza arcybiskupa Szeptyckiego) Delegat Rządu na Kraj Jan
Piekałkiewicz usiłował dojść do
porozumienia z władzami OUN,
aby wypracować wspólne stanowisko dotyczące spraw polsko-ukraińskich. Jerzy Lerski, wysłany z misją od Naczelnego Wodza i
Premiera do władz Polskiego Państwa Podziemnego, pisze w książce Emisariusz Jur, że miał przewidziane rozmowy z metropolitą
Andrzejem Szeptyckim we Lwowie. „Chodziło o wspólną deklarację polsko-ukraińską apelującą
o zawieszenie broni i jeden bratni
front wobec wspólnych nieprzyjaciół. Delegat Rządu ustosunkował
się sceptycznie do tego projektu.
Rozmowy z Ukraińcami podjęte
niedawno w Warszawie fatalnie
się urwały, bowiem przedstawiciel polskiego podziemia adwokat
Mieczysław Rettinger (nie mylić
z londyńskim doktorem Józefem
Rettingerem) wydany został na
placu Unii Lubelskiej przez dwóch
przysłanych ze Lwowa popów w
ręce Gestapo. Musiałem więc złożyć oficerskie słowo honoru, że do
swojego miasta rodzinnego nie pojadę. Byłem niepocieszony” (Jerzy
Lerski: Emisariusz Jur, Warszawa
1989, s. 89).
Jesienią 1942 roku we wsi Stare
Koszary pow. Kowel w miejscowej cerkwi duchowny prawosławny poświęcił bochny chleba, które
następnie były dzielone między
wtajemniczonymi Ukraińcami i
rozprowadzane po całej parafii
jako symbol przymierza w celu
rozpoczęcia rzezi Polaków.
W marcu 1943 roku we wsi Gończy Bród pow. Kowel: „w cerkwi

odbyła się uroczystość przyjęcia wici chlebowych. Na ołtarzu
umieszczone zostały trzy wieńce,
trzy chleby i trzy świeczki przyniesione z innej wsi ukraińskiej, a duchowny prawosławny odczytał pismo nawołujące do wymordowania Polaków. W piśmie zapowiadano, że popłyną czerwone rzeki
i będą jeziora polskiej krwi. Następnie było dzielenie się chlebem,
którego zjedzenie zapewnić miało
zbawienie. Pozostałe okruszki zostały zmiecione i dodane do ciasta,
z którego wypieczono dziewięć nowych chlebów, potem uwito dziewięć nowych wieńców i dodano
dziewięć nowych świeczek. Całość
po poświęceniu przez duchownego prawosławnego na kolejnym
nabożeństwie została przez delegacje zawieziona do następnych
wsi cerkiewnych. Do chlebów dołączone były pisma o tej samej treści” (Siemaszko..., s. 332). Jakiś
Belzebub ten satanistyczny obrzęd
opracował, (niektórzy świadkowie
przypuszczają, że było to w monastyrze prawosławnym w Łarze
Poczajowskiej).
Mogilno (Mohylno) pow. Włodzimierz Wołyński: Groźnym sygnałem dla Polaków stało się usypanie przez Ukraińców kopca przy
cerkwi. Ziemię wozili sami Ukraińcy, Polaków nie angażowano.
Mówiono, że tam zakopano polski mundur, na kopcu postawiono
krzyż. Miał to być „pogrzeb” państwa polskiego. W kwietniu 1943
roku zebrali się tam Ukraińcy na
poświęcenie, którego dokonał
przybyły specjalnie archirej. Adolf
Szewczuk miał swoje zabudowania
tuż przy cerkwi. Maria, żona Adolfa, skrycie podeszła przy stodole
jak najbliżej zgromadzonych i starała się posłuchać, o czym mówiono. Usłyszała, zapamiętała i nam
powtórzyła jedno zdanie z przemowy prawosławnego archireja:
„jednej nacji już nie ma (żydowskiej), jeszcze pozostała druga”.
(Jadwigi Kozioł z d. Mroziuk;
w: http://free.of.pl/w/wolynskie/
wspomnienia/mogilno-mroziuk_
jadwiga.html ). We wsi Sadów
pow. Łuck: „W maju lub czerwcu 1943 r. duchowny prawosławny święcił w cerkwi przyniesione
przez Ukraińców siekiery, widły,
noże w intencji wybicia wszystkich Polaków, by powstała wolna
Ukraina”. We wsi Tuligłowy pow.
Rudki: „W 1943 roku, w miejscowej cerkwi grekokatolickiej, w
Zielone Święta, bazylianin o. Zajić w swych kazaniach rozbudzał
nienawiść do Polaków i podawał
najprostsze rozwiązania problemu polskiego: „wyrżnąć Polaków
do nogi”. W maju 1943 roku we
wsi Lubitów pow. Kowel Ukraińcy w cerkwi przyjmują „wici
chlebowe” a pop prawosławny nawołuje do mordowania Polaków.
„W czerwcu 1943 r. w cerkwi w
Siedliszczach (pow. Włodzimierz
Wołyński) były święcone przez duchownego prawosławnego Kałynowśkiego narzędzia zbrodni: siekiery, kosy, bagnety itp. Podczas
podniosłej uroczystości, w której
uczestniczyli różnej rangi dowódcy bojówek bulbowskich, został
awansowany Hryhoryj Prymak za
zasługi w likwidacji wsi Staryki”.
W lipcu 1943 roku we wsi Twerdynie pow. Horochów: „Ukraińcy ustawili duży dębowy krzyż na

usypanym wcześniej kopcu. Na
uroczystości poświęcenia kopca
i krzyża ku czci „odniesionego i
przyszłego zwycięstwa”, odprawionej przez czterech duchownych
prawosławnych, w której licznie
uczestniczyli upowcy, młodzież ze
swym nauczycielem i okoliczna
ludność ukraińska, została poświęcona broń palna, siekiery i
widły itp. narzędzia, a jeden z popów agitował do wytępienia „Lachów” i komunistów”. 15 lipca we
wsi Aleksandrówka pow. Kowel:
„Konstanty Jeżyński stoi z kolegami w cerkwi. Słucha przemówienia popa. „Bracia chrystijany
Ukraińcy, waszym obowiązkiem
jest rżnąć Polaków, a będzie niepodległa Ukraina. I na tę rzeź was
błogosławię”, słyszy.
Latem 1943 roku do SS „Galizien” – „Hałyczyna” zgłosiło się
na ochotnika 80 tysięcy Ukraińców, Niemcy przyjęli ponad 30
tysięcy mołojców. W Przemyślu w uroczystej przysiędze tych
ukraińskich esesmanów udział
wziął biskup greckokatolicki Jozefat Kocyłowski. „ Przysięgi te,
kończone niejednokrotnie wystąpieniami przeciwko Polakom na
ulicach miast, wywarły wpływ na
wrogi stosunek ludności polskiej
do tych sojuszników Hitlera” (Z.
Konieczny, s. 53).
29 sierpnia 1943 (prawosławne
święto Wniebowzięcia NMP) we
wsi Połapy pow. Luboml podczas
uroczystości odpustowych w cerkwi prawosławnej pop poświęcił
siekiery, noże i inne narzędzia
zbrodni, które zostały użyte na
„proklatych lachiw” następnego
dnia podczas rzezi wsi Ostrów i
Wola Ostrowiecka. W kazaniu mówił o „żniwach i wycinaniu kąkolu
z pszenicy”. We wsi Sztuń pow.
Luboml pop Pokrowśkyj dokonał
w tamtejszej cerkwi poświęcenia
noży, kos, sierpów i siekier i rozdał te narzędzia „wiernym synom
prawosławia” do wymordowania
nimi „Lachów co do łapy”. Tego
samego dnia narzędzia zbrodni
zostały użyte podczas rzezi ludności polskiej w kolonii Czmykos, a
dzień później w Ostrówkach, Woli
Ostrowieckiej i innych miejscowościach.
Z raportu Komendy Armii Krajowej Lwów „Rzezie wołyńskie”,
sporządzonego na przełomie lipca
i sierpnia 1943 roku: „Pierwszorzędną rolę propagandową pełnił
kler ukraiński, nawołując do mordowania Polaków. „Dość już Lachy paśli się na ukraińskiej ziemi,
wyrywajcie każdego pionka z korzeniami”.
W Boże Narodzenie 1943 roku,
we wsiach i koloniach: Batyń,
Janówka, Lublatyn, Radomle i
Stanisławówka pow. Kowel rankiem upowcy i okoliczni chłopi
ukraińscy na czele z duchownym
prawosławnym ubranym w szaty
liturgiczne, z dużą liczbą wozów
przygotowanych do załadowania
zrabowanego mienia, dokonali
napadu na ludność polską bestialsko torturując, okaleczając i mordując siekierami, nożami, widłami, bagnetami itp. Napadniętym
pomocy udzieliła samoobrona
z Kupiczowa. „Na zdobytej furmance, którą jechał duchowny
prawosławny, znaleziono ornaty

zrabowane z kaplicy w Dolsku”.
Nocą z 28 na 29 lutego 1944 r., we
wsi Krościatyn pow. Buczacz banderowcy zamordowali ponad 156
Polaków. Napadem UPA kierował
pop Pałubicki ze swoja córką. Pop
na kazaniach mówił, że „za zabicie Lachów w tworzeniu wolnej
Ukrainy, grzechu nie będzie”.
Nocą z 1 na 2 marca 1944 r., we
wsi Iławcze pow. Tarnopol banderowcy zamordowali 33 Polaków i
Ukrainkę Teklę Kałdus, żonę Polaka, której obcięli głowę i wbili
na pal. Polce, Antoninie Kałdus
obcięli obie piersi i uszy. „Jednym
z głównych organizatorów ludobójczych mordów był miejscowy
ksiądz grekokatolicki o nazwisku
Raich. Jego dwóch synów brało
osobiście udział w wielu napadach
i mordach dokonywanych na Polakach”. W kwietniu 1944 r., we wsi
Chlebowice Świrskie pow. Przemyślany w cerkwi ksiądz greckokatolicki wołał z ambony: „Ukraińcy nie mogą przyjść na święcone, jeśli nie zlikwidują Lachów”.
W noc poprzedzającą ruskie święta wielkanocne 23 kwietnia 1944
roku jego „wierne owieczki” zamordowały 60 Polaków – i poszły
do cerkwi „na święcone”.
„W przedwojennych planach polskich nie został sprecyzowany
punkt docelowy emigracji Żydów,
jednak wiadomo było, że znalezienie się w punkcie „poza” równało
się z możliwością ich fizycznego
unicestwienia. W 1944 r. rozwiązanie to zmodyfikowano poprzez
skazanie Ukraińców na wymieranie w ZSRR, gdzie wprawdzie nie
spotkał ich drugi Wielki Głód, ale
i ocaleli przez przypadek.” (s. 238
- 239)
Bo, jak mówi nauka historiograficzna wg Huka: przypadki chodzą po ludziach. I trafiło akurat na
ukraińskich przesiedleńców. Mieli
szczęście.
„Ludność ukraińska w reakcji na
powrót polskiego aparatu państwowego poparła UPA. Ten gest
obronny powtarzał wcześniejszy
scenariusz z Wołynia: strach przed
Polakami okazał się usprawiedliwiony, bowiem jeszcze przed
deportacją na Wschód dokonali
oni masakry Ukraińców. Szukanie
obrony w sile zbrojnej bez względu
na jej ideologię nie różni się od reakcji Żydów, którzy w obawie przed
represjami i prześladowaniami w
nowej-starej Polsce szukali schronienia poprzez zatrudnienie w komunistycznym aparacie przemocy.
Tak samo „dobrowolnie” jak Żydzi, wielu Ukraińców, zwłaszcza
na Podlasiu i Chełmszczyźnie, zapisało się do partii i zaciągnęło do
UB”. (s. 239)
Ze strachu przed komunistami zapisali si do partii i zaciągnęli do
UB. Kontynuując ludobójstwo na
polskich patriotach. A może jedno
i drugie miało ścisły związek ze
sobą? To jednak Ukraińcy nie walczyli z komunistami, z partią i UB,
lecz z cywilną ludnością polska. A
wcześniej Huk twierdził, że było
odwrotnie. Która twarz jest prawdziwa? Po raz kolejny banderowców chce wybielać kłamstwem o
obawie Żydów „przed represjami
i prześladowaniami”. I w związku
z tym strachem masowo wracali
z ZSRR do tej strasznej Polski.

Tylko w latach 1944 – 1946 przesiedliło się 33 105 Żydów. Ale
przyszli także z Armią Berlinga,
z NKWD, ze szkoły w Kujbyszewie. Wielu z nich wcześniej
w Polsce nie mieszkała. Z mojej
miejscowości wszyscy Żydzi wojnę przeżyli uzyskując schronienie
u swoich sąsiadów Polaków. Zginął jeden młody Żyd po wojnie,
poszedł do UB i poległ w walce
z partyzantami. Większość wyjechała potem do Izraela i Ameryki
– gdy Minc upaństwowił im sklepy. Zdążyli jeszcze swoje posiadłości sprzedać, a jedną działkę
kupił mój wujek. Ale Hilary Minc,
jak wiadomo, nie był Polakiem.
Gdzie jest więcej Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata? Polska
- odznaczonych medalem 6992
osoby, Ukraina - 2634 osoby. A
na Kresach najbardziej groziła
ukrywającym ich Polakom denuncjacja ze strony sąsiadów Ukraińców oraz rewizje dokonywane
przez Policję Ukraińską. Ale o
lęku Żydów przed Ukraińcami, a
zwłaszcza Ukrainische Hilfspolizei (także na Chełmszczyźnie i
Podkarpaciu) Huk nic nie pisze.
Nie wie, czy żadnego zagrożenia
z tej strony Żydzi nie mieli więc
i strachu nie czuli. A o jej udziale
w Holokauście kłamliwe wieści
roznoszą polscy koloniści, którzy
przecież nie byli świadkami, gdyż
„pouciekali” na Syberię.
„W aspekcie porównawczym należy wspomnieć także powstawanie
żydowskich i ukraińskich oddziałów partyzanckich w okresie okupacji nazistowskiej i bolszewickiej
oraz stosunku polskich rządowych
sił zbrojnych do tych oddziałów:
Żydów i Ukraińców do partyzantki
polskiej nie przyjmowano.” (s. 239
– 240)
Plut. Izrael Czyżyk „Adam” vel
„Adam Jemioła”, vel „Stefan Salwowski”. Urodził się w 1908 r. w
Warszawie w rodzinie Szlamy i
Łaji. Ukończył siedem klas szkoły
powszechnej i kursy dokształcające. Był z zawodu krawcem. Był
żonaty. Należał do Żydowskiego
Związku Robotniczego „Bund”.
Wiadomo również, że do 1939 r.
mieszkał w Warszawie. W latach
1939–1941 mieszkał we Lwowie
znajdującym się pod okupacją
sowiecką. Dalej trudnił się krawiectwem . Po wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej z obawy
przez aresztowaniem przez Niemców opuścił Lwów. Dotarł na Kielecczyznę, gdzie 3 marca 1943 r.
dołączył do oddziału Gwardii Ludowej im. Ziemi Kieleckiej pod
dowództwem ppor. Ignacego Robba (Rosenfarba) „Narbutta” (również Żyda). Po rozbiciu oddziałów
GL pod Zalezianką 15 maja 1943
r., w czerwcu 1943 r. przeszedł
wraz z całym plutonem „Oseta”
do Zgrupowań Partyzanckich AK
„Ponury”. Oddział został włączony jako 1 pluton do III Zgrupowania pod dowództwem ppor.
Stanisława Pałaca „Mariańskiego”. Izrael Czyżyk przeszedł cały
szlak bojowy Zgrupowań. Zimę
1943/44 spędził ze skadrowanym
oddziałem na melinach w rejonie
Opatowa. Wiosną 1944 r. Zgrupowania zostały przeformowane
w Oddział Partyzancki 2 Pułku
Piechoty Legionów AK. W pierwszych dniach sierpnia ponownie
oddział przekształcony został w I
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batalion tegoż pułku. Izrael Czyżyk podczas akcji „Burza” pełnił
funkcję dowódcy sekcji ciężkiej
broni maszynowej w 4 plutonie
broni ciężkiej 1 kompanii I batalionu 2 pp Leg. AK. Jego sekcja
obsługiwała polskiej produkcji
ciężki karabin maszynowy wz. 30.
Wojnę w szeregach AK zakończył
w stopniu plutonowego. Po rozwiązaniu AK powrócił do Warszawy. W 1945 r. został członkiem
Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie. Równocześnie pracował na
stanowisku kierownika Wydziału
Produktywizacji Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Ponownie został członkiem Żydowskiego
Związku Robotniczego „Bund”.
Należał także do Związku Partyzantów Żydów w Polsce (żydowskiej organizacji kombatanckiej).
W 1947 r. był szefem Wydziału
Finansowego Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Warszawie. Za wojenną służbę otrzymał
Krzyż Partyzancki. (Za: dr Marek
Jedynak: Żydzi w oddziałach Armii Krajowej (2) - Izrael Czyżyk
„Adam”; w: http://ponury-nurt.
blogspot.com/2019/03/zydzi-w-oddziaach-armii-krajowej-2.html
).
Stanisław Witold Aronson ps. „Rysiek”, ur. 6 maja 1925 r. w Warszawie – polski Żyd, oficer Armii
Krajowej w stopniu podporucznika, członek elitarnej jednostki
Kedywu „Kolegium A” Okręgu
Warszawskiego AK, uczestnik
powstania warszawskiego; podpułkownik Wojska Polskiego i
Sił Obronnych Izraela, uczestnik
izraelskiej wojny o niepodległość,
wojny Jom Kipur w 1973 oraz
wojny w Libanie w 1982. Posiada
podwójne obywatelstwo: Rzeczpospolitej Polskiej i Państwa Izrael. W powstaniu warszawskim
jego oddział skierowano na Wolę,
do elitarnego zgrupowania „Radosław”. Po ucieczce na Zachód jako
podporucznik został wcielony do
3 Dywizji Strzelców Karpackich
pod dowództwem generała Andersa. We Włoszech rozpoczął
studia medyczne w Bolonii, gdzie
odnalazł go stryj z Tel Awiwu i
namówił do wizyty w Palestynie.
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Aronson ) „W
moim oddziale nie spotkałem się
z żadnymi przejawami antysemityzmu. Mój przełożony, dowódca
Kedywu okręgu warszawskiego
AK Józef Rybicki, był niezwykle
liberalnym i tolerancyjnym człowiekiem. Od początku wiedział,
że jestem Żydem, i nie robił mi z
tego powodu najmniejszych problemów. Podobnie koledzy z oddziału – zwykli żołnierze, z którymi ramię w ramię walczyłem
z Niemcami. (Piotr Zychowicz:
Żyd z Armii Krajowej; w: https://
www.rp.pl/artykul/318617-Zyd-z-Armii-Krajowej-.html ).
„W rozmowie z Radiem Kielce
przyznaje, że zbierając materiały
wielokrotnie spotykał się z przeświadczeniem o negatywnym
nastawieniu Armii Krajowej do
Żydów. Tymczasem okazuje się,
że w szeregach AK służyli Żydzi,
z których większość nie ukrywała
się pod zmienionym nazwiskiem i
nie taiła swojej odmiennej religii i
kultury. Działali głównie jako szeregowi i podoficerowie, ale było
wśród nich także kilku oficerów i
lekarze.
Przykładem jest ppor dr Julian
Aleksandrowicz,
pseudonim
„Twardy”, który uciekł z krakowskiego getta – mówi dr Marek Je-
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dynak. Dostał przydział do okręgu
radomsko-kieleckiego, gdzie trafił
do 1. batalionu 172. Pułku Piechoty. Uczestniczył w akcji „Burza”.
Został zastępcą dowódcy służb
sanitarnych 2. Dywizji Piechoty, czyli jednej z dwóch wielkich
jednostek, działających w kieleckim korpusie AK. Żydzi, których
historie przeanalizował dr Marek
Jedynak nie byli represjonowani
w podziemiu. Mieli równą szansę
na służbę dla Ojczyzny.” (Marlena
Płaska: Żydzi w Armii Krajowej.
Dzięki tej działalności przeżyli holocaust; w: https://m.radio.kielce.
pl/pl/post-68564 )
„Żydzi z rejonu Lubaczowa stracili najbliższych z rąk Ukraińców
i Niemców. W partyzantce szukali
szansy na przetrwanie i zemstę.
Do boju prowadził ich Edmund
Łukawiecki. Rodzina Łukawieckich, jeszcze wtedy pod nazwiskiem Cohen, przybyła na teren
Galicji z Niemiec w XIX stuleciu.
U progu XX w. ród ten podzielił
się. Jedna część familii pozostała
wierna tradycji żydowskiej, a potem wyemigrowała do Palestyny.
Druga - wyraźnie zdystansowała
się do religii przodków i ciążyła ku
kulturze polskiej. Ojciec Edmunda, Józef, należał do „Strzelca”, a
potem był oficerem legionów i armii polskiej, zasłużonym w bojach
o odrodzenie Rzeczypospolitej.
Tej nocy partyzanci wędrowali,
by z ramienia Państwa Podziemnego wykonać egzekucję na szefie
ukraińskiej policji pomocniczej
z Jaworowa i na całej jego rodzinie. Wyrok był represyjny, ponieważ niemiecki kolaborant miał na
sumieniu ciężką zbrodnię. Kilka
dni wcześniej doniesiono mu, iż
pewna polska rodzina z jednej wsi
nieopodal miasteczka ukrywa na
swojej farmie Żydów. Ukraińcy
przeszukali podejrzany dom i znaleźli dwie żydowskie dziewczynki. Rozstrzelano je od razu. Potem,
po splądrowaniu całego obejścia,
policjanci zabrali całą polską rodzinę do Jaworowa. Następnego
dnia całą familię - małżeństwo z
pięciorgiem dzieci i babcią - rozstrzelano na środku rynku. Wieść
o mordzie błyskawicznie dotarła
do lokalnych władz podziemia.
Drastyczny wyrok miał być wyraźnym sygnałem dla ukraińskich
kolaborantów, żeby zastanawiali
się dwa razy, zanim podniosą rękę
na Polaków. /.../ Tak działał oddział żydowskich mścicieli, chyba jedyny taki w szeregach Armii
Krajowej. Nie powstałby bez siły i
charyzmy Edmunda Łukawieckiego, polskiego Żyda z patriotycznej rodziny. W maju 1943 roku
Łukawiecki „Łuk” z Chaną Bern
stanęli na czele własnej, 15-osobowej drużyny. Składała się ona
głównie z Żydów ukrywających
się w okolicach Lubaczowa. Oddział Łukawieckiego podporządkowany był Marianowi Wardzie,
komendantowi okręgu AK w Tomaszowie Lubelskim. Ludzie Łukawieckiego brali także udział w
tzw. powstaniu zamojskim, czyli
serii akcji podziemia przeciwko
wysiedleniom Polaków z Roztocza. Atakowali zajęte przez niemieckich osadników polskie wioski, palili domy volksdeutschów.
Zaraz po zajęciu Lubelszczyzny
przez Armię Czerwoną Edmund
Łukawiecki z Chaną na krótko
wrócili do Lubaczowa. Tutaj, w
towarzystwie kilkunastu ocalałych
z Zagłady Żydów, wzięli ślub. W
sierpniu 1946 r., wraz z żoną i kilkumiesięcznym synkiem, zbiegł
do Czech, a potem do Niemiec. Do
Izraela rodzina Łukawieckich dotarła dopiero w październiku 1948

r.” (Wojciech Rodak Oko za oko,
ząb za ząb. Żydowscy egzekutorzy z Armii Krajowej; w: https://
naszahistoria.pl/oko-za-oko-zabza-zab-zydowscy-egzekutorzy-zarmii-krajowej/ar/12224293 ).
W filmie dokumentalnym „Za
naszą i waszą wolność” Żyd Seweryn Pilipski-Tytelman opowiada o swojej działalności w Armii
Krajowej od października 1943
roku do września 1944 roku oraz
o późniejszym przebywaniu w
obozie jenieckim w Niemczech.
Podreferat Spraw Żydowskich w
Referacie Spraw Narodowościowych Wydziału Informacji Biura
Informacji i Propagandy KG AK –
komórka organizacyjna powołana
1 II 1942, z inicjatywy Stanisława
Herbsta i L.N. Widerszala; personel stanowił Henryk Woliński,
późniejszy współinicjator utworzenia Żegoty.
„Zabijanie oraz prześladowanie Żydów przez część Polaków
w okresie okupacji hitlerowskiej i
bolszewickiej należy rozpatrywać
w kontekście identycznych aktów
dokonywanych wtedy przez nich
także na Ukraińcach. W oczach
narodowo aktywnego odłamu
społeczeństwa polskiego Żyd i
Ukrainiec jawili się jako skrajne
zagrożenie lub wróg. Strategie postępowania społeczeństwa, partii
politycznych, Kościoła i rządu były
różne, jednak łączył je negatywny
cel ogólny: rabowanie, niszczenie,
zdobycie bezkarności i poparcia
społecznego.” (s. 241)
Wersja prawdziwa historiografii brzmi: Uczestnictwo części
Ukraińców w holokauście (policja
ukraińska, strażnicy w obozach),
należy rozpatrywać w kontekście
identycznych aktów dokonywanych wtedy także na Polakach. W
oczach narodowo aktywnego odłamu społeczeństwa ukraińskiego
Żyd i Polak jawili się jako skrajne
zagrożenie lub wróg. Strategie postępowania społeczeństwa, OUN
i UPA oraz Kościoła greckokatolickiego i prawosławnego były
różne, jednak łączył je negatywny
cel ogólny: rabowanie, niszczenie,
zdobycie bezkarności i poparcia
społecznego.
„W kwestii stosunku do mniejszości okupację nazistowską poparła
zarówno narodowo aktywna część
społeczeństwa polskiego, jak i organizacje podziemne, Kościół polski i rząd. Znowu nastąpiła symbioza pozornie sprzecznych wzajemnie strategii: zachowanie się
hitlerowców wobec Żydów wywołało przymknięcie polskich oczu, a
co do Ukraińców pomogło te oczy
bardziej krytycznie niż przed wojną rozszerzyć.”. (s. 242)
Wersja prawdziwa historiografii brzmi: W kwestii stosunku do
mniejszości okupację nazistowską poparła zarówno narodowo
aktywna część społeczeństwa
ukraińskiego, jak i organizacja
OUN i Cerkiew. Znowu nastąpiła
symbioza pozornie sprzecznych
wzajemnie strategii: zachowanie
się hitlerowców wobec Żydów
wywołało współudział w holokauście, a co do Polaków pomogło te
oczy bardziej krytycznie niż przed
wojną rozszerzyć.
„W skali Europy był to jeden z
najdziwniejszych ówczesnych procesów narodowych i społecznych:
Kościół, rząd i elity polityczne
oraz społeczne Polaków dostrzegły w okupacji część strategii narodowego wyzwolenia kraju od

Żydów, Ukraińców i pozostałych
Obcych. Co ciekawe, w badaniach
historycznych
prześladowania
Ukraińców nie są definiowane
jako forma kolaboracji społeczeństwa z reżimem komunistycznym,
gdy tymczasem stosunek do Żydów
jest jednym z najważniejszych zagadnień w badaniach kolaboracji
polskich katolików z nazistami.
Bodajże nikt nie pyta także o to, jak
Polacy „kolaborowali” z własną
wyobraźnią kulturową, w tym z jej
najważniejszymi determinantami –
kazaniami swego duchowieństwa,
gdyż „wyobraźnia utrwalająca
stereotypy etniczne to świetne źródło motywacji do działań z zakresu
etnobójstwa, zwanego mordami
etnicznymi albo etnocydem” ( Por.
A. Żbikowski, Antysemityzm…, op.
cit., s. 430).” (s. 242 – 243)
I wersja zgodna z prawdą: „W skali Europy był to jeden z najdziwniejszych ówczesnych procesów
narodowych i społecznych: Cerkiew, elity polityczne OUN oraz
społeczne Ukraińców dostrzegły
w okupacji część strategii narodowego wyzwolenia kraju od
Żydów, Polaków i pozostałych
„cużyńców”. Co ciekawe, w badaniach historycznych prześladowania zarówno Polaków nie są
definiowane jako forma kolaboracji społeczeństwa z reżimem nazistowski i komunistycznym, ale
także stosunek do Żydów nie jest
jest jednym z ważnych zagadnień
w badaniach kolaboracji grekokatolików i prawosławnych z nazistami. Bodajże nikt nie pyta także
o to, jak Ukraińcy „kolaborowali”
z własną wyobraźnią kulturową, w
tym z jej najważniejszymi determinantami – kazaniami swego duchowieństwa, gdyż „wyobraźnia
utrwalająca stereotypy etniczne to
świetne źródło motywacji do działań z zakresu etnobójstwa, zwanego mordami etnicznymi albo etnocydem” ( Por. A. Żbikowski, Antysemityzm…, op. cit., s. 430).”
„Scenariusz postawy rządu londyńskiego wobec Żydów zastosowały teraz wobec Ukraińców
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i Polska Partia Robotnicza. Ukraińcy mieli zniknąć z
Polski dzięki pomocy okupacji
bolszewickiej. Nie po raz pierwszy
ZSRR stawał się więc sojusznikiem
państwa polskiego w kwestii ukraińskiej – na początku lat 30. Wielki
Głód usuwał przed Rzeczpospolitą
Polską niebezpieczeństwo wznowienia przez Ukraińców walki o
zjednoczoną Ukrainę. Teraz korzystne dla rządu zabijanie obywateli polskich narodowości ukraińskiej kontynuowały formacje
poakowskie i endeckie. Komuniści
wykorzystali to propagandowo
przeciw nim, ale sami także skrzętnie zagospodarowywali wrogość
społeczeństwa wobec Ukraińców:
wysyłali ich na śmierć, deportując
do USRR. Sprowokowany deportacją opór UPA spożytkowali do
usankcjonowania akcji „Wisła”.
(s. 243)
Po raz kolejny Huk powtarza te
same tezy, chyba zgadzając się
z teorią Goebbelsa, że kłamstwa
uporczywie powtarzane z czasem
stają się prawdą. Mądry się na to
nie zabierze, ale może Huk chce
sam siebie utwierdzić? PKWN i
PPR stosowały politykę „rządu
londyńskiego” mając sojusznika w
ZSRR – czy wiedział o tym „rząd
londyński” i czy wie tym historiografia polska? To teraz już wie, od
Huka?
„W 1941 r., w momencie zmia-
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ny okupantów, został popełniony
mord jedwabieński na Żydach.
W czasie następnej zmiany okupantów doszło do największego
pogromu po wojnie – w Kielcach,
4 lipca 1946 r. Mordy dokonane na Żydach w Jedwabnem i w
Kielcach stanowią odpowiednik
powojennych polskich mordów,
których ofiarami padli Ukraińcy w
Leżajsku, Skopowie, Pawłokomie
i dziesiątkach innych miejscowości. Między Żydami stłoczonymi w
miejskim murowanym budynku w
Kielcach na początku lipca 1946
r. a Ukraińcami wepchniętymi do
drewnianego wiejskiego domu w
Terce na początku lipca 1946 r.
jest więcej podobieństw niż różnic.” (s. 243 – 244)
Jeżeli powojenne polskie mordy,
których „ofiarami padli Ukraińcy
w Leżajsku, Skopowie, Pawłokomie i dziesiątkach innych miejscowości” były „odpowiednikiem”
mordów na Żydach w Jedwabnem
i Kielcach, to w rzeczywistości ich
sprawcami nie jest cywilna ludność polska.
O Jedwabnem Rafał Ziemkiewicz
pisał: „Gdyby o Jedwabnem pisał
nie chory z nienawiści do Polaków
fanatyk, ale historyk, bez trudu dotarłby do materiałów procesu niejakiego Hermanna Schapera, który
toczył się w latach sześćdziesiątych w RFN. Schaper był dowódcą specjalnego komando SS, które
- wedle aktu oskarżenia - wysłano
na świeżo zdobyte ziemie wschodniej Polski z zadaniem likwidowania Żydów w sposób maksymalnie
angażujący do zbrodni miejscową
ludność. Akt oskarżenia dokładnie wymienia zbrodnie: 5 lipca
1941 Wąsosz, 7 lipca Radziłów,
10 lipca Jedwabne, potem Łomża, Tykocin, Zambrów i kolejne.
Wszystkie zbrodnie dokonane według tego samego „know-how”,
sprawdzonego jeszcze wcześniej,
w czerwcu, w Wiznie, i doskonale pasującego do Jedwabnego.
(
https://wydarzenia.interia.pl/
opinie/ziemkiewicz/news-prawda-o-jedwabnem-najwyzszy-czas,nId,2520224 ). Żydzi nie nie
zgadzają się na ekshumację. Ukraińcy nie chcą żadnych ekshumacji,
ani w Pawłokomie ani w Sahryniu, ani w żadnej innej miejscowości. A Polakom zabronili na ich
prowadzenie na terenie Ukrainy.
O Kielcach: Anatol Fejgin – wysokiej rangi funkcjonariusz zbrodniczej Głównej Informacji Wojskowej Wojska Polskiego oraz dyrektor X Departamentu Ministerstwa
Bezpieczeństwa
Publicznego,
zbrodniarz stalinowski żydowskiego pochodzenia w wywiadzie
opublikowanym w „Reporterze”
(nr 4/1990) powiedział na temat
pogromu kieleckiego: „Wszystkie
chwyty są dozwolone, gdy chce
się wygrać. (…) Jeszcze nie czas
o tym mówić. Liczyliśmy na błąd
naszych przeciwników. Musieli
go w końcu zrobić. Nie mogliśmy
jednak dłużej czekać. Potrzebny
był jakiś przyspieszacz. Stąd pogromy i inne fortele”. Wyznanie
to zostało odebrane jako pośrednie przyznanie się do tego, o czym
nieoficjalnie mówiono od dawna
– że pogrom kielecki był świadomie i celowo zorganizowany przez
bezpiekę, która starannie zaplanowała jego przebieg, wykorzystując
do jego przeprowadzenia prowokatorów oraz funkcjonariuszy UB
i wojsko.
Leżajsk: „W nocy z 18 na 19 lutego 1945 oddział podziemia narodowego pod dowództwem Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”
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zamordował 9 osób z ocalałej z
Holocaustu żydowskiej ludności
miasta i 78 Ukraińców”. (Paweł
Smoleński: Miało być cicho i spokojnie, [w:] tegoż, Pochówek dla
rezuna,Czarne, Wołowiec 2001;
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Le%C5%BCajsk ). Apokryf Ruski
podaje wykaz ukraińskich ofiar w
Leżajsku: „Roman Bazylewicz
Wykaz Ukraińców parafii greckokatolickiej w Leżajsku zamordowanych przez NOW-NSZ-NZW w
latach 1943-1945”, który wymienia 12 ofiar. Są to: 1. Baczyński
Jan, 2. Baczyński Roman, 3. Bak
Aleksandra, panieńskie nazwisko
Wańczyk, żona Teodora Baka, zamieszkała na Starym Mieście, zamordowana 1944 r. 4. Bak Józef,
lat 40, nazywany „Guzek”, mieszkaniec Przychojca, zamordowany
w styczniu 1945 r. 5. Bak Paulina,
żona Wasyla Baka, zamordowana w 1944 r., po przejściu frontu.
6. Bak Teodor, zamordowany w
1944 r., 7. Bak Wasyl, zamordowany w 1944 r. 8. Bakowska vel
Buczyńska Maria, żona Mikołaja
Bakowskiego vel Buczyńskiego,
zamordowana wraz W. Siemaszką latem 1944 r. 9. Bakowski vel
Buczyński Mikołaj, zamordowany
latem 1944 r. 10. Berestko Józef,
zamordowany w styczniu 1945 r.,
11. Chamiec Piotr, zamordowany
17 lutego 1945 r. w swoim domu
z synem Jarosławem Chamcem.
(za:
https://www.apokryfruski.
org/wp-content/uploads/2010/09/
Spis-Ukraincow-zamordowanych-w-Lezajsku-w-latach-1943-1945.
pdf ). Wykazu 78 ofiar poniesionych podczas napadu na posterunek MO nie ma.
Wieś Skopów: „W 1945 została
spacyfikowana przez oddział Ludowej Straży Bezpieczeństwa pod
dowództwem Romana Kisiela.
Wydarzenie to upamiętnia pomnik
postawiony ofiarom zbrodni, na
którym błędnie podano sprawców
– oddział AK, oraz znacznie zawyżono liczbę ofiar do 180 osób,
która to liczba pojawia się jedynie
w zeznaniach nielicznych świadków.”
(https://pl.wikipedia.org/
wiki/Skop%C3%B3w) „W 1945
wieś została spacyfikowana przez
oddział Ludowej Straży Bezpieczeństwa (formacja Batalionów
Chłopskich) pod dowództwem Romana Kisiela „Sępa”. Liczbę ofiar
podaję się liczbę 67. Meldunek milicyjny opisuje napad na Skopów
z dnia 8 III 1945 roku, wymienia
liczbę ofiar 11, w tym Polaków. Na
nagrobku widniej data 8 maj 1944
r. dlaczego na razie nie wiadomo.
Na przeciwko cerkwi na wzgórzu
cmentarz greckokatolicki, na którym znajduje się kilkanaście nagrobków oraz przepiękne żeliwne
krzyże. Na nim również pomnik
upamiętniający ofiary zbrodni
opisanych powyżej, na którym
błędnie podano sprawców oddział
AK. (za: https://www.krzywcza.
eu/miejscowosci-gminy-krzywcza/skopow.html ) „1945 marzec
22, Przemyśl – Fragment sprawozdania sytuacyjnego starosty przemyskiego dla Wydziału
Społeczno-Politycznego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie za
okres 5 III 1945 r. – 20 III 1945
r. dotyczący mordu w Skopowie.
„Dnia 6.3. br. około godziny 18
około 10 nieznanych sprawców
uzbrojonych w różnego rodzaju
broń palną, napadło na greckokatolicką plebanię w Skopowie,
gmina Krzywcza, gdzie wystrzelali wszystkich domowników, a to:
1/ Ks. Demiańczyka Jana, lat
80, miejscowego proboszcza,
2/ Ks. Konkoliwskiego Stefana,
lat 40, miejscowego wikarego,
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3/
Konkolowską
Marię, lat 44, żonę ad 2/,
4/
Demiańczyk
Mirosławę,
nauczycielkę, córkę ad 1/,
5/ Demiańczyk Wirę, córkę ad 1/,
6/
Muzykę
Olgę,
służąca
proboszcza
ad
1/,
7/Wolańskiego Jana, rolnika ze Skopowa, religii rzymskokatolickiej,
8/ Malinowskiego Jurka, lat
15, religii greckokatolickiej,
9/
Króla
Jana,
rolnika
religii
greckokatolickiej,
10/ Król Katarzynę, żonę ad 9/,
11/ Skrypskiego Władysława,
lat 16, religii greckokatolickiej.
Wszyscy zamordowani za wyjątkiem ad 7/ Wolańskiego byli narodowości ukraińskiej.” (Oryginał,
maszynopis. APRz, UW Rz 373,
k. 290. W: https://www.apokryfruski.org/kultura/nadsanie/skopow/
)
W Pawłokomie 3 marca 1945
roku oddziały samoobrony polskiej z okolicznych wsi, zabezpieczane przez poakowski oddział
„Wacława”, rozstrzelały od 80
do 150 mężczyzn narodowości
ukraińskiej w ramach odwetu za
zbrodnie dokonywane w okolicy
na ludności polskiej. Ukraińcy doliczyli się 366 ofiar, w tym kobiet
i dzieci. Jednakże na ekshumacje
ciał strona ukraińska nie miała
ochoty, a IPN jej nie dokonał, pomimo wniosku jednego ze świadków. „Jak powiedział nam prof.
Witold Kulesza, dyrektor Głównej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN,
na obecnym etapie śledztwa prokuratorzy Oddziałowej Komisji
w Rzeszowie zgromadzili dowody
świadczące o tym, że w Pawłokomie zamordowano co najmniej
80 osób narodowości ukraińskiej,
z których 65 zidentyfikowano z
nazwiska” (Mariusz Kamieniecki: IPN jeszcze nie podjął decyzji
o ekshumacji w Pawłokomie; w:
„Nasz Dziennik” z 23 maja 2006).
Wśród ofiar podanych przez członka UPA Piotra Poticznego, znajdują się osoby zabite przed 3 marca
1945 roku i po nim, także poza
Pawłokomą. „Część wykazanych
zastrzelonych przebywała w tym
czasie na robotach w Niemczech, a
inna część przebywała poza wsią,
w innych miejscowościach Polski”
(Zdzisław Konieczny: Pawłokoma; niech przemówi historia, a nie
polityka; w: „Nasz Dziennik” z 10
maja 2006). 10 Ukraińców z Pawłokomy było w formacji SS „Galizien” – „Hałyczyna”, a 42 w UPA.
Wszystkie te zabójstwa miały
miejsce w latach 1945 – 1946. Do
tego czasu w 1944 roku były pojedyncze ukraińskie ofiary, co wykazują źródła ukraińskie: https://
www.apokryfruski.org/historia/
bazy-danych/mordy-na-ludnosci-ukrainskiej-1944-1947/ .
„Co ciekawe, po akcji „Wisła”,
w 1957 r., niektórzy Ukraińcy siłą
deportowani na Ziemie Zachodnie
i Północne wysuwali propozycję
utworzenia ukraińskiego getta.
Przewidywali, że czuliby się w
nim bezpieczniej niż bezpośrednio
wśród odnoszących się do nich
wrogo Polaków. (M. Truchan,
Ukrajinci w Polszczi pisla druhoji switowoji wijny 1944–1984,
Nju-Jork–Paryż–Sydnej–Toronto
1990, s. 62–63)”. (s. 244)
W Polsce o tej propozycji Ukraińców z 1957 roku nikt nie słyszał.
Ale znana jest w Nju-Jarku, Paryżu, Sydnej i Toronto!
„Rząd polski, PPR, ale także hierarchia Kościoła rzymskokato-

lickiego i podziemie antykomunistyczne wiedziały, że umowa służy
jednemu – wydaniu własnych obywateli narodowości ukraińskiej
obcemu państwu po to, aby mogło
uczynić z nimi to, co zechce, w tym
unicestwić. Polscy Ukraińcy nie
chcieli wyjeżdżać do ZSRR. Motywem pierwszorzędnym nie było
przywiązanie do stron rodzinnych,
chodziło o wybór strategii przeżycia. Skazani stanęli wobec wyboru miejsca śmierci: w Polsce czy
w ZSRR, ale i miejsca szansy na
przeżycie: w Polsce czy w ZSRR?”
(s. 244 – 145)
Wówczas decydował rząd polski, PPR, hierarchia Kościoła?
Czemu Ukraińcy chcieli zostać
u „polskich panów” jako „podludzie”? Huk znów zmienił zdanie?
Poprzednio twierdził, że Ukraińcy nie chcieli opuszczać swoich
domów i gospodarstw poprzez
przesiedlenia i to było przyczyną
działalności UPA.
„Na swój sposób powtórzyła się
sytuacja, która w czasie okupacji
hitlerowskiej dotknęła Żydów –
wydał ich polski rząd emigracyjny
przy współudziale swego społeczeństwa, a po okupacji rząd lubelski wydał Ukraińców także we
współpracy ze społeczeństwem.
Nie stało się to od razu. Za każdym razem potrzebny był okres
kilku lat, aby maszyna państwowa
i społeczeństwo polskie mogły odpowiednio skutecznie współgrać w
działaniu najpierw w żydowskich
latach 1939–1943, a potem w latach ukraińskich 1944–1946.” (s.
245)
Komu to „rząd polski na emigracji” wydał Żydów? Jeśli już – to
Ameryce i Anglii żądając reakcji
rządów tych państw na eksterminację ludności żydowskiej. Komu
„rząd lubelski” wydał Ukraińców?
Przecież wydał ich Ukrainie, ich
państwu, socjalistycznemu tak jak
wówczas Polska.
„Szczególnym przypadkiem były
działania określane dziś jako
„polowania”. Figurę „polowań
na Żydów” można zastosować
w celu opisu i zrozumienia sytuacji Ukraińców. Do polowań na
tych drugich dochodziło w 1945 r.
zwłaszcza na lewym brzegu Sanu
od Sanoka po Nisko. W obrębie
ówczesnych, zupełnie bezkarnych,
działań dokonywano mordów
zbiorowych w Pawłokomie, Małkowicach, Piskorowicach i dziesiątkach innych wsi.” (s. 245)
Trzeba współczuć razem z Hukiem bojówkom SB OUN oraz
oddziałom UPA, na które polowały po wsiach i lasach Wołynia
i Galicji Wschodniej oddziały Armii Krajowej, NSZ czy BCh. Ocalały tyko ich resztki, dlatego nie
miał kto potem walczyć z Armią
Czerwoną. Kto w takim razie dokonał „zupełnie bezkarnych działań” na kilku tysiącach polskich
wsi na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej zwanych ludobójstwem okrutnym?
„Uważam zatem, że o ile w stanie
wojny z Żydami po 1944 r. znalazło
się nie państwo, a społeczeństwo
polskie, to w stanie wojny z Ukraińcami znalazło się społeczeństwo
wraz z państwem, podziemiem i
Kościołem”. (s. 246 – 247)
Czy B. Huk nie „ znalazł się w
stanie wojny” ze społeczeństwem
i państwem polskim oraz z Kościołem? Ma tyle samo oddziałów
wojskowych, co wówczas społe-

czeństwo polskie i Kościół.
„Wobec ludności ukraińskiej na
szeroką skalę zastosowano terror,
połączony z eksterminacją poszczególnych osób, rodzin i całych
miejscowości. Do tych akcji włączała się niekiedy okoliczna ludność polska, a nawet poszczególne
oddziały zbrojnej opozycji antykomunistycznej. W tej perspektywie
trudno zadawać pytanie o to, jak
możliwa była antyukraińskość po
wojnie. Można by raczej zadać
pytanie o to, jak możliwa była antyukraińskość po wiekach ścisłych
kontaktów i współzamieszkiwania.
I odpowiedzieć, że II wojna światowa oraz okupacja hitlerowska
nie zachwiała dziedzictwem polskiej antropologii rzymskokatolickiej i ideologii sarmackiej zarówno w stosunku do Żydów, jak i
Ukraińców.” (s. 247)
„Po wiekach ścisłych kontaktów i
współzamieszkiwania”? Huk ma
aż tak krótką pamięć, ze zapomniał już o tym, co pisał wcześniej
w tejże książce? W rzeczywistości: Wobec ludności polskiej na
szeroką skalę zastosowano terror,
połączony z eksterminacją poszczególnych osób, rodzin i całych
miejscowości. Do tych akcji włączała się często okoliczna ludność
ukraińska, a nawet poszczególne
oddziały zbrojnej Policji Ukraińskiej i SS „Galizien – Hałyczyna”
służąca okupantowi niemieckiemu. II wojna światowa oraz okupacja hitlerowska umocniła dziedzictwo ukraińskiej antropologi
greckokatolickiej i prawosławnej
i rasistowskiej ideologii nacjonalizmu integralnego zarówno w
stosunku do Żydów, jak i Polaków.
„Jest wreszcie zagadnienie poczucia narodowego, przynależności
narodowej czy zabiegów nadawania obiektywizującej identyfikacji
narodowej rzymskim katolikom
dokonującym mordów na Żydach
i na Ukraińcach. Jeśli chodzi o
zbrodnie popełniane na Żydach
w etnicznej Polsce, to jako ich
sprawcy wskazywana jest bardzo
często wieś, chłopstwo. Inaczej na
kresach, gdzie nie sposób zarzucić chłopu polskiemu mordowanie
Ukraińców, ponieważ tego chłopa
prawie tam nie było – zbrodnie
na Ukraińcach popełniali Polacy
wywodzący się z elity szlacheckiej,
następnie inteligenci wychowani
na rzymskokatolickich ideałach
szlacheckich, aparat dworski, a
dopiero potem chłopi.” (s. 248)
W rzeczywistości: Jest wreszcie
zagadnienie poczucia narodowego, przynależności narodowej czy
zabiegów nadawania obiektywizującej identyfikacji narodowej
grekokatolikom i prawosławnym
dokonującym mordów na Żydach i na Polakach. Jeśli chodzi
o zbrodnie popełniane na Żydach
w etnicznej Polsce na Kresach, to
jako ich sprawcy występuje Policja Ukraińska, oraz wskazywana
jest często wieś, chłopstwo. Na
kresach nie sposób zarzucić chłopu polskiemu mordowanie Ukraińców, ponieważ tego chłopa w
wyniku ludobójstwa prawie tam
nie było - a także zbrodni na Ukraińcach nie mogli popełnić Polacy
wywodzący się z elity szlacheckiej, ani inteligenci wychowani
na rzymskokatolickich ideałach
szlacheckich (nauczyciele, leśnicy, urzędnicy) gdyż byli wcześniej
zesłani na Syberię, natomiast ich
wykazy przygotowali służbom sowieckim sąsiedzi Ukraińcy, mający dobre rozeznanie w środowisku
polskim.

1 stycznia 2021 - strona 9
W podrozdziale: Państwo dojrzałego katolicyzmu, czyli kontekst
nazistowski, Huk pisze: „Kościół,
państwo i organizacje polityczne praktykowały w stosunku do
Ukraińców (Żydów, Niemców itd.)
własny wzorzec totalitaryzmu jako
strategii rozwoju własnego narodu m.in. poprzez eliminację osób
uznanych za obce. Wzorzec ten,
wykazujący najwięcej podobieństw
z nazizmem narodowosocjalistycznym, stanowił wypracowaną
niezależnie od niego ideologię
polityczną, program i praktykę narodowo aktywnych rzesz polskiego
społeczeństwa rzymskokatolickiego. Zakładał już od przełomu lat
20/30. XX w. inicjowanie wielkich
zmian społecznych opartych o ideologię narodową, darwinizm społeczny, szowinistyczny etnocentryzm i rasizm, homogenizację narodową i kulturową, poszukiwanie
przestrzeni życiowej, maksymalne
uprzedmiotowienie mniejszości i
maksymalizację dystansu pomiędzy państwem a nosicielem cech
odmienności narodowych. Sytuacja w II RP w latach 1918–1926
kształtowała się podobnie do sytuacji w Niemczech z okresu republiki weimarskiej (1919–1933), a
w latach 1926–1939 wyraźne były
analogie z sytuacją w nazistowskiej III Rzeszy.” (s. 249 – 250)
Jest to mistrzowskie operowanie
kłamstwem i manipulacją - tyle ich
zmieścić w tak krótkim tekście! I
Goebbels i politruk sowiecki mogliby się uczyć. „Kościół, państwo
i organizacje polityczne w stosunku do Ukraińców (Żydów, Niemców itd)” - („itd” - chodzi o resztę
świata?), praktykowały „własny
wzorzec” genocidum atrox, holokaustu, Auschwitz! Doncow był
polskim rasistą i opracował oparty
na darwinizmie społecznym program „integralnego nacjonalizmu
polskiego” włącznie z „homogenizacją narodową i kulturową” Polski „czystej jak szklanka wody”!
Natomiast II RP funkcjonowała
na wzór nazistowskiej III Rzeszy.
Mamo, ja wariat? Nie synku, historiograf!
„Koncepcja rzymskokatolickiego
państwa polskiego, konstruowana
na przełomie XIX/XX w. w oparciu o dawną ideologię sarmacką,
stanowiła jeden z największych
projektów europejskich. Skala
zakładanej ekspansji na nierzymskokatolickie terytoria kulturowo
i etnicznie różne daje podstawę
do porównania projektu polskiego
mocarstwa rzymskokatolickiego z
nazistowskim projektem imperium
aryjskiego. Podbój i trwałe podporządkowanie niepolskich czy
nieniemieckich kultur narodowych
wraz z efektem końcowym w postaci ich polskiej czy niemieckiej
akulturacji lub eliminacji posiadały własną historiozofię, jednak zarówno przeszłość, jak i przyszłość
interpretowano w kategoriach
mechanistycznej misji narodu hegemona cywilizacyjnego i jego
Kościoła/państwa. Wielowiekowa
polityka totalitarnej religii Kościoła przybrała w końcu postać
totalitaryzmu jako religii politycznej.” (s. 251 – 252)
Na przełomie XIX/XX w. Rzeczpospolita walczyła o odzyskanie
niepodległości. I ponosząc ogromne ofiary wywalczyła ją, aczkolwiek nie w granicach przedrozbiorowych. Niewątpliwie był to
„jeden z największych projektów
europejskich”, który uratował w
1920 roku Europę przed jarzmem bolszewickim. Nielogiczne,
wręcz głupie jest twierdzenie, że
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„odzyskanie swojego straconego”
i do tego nie wszystkiego, stanowi „ekspansję”. Nie mówiąc już
„postaci totalitaryzmu jako religii
politycznej”, bo nawet Cerkwi
grekokatolickiej ostatecznie osiągnąć tego nie udało się, pomimo
wielkich starań i pomocy nazistowskiej III Rzeszy.
„Modelową sytuacją porównawczą jest zestawienie sytuacji
ludności ukraińskiej w Polsce w
latach 1944–1947 z sytuacją ludności polskiej na Zamojszczyźnie
w okresie okupacji hitlerowskiej.
Najbardziej adekwatnie i precyzyjnie całościowy charakter polskiej
eksterminacji z lat 1944–1947 w
południowo-wschodniej
części
Rzeczypospolitej Polskiej wobec
Ukraińców daje porównanie z
niemiecką akcją eksterminacyjną na Zamojszczyźnie w latach
1942–1943 (łącznie z akcją „Wehrwolf”, służącą do przeprowadzenia wysiedleń ludności polskiej
pod pretekstem działań antypartyzanckich). Analogia jest uderzająca: zmienili się tylko okupanci i
okupowani. (s. 254)
Na Zamojszczyźnie do lipca 1944
roku okupantami byli Niemcy korzystający z usług Ukraińców w
administracji, z Pomocniczej Policji Ukraińskiej (w tym przy wysiedleńczych akcjach „Wehrwolf” i
„Ukaineraktion”) , z SS „Galizien
– Hałyczyna”, z ukraińskich strażników w obozach koncentracyjnych, z UCK, OUN i UPA, itp.).
W latach 1945 – 1947, pod okupacją sowiecką, walki w obronie
ludności polskiej przed ludobójczymi formacjami SB OUN i UPA
toczyło głównie Wojsko Polskie
i Milicja Obywatelska. Analogii
nie ma. Pomimo „kreatywnej rachunkowości” ukraińskich ofiar
(np. Sahryń i liczeniu poległych
w walce członków UPA jako ofiary cywilne) jest to 14 – 15 tysięcy
ofiar polskich oraz 3 – 3,5 tysiąca ofiar ukraińskich (październik
1939 – lipiec 1944 wg Hałagidy
2221 Ukraińców).
„Latem i jesienią 1944 r. rząd i
partia nie miały pewności co do
tego, czy Ukraińcy nie pójdą z nimi
na współpracę, jeśli zostaną im ku
temu stworzone odpowiednie warunki polityczne. Okres chełmski
PKWN pokazał, że może ona objąć szerokie ukraińskie masy społeczne, co udowodnili Ukraińcy z
Chełmszczyzny i Podlasia, wstępując do PPR i UB. Wydaje się zatem
pewne, iż Ukraińcy zachowaliby
się wobec państwa polskiego lojalnie, jeżeli państwo postąpiłoby
podobnie.” (s. 256)
Kilkakrotnie wcześniej Huk twierdził, że Ukraińcy nie walczyli z
Polakami, a z komunistycznym
reżimem w Polsce. Zaiste, specyficzna to była walka polegająca
na współpracy. 22 września 1944
r. kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, mjr
Roman Romkowski (właściwe:
Natan Grunspan) pisał w rozkazie
do kierownika WUBP w Lublinie
Teodora (Fieodora) Dudy (narodowości ukraińskiej): „Czerwona
Armia wyraźnie popiera Ukraińców i trzyma z reguły ich stronę
przeciwko Polakom. Komendant
wojskowy miasta Chełma, pułkownik sowiecki, nakazał kategorycznie zastępcy komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej przyjąć do posterunku MO w Chełmie
20 Ukraińców. Przetrzymywanych
za przestępczość Ukraińców komendant każe zwolnić. Ukraińców
w powiecie jest 10%. Sowieccy

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
komendanci rejonów wiejskich
organizują na własną rękę Milicję
Obywatelską z Ukraińców, obok
oficjalnych posterunków Milicji
Obywatelskiej” („Rok pierwszy.
Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego
na Lubelszczyźnie [lipiec 1944 –
czerwiec 1945], Warszawa 2004,
s. 66). Ze sprawozdania PUBP w
Tomaszowie Lubelskim wynika,
że do 31 grudnia 1945 r. aresztowanych zostało 253 członków AK,
15 członków BCh oraz 17 „bulbowców” (Rok pierwszy..., s. 157).
Przykład kolaboracji ukraińskiej
ludności cywilnej opisał m.in. Józef Geresz w książce „Z dziejów
Sosnowicy i okolic” (Sosnowica 2003), podając, że z organami
NKWD aktywnie współpracowali
informatorzy ze wsi Górki i Zienki. Zaopatrzeni w broń przez Sowietów, brali udział w obławach
i aresztowaniach członków AK.
„Do UB wstąpiło wielu mieszkańców gminy Czajki o pochodzeniu
ukraińskim albo działaczy komunistycznych – ci ludzie stanowili
bezwzględną większość w tych
organach. Szefem powiatowego
UB w Krasnymstawie był człowiek
o nazwisku Piec, a jego zastępcą
Ukrainiec ze Starej Wsi koło Kraśniczyna – Wasyl Dzida. Porucznik Wasyl Dzida, z wykształceniem
trzech klas szkoły powszechnej,
samym swoim wyglądem budził
postrach i dobrze dał się we znaki mieszkańcom swojej gminy jak
i mieszkańcom całego powiatu Krasnystaw. /.../ Do Izbicy ta
władza często zajeżdżała, robiąc
podobne wrażenie, jak kiedyś SS
w łapankach. Na rynek zajeżdżały samochody pełne uzbrojonych
„mołojców”, niemal wszyscy pochodzili z terenu gminy Czajki.
Szefowie paradowali po Izbicy z
pistoletami gotowymi do strzału
zatkniętymi za pas munduru. Następnie ci „utrwalacze” władzy
ludowej wyjeżdżali do pobliskich
wsi, gdzie poszukiwali broni i
ukrywających się ludzi” (Ryszard
Adamczyk: Izbicy dni powszednie,
wojna i okupacja. Lublin 2007, s.
268 – 269).

rodowości ukraińskiej (np. Steca
i Kiryluk) oraz, że służyło w niej
wielu żołnierzy narodowości ukraińskiej, albowiem woleli oni zgłosić się z poboru do Wojska Polskiego, niż do Armii Czerwonej
(ale w niej i tak znaczny procent
stanowili Ukraińcy).
Rozdział piąty: Ukraińcy między
anatemą a eliminacją, w podrozdziale Próba ukraińskiego układu
nerwowego, Huk twierdzi: „Społeczność polska w południowo-wschodniej części Rzeczypospolitej od połowy 1944 r. do marca
1945 r. trwała w warunkach zupełnie odmiennych niż te, które panowały w latach poprzednich na
Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
W zasadzie nie dotknęło jej istotne
uszczuplenie ilościowego i materialnego stanu posiadania spowodowane działaniami UPA. W latach 1944–1947 w Bieszczadach,
na Łemkowszczyźnie, Nadsaniu i
na Chełmszczyźnie UPA nie dokonała na Polakach ani ludobójstwa,
ani czystki etnicznej, ani tzw. akcji
antypolskiej.” (s. 266)
Po pierwsze, to ludobójstwo dokonywane na Polakach przez Ukraińców „do połowy 1944 roku”
trwało już prawie cztery lata, od
września 1939 roku. W „bratnim
przymierzu” z Hitlerem i Stalinem
(1939 – 1941), potem już tylko z
Hitlerem, do maja 1945 roku. „Ilościowo” zdążyło już „uszczuplić”
ludność polską o ponad sto tysięcy osób (w większości dotknęło
to kobiety, dzieci i starców) oraz
„materialnie” o około cztery tysiące spalonych polskich wsi połączonych z obrabowaniem polskich
domów i gospodarstw (nawet z
trupów „ukraińscy powstańcy”
zdzierali ubrania i buty), obrabowanych i spalonych bądź zburzonych kilkaset kościołów (w tym
co najmniej 59 z wymordowaną
przed ołtarzem w czasie mszy ludnością polska). Od połowy 1944
roku do marca 1945 roku Ukraińcy kontynuowali ludobójstwo
zarówno na Kresach jak też na terenach „pojałtańskiej” Polski. Na
Kresach m.in.:

Podrozdział: Wyrzucić ich musimy…, czyli kontekst niemiecki,
Huk pisze: „Cechą wspólną powojennych losów Niemców i Ukraińców w Rzeczypospolitej Polskiej
było także to, iż stali się obiektem
terroru ze strony państwa, które
użyło w tym celu Wojska Polskiego. W imieniu państwa, Kościoła,
partii, rządu i wreszcie społeczeństwa polska armia narodowa
wyganiała, rabowała, niszczyła
i strzelała do Niemców i Ukraińców, traktowanych jako faszyści i
zbrodniarze. Działania WP wobec
tych grup ludności zbiegały się co
do strategii, środków, stylu itp.” (s.
260)

W lipcu 1944 były182 napady
Ukraińców na Polaków. Przykłady
zbrodni na Kresach (poza terenem
tzw. Zakerzoni):

Straszna była ta jedność „państwa, Kościoła, partii, rządu i
wreszcie społeczeństwa” już od
1944 roku, skierowana przeciwko
Niemcom i Ukraińcom. Nawet w
imieniu Kościoła „polska armia
narodowa wyganiała rabowała,
niszczyła i strzelała do Niemców i
Ukraińców, traktowanych jako faszyści i zbrodniarze”. Zapomniał
wykalkulować, że ci terroryści:
„państwo, Kościół, partia, rząd i
wreszcie społeczeństwo” w Teheranie, Jałcie i potem w Poczdamie
wymusili na zwycięskiej koalicji
(ze Stalinem na czele) przebieg
polskich granic i związane z tym
przesiedlenia. Nie wie też, że „polską armią narodową” dowodzili
oficerowie sowieccy, w tym na-

2 lipca w miasteczku Chyrów pow.
Dobromil upowcy w czasie wesela
granatami zabili 23 Polaków. (Motyka Grzegorz: Ukraińska partyzantka 1942 – 1960; Warszawa
2006, s. 390).

W nocy z 1 na 2 lipca w miasteczku Konkolniki (Kąkolniki) pow.
Rohatyn: „W Kąkolnikach w nocy
z 1 na 2 br. zamordowaną została: Kurylak Stefania, Rybczyńskiej
Stefanii wycięto język i wydłubano
oczy - 4 sierot po niej zostało.”
(1944, 8 lipca – Pismo PolKO w
Stanisławowie do Dyrektora RGO
w Krakowie dotyczące mordów
dokonywanych na ludności polskiej. W: B. Ossol. 16721/1, s.
341-342).

5 lipca we wsi Suchodół pow. Kopyczyńce banderowcy zamordowali 22-letnią Annę Turczyńską.
8 lipca we wsi Łany pow. Stanisławów zamordowali 28-letnią Zofię
Czerniak, która powróciła do swojego domu.
10 lipca we wsi Mańków pow.
Horochów rodzina męża Ukraińca
zamordowała jego 25-letnią żonę,
Polkę Anielę Gąsiorowską; los ich

dziecka jest nieznany.
W nocy z 13 na 14 lipca we wsi
Husaków pow. Mościska na plebanię napadła banda UPA, która
splądrowała budynek, a następnie
związała i uprowadziła proboszcza ks. Marcelego Zmorę. „Został
zamordowany 19 lipca, nie jest
znane miejsce pochowania ciała.
„Latem 1944 r. banderowcy uprowadzili z Plebani w Husakowie
księdza katolickiego - Marcelego
Zmorę. Całą drogę do wsi Mieżyniec, przejechał na wozie, służąc
banderowcom jako miejsce do
siedzenia. Następnie w swojej kryjówce zmuszali go do wypisywania
polskich metryk, a po kilku dniach
dokonali makabrycznego mordu.
Ciało Proboszcza odnaleziono
w Mieżyńcu zakopane w gnoju.
Obecne miejsce pochówku nie jest
mi znane”. (Stefania Szal: Pamięć
- drogą do wyzwolenia; w: http://
www.nawolyniu.pl/wspomnienia/
szal.htm ).
Pomiędzy 10 – 15 lipca we wsi
Słoboda Konkolnicka pow. Rohatyn: „10-15.III. 1944 Słoboda
Kąkolnicka pow. Rohatyn: Zabici przez bandytów, którzy spalili wieś: Pulikowski Franciszek
53-54 lat; Adamowski Marian 54
lat i jego dwoje dzieci; Frejtur
Karol; Palczak Jan s[yn] Marcelego; Laskowski s[yn] Jana 8-9
lat; Tomkiewicz Karolina. Spaleni
i uduszeni w ogniu: Nóżka Emil
s[yn] Ludwiki 11 lat ; Wierzbicki
Rudolf ; Bandurowska Leonora,
1901 r. i jej dzieci 5-cioro; Bandurowska Michalina i jej 12 letnia
córka ; Bandurowska Michalina
i jej dwoje dzieci; Romanowska
Anna z Gachów i jej 5-cioro dzieci; Wojciechowska Maria i jej 4-ro
dzieci; Sumisławska Władysława;
Dyczkowski Jan; Romachowa,
żona kierownika szkoły. Spalonych zostało około 270 domów.”
(1944, 17 lipca – Pismo PolKO w
Stanisławowie do Dyrektora RGO
w Krakowie zawierające imienny
spis osób uprowadzonych i zamordowanych od początku napadów, od września 1943 do 15 lipca 1944. W: B. Ossol. 16721/1, s.
349-373).
W nocy z 14 na 15 lipca we wsi
Sokołówka pow. Złoczów banderowcy wspólnie z policjantami
ukraińskimi zamordowali co najmniej 21 Polaków, w tym 10 młodych chłopców.
16 lipca we wsi Antoniówka pow.
Żydaczów banderowcy zamordowali 30-letnią Joannę Drabinogę
z domu Korzystko w ciąży, która
wracała z kościoła: torturowali ją
przez cały dzień, obcięli palce u
rąk i nóg, piersi, język, zdzierali
skórę z ciała, jej krzyk słychać było
w promieniu kilku kilometrów.
We wsi Stojanów pow. Radziechów zamordowali ks. proboszcza
Franciszka Szarzewicza. „Zamordowany przez bandytów z ludobójczej ukraińskiej organizacji OUN/
UPA przebranych za żołnierzy
rosyjskich, na polu niedaleko plebanii. Mimo zagrożenia nie chciał
opuścić swoich wiernych - mówił: „jestem proboszczem nawet
dla tych najbiedniejszych, którzy
wyjechać na Zachód nie mogą.”.
We wsi Świrz pow. Przemyślany
zamordowani zostali: Grzeszczyszyn Antoni, lat 67, spalony;
Grzeszczyszyn Franciszek, lat 31,
spalony; Grzeszczyszyn Hanna,
lat 13; Grzeszczyszyn Józefa, lat
69, żona Antoniego, spalona; Wyspiańska Anna, lat 40; Zaporoska
Katarzyna, Ukrainka, spalona. „W
dzień pogrzebu rodziny Grzeszczy-
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szynów, zamordowanych w Burzeniskach (przysiółek Świrza) i pochowanych w Świrzu, moja Mama
poszła do Chlebowic Świrskich,
gdzie mieszkała jej siostra, wydana za Ukraińca. Jak później opowiedziała ciocia, matkę wywlekli
z domu upowscy bandyci i zaprowadzili do lasu, gdzie w okrutny
sposób zamordowali. Podczas
tego porwania, mąż ciotki próbował stanąć w jej obronie, ale został
przez banderowców pobity.” (Jan
Wyspiański; w: Józef Wyspiański:
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin
2009 s. 232)
W nocy z 16 na 17 lipca we wsi
Krasne pow. Skałat banderowcy
obrabowali i spalili około 100 budynków oraz zamordowali 52 Polaków a 22 poranili; księdzu proboszczowi schronienie dał miejscowy ksiądz greckokatolicki ratując mu życie. „A tu nagle słyszymy
rąbanie okiennic u Karmazynów.
Solidne były, ze sztabami, tato je
zrobił na taki właśnie wypadek.
Gdy wyrąbali okna, nawrzucali
słomy, wrzucili granat i podpalili.
Od wybuchu zginął siedmioletni
Franio. Rodzina schroniła się na
strychu. Później widziałam ułożone w rządku ciała, popalone, napuchnięte. Ludzi w szafach chowano, bo tato z robieniem trumien nie
nadążał. Ojciec Lidii zatrąbił, taki
był umówiony sygnał na wypadek
napadu. Ksiądz, zakonnice i kilku
uzbrojonych ludzi schroniło się na
poddaszu kościoła. Ostrzeliwali
się, rzucali granaty. Napastnicy
wycofali się, banderowcom starczyło odwagi tylko na mordowanie
bezbronnych. /.../ Słyszeliśmy konie wydające niekońskie odgłosy,
krowy ryczące, nawet kury i gęsi
zdawały się wyć z bólu. Płonęły
domy, Stasia zobaczyła, jak runął
dach na domu jej brata. /.../ Już
gdy wyjeżdżaliśmy, Ukraińcy odgrażali się, że „jak wy Polaczki
będziecie jechali, to my was wybijemy”. Do Gubina dotarliśmy
w kwietniu 1946 roku. Ale jeszcze
długo nocą, czy na odgłos dalekich
nawet wystrzałów, chowałam się
pod łóżko. Jednak tak naprawdę
to jakaś część mnie ciągle jeszcze tkwi w tej strasznej marcowej
nocy. Słyszę ryk zwierząt, krzyki i
jęki bólu ludzi, czuję swąd tlących
się jeszcze zgliszcz, zapach ciepłej krwi Karmazynów.” (https://
gazetalubuska.pl/kresy-jak-mowipani-lidia-tej-dramatycznej-nocyjakby-jakas-jej-czesc-umarla/ar/
c15-14770782).
W nocy z 18 na 19 lipca we wsi
Wielkie Oczy pow. Rawa Ruska
upowcy zamordowali 18 Polaków,
w tym dwoje dzieci zakłuli bagnetem oraz zamordowali członków
rodziny Kuźmińskich i Loda i spalili 80 domów.
20 lipca w mieście Rudki woj.
lwowskie policjanci ukraińscy
zamordowali 1 Polaka (był to
Franciszek Biłek) i zrabowali jego
dokumenty. „W latach 60-tych do
rodziny ofiary dotarła wiadomość,
że w Warszawie mieszka człowiek,
który ma takie same dane osobowe. Nie dokonano jednak w tej
sprawie dochodzenia” (Siekierka..., s. 541).
23 lipca we wsi Żupanie pow. Stryj
obrabowali gospodarstwa polskie
i zamordowali głównie za pomocą siekier 49 Polaków. „ Antoni
Piotrowski, żona Katarzyna, syn
Kazimierz, synowa Michalina, z d.
Komornicka w ostatnim miesiącu
ciąży, żona Kazimierza, znaleziono ją spaloną, a obok niej leżało
nienarodzone dziecko. W ich domu
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grano w karty, banderowcy wrzucili do mieszkania granat, część
domowników zginęła, a część została ranna, rannych dobito siekierami. Dom ograbiono i spalono.
Karolina Turzańska i jej córka też
Karolina, obie zostały wrzucone
żywcem do studni. Dom ograbiono
i spalono. Albert Wiśniewski, żona
Sabina, syn Zbigniew, córki Władysława, Adela i Albina. Z czwórki dzieci, synowi i dwom córkom
oprawcy odrąbali głowy, trzecia
córka ukryła się pod piecem, gdzie
spaliła się żywcem wraz z domem.
Tadeusz Wiśniewski, brat Marcelego i jego żona Janina z ich małoletnią córką zostali zamordowani.
Dom ograbiono i spalono. Żona
Jana Wiśniewskiego ciężko ranna
zmarła po kilku dniach od ran.”
(https://www.facebook.com/PolishHolokaust/?__tn).
26 lipca we wsi Siemianówka
pow. Lwów esesmani ukraińscy z
SS „Galizien – Hałyczyna” spalili
gospodarstwa polskie oraz zamordowali 29 Polaków, w tym 15 Polaków w publicznej egzekucji; natomiast w walce z bojówką UPA
poległo 4 Polaków; tj. łącznie zginęło 33 Polaków. „Wraz z żołnierzami SS w akcji brali udział
Ukraińcy z sąsiednich wiosek
(Ostrów, Piaski, Łany), którzy operowali nazwiskami znanych im Polaków. Jerzy Węgierski w swej
książce o lwowskim AK tak odnotowuje wydarzenia w Siemianówce: „Ci z mieszkańców, którzy nie
zdążyli ukryć się, zostali spędzeni
w charakterze zakładników na podwórze dawnej karczmy. Byli
wśród nich m.in. dwaj księża
Adam Hrabat i Wojciech Ślęzak.
Ks. Ślęzak, emerytowany kapelan
wojskowy, zachował się bardzo
godnie i po żołniersku. Na błaganie wystraszonych kobiet, żeby
prosił SS-owców Ukraińców o litość, głośno, dobitnym głosem
miał powiedzieć:” Ludzie, żołdacy
nie dali nam życia i dlatego nie będziemy ich prosić o zmiłowanie a
jedynie Boga Wszechmogącego”.
Po tych słowach zaczął odmawiać
słowa Spowiedzi Powszechnej,
które powtarzali inni. Na zakończenia udzielił ogólnego rozgrzeszenia.” Najpełniejszy opis akcji
SS Galizien dała Maria Witwicka
- Dereń, która przeżyła ją bezpośrednio od początku do końca.
Była naocznym świadkiem rabunku, spędzania do „karczmy”, maltretowania i mordowania. Była
także pojmana i doprowadzona
pod konwojem do miejsca gromadzenia ludzi Zastrzelony został,
przy próbie ucieczki, jej ojciec Stanisław Dereń. „Nim zorientowaliśmy się co się dzieje, w pokoju stało już kilku ukraińskich zbirów,
rabując i wynosząc co było można.
Gdy wyprowadzano nas z domu
pod pretekstem sprawdzenia dokumentów, nie pozwolono nam niczego więcej zabrać. Zdarli mi nawet
z szyi złoty łańcuszek z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, który dostałam od Taty za
dobre oceny w nauce. Tatę zabrał
jeden, a mnie pod lufą karabinu
prowadził drugi żołnierz. W domu
starałam się nad sobą panować i
nie okazywać tego jak bardzo się
boję, ale na drodze, na widok ludzi
desperujących, znajdujących się w
takim położeniu jak ja, głośno się
rozpłakałam. Nie chciałam jeszcze
umierać i chciałam żyć. Przez łzy,
które zalewały mi oczy nic nie widziałam, ale usłyszałam głos: „czoho wy płaczete, nie płaczte,
tam je ten lejtnant szczo u was
wodu pył, wam niczo ne bude”.
Był to ten sam sierżant, który razem z porucznikiem przyszedł w
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sobotę do biura w którym pracowałam. Gdy doprowadzono mnie
na miejsce przeznaczenia odważyłam się poprosić o rozmowę z porucznikiem, który razem z kapitanem i jeszcze jednym wojskowym
siedział na rowie naprzeciw domu,
dawnej „karczmy”, gdzie umieszczono przyprowadzanych mieszkańców wsi, wśród których był
także mój Tata i dwóch księży:
Wojciech Szlęzak i Adam Habrat.
Porucznik poznał mnie a po
sprawdzeniu dokumentów zapytał
po polsku: „co pani tu robi, skoro
pracuje w Szczercu a zameldowana jest we Lwowie?” Odpowiedziałam, że „z Siemianówką łączy
mnie dużo, tu się wychowałam, tu
mieszka i stąd pochodzi mój ojciec. Bardzo kocham swojego ojca
i proszę mi go zwrócić”. Wtedy porucznik powiedział, że zwolni mojego ojca i księdza (Habrata) pod
warunkiem iż mu powiem jaka tu
jest organizacja, jaką mają broń i
kto do niej należy. Odpowiedziałam krótko „nie powiem, bo nie
wiem, a gdybym wiedziała to honor cenię więcej niż życie.” On
przyznał mi rację, ale Taty mi nie
oddał. Ponieważ nadal nie wiedziałam co z nami będzie, zapytałam czy mogłabym pójść do domu
po rzeczy, gdyż Tata wyszedł bez
marynarki a ja w cienkiej bluzeczce. Porucznik pozwolił mi powrócić do domu w asyście jednego
żołnierza, który otrzymał rozkaz
przyprowadzenia mnie z powrotem. Dom, do którego tak bardzo
chciałam wrócić, nie był tym, z
którego wyszłam przed godziną.
Moje walizy z rzeczami, które
przywiozłam i jeszcze nie rozpakowałam, znikły. W mieszkaniu było
wszystko porozrzucane, szafa pusta wysunięta na środek pokoju,
wisiały tylko Taty palto i kolejowa
marynarka. Wzięłam więc co pozostało, trochę żywności do koszyczka. Wiele wspomnień przechodziło mi przez myśli, które
przerwała kolejna wizyta rabusiów. Żołnierz z mojej ochrony,
cały czas siedział cicho tylko mnie
obserwując, powiedział im „tu nie
wolno rabować, lejtnant Baranowski zakazał”. Oni zasalutowali
i wyszli. Wracałam do miejsca kaźni a przede wszystkim bliżej Taty.
Żołnierze strzelali do wszystkiego.
Kule świstały koło mnie a ja pogodzona z losem szłam drogą i słuchałam mojego opiekuna, który
mówił, że to co teraz się dzieje, to
za Miłoszowice. Rzekomo Polacy
rozrywali tam na płotach ukraińskie dzieci, w co do dziś trudno mi
uwierzyć, bo nikt z pośród znanych
mi Ukraińców nie wspomniał o takich barbarzyńskich praktykach.
Tak dotarłam z powrotem do rowu
przed karczmą, podałam Tacie
wszystko co przyniosłam, usiadłam na rowie i zaraz zaczęła się
gehenna. Dwóch żołnierzy przyprowadziło jednego z braci Kubajewskich w związanych z tyłu rękach. Jeden żołnierz trzymał wiadro z kulami a drugi duży pistolet,
który podobno znaleźli przy nim.
Porucznik Baranowski wziął ten
pistolet i bił go nim po twarzy a
chłopiec, choć cały skrwawiony
stał wyprostowany, mimo, że tak
bardzo cierpiał. Nie mogąc na to
patrzeć, krzyknęłam „na co ty jeszcze czekasz”. Wtedy on odwrócił
się i pobiegł w dół szosy, gdzie dosięgły go kule z automatu. Zauważyłam, że porucznik nie był tym
zachwycony, iż ośmieliłam się mu
przerwać przyjemność katowania.
Opanował się jednak i powiedział
„byłbym rad, gdyby pani stąd poszła”. Ja jednak nie posłuchałam,
z nadzieją, że odda mi mojego
Tatę. Siedząc na rowie widziałam

jak w jamie po wadze wozowej siekli wrzucanych tam żywych ludzi,
jak bili i strzelali. Ich krzyki i jęki
rozdzierały mi serce, a po chwili
już nic nie słyszałam i nie widziałam. Gdy po szoku ocknęłam się
we młynie, zobaczyłam troskliwie
opiekującego się mną starszego
pana, który także został zwolniony
przez dowództwo SS Galizien i z
kimś mnie tam przyniósł. Nazwiska tego pana nie pamiętam, ale
wiem, że razem z żoną, z którą zgubił się w tej zawierusze miał schronienie na plebanii i że pochodził z
Krakowa. Sporządził przede mną
ustny testament ustalając, że majątek za Krakowem i kamienicę w
Krakowie przeznacza dla swojej
żony. Wracam do chwili, kiedy odzyskałam przytomność umysłu i
usłyszałam straszny huk z dział lub
moździerzy. Gdy wyszłam po
schodkach na górę, to przez okno
zobaczyłam ogromne słupy ognia
palących się domów. Po chwili do
młyna przyszło dwóch żołnierzy i
chcieli mnie ze sobą zabrać. Wtedy
zaryzykowałam powołując się na
porucznika Baranowskiego i powiedziałam, że kazał mnie na siebie czekać we młynie. I tym sposobem znowu ocalałam. Potem zaczęły trąbić klaksony, ktoś kogoś
wołał, słychać było odjeżdżające
samochody i zapanowała cisza. O
zmierzchu do młyna przyszedł jakiś chłopiec oznajmiając, że Tata
mój zastrzelony a ja nie mam gdzie
wracać, bo nie ma już naszego,
małego, białego domku. Z kilkoma
innymi osobami przesiedziałam
noc. Rano musiałam się przekonać
o wiarygodności słów chłopca,
który przyniósł mi tę smutną i
straszną wiadomość o moim Tacie
i naszym domku. Lecz nikt nie odważył się pójść ze mną do tej części wioski, która z małymi wyjątkami przestała istnieć a pozostały
jedynie zgorzeliska z których unosił się dławiący zapach spalenizny.
Szłam więc sama po pobojowisku
między pomordowanymi i zastrzelonymi, którym lipcowe gorące
słońce paliło zbolałe, martwe twarze, niektóre jeszcze bardzo młode.
Tacie, który leżał obok jednego z
braci Kubajewskich przykryłam
twarz chusteczką i to było wszystko co w danej chwili mogłam dla
niego zrobić. /.../ Bilans akcji
ukraińskich essesowców okazał
się dla Siemianówki tragiczny.
Spłonęły, z małymi wyjątkami (w
zależności od kierunku wiatru i gęstości zabudowy) domy mieszkalne
i zabudowania gospodarskie, ze
wszystkim co się w nich znajdowało na przestrzeni przeszło kilometra, w sumie około sto budynków.
Zginęło trzydzieści osób, z tego na
pięciu dokonano egzekucji na
oczach spędzonych do „karczmy”
ludzi, przed tym ich masakrując i
katując. Byli to Stanisław Dereń
(ojciec Marii Dereń-Witwickiej
autorki wspomnień cytowanych w
tym opracowaniu), Władysław
Mazur, nauczyciel ze Szczerca
(kwatermistrz obwodu AK Siemianówka pseudonim „Aleksander”),
bracia Jan i Bronisław Kubajewski z Łanów, przy których znaleziono broń oraz Stefan Bilski (Bielski)
furman na plebanii, zabity w ostatniej chwili, za służbę polskiemu
księdzu. Zastrzeleni zostali w różnych przypadkowych miejscach
Franciszek Dereń i Józef Merski
(na terenie swoich gospodarstw),
Jan Dukiewicz (na cmentarzu),
Maria Tułowa z d. Lisik ( w pobliżu własnego domu), Wiktoria Lisik, Władysław Szachnowski, Michał Wojciechowski oraz Agnieszka , o nie znanym nazwisku. Zginęli, uduszeni wskutek pożaru budynków w których szukali schro-

nienia: Szczepan Dżugaj (Dżez),
Stanisław Dżugaj, Joanna Pfeifer
z d. Dżugaj z trojgiem małych dzieci (w piwnicy pod spaloną stodołą), Andrzej i Józef Horak, Zbigniew Horak z Łanów, Kazimierz
Zychowicz, Józef Miga (uduszeni
w piwnicy zabudowań Jana Kosmatego. Anna Mendychowska,
Aniela Dziedzic, Maria Fedyniak
(uduszeni w piwnicy Michała Fedyniaka. Wszyscy oni spoczywają
na siemianowskim cmentarzu. W
pewnym momencie do dowódcy
oddziału SS Galizien podjechał
oficer niemiecki na motocyklu z
rozkazem zakończenia akcji. Zgromadzonych zakładników zwolniono a oddział ukraiński załadował
się na samochody i odjechał. Nieco dziwi ten fakt rezygnacji z wymordowania zgromadzonych zakładników w tzw. „karczmie”. SS
Galizien była wówczas jeszcze ściśle podporządkowana Niemcom.
Być może, że ta „łaska” wynikała
z tego, że Niemcy nie chcieli komplikować sobie odwrotu przewidując reakcję zrozpaczonych i gotowych
na
wszystko
ludzi.
P.S. Już po napisaniu niniejszego
opracowania otrzymałem od autorki wspomnień p. Marii Witwickiej z d. Dereń list w którym podaje dodatkowe informacje dotyczące oficera SS Baranowskiego:
„Nazwisko por. Baranowskiego
zapamiętałam, bo wymienił je jego
podwładny, który na polecenie por.
Baranowskiego mną się opiekował
kiedy wracałam do domu po rzeczy, o czym pisałam w wspomnieniach. Będąc kiedyś u znajomych z
Buczacza, którzy mieszkają obecnie we Wrocławiu, wpadła mi do
rąk książka, dość dużych rozmiarów w czerwonej oprawie pod tytułem „BUCZACZYNA” napisana
w języku ukraińskim a wydana w
1972 r. w Nowym Jorku. Kiedyś
przywiózł ją ich znajomy z którym
już nie utrzymują kontaktów. W tej
książce są biografie różnych osobistości ukraińskich osadników w
Ameryce. Między innymi Romana
Baranowskiego ur. 1905 r. w Buczaczu, syn księdza grecko-katolickiego. Do gimnazjum uczęszczał
w Buczaczu a w 1931 roku ukończył weterynarię we Lwowie. Potem luka w życiorysie. Z czasem
przenosi się do Monachium a po
kapitulacji Niemiec pracuje jako
nauczyciel w gimnazjum. Jednocześnie broni doktorat o tematyce
gruźlicy koni. W 1949 roku emigruje do USA i do 1960 roku podejmuje różne prace w Stanach
Ameryki. W 1963 roku podejmuje
stałą pracę w administracji spożywczo-lekarskiej i należy do Zakonu Maltańskiego. Pełni funkcję
ministra spraw zagranicznych w
ramach żyjących na uchodźstwie
Ukraińców. Lecz nie mam pewności, że to ten sam por. Baranowski,
który brał udział w akcji SS Galizien w Siemianówce, ponieważ to
zdjęcie w książce było robione
dwadzieścia kilka lat później. Jeżeli byłaby to prawda, to świetnie
udało mu się zachować swoją niechlubną przeszłość. Teraz jak jeszcze żyje, miałby 96 lat, więc niech
sobie żyje i czeka na wyrok Boski.
Bo po tylu latach doszukiwać się
teraz sprawiedliwości nie ma już
sensu, tym bardziej, że religia nasza nakazuje przebaczać.” (Akcja
SS Galizien w Siemianówce dnia
26. lipca 1944; opracował Edward
Zawada; w: http://www.znaczacy.
com/akcja-ss-galizien-t831083).
Ponadto w lipcu 1944 roku:
W mieście Bóbrka woj. lwowskie
ukraińska banda złożona z policjantów, upowców i dezerterów
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z SS „Galizien – Hałyczyna” zamordowała 25 Polaków a 5 poraniła. We wsi Butyny pow. Żółkiew
zamordowali 81-letniego Jana
Ptaszkowskiego. We wsi Chlebowice Świrskie pow. Przemyślany
zamordowali 19-letnią Magdalenę
Zadwórną, miała 19 ran zadanych
nożem. We wsi Czerniów pow.
Rohatyn banderowcy na drodze
zamordowali 3 młode Polki lat 20
– 21. We wsi Dźwiniaczaka pow.
Borszczów „zostały powieszone
w lesie przez swych mężów Ukraińców: Paulina Głowacka, lat 35,
Maria Polańska z d. Ziółkowska,
lat 25”. We wsi Hostów pow. Tłumacz banderowcy uprowadzili 3
polskich dzieci pasących bydło:
14-letnią dziewczynkę oraz 14 i
16-letnich chłopców; które zaginęły bez wieści. We wsi Horysławice pow. Mościska zamordowali
5 Polaków: 20-letnią dziewczynę i
4 chłopców 19-letnich; ofiary torturowali, poodcinali ręce i nogi itp.
We wsi Kozara pow. Rohatyn banderowcy uprowadzili i utopili w
rzece Dniestr 4 młodych Polaków:
kobiety lat 22 i 25 oraz mężczyzn
lat 22 i 28. We wsi Laskowce pow.
Trembowla banderowcy zamordowali 15 Polaków i 4 Żydów,
których Polacy ukrywali oraz 1
Ukraińca, alumna gr.-kat, który
nie chciał przyłączyć się do UPA.
W okolicach Lwowa: „Na południowy-zachód od Lwowa została
zaskoczona i w okrutny sposób zamordowana i zmasakrowana kurierka idąca do oddziału leśnego
- wezwani przez nią żołnierze AK
dobiegli za późno - już nie żyła. Zobaczyli jednak i ostrzelali sprawców mordu uciekających do sąsiedniej wsi ukraińskiej, poszli tam
by szukać morderców i dokonać
odwetu. I pisze uczestnik tej akcji
strz. Tadeusz Tarnawski „Gil”:
„W każdym z domów - poza przerażeniem - nie natknęliśmy się na
jakieś ślady, które by dały powód
do zastosowania represji .Ludzie
byli potulni, przerażeni, nie wykazywali odruchów agresji - żadnych
represji wobec mieszkańców wsi
nie dokonaliśmy. Widok przerażonych ludzi długo mnie prześladował. Doszedłem do wniosku, że nie
nadaję się do takich akcji”. Tak
myślało wielu młodych żołnierzy
AK.” (http://piotrp50.blog.onet.
pl/2007/10/13/zbrodnie/). We wsi
Małowody pow. Podhajce uprowadzili i zamordowali 9 Polaków,
w tym nauczyciela i chłopców
lat 15, 16 i 17. We wsi Paryszcze
pow. Nadwórna w pobliskim lesie
znaleziono zwłoki młodej Polki
ze wsi Hawryłówka z obciętymi
piersiami. We wsi Pieniaki pow.
Brody banderowcy z sąsiedniej
wsi zamordowali 4 Polki, których
mężów powołano do wojska. We
wsi Rosochowaniec pow. Podhajce banderowcy zamordowali 20
osób. We wsi Słobódka Koszyłowiecka pow. Zaleszczyki banderowcy zamordowali 24 Polaków;
Stanisławowi Krajewskiemu odcięli głowę i podrzucili pod drzwi
jego domu, jego żona dostała pomieszania zmysłów a ich dzieci
trafiły do Domu Dziecka. We wsi
Sokołów pow. Stryj zamordowali
15 Polaków, którzy przyjechali na
swoje pola zbierać żyto. We wsi
Turówka pow. Skałat zamordowali 3 Polaków, w tym małżeństwo
Zająców po torturach powiesili na
hakach u sufitu mieszkania, a mężczyźnie wycięli genitalia.
We Włodzimierzu Wołyńskim:
Relacjonuje Barbara Szczepuła:
„Helena Sawicka wraz z ojcem
i księdzem Kobyłeckim ucieka z
miasta, w oczach ma obrazy płonących zagród, w uszach krzyki
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zabijanych ludzi, odgłosy strzałów.
Pogania konie, siostra jadąca na
wozie z tyłu krzyczy coś do niej, ale
w tym tumulcie nie słychać ani słowa, cała karawana, chyba ze dwadzieścia wozów z Włodzimierza
Wołyńskiego, toczy się na zachód,
w pogoni za Polską, która tam
właśnie się przesuwa. /.../ Kończy
się lipiec, słońce pali, kurz, wozy
grzęzną w piachu, krzyki, nawoływania, zamieszanie, a przez
wszystko przebija się świdrujący
głos dziewczynki. Skąd się wzięła
dziewczynka? Pewnego dnia znaleziono ją brudną, wygłodzoną, w
poszarpanej sukience, błąkającą
się po okolicy. Ktoś przyprowadził ją do sierocińca założonego
na plebanii. Takich dzieci, którym
udało się przeżyć, bo w porę uciekły, zakopały się w stogu siana,
schowały w kukurydzy, przykucnęły jak zając pod miedzą, zaszyły się w bzach, padły plackiem w
pszenicy, zdążyły dobiec do lasu i
rzucić się między krzaki - było na
Wołyniu wiele. Dzieci oniemiałych
ze zgrozy, bo widziały coś, czego
człowiek nie powinien nigdy zobaczyć. Co widziała dziewczynka?
Co przeżyła? Nie mówiła. Czasem
tylko wydawała przeraźliwy, nieartykułowany krzyk: Aaa. I wtedy ściskały się serca tych, którzy
to słyszeli. Psy podkulały ogony.
Milkły ptaki. Zakonnice bardziej
gorliwie odmawiały różaniec. Palili się żywcem ludzie pozamykani
w stodołach, kościołach i domach.
Temu obcięto język, tamtej wyłupiono oczy, rozcięto brzuch, wyciągnięto płód, kogoś pocięto piłą,
małe dzieci rozbijano o ściany. To
jej tragiczne: Aaa;. przewiercało powietrze, leciało wysoko aż
do nieba, żebrząc litości u Pana
Boga. Ale Bóg patrzył w inna stronę, a ludzie nie mogli jej pomóc, bo
jak pomóc dwunastolatce, której
rodzice i rodzeństwo zostali pewnie na jej oczach w okrutny sposób zamordowani? Pani Helena
Szczepkowska, opowiadając mi o
dziewczynce, spuszcza głowę, znowu ją widzi na tym swoim wozie,
choć już nie pamięta, jakie miała
włosy, chyba ciemne warkoczyki, i
całkiem puste, czarne oczy, w których nie było nic oprócz rozpaczy.
Zamknęła ją w sobie i zatrzasnęła
drzwi do świata. Oniemiała z bólu,
skamieniała jak Niobe. /.../ Ojciec
Irenki, z którą Helena chodziła
do szkoły, był dróżnikiem i miał
domek przy torach na obrzeżach
miasta. Upowcy wpadli w nocy.
Co widziała dziewczynka,? Co
przeżyła? Nie mówiła. Czasem
tylko wydawała przeraźliwy, nieartykułowany krzyk: Aaa... I wtedy ściskały się serca tych, którzy
to słyszeli. Psy podkulały ogony.
Ptaki milkły. Ciała babci, dziadka, mamy, ojca, Irenki, jej sióstr i
braci znaleziono następnego dnia.
Wszyscy zginęli tak samo: rozerwani za nogi. - Aaa; - krzyczy
dziewczynka na wozie, jakby wiedziała, o czym myśli, poganiająca
konie Helenka, jakby widziała to
rozrywanie, jakby słyszała krzyki
ofiar. /.../ W sierpniu Zosia rodzi
zdrowego synka, Antoni razem z
I Armią Wojska Polskiego zmierza w kierunku Berlina. Helena
zostawia tymczasem u zakonnic
w Zamościu dziewczynkę, której
tragiczny krzyk wstrząsa światem,
i popędzając konie jedzie dalej
przez ogarnięte wojną ziemie.”
(http://www.pamiec-nadzieja.org.
pl/pin1/print.php?type=A&item_
id=16 )
Zbrodnie ukraińskie w lipcu 1944
roku na tzw. Zakerzoni:

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
2 lipca we wsi Majdan Stary pow.
Biłgoraj esesmani ukraińscy z SS
„Galizien – Hałyczyna” razem z
Niemcami zamordowali 65 Polaków.
4 lipca we wsi w mieście Siedlce
woj. lubelskie ukraińscy esesmani
z SS „Galizien – Hałyczyna” zastrzelili 37 Polaków i wielu poranili.
11 lipca we wsi Tarnawka koło
Żahotyna pow. Dobromil został
zastrzelony na plebani proboszcz
ks. Jan Mazur „przez dwóch ukraińskich bandytów, przebranych
za policjantów, członków OUN/
UPA.”
12 lipca we wsi Borownica pow.
Dobromil dwaj banderowcy weszli na plebanię i zastrzelili ks.
Józefa Kopcia. „Pierwszą ofiarą, zamordowaną 12 lipca 1944
r. przez uluczańskich bandytów,
był ksiądz rzymskokatolicki z
Borownicy Józef Kopeć. W tym
dniu dwóch bandytów z Ulucza
odwiedziło księdza. Przedstawili
się jako wysłannicy z pismem od
księdza z Tarnawy. Jeden z bandytów sięgnął do kieszeni, niby po
list, wyciągnął pistolet i na oczach
gospodyni oddał kilka strzałów do
księdza zabijając go na miejscu,
po czym obaj mordercy opuścili
plebanię udając się w kierunku
Ulucza. Na drodze spotkała tych
bandytów mieszkanka Borownicy
Waleria Kozłowska, która rozpoznała jednego z nich, gdyż utykał
on na jedną nogę. Tymi bandytami byli Michał Serednicki i Wasyl
Choma, obaj z Ulucza. Na trzeci
dzień po tej haniebnej zbrodni
przyjechała do Borownicy rodzina
księdza z Dynowa z eskortą żołnierzy niemieckich. W czasie mszy pogrzebowej dwóch żołnierzy leżało
z karabinem maszynowym w okopie oddalonym od kościoła około 30 m osłaniając w ten sposób
uczestników pogrzebu przed ewentualnym atakiem banderowców.
Na mszy pogrzebowej byli wszyscy
mieszkańcy Borownicy i Polacy z
Ulucza, wśród których widziałem
dziadka Stefana Czebieniaka Jana
Polańskiego. Po mszy kondukt pogrzebowy wyruszył na furmankach
w kierunku Dynowa. Konduktowi przez całą drogę towarzyszyła
eskorta niemiecka.”. (Bronisław
Zielecki: Moje życie czyli Historia Polaka z Ulucza. Warszawa 2014 r.; w: http://docplayer.
pl/24841458-Bronislaw-zieleckimoje-zycie-czyli-historia-polakaz-ulucza-warszawa-2014-r.html#show_full_text ).
14 lipca w leśniczówce Kuźmina
pow. Dobromil został zamordowany z synem w lesie przez UPA
gajowy Jan Januszczak (Edward
Orłowski…, jw.). Syn miał na imię
Stanisław. We wsi Stefkowa pow.
Lesko banderowcy zamordowali
3 Polaków: Józefę Sobór lat 29,
jej męża Eugeniusza lat 32 (młynarza) oraz Władysława Seredyńskiego lat 46, kolejarza.
W nocy z 14 na 15 lipca we wsi
Brelików pow. Lesko UPA uprowadziła i zamordowała 3 Polaków.
Byli to: Leon Górski, dzierżawca
miejscowego majątku, Roman
Drozdowski, zarządca tego majątku i przebywający tam czasowo
Jan Kulak. (AIPN Rzeszów, 067/I,
k. 97).
15 lipca we wsi Polanka pow. Jarosław uprowadzili 4 Polaków,
których zamordowali w lesie koło
wsi Kozaki, w tym gajowego Józefa Serafina i jego dwóch synów.

W nocy z 18 na 19 lipca we wsi
Żmijowiska pow. Lubaczów w
nocy z 18 na 19 lipca 1944 r. zamordowali 7 Polaków z rodzin
Franków, Mazepów, Bawłowiczów oraz jednego Rusina.
19 lipca we wsi Korzenica pow.
Jarosław upowcy uprowadzili i
zamordowali 9 Polaków, w tym
Zdzisława Skrzypka lat 14.
W nocy z 19 na 20 lipca we wsi
Wielkie Oczy pow. Rawa Ruska
uderzyła sotnia „Jastruba”. Zabito
13 lub 18 Polaków, którzy nie zdążyli dotrzeć do kościoła. Pozostali
mieszkańcy odparli atak ogniem z
dwóch karabinów maszynowych.
Ukraińcy wycofali się paląc 80
domów. We wsi Żmijowiska pow.
Lubaczów zamordowali 7 Polaków. Sotnia „Zalizniaka” w lipcu
zaszyła się w lasach okolicznego
poligonu. Podczas stacjonowania
w lasach natknęło się na nią przynajmniej pięć osób, w tym dwie
łączniczki AK i oficer Czerwonej
Armii. Cała piątka została zabita. Zamordowali także Andrzeja
Franków ur. 1887 r., Ewę Franków
ur. 1892 r., małżeństwo Annę Mazepę lat 65 i Szymona Mazepę lat
67, Jana Mazepę lat 54.
W dniach od 20 do 22 lipca w
miejscowości Lutowiska pow. Lesko upowcy wymordowali kilka
rodzin polskich, około 30 osób.
“Wobec narastającego zagrożenia
większość polskich rodzin opuściła
Lutowiska 18 lipca. Rodziny, które
pozostały (m.in.: Górali, Kukurowskich, Samborskich i Ziółkowskich), zostały wymordowane w
dniach 20-22 lipca. Liczbę ofiar
ocenia się na 30 osób.”
23 lipca we wsi Chłaniów pow.
Krasnystaw żołdacy z Ukraińskiego Legionu Samoobrony razem z
Niemcami spalili 35 gospodarstw
polskich oraz zamordowali 45
Polaków; wśród morderców były
także ukraińskie kobiety, ofiarami
głównie kobiety i dzieci. Następnie ci sami oprawcy we wsi Władysławin zamordowali 23 Polaków.
24 lipca koło miejscowości Moderówka i Iwonicz woj. rzeszowskie
w lesie Grabińskim ukraińscy esesmani z SS „Galizien – Hałyczyna” zamordowali 72 Polaków z
więzienia w Jaśle (IPN Rzeszów,
S 92/12/Zn). „W poniedziałek,
24 lipca, 1944 roku o czwartej
nad ranem, w Lesie Grabińskim,
blisko Iwonicza, bandyci z ukraińskiej dywizji SS Galizien, czyli
14. Waffen-Grenadier Division
der SS – dowodzeni przez Niemca
Engelsteina i Ukraińca Władimira
Najdę – zamordowali strzałami
w tył głowy 72 Polaków, głównie
żołnierzy AK i BCh, przywiezionych do lasu z więzienia w Jaśle:
38 mieszkańców Lubatowej, pochowanych po wojnie we wspólnej
mogile przy kościele parafialnym,
3 z Iwonicza, 2 z Krościenka Niżnego, 2 z Brzostka, 2 z Korczyny,
1 z Krosna, 1 z Sanoka, 1 ze Strzeszyna, 2 z Biecza, 20 nierozpoznanych, pochowanych w Iwoniczu.”
(Piotr Szubarczyk: Zbrodnia w
Lesie Grabińskim; Nasz Dziennik
z 24 lipca 2013).
27 lipca we wsi Lubycza Kameralna w przysiółku Hubinek pow.
Rawa Ruska w kolejnym napadzie
zamordowali 7 Polaków: 2 mężczyzn, 2 kobiety i 3 dzieci.
28 lipca we wsi Kamionka pow.
Miechów żandarmeria niemiecka
oraz oddział Ukraińców z Dywi-

zji SS „Galizien” – „Hałyczyna”
dokonały pacyfikacji mordując 7
Polaków i paląc 15 zabudowań gospodarczych. W miasteczku Opatowiec pow. Miechów podczas
pacyfikacji niemiecko-ukraińskiej
zamordowanych zostało 31 mieszkańców oraz w walce poległo 4
żołnierzy AK. „Niemcy zorganizowali silami batalionu faszystów
ukraińskich pacyfikację Opatowca
w dniu 29 lipca, mordując mieszkańców, gwałcąc kobiety i paląc
budynki. Na pomoc mordowanej
ludności Opatowca przybyły oddziały podobwodu koszyckiego
/…/
zmuszając ukraińsko-niemieckich SS-manów do wycofania
się za Wisłę” (Bolesław Nieczuja-Ostrowski: „Kazimiersko - proszowicka rzeczpospolita partyzancka (3)”: w: http://www.24ikp.
pl/serwis/wiecej/rpp1944/wspomnienia/20140315wtk03kp_rp/
art.php). We wsi Przysieka pow.
Miechów żandarmeria niemiecka
oraz oddział Ukraińców z Dywizji SS „Galizien” – „Hałyczyna”
dokonały pacyfikacji mordując 7
Polaków i paląc 22 zabudowania
gospodarcze.
29 lipca we wsi Dąbrowa pow. Tomaszów Lubelski upowcy zamordowali 29 Polaków, mężczyzn.
We wsi Leszczowate pow. Lesko:
„UPA napadła na dwór gdzie torturowano, zamordowano i zbezczeszczono zwłoki miejscowego
ziemianina i właściciela Jana
Garschinga lat 35 i jego żony Ireny lat 22”. (http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm ). We
wsi Ujście Jezuickie pow. Miechów: „O świcie Ukraińcy pod d-twem oficera niemieckiego natarli
na partyzantów i paląc wieś Ujście
Jezuickie oraz mordując kilku jej
mieszkańców, wycofali się z pola
walki. Straty własne wynosiły 34
zamordowanych mężczyzn, kobiet
i dzieci, w tym czterech żołnierzy
AK, mieszkańców Opatowca i Ujścia Jezuickiego”. (Bolesław Nieczuja-Ostrowski: „Kazimiersko proszowicka rzeczpospolita partyzancka (3)”: w: http://www.24ikp.
pl/serwis/wiecej/rpp1944/wspomnienia/20140315wtk03kp_rp/
art.php).
30 lipca we wsi Bereska pow. Lesko banderowcy zamordowali
3 Polaków. We wsi Leszczowate pow. Lesko zamordowali 20
Polaków. „Torturowani, zamordowani i zbezczeszczone zwłoki: Kuźmiński Feliks, Kuźmińska
Katarzyna, Kuźmińska Maria,
Kuźmińska Anna, Kuźmiński Stanisław, Zdziebko Maria, Zdziebko
Teres, Zdziebko Kazimierz (lat 9),
Zdziebko Zygmunt (lat 5), Zdziebko Józef (lat 2), Zdziebko Stanisław (lat 2), Stefanow Antoni,
Stefanow Józefa, Stefanow Julia,
Stefanow Zofia, Johan Jan, Czelny Stanisław, Pysulak Teodor. W
mordzie uczestniczyli mieszkańcy
Leszczowatego, Wańkowej, Jureczkowej - jako policjanci ukraińscy pod dowództwem Worony /
wg protokołu spisanego przez
proboszcza ks Adama Czepka, źr.
MMJ, KsWP, s 308 NR 1998,nr
29 s 23/” Wśród zamordowanych
było 7 dzieci w wieku od 2 do 16
lat, 6 kobiet ( w tym lat: 18, 20,
21 i 22) oraz 7 mężczyzn. We wsi
Ropienka pow. Lesko UPA zamordowała 20 mieszkańców wsi Leszczowate, którzy się tam schronili,
oraz 8 mieszkańców Brelikowa (4
mężczyzn i 4 kobiety, z których
najmłodsza miała 17 lat). We wsi
Średnia Wieś pow. Lesko upowcy
uprowadzili do lasu koło Baligrodu 12 Polaków, z których 11 zarą-
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bali siekierami a Roman Gryziecki
zdołał im uciec. “Uprowadzili oni
12 Polaków ze Średniej Wsi: ojca
i dwóch braci Gryzieckich, dwóch
braci Gefertów, M. Kucharka, J.
Podgórskiego, T. Sobika, A. Bobra, M. Maternę, Gorlickiego i
Michnowicza. Pognali ich przez
Bereskę i Żernicę do lasu w kierunku Baligrodu. Tu ujrzeli oni
zwłoki dziesięciu mężczyzn powieszonych na drutach kolczastych.
Roman Gryziecki podjął próbę
ucieczki. Pomimo, iż raniło go 7
pocisków, dobiegł do pasącego
się konia i wskoczywszy na niego
dojechał do Hoczwi. Polaków ze
Średniej Wsi upowcy zamordowali
siekierami. Kilka miesięcy później,
pod koniec roku, ustalono miejsce
ich mogił. Wskazał je mieszkaniec
Żernicy Wyżnej, który grzebał ofiary w dole po kopcu ziemniaków,
w górze wsi pod lasem. Upowcy
wynagrodzili go butami jednego z
zamordowanych. W pobliżu odkryto dwie kolejne mogiły. W jednej z
nich znajdowały się zwłoki trzech
rodzin: mężczyzn, kobiet i dzieci.
Dorośli zostali zastrzeleni, dzieci
powieszono. W drugim grobie były
ciała dwóch młodych mężczyzn.
Ręce mieli związane do tyłu drutem kolczastym. Torturowano ich
i pogrzebano żywcem. W Żernicy
Wyżnej mieszkały cztery polskie
rodziny. Zostały wymordowane
przez UPA. Ekshumowane ciała
pochowano w zbiorowej mogile na
cmentarzu w Średniej Wsi.” We
wsi Wańkowa pow. Lesko UPA
oraz okoliczna ukraińska „samoobrona” (SKW) zamordowały 8
Polaków. Z. Konieczny podaję,
że 30 lipca w napadach na wsie
Leszczowate, Ropienka, Brelików i Wańkowa zamordowanych
zostało 54 Polaków i Ukrainka,
żona Polaka. Natomiast Sz. Siekierka, H. Komański i K. Bulzacki
dokumentują mord dokonany tego
samego dnia w tych samych miejscowościach na 56 Polakach.
Ponadto w lipcu 1944 roku:
W lesie koło miasteczka Baligród
pow. Lesko upowcy powiesili 10
Polaków. We wsi Darowice pow.
Przemyśl pod koniec lipca Ukraińcy zamordowali 2 Polki, siostry.
We wsi Piskorowice pow. Jarosław na początku lipca Ukraińcy
z SKW obrabowali i spalili 15 gospodarstw polskich oraz zamordowali 6 Polaków. We wsi Radecznica pow. Zamość esesmani ukraińscy z SS „Galizien – Hałyczyna”
razem z Niemcami zamordowali 5
Polaków. We wsi Wola Górzańska
pow. Lesko upowcy zamordowali
2 Polaków. We wsi Żmijowiska
pow. Lubaczów upowcy zamordowali Zofię Pałoch (lub Płoch) lat
66, Michała Pałocha (lub Płocha)
lat 27, Marię Pałoch (lub Płoch)
lat 35.
W lipcu 1944 roku w Bieszczadach z rak OUN-UPA poniosło
śmierć 200 Polaków.
W sierpniu 1944 było 215 napadów Ukraińców na Polaków. Przykłady:
5 sierpnia 1944 roku w miasteczku
Skalbmierz pow. Pińczów oraz w
sąsiedniej wsi Szarbia: „W dniu
5 sierpnia 1944 r. w Skalbmierzu
i Szarbii jako „rojowy” (dowódca
drużyny) „Ukraińskiego Legionu
Samoobrony” brał udział w akcji
pacyfikacyjnej, w wyniku której
zamordowano 105 mieszkańców
tych wsi”.(sentencja wyroku Sądu
Wojewódzkiego w Lublinie z 29
stycznia 1972 r. w sprawie Teodora Daka, w: http://koris.com.

www.ksi.btx.pl
ua/other/14728/index.html?page=407).
6 sierpnia (niedziela Przemienienia
Pańskiego) w miasteczku Baligród
pow. Lesko upowcy zamordowali
42 Polaków według wcześniej
przygotowanej listy proskrypcyjnej w miejscowej cerkwi.
12 sierpnia we wsi Kurzany pow.
Brzeżany banderowcy zamordowali w majątku ziemskim 8 rodzin
polskich liczących co najmniej 24
osoby oraz we wsi spalili 70 zagród polskich i zamordowali 20
Polaków, w tym 10 dzieci; łącznie co najmniej 44 Polaków. W tej
miejscowości wywiad AK zdobył
rozkaz dowództwa UPA: „przyśpieszyć likwidację Polaków, w
pień wycinać, czysto polskie wsie
palić, wsie mieszane – niszczyć tylko ludność polską”.
15 sierpnia
(Wniebowzięcia
NMP) we wsi Muczne pow. Turka
w leśniczówce Brenzberg położonej na grzbiecie Jeleniowatego
(Jasieniowa) SB OUN dowodzona
przez referenta (Mikołaj Dudek
„Osyp”) zamordowała 74 Polaków, głównie kobiety i dzieci,
uciekinierów zza wschodniego
brzegu Sanu.
W nocy z 25 na 26 sierpnia we
wsi Kłodno Wielkie pow. Żółkiew
upowcy zamordowali 72 Polaków.
W sierpniu we wsi Beniowa pow.
Turka (Bieszczady) banderowcy
zamordowali 10 Polaków. Tadeusz A. Olszański w przewodniku
Bieszczady (Pruszków 2000) podaje: „W połowie sierpnia miały
miejsce napady upowców na szereg wsi wschodniej części Bieszczadów, jak Smolnik, Zatwarnica, Tworylczyk, Sokoliki Górskie,
Beniowa, a także na Lutowiska
(17 sierpnia), gdzie dzięki silnej
samoobronie udało się uniknąć
rzezi. W napadach tych ginęło po
kilka do kilkunastu osób.” Z kolei Janusz Michalik w książce Na
Bieszczadzkich Połoninach (Krosno 1997) pisze: „Między 14 a
16 sierpnia dokonano masowych
mordów Polaków w Smolniku,
Zatwarnicy, Tworylczyku, Dźwiniaczu Górnym, Tarnawie, Sokolikach Górskich, Beniowej zabijając
w tych wsiach od kilku do kilkunastu rodzin, najwięcej w Mucznem
– 74 osoby.” We wsi Germakówka
pow. Borszczów upowcy zarąbali
siekierami oraz zarżnęli nożami
17 Polaków i 1 Ukraińca. 80-letnią Joannę Cybulską zarąbali
siekierą w jej własnym ogrodzie,
80-letnią wdowę Ścisłowską zarąbali siekierą w jej własnym domu.
Zamordowali też 20-letnią Marię
Myczkowską. „Podczas dnia, w
sierpniu 1944 r., zabrano ze szkoły Marię Myczkowską – nauczycielkę, która pracowała we wsi
Zalesie. Przyprowadzono ją do
domu jej ciotki, u której mieszkała.
Mordercy zamknęli się z nią w pokoju, kolejno gwałcili ją i bili. Po
kilku godzinach wyprowadzili ją z
domu, a właściwie wyciągnęli, bo
jak zeznają świadkowie, nie mogła
już iść sama. Tak trwało przez dwa
dni. Na trzeci lub czwarty dzień
znaleziono jej zwłoki na brzegu
Zbrucza. Jej ciało było zmasakrowane, ręce i nogi związane drutem
kolczastym”. (Danuta Kosowska;
w: Komański..., s. 535) We wsi
Krywe pow. Lesko zamordowali
10 Polaków, w tym 3 siostry Podolińskie. Oraz: „zostali zamordowani przez bojówkarzy SB-OUN
za ukrywanie Polaków miejscowi
Ukraińcy. Byli to: Grzegorz i Anna
Miśko oraz matka Grzegorza. Ra-
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zem z nimi bojówkarze SB-OUN
zamordowali 10 Polaków.” We
wsi Łokieć pow. Turka (Bieszczady) zamordowali 20 Polaków.
We wsi Majdan koło Cisnej pow.
Lesko zamordowali 20 Polaków,
pracowników leśnych. We wsi
Moczary pow. Turka zamordowali 10 Polaków. „W niektórych
miejscowościach – jak Smolnik,
Lutowiska, Moczary czy Ustianowa – doszło do mordów ludności
cywilnej”. (Maciej Augustyn; w:
Bieszczad, nr 6 z 1999 r.). We wsi
Smolnik nad Sanem pow. Lesko
zamordowali 10 Polaków. We
wsi Sokoliki Górskie pow. Turka
(Bieszczady) zamordowali około 30 Polaków, kilka rodzin oraz
we dworze Stroińskich (4?) osoby. We wsi Tarnawa Niżna pow.
Turka (Bieszczady) zamordowali
10 Polaków. „W Tarnawie Niżnej
był leśniczym Hryniak, starorusin, ożeniony z Polką, która była
nauczycielką w miejscowej szkole,. W stosunku do Polaków był
lojalnym i sam się czuł Polakiem.
Został za to zamordowany razem
z żoną i dziećmi. Wszystkich wrzucono do studni (inf. W. Konstantynowicz).” (Zbigniew Rygiel: Jedynie kilka przykładów; w: Gazeta
Bieszczadzka nr 16/2000). We
wsi Tarnawa Wyżna pow. Turka
(Bieszczady) zamordowali 10
Polaków, w tym 5 osób z rodziny Alojzego Wiluszyńskiego: „W
następną noc nad ranem (czyli już
17-go 1944) po kryjomu wróciłem
do domu. Musiałem zachowywać
jak największa ostrożność, gdyż
ludzie wiedzieli o mojej działalności, no i byłem Polakiem. Widok
jaki zastałem budził grozę. Po całej mojej rodzinie pozostały tylko
plamy krwi, a dom splądrowano
i obrabowano. Ciał najbliższych
wywiezionych do pobliskich wąwozów, nigdy już nie odnalazłem.
Z mojej rodziny zginęli rodzice Michał i Emilia, siostra Ewa, siostra
Stefania i jej mąż Jan Kochaniec.
Tego bestialskiego mordu dokonała bojówka pod dowództwem
Iwana Szweda (nadterminowy
kapral Wojska Polskiego narodowości ukraińskiej zam. Tarnawa
Niżna), Współwinny zbrodni był
pop grekokatolicki Iwan Iwanio
Parafia Tarnawa Wyżna. Pop
gwarantował mojej rodzinie bezpieczeństwo (jego syn Josef absolwent Politechniki Lwowskiej był w
kierownictwie sztabu UPA). Pop w
ten sposób uśpił naszą czujność i
wystawił moją rodzinę na śmierć.
Nadmieniam, że Iwan Szwed przy
pomocy policji ukraińskiej dokonał likwidacji ludności żydowskiej
w potoku wąwozie Roztoki – Borsuczyny”(Alojzy Wiluszyński, Warszawa 2009.” (Antoni Derwich; w:
Stanisław Żurek: UPA w Bieszczadach; jw.. s. 239). We wsi Żernica
pow. Lesko upowcy zamordowali
53 Polaków: 23 uprowadzonych z
Leska utopili w gnojowicy; 4 rodziny z Żernicy Wyżnej (16 osób);
3 rodziny z Żernicy (12 osób) oraz
2 młodych Polaków.
W sierpniu 1944 roku w Bieszczadach Ukraińcy zamordowali 290
Polaków.
We wrześniu 1944 udokumentowano 164 napady. Przykłady:
8 września (święto Narodzenia
NMP) we wsi Stojanów pow. Radziechów banderowcy zamordowali 30 Polaków i 25 Ukraińców.
29 września we wsi Jamelna pow.
Gródek Jagielloński podczas trzeciego napadu upowcy spalili polskie gospodarstwa i wymordowali
74 Polaków; palili żywcem, zakłuwali bagnetami, rąbali siekierami

itp.; niemowlę z rodziny Ciepków
nabili żywcem na sztachetę płotu,
35-letnią Marię Kaczmarczyk rozrąbali siekierą od szyi przez piersi;
niemowlę z rodziny Koszalów zakłuli nożem; 1-rocznej Annie Marcinów oraz 3-letniej Katarzynie
Podsiadło odcięli głowy; niemowlęciu (Zofia Podsiadło) roztrzaskali główkę o mur; torturowali
i wycięli skórę z twarzy i pleców
70-letniemu Andrzejowi Wakiermanowi; 44-letnia Maria Więcław
miała 60 ran kłutych bagnetem;
uprowadzili 20-letnią dziewczynę,
która zaginęła bez wieści.
W Bieszczadach we wrześniu
1944 roku UPA zamordowała co
najmniej 101 Polaków,
9 września PKWN i Ukraińska
SRR podpisały umowę o wzajemnej wymianie ludności.
W październiku 1944 roku udokumentowano 224 napady. Przykłady:
15 października we wsi Stanimierz pow. Przemyślany:„Po
przejściu frontu, gdy mężczyźni
zostali zabrani do wojska, banderowcy wychodzili w nocy ze
swych kryjówek i uprowadzali
bezbronne kobiety. Taką kaźnią
stał się Stanimierz, gdzie zginęły
m. in.: Anna Nieckarz, Antonina
Piwowar, Katarzyna Blicharska i
brat mojej żony, Michał Niebylski,
18-letni chłopak. Przez kilka dni
bandyci znęcali się nad porwanymi. Ofiarom ukraińscy kaci wyrywali języki, żyły z rąk oraz pchali
druty do uszu, nosa, gardła i oczu.
Głównym hersztem tej bandy był
Ukrainiec o nazwisku Dżegin. Z
opowiadań tamtejszych starszych
ludzi wiem, że z domu, w którym
odbywały się te nieludzkie morderstwa, słychać było straszliwe jęki.
Przechodzący obok tej kaźni ludzie
musieli zatykać sobie uszy.” (Karol Wyspiański; Józef Wyspiański:
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin
2009, s, 223 – 224).
23 października we wsi Haniów
pow. Śniatyń: „23 października
w napadzie na Haniów koło wsi
Trójca w powiecie śniatyńskim
śmierć poniosło 65 Polaków.”
(„Na rubieży” 1993, nr 5, s. 16–
18). Według danych sowieckich
w napadzie na Haniów zginęły
72 osoby. (CDAHOU, 1/23/929,
k. 91). We wsi Podwołoczyska
pow. Skałat księdzu Stanisławowi Wilkońskiemu wbito w głowę
gwoździe, w wyniku czego zmarł
w męczarniach. We wsi Trójca
pow. Śniatyn upowcy z sotni „Rizuna” spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 86 Polaków
(głównie kobiety i dzieci ponieważ mężczyźni byli powołani do
WP), 1 Żydówkę, którą ukrywali
Polacy oraz 9 Ukraińców. „Przez
szczeliny w ścianie widziałem, jak
wyprowadzono z chaty moich teściów. Kazano im przynieść miski
na krew. Teściowi obcięto rękę, a
teściowej pierś, szybko skonali”
(Józef Laskowski; w: Siekierka...,
s. 661). „Następnego dnia ja z bratem Józefem poszliśmy z Zabłutowa do Trójcy dowiedzieć się, co
się stało z mamą. Idąc przez wieś
widzieliśmy trupy pomordowanych Polaków. Widziałem leżącego w przydrożnym rowie mojego
kolegę, którego imienia i nazwiska
nie pamiętam. Leżał na plecach.
W twarz miał wbitą siekierę. Był w
moim wieku, miał 10 lat. Widziałem także na drodze klęczącą nago
18-letnią dziewczynę, mieszkankę
Trójcy. Nazwiska jej nie pamiętam.
Nie żyła, ale trwała w pozycji klę-

czącej. Miała wyłupione oczy oraz
zerwaną skórę z piersi i obu rąk od
łokci do dłoni. /.../ Przed kościołem widziałem zwłoki kilkudziesięciu osób. Zostały zamordowane
siekierami, nożami, łomami i innymi twardymi narzędziami. Nie byli
zastrzeleni. Widziałem w wózku
dziecięcym zamordowana 2-letnią
dziewczynkę, córkę Grubińskich,
która miała wbity w brzuch nóż.
Po wejściu do kościoła zobaczyliśmy również wiele ciał zamordowanych ludzi. Dorośli mówili, że
ci w kościele zginęli od granatów
wrzucanych do środka przez bandytów. Zamknęli się przed atakującymi. Uciekłem z tego kościoła,
gdyż widok porozrywanych ciał
był straszny. Te widoki były tak
straszne, że przez wiele lat śniły mi
się ciała pomordowanych i pościg
bandytów za nami i noc w noc budziłem się zlany potem” (Zdzisław
Krzywiński; w: Siekierka..., s.
660 – 661). „Kiedy byłam w domu
Ukrainki Wasiuty widziałam, jak
banderowcy podpalili Emilię Spólnicką i Stanisława Spólnickiego.
Było dwóch banderowców, też po
cywilnemu. Tych także nie znałam.
Jeden z nich miał w butelce benzynę. Widziałam, jak oblał nią Emilię
i Stanisława, a następnie podpalił.
Drugi trzymał ich, a kiedy już płonęli – puścił. Płonąc przebiegli kawałek i padli. Spłonęli żywcem. /.../
Widziałam też moją nauczycielkę, nie pamiętam nazwiska, która
miała przybite ręce gwoździami
do gospody” (Aleksandra Mazur;
w: Siekierka..., s. 662). „Szczególnym okrucieństwem wyróżniał się
jeden banderowiec; kiedy któryś
z nich chciał zastrzelić niemowlę, ten powiedział: „Szkoda kul”
i zabił dziecko pilnikiem. Widział
to chłopiec ukryty pod łóżkiem”
(„Na Rubieży” nr 5/1993). „Od
naocznych świadków dowiedziałem się również o tragicznej śmierci Ładowskiej Katarzyny, której
banderowcy podcięli gardło, a jej
małoletniemu synowi kazali trzymać miskę, aby ściekała do niej
krew” (Kazimierz Moździerz; w:
Siekierka..., s. 665).
24 października we wsi Majdan
Górny pow. Nadwórna podczas
nocnego napadu banderowcy i
miejscowi chłopi ukraińscy obrabowali i spalili 15 gospodarstw
polskich oraz zamordowali 53 Polaków, całe rodziny.
Ponadto w październiku 1944
roku:
We wsi Baworów pow. Tarnopol:
„Kulczycki Mieczysław, ranny
w nogę został schwytany przez
banderowców, związany drutem
kolczastym, oraz przywiązany do
wrót stodoły, jego ręce i nogi przybito gwoździami, a konającego
zakłuto nożami” (Komański..., s.
359). We wsi Biała pow. Tarnopol
podczas nocnego napadu banderowcy obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
94 Polaków; rzeź trwała kilka godzin, w Tarnopolu widać było łunę
płonącej wsi, słychać było krzyki
i strzały, ale Sowieci nie udzielili
Polakom pomocy. We wsi Dźwiniaczka pow. Borszczów zamordowali 8 Polaków, w tym 5 kobiet; Czarnecką Stefanię razem z
córką spalili żywcem w budynku,
30-letnią Annę Wołkowicz pokłuli
nożami, a konającą powiesili na
bramie. Dwaj Ukraińcy na rozkaz
OUN-UPA powiesili w lesie swoje
żony, Polki, Marię Polańską z d.
Ziółkowską lat 24 i Paulinę Głowacką, lat 35. We wsi Mogielnica
pow. Trembowla zamordowano
80 Polaków. „Janicka Nella, lat
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16, c. Franciszka, zgwałcona i
zakłuta nożami”. We wsi Torskie
pow. Zaleszczyki zamordowali 49
Polaków, Ukrainkę (żonę Polaka)
oraz 5 dzieci polsko-ukraińskich;
razem 55 osób. „Największa tragedia dokonała się w zabudowaniach
rodziny Chomiakowskich. Zostało
tu zamordowanych pięć dorosłych
osób, a szesnaścioro dzieci spalono żywcem w mieszkaniu” (Aleksander Chmura; w: Komański...,
s. 889 – 993). We wsi Wysocko
Wyżne pow. Turka w podpalonym
kościele upowcy spalili 1 Ukraińca za to, że potępiał zbrodnie
UPA. W mieście Zaleszczyki: „W
październiku 1944 r. byłam w Zaleszczykach, widziałam jak nurt
rzeki niósł drzwi, na których leżało
5 trupów: matka z czwórką małych
dzieci przywiązana kolczastym
drutem. Drzwi te zaczepiły o wystający pień drzewa i zatrzymały
się przy brzegu. Wielu ludzi poszło
oglądać to makabryczne widowisko. Podobnych scen codziennie
było w okolicy więcej. /.../ Kiedy
byłam w Zaleszczykach, widziałam w kostnicy kobietę o imieniu
Bronisława z Uhrynkowiec. Nazwiska jej nie zapamiętałam. Miała zdartą skórę z czoła i zawiniętą
niczym beret na głowie. Na rękach
miała podobnie zdjętą skórę i naciągniętą na dłonie. Był to widok
przerażający. Jak bardzo oprawca musiał być zwyrodniały, aby
w ten sposób męczyć bezbronną
kobietę. Czy takich zwyrodnialców
można nazywać żołnierzami UPA,
walczącymi o wolną Ukrainę?”
(Karolina Szuszkiewicz; w: Komański..., s. 907). We wsi Załucze pow. Borszczów banderowcy
zamordowali 20 Polaków. „Tej
nocy dwom nauczycielkom polskim banderowcy obcięli piłami
stolarskimi obie nogi, następnie
nożycami języki i połamali ręce, a
gdy były one już w agonii, obie zastrzelili” (Komański..., s. 56).
W listopadzie 1944 roku udokumentowano 227 napadów, Przykłady:
5 listopada we wsi Nowosielica
pow. Śniatyn banderowcy zamordowali 60 Polaków. 50 osób zgromadzili w jednym budynku, rzekomo na polecenie władz gminnych w celu rejestracji na wyjazd
„do Polski”, następnie zamknęli
drzwi i spalili żywcem podpalając
budynek; 10 osób zamordowali na
terenie wsi; spalili także kościół
i budynek szkolny.”Brak jest tablicy ku czci pomordowanych, a
nazwiska morderców można znaleźć na cmentarzu w Nowosielicy;
cmentarz katolicki w Nowosielicy zdewastowany przez element
wiejski pod wodzą ukraińskiego
sołtysa M.R. w 1944 r.; kościół katolicki spalony.”
17 listopada we wsi Nowosiółka
Biskupia pow. Borszczów zamordowali ponad 40 Polaków; 10
w szkole, pozostałych nad rzeką
Zbrucz, w tym księdza Józefa Turkiewicza oraz kierownika szkoły
podstawowej Mieczysława Wierzbickiego, którego związali drutem
i utopili w Zbruczu.
20 listopada we wsi Hińkowce
pow. Zaleszczyki schwytanego
Sławomira Linkiewicza przez dwa
tygodnie banderowcy przetrzymywali w piwnicy, gdzie był bity
i torturowany. Zwłoki miały m.in.
wydłubane oczy, całe ciało było
zmasakrowane.
21 listopada we wsi Kupczyńce
pow. Tarnopol zamordowali 9-osobową rodzinę polską: 53-letniego
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Kazimierza Poprowskiego, 47-letnią żonę Pelagię, synów: 5-letniego Dawida, 8-letniego Włodzimierza, 10-letniego Jana i 16-letniego
Mikołaja, córki: 1-roczną Marię,
6-letnią Anastazję i 14-letnią Olgę.
23 listopada we wsi Sorocko pow.
Trembowla podczas pogrzebu Józefa Kobyluka zabitego 20 listopada upowcy ostrzelali kondukt
pogrzebowy zabijając księdza
Adama Drzyzgę (rannego dobili bagnetem) oraz 55 Polaków, a
25 poranili; w tym czasie we wsi
zamordowali co najmniej 50 Polaków, a 10 poranili; łącznie zamordowali co najmniej 106 Polaków.
25 listopada w kol. Czyszczak
pow. Kołomyja należącej do wsi
Kamionka Wielka upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 50 Polaków, a pod koniec listopada dalszych 10; w tym 7-osobową rodzinę z 5 dzieci, matkę z 4 dzieci.
„25 listopada 1944 r. z samej tylko
rodziny Świątkowskich banderowcy tej nocy zamordowali 32 osoby.
Wszystkich pochowano w jednej
wspólnej mogile. Tej nocy zginęło
wiele innych rodzin, m.in. z rodziny Peca 5 osób. Banderowcy
mężczyzn zabijali strzałami w tył
głowy i układali twarzą do podłogi, natomiast kobiety i dziewczęta
mordowali w łóżkach, prawdopodobnie po uprzednim zgwałceniu.
Nie mogłam oderwać ich ciał od
pierzyn i piór z zastygłej krwi. W
innych polskich domach na Czyszczaku kilkoro małych dzieci miało nożem przybite języki do stołu.
Kilku młodym dziewczętom napastnicy porozcinali usta od ucha
do ucha. Śmiali się wtedy i mówili:
„Masz Polskę szeroką od morza
do morza” (Malwina Świątkowska; w: Siekierka..., s. 264).
26 listopada we wsi Hnidawa
pow. Zborów upowcy zamordowali 48 Polaków z 10 rodzin.
„Mordu dokonali banderowcy
pod komendą Włodzimierza Jakubowskiego „Bondarenki” sotnika
z UPA. Podczas rzezi pięcioletnią
dziewczynkę - Zosię zmuszono do
wypicia kubeczka krwi jej ojca,
zabitego na oczach dziecka. Innej
dziewczynce Hani, w zbliżonym
wieku, kazano zjeść kawałek ciała
jej ojca. Dziewczynce tej banderowcy w przystępie „wspaniałomyślności” darowali życie mówiąc
„żyj na chwałę Stepana Bandery”.
(http://www.olejow.pl/readarticle.
php?article_id=250 )
29 listopada we wsi Diuksyn pow.
Kostopol upowcy zamordowali żonę powstańca styczniowego
Klarę Teofilę Dobrzecką, w wieku
105 lat, i jej najstarszą córkę, Marcelę Kaznowską, też już staruszkę.
Zwłoki kazali pogrzebać za wsią,
w miejscu, gdzie zakopywano
padlinę. W tym samym czasie i o
tej samej godzinie zostali zamordowani członkowie tej rodziny w
Werbczu Wielkim: zamężna córkę
Klary Teofili Dobrzeckiej z 2 dzieci w wieku przedszkolnym oraz
dziadek, ojciec matki.
Ponadto w listopadzie 1944 roku
(świadkowie nie podali dnia
zbrodni):
We wsi Dołhe pow. Stryj podczas
ewakuacji Polaków na konwój
furmanek z uciekinierami na drodze w pobliżu wsi zorganizowała
zasadzkę banda UPA, część ludzi
zamordowała na miejscu, część
uprowadziła i utopiła w rzece
Dniestr. Zginęło wtedy 150 osób.
Nikt prawdopodobnie nie ocalał.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
We wsi Mytnica pow. Trembowla
Polacy przez kilka godzin bronili
się w budynku, który w końcu upowcy oblali naftą i benzyną i podpalili; żywcem spłonęło 31 Polaków.
We wsi Wasylkowce pow. Kopyczyńce „partyzanci ukraińscy”
uprowadzili do lasu 30-letnią Polkę, Pelagię Węgrzynowicz, żonę
podoficera WP. Tam przywiązali ją
do drzewa, wydłubali oczy, obcięli
język, okaleczyli piersi. Jej zwłoki odnaleziono po kilku dniach.
We wsi Wojutycze pow. Sambor
uprowadzili 15-letniego chłopca
polskiego, którego zwłoki odnaleziono w marcu 1945 roku nad rzeką Strwiąż; miał założony sznur na
szyi. W listopadzie we wsi Kochanówka pow. Krzemieniec upowcy
zamordowali Ukrainkę z 8-letnią
córką, żonę Polaka, który przebywał na przymusowych robotach w
Niemczech.
W Małopolsce Wschodniej: „Według meldunków podziemia polskiego w listopadzie 1944 r. w województwie lwowskim zginęło 28
Polaków (Lwów – 4, Grodek – 18,
Rudki – 6), w województwie stanisławowskim 173 osoby (Nadworna
– 28, Tłumacz – 30, Horodenka –
34, Dolina – 5, Żydaczów – 5, Stryj
– 11, Kołomyja – 60), w województwie tarnopolskim – 315 (Zbaraż –
21, Skałat – 30, Trembowla – 42,
Kopyczyńce – 22, Tarnopol – 11,
Czortków – 35, Borszczów – 67,
Buczacz – 15, Zaleszczyki – 2,
Przemyślany – 5, Złoczów – 39,
Brody – 11, Stojanów – 4, Kamionka – 1).” (Grzegorz Hryciuk:
Akcje UPA przeciwko Polakom
po ponownym zajęciu Wołynia i
Galicji Wschodniej przez Armię
Czerwoną w 1944 roku).
W grudniu 1944 roku odnotowano
269 napady oraz „w roku 1944”
329 napadów. Przykłady:
1 grudnia 1944 roku we wsi Hińkowce pow. Zaleszczyki banderowcy zamordowali 30 Polaków.
Czesława Kierzyk z domu Lewicka: „W moją pamięć, 11-letniego
wówczas dziecka, mocno wryły
się wydarzenia 1 grudnia 1944
roku. W tym dniu na każdym domu
polskiej rodziny w Hińkowcach
(powiat Zaleszczyki) wywieszono
ogłoszenia bandy UPA, w których
nawoływano do natychmiastowego opuszczenia wsi. Jednocześnie
grożono, że w przeciwnym razie
stanie się z nami to, co z Żydami.
Jeszcze tej samej nocy dokonano
okrutnego mordu na Polakach.
Noc była jasna. Śnieg, który przyprószył ziemię, odbijał blask księżyca. Bandyci zbliżali się do wsi
od strony Zaleszczyk z Hartanowic
w kierunku Tłustego. Szli pieszo,
niektórzy jechali wozami. Ostatni
podpalali polskie domy. Oszczędzali tylko te, które sąsiadowały
z domami ukraińskimi z obawy,
że ogień się rozniesie. Widać, że
mieli dobre rozeznanie w terenie.
Był to najtragiczniejszy dzień w
historii Hińkowiec. Spalono bardzo dużo domów. Cała wieś stała
w ogniu. Widzieliśmy, jak strzelano do uciekających ludzi. /.../ Następnego dnia rano właścicielka
młyna, Maria Komunicka zabrała
moją rodzinę oraz innych na wóz
i zawiozła do Zaleszczyk. Wieś
opuściło wiele polskich rodzin. Te
wydarzenia wpłynęły ostatecznie
na decyzję o wyjeździe z Zaleszczyk na Ziemie Odzyskane. Trzeba
było jednak jeszcze czekać na odpowiednie dokumenty i wagony do
transportu. Trwało to dość długo.
Mieszkaliśmy w domach po wymordowanych wcześniej Żydach.
Widzieliśmy, jak Dniestrem płynę-

ły drzwi z przybitymi do nich zwłokami ludzkimi. Zabraliśmy ze sobą
niewiele dobytku. Kiedy w następnych dniach co odważniejsi wrócili do domów, aby zabrać jeszcze
potrzebne rzeczy, okazało się, że w
mieszkaniach niczego już nie było.
Zostały rozszabrowane. Nawet
obrazy zdjęto ze ścian. Z Zaleszczyk wyjechaliśmy dopiero wiosną
1945 roku.” (Czesława Kierzyk
z domu Lewicka; w: kotlactive.
pl/.../relacje-i-wspomnieniaosadnikow-rejonu-gminy-kotla2012-czesc-2-2... ).
W kol. Bazar pow. Czortków w połowie grudnia zamordowali ponad
108 Polaków, całe rodziny, jak np.
7-osobową rodzinę Jana Raka. 22
grudnia we wsi Toustobaby pow.
Podhajce banderowcy w sile około
500 napastników siekierami, widłami, nożami, bagnetami, paląc
żywcem itp., wymordowali 82 Polaków, a ich gospodarstwa obrabowali i spalili. Po otoczeniu Toustobab napastnicy rozpoczęli ostrzał
zabudowań pociskami zapalającymi, powodując pożary krytych
strzechą chat. Następnie wtargnęli
między domy i rozpoczęli mordowanie napotkanych Polaków bez
względu na płeć i wiek. Zabijano
rozstrzeliwując, paląc żywcem a
także za pomocą siekier, wideł i
innych narzędzi gospodarskich.
Zdarzały się przypadki tortur (obdzieranie ze skóry, skalpowanie).
Oprócz tego napastnicy przystąpili
do rabunku mienia łącznie z inwentarzem. Polska ludność cywilna rzuciła się do ucieczki; także
członkowie IB zaczęli wycofywać
w stronę kościoła, gdzie w efekcie
schroniło się około 250 osób. UPA
kilkakrotnie przypuszczała ataki
na kościół, lecz zostały one odparte przez obrońców. Szturm trwał
do godziny 1 w nocy, kiedy od
strony Monasterzysk na odsiecz
Polakom nadjechały wojska sowieckie, co spowodowało wycofanie się upowców. We wsi Zawadówka pow. Podhajce banderowcy
maszerując na rzeż wsi Tousobaby
„po drodze” wymordowali tutaj 46
Polaków oraz w osiedlu Huta Zawadowska 15 Polaków, łącznie 61
osób; wśród ofiar był 5-tygodniowy Stanisław Skalski.
We wsi Głęboczek pow. Borszczów: „Przed świętami Bożego
Narodzenia do Głęboczka pojechała do własnego domu po
żywność młoda kobieta (bardzo
ładna). W mieście zostawiła męża
i małe dziecko. Pojechała i myślała, że ona będzie bezpieczniejsza
niż mąż. Banderowcy ją złapali,
odarli z odzienia, zgwałcili i uwiązali nagą do konia. Wlekli ją po
twardych zamarzniętych grudach
i po ściernisku po zbiorze kukurydzy. I tak zmasakrowane ciało
porzucili pod miastem. Stale zadaję sobie pytanie: Jak nisko mogą
upaść ci, którzy mienią się ludźmi
i wierzą w tego samego Boga?!”
(Mieczysław Walków;16.01.2012.
Moje przeżycia opisałem na „Blogu”- kronika Mietka W. na „Naszej Stronie”; www.absolwenci56.
szczecin.pl ).
24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia): We wsi Białogłowy pow.
Zborów zamordowali 4-osobową
rodzinę polską Kwiatków. Rodzice
Jan i Maria oraz ich dwie córki zostali dosłownie pocięci oraz skłuci
nożami i bagnetami na kawałki.
We wsi Ditkowce pow. Tarnopol
banderowcy przy drodze na skraju lasu zamordowali 8 Polaków, w
tym 7 kobiet. Zasztyletowane zostały: Bieniaszewska Anna ze wsi
Gontowa, Miazgowska Maria ze

wsi Gontowa, Olszewska Bronisława ze wsi Gontowa, Olszewska
Rozalia Danuta ze wsi Dębina,
Szeliga Genowefa ze wsi Dębina ,
Szeliga Tekla ze wsi Dębina; oraz
zastrzeleni: Szeliga Anna ze wsi
Gontowa i Szeliga Maciej ze wsi
Gontowa. W mieście Dolina woj.
stanisławowskie zamordowali 53
Polaków; spalili wszystkie domy
polskie w dzielnicach Odenisa i
Zniesienie. W dzielnicy Nowiczka
wiadomo o zamordowaniu 4-osobowej rodziny Olechowskich.
Wielu Polaków zostało ciężko
rannych. Na murach kościoła parafialnego pojawiły się plakaty
i hasła: „Polacy do Polski, bo tu
wasza mogiła”. We wsi Ihrowica
pow. Tarnopol banderowcy oraz
chłopi ukraińscy z SKW z okolicznych wsi podczas wieczerzy wigilijnej dokonali rzezi ludności polskiej, podawana jest liczba od 79
do 92 zamordowanych Polaków
oraz 1 Ukrainiec. Mordu dokonali
za pomocą siekier, noży, bagnetów
i różnych innych narzędzi; znaczna część ciał spaliła się razem z
zabudowaniami, stąd liczba ofiar
jest niepełna. W kwietniu z Ihrowicy zabrano do 1 Armii WP 180
Polaków, pozostały głównie kobiety, dzieci i starcy. Zamordowali
ks. proboszcza Stanisława Szczepankiewicza, upowcy wyrwali mu
serce z piersi żywcem i zanieśli
sotnikowi, którym był Wołodymyr
Jakubowśkyj „Bondarenko”, gdyż
zażyczył on sobie serca kapłana.
Matkę, siostrę i brata księdza zarąbali siekierami; małżeństwo lat
60 i 62 powiesili na kolczastym
drucie; 17-letniemu Kazimierzowi Litwinowi piłą stolarską odcięli głowę i przynieśli sotnikowi.
Do ostatniej minuty życia ksiądz
zawiadamiał i ostrzegał swoich
parafian o napadzie dzwoniąc sygnaturką.
25 grudnia (Boże Narodzenie):
We wsi Czernica pow. Brody
banderowcy zamordowali 29 Polaków, w tym całe rodziny; Piotr
Kochanowski ukrzyżowany został
w stodole. We wsi Petryków pow.
Tarnopol banderowcy zamordowali 12 Polaków. Wiktoria Biała,
nauczycielka należąca do AK o
ps. „Wika”, która ukrywała Żydów, oraz jej dwie siostry: Bronisława i Karolina Maślanka, także
nauczycielki, zostały utopione w
rzece Seret. Nauczyciela Józefa
Turskiego z żoną spalili żywcem
we własnym domu. Byłego wójta
gminy Jana Dobrzańskiego utopili
w rzece Seret. „W święto Bożego
Narodzenia zostali zamordowani
przez UPA w Petrykowie: Biała
Wiktoria, Maślanka Karolina l.
20, Bronisława l. 16, Lewicki Jan
(garbaty), Dobrzański Jan i Maria
l. 16, Turski Jan, Łoza Antonina
(z Kurpiów)”. W nocy z 25 na 26
grudnia we wsi Łozówka pow.
Trembowla banderowcy zamordowali 16 Polaków. 26 grudnia
(św. Szczepana, drugi dzień świąt
Bożego Narodzenia): We wsi Hińkowce pow. Zaleszczyki banderowcy zamordowali 11 Polaków.
We wsi Woroniaki pow. Złoczów
zmordowali Polaka Józefa Łebedyńskiego i jego żonę Ukrainkę.
W nocy z 28 na 29 grudnia we
wsi Łozowa pow. Tarnopol banderowcy z sotni „Burłaki” pod
dowództwem Iwana Semczyszyna
„Czarnego” oraz chłopi ukraińscy
z SKW z sąsiednich wsi w liczbie
około 500 napastników obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali głownie za
pomocą siekier, noży, bagnetów i
innych narzędzi 131 Polaków, od
niemowlęcia po 100-letnią sta-
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ruszkę; oraz 13 Ukraińców i 1 Rosjanina; łącznie co najmniej 106
osób; głównie kobiety i dzieci,
gdyż mężczyźni zostali powołani
do 1 Armii. „Całą noc i następny
dzień ocalała ludność Łozowej
odnajdywała ciała pomordowanych. Na ciele każdej ofiary znajdowały się głębokie i rozległe
rany zadawane siekierą, widłami,
bagnetami lub nożami. Małe dzieci rozdzierano na pół. Kobietom
wykłuwano oczy i obcinano piersi oraz ręce. /.../ Podczas napadu
banderowców na Łozową, we wsi
brak było zorganizowanej obrony. Większość mężczyzn służyła
w tym czasie w Wojsku Polskim i
walczyła na froncie z Niemcami”
(Maria Markiewicz; w: Komański..., s. 843). Front w tym czasie
stał nad Wisłą. „Tej krytycznej
nocy liczne grupy banderowców,
uzbrojonych w broń palna, siekiery, bagnety i noże – podjechały
furmankami i otoczyły wieś. Grupy te składały się z mężczyzn i kobiet. /.../ W ciągu niemal godziny
podpalono i ograbiono większość
zabudowań i zamordowano około
130 osób, a raniono około 60. W
działaniu napastników zauważono
podział pracy. Jedne grupy, głównie mężczyźni wdzierali się siłą
do mieszkań, wyłamywali drzwi
i okna, mordowali, najczęściej
przy użyciu siekier i noży. Druga
grupa rabowała i ładowała na
wozy zagrabiony dobytek. Trzecia
podpalała budynki, a do uciekających strzelała. Napastnicy byli
bezwzględni, nikomu nie darowali
życia. Plon napadu był przerażający. Większość kobiet, starców i
dzieci była zarąbana siekierami
lub zakłuta bagnetami czy nożami. Ściany i podłogi domów, łóżka,
całe zbryzgane krwią. Spotykało
się dzieci z rozciętymi do połowy
lub całkowicie odciętymi głowami,
niemowlęta zabijano uderzając
główkami o narożniki łóżek. Kilka
osób walczyło ze śmiercią i skonało po kilku godzinach. /.../ Wtedy
wszyscy zdali sobie sprawę z tego,
że sowieckie władze tolerują szalejący terror rozpętany przez ukraińskich szowinistów. Było to im
zresztą na rękę, bo rozwiązywało
problem etniczny tych ziem” (Paweł Stocki; w: Komański..., s. 854
– 855). Wśród atakujących rozpoznano Ukraińców z sąsiednich
wiosek: Kurnik Szlachcinieckich,
Stechnikowiec, Czernichowiec i
Szlachciniec. W domu Pawła Kozioła upowcy zabili jego matkę
oraz pobili jego żonę, z pochodzenia Ukrainkę. Koziołowa padając
nakryła własnym ciałem dziecko,
ratując mu życie i udawała martwą. Leżąc zauważyła towarzyszące upowcom kobiety ukraińskie,
plądrujące izbę; jedną z nich była
jej własna siostra. W domu Władysława Makucha zamordowano
5 osób, w tym 6-miesięczne niemowlę, chwytając je za nóżki i
uderzając głową o framugę. Po
kilku godzinach do Łozowej przyjechał radziecki pociąg pancerny,
który oświetlił wieś rakietami i
otworzył ogień do upowców; jednocześnie ze Zborowa nadciągnął
oddział radzieckich żołnierzy. W
tej sytuacji oddział UPA przerwał
napad i wycofał się do lasu, porzucając część łupu. Zamordowanych
pochowano 31 grudnia 1944 w
zbiorowej mogile na przykościelnym placu. W latach 80. zbiorowy
grób ofiar został przeniesiony na
cmentarz w pobliskich Szlachcińcach. W 2008 roku na cmentarzu w Szlachcińcach wzniesiono
nowy pomnik ofiar zbrodni w Łozowej. Karolina Łagisz, która boso
i w koszuli, stała ukryta za stertą
4 – 5 godzin i słyszała jak mordują
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jej rodzinę: babcię, matkę i siostrę
z dziećmi – stwierdza: „Ja tam na
polityce się nie znam, nie sięgam
daleko, do Kijowa czy Lwowa. Ja
wybaczam swoim bliskim sąsiadom, tym w promieniu 10 km za
doznane krzywdy, za wymordowanie moich bliskich i nienawiści
do nich nie żywię. Chciałabym ich
również przeprosić, ale doprawdy nie wiem za co. Zwracam się
zatem do dobrych sąsiadów, tych
bliższych i ze Szlachciniec i Kurnik oraz dalszych z Bajkowiec,
Rusinków, Białej, Czystyłowy,
Stechnikowiec,
Czernichowiec,
Dubrowiec: powiedzcie, ile osób
u Was Łozowianie zamordowali,
może kogoś obrabowano lub wyrządzono inną krzywdę, może podebrano jabłka w sadzie lub jaja w
kurniku? Może to stało się za czasów zaboru austriackiego, może
za Polski sanacyjnej, a może od
Armii Krajowej doznaliście jakich
krzywd? Na razie przepraszam
za to, że żyję, że Wasz jeden syn
niecelnie strzelał, a drugi nie rozpoznał mnie i wziął za swoją. Wybaczcie mi również to, że nie mogę
zapomnieć tragicznego głosu mordowanej mamy oraz widoku Sabinki z córeczkami siedzącymi tak,
jakby ktoś usadził je do fotografii.
To przekracza moje siły” (Karolina Łagisz; w: Komański..., s. 840).
Jan Kanas w książce „Podolskie
korzenie”, Lublin 2002, podaje
wykaz mieszkańców wsi Łozowa
zamordowanych, który obejmuje
108 nazwisk. Przy wszystkich nazwiskach podany jest wiek ofiar;
Pawełek Makuch miał pół roku, a
Maria Gajowska lat sto. Autor ten
wykaz ułożył w zestawienie podając: do lat 17 - 22 ofiary, w tym 10
mężczyzn i 12 kobiet, od lat 18 do
30 - zabitych 15, w tym 4 mężczyzn , a kobiet 11, w przedziale
wieku od 31 do 50 lat - 30 ofiar, w
tym 11 mężczyzn i 19 kobiet oraz
powyżej 50 lat to 41 ofiar, 17 mężczyzn i 24 kobiety. Czyli na 108
ofiar, aż 66 stanowiły kobiety.
31 grudnia we wsi Milno pow.
Zborów banderowcy zamordowali
11 Polaków (z osiedli Bukowina i
Kamionka):„Na Sylwestra osiem
nierozważnych kobiet, które zostały we wsi na noc, poszło spać
do Ukraińców. Trzy do Syrotiuka,
a pięć do Jacychy. Ktoś doniósł o
tym banderowcom. Od Syrotiuka
wyprowadzili Annę Czaplę i Annę
Bułę z wnuczką Stefanią Zaleską
do domu Czappów i tam je zamordowali. Od Jacychy zabrali
kobiety do Gałuszy. Anię Krąpiec
zastrzelili, Katarzynę Botiuk udusili, a Katarzynę Krąpiec i Katarzynę Zaleską, zakłuli kosami.
Rano wszedł tam Ukrainiec Piotr
Futryk, wyciągnął jednej z kobiet kosę z brzucha i powiedział:
„Tak ludzie nie postępują”. Był
to uczciwy i szanowany człowiek.
Jeden z nielicznych którzy nie dali
się wciągnąć do rzezi. Z tej grupy
uratowała się tylko Anna Mazur,
która wsunęła się pod łóżko. Bandytów chyba zaślepiło - wszędzie
szukali a tam nie. Według jej relacji, wszystkie się gorąco modliły,
a Katarzyna Krąpiec, wychodząc
na egzekucję powiedziała: „No
to chodźmy na tą naszą Golgotę”.
Gdy rizuni wrócili, a usłużna gospodyni podała im wodę do obmycia z rąk krwi, jeden powiedział :
„Ja nie muszę myć, ja swoją udusiłem”. Rano Hnatów osłupieli,
widząc Annę wyłażącą spod łóżka.
Jacycha powiedziała tylko: „Hanko, a Wy de buły?” Przerażona i
rozdygotana kobieta wyrwała się
ze strasznego domu i półżywa pobiegła drogą do Załoziec. Tej nocy
na Kamionce banda zamordowała
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cztery osoby: Annę Dec, małżeństwo Dziobów (Mikołaj, Agnieszka) i nocującego u nich Jana Majkuta. Annę zamęczyli powolnymi
torturami. Miała wyrwany język,
wydłubane oczy i liczne rany.
Dziobów i Majkuta zamordowano
w łóżkach. Był to ostatni mord w
Milnie. Tych 9 bezbronnych kobiet, w tym 2 młode dziewczyny,
oraz 2 mężczyzn, złożyło ostatnia
ofiarę krwi i życia ojczystej ziemi”
(Adolf Głowacki: Milno - Gontowa; Szczecin 2008).
We wsi Uhryńkowce pow. Zaleszczyki w noc sylwestrową z
31 grudnia 1944 na 1 stycznia
1945 roku upowcy oraz ukraińscy
chłopi z okolicznych wsi w sile
ponad 200 osób podczas napady
wymordowali około 150 Polaków.
Ukraińcy zatarasowali drzwi polskich domów i je podpalili, stąd
większość ofiar spłonęła żywcem;
uciekających zabijali siekierami,
widłami, bagnetami. Ofiarami
były kobiety, dzieci i starcy, gdyż
mężczyźni w wieku 18 - 50 lat powołani zostali do Wojska Polskiego, które stało w tym czasie nad
Wisłą. Śledztwo IPN (sygn. akt. S
74/02/Zi) wymienia Uhryńkowce
jako miejsce zbrodni ludobójstwa
o szczególnym okrucieństwie.
We wsi Worochta pow. Nadwórna
w noc sylwestrową z 31 grudnia
1944 na 1 stycznia 1945 roku upowcy zamordowali 72 Polaków, w
tym 8-osobową rodzinę Wydrów.
Oddział UPA pod dowództwem
gajowego Hawryły Dederczuka
otoczył wieś kordonem. Następnie
upowcy rozeszli się po wsi, wstępowali do polskich domów i mordowali Polaków bez względu na
płeć i wiek przy pomocy siekier,
noży i bagnetów. Po dokonaniu
mordu do obejść wkraczały ukraińskie kobiety i zabierały na podstawione sanie mienie zabitych.
Rzeź przerwał oddział sowieckiego wojska stacjonujący w pensjonacie „Oaza”, zaalarmowany
przez córkę legionisty Sołowija.
Ciała zabitych zostały pochowane 2 stycznia 1945 przy pomocy
żołnierzy sowieckich w zbiorowej
mogile przy cerkwi greckokatolickiej w Worochcie. Ich mogiły
odnalazł w 1989 roku Jan Wydra.
Ponadto w grudniu 1944 roku:
We wsi Babińce koło Dźwinogrodu pow. Borszczów: „Na początku lata 1944 r. władze sowieckie
zabrały do wojska wielu mężczyzn, w tym mojego tatę Juliana Krzyżewskiego i męża Joanny
Gonczowskiej. Tydzień po Bożym
Narodzeniu 1944 r., kiedy spałam
z mamą na piecu, banderowcy rozbili drzwi i weszli do naszej chaty.
Było ich trzech. Ściągnęli moją
mamę z pieca do sieni i tam ją kolejno gwałcili. Potem pobili ją tak
mocno, że była cała posiniaczona.
Ja w tym czasie schowałam się
pod poduszkę, a kiedy zaczęłam
krzyczeć, jeden z banderowców
uderzył mnie mocno pałką. Kiedy oprawcy opuścili naszą chatę
mama powiedziała: „Uchodźmy z
chaty, bo jak jeszcze raz przyjdą to
nas zabiją”. Wzięłyśmy pierzyny
na siebie i poszłyśmy na strych do
stajni. Do rana tam siedziałyśmy
nie mogąc zasnąć. Słyszałyśmy,
jak w nocy, drogą przez naszą wieś
szli i jechali saniami i końmi bandyci – banderowcy. Rano poszłyśmy do mieszkania. Przyszła wtedy
do nas nasza sąsiadka, koleżanka
mamy, Joanna Gonczowska. Opowiedziała nam, że u niej też byli
banderowcy i też ją gwałcili przy
dzieciach” (Maria Krzyżewska –

Krupnik; w: Komański..., s. 537
– 538).
We wsi Biała pow. Przemyślany
zostały porwane, wywiezione do
lasu i zamordowane: Bednarz Antonina, lat 70; Bednarz Anna, lat
30, żona Władysława; Bednarz
Eugenia, lat 15, córka Władysława; Bednarz Zofia, lat 9, córka
Władysława. (Józef Wyspiański:
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin
2009, s. 170). „Jak już byliśmy w
Dunajowie, to dowiedziałam się o
losie kobiet z rodziny Bednarzów,
które - ufając zapewnieniom Ukraińców, że Polki mogą żyć spokojnie
- nie opuściły Białego na wiosnę
1944 r. Kilka dni przed świętami
Bożego Narodzenia banderowcy
przyjechali wozami z obornikiem
i zabrali ze sobą dwie kobiety Antoninę Bednarz i Annę Bednarz
(żonę Władysława) oraz dwie
dziewczynki, Eugenię Bednarz (lat
15) i Zofię Bednarz (lat 9). Zawieźli je pod las, gdzie rzucili obornik
pod cztery drzewa, a kobiety posadzili na oborniku i przydrutowali
je do drzew. I tak je pozostawili.
Kobiety krzyczały o pomoc, jednak
nikt nie ośmielił się iść do nich,
ani powiadomić milicję w mieście.
Mróz i padający śnieg skrócił ich
męki. Przez wiele dni zlatywały
się tam wrony na żer oraz bezpańskie psy, gryząc i szarpiąc zwłoki.
W Białym Ukraińcy zamordowali
270 osób.” (Genowefa Czajkowska; w: Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009,
s. 161).
We wsi Monasterczany pow. Nadwórna pod koniec 1944 roku banderowcy wyprowadzili na podwórze z mieszkania 84-letnią Polkę
Eleonorę Szczepanik, i tam, po torturach, zamordowali ją. Jej zwłoki
porąbali na kawałki, rozrzucili po
podwórzu i wypuścili z chlewa
świnie, które te kawałki zjadały.
We wsi Presowce pow. Zborów
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 103 Polaków. We wsi Rajskie pow. Lesko: „We wsi Rajskie w grudniu
1944 roku bojówkarze SB-OUN
kazali Ukraince zamordować
swojego męża Polaka, grożąc w
przeciwnym wypadku zabiciem jej
dwójki małych dzieci. Kobieta odmówiła wykonania tego. W szoku
nerwowym rzuciła się na banderowców, ci natomiast zamordowali
całą rodzinę – ją, jej męża Polaka,
i dwójkę małych dzieci”. We wsi
Tarnowica Leśna pow. Nadwórna
zamordowali 22 Polaków, w tym
5-osobową rodzinę Dziędziów
spalili żywcem w budynku, 2
małżeństwa (jedna żona w ciąży),
jedną kobietę uprowadzili do lasu.
We wsi Teofipólka pow. Brzeżany
przy stacji kolejowej zięć Ukrainiec zamordował swoją rodzinę
polską: teścia, teściową oraz żonę
i ich córkę, około 1,5 roczną, którą przywiązał sznurkiem do sań i
ciągnąc po śniegu spowodował jej
śmierć, Druga córka boso i w bieliźnie uciekła po śniegu 7 km do
swojej krewnej we wsi Kozowa
i ocalała. We wsi Tudorów pow.
Kopyczyńce „powstańcy ukraińscy” wymordowali w kościele 40
Polaków, mieszkańców wsi którzy
tutaj się schronili, a następnie spalili ich ciała razem z kościołem.
We wsi Weleśnica pow. Nadwórna
„została żywcem spalona w budynku starsza kobieta o nazwisku
Pawłycha. W tejże wsi drugą kobietę o nazwisku Maria Ondrejczuk banderowcy przywiązali nogami do dwóch koni i rozdarli ją
na połowę, a na kobiecie o nazwisku Muszyńska, którą schwytano
w pobliskim lesie dokonano tortur,

wydłubując jej oczy i odcinając na
żywo piersi, a potem zamordowano” (Franciszek Maziarz; w: Siekierka..., s. 359). We wsi Wicyń
pow. Złoczów banderowcy zamordowali 60 Polaków. We wsi Wołkowyja pow. Lesko w grudniu na
drodze w okolicy wsi Wołkowyja
UPA zatrzymała Polkę z Zatwarnicy, matkę dwójki dzieci. Została
ona przywiązana do konia, uprowadzona do lasu i zaginęła bez
wieści. We wsi Czarnokońce Wielkie pow. Kopyczyńce w II połowie
1944 roku po zabraniu mężczyzn
do Wojska Polskiego banderowcy
uprowadzili z tej wsi oraz ze wsi
Czarnokoniecka Wola 40 Polek i
zamordowali w pobliskim lesie.
We wsi Głuszków pow. Horodenka zamordowali 115 Polaków.
W okolicach wsi Huta Stara pow.
Kostopol oddział „Istriebitielnego
Batalionu” ze Starej Huty napotkał widok: „maleńkie dzieci były
nasadzone pupciami na sztachety,
dwie młode dziewczyny miały obcięte piersi, jedna ze studni była
wypełniona zwłokami”. We wsi
Ilibna pow. Turka banderowcy
spalili ponad 100 rodzin polskich.
Czesław Majewski opowiada: „To
była wieś Ilibna. To było więcej
niż 100 rodzin. Oni przyszli, drewniane budynki benzyną oblali. To
wszystko Polacy, spalili się. Ocalał
tylko Marian Becowski.” (Czesław
Majewski: Wszyscy w Turce wiedzą, że jestem Polakiem; https://
www.youtube.com/watch?v=rbcdhvOC4vU ).
W okolicy miasta Kałusz, świadek Włodzimierz Bogucki: „W
jednej z akcji trafiliśmy do osiedla
w okolicy Kałusza. Ksiądz ukrzyżowany na drzwiach stodoły i haki
z bron zamiast gwoździ. Gospodyni księdza pocięta, organista
przepiłowany na pół, w krzakach
rozerwane niemowlę... /.../ Często
zarzuca się, że oddziały BCh i AK
podobnie się zachowywały wobec
Ukraińców. Jednak jakoś nigdzie
nie trafiłem na jednoznaczne dowody. Ale pamiętam, że wracając
z tej miejscowości pełnej ofiar
znaleźliśmy minę, którą chcieliśmy wysadzić gospodarstwo
krewnych Stefana Bandery. Dowódca zakazał, chyba że ktoś będzie do nas strzelał. Powiedział,
że jesteśmy wojskiem, a nie bandą.” (Dariusz Chajewski: Wasze
Kresy: Nie potrafimy zapomnieć
rzezi wołyńskiej; w: http://www.
gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/
article?; 9 lipca 2013). We wsi
Podhorce pow. Hrubieszów: „Teresa Pendyk przypomina o napadzie ukraińskiej bandy na rodzinę
Dziubińskich. Po nim banderowcy uprowadzili ok. 13-letnią córkę
Dziubińskich. Przetrzymywali ją
w piwnicy w Podhorcach. Dziewczynka była bita i gwałcona.
Zmarła” (http://roztocze.net/arch.
php/22746_Ukrai?cy_wystawi?_
rachunek_.html). We wsi Presowce pow. Zborów upowcy zamordowali 103 Polaków. W woj.
stanisławowskim: „Smarzowski
starał się docierać do ludzi, którzy ślady ukraińskich zbrodni
albo same zbrodnie widzieli na
własne oczy. Film powstawał długo, trudno było dokręcić niektóre
sceny ze względu na niedofinansowanie. We Wrocławiu mieliśmy
zamknięte spotkanie Polskiego
Związku Kresowian z aktorami i
reżyserem, jego asystentami, na
którym wspólnie obejrzeliśmy
film. Na przykład scena, gdzie
Ukraińcy zawiązują dzieci słomą
i podpalają, tak zwana scena chochoła, wzięła się z doświadczeń
moich krewnych – Gołaszy. Ukraińcy związali ich liną, obsypali
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słomą, podlali naftą i podpalili.
Do dziś żyją ludzie, którzy identyfikowali ciała. I to jest świadectwo – dwa małżeństwa zostały
spalone żywcem wraz z dziećmi.
To nie był wymysł reżysera. To
się wydarzyło naprawdę.” („Gdy
zakopywano ich żywcem, ziemia
jeszcze się ruszała”. Świadectwo
p. Edwarda Bienia, rodem z Otynii k. Stanisławowa, honorowego
przewod. Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. Rozmawiał Kamil Rogólski; w: http://
www.bibula.com/?p=104950
;
2018-10-23). We wsi Stańkowa
pow. Kałusz zamordowali ponad
206 Polaków: w kościele ponad
200 Polaków, uciekinierów ze wsi
Strzałkowce i innych okolicznych
wiosek, a ciała ich spalili razem z
kościołem; oraz we wsi 6-osobową rodzinę. We wsi Ścianka pow.
Drohobycz: Franciszka Guszpit:
„W Delawie było pięć rodzin czysto polskich. /.../ W sąsiedniej
wsi – Skinka po ukraińsku, a po
polsku Ścianka, znajdował się
polski folwark - zachowała w pamięci pani Franciszka. - Któregoś
dnia napadli na niego nacjonaliści ukraińscy, zapędzili wszystkich mieszkańców do piwnicy,
wlali tam benzynę i spalili żywcem”. (Gazeta Brzeska, Nr 621;
za: http://www.gazetabrzeska.eu/
Archiwum/Numer/621 ). We wsi
Zabiała pow. Lubaczów zamordowali 3 małe dziewczynki i nieznaną służącą: córkę szewca Janinę
Witkowską lat 12, córkę zarządcy
lasów Danutę Terenkowską lat 13
i córkę gajowego Kazimierę Kozicką lat 11. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu
śledztwa). Koło miasta Zbaraż:
„W Charbowie swój zastępczy
dom znalazł inny wygnaniec ze
wschodnich kresów Rzeczypospolitej – Władysław Pachołek. On, a
właściwie jego rodzina, również
był ofiarą ukraińskiego ludobójstwa. Pan Władysław pochodził
spod Zbaraża. Mordercy z UPA
zmusili go, by patrzył jak w okrutny sposób mordują jego żonę oraz
dzieci (nadziali je na sztachety z
płotu), a kiedy poprosił, by i jego
zabili, roześmiali się szyderczo i
puścili go wolno, by bardziej cierpiał”. (Zbyszek Beling: Rzeź wołyńska. Zagaje – historia prawdziwa;16 grudzień 2013; w: http://
www.piastowskakorona.pl/news.
php?readmore=602 ). We wsi
Żabcze Murowane pow. Sokal zamordowali 32 Polaków, kilka rodzin. We wsi Żabie pow. Kosów
Huculski zamordowali 43 Polaków. We wsi Żurawce pow. Rawa
Ruska miejscowi Ukraińcy oraz z
Rudy Różanieckiej wymordowali
wszystkich mieszkających tutaj
Polaków oraz 8 z Rudy Różanieckiej; łącznie około 38 Polaków, a
ciała ich spalili z budynkami.
W styczniu 1945 roku odnotowano 147 napadów. Przykłady:
We wsi Eleonorówka pow. Skałat: „Nocą z 1 na 2 stycznia we
wsi Eleonorówka bandyci spalili trzy polskie domy i zabili 26
Polaków, a we wsi Borki Małe
spalili sześć polskich domów.
(Meldunek specjalny naczelnika RO NKGB w Grzymałowie dla zastępcy naczelnika
UNKGB obwodu tarnopolskiego
z 2 stycznia 1945 r.; w: http://
www.zbrodniawolynska.pl/__
data/assets/pdf_file/0004/3946/
Polska-i-Ukraina-w-latachtrzydziestychczterdziestych-XXwieku-t4-cz1.pdf).
C.d.n.
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„Album głubczyckich
rodzin kresowych”
Arkadiusz Szymczyna
100-lecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj jest okazją
do przypomnienia, jak ważną rolę
dla polskiej gospodarki i kultury
odgrywały przed 1945 r. Kresy
Wschodnie Rzeczypospolitej. Losy
naszych rodaków, którzy od pokoleń żyli i gospodarowali na wschodzie zostały poddane
w XX
wieku wielu próbom przetrwania.
Okupacje, pacyfikacje miast i wsi,
przymusowe deportacje
na Sybir i do Kazachstanu, ludobójstwo,
uchodźstwo na inne kontynenty, pozostawiły traumę wśród tych, którzy doświadczyli okropności wojny
oraz wielką zadrę współczesnym,
tkwiącą
od lat w naszym społeczeństwie.
Jednym z kierunków badań
podjętych przez głubczyckich historyków są szeroko rozumiane
Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej,
które od pokoleń fascynują swoim
naturalnym pięknem, dorobkiem
intelektualnym, materialnym oraz
kulturą. Od wielu lat zbierane są
relacje, dokumenty i fotografie opisujące losy rodzin przesiedlonych
na teren powiatu głubczyckiego.
Dzięki wspomnieniom powojennych osadników zabużańskich oraz
ich krewnych i sąsiadów możemy
odtworzyć życie codzienne rodzin
kresowych.
Prezentowany Państwu „Album
głubczyckich rodzin kresowych”
jest kontynuacją podjętej tematyki, jaką zapoczątkowali w swoich
trzech wcześniejszych publikacjach głubczyccy historycy – dr
Arkadiusz Szymczyna i dr Katarzyna Maler. Zebrali w nich relacje
od osób urodzonych na Kresach
Wschodnich Rzeczypospolitej.
Album wydrukowano dzięki
pomocy finansowej Powiatu Głubczyckiego i wsparciu technicznemu
Urzędu Miejskiego w Głubczycach.
Publikacja jest przede wszystkim
zbiorem starych fotografii dokumentujących życie codzienne Zabużan, ich udział w uroczystościach
kościelnych i państwowych, imprezach kulturalnych, czy też służbie w
jednostkach wojskowych Korpusu
Ochrony Pogranicza. Jest również
źródłem utrwalającym wspaniałą
kulturę materialną, odebraną Polakom i pozostawioną za wschodnią
granicą. Część zebranej dokumentacji fotograficznej ekspatriantów
pochodzi z okresu powojennego,
kiedy to z trudem musieli się przystosować do nowych warunków
życia społeczno-politycznego na
terenie powiatu głubczyckiego.
Książka formatu A4 zawiera 458
stron, na których wyeksponowano
ok. 900 fotografii i dokumentów.
Publikacja zbiega się również z
10. rocznicą powstania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich Oddział
w Głubczycach, którego prezesem
jest Edward Wołoszyn. Działalność
organizacji jest okazją do przypomnienia, jak ważną rolę odegrali
i nadal odgrywają osadnicy zabu-

żańscy w powojennej historii ziemi
głubczyckiej i jak cenne wartości
patriotyczno-wychowawcze kultywuje lokalne środowisko kresowe. Od chwili zarejestrowania
organizacja prowadzi działalność o
charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Dzięki podjętym inicjatywom
członkowie TMLiKP-W Oddział w
Głubczycach biorą czynny udział
w uroczystościach rocznicowych,
spotkaniach opłatkowych, prelekcjach, konkursach, pokazach kulinarnych, wystawach, prezentacjach
i imprezach kulturalnych. Od 10
lat organizacja podtrzymuje oraz
upowszechnia tradycje i obyczaje
narodowe, organizuje wycieczki,
a także pielęgnuje pamięć o Polakach pomordowanych na Kresach
Wschodnich. Notatki i fotografie
wzbogacą dodatkowo archiwum
Towarzystwa i przyczynią się do zachowania wspomnień o rodzinach
zabużańskich, które po II wojnie
światowej osiedliły się na terenie
powiatu głubczyckiego.
„Album głubczyckich rodzin
kresowych” jest fotograficznym
źródłem utrwalającym wspaniałą
kulturę materialną, odebraną Polakom i pozostawioną za wschodnią
granicą. Jego publikacja ma na celu
ocalenie od zapomnienia wizerunku
rodzin kresowych, ich dziedzictwa
wielopokoleniowego kultywowanego na wschodnich rubieżach Polski.
Pierwszą część albumu wypełniają liczne artykuły osób, które
przez lata współpracowały z głubczyckim oddziałem TMLiKP-W.
Ich oryginalne spojrzenie na działalność Towarzystwa oraz osobiste
wynurzenia sprawiają, że rodziny
zabużańskie poczują niezwykłą
więź z miejscem swojego urodzenia, rodzimą ziemią od Wileńszczyzny, poprzez Nowogródczyznę, Polesie, Wołyń, Podole, Pokucie, aż po
Lwowszczyznę. Przypomną sobie
jak przebiegał powojenny proces
asymilacji kulturowej przesiedleńców kresowych z autochtonami na
Śląsku Opolskim.
Wśród autorów tekstów, którzy
zechcieli podzielić się swoimi odczuciami są: prof. Maria Kalczyńska – kierownik Katedry Badań nad
Komunikacją i Społeczeństwem
Wielokulturowym
Politechniki
Opolskiej, prof. Mieczysław Szustakowski z Politechniki Wrocławskiej – autor wielu publikacji opisujących historię Zbaraża, dr Katarzyna Maler – badaczka dziejów
ziemi głubczyckiej i współautorka
książek o Kresach Wschodnich,
dr Barbara Górnicka-Naszkiewicz
– badaczka kulturoznawstwa subregionu głubczyckiego, Ludmila
Čajanova z Karniowa ze Związku
Czeskich Wołynian, Amelia Mamczar – prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych w
Głubczycach oraz prezes Związku
Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Głubczycach,

Piotr Kopczyk – prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i
Ziemi Głubczyckiej, Jan Wac – redaktor „Kalendarza Głubczyckiego” i „Głosu Głubczyc” oraz Maria
Farasiewicz – wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Głubczyckiego i animatorka kultury kresowej.
Drugą część albumu wypełniają
stare dokumenty i fotografie. Kartki
tej części książki można przeglądać
z uwzględnieniem układu chronologiczno-problemowego.
I tak, dzięki zbiorom Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej
oraz osób prywatnych wykorzystano fotografie z przełomu XIX i XX
wieku, okresu I wojny światowej,
międzywojnia, czasu okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz tułaczki
Kresowian po kontynentach, a także życia pierwszych powojennych
osadników na ziemi głubczyckiej.
Kolejną propozycją jest przeglądanie albumu jako źródła zmieniającej się mody. Koneserzy starych fotografii będą mogli oglądać
wspaniałe suknie i kapelusze kobiet
z okresu przełomu wieków, mundury żołnierzy z różnych formacji
wojskowych z lat 1914-1945, stroje
dzieci pierwszokomunijnych, par
zawierających związek małżeński,
stroje regionalne, suknie balowe i
karnawałowe.
Inny klucz przeglądania albumowej galerii fotograficznej związany
jest z wykonywanym zawodem lub
miejscem uroczystości o charakterze patriotycznym, kościelnym
lub rodzinnym. Tu wykorzystano
zdjęcia z okresu służby w jednostkach wojskowych, uroczystości
weselnych, komunijnych, świątecznych, z pielgrzymek, zabaw i balów
maskowych, imprez, wycieczek i
uroczystości szkolnych, zebrań kół
zainteresowań, towarzystw, stowarzyszeń i urzędów oraz pracy na
gospodarstwie i w zakładach produkcyjnych.
Tę część książki kończą pio-

senki kresowe w aranżacji Józefa
Kaniowskiego oraz fotografie eksponatów pozyskanych od ekspatriantów z naszego powiatu przez
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Zbiory stanowią piękną
kolekcję i są dowodem materialnym
wspaniałej kultury zabużańskiej.
Trzecią cześć albumu wypełniają
mapy poglądowe, tabele i wykresy,
które są ze sobą powiązane w taki
sposób, aby ułatwić czytelnikowi
lepsze zrozumienie problematyki
przesiedleń, deportacji, eksterminacji oraz kierunków migracji naszych
rodaków z Kresów Wschodnich.
Z tej propozycji skorzysta przede
wszystkim młodzież szkolna, która
w syntetyczny sposób będzie mogła
zapoznać się z losami Polaków z
terenu powiatu głubczyckiego. Materiały udostępnione przez Centrum
Kartografii w Warszawie bazują na
starych, przedwojennych mapach
Eugeniusza Romera.
Kolejną część albumu wypełniają współczesne fotografie z zebrań,
spotkań, wycieczek oraz uroczystości rocznicowych, w których udział
brali przedstawiciele środowiska
kresowego ziemi głubczyckiej.
Wśród zebranych materiałów znalazły się m.in. zdjęcia z odsłonienia
Kamienia Pamięci, uroczystości
rocznicowych ludobójstwa w Hucie Pieniackiej, z cyklicznie obchodzonych Dni Kultury Kresowej w
Bogdanowicach i Głubczycach, ze
spotkań popularyzujących dorobek
kulturalny Kresów Wschodnich w
czytelni biblioteki w Głubczycach,
a także ośrodkach kultury w Kietrzu i Baborowie, z promocji książek, wystaw, konkursów szkolnych,
biesiad i spotkań Kresowian w
Chomiąży oraz Światowego Zjazdu Wicynian w Nowej Wsi, wizyt
przedstawicieli lokalnych władz w
Czechach i na Ukrainie oraz wielu innym ciekawym inicjatywom
utrwalającym dorobek 10-lecia
istnienia głubczyckiego oddziału

TMLiKP-W.
Dzięki pomocy Powiatu Głubczyckiego oraz pośrednictwie we
współpracy autora z wieloma instytucjami oraz organizacjami, w tym
m.in.: z Biblioteką Muzeum Polskiego w Ameryce mieszczącego się
w Chicago, promującą od lat polską
kulturę wśród rodaków osiedlonych
w USA, z Kurią Metropolitarną
Obrządku Łacińskiego we Lwowie i osobistym zaangażowaniem
abpa Mieczysława Mokrzyckiego,
ze Związkiem Czeskich Wołynian
z ośrodkami w Pradze i Ostrawie,
którego przedstawiciele mieszkają
także na ziemi albrechticko-karniowskiej, z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym z siedzibą
we Wrocławiu, promującym kulturoznawstwo i folklorystykę, z Kresowym Serwisem Informacyjnym,
organem medialnym „Porozumienia Pokoleń Kresowych” i jednym z
największych portali tematycznych
opisujących dziedzictwo i życie
Polaków na Kresach Wschodnich,
z lokalnymi urzędami, stowarzyszeniami, towarzystwami, bibliotekami, szkołami i mediami – pasjonaci
historii oraz sympatycy środowisk
kresowych będą mogli rozszerzyć
kontakty poza regionalne granice
swojej działalności i promować polską kulturę poza granicami naszego
kraju.
„Album głubczyckich rodzin
kresowych” pomoże zrozumieć
przede wszystkim młodzieży szkolnej, jak ważne jest dziedzictwo
naszych przodków pozostawione
za wschodnią granicą i tożsamość
narodowa Polaków mieszkających
obecnie na Ukrainie, Białorusi i Litwie.
Wydawca książki ma nadzieję,
że dla wielu z nas, pozostanie ona
wyjątkowym źródłem wiedzy, do
którego będziemy sięgać niejednokrotnie.
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Donkiszoci z krwawymi widłami
Walka/Warszawa/ 1944
„Jesteśmy świadomi tego, że nasze ostateczne zwycięstwo zależne będzie od stopnia naszego aktywizmu, od zdecydowanej woli
kroczenia ku niemu po górach
cudzych i obcych trupów”.
(Biuletyn OUN Nr. 1 z 1942).„To
trudno, nazywają naszych „rizunami” (t. j. mordercami), ja wam
mówię, że to „świati rizuny” (t.
święci mordercy) i oni nam
są potrzebni. Może nie będzie
Ukrainy, ale nie stanie również
i Polaków i „łacinników” – pozostaną jednak Ukraińcy. To (t. j.
mordowanie Polaków i „łacinników”) jest konieczne”. (katecheta gr. kat. Chudeńko we Lwowie
– luty 1944).
„Czynnikami (którym między innymi zawdzięcza żywioł ukraiński historyczną trwałość i wzrost)
jest u nas przywiązanie do zdrowej moralności przodków, która
dała mu olbrzymią siłę odporu,
udaremniła każdą asymilacyjną
akcję i doprowadziła do rozpaczy
jej inicjatorów”, a dalej:
„Każdy Ukrainiec musi mieć tę
świadomość, że żadna neutralność, żadna lojalność, żadne
przystosowanie się do nowych
warunków i okoliczności nie obowiązuje go, bo go nie ochroni”,
wreszcie „musimy robić wszystko co zwiększa naszą siłę i szanse, zapobiegać wszystkiemu, co
może tę siłę zmniejszyć”. (Biuletyn OUN Nr. 1 z 1942 r.).
„W ogniu walki kuje się nowa
ukraińska moralność, – nie
chrześcijańska (!), nie socjalistyczna, a ukraińska. Gdyby brakowało choć jednego momentu
(t. j. światopoglądu, moralności,
aktywności), to dyskwalifikowałoby to nasz nacjonalizm. Np.
ktoś jest aktywnym członkiem
OUN, ale bez naszej moralności.
Co on wart, co może zrobić? To
nic nie byłoby warte. My (t. j.
OUN-owcy) krew z krwi, kość z
kości Ukraińcy”. (Z publikacji
wychowawczej członków OUN
p. t. „Nacjonalizm jako społeczno-polityczny ruch” – r. 1942).
„Niech stoją przed naszymi oczyma duchy tych, którzy oddali
swe życie w ciągu pięciu tysięcy (!) lat walki”. (Biuletyn OUN
z kwietnia 1942).
„Obecne młode pokolenie ukraińskie jest wychowane na naszych
rycerskich tradycjach”. (Biule-

tyn OUN z lipca 1942).
Fantazja, wymysł, szkalowanie?
Nie – autentyczne, wierne cytaty,
zaczerpnięte na chybił trafił z oficjalnych enuncjacyj ukraińskich.
Przede wszystkim OUN, skupiającego dziś w swych szeregach
4/5 ogółu ludności ukraińskiej na
wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. A praktyka? Rzućmy
znów trochę faktów, i to z ostatnich dni – gdyż OUN-owa propaganda ukraińska usiłuje przedstawić np. jesienią rzeź Polaków na
Wołyniu jako „tragiczne następstwa” wywołane prowokacyjną
działalnością partyzantki polskiej, prowadzonej przez Polaków na tamtym terenie, z chęcią
wywołania represji niemieckiej
na spokojnej miejscowej ludności ukraińskiej. Pomijając stan
faktyczny obiektywnie zupełnie
inny niżby to chcieli teraz Ukraińcy sugerować, pomijając nieprzerwany na chwilę nawet ciąg
pojedyńczych lub grupowych
mordów na ludności polskiej sąsiadującej z Ukraińcami, dochodzimy do dni ostatnich do krwawej fali zalecającej dziś, na wzór
Wołynia – Ziemię Czerwieńską.
A trzeba dodać odrazu, że bieżącą akcję ukraińską poprzedziły
dla zamydlenia oczu jakieś niby
to próby rozmów z Polakami,
listy pasterskie metrop. Szeptyckiego, odezwy uspakajające
do młodzieży ukraińskiej i tym
podobne sztuczki doskonale już
nam znanego bluffu politycznego ukraińców. Dziś jesteśmy
świadkami tego co zapowiadał
„Biuletyn OUN” jeszcze przed
półtora rokiem: „Sił naszych nie
zużywajmy teraz, czekajmy stosownego momentu, gdy będzie
bliski koniec wojny. Skorzystamy
wówczas z pierwszej lepszej sposobności a jeśliby taka się wówczas nie nadarzyła, to ją sami
wywołamy” – i konsekwentnie
działając i sugerując wszystkim
dookoła, przede wszystkim Polakom, że to tylko słuszna odpłata
za ich prowokacje wobec spokojnej ludności ukraińskiej, od szeregu tysięcy lat (!) – gospodarza
tych ziem. Rżną, palą, niszczą
– tytułem krwawego zbira. Każdą samoobronę polską, określają
natychmiast jako prowokację i
po paru dniach przerwy kończą
systematycznie to co zdołało się
za pierwszym razem obronić.
Trochę faktów z ostatnich tygodni. W ciągu trzech nocy przy
końcu b. r. wymordowano 73

osoby personelu leśnego w pasie od Rawy Ruskiej do Sądowej
Wiszni. W tym czasie w Rudzie
Brodzkiej padło pod „ideowymi”
nożami ukraińskimi 25 Polaków,
63 gospodarstwa spalono, a 3
zniszczono granatami ręcznymi. W pobliskich wsiach ( Bobetycha, Huta Pieniacka, i inne)
zginęło ponad 20 osób, tyleż
gospodarstw spalonych. W lutym b. r. powrotna fala zmiotła
prawie do szczętu Rudę Brodzką, tym razem „bohaterami” byli
ukraińscy rycerze z pod znaku
SS-Schützendivizion Galizien,
przy niemej aprobacie ich niemieckich komilitonów. Wszędzie
na czele dobrze już wyćwiczeni

piękniejszego z narodów” zorganizowali napad nocny 3 lutego b.
r., zamordowali ponad 50 osób,
głównie starców, kobiety i dzieci – przede wszystkim narodową bronią ukraińską – tasakiem
rzeźnickim, trochę było i kul
„dum-dum”, bo hałasu na ogół
nie lubią. Hersztem – komendant
milicji ukraińskiej ze wsi Pogorzelce. I znów bez końca: wsie
Janickie i Stradcz w pow. Janowskim, Suchowola w Brodzkim, miasteczko Przemyślany –
krwawa fala idzie po całej Ziemi
Czerwieńskiej, usymbolizowanej
dziś nie tyle Bolesławowym grodem Czerwiennym – co purpurą
krwi polskiej ludności kresowej.

styczny szczegół we wszelkich
oficjalnych i nieoficjalnych publikacjach historycznych i politycznych ukraińskich: nigdzie
nie powołują się na swe pochodzenie słowiańskie i pokrewieństwo rasowe z innymi Słowianami. Owszem. Podkreślają, że
są praludnością ziem na których
mieszkają, doszukują się swych
początków w epoce kamiennej.
Stąd krok tylko do wniosku, że
język ich ściśle spokrewniony
z innymi językami słowiańskimi, to wytwór przypadku historycznego, coś w rodzaju języka
bułgarskiego. Zatem Baskowie
Wschodu. Zdaje się, że chcą za
takich uchodzić. Stąd jednak i

w „wołyńskiej potrzebie” synowie popów, osławieni milicjanci
ukraińscy, inteligencja. Ludność
polska masowo ucieka do miast
i miasteczek i skupia się dla samoobrony. Wieś Barysz w Buczackim, w pierwszych dniach
stycznia Ukraińcy zamordowali
wśród zwierzęcych znęcań się
ponad 10 osób – zmasakrowane
zwłoki znaleziono porozwlekane
po okolicznych polach. Niemcy
usłużnie przyjeżdżają, kiwają
głowami, spisują protokóły do
kosza – i na tym koniec. Polska
wieś Hanaczów w pow. Przemyślańskim: Godni synowie „naj-

Dla uzupełnienia całości – pogróżki, prowokacje, wyroki
śmierci, pacyfikacje niemieckie,
koncentryczne marsze band dywersyjnych sowieckich i ukraińskich zza Zbrucza i Wołynia, chaos wśród niepanujących już nad
sytuacją okupantów niemieckich
-oto pełny obraz rzeczywistości
dzisiejszej za Sanem.
I znów nasuwa się pod pióro tylokrotnie stawiane pytanie: Czego się właściwie Ukraińcy spodziewają, do czego dążą, za co
się uważają? Ód paru lat zwraca
uwagę drobny, lecz charaktery-

konsekwencje: zwalniają nas z
wspólnoty z nami i z innymi narodami słowiańskimi, stawiają
się poza nawias – i ludzkość nic
na tym nie straci, gdy zejdą do
liczby reliktu baskijskiego. A w
rzeczywistości – masowy, chroniczny obłęd donkiszoterii nie tej
szlachetnej hiszpańskiej – lecz
grożącej zakrwawionymi widłami całemu światu.
Za: Walka / 23.03.1944 / Warszawa / Rok 6, Nr 12 http://
retropress.pl/walka/donkiszoci-krwawymi-widlami/

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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Nie tylko historia „Uskrzydlony”
Merian C. Cooper
rodziny, ale też
historia Kresów
Andrzej Łukawski

Redakcja

/ Amerykańscy ochotnicy, Merian C. Cooper i Cedric Fauntleroy, piloci 7 Eskadry Myśliwskiej

Jak udało się nam ustalić: “
Gdański Kantor Wydawniczy
“ wydał w 2018 roku książkę
“Angielka na Kresach” ISBN:
978-83-62129-27-0,
poniżej
krótka recenzja wydawcy.
“Irene Bochwic-Radwan mieszkała na Kresach, na Ziemi Nowogródzkiej, w okresie międzywojennym.
Była żoną ziemianina Lucjana
Bochwica. Swoje wspomnienia
z tamtego okresu spisała nadając im tytuł “Angielka na Kresach”.
Krystyna Jabłońska z domu Bochwic wspomina, że gniazdem

rodzinnym były Waszkowce.
Tam się wychowały dzieci Floriana, uważanego za założyciela rodu. - My znamy tę część
rodziny, która pochodzi od
Floriana Bochwica, który był
jednym z pierwszych polskich
filozofów - mówi Krystyna Jabłońska. Rodzina żyła trochę na
Litwie, a trochę na Białorusi.
Florian ożenił się z Pauliną Majewską, która była siostrzenicą
Adama Mickiewicza.
Z tego małżeństwa urodziło się
pięcioro dzieci: Lucjan I, Jan,
Otton, Roman i córka Amelia.
Synem Lucjana I był Lucjan II,
a synem tego Lucjana również
Lucjan III. I to on ożenił się z

tytułową Angielką.
Z kolei Alina Ludkiewicz, też
spokrewniona z rodem Bochwic wyjaśnia, jak doszło do
tłumaczenia wspomnień. - Oryginał to był maszynopis, który
stał na półce od ładnych paru
lat - mówi. A że w życiu każdego jest taki moment, że chce
poznać korzenie, więc Alina zainteresowała się tekstem. I doszła do wniosku, że to nie tylko
historia rodziny, ale też historia
Kresów.
Za: https://www.odk.pl/angielka-na-kresach-wspomnienia-z-lat-1923-1939,41595.html

Od wielu już lat -żeby nie mówić od dziesięcioleci- w Stanach
Zjednoczonych ukazują się książki i wydawnictwa przypominające o rocznicach zasłużonych dla
tego kraju bohaterów. Zarówno
Kościuszko, jak i Pułaski stali
się symbolami uwypuklającymi
zamiłowanie do wolności i demokracji i dlatego corocznie od
tego czasu nowojorską Piątą Aleją
przesuwa się wielotysięczna parada wolności i demokracji.
Nie sposób nawet wymienić
wszystkie miejsca szczycące się
pomnikami któregoś z tych dwóch
bohaterów, jedno wszakże jest
pewne: w Stanach Zjednoczonych
jest ich nieporównanie więcej aniżeli nad Wisłą.
Gdyby ktokolwiek zadał sobie
trud przewertowania książek adresowych czy nawet map USA dowie się, ile miejscowości nosi ich
imiona, nie licząc mostów, stacji
metra i ulic chociażby w samym
Nowym Jorku i jego okolicach.
Byli też i inni Polacy, których bohaterstwo nie odbiegało od dzielności Kościuszki czy Pułaskiego.
Trudno jednak doszukać się nazw
ulic czy miejsc upamiętniających
grupę amerykańskich lotników,
którzy podczas wojny 1920 roku
przybyli nam z odsieczą.
Dlatego słów kilka o jednym z
bohaterów wyprawy na Kijów i
obrony Lwowa w roku 1920.
Kim był i jak to się stało, że trafił
na kresy Polski a tym samym na
obrzeża ówczesnej Europy?
Gdy kończyły się działania wojenne I wojny światowej, we Francji
znajdował się kilkusettysięczny
Amerykański Korpus Ekspedycyjny dowodzony przez gen.
Johna Pershinga. W jego siłach
lotniczych zdobywali doświadczenie lotnicy, z których część nie zamierzała powracać za Ocean. Dla
jednego z nich, kapitana Meriana
Coopera , sprawa była cokolwiek
donioślejsza. Jego pradziad pułkownik John Cooper walczył pod
Savannah wraz z Kazimierzem
Pułaskim i był świadkiem jego
śmierci. Pamięć o tym zapadła
tak głęboko w tradycję rodzinną, że młody Cooper postanowił
spłacić Polsce dług wdzięczności. Pisał, że w rodzinie traktowano to jako nakaz. Zdecydował
więc przyjechać do Polski. Trafił
tu w lutym 1919 roku w ramach
misji ARA (American Relief Administration), która pod kierunkiem późniejszego prezydenta

Herberta Hoovera niosła pomoc
zniszczonej Europie. Jednym z
największych beneficjentów pomocy była odradzająca się Rzeczpospolita. Dosłownie setki tysięcy
dzieci zawdzięczały misji ciepłą
codzienną, strawę, a nawet pomoc medyczną. Cooper przydzielony został do misji żywnościowej
we Lwowie i tu rzucił się w wir
akcji humanitarnej. Widziano
go na najbardziej zagrożonych
odcinkach, gdzie z narażeniem
życia docierał do potrzebujących.
Inicjował nowe formy pomocy,
apelował o ofiarność, wskazywał
przykładem i pomysłowością,
jak należy działać. Tu także poznał generała Tadeusza Rozwadowskiego, któremu wyjawił, że
gotów jest służyć Polsce także
na linii frontu. A ponieważ był
lotnikiem, zaś oficerów tej broni
bardzo brakowało, Rozwadowski
natychmiast ocenił doniosłość
oferty.
Najpewniej za jego namową w
dniu 29 kwietnia 1919 Cooper napisał do Naczelnika Państwa list,
w którym wyjawił swe zamiary i
motywy. Już na początku maja doszło do bezpośredniego spotkania
i tu najprawdopodobniej a brak na
ten temat pisemnej relacji wyjawił
Piłsudskiemu, że gotów jest udać
się do Paryża i zebrać szwadron
lotników amerykańskich gotowych do służby w Polsce. Bez
większych problemów otrzymał
zielone światło i już w pierwszych
dniach lipca 1919 roku pojawił się
nad Sekwaną. Pierwszym, który
odpowiedział na jego apel, był
sławny już wówczas ppłk Cedric
Fauntleroy. Posiadając takiego
sojusznika, szybko znalazł kilku
dalszych doświadczonych pilotów. Mimo że szczerze wyjaśnił
im trudności, łącznie z brakiem
lotnisk, odpowiedniego parku i niskim żołdem, wynoszącym zaledwie ułamek tego, co dotychczas
otrzymywali, wszyscy bez wahania zgodzili się na wyjazd. W motywacji która, podawali, przewijał
się motyw wdzięczności za czyny
Pułaskiego i Kościuszki, pragnienie walki z bezbożnym komunizmem i pomocy sojusznikowi Stanów Zjednoczonych. Bohaterstwo
Amerykanów poświadczają, nie
tylko rozkazy pochwalne przełożonych, ale nawet fakt, że Fauntleroy mianowany został dowódcą
lotnictwa całego Frontu Południowego.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

www.ksi.btx.pl

1 stycznia 2021 - strona 19

ROZMOWY O KRESACH
Z LEKCJĄ POLSKOŚCI W TLE
Aleksander Szumański

Nie przypadkowo wybrałem
Lwów, aby w tym właśnie mieście napisać recenzję książki
autorstwa Janusza M. Palucha „Rozmowy o Kresach i
nie tylko”. W czasie moich
spotkań autorskich w redakcji
„Lwowskich Spotkań” redaktor naczelna tego lwowskiego
miesięcznika społeczno – kulturalnego Bożena Rafalska
przekazywała dar autora w
postaci książki – dokumentu
historycznego. Zważywszy, iż
autor jest z- cą redaktora naczelnego kwartalnika „Cracovia Leopolis” ukazującego się
w Krakowie, temat rozmów
- wywiadów kresowych nie zaistniał przez przypadek tematyczny.
Książka zawiera 17 wywiadów z osobami ściśle rodzinnie
związanymi z Kresami Południowo – Wschodnimi II Rzeczypospolitej, lub z Polakami
wiernymi tym ziemiom.
Owych siedemnaście wywiadów autor spisał w latach
1995 – 2010; ukazały się one
na łamach „Cracovia Leopolis”, kwartalnika wydawanego przez Krakowski Oddział
Towarzystwa
Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo
Wschodnich, oraz nowojorskiego „Przeglądu Polskiego”
– dodatku kulturalnego „Nowego Dziennika”.
Sześciu rozmówców autora
nie żyje, a spoglądając dzisiaj
na ten historyczny dokument
przez pryzmat piętnastu lat
jego tworzenia, nasuwa się

oczywiście samo określenie
tego okresu pisania książki
jako niezmiernej rzadkości.
Autor urodził się w 1955 roku
w Stalowej Woli. Ukończył
archeologię na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Po ukończeniu
studiów w wieku dwudziestu
pięciu lat po raz pierwszy odwiedził Lwów i Kresy, a wizyta ta zaowocowała jego miłością do tych ziem.
Uhonorowany został przez
wspomniane
Towarzystwo
Miłośników Lwowa Złotą Odznaką.
Mieszka stale w Krakowie,
piastując stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka
Kultury.
W tym miejscu należy wspomnieć o Towarzystwie Pamięci Narodowej im. Pierwszego
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego / prezes Jerzy Korzeń /, które odznaczyło Towarzystwo Miłośników Lwowa zaszczytnym medalem „W
Hołdzie Komendantowi”.
Rozmowę z Januszem Kurtyką autor przeprowadził w
kwietniu 2000 roku, która została opisana w poprzedniej
korespondencji „Martyrologii
narodowej ciąg dalszy”.
Już rozmowa z Januszem
Kurtyką przeprowadzona zaledwie 11 lat temu zaświadcza
o istniejącym ważnym historycznym dokumencie, czemu
dają również świadectwo pozostałe osoby udzielające autorowi wywiadów.
Słusznie też Aleksandra Ziół-

kowska - Boehm , recenzując
książkę tytułem „ Czuła, wierna
pamięć o Kresach” pomieszczonym w dodatku kulturalnym nowojorskiego „Nowego Dziennika” uważa, iż : „wywiad ma
dwa życia, jedno gdy na gorąco
jest publikowany, i drugie, gdy
się później po niego sięga, by
zacytować, sięgnąć jako świadectwo. Po latach może być
ważnym dokumentem historycznym, jak na przykład rozmowa Melchiora Wańkowicza
z Edwardem Rydzem Śmigłym,
czy z Józefem Beckiem”.
Prof. Janusz Kurtyka zginął
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie polskiego rządowego
samolotu pod Smoleńskiem w
drodze na uroczystości 70 rocznicy zbrodni popełnionej przez
NKWD w Katyniu. Wraz z nim
zginął w tej katastrofie prezydent Rzeczypospolitej prof.
Lech Kaczyński z małżonką
Marią.
Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, duszpasterz Ormian, opiekun osób niepełnosprawnych
intelektualnie, współzałożyciel
i prezes Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, pisarz,
poeta, krytyk literacki, publi-

cysta polski, m.in. w „Gazecie
Polskiej” był rozmówcą autora
w marcu 2001 r.
Swoimi historycznymi publikacjami ks. Tadeusz Isakowicz
- Zaleski od lat przybliża prawdę o ludobójstwie Polaków,
Ormian, Żydów, Ukraińców
dokonywanych na Kresach Południowo Wschodnich Rzeczypospolitej przez nacjonalistów
ukraińskich z szeregów Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińskiej Powstańczej
Armii.
Ofiary nacjonalistów ukraińskich pomordowanych na Kresach Południowo -Wschodnich w latach 1942-1948 przez
OUN-UPA pozostały bez pamięci, bez znanych miejsc pochówków, bez krzyży – apeluje
do polskiego establishmentu o
wszczęcie odpowiednich działań ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.
Różnorodne stosowane wobec
Polaków i innych narodowości tortury i okrucieństwa nim
oddali życie, nie były dowolne według uznania sprawców,
z reguły rodzaj tortur, czy też
inne okrucieństwa były ustalane

przez banderowski tzw. komitet
rewolucyjny.
W wyniku Rzezi Wołyńskiej i
zbrodni w Małopolsce Wschodniej zginęło ok. 200.000 osób.
Ks. Tadeusz Iskowicz – Zaleski przypomina historię Ormian
polskich, jako, że mieszkają w
granicach Rzeczpospolitej od
700 lat i posiadali przywileje
polskich królów. Ormianie to
chrześcijanie, niekiedy posiadający w swojej liturgii nieco
odmienny obrządek od łacińskiego.
Ormianie wnieśli w polską kulturę wiele wartości w różnych
dziedzinach. Z ich nacji wywodzą się liczni wybitni politycy,
uczeni, artyści i żołnierze - od
pól Grunwaldu, przez Warnę,
Chocim, Kamieniec Podolski,
Lwów, Jazłowiec i Wiedeń zwycięstwo Jana III Sobieskiego wspomagało pięć tysięcy
Ormian. Krwawą ofiarę złożyło
też i duchowieństwo obrządku
ormiańskiego, które w czasie
wojennych kataklizmów zostało
niemal całkowicie wyniszczone. W okresie II wojny światowej społeczność ormiańska w
Polsce poniosła dotkliwe straty.
Eksterminowani zarówno przez
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Sowietów /jako warstwa inteligencka i bezkompromisowo
propolska/, jak i hitlerowców,
którzy z powodu egzotycznego wyglądu często brali ich za
Żydów/, padli również ofiarą
Rzezi Wołyńskiej. W tym miejscu należy przypomnieć, m. in.
19 kwietnia 1944 roku gdy nacjonaliści ukraińscy z UPA wymordowali mieszkańców kresowej miejscowości Kuty nad
Czeremoszem, w tym kilkuset
Ormian. Wielu polskich Ormian
wykazało wspaniałą postawę
patriotyczną, np. ks. Dionizy
Kajetanowicz, ostatni administrator archidiecezji lwowskiej
obrządku ormiańskiego, uratował setki Żydów, wydając im
fikcyjne metryki chrztu w obrządku ormiańskim, a wielu,
jak ppłk Walerian Tumanowicz
wstąpiło do Armii Krajowej.
Listę wybitnych polskich Ormian otwiera Juliusz Słowacki
urodzony w Krzemieńcu,
a dalej:
Zbigniew Herbert - urodzony
we Lwowie,
Teodor Axentowicz - lwowianin, abp Józef Teofil Teodorowicz - urodzony na Pokuciu,
Krzysztof Penderecki - kompozytor,
Szymon Szymonowic - poeta,
Ignacy Łukasiewicz - wynalazca lampy naftowej i inicjator przemysłu naftowego,
Jan Lechoń /Leszek Józef Serafinowicz - herbu Pobóg /,
poeta - z grupy Skamander,
Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski, kapłan Ormian w Polsce,
abp Izaak Mikołaj Isakowicz,
kresowianin, urodzony w Łyścu obok Stanisławowa zasłużony dla tego miasta, patriota
polski, pisarz, spokrewniony
z Juliuszem Słowackim i z ks.
Tadeuszem Isakowiczem - Zaleskim, metropolita lwowski w
latach 1882 - 1991,
Ewa Stolzman-Kotlarczyk aktorka estradowa – zasłużona dla sztuki polskiej, urodzona w Kołomyi,
Jerzy Kawalerowicz - reżyser
filmowy,
Jan Dominik Jaśkiewicz - założyciel krakowskiego ogrodu
botanicznego,
Ignacy Nikorowicz - pisarz,
Józef Nikorowicz - kompozytor,
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Karol Antoniewicz - ksiądz,
prawnik, pisarz, powstaniec
listopadowy, lwowianin,
Jakub Paschalis - Jakubowicz,
kupiec i przedsiębiorca,
Stefan Moszoro - Dąbrowski ksiądz,
Kajetan Abgarowicz , pisarz.
Kościół katolicki obrządku
ormiańskiego, jeden z katolickich Kościołów wschodnich, patriarchalny, wchodzi
w skład Kościoła katolickiego,
uznaje władzę i autorytet papieża. Liczy ok. 600.000 wiernych, mieszkających m.in. w
Armenii, Argentynie, Kanadzie, Francji, Libanie, Syrii,
Turcji, USA i w Polsce.
Autor przeprowadził wywiad
z Lucyną Kulińską, polską
historyk, doktorem historii,
specjalizującą się w dziejach
najnowszych Polski ze szczególnym uwzględnieniem stosunków ukraińsko – polskich.
Kulińska jest adiunktem w
Zespole Politologii i Historii
Wydziału Humanistycznego
Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie. Autorka wielu
rozpraw naukowych dotyczących mordów dokonywanych
przez OUN – UPA na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej.
Zajmuje się również publicystyką historyczną z tego okresu. Prowadzi liczne wykłady
edukacyjne ogólnie dostępne.
Autorka wstrząsających książek z cyklu „Dzieci Kresów”
traktujących o osobach, które
jako dzieci przeżyły rzezie dokonane przez ukraińskich nacjonalistów. Podobnie jak Janusz Kurtyka, czy ks. Tadeusz
Isakowicz – Zaleski, opowiada
się wyłącznie za świadectwem
prawdy z tamtego dramatycznego okresu dziejów najnowszych – mordów OUN – UPA.
W kwietniu 2008 w czasie rozmowy z autorem Lucyna Kulińska stwierdziła, iż temat
zbrodni nacjonalistów ukraińskich dokonanych na Kresach
nie został wyczerpany. Nie
wszyscy wiedzą, iż dotąd żadna z polskich wyższych uczelni
nie podjęła tego tematu. Jest
paradoksem, iż najważniejsze
i najcenniejsze opracowania,
które napisano o ludobójstwie

na Kresach powstały poza oficjalnym obiegiem naukowym,
a dotyczą prac Ewy Siemaszko / polska inżynier technologii / i Władysława Siemaszko /
prawnika /. Również obszerne
trzy tomowe dzieło poświęcone eksterminacji Polaków w
województwach Małopolski
Wschodniej
przygotowane
przez Wrocławskie Stowarzyszenie Badania Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich nie
zostało napisane przez zawodowych historyków, a inżynierów, ekonomistów – przyznaje
Kulińska.
W styczniu 1998 roku ogromnie interesującą rozmowę autor przeprowadził ze Stanisławem Dziedzicem, aktualnym
dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa,
znawcę Kresów, zajmującym
się szeroko pojętą kulturą i
ochroną zabytków. Ukończył
polonistykę i dziennikarstwo
na UJ, jednak jego prawdziwą
pasją jest historia sztuki.
Szczycąc się przyjaźnią ze
zmarłą lwowianką Iwoną Ruenbenbauer – Skwarą prezesem Towarzystwa Opieki nad
Majdankiem – opiekującą się
edukacyjnie – patriotycznie
młodzieżą szkolną – nie sposób mi nie wspomnieć o dużym
wkładzie Stanisława Dziedzica w tę patriotyczną edukację
polskiej młodzieży.
Stanisław Dziedzic podaje, iż
Lwów i Wilno należą do miast
szczególnie przez niego wyróżnionych. Położone na dwu biegunach rozległego państwa,
owe miasta były bardzo różne,
wybitnie polskie, a zarazem
bardzo podobne wielokulturowo. Wilno które jest miastem
niezwykle pięknym, było jako
stolica Wielkiego Księstwa
Litewskiego przez wieki druga stolicą Rzeczypospolitej.
Lwów był miastem dogodnie
położonym na ważnych szlakach handlowych, bogatym, a
jego rola była zawsze znacząca. Rangę miasta podkreślała
siedziba katolickiej metropolii, jednej z dwóch obok Gniezna największych prowincji
kościelnych, po włączeniu w
XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego do państwa

polskiego Wielkiego Lwowa.
Nawet stołeczny Kraków nie
był stolicą prowincji kościelnej, choć biskupi krakowscy
zajmowali po arcybiskupie
gnieźnieńskim drugie miejsce
w hierarchii ważności. Z czasem był Lwów siedzibą trzech
arcybiskupów
katolickich
obrządków łacińskiego, greckiego i ormiańskiego. Był to
swoisty fenomen religijny, historyczny i kulturowy. Lwów
miasto zawsze wierne Rzeczypospolitej, zamieszkiwane aż
do czasów bolszewickiej eksterminacji Polaków, w większości przez ludność polską.
Już na początku XV wieku w
pięciotysięcznym Lwowie, Polaków było cztery i pół tysiąca, Żydów około stu, Ormian
około czterystu, zaś Rusinów
kilkunastu. Miasto posiadało
niepowtarzalny klimat, będący w jakiejś mierze wynikiem
jego wielokulturowej specyfiki. Każda z zamieszkiwanych
tam społeczności cieszyła się
znaczną swobodą w kultywowaniu własnej kultury, religii
i tradycji. Tej mozaice narodowościowej odpowiadała też
pyszna mozaika urbanistyczna i architektoniczna.
Obok więc okazałych łacińskich kościołów, były także
wzniosłe budowle cerkiewne,
utrzymywane już w stylu bizantyjsko – ruskim – zwłaszcza po przyjęciu Unii Brzeskiej
– w formie odzwierciedlającej
wpływy kultury zachodniej, ze
świetną późnobarokową katedrą greckokatolicką św. Jura
na czele. Ormiańska społeczność wprawdzie nieliczna była
bardzo wpływowa. Ormiańscy
kupcy należeli do najzamożniejszych mieszczan lwowskich, utrzymywali też dalekosiężne kontakty z własną
nacją, rozsianą po wielu krajach. Właśnie we Lwowie było
duchowe centrum polskich
Ormian – katedra; tu mieściła
się ich szkoła i klasztor Benedyktynek Ormiańskich. Znajdowali Ormianie w Rzeczypospolitej dogodne warunki
życia i rozwoju, trudnili się na
ogół handlem i rzemiosłem, a
Polskę traktowali jako swoją
ojczyznę, dając wielokrotnie
dowody swojego przywiąza-
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nia. Bogaty Lwów posiadał
wiele okazałych mieszczańskich kamienic i wielkopańskich rezydencji. Wystarczy
się dzisiaj przejść po ulicach
starego miasta by zobaczyć je,
bo wiele z nich się zachowało,
pomimo licznych, często nieudolnych przeróbek i wieloletnich zaniedbań remontowych.
Lwów to obszerna i bogata historia polskiej sztuki, kultury;
teatru, radosny klimat, który
w tym mieście istniał, folklor
przedmieść lwowskich, piosenek, kapeli podwórkowych,
batiarów i ich dowcipów.
Stanisławowi Dziedzicowi nasuwa się przykra konstatacja,
gdy zmierzając dzisiaj lwowskimi ulicami tego wszystkiego już nie ma. Po ostatniej
wojnie światowej miasto skazane zostało na głęboki prowincjonalizm – konkluduje.
Poza wymienionymi już, rozmówcami autora byli:
Tadeusz Noworolski, Krystyna Bobrowska, Konrad Firlej, o. gen. Adam Studziński,
Jerzy Hordyński, ks. Józef
Wołczański, Jerzy T. Petrus,
Tadeusz Krzyżewski, Roman
Maćkówka, Ewa Piotrowska,
Jerzy Węgierski, Zbigniew
Chrzanowski,
W książce Janusza M. Palucha wszystkie
przeprowadzone wywiady są istotne dla
pamięci kresowej ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa.
Ocalić Kresy od zapomnienia,
taki cel przyświecał tej wyjątkowej piętnastoletniej pracy
autora.
Wydawcą książki jest krakowskie „Małe Wydawnictwo”,
redaktorem Mariola Szafarz ,
redaktorem technicznym Marek Łoś, konsultacja naukowa Artur Kinasz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II;
str.223, ilustracji 24 – „Lwów
w zbiorach Muzeum Historii
Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie”. Rok
wydania 2010.
Tekst ukazał się dzięki śp.
Basi Chojnackiej w portalu
„Solidarni 2010”.
Aleksander Szumański
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Lwów – kres iluzji.

(Bez komentarza)
Redakcja
Grzegorz Gauden za książkę
„Lwów, Kres iluzji. Opowieść o
pogromie listopadowym 1918”,
TAiWPN Universitas, Kraków
2019 r. laureatem NAGRODY
HISTORYCZNEJ POLITYKI
2020 w Dział Prace popularnonaukowe, publicystyka.
Gauden to odważny facet. Gdy
pełną parą trwały przygotowania
do obchodów stulecia odzyskania
niepodległości, on rył i kopał w
archiwach oraz bibliotekach polskich i obcych, przygotowując
bombę. Swoją książką każe nam
inaczej spojrzeć na wydarzenia i
emocje sprzed wieku. Napisał o
częściowo zapomnianym (przynajmniej przez polskich historyków) pogromie we Lwowie, który
zaczął się od trywialnego, bandyckiego rabunku na żydowskim
jubilerze. Rabowanie, a z nim
bestialstwo rozlały się na wszystkie kwartały miasta zamieszkane
przez ludność żydowską. Ten historyczny reportaż zbudowany
jest na suchych relacjach świadków: „Napastnicy weszli do
kuchni i kazali nam ustawić się
rzędem. Żądali pieniędzy i złota. Oficer strzelił do Altmana, a
żołnierz zastrzelił mojego ojca”.
Później w ruch poszła nafta.
„Spostrzegłem, że wszyscy z radością i uśmiechem patrzyli, jak
płoną domy żydowskie. Szedłem
więc tuż pod palącym się domem,
bo wygląd tłumu wrogo Żydom
usposobionego przeraził mnie
więcej jak sam pożar”. Zdarzało
się, że polscy żołdacy – chyba
inaczej nie możemy ich określić
– strzelali do Żydów wyskakujących z okien płonących domów.
„Prasa galicyjska ukrywa prawdę,
prasa warszawska milczy. I opinia
polska dotychczas nie zna strasznej prawdy!” – napisał w grudniu
1918 r. o pogromie lwowskim
przerażony Andrzej Strug. Cytowane w książce zeznania i relacje są beznamiętne i lakoniczne,
natomiast komentarze autorskie
nie stronią od emocji. Pogromowi
przyświecał motyw oczyszczenia
miasta z Żydów. Słowo „odżydzanie” autor traktuje bez cudzysłowu, tak bowiem funkcjonowało
w polskim języku od końca XIX
stulecia. Było słowem odmienianym codziennie na łamach prasy
i książek. „To nasza spuścizna
polityczna i kulturowa” – uważa
Gauden. I ma rację. W swoich sądach bywa arbitralny, nie ukrywa
tego i przyznaje: „To jest moja
opowieść”. Lektura nas wstrząsa
i zawstydza.
MARCIN ZAREMBA (https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nagrodyhistoryczne/1955784,
1,nagrody-historyczne-oto-nasi-t
egoroczni-laureaci.read )

Od wydawcy:
Polski pogrom ludności żydowskiej we Lwowie miał miejsce
22 i 23 listopada 1918. Lwów
– kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918 jest
pierwszym obszernym studium
poświęconym temu wydarzeniu, które w polskich opracowaniach historycznych jest albo
całkowicie przemilczane, albo
sprowadzane do fali rabunków
dokonywanych głównie przez
ukraińskich i żydowskich (!)
bandytów oraz dezerterów z armii austriackiej w ogarniętym
wojennym chaosem mieście.
Istnieje też inna polska wersja
wydarzeń oskarżająca Żydów o
zaatakowanie polskich żołnierzy, którzy musieli się bronić.
Rzetelne opisanie pogromu we
Lwowie pokazuje, że to legendarni obrońcy Lwowa wraz z żołnierzami odsieczy, która przybyła z
Krakowa i Przemyśla, stanowili
podstawową grupę inicjatorów i
sprawców pogromu. To oni rozpoczęli rabunki, gwałty i morderstwa w lwowskiej dzielnicy
zamieszkałej przez ok. 70 000 Żydów we wczesnych godzinach porannych 22 listopada 1918 roku.
Do pogromu niemal natychmiast dołączyła polska ludność
cywilna Lwowa, w tym także przedstawiciele jej najwyższych
warstw
społecznych.
Autor podjął się przedstawienia
niezwykle ważnego wydarzenia
(a właściwie serii wydarzeń) z historii Polski, celowo pomijanych
i zakłamywanych (…). Wydaje
się, że książka G. Gaudena może
nie tylko pokazać te wydarzenia
szerszemu gronu czytelników, ale
również skłonić polskich historyków do podjęcia głębszych badań.
dr Agnieszka Biedrzycka
(z recenzji)
Grzegorz Gauden - z wykształcenia jest prawnikiem i ekonomistą.
Był działaczem i dziennikarzem
Solidarności w Poznaniu. Został
internowany 13 grudnia 1981
roku. W latach 1984–1993 przebywał na emigracji w Szwecji. Po
powrocie do Polski był wydawcą
prasy. W latach 2004–2006 był
redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej, a w latach 2008–2016
dyrektorem Instytutu Książki w
Krakowie.
Od redakcji: komentarz pozostawiamy naszym czytelnikom. Dodać należy, że w warszawskim metrze jest wielki telebim reklamujący książkę „Lwów. Kres iluzji”.

Dopisek do art. „Lwów. Kres
iluzji”
Jak wyczytaliśmy
na stronie
„Rynek książki” (https://rynekksiazki.pl/aktualnosci/lwow-kresiluzji-po-ukrainsku/ )
„Lwów. Kres iluzji” ukazał się
po ukraińsku
Grzegorz Gauden, autor książki
„Lwów. Kres iluzji. Opowieść o
pogromie listopadowym 1918”
(Universitas) poinformował, że
we wtorek 17 listopada dotarło
do niego ukraińskie wydanie jego
książki.
– To niezwykłe uczucie trzymać

w rękach, oglądać, kartkować
własną książkę w innym języku!
Teraz dostępną dla tylu nowych
czytelników. Trudno opisać to
uczucie! Książkę na ukraiński
przetłumaczył Andrij Pawłyszyn,
a redakcję literacką zrobił Saszko
Bojczenko. Obydwaj wybitni!
Wspaniali! Dziękuję Wam! –
przekazał na autor. I dodał: –
Wydawcą jest Czowen, lwowskie
wydanictwo, które włożyło w to
serce. Pełen profesjonalizm w
każdym momencie. To zasługa
Yurija Opoki i Igora Balińskiego.
Dziękuję!
Okładkę, tak jak i do polskiego

wydania, zaprojektowała Krynia,
czyli Krystyna Piotrowska, żona
Grzegorza Gaudena, wybitna
artystka.
W listopadzie książka Grzegorz
Gaudena „Lwów. Kres iluzji”
była nominowana do Nagrody
im. Kazimierza Mocarskiego, a
w czerwcu ubiegłego roku została
uhonorowana przez redakcję
„Magazynu
Literackiego
KSIĄŻKI”
tytułem
Książki
Miesiąca. W kwietniu tego roku
była nominowana do Nagrody
Historycznej Polityki w dziele
prac popularnonaukowych i
publicystycznych.
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Rzeź niewiniątek
Bogdan Lwow

/ Nauczyciele i uczniowie szkoły w Zagajach na Wołyniu – zamordowani podczas napadu UPA
Zbiory Małgorzaty Szot-Wróblewskiej

W kościele katolickim z jednej
strony świętujemy urodziny Jezusa, a z drugiej strony 28 grudnia wspominamy Świętych
Młodzianków. Jak zapisano
w Ewangelii Mateusza (Mt 2,
1-16), w biblijnych czasach miał
miejsce epizod zwany” rzezią niewiniątek”. Według Mateusza rozkaz zabicia niemowląt
z Betlejem wydał Herod Wielki, król żydowski, który wcześniej dowiedział się od Mędrców
ze Wschodu, że narodził się tam
oczekiwany przez naród Mesjasz.
Kazał
zamordować
wszystkie dzieci płci męskiej,
poniżej drugiego roku życia.
Rzeź niemowląt w Betlejem
została dokonana z powodu paranoicznych lęków starego króla. Rzezi Polaków na Kresach
OUN-UPA dokonała w imię „Samostyjnej Ukrainy”. Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej,
gdzie w latach 40. członkowie
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii (banderowcy)
dokonali zbrodni ludobójstwa
na Polakach, prawdopodobnie
jedną czwartą ofiar stanowiły dzieci. A więc blisko 30 tys.
(...) Ewa Siemaszko w artykule „Piekło dzieci polskich” w
rozdziale „Rzeź niewiniątek
„ napisała: „ Najwięcej dzieci
ginęło w napadach, w których
nacjonaliści ukraińscy dążyli do
zgładzenia całej ludności polskiej miejscowości. Podam przykłady kilku masowych zbrodni z
liczbą zamordowanych dzieci w
wieku do lat 14: w Ostrówkach
w pow. lubomelskim na Wołyniu
zginęło 204 dzieci do lat 14 na
co najmniej 474 zamordowanych mieszkańców; w kolonii
Maria Wola w pow. włodzimierskim (Wołyń) – 67 dzieci na 212
ofiar ogółem; w kolonii Lipniki,
pow. kostopolski (Wołyń), podczas napadu zginęło 53 dzieci,
a troje zmarło później wskutek
ran na 179 osób zamordowanych
ogółem; we wsi Pyszówka, pow.
Jaworów, woj. lwowskie, wśród

54 zamordowanych ludzi było
22 dzieci; we wsi Derżów, pow.
Żydaczów, woj. stanisławowskie,
w liczbie 77 ofiar znajduje się
29 dzieci; w Berezowicy Małej,
pow. Zbaraż, woj. tarnopolskie,
zginęło 28 dzieci na 99 zamordowanych.
Potworność zbrodni, którą charakteryzuje tak wysoka liczba
zamordowanych dzieci, jest powiększona okrucieństwem w
sposobach zadawania śmierci
niewinnym i bezbronnym, dopiero zaczynającym życie, istotom
ludzkim. Oto kilka przykładów
z Wołynia: we wsi Sytnica (pow.
Łuck) dwoje dzieci Władysława
i Janiny Hulkiewiczów, jedno
sześcioletnie, drugie sześciomiesięczne, banderowcy żywcem
zakopali; w osadzie leśnej Małuszka (pow. Kostopol) 13-letniemu Stasiowi Wojciechowskiemu zadano 19 ran kłutych i
duszono go sznurkiem; we wsi
Zamlicze (pow. Horochów) pięcioro dzieci Usarskich porąbano
siekierami, niemowlęciu połamano wszystkie kosteczki i gnojem zatkano usta; w Wiśniowcu
Nowym (pow. Krzemieniec)
dziecko-noworodek Antoniego i
Feli Kozakowskich zostało rozbite o ścianę domu (ten sposób
zabijania małych dzieci był bardzo częsty); we wsi Swinarzyn
(pow. Kowel) paroletni synek
Lipskich został przybity do stołu
za język, a pozostałe rodzeństwo
zostało wrzucone do studni; w
kolonii Czmykos Janince Kotas,
lat 12, znajomy Ukrainiec ze wsi
Czmykos odrąbał nogi w połowie łydek, zmarła z wykrwawienia w rowie przysypana cienką
warstwą ziemi.
MĘKA OCALONYCH
Część tak bestialsko katowanych
dzieci jednak przeżyła. Niekiedy
wracały do zdrowia nawet ciężko ranne, choć wydawało się, że
nie przetrzymają urazów – dzięki siłom natury i pomocy lekarzy niemieckich oraz polskich w
szpitalach na Wołyniu, a także
lekarzy sowieckich w szpitalach

polowych i zwykłych, do których
przekazywali owe ofiary partyzanci sowieccy przemieszczający się w północno-wschodnich
powiatach. Na przykład Marianek Murawski z kolonii Głuboczanka (pow. Kostopol) z pogruchotaną twarzą, by odzyskał
mowę i mógł normalnie jeść, był
leczony chirurgicznie dwa i pół
roku w szpitalach w Bystrzycach, Bereznem, Równem (na
Wołyniu) i w Kijowie, dokąd
ostatecznie został przewieziony
po zajęciu Wołynia przez Sowietów w 1944 r. Jednak większość
rannych dzieci nie miała właściwej opieki medycznej – albo
organizm był dostatecznie silny,
by poradzić sobie sam, albo po
jakimś czasie męczarni dzieci
umierały.
Niektóre były poddane przez
oprawców torturom powodującym trwałe okaleczenia i inwalidztwo. W sierpniu 1943 r. w
szpitalu w Równem przebywała
11-letnia dziewczynka z wykłutymi oczami. W szpitalu w Sarnach leczony był syn gajowego z
kolonii Chinocze czteroletni Romek, któremu upowcy w czerw-

cu 1943 r. obcięli obie nóżki, a
oboje rodziców zamordowali. U
wielu dzieci pozostały rozległe
oszpecające blizny po oparzeniach w płonących zabudowaniach oraz po ranach, jak np. u
Henia Janaczka z kolonii Siomaki (pow. Kowel).
Ofiarami banderowskiego piekła
stały się zatem zarówno dzieci zamordowane, jak i te, które
przeżyły. Oprócz urazów fizycznych, które dotyczyły części
ocalonych, wszystkie doznały
bardzo głębokich i trwałych urazów psychicznych, choć z różnych powodów. Najważniejsze,
poza ranami powodującymi ból,
to: przerażenie najwyższego natężenia, zetknięcie się ze śmiercią najbliższych i poddaniem ich
okrucieństwu, brak kochających
i kochanych osób, poczucie osamotnienia, nagłe przerwanie dotychczasowego sposobu życia,
zniszczenie domu rodzinnego,
lęk przed nieznaną i równie niebezpieczną przyszłością.
Podczas napadu w Wigilię Bożego Narodzenia w 1943 r. na
Polaków w Ołyce (pow. Łuck) w
jednym z domów, gdzie zebrała
się grupka osób, upowcy kazali
trzymać świecę małemu synkowi
Balbiny Mroczkowej i oświetlać
mordowanie jego matki, brata i
innych osób. Na koniec mordu
trzymający świecę otrzymał cios
siekierą w głowę i stracił oko.
Po takich przeżyciach nie
wszystkie dzieci wróciły do równowagi psychicznej. 14-letnia
Stanisława Kasperkiewicz, ranna
w napadzie w 1943 r. w kolonii
Siomaki (pow. Kowel), wprawdzie wyleczyła się z ciężkich
obrażeń w szpitalu w Kowlu,
ale nie zniosła ciężaru obecności
przy makabrycznym mordowaniu rodziców – w 1945 r. zmarła w szpitalu psychiatrycznym.
Michalina Kownacka, lat dwa, z
kolonii Chaitówka (pow. Łuck)
straciła na zawsze mowę na skutek szoku doznanego podczas
ucieczki od upowców, gdy matka
czołgająca się w bruzdach ziemniaczanych ciągnęła ją za rękę.
INSTYNKT ŻYCIA
Straszne okoliczności, zwykle obezwładniające strachem
i bezradnością, w niektórych
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dzieciach wyzwalały imponujący instynkt życia. Wyrywały się
oprawcom, uciekały, zmieniały
kryjówki. Po odejściu napastników szukały pomocy w innych
domach, u dziadków, wujków,
ciotek i sąsiadów, nawet Ukraińców. Gdy natrafiały na trupy i
zgliszcza lub pustkę, błąkały się
samotnie, nieraz kilka dni, zanim
ktoś się nimi zaopiekował – ktoś
z dalszej rodziny, sąsiedzi. Siedmioletnia Zofia Król i pięcioletnia Amelia Góral, z całkowicie
wymordowanej kolonii Czmykos (pow. Luboml), noc przesiedziały w kryjówce pod podłogą i
następnego dnia samotnie poszły
do Lubomla – 12 km! Dotarły
tam, będąc już w bardzo złym
stanie, do cioci jednej z nich.
Ranna w nogę sześcioletnia Jadzia Dziekańska z Wyrki (pow.
Kostopol) przez 10 dni trwała
przy zabitej matce, żywiąc się
kłosami zbóż i pijąc wodę z kałuży, aż znalazł ją i zaopiekował
się nią Ukrainiec ze wsi Werbcze, który przyjechał kosić zboże
z pozostawionych polskich pól.
Maleńkie dzieci nieraz nie rozumiały śmierci i tkwiły przy zwłokach matki, płacząc i dopominając się o jej reakcję. W osadzie
Chrynów (pow. Włodzimierz)
półtoraroczne dziecko Jana i Marzanny Blicharzów z odrąbaną
ręką pełzało po martwej matce,
wołając „mama”, zaś siedmiomiesięczne dziecko Wacława i
Jadwigi Demków z Jadwigina
(pow. Łuck) ssało pierś martwej
matki. Dzieci starsze same przyłączały się do uchodźców albo
były zabierane przez zorganizowane grupy Polaków, którzy po
napadzie wracali zabrać do miasta niedobitki i pochować zamordowanych. W takich okolicznościach ocalało sześcioro sierot
po zamordowanych Kuncach z
Ziemlicy (pow. Włodziemierz
Woł.).
Podczas panicznych ucieczek
przed banderowcami dochodziło
często do gubienia dzieci, które potem samotnie błąkały się i
albo podczas obław na niedobitki ginęły, albo ktoś się nimi zaopiekował. Dwuipółletnia Irenka
Szczepańska z Błażenika (pow.
Włodzimierz) „poszła gdzieś so-
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bie” w ciemnościach, gdy ojciec
przenosił przez rzekę jej młodszą
siostrę, i sama błąkała się po lesie dwie doby, bez picia i jedzenia. Dziecko nie przeżyłoby lub
zostałoby zamordowane, gdyby
nie natrafili na nią i nie zabrali
jej uciekający do miasta ludzie.
Podczas ucieczki przez lasy i bagna ze Świętocina, z Głęboczycy i sąsiednich polskich kolonii
(pow. Włodzimierz) zagubienia
dzieci nie były rzadkością. Los
części jest nieznany, jak np. trojga dzieci Michała i Heleny Winiarskich z Głęboczycy czy małej dziewczynki z kolonii Pendyki (pow. Kostopol). W kolonii
Lipniki (pow. Kostopol) podczas
nocnego napadu w strzelaninie
i pożarze ściganej przez banderowców matce wypadł z rąk
półtoraroczny późniejszy polski
kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Dobrze opatulony przeleżał w śniegu do rana i został
znaleziony przez ojca.
We wsi Swinarzyn (pow. Kowel)
paroletni synek Lipskich został
przybity do stołu za język, a pozostałe rodzeństwo zostało wrzucone do studni
Tysiące polskich dzieci było
skazane na tułacze życie, w głodzie, bez odpowiedniej odzieży
i obuwia, nieraz w łachmanach,
pod gołym niebem, tymczasowo
żyjąc w brudnych i zatłoczonych
pomieszczeniach,
komórkach
itp., w obozach przejściowych
dla wywożonych na roboty do
Rzeszy, tygodniami jadąc na zachód w pociągach wysadzanych
w powietrze przez partyzantki.
Ginęły nawet i traciły rodziców podczas alianckich bombardowań niemieckich fabryk
czy miast, gdzie pracowali ich
opiekunowie oraz starsze dzieci.
Uchodźcy trafiający na teren Generalnego Gubernatorstwa otrzymywali pomoc Polskich Komitetów Opiekuńczych, oficjalnej
instytucji pod okupacją niemiecką, ale ich potrzeby były zaspokajane w minimalnym zakresie.
Sieroty, jeśli nie zostały przygarnięte przez dalszą rodzinę lub
obcych ludzi, były umieszczane w
sierocińcach i ochronkach, prowadzonych przez domy zakonne,
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parafie i Polskie Komitety Opiekuńcze na terenie Generalnego
Gubernatorstwa. Kilka punktów
pomocy sierotom było na Wołyniu, wszystkie prowadzone przez
Kościół rzymskokatolicki: w Łucku, we Włodzimierzu Wołyńskim,
w Horochowie. Wołyńskie sieroty
przebywały w ochronkach m.in.
w Chełmie, Lublinie, Puławach,
we Lwowie, w Rymanowie, Krakowie, Pieskowej Skale. (1) „
Wracając jednak do
Ewangelii Mateusza :rozkaz
zabicia dzieci w Betlejem wydaje się być w pełni zgodny
z profilem psychologicznym
władcy, którego okrucieństwo
wynikało z choroby umysłowej i psychozy strachu o utratę własnej władzy. Paranoja, w
jaką popadł w ostatnich latach
panowania, była tak wielka, że
kiedy umierał, rozkazał zgromadzić na stadionie w Jerychu
najznamienitszych obywateli żydowskich i zgładzić ich zaraz po
tym, jak wyda ostatnie tchnienie
(chodziło o to, aby śmierć króla
nie była w Izraelu dniem radości, ale smutku). Na szczęście
po śmierci tyrana nikt już nie
dbał o wypełnienie tego rozkazu.
Różnica pomiędzy tym co zrobił Herod a uczynili Ukraińcy z
OUN jednak znaczna, albowiem
jak twierdzą znawcy, opowieść
o Herodzie to raczej legenda a
ludobójstwo OUN-UPA to fakty niezaprzeczalne. W 22013 r.
Wojciech Wencel napisał tekst
który bez komentarza zaprezentuję poniżej:
Dzieci obmyte we krwi Baranka
triumfalnie wstępują do nieba.
Pierwszą reakcją jest milczenie.
Czytając szczegółowe opisy rzezi
wołyńskiej, zawarte w historycznych opracowaniach i relacjach
świadków, czuję się, jakbym
stał przed apokaliptycznym obrazem Hieronima Boscha. Przez
chwilę odtwarzam fakty w wyobraźni, a potem odwracam głowę i długo patrzę w okno. Żeby
odczuwać gniew lub nienawiść,
konieczne jest istnienie wymiaru politycznego, a tego brakuje na wołyńskim fresku. Został
porąbany na kawałki razem
z ciałami ofiar. Nie ma na nim

Polaków ani Ukraińców, kontekstu niepodległościowych idei
czy społecznych realiów, żadnej
historycznej logiki. Jest tylko
tajemnica czystego zła, wobec
której człowiek staje niemy, pozbawiony języka umożliwiającego uchwycenie sensu wydarzeń.
Stosując w 1943 r. wymyślne
metody zbrodni, nacjonaliści
z OUN i UPA pragnęli wywołać wśród polskich osadników
powszechne przerażenie. W ten
sposób chcieli ich sparaliżować
i obezwładnić, zamienić w słupy
soli albo w zwierzęta niezdolne
do obrony czy ucieczki, biernie
oczekujące na nieuchronny wyrok losu. Również moja pierwsza reakcja jest odległą w czasie
konsekwencją tej operacji. Przez
okno widzę chmury płynące
po niebie, takie same jak na Wołyniu 70 lat temu, i czuję w sercu
pustkę, którą szczelnie wypełnia
groza ludobójstwa.
Później przychodzi czułość –
młodsza siostra miłości, strażniczka trzciny nadłamanej i knotka o wątłym płomieniu. Najbardziej dotkliwa, gdy czytam
o sposobach mordowania dzieci.
Niemowlęta uderzane w główkę
obuchem siekiery, przytwierdzane bagnetem do stołowego blatu,
nakłuwane widłami, wrzucane
do ognia lub głębinowych studni. Kilkuletni chłopiec z językiem przybitym do stołu, z trudem próbujący utrzymać się
na palcach (scena nie potrwa
długo, za chwilę poderżną mu
gardło). Dzieci krzyżowane
na drzwiach, wieszane za genitalia, ćwiartowane, zakopywane żywcem, rozrywane końmi,
nabijane na pal, przecinane piłą
do drewna. Ich stawy połamane,
głowy zmiażdżone, oczy wyłupione. Ktoś powie, że nie wypada o tym mówić, bo to epatowanie okrucieństwem. Doprawdy?
Przecież to nasi, polscy święci.
Potrafimy płakać nad młodziankami z epoki Heroda, a brzydzimy się krwią niewinnych, gdy
ta sama ofiara konkretyzuje się
tuż obok nas? Pomyślmy o ufności tych dzieci, o ich modlitwach
przed snem, o ich „mamusiu,
tatusiu”, o gonitwie w wiśnio-

wych sadach i wiązaniu snopów
podczas żniw. Nie odwracajmy
od nich wzroku. Popatrzmy, jak
są piękne, gdy obmyte we krwi
Baranka, triumfalnie wstępują
do nieba. Bez uświadomienia
sobie ogromu cierpień, których
doznały, nie pojmiemy skali
ich zwycięstwa.
Czułość rodzi się z kontrastu
między brudem tego świata
a cząstką Bożej natury, przechowywanej w naczyniach glinianych. Tę nieśmiertelną cząstkę
człowieczeństwa
zachowali
na wieki wołyńscy męczennicy,
nie tylko ci najmłodsi. Zrobili
to także dla nas, byśmy – kierowani czułością – potrafili odnaleźć tę cząstkę w sobie i rozwijać
ją bez względu na konsekwencje.
Przeprowadzane przez Niemców
i Sowietów czystki polskich elit
da się rozpatrywać na planie politycznym. Można analizować
związek tych zbrodni z mocarstwowymi interesami naszych
odwiecznych wrogów, utratą
niepodległego państwa, trwającym do dzisiaj kryzysem kultury. Nasza cześć dla poległych
za ojczyznę często przysłania
chrześcijański sens ich męczeństwa. W przypadku Wołynia takie analizy się nie sprawdzają.
Wprawdzie zbrodniarze z UPA
twierdzili, że postępując z Polakami tak samo jak Hitler z Żydami, stwarzają niezbędne warunki
dla powstania niepodległej Ukrainy, ale plan ten trudno traktować
w kategoriach realnej polityki.
Brak głębszego politycznego
uzasadnienia odsłania chrześcijański wymiar rzezi wołyńskiej.
W istocie była to zagłada bezbronnych świadków Chrystusa – efekt zbiorowego opętania,
akt nienawiści demona do Boga
i człowieka. Niedawno przeczytałem świadectwo ukraińskiej kobiety o jej ojcu, jednym
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ze sprawców rzezi, który w godzinie śmierci kazał zasłonić
święte obrazy i odpędziwszy
popa, miotał przekleństwa i bluźnierstwa. Byłoby dobrze, gdybyśmy potrafili modlić się również za takich nieszczęśników.
Przebaczenie win i pojednanie
jest możliwe, ale tylko w prawdzie, na poziomie chrześcijańskiej wspólnoty, między ludźmi
otwartymi na jednoczącą miłość
Boga. Relatywizujące odpowiedzialność, polityczne wezwania
do zapomnienia o przeszłości
mogą tylko utrudnić ten proces.
W centrum rzezi wołyńskiej
znajduje się Jezus Chrystus. Ci,
którzy Jego ofiarę sprowadzają
wyłącznie do historycznej drogi
krzyżowej, mają pewnie problem
z faktem, że nasi męczennicy
na Wołyniu – fizycznie rzecz biorąc – doświadczyli okrutniejszych, bardziej bolesnych tortur
niż wcielony Bóg. Jednak Boża
miłość nie dlatego jest bezgraniczna, że Chrystus na Golgocie wycierpiał najwięcej, lecz
dlatego, że dobrowolnie zszedł
na Ziemię, by uświęcać nasz
los swoją krwią. Był także tam,
na Wołyniu, przed siedemdziesięciu laty. Bóg mocny, przedziwny
Doradca, Książę Pokoju. Szczęśliwi młodziankowie, ich rodzice
i dziadkowie, których ze spalonego raju poprowadził ku bramom niebios. (2)
1) Fragment art. z miesięcznika „
Uważam Rze Historia” z 2012 r.
: „Piekło polskich dzieci’ Ewy
Siemaszko
za: https://www.
rp.pl/artykul/877244-Pieklo-polskich-dzieci.html
2) „ Młodziankowie z Wołynia”
GOSC.PL- Wojciech Wencel za:
http://gosc.pl/doc/1616325.Mlodziankowie-z-Wolynia
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PAMIĘTNIKI KSIĘDZA MAJORA ANTONIEGO
KIJA MĘCZENNIKA KRESOWIAKA- KAPŁANA
- ŻOŁNIERZA- PATRIOTY

Opracował Ryszard Frączek

/ Ks. Antoni Kij

Antoni Kij (ur. 13 czerwca 1916
w Stryju, zm. 12 sierpnia 1984
w Gdyni) - ksiądz katolicki, męczennik, nauczyciel, kapelan i
oficer Wojska Polskiego, długoletni proboszcz w Środzie Śląskiej, Malczycach, Legnickim

Polu, Gryfowie Śląskim w Międzylesiu. W roku 1984 został w
Gdyni uprowadzony torturowany przez nieznanych sprawców
i porzucony w miejscowym parku. Podobnie jak w przypadku
księży: Popiełuszki, Niedziela-

/ Junosza - polski herb szlachecki.

ka, Zycha, Suchowolca, Palimąki, Kowalczyka za zbrodnią stały służby bezpieczeństwa PRL.
Ukończył gimnazjum w Stryju,
następnie studia teologiczne na
Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie. Od roku 1940 pracował jako duszpasterz w diecezji lwowskiej k. Tarnopola w
Jeziernej i w Czernielowie Mazowieckim. Działał w konspiracji Armii Krajowej przyjmując
przysięgi żołnierzy.
Ostrzeżony przed próbą mordu
ze strony banderowców OUN
UPA w lipcu 1944 roku wstąpił
do wojska, gdzie był kapelanem
I Armii Wojska Polskiego. Przeszedł cały szlak bojowy, docierając aż do Berlina. We wrześniu 1945 roku został zdemobilizowany w stopniu majora WP.
HERBU JUNOSZA
Siedzę i przeglądam moje notatki, rozważam i porządkuje je. W
trakcie tej pracy staje mi przed
oczyma życie mojej rodziny.
Wiem, że pochodzi ona ze starego
polskiego rodu Junoszów. Był to
dzielny, zasłużony dla Ojczyzny
ród. Ale w toku długich dziejów
niektórzy w rodzie wzbogacili się,
niektórzy zubożeli. Do tych ostatnich należy moja rodzina, ale zachowała ona wspaniałe pierwiastki jak miłość Ojczyzny i miłość
Boga.
Ojciec Ludwik i matka Julia mieli 10 dzieci. Życie ich było nader
ciężkie, przeżyli dwie wojny nie
zaznając żadnej pomocy od państwa. Nikt nie wczuwał się w potrzeby polskiej i katolickiej rodziny, która była szanowana i znana
w środowisku. Życie naszej rodziny polegało na ciągłym borykaniu
się o materialny byt.
Ojciec mój pochodził z Humnisk
k. Brzozowa, a matka z Trześnio-

wa - 9 km. od Humnisk. Życie
zmusiło ich, zaraz po ślubie, do
przeniesienia się w roku 1901 do
Stryja. Tu urodziły się wszystkie
ich dzieci. Tu przeżyli tyle przeciwności losu w walce o chleb
codzienny.
WĘZEŁ GORDYJSKI
Druga woja światowa dotknęła
wszystkich z naszej rodziny. Nie
wszyscy przeżyli ją, mimo, że
do wojny 1939 r. wszyscy żyli.
Nie wszyscy doczekali wolności, musieli złożyć wielką ofiarę,
bo ofiarę życia. To chyba ofiara
największa, jaką można oddać za
wielkie wartości. Oficjalnie głosi się równość, sprawiedliwość i
prawa uciśnionym. A jak wygląda
to w rzeczywistości wobec ludzi
skołatanych życiem, i przykrymi
doświadczeniami? Głosi się braterstwo, a prześladuje się nawet
niemowlęta, które z nadmiaru
krzywd umierały, a ciała ich wyrzucali barbarzyńcy upowcy z
OUN UPA z pod znaku trójzuba
do śniegu, co zwyrodniało ludzi
XX wieku, że ich kultura cofnęła
się do pierwotnej dzikości. Wobec innych przeżyć naszej rodziny ciśnie się myśl o sensie życia
człowieka. Dotknęły nas różne
prześladowania.
Przeżyliśmy
zsyłki na Syberię. Te prześladowania dotknęły też mnie, w wolnej powojennej Polsce, Polsce,
która do dzisiaj jest pod kontrolą
Sowietów. Poświęciłem się całkowicie Bogu, byłem mu wierny
znosząc upokorzenia i cierpienia.
Od dzieciństwa marzyłem o kapłaństwie i niekiedy wydawało
się, że to cel nie do osiągnięcia,
utopia. A potem krzywdy, oskarżenia, fałszywe donosy, przesłuchania, front i jakże wiele innych
cierpień. Można było się załamać
i nie było nikogo, kto podniósłby
na duchu, porozmawiał, wczuł się

w sytuację, rozwiązał ten węzeł
gordyjski. Czasem Pan Bóg sam
interweniował. Tak, tego doznałem. Często przemyśliwałem,
czy mam ustać na drodze życia?
I potem przychodziła duchowa
siła - nie, nigdy przenigdy. Rodzice przychodzili mi z pomocą. Oni
wytrwali mimo przeżywanych
udręk. Ja także muszę wytrwać w
milczeniu z Bogiem i przemożną opieką Tej, która nikogo nie
opuszcza. W górę serca, codziennie czytam, ufajcie, Jam zwyciężył świat. Świat będzie was nienawidził, bo nie jesteście z tego
świata.
O wielka krzywdo i to nie jedna.
Może nie robili tego z premedytacją, może z braku dobrej informacji, rzetelnej i prawdziwej, a może
prawdy nie chcieli znać, bo mało
rozmawiali z pokrzywdzonym.
Wielka była łaska Boga, naprawdę potężna, że w otaczającym
mnie źle wytrwałem. Bogu za to
chwała. Inni może więcej ucierpieli i wytrwali i nie załamali się.
Inni więcej cierpieli i wytrzymali.
Innych zło dotykało więcej i ci
okazali hart ducha w zawierzeniu
swego apostolskiego życia Bogu
i Matce Bożej. Wierzę mocno, że
i ona mnie nie opuszczała, kiedy polecałem się Jej wiele razy
wśród doznanych krzywd, przybywałem do Niej jako pielgrzym.
Tak dziś w Jej wielką uroczystość
rozpoczynam porządkować swoje
wspomnienia 26 sierpnia.
Nie chcę nikogo urazić, podając
moje wspomnienia, rodziców i
rodzeństwa, bo wszyscy jesteśmy
dziećmi Boga i pielgrzymami na
ziemi. W tych czasach można
było się załamać, popełnić coś
nierozważnego, bo tych przeżyć
było za dużo. Dużo czytałem Pismo Św., aby znaleźć w nim sens
życia, utrwalić wiarę w Boga, aby
ulżyć cierpieniom i zawierzyć
nieprzemijającym wartościom.

/ Panorama miasta od strony rzeki Stryj i wiaduktu kolejowego. Zbiory NAC
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/ Plac targowy podczas targu

/ Poświęcenie nowego mostu na rzece Stryj w Stryju przez ks. prałata Aleksandra Cisłę
z lewej i ks. kanonika Hoszowskiego z prawej. Zbiory NAC

BEZTROSKIE
DZIECIŃSTWO
Jak wspomniałem wyżej było nas
dziesięcioro w rodzinie. Ja byłem
siódmym dzieckiem, które przyszło na świat 13 czerwca 1916
roku. Ochrzczono mnie imieniem

pracować w tartaku jako cyrkularzysta. I mimo tak skromnych
środków do życia pragnęli nasi
rodzice zapewnić wszystkim jako
taką przyszłość. Józef był mechanikiem- maszynistą kolejowym.
Jan był zawodowym w wojsku

ofiarowując je Bogu.
Dzieciństwo nad Stryjem należy
do najpiękniejszych moich wspomnień. Mieszkaliśmy w Miertiukach, które są położone po drugiej
stronie rzeki Stryj. Wystarczyło
przebiec po moście, by po kilku
minutach być na targu w miesicie,
pełnym rozmaitości.
W czwartki odbywały się słynne
na całą okolice i nie tylko jarmarki. A w piątek zaczynał się szabat,
ale nie wiem, dlaczego żydowskie dzielnice cichły dopiero w
niedzielę. W szabat Żydzi w jarmułkach zakładali czarne chałaty
takie długie płaszcze i lakierki, a
z przykrótkich spodni wystawały białe skarpetki. Biegaliśmy po
mieście. Bawiliśmy się w parkach
na Olszynie i gdzie było boisko i
różne obiekty sportowe. Biegaliśmy na mecze piłkarskie ulubionego zespołu Pogoni Stryj. Pamiętam dotkliwą porażkę naszej
drużyny z Cracovią w rozgrywkach o wejście do ligi Państwowej.
W Miertiukach mieszkało rodzeństwo taty, moje ciocie i stryjkowie. Dziadek Józef, był prezesem
kółka rolniczego w Miertiukach.
Miałem dużo kuzynostwa i w

/ Ten sam plac targowy ale zalany. Rok 1927 zbiory NAC

moim wieku i dużo młodszego.
Często chodziliśmy nad rzekę
łapać ryby, czy kapać się. A wieczorami przy ognisku słuchaliśmy plusku spławiających się ryb.
W ognisku piekliśmy ziemniaki i
złapane wcześniej ryby, których
w rzece było mnóstwo. Za łozin
obserwowaliśmy jak wynurzają pyski polując na przelatujące
owady. Stryj była to rzeka górska, groźna, kapryśna i rwąca.
Pamiętam 31 sierpnia 1927 roku
katastrofalną powódź. To była
wielka tragedia. Wezbrane wody
rzeki Stryj, zalały cześć miasta,
Woda wdarła się do domów tak,
że wiele ludzi ewakuowano. Targowisko zamieniło się w jedno
wielkie jezioro. Woda zalana okoliczne wsie. Tragedia dotknęła też
moją ciocię Marię, która wyszła
za mąż w niedalekim Siemiginowie nad Stryjem. Wiem, bo przez
jakiś czas ciocia mieszkała u nas
z dziećmi moim rówieśnikiem
Jankiem i młodszym o kilka lat

Władkiem. Wujek Franek został
w Siemiginowie pilnując dobytku. Janek pomagał mi w nauce i
czytał wszystkim Sienkiewicza.
Niestety po wojnie dowiedziałem
się, że został zamordowany przez
banderowców, ale o tym napisze
w dalszej części.
STRYJ MIASTO KRÓLEWSKIE
Stryj został podarowany w 1403
roku przez Władysława Jagiełłę
najmłodszemu bratu, księciu Świdrygielle. W 1460 król Kazimierz
Jagiellończyk nadał miastu prawa
magdeburskie. Stryj był miastem
królewskim, siedzibą powiatu
w województwie stanisławowskim i ważnym węzłem komunikacyjnym. Ludność miasta i
powiatu stryjskiego stanowiła
tak jak większość miast galicyjskich mieszankę narodowościową. Połowa blisko 40-tysięcznego miasta zamieszkana była

/ Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny około 1917 r.

Antoni w kościele parafialnym w
Stryju. A oto reszta mojego rodzeństwa:
Józef ur. 1902 r., Jan ur. 1906,
Adam ur. 1907r., Marian ur. 1909
r., Stefania ur. 1911 r., Zofia ur.
1913 r., Stanisława ur. 1919 r.,
Eugeniusz ur.1921 r., Krystyna
1926 r. Rodzice moi utrzymywali się z gospodarstwa liczącego 1
ha powierzchni, które oczywiście
nie mogło nas wyżywić. Dlatego też ojciec mój był zmuszony

w 11 Pułku Artylerii Polowej w
Kołomyi. Adam został stolarzem,
Marian kowalem, a siostry wyuczyły się krawiectwa. Ja i Eugeniusz byliśmy wyznaczeni do
wyższego wykształcenia. Jednak
najważniejszym było, że wszyscy otrzymaliśmy chrześcijańskie
wychowanie.
Mimo trudów i braków dawali
rodzice dobry przykład w cichości, bez narzekań, znosząc cierpliwie przykre doświadczenia i

/ I Liceum i Gimnazjum Męskie im. Marszałka Piłsudskiego. W roku 1900 przed szkołą został odsłonięty pomnik Jana Kilińskiego
przywódcy Insurekcji Warszawskiej z roku 1794. Zbiory NAC
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przez Polaków. Około 14 tysięcy
mieszkańców stanowili Żydzi,
mieszkało kilka tysięcy Ukraińców, kilkuset Niemców i nieliczne grupy Czechów, Węgrów
Rosjan, Ormian i Bułgarów. Ze
Stryjem związanych było oprócz
znanych gimnazjalistów wielu
słynnych Polaków. Jan Kociniak
aktor, Irena Grafowska artystka ,
Julian Stryjkowski pisarz, Kazimierz Nowak słynny podróżnik
co Afrykę przejechał na rowerze,
Zofia Rudnicka członek Rady Pomocy Żydom „Żegota”), Major
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. Zamieszkiwał tu też Jędrzej
Edward Moraczewski, pierwszy
premier II Rzeczypospolitej.
LATA W GIMNAZJUM
Do szkoły powszechnej uczęszczałem w Stryju od 1922-1927 i
tam ukończyłem pięć klas. Od
1927-1935 r. uczyłem się w I
Państwowym Gimnazjum im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Stryju. Moje gimnazjum ukończyło wielu znanych Polaków.
Kornel Makuszyński - pisarz, Kazimierz Wierzyński poeta, Wilam
Horzyca reżyser, prof. Kazimierz
Bartel premier RP, Roman Aftanazy historyk, autor wielotomowej
monografii Dzieje rezydencji na
dawnych kresach Rzeczypospolitej, Józef Koffler kompozytor,
Tadeusz Śliwak sprinter i olimpijczyk z Berlina 1936, Jan Tabaczyński generał brygady Wojska
Polskiego, generał pilot Tadeusz
Góra, który walczył w 316 dywizjonie w bitwie o Anglię.
Za moich czasów dyrektorami
byli Piotr Wilk, a po nim Juliusz
Adamski. Kiedy
kończyłem
ósmą klasę, naukę w gimnazjum
w 1934 roku rozpoczął młodszy
brat Eugeniusz. Po pięciu latach
edukacje zatrzymała wojna. Wychowawcą moim był Szczudłowski Józef, który uczył nas przyrody. Język polski wykładał Jackiewicz Jan, łacinę Sitnikiewicz
Józef, matematykę Chobrzyński
Czesław, fizykę Romanyszyn
Teodor, a Rupp Teodor geografię.
Religii uczył ksiądz Kulinowski
Jan.
Każdy uczeń wchodząc do szkoły musiał przejść obok pomnika,
na którego cokole wyryto napis
„Szewc warszawski”. Nie wiedzieliśmy, dlaczego postawiono
taki pomnik, bowiem Kiliński nie
miał nic wspólnego z Stryjem.
Dopiero wyjaśnił to absolwent
naszego gimnazjum Kornel Makuszyński, który z sarkazmem napisał pewnie dlatego aby nauczyciele mogli nam mówić, „Daj sobie spokój z nauką lepiej kształć
się na szewca”. Pomnik rozebrano
w 1941 roku.
Szkoła bardzo dużo czasu poświęcała wychowaniu w duchu
patriotyzmu. Pamiętam takie
przedstawienie poety Władysława Ludwika Anczyca „Kościuszko pod Racławicami” odegrane w
parku dra Jordana w 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości.
Zebraliśmy się wszyscy na boisku
szkolnym i po apelu udaliśmy się
na nabożeństwa. My do kościoła parafialnego, grekokatolicy
do cerkwi, protestanci do zboru
ewangelickiego, a Żydzi do syna-
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gogi. Zabierano nas na filmy. W
Stryju były trzy kina. Oglądałem
film „Epopeja Pan Tadeusz”. W
styczniu 1929 roku szkołą otrzymała nazwę Gimnazjum Imienia
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wspominam te czasy dobrze
i pieśni patriotyczne jak „ My
pierwsza brygada”, która potem
towarzyszyła mi w marszu do
Berlina. Miałem średnie zdolności. Ponadto cierpiałem i nadal
cierpię na kompleks niższości.
Nauka w gimnazjum była płatna,
taksa roczna wynosiła 220 zł w 2
ratach, chociaż gimnazjum było
państwowe. Na ówczesne stosunki kwota taka była duża, kiedy robotnik zarabiał 2 zł. dziennie. Za
niezapłacenie taksy byłem bardzo
często usuwany ze szkoły. Od
klasy VI-VIII moim katechetą był
niezapomniany, pełen życzliwości ks. Jan Kulinowski. Pamiętam
Jego płomienne kazania na rocznicę odzyskania niepodległości
11 listopada. Ksiądz Kulinowski
urodził się 11 stycznia 1884. Po
wojnie pracował w archidiecezji
poznańskiej. Zmarł w Poznaniu
w27 stycznia 1962 r.
KATECHETA KSIĄDZ
KULINOWSKI JAN.
Wiele mu zawdzięczam. Prowadził on bibliotekę podręczników
szkolnych, które za małą opłata
pożyczał na cały rok. Za uzyska-
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ne pieniądze uzupełniał księgozbiór biblioteki. Mnie owe książki
pożyczał, bo książki były bardzo
drogie. Tenże ksiądz katecheta
razem z panem Chowańskim byli
moimi opiekunami. Pamiętam
marcowy dzień 1933 r. jako wiosenny i słoneczny, kiedy zostałem
usunięty z gimnazjum za nieopłacenie taksy przez wychowawcę
p. Seinfelda. Do domu nie poszedłem, bo, po co? Wałęsałem się po
ulicy obok gimnazjum. Po godzinie spotkałem panią Chowańską,
która podczas przerwy zdążała na
lekcje z innego zakładu. Zatrzymała się na rozmowę ze mną. Co
robisz zapytała. Odpowiedziałem,
że wyrzucono mnie ze szkoły, bo
nie zapłaciłem taksy, a ojciec nie
pracował całą zimę i korzystał z
zasiłku dla bezrobotnych. My nie
mamy, z czego żyć i na zapłacenie
taksy nie ma. A czemu nie idziesz
do domu? Po co? Co tam będę robił. Przyjdź jutro do szkoły i zgłoś
się w Dyrekcji. I rzeczywiście
przyszedłem drugiego dnia do Dyrekcji, był tam już ks. Kulinowski
i p. Chowański. Polecili mi iść do
klasy i jak później się okazało z
Samopomocy Koleżeńskiej, którą
prowadzili, była zapłacona taksa.
Tak to wśród ciężkich warunków
życia materialnego skończyłem
gimnazjum w 1936 r. pozytywnym egzaminem dojrzałości.
ŻYŁEM BO CHCIAŁEŚ.
Za moich czasów w Stryju były
czynny 2 kościoły Kościół para/ ks. Aleksander Cisło, honorowy kanonik kapituły metropolitalnej lwowskiej

fialny Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny, oraz kościół św.
Józefa nazywany kościołem sióstr
Serafitek. Siostry w przyległym
budynku prowadziły zakład sierot. Po wojnie dowiedziałem się,
ze po wyjeździe sióstr komuniści
zrobili w świątyni magazyn żelaza.
Byłem ochrzczony przez ks. Aleksandra Cisło w kościele parafialnym. Kościół został zbudowany
na początku XV wieku z nadania
króla Władysława Jagiełły. Przed
wejściem do kościoła, po prawej
stronie tablica pamiątkowa z roku
1917 wmurowana w setną rocznicę zgonu Naczelnika Tadeusza
Kościuszki z napisem:

/ Tablica poświęcona Tadeuszowi Kośsciuszce

/ Tablica poświęcona Janowi III Sobieskiemu

” Ty, któryś w Polski wierzył
zmartwychwstanie i szedł przez
mękę, bóle i tęsknoty, wraz z sercem ludu w jutrzenki świt złoty
żyj w nas ! – Oręża i ducha Hetmanie!!!” Naczelnikowi w siermiędze Tadeuszowi Kościuszce
w setną rocznicę zgonu Rodacy.
„królowi Janowi III Sobieskiemu, ongiś staroście stryjskiemu w 250 rocznicę zwycięstwa
pod Wiedniem na wieczną potomności pamiątkę”…
Świątynia w Strju to największy
zabytek naszego miasta. To historia chrześcijaństwa w tym mieście. To twiedxa, której nawet po
wojnie ulegli komuniści. We wnętrzu kościoła znajduje się inna tablica z 1883 r. z napisem
„JANOWI III KRÓLOWI POLSKIEMU BOHATERSKIEMU
ZBAWCY
CHRZEŚCIJAŃSTWA w dwusetną rocznicę
zwycięstwa pod Wiedniem ku

wieczystej chwale WDZIĘCZNA
POTOMNOŚĆ.
Wspominam mego proboszcza
stryskiego, który był dla mnie
wzorem pobożności. Przyglądałem się kapłanowi przez całe lata
mojej ministrantury. Ks. prałat,
kanonik Aleksander Cisło (18571944), objął parafię w Stryju w
1904 r. po ks. kanoniku Ollendrze. Ks. Aleksander Cisło święcenia kapłańskie przyjął w 1882 r.
Honorowy obywatel miasta Stryja, odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi. Zakładał towarzystwa
filantropijne, opiekował się najuboższymi. Kapłan prawy, szlachetny. Ranny odłamkiem bombą
w obojczyk. Osłabiony, leżał cały
tydzień w piwnicy wilgotnej i
to spowodowało zakażenie rany
i ataki sklerotyczno-sercowe.
Zmarł 1 sierpnia 1944 r. Umarł
jak męczennik wojny. Pochowany został na cmentarzu stryjskim.
Wdzięczni parafianie postawili
pomnik. Na tablicy epitafijnej
napisali: „Żyłem bo chciałeś,
umarłem bo kazałeś, Zbaw!, bo
możesz”.
W r. 1936 po otrzymaniu błogosławieństwa od rodziców i mojego proboszcza udałem się w
„nieznane” do Lwowa. W Seminarium Duchownym przyjął mnie
ks. prof. Jan Nowicki, wicerektor
Seminarium na studia teologiczne
w Uniwersytecie Jana Kazimierza.
c.d.n.
na podstawie pamiętnika ks. Antoniego Kija opracował Ryszard
Fraczek - mail: kontakt@naszekresy.pl
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woj. wołyńskie,
parafia Huta Stepańska

/ Szczepan Horoszkiewicz na miejscu swojego domu w Omelance

KLIMOWE SIEDLISKO
HOROSZKIEWICZÓW
Dom Dziadka Ludwika, nowo
wybudowany w 1937 r. stał na
wzgórku uroczyska Klimowe,
tuż przy Lasach Rządowych.
Oddalony był kilka kilometrów
od wsi Omelanka, przy drodze
z Huty Stepańskiej do Tchorów.
Dalej droga prowadziła do Żydowskiej Osowy, gdzie rozchodziła się w kierunku na Stepań,
Derażne, Czartorysk i Kołki. W

dolinie od niepamiętnych czasów chylił się do upadku stary dom, już za mojego pra pra
dziadka Symforiana był stary.
To nasza kolebka, „urodzonych”
Horoszkiewiczów, zawsze wiernej, wiekowej szlachty zagrodowej.
Przy drodze koło nowego domu
była studnia, a koło niej stało
wielkie koryto, dla zwierząt.
Na gwoździach wiszące garnuszki, zapraszały podróżnych
do zatrzymania i zaspokojenia

/ Narcyzy z ogródka Bronisławy Horoszkiewicz, tyle lat i wsiąż kwitną

pragnienia. Przechodnie, którzy
szli do kościoła w Hucie Stepańskiej, pędzili krowy na wypas do lasów, jechali w kierunku
Kołek na rynek, szli na odpust
do Chołoniewicz i po zakupy do
żydowskiej Osowy – wszyscy
pili wodę z naszej studni.

/ Cegły z pieca domu Ludwika Horoszkiewicza w Omelance

PADŁY W LESIE STRZAŁY

Wybuch wojny, niezrozumiały
dla mojego Taty, wtedy dziecka,
kojarzył się z lecącym samolotem, rozmowami dorosłych i płaczem kobiet. Kiedy miał iść do
szkoły wybuchła nowa wojna,
równie niezrozumiała. Najpierw
jedni uciekali, potem drudzy ciągnęli działa, mama mówiła mu,
że to Niemcy. Wszystkie dzieci
stały i przyglądały się idącym
żołnierzom, a żołnierze bosym
dzieciom.
Ulubioną zabawą Taty było wbijanie siekierki w pniak. Słyszał,
bowiem o cieśli, który czynił to
dla popisów i zysku toporem,
wbijał go pomiędzy palce nogi.
Aż jednego razu, zarozumiały
cieśla rozciął sobie duży palec na
pół. Kiedy to samo wydarzyło się
mojemu Tatowi, nie czekając, powiedział „to Władzio mi zrobił”.
Brat o rok młodszy, bo z 1935
r. został za karę dobrze wybity.
Niedługo po tym zmarł, przy kolejnym nawrocie epidemii „czerwonki” w 1942 r. Starszemu bratu
zostały nigdy niewyjaśnione dziecięce wyrzuty sumienia, chciał się
przyznać, ale nie było mu to dane.
A może brat umarł przez niego?
Wtedy właśnie rozpoczęło się pasmo nieszczęść.
Omelankę spalili banderowcy
Krwawą Noc z 16 na 17 lipca
1943 r., domu dziadka jednak nie
widzieli, stał oddalony kilka kilometrów od wsi. Rodzina ukrywała

się w lesie, od tamtego czasu Tata
wszystko dokładnie już zapamiętał, kończyło się jego dzieciństwo, a zaczynała walka o przeżycie. Babcia, Bronia doiła krowy
pod domem, był 22 lipca, wtedy
padły w lesie strzały. Ciągnął
swoją Mamę, żeby szybko uciekała, ledwie zdążyli. Przyjechało
11 banderowców na koniach. Oni
nie pili wody, nie weszli do domu,
tylko wołali „polskie świnie, wychodzić” i zaczęli strzelać zapalającymi kulami. Po chwili dom zaczął płonąć. Domownicy ukryci w
pobliskich krzakach obserwowali
podpalenie. Wcześniej wszystko,
co było w domu dziadek zakopał
w beczkach.
Kiedy po 70- ciu latach pojechaliśmy, wiezieni wozem konnym,
przez Pastora Piotra Jurczuka na
miejsce domu. Wszystko się zgadzało. Pokazał mi gdzie, co było,
w najdrobniejszych szczegółach.
Tu był duży pokój, tu komora
gdzie stał karabin, tu sień. Tu są
zakopane beczki, w których są
naczynia i zegar „kukułka”, a tu
piwnica „stepka” na ziemniaki,
gdzie siedział w zimie zamknięty przed mrozem pies. I wtedy
ruszył przez gęste krzaki, prosto
do studni, o której opowiadał mi
od dziecka, była bardzo ważna
w jego opowieściach. Znalazł ją
bez żadnego trudu. Taka wielka
w opowieściach, tyle wody z niej
ludzie wypili, a tu dołek ledwie
widoczny obrośnięty krzakami.
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/ 4. Sad Ludwika Horoszkiewicza w Omelance, dziś w środku lasu

W JEGO OCZACH BYŁY
ŁZY
Stał na miejscu swojego domu,
modlił się, a w Jego oczach były
łzy. Przy zarośniętym pogorzelisku kwitły narcyzy, a nieco dalej
jakby drzewo karłowate rósł wielki krzak bzu. Wszystko to obudziło wspomnienia. Potem poprowadził mnie do sadu, sad owocowy
w lesie, to przygnębiający widok.
Rzędy drzew, których prawie nie
brakuje, pochylone i powyginane
w poszukiwaniu słońca, rodziły
obficie, mimo zdziczenia drzew
owoce dalej były słodkie i bliskie
sercu.
Dzień się chylił ku końcowi, wracając mijaliśmy inne pogorzeliska, których czas nie zniszczył i
inne sady. Do domu przywieźliśmy ofiarowane nam kompoty z
naszych gruszek i bez wyrwany
z cmentarza w Hucie Stepańskiej.
A do słoika, nabrał ziemi na swój
grób. Beczki mieliśmy odkopać
następnym razem. Tata dostał
udar mózgu i już nie pojedzie więcej. Mówi gdzie są zakopane, a ja
nie potrafię w lesie znaleźć miejsca, przekonuje, że to takie proste.
Od domu w kierunku studni, za
„stepką” z tyłu po prawej stronie,
dziesięć metrów w kierunku Lasu

Rządowego?
Będąc półsierotą, stał się ofiarą
tamtych czasów, jak wiele Dzieci Wołyńskich. Przeżył okrutny
mord na starszym bracie Staszku
w 1942 r., atak na Hutę Stepańską. Kilkakrotnie Cudem Bożym
ocalał z banderowskiej zaczystki
( obławy ). Był w wyprowadzonej 26 lipca, przez Niemców, ze
śmiertelnej pułapki licznej grupy
Polaków. Kolumna przeszła prze
spalone wsie: Omelanka, Huta
Stepańska, Siedlisko i Wyrkę.
Zbezczeszczone i rozkładające się
zwłoki, potworny trupi zapach,
to ostatni zapamiętany obraz,
dzieciństwa z rodzinnych stron.
Doprowadzeni do stacji w Rafałówce, wyjechali na roboty do
Niemiec, trafili do Schkopau, tam
zostali skierowani do pracy w fabryce. Głód to najlepsze określenie, czasu pobytu w Niemczech.
ZAGINĘLI BEZ WIEŚCI
Kiedy przyszło wyzwolenie znaleźli się w amerykańskiej strefie
okupacyjnej. Nie zdecydowali się
jednak wyjechać za ocean, czekali na dziadka Ludwika i brata
Kazika, którzy zaginęli bez wieści. Kazik odnalazł się dopiero w

1956 r., a Dziadek nigdy. Po przesunięciu granicy stref, znaleźli się
w radzieckiej.
Babcia Bronisława zajęła najgorsze gospodarstwo w Jabłonowie
k. Żagania, dom wprawdzie murowany, ale kryty słomą. Lepsze
gospodarstwa zajmowali zdemobilizowani wojskowi i silni, a z
wdową nikt się nie liczył. Przez
dwa lata mieszkali jeszcze z właścicielami Niemcami, zanim ich
nie wywieźli. Nie wiadomo czyje
co, kto ma siać, a kto będzie zbierał. Bieda nie opuszczała rodziny,
dzieci dopiero podrastały, niemiał kto w polu pracować, sama
rozpacz. Tata poszedł nawet do
szkoły, ale niedługo chodził, musiał zostawić nauczanie i iść paść
krowy w zamian za starą słoninę
od „Kułaka”.
Całe Jego życie przepełnione
było ciężką pracą i tęsknotą do huciańskiej ziemi, Ziemi Obiecanej.
Był i jest dla mnie największym
autorytetem, od Niego przejąłem
tęsknotę do utraconej krainy dzieciństwa, krwawego Wołynia.
Losy rodziny były tak burzliwe
jak i czasy, w których żyli. Wojna
przyniosła nam kilkanaście ofiar,
ginęli i umierali w różnych okolicznościach, grobu nikt z Nich

/ Poświęcenie krzyża na miejscu domu Ludwika Horoszkiewicza w Omelance

/ Stawiamy krzyż na miejscu domu Ludwika Horoszkiewicza w Omelance

nie ma. Ocaloną część, kiedyś
wielkiej rodziny wichry historii
rozwiały po całym świecie, nie
wiemy do dziś gdzie są i co się z
nimi dzieje. Czy w ogóle przeżyli
wojnę?
Janusz Horoszkiewicz

Książka ukaże się w serii
Epopeja Kresów jako tom
IV na przełomie 2021 /
2022
nakładem
Wydawnictwa
Scriba,
redakcja@scriba.
com.pl
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KAROLINA LANCKOROŃSKA
-WSPOMNIENIA WOJENNE
Aleksander Szumański

W nocy 22 IX 1939 armia sowiecka zajęła Lwów.
Rano wyszłam na zakupy. W
małych grupach kręcili się po
ulicach żołnierze Armii Czerwonej, która już od paru godzin
była w mieście. „Proletariat”
palcem nie ruszył na jej powitanie. Sami bolszewicy bynajmniej nie wyglądali ani na radosnych, ani na dumnych zwycięzców. Widzieliśmy ludzi źle
umundurowanych, o wyglądzie
ziemistym, wyraźnie zaniepokojonych, prawie wystraszonych.
Byli jakby ostrożni i ogromnie
zdziwieni. Stawali długo przed
wystawami, w których widniały resztki towarów. Dopiero po
paru dniach zaczęli wchodzić
do sklepów. Tam bywali nawet bardzo ożywieni. W mojej
obecności oficer kupował grzechotkę. Przykładał ją do ucha
towarzyszowi, a gdy grzechotała, podskakiwali obaj wśród
okrzyków radości. Wreszcie ją
nabyli i wyszli uszczęśliwieni.
Osłupiały właściciel sklepu po
chwili milczenia zwrócił się do
mnie i zapytał bezradnie:
„Jakże to będzie, proszę pani?
Przecież to są oficerowie”.
A myśmy tymczasem wchodzili
w pierwszą fazę naszego nowego życia. Wiedzieliśmy, że przez
całą zimę bolszewicy tu zostaną,
że na to rady nie ma, że musimy
przetrwać aż do dalekiej wiosny. Mieliśmy radio, słuchaliśmy
wszystkich rozgłośni Europy, powtarzaliśmy więc sobie, że nie

jesteśmy naprawdę odcięci, bo
wiemy o wszystkim, co się dzieje. Wiedzieliśmy też od pierwszej
chwili, że Warszawa broni się
dalej, zazdrościliśmy jej bez granic. Później dowiedzieliśmy się
tą drogą, że mamy rząd w Paryżu
i że tym razem „Bóg powierzył
honor Polaków” generałowi Sikorskiemu. Z radia też, a to z głośników, które się natychmiast po
naprawie elektrowni pojawiły na
rogach głównych ulic, dowiedzieliśmy się jeszcze o czymś innym,
mianowicie o tym, że Lwów jest
stolicą „zapadnej [Zachodniej]
Ukrainy”, która nareszcie wchodzi jako nowy członek do wielkiej
rodziny szczęśliwych narodów
Sowieckiego „Sojuzu”. „Proletariusze wszystkich krajów łączcie
się!”, dudniło nam zewsząd po
raz pierwszy. Równocześnie radio nadawało obelżywe tyrady o
„pańskiej Polsce” i jej „byłej” armii. Audycje te były ilustrowane
karykaturami, które się pojawiły
na murach domów. Te wszystkie występy miały jeden ważny
skutek: polski robotnik lwowski
został od pierwszej chwili do nowych rządów zrażony, po prostu
„wściekł się”, zgodnie z wrodzonym temperamentem tego miasta.
Ukraińskie miejscowe komitety
zaczęły tymczasem wyrastać jak
spod ziemi. Pałac Gołuchowskich, naszych przyjaciół, został
zajęty na siedzibę ich centrali.
Był to jeden z pierwszych aktów
skierowanych przeciwko własności prywatnej. Podczas dość już

utrudnionej wyprowadzki dzieci
właściciela porwałam ze strychu
zajętego już pałacu jedenaście koszul frakowych po śp. ministrze
Agenorze Gołuchowskim. Cenną
zdobycz zaniosłam natychmiast
tak zwanemu Komitetowi Krakowskiemu, który opiekował się
ludnością przybyłą z Krakowa.
Na czele Komitetu stali wówczas
profesorowie Kot i Goetel.
Zapotrzebowanie na wszelkiego
rodzaju garderobę męską było
oczywiście gwałtowne. Ministerialne frakowe koszule, uzbrojone zresztą w groźne „vatermoerdery” (wysokie, sztywne
kołnierze), zostały więc przyjęte
entuzjastycznie i wylądowały natychmiast na grzbietach potrzebujących. Lwów był w owej chwili
miastem podobno milionowym.
Trudno się było przeciskać ulicami, gdyż dosłownie cala Polska tu
się zjechała. Wszystkie możliwe
środki lokomocji barykadowały
ulice. Po chodnikach poruszać się
nie można było wcale. Cisnęły
się tam setki tysięcy ludzi, którzy
w bezmyślnej ucieczce, bombardowani wielokrotnie w drodze,
utraciwszy wszelkie mienie i
nieraz kogoś z najbliższych, tutaj
się zjechali, a teraz nie mieli pojęcia, co dalej ze sobą robić. Wyjazd legalny do Rumunii był od
chwili wkroczenia bolszewików
niemożliwy, a przejście na Węgry
utrudnione. Pomimo to jedni wyjeżdżali lub wychodzili, a drudzy,
liczniejsi, ciągle jeszcze przyjeżdżali. Wszyscy bez przerwy pytali jedni drugich: „Co będzie?”.
Problem ogólny uchodźców był
ciężki z powodu braku żywności
i pomieszczenia. Sytuacja jednak
poprawiała się z każdym dniem.
Aprowizacja ze wsi ożyła, a fala
ludzka poczęła odpływać na
Zachód, na „tamtą stronę” pod
Niemca, który się cofnął za San.
Przejście rzeki było trudne, ale
wówczas jeszcze możliwe. Tłumy na ulicach po paru dniach
wyraźnie rzedły, równocześnie
sylweta jesiennego Lwowa została wzbogacona o nutę nową,
o dużą ilość ludzi w świtkach i
czapkach futrzanych - ziemian,
którzy zdołali się schronić do
miasta. Oni to przywieźli pierwsze wiadomości o mordach - sporadycznych zresztą - oraz o licznych aresztowaniach „pomieszczyków” po wsiach. Wówczas też
przyjechał urzędnik z Jagielnicy,
majątku mego brata pod Czortkowem, i doniósł mi, że brat mój
z siostrą wyjechali na dziesięć
minut przed wkroczeniem bolszewików, w kierunku granicy
rumuńskiej. Wydostali się oboje
z siostrą w ostatniej chwili przez
Zaleszczyki, gdzie spotkali cały
szereg krewnych i znajomych.
Później mieli dotrzeć do Gene-

wy. Dowódca pierwszej watahy
zapytał, wjeżdżając na folwark,
o brata, wymienił jego nazwisko
i oświadczył, że ma zamiar go zastrzelić.
Pierwsze wiadomości z Komarna ode mnie z domu przywiozła
moja wierna służąca Andzia, prosta dziewczyna ze wsi. Taszczyła
ciężką walizkę. Za nią kroczył
monumentalny jej opiekun, siedemdziesięciopięcioletni Mateusz, emerytowany służący i tyran
domowy, o śnieżnych, „franciszko-józefińskich” bokobrodach.
Przywitawszy się, Andzia wskazała na walizka i oświadczyła:
„Przywiozłam papiery i zeszyty
naukowe. Proszę zobaczyć, czy
jest wszystko”. Było wszystko,
m.in. jeden mój rękopis gotowy
do druku, owoc ośmioletniej pracy. „Mam jeszcze i inne rzeczy,
ale przywiozłam najpierw naukowe, bo wiedziałam, że te najważniejsze”. W Komarnie odbyły się
z chwilą wyjścia władz polskich
wizyty chłopów we dworze i sceny normalne w każdej naszej pożodze. Następnie weszli Niemcy,
którzy po paru dniach pobytu i
bardzo dokładnym rabunku musieli się cofnąć aż do Przemyśla.
Od tego czasu rządziły tam
miejscowe komitety ukraińskie,
przypływ elementów sowieckich
był na razie bardzo słaby. Odtąd
płowa Andzia znów przy mnie
zamieszkała. Wyjeżdżała często
do Komarna po aprowizację dla
mnie i dla moich przyjaciół, przywoziła - z dużym zresztą narażaniem się - bardzo cenną żywność
i sporo moich rzeczy osobistych.
Zjeżdżali też do mnie dość często
chłopi miejscowi i służba folwarczna i opowiadali, co się dzieje. Przywozili też nieraz prowiant.
Pamiętam, że otrzymałam raz w
prezencie ser owinięty w dwie
kartki jednej z ilustrowanych publikacji o malarstwie florenckim
XV wieku z mojej biblioteki.
Bolszewików zjeżdżało tymczasem coraz więcej, mężczyzn i niezwykle brzydkich kobiet. Kupowali wszystko, co im podpadało
pod rękę. W każdym sklepie było
ich pełno. Wyżej opisana scena z
grzechotką powtarzała się wiele
razy dziennie. Ponieważ zaś przeznaczenie wielu przedmiotów nie
zawsze było im znane, przeżywali i pewne niepowodzenia, jak na
przykład ukazanie się towarzyszek w teatrze w powłóczystych
jedwabnych koszulach nocnych,
nabywanie hegarów do podlewania kwiatów itd. Z ich zachłannością w zdobywaniu towaru dziwnie nie licowało ciągle opowiadanie o zasobności Rosji, o tym, że
w Sowietach jest wszystko, czego
dusza zapragnie. Na zapytanie
lwowian: A czy Kopenhaga jest?,
zapewnili, że jest, i to miliona-

mi. A pomarańcze są? Jeszcze i
ile! Zawsze było dużo, ale teraz,
gdyśmy zbudowali tyle nowych
fabryk, to jest jeszcze więcej!
Już dość prędko mieliśmy się zetknąć po raz pierwszy z nowymi
władzami na terenie własnym,
na uniwersytecie. Zaproszono
na meeting 29 września profesorów, docentów, asystentów, studentów i woźnych do Collegium
Maximum. Zebranie było bardzo
liczne. Nad katedrą u góry wisiał
portret Stalina, z profilu, kolorowy, rozmiarów olbrzymich. Takie
dymensje znane nam były jedynie
z Bizancjum; portret zaś, który
wisiał przed nami, świadczył o
mentalności odciętej zupełnie
już od klasycznych korzeni, z
których wyrosła niegdyś kultura
bizantyńska. Patrzałam z przerażeniem na rysy i czoło, które
odtąd mieliśmy widzieć zawsze
i wszędzie, czy na wystawach
sklepowych, czy w restauracjach,
czy na rogach ulic lub w tramwaju. Twarz owa wydawała mi się
zasadniczo inna od twarzy naszych, które są odbiciem naszych
uczuć i myśli. Jest to chyba istotą
twarzy ludzi Zachodu, owe rysy
zaś, które miałam wówczas przed
sobą, wydały się tych uczuć i myśli nieprzepuszczalną zasłoną. Z
tej twarzy, wówczas jeszcze dla
nas niezwykłej, dziś tak znanej,
a zawsze równie obcej, dowiedzieliśmy się w sposób niezbity a
przejmujący, że zapanowała nad
nami mentalność absolutnie nam
obca.
Tymczasem weszli na salę Sowieci, rosyjski komendant Lwowa
ze świtą oraz człowiek wysoki,
o grubych, lecz niezwykle inteligentnych rysach, w bluzie bolszewickiej, którego komendant
wyraźnie honorował. Weszli na
podium i zaprosili do siebie rektora Longchampsa z dziekanami.
Przemówił pierwszy komendant,
pięknym, jak mi się zdawało, językiem rosyjskim. Witał zebranych, oświadczył, że sam pragnął
otworzyć pierwszy meeting w
tym gmachu, który odtąd służyć
będzie kształceniu nie panów,
lecz ludu. Następnie oddał głos
towarzyszowi
Kornijczukowi,
członkowi Akademii Kijowskiej.
Kornijczuk wstał, podszedł powoli do katedry i stamtąd zaczai
mówić do nas powoli, głębokim,
mocnym głosem. Mówił po ukraińsku, językiem Kijowszczyzny,
odmiennym trochę od narzecza
stron naszych. Mówił o wielkości i potędze prawdy i wiedzy, o
tym, ile kultura polska wniosła do
kultury świata, oddał hołd wielkości Mickiewicza w słowach
wyjątkowo pięknych, mówił dalej z porywającą już wymową o
sile i wartości nauki, która ludzkość jednoczy, o posłannictwie
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uniwersytetów, w szczególności
Wszechnicy Lwowskiej, której
zadaniem jest złączyć obie kultury, polską i ukraińską, w jedną
całość. Pomimo że nie rozumiałam każdego słowa i że niejeden
zwrot mi umknął, zawsze wspominać będę tę mowę jako jedną z najbardziej porywających,
jakie w życiu słyszałam. Gdy
Kornijczuk skończył, zgłosiły
się przyszłe asy komunistyczne
uniwersytetu - Ukraińcy, Żydzi i
Polacy. Zaczęły się sypać demagogiczne frazesy. Gdy padło zdanie o wykluczeniu klas dawniej
„uprzywilejowanych” z uniwersytetu, zażądał głosu stary profesor Krzemieniewski, były rektor
- uczestnik walk 1905 roku, były
więzień polityczny. Gdy monumentalna jego postać ukazała
się na estradzie, przyjęliśmy go
żywiołowymi oklaskami. Krzemieniewski ostentacyjnie zwrócił
się z ukłonem głowy do rektora i
zaczął głośno i spokojnie: „Magnificencjo!”, spojrzał w stronę
Kornijczuka:
„Panie Akademiku!”, wreszcie
zwrócił się do publiczności: „Panie i Panowie!”
Niski dość wzrostem komendant
miasta, pan życia i śmierci, którego mówca nie raczył w ogóle wymienić, poruszył się niespokojnie
na krześle.
„Szanowny przedmówca” (siedzący wśród publiczności adresat
wyraźnie się skulił) „chce wykluczyć część społeczeństwa z dostępu na uniwersytet, a ja mu na
to odpowiem:
Jeśli Nauka jest jedna, tak jak
jest Prawda jedna, jeśli nie uznajemy różnic klasowych, to dla
mnie wszyscy są równi, chłop,
robotnik, inteligent i szlachcic. Ja
będę kształcił chłopa, robotnika,
inteligenta i szlachcica. Mnie nie
obchodzi pochodzenie człowieka,
który chce służyć Nauce i Prawdzie”.
Na piskliwe reakcje przeciwników Krzemieniewski nie odpowiedział i zszedł z estrady wśród
owacji całej niemal sali. Teraz
komendant wstał, miał minę niepewną, jakby się coś nie wiodło,
co sam nie bardzo rozumiał i
przeczytał nam depeszę zebranych do Stalina. Była ona ułożona w sposób ostrożny, niezbyt
wiernopoddańczy, widocznie by
nas zbytnio nie zrazić. „Kto jest
za wysłaniem, niech podniesie
rękę”. Na kilkuset obecnych podniosło się kilkanaście rąk. Komendant z ledwie dostrzegalnym
uśmiechem zapytał powtórnie:
„A kto jest przeciwny?”. Oczywiście ani jedna ręka nie poszła
w górę. Teraz z wyraźnym już
uśmiechem oświadczył: „Wniosek o wysłanie telegramu przyjęty jednomyślnie”.
Wyszliśmy z uczuciem niesmaku.
Było już szaro. Pomimo wszystko jednak byliśmy pod wrażeniem mowy Kornijczuka, pełni
nadziei, że Uniwersytet Jana Kazimierza da się uratować, że będziemy mogli go bez uszczerbku
uchronić do wiosny, jako naufragi
in Patriae ereptum monumentum.
W parę tygodni później mieliśmy
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się dowiedzieć, że tego samego dnia, o godzinie dziewiątej
wieczorem, ten sam Kornijczuk
wygłosił drugą mowę, zapewne
równie płomienną, tym razem
na zebraniu ukraińskim, w której
obiecał wykluczenie wszystkich
elementów polskich z Uniwersytetu Lwowskiego. A myśmy ciągle czekali. Mieliśmy wrażenie,
że Przeznaczenie nas prowadzi
w nieznane, a byliśmy ciekawi
niezmiernie. Muszę przyznać, że
u mnie na przykład ta ciekawość
historyka, przed którym nagle
otwiera się możliwość zetknięcia
się z jednym z głównych ruchów
współczesnych, przeważała nade
wszystko. Jeśli już tak się stać
musiało, że kraj cały na szereg
miesięcy - aż do wiosny - utracił
niepodległość, to byłam zadowolona, że się znalazłam po stronie
sowieckiej. To doświadczenie
było na pewno ciekawsze, poza
tym przecież pojęcie godności
ludzkiej, która tworzy podstawę
naszego wewnętrznego bytu, zajmuje duże miejsce w teorii komunizmu, a przez Hitlera zostało
przekreślone i zastąpione zoologicznym kultem rasy.
Wiadomości, jakie nas dochodziły „z tamtej strony”, zdawały
się to potwierdzać. Słyszeliśmy
z radia o masowych rozstrzeliwaniach w naszych prowincjach
zachodnich, dowiedzieliśmy się
wreszcie o aresztowaniu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i o ich wywiezieniu
do obozu koncentracyjnego. Ta
ostatnia wiadomość oczywiście
podziałała na nas jak piorun. Za
nią płynęły już bez przerwy audycje radiowe o rozbiciu wszelkich
ośrodków kulturalnych, o metodycznym niszczeniu bibliotek
i archiwów, wszystkich śladów
naszej przeszłości historycznej.
Choć łudziliśmy się jeszcze nadzieją, że to nie może być wszystko prawdą, że choć część tych
wiadomości należy kłaść na karb
propagandy antyhitlerowskiej, to
jednak w przeciwieństwie do tego
przyznać było trzeba, że Sowieci
okazywali poszanowanie dla nauki i kultury, które zapewne pozwoli wiele uratować. Wrażenie
to jeszcze się utrwaliło, gdy uniwersytet został naprawdę otwarty. „Wszyscy mają wykładać
normalnie”, brzmiało polecenie.
Zabraliśmy się więc do roboty,
jak gdyby nigdy nic. Wykładałam
i ja. Zespół słuchaczy był dość
osobliwy. Polskiej młodzieży
męskiej nie było ani śladu, ukrywała się, uczniowie przychodzili
pojedynczo do naszych mieszkań
po książki i po wskazówki do dalszej pracy. Na wykłady chodziły
dawne słuchaczki, które twierdziły, że godziny spędzone ze mną
ułatwiały im jakoś przetrwanie,
oraz słuchacze nowi, narodowości niepolskich, przysłani przez
nowe władze. Ponieważ, według
dawnego planu, wykładałam najspokojniej w świecie malarstwo
sieneńskie XIV wieku, biedni ci
przybysze odsiadywali godziny
bezradnie, wpatrzeni nie w przezrocza na ekranie, tylko w pustkę
gdzieś przed siebie. A przycho-

dzić musieli, bo kontrolowano
nas wszystkich ściśle. Nieraz zasypiali i akompaniowali mojemu
wykładowi rytmicznym chrapaniem, podczas gdy ja starałam się
tłumaczyć, kim był Simone Martini, przyjaciel Petrarki...
Rządy na uniwersytecie sprawował rektor Longchamps, jeszcze
w poprzednim roku akademickim
legalnie wybrany, aż go pewnego
dnia zwolnił następca, profesor
Uniwersytetu Kijowskiego, Marczenko. Mówił wszystkim, że
jest synem i wnukiem wyrobnika,
zresztą nikt się wiele od niego
nie dowiedział, bo nie był mądry,
czego nie można było powiedzieć
o jego nieodstępnym towarzyszu
Łewczence. Ten ostatni był „komisarzem politycznym” uniwersytetu, nie bardzo wiedzieliśmy,
co to jest, ale nazwa nam się nie
podobała. Towarzysz Łewczenko
też się zainteresował nami żywo,
aczkolwiek nigdy w sposób natrętny. Otrzymaliśmy formularze
do wypełnienia, coś w rodzaju
curriculum vitae. Dwie rubryki były w tym naprawdę ważne, pochodzenie społeczne oraz
ilość zrobionych wynalazków.
To ostatnie trochę nas zdziwiło.
Starałam się wytłumaczyć sekretarce Łewczenki, że humanista, a
szczególnie historyk, nie uważa,
aby celem jego badań naukowych
był właśnie wynalazek. Popatrzyła na mnie ze zdziwieniem i powiedziała tonem pobłażliwym:
„No, to trudno, towarzyszko, jeśliście ani jednego wynalazku nie
zrobiła, to trzeba to napisać”.
Tenże Łewczenko kazał nam też
założyć kooperatywę dla stałych
pracowników uniwersytetu, od
profesorów do woźnych. Gdy po
paru tygodniach w tym konsumie zabrakło żywności, zażądał
komisarz wykluczenia woźnych.
Na oświadczenie, że takie postępowanie nie odpowiada naszemu
poczuciu społecznemu, Łewczenko odpowiedział zniecierpliwiony:
„Bo też u was jest ta jakaś równość, u nas tego nie ma”.
Tymczasem powstawały ciągle,
i jakby niepostrzeżenie, coraz
to nowe katedry dla fachów nowych, dla darwinizmu, leninizmu, stalinizmu i inne. Katedry
te obsadzane były zawsze przybyszami z Kijowa. Pewnego dnia
medycyna została wyłączona
jako „Medinstytut” samodzielny, co oczywiście znów znacznie
uszczupliło grono profesorów
polskich na uniwersytecie. W tym
samym czasie zlikwidowano też
szereg katedr, jedną po drugiej
w pewnych odstępach - były to
katedry prawnicze i humanistyczne. Z Wydziału Prawa nie zostało
wkrótce nic zupełnie, a grono nasze topniało z każdym dniem.
Z początkiem zimy przyjechała z
wizytą grupa profesorów z Moskwy. Zachowywali się poważnie i rzeczowo, niektórzy nawet
zdradzali częściową znajomość
form cywilizowanych. Do spraw
Wydziału Historycznego przyjechał profesor Gatkin. Zamówił i
mnie na rozmowę do dziekanatu.
Wymiana myśli napotykała jed-

nak poważne trudności techniczne, gdyż mój interlokutor, profesor historii Niemiec, nie władał
w ogóle żadnym językiem poza
rosyjskim. Ponieważ zadawał mi
ciągle pytania co do moich studiów i specjalności, a odpowiedzi
w żadnym języku nie rozumiał, z
rozpaczy zaczęłam mówić do niego strzępami łaciny. Teraz Moskal
bardzo głową kiwał, i choć sam
słowa po łacinie nie powiedział,
dalszych pytań jednak zaniechał.
Podczas tej „rozmowy” wszedł
profesor Kuryłowicz. Gdy usłyszał mnie mówiącą do Moskala strzępami łaciny, wycofał się
błyskawicznie, nie mogąc opanować wesołości. Wreszcie Gatkin
oświadczył po rosyjsku, że cały
wydział, szczególnie grupa archeologii i historii sztuki, musi
być bardzo rozbudowany, bo brak
jest muzeologów, i że mam jak
najprędzej pojechać zwiedzić Ermitaż. Na tym się skończyło. Gdy
w parę dni potem profesorowie
rosyjscy wyjeżdżali, pożegnali
się z naszymi, prosząc z naciskiem, żeby na wypadek jakichkolwiek trudności zwrócić się do
nich. Skąd miały się wyłonić owe
trudności, zaczęło się pokazywać
nieomal bezpośrednio po ich wyjeździe. Już w czasie ich bytności
można było wyczuć dość duże
napięcie między nimi, a napływającymi ciągle profesorami kijowskimi. Ci ostatni, póki Moskale
byli we Lwowie, rozumieli doskonale po polsku. Delegacja moskiewska bowiem ciągle podkreślała, że ich nic nie obchodzi ani
narodowość profesora, ani język
wykładu. Po wyjeździe kolegów
do Moskwy kijowianie natychmiast zapomnieli po polsku, ani
słowa już zrozumieć nie mogli.
Równocześnie nacisk w sprawie
wykładów w języku ukraińskim
stał się prawie przymusem. Minimalna była liczba profesorów
i docentów, wśród nich byłam
i ja, do których nigdy nie przystąpiono z żądaniem wykładania
po ukraińsku. Urządzono kursy
tego języka. Słabsi ulegali, wielu
zaś - pomimo wszystko i wbrew
wszystkiemu - nadal wykładało
po polsku.
Gdzieś w lutym 1940 roku zjawił się nowy dziekan naszego
Wydziału Historycznego, prof.
Brachyneć. W futrzanej czapie,
w butach silnie łojem pachnących, przyjął mnie w dziekanacie
i zlecił mi kurs ogólny pt. „Barok,
renesans, renesans, barok”. Ten
dziwny tytuł najprawdopodobniej
pochodził stąd, że mój nowy szef
nie był pewny, które z tych dwóch
słów należy wymieniać najpierw.
Dowiedziałam się bowiem później, że to jedna z moich uczennic
Ukrainek specjalność moją podała, robiąc dla mego bezpieczeństwa starania, abym dostała wykłady zlecone. Usuwanie bowiem
kogoś, komu Sowieci sami zlecili
kurs, do tego czasu jeszcze nie
miało miejsca. Towarzysz Brachyneć nie znał też podobno liter
łacińskich, w każdym razie nic
nigdy nie przeczytał przez cały
okres swego dziekanatu, co by
było tymi literami napisane. Były
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mu one zresztą zupełnie niepotrzebne, skoro był profesorem leninizmu i stalinizmu. Wraz z usunięciem profesora znikał też jakoś jego zakład. Książki z zakresu filozofii niematerialistycznej i
bardzo wiele innych książek, nie
odnoszących się entuzjastycznie
do naszych wschodnich sąsiadów
(a takich prac było sporo), wędrowały do Prohibitur, natomiast wyszły stamtąd i zostały oddane do
dyspozycji publiczności książki
pornograficzne.
Praca na uniwersytecie chroniła
podwójnie - i osobę, i mieszkanie.
Miałam sposobność przekonać
się o tym w zetknięciu z towarzyszem Pawłyszeńką, kapitanem
Armii Czerwonej. 19 listopada
1939 roku zjawił się bowiem u
mnie oficer sowiecki i zajął jeden pokój. Tłumaczyłam mu, że
przyjęłam już do siebie rodzinę,
której mieszkanie we wrześniu
zniszczyła bomba, a do trzech
pokoi mam prawo jako pracownik uniwersytetu, mieszkając z
wychowanicą (Andzią) i posiadając bibliotekę. Nic nie pomogło.
Wlazł i rozgościł się. Gdy byłam w mieszkaniu siedział mniej
więcej cicho, gdy wychodziłam
- szalał. Pierwszej nocy latał
po pokoju jak opętany, myśmy
obok siedziały z Andzią i czekały, uzbrojone w możliwie duże
patelnie. Wreszcie około drugiej
zaczął przesuwać u siebie wszystkie meble - budował barykadę
przy drzwiach do mojego pokoju.
Widocznie niepokoił go los kilku
lokatorów sowieckich, których w
lwowskich mieszkaniach robotniczych przeprowadzono nocą na
tamten świat. Ten jego manewr
podziałał na nas kojąco, widocznie zaś i jego nerwy się odprężyły, gdyż po chwili usłyszałyśmy
potężne chrapanie. Zasnęłyśmy
więc i my jak kamienie. Rano
przedstawienie zaczęto się na
nowo. Zasięgnąwszy informacji
o mnie u stróża, wpadł do mieszkania i z ogromnym wrzaskiem
zażądał od Andzi moich złotych
mebli, które przed nim ukryłam.
Tłumaczył jej, że on wie dobrze,
że taka „pomieszczyca” przed
wojną miała meble szczerozłote.
On nie taki durny, żeby uwierzyć,
że mieszkała w tych paskudnych
gratach (miałam stare włoskie
meble niepoliturowane), które
teraz pokazuję. Wpadł do mojego pokoju, oglądał bibliotekę,
w której było szczególnie dużo
książek włoskich, i pokazawszy
nieprawdopodobną ilość białych
kłów zaczął wykrzykiwać: „Faszystowska biblioteka!” W tej
samej chwili wróciłam do domu i
weszłam do pokoju. Pawłyszeńko
mi oświadczył:
„Ja was budu aresztowaty”.
„Teraz nie mam czasu” - odpowiedziałam z godnością i powagą. -”Muszę iść na uniwersytet”
Zapytał wtedy, już znacznie ciszej, kiedy będę wolna; umówiliśmy się na trzecią po południu.
Oczywiście nie stawiłam się na
to spotkanie, stawili się natomiast
trzej bracia Andzi, chłopi z na-
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szych stron, obecnie robotnicy
lwowscy. Pawłyszeńko na widok
tych trzech budrysów podobno
zbladł, a oni mu oświadczyli krótko i węzłowato, że jeśli ich siostrze włos z głowy spadnie, to on
będzie miał z nimi do czynienia.
Najmłodszy powiedział mi wieczorem, że mój lokator wygląda
jak „tygrys na malunku”. Definicja była bardzo ścisła.
Wynosiłyśmy w tych dniach z
mieszkania co się dało i składałyśmy u znajomych. Stwierdziłam wówczas, jak bardzo niewygodnie jest cokolwiek posiadać,
wkrótce miałam się dowiedzieć,
że nieposiadanie niczego jest
również niewygodne. Współżycie jednak okazało się zupełnie
niemożliwe. Pawłyszeńko starał
się niszczyć wszystko, z czym nie
umiał się obchodzić; wyrzucił z
kuchni wszystkie bardziej skomplikowane urządzenia. Szczególnie groźną postawę zajął wobec
instalacji wodociągowych. Już
Andzia mnie uprzedziła, że „coś
jest źle, bo on daje nura do klozetu”. Na drugi dzień latał już
za nią z rewolwerem, oskarżając
o sabotaż. Za jej to sprawą bowiem woda po pociągnięciu za
łańcuch nie spływa bez przerwy,
tak że on nigdy nie może nadążyć
z umyciem głowy. Nie było już
w domu chwili spokojnej. Gdy
wychodziłam, nie pozwalałam i
Andzi zostawać w mieszkaniu,
bo niebezpieczeństwo dla młodej
i ładnej dziewczyny wzrastało z
każdą chwilą. Gdyśmy wracały,
zawsze zastawałyśmy jakąś nową
katastrofę.
Postanowiłam więc pójść do
prokuratury wojskowej i podjąć
walkę z moim lokatorem. Przyjaciele moi byli przerażeni. „Jak
pani ten próg przekroczy, nigdy
już pani stamtąd nie wyjdzie!”
Ja zaś nie miałam ochoty czekać,
aż mnie wykończy Pawłyszeńko
i poszłam w towarzystwie Andzi
i moich „sublokatorek” na ulicę
Batorego. Przyjął nas prokurator
i wysłuchał uważnie. Najmądrzej
i najodważniej mówiła Andzia,
która umiała dobrze po ukraińsku. Prokurator kazał nam spisać
w domu protokół i wrócić na drugi dzień. Spisałam więc wszystko, sublokatorki przetłumaczyły na język ukraiński. Na drugi
dzień prokurator znów gadał z
nami i kazał powtórnie wrócić
„zawtra”. Gdyśmy tak szły po raz
piąty, przyjaciele się ze mną żegnali, nieomal jakbym odchodziła
na wieki. Po dokładnym spisaniu
moich personaliów wraz z przedwojennym stanem posiadania kazano nam wrócić do mieszkania,
z tym, że tam otrzymamy odpowiedź. Wieczorem po wykładzie
zastałam u siebie sytuację nową.
Na drzwiach wisiało pismo, że tu
mieszka Profesor Uniwersytetu,
że mu mieszkania zająć nie wolno. Andzia i „sublokatorki” stały
w sieni, na mój widok zaczęły
opowiadać wszystkie równocześnie, że przed chwilą był tu wiceprokurator z Pawłyszeńką, że
ten ostatni był bez broni, oznaki
oficerskie miał zdarte, a na głowie zamiast furażerki miał rodzaj

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
barchanowego hełmu, jak każdy
sołdat. Wiceprokurator kazał mu
zabrać rzeczy i oświadczył osłupiałym niewiastom, że towarzysz
został ukarany za zhańbienie honoru Armii Czerwonej, a „chadziajka” ma już odtąd spokojnie
pracować naukowo. To ostatnie
życzenie niestety spełnić się nie
miało. Już spokój dni najbliższych był poważnie zakłócony
niezliczonymi wizytami znajomych i nieznajomych, którzy
mieli Sowietów w mieszkaniach,
a chcieli koniecznie wiedzieć,
jak to się robi, żeby sobie poszli.
Wizyty, które zaczęły przychodzić po nich, były mniej niewinne. Okres wojskowej okupacji
Lwowa się skończył, władzę objęto NKWD. Atmosfera miasta
zmieniała się z dnia na dzień. Do
osób podejrzanych o „zapatrywania antyrewolucyjne” włazili o
wszystkich godzinach do mieszkań komisarze ubrani po cywilnemu w nowiutkie brązowe kurtki
skórzane lub wojskowi w czapkach z granatowym denkiem. Ze
mną był kłopot szczególny; byłam notoryczną „pomieszczycą”,
a zarazem - dzięki uniwersytetowi - nietykalną, niczym poseł.
Strasznie ich to złościło:
„A szczo wy robyły pered wojnoj?” -pytali z ironią.
„To samo, co teraz, uczyłam
na uniwersytecie, tylko miałam
spokój i mogłam poza tym pisać
książki, a teraz to nawet wykładów nie mogę przygotować, bo
co rano kolbami walicie w moje
drzwi, potem wchodzicie, siedzicie, pytacie, co dzień o to samo,
uniemożliwiacie wszelką pracę, a
przy tym się mówi, że w Sowietach dbają o pracę naukową”.
- „A że wy grafini”.
- „U was to nie wiem, ale w Polsce to nie””
- Jako w Polsze niet?”
- „Konstytucja nie uznawała tytułów”.
Gdy padało święte słowo „konstytucja”, baranieli. Pokazywałam wówczas moje dokumenty i
legitymacje, oczywiście bez tytułu dziedzicznego.
- „Prawilno że nema! Ałe wasz
bat’ko, kto był?”
-”Mój ojciec był mecenasem
sztuki”. Na takie dictum moich
interlokutorów brała rozpacz.
„Chodyte na NKWD”.
Poszłam. Tam się scena powtarzała. Mecenas sztuki bardzo się
przydawał, nikt nie wiedział, co
to za zwierz. Raz jednak się znalazł komisarz, który mu prawie
dał radę. Był to chłop ogromny
w futrzanej czapie. Wyszczerzył
zęby na mnie od ucha do ucha i
powiedział:
„Ale my znamy, że wy grafini z
dida pradida”.
- „Z dziada pradziada to tak, ale w
Polsce to nie, bo konstytucja nie
uznawała tytułów”.
I tak „w koło Macieju”.
Sprawy polityczne też szybko
posuwały się naprzód. Skoro
-wedle Konstytucji - kraj może
tylko sam decydować, czy chce
przynależeć, a raczej prosić o
przyjęcie do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich,

Zachodnia Ukraina miała więc
dość szybko po uwolnieniu wyjawić wolę swego ludu. Został
ogłoszony plebiscyt i kampania
rozpętana. Polskie Radio z Francji nawoływało w imieniu Rządu
do głosowania, ponieważ wszelkie plebiscyty, organizowane
przed zawarciem traktatu pokojowego, są ipso facto nieważne,
Rząd Rzeczypospolitej nie życzy
sobie, aby się którykolwiek z jej
obywateli narażał, nie idąc głosować. Było to przykre bardzo,
ale głosowaliśmy prawie wszyscy. Mnie się udało dzięki fałszywej ortografii mego nazwiska
nie znaleźć siebie na liście i nie
głosować, ale był to przypadek.
Tego dnia wieczorem o jedenastej
(głosować można było do północy) wpadł do mnie patrol milicji
z wielkim krzykiem, uzbrojony
po zęby, z pretensjami do mnie,
dlaczego mój mąż nie głosował.
Oświadczyłam, że za niego nie
odpowiadam, bo wpływu na niego nigdy nie miałam. Irytacja
gości na mego męża wzrastała.
Dopiero gdy zrozumieli, że nie
mogę doprowadzić nieistniejącego człowieka do głosowania, ryknęli śmiechem i poszli.
Później odbyło się głosowanie
drugie. Po wielomilionowym, żywiołowym wyjawieniu się woli
ludu Związek Socjalistycznych
Republik raczył przyjąć tego Beniamina. (W listopadzie 1939 r.
Zachodnia Ukraina została przyłączona do Ukrainy), Zachodnią
Ukrainę do grona rodziny, teraz
trzeba było wybrać jej przedstawicieli. Fotografie kandydatów
wraz z wydrukowanym życiorysem widniały na murach domów. Jednym z głównych przedstawicieli Lwowa był profesor
Studynśkyj, który jako wybitny
badacz literatury ukraińskiej został dla nadzwyczajnych zasług
jeszcze przez Austrię mianowany
profesorem nadzwyczajnym; gdy
zaś w roku 1918 zapanowała wroga mu Polska, zdegradowała go
na profesora zwyczajnego (sic!)
itd., itd. I tym razem Rząd Polski
zajął to samo stanowisko, głosowaliśmy więc wszyscy. Wiem,
że opór tu nie miałby sensu, ale
przyznaję pomimo to, że taki akt
pozostawia po sobie duże poczucie niesmaku. Głosowanie było
tajne, milicjant odprowadził Andzię i mnie za kurtynę do urny i
przypilnował wrzucenia wręczonej nam uprzednio kartki. Wola
ludu objawiła się więc i wola
Konstytucji była spełniona.
Tymczasem robiło się coraz duszniej i coraz ciaśniej wokoło nas.
Dnie były coraz krótsze i coraz
ciemniejsze, zaczęty się silne
mrozy owej wyjątkowo srogiej
zimy, a nam z każdym dniem coraz bardziej ciążyła ta najstraszniejsza na świecie rzecz, jaką jest
niewola. Brnęliśmy w nią coraz
głębiej, tak jak coraz wyżej piętrzyły się przed nami góry brudnego śniegu na ulicach sowieckiego Lwowa. Mnożyły się aresztowania. Brali przede wszystkim
młodzież męską. W Brygidkach
było jej pełno, poza tym chłopcy
znikali gdzieś bez śladu. Poszli

wpierw młodziutcy za śpiewanie
patriotycznych pieśni w szkole.
Znikli - i wtedy po raz pierwszy
gruchnęła między nami pogłoska
złowroga, padło po raz pierwszy
zdanie: „Wywieźli ich do Rosji”.
Powtarzały się sceny z opowiadania Sobolewskiego z III części
Dziadów - słowo w słowo - z tą
tylko różnicą, że tym razem pojechało tych dzieci bardzo dużo.
Później poczęli znikać i dorośli,
i tych było niemało. Znikali bez
śladu, tylko wzdłuż toru kolejowego znajdowano kartki: „Wywożą nas do Rosji. Zaklinamy
was, upominajcie się o nas po
wojnie” i szereg podpisów. Profesorów nie brali. W pierwszych
dniach tylko znikli Leon Kozłowski, Stanisław Grabski i Ludwik
Dworzak, prokurator w procesach
komunistycznych, od tego czasu
był spokój. Za to wśród inteligencji były aresztowania liczne,
nie mówiąc o oficerach, których
zabrali zaraz po kapitulacji, a których wielka część dawała znać o
sobie z Kozielska i ze Starobielska. Cieszyliśmy się, że są razem
w grupach, łatwiej im będzie
przetrwać...
Wywozili też szczególnie nam
drogich. Raz w niedzielę zabrał
mnie ze sobą jeden z naszych
asystentów, wzięliśmy prowiant
i poszliśmy do dawnego szpitala Ubezpieczalni, do rannych
wojskowych, którzy tam jeszcze
leżeli. Moskale pozwalali na ich
odwiedzanie, notowali zaś odwiedzających i kręcili się między łóżkami, przysłuchując się naszym
rozmowom. Wynędzniali i zagłodzeni lwowianie tam byli i przynosili rannym to wszystko, czego
sami nie mieli. Wiadomo było, że
ci ludzie, jeśli wyzdrowieją, będą
wywiezieni w nieznane, ale tymczasem niech czują, że jeszcze są
we Lwowie. Z jednej z sal prowadziły drzwi do małego pokoju.
Chorzy i odwiedzający zwracali
z widoczną uwagą oczy ku tym
drzwiom, gdy się tylko otwierały.
Tam niczego nie trzeba, ma
wszystko, stan był ciężki, teraz
już lepiej. Na pewno go już prędko wywiozą, na to rady nie ma”,
szepnął mi mój towarzysz. Wtem
musiał się spostrzec, że się nie
orientuję, o kim mowa, bo dodał:
„Tam leży generał Władysław
Anders”.
Tymczasem zmieniało się i zewnętrzne oblicze miasta. Polskie
nazwy ulic zastąpiono ukraińskimi, znikły polskie szyldy na
sklepach i przedsiębiorstwach.
Polscy właściciele tych instytucji
siedzieli wywłaszczeni w jednym
pokoju swych dawnych mieszkań
i tak samo jak eks właściciele
kamienic - czekali. Gdy im poza
nieruchomościami zabierano i ruchomości, tj. urządzenia mieszkania, a oni się upominali, że wedle
brzmienia Konstytucji mają do
tych rzeczy prawo, otrzymywali
wyczerpującą odpowiedź: „Konstytucję stosujemy tam, gdzie już
jest porządek, tutaj dopiero musimy zrobić porządek, potem wprowadzimy w życie Konstytucję”.
Po takim oświadczeniu ludzie
czekali dalej, aż się miało spełnić
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ich przeznaczenie.
Z wolnych zawodów najlepiej
wiodło się z początku lekarzom.
Mieszkania ich były nietykalne.
Leczyli się u nich Sowieci, w
szczególności dzieci sowieckie,
które były wielokrotnie w stanie
fatalnym. Wśród nich było wyjątkowo dużo wypadków gruźlicy kości. Dzieci zdrowe też były
dziwnie niedziecinne. Chodziły
po ulicach poważne i blade - nie
śmiały się nigdy i nigdy nie biegały, bezgraniczny smutek przemawiał z ich dużych oczu, rezygnacja i jakby beznadziejne zmęczenie. Z początku wystawały
przed sklepami i patrzała - nawet
wtedy im się oczy nie śmiały. Ale
na wystawach sklepowych robiło
się pusto, towarów nie było, na
ich miejscu stawał portret Stalina.
Tylko w antykwariatach było i
oraz ciaśniej, rzeczy coraz ładniejsze tam wypływały - to Lwów
wyprzedawał swoją tradycję i
swoją kulturę, żeby żyć. A o to
było właśnie najtrudniej. Nie
tylko żywności, ale i wszelkiego
rodzaju towarów trzeba było szukać poza sklepami. Pierwszym
tego rodzaju targiem stal się pasaż Mikolascha w samym sercu
miasta. Chodziłam tam regularnie i spędzałam tam dużo czasu.
Kupowałam bowiem lekarstwa,
zastrzyki, watę, ligninę i wszelkiego rodzaju opatrunki. Zdawało mi się, że to jest pierwsze, co
robić należy, aby przygotować się
na tę wiosnę, „obfitą we zdarzenia”...(Cytat pochodzi z XI księgi
(„Rok 1812”) Pana Tadeusza A.
Mickiewicza („O wiosno! Kto cię
widział wtenczas w, naszym kraju
[...] obfita we zdarzenia, nadzieję
brzemienna...)
Kupowałam od nieprawdopodobnych handlarzy ten towar,
widocznie porwany z aptek przed
ich upaństwowieniem. Składałam
te skarby u siebie i u znajomych i
zdawało mi się, że się jeszcze na
coś przydaję. Chodziło mi oczywiście o zupełną tajność tej sprawy. Toteż byłam zła, gdy raz porządkowałam u siebie dużą ilość
rozłożonych po dywanie opatrunków, w czym mi pomagała bliska
znajoma, Jadwiga Horodyska,
rzeźbiarka, a weszła w tej chwili
przyjaciółka tej ostatniej, Renia
Komorowska, żona pułkownika.
Irytowało mnie, że ta nieznana mi
prawie osoba to wszystko widzi i
zapewne przy sobie nie zachowa.
Po paru miesiącach milicja poczęła zbytnio się interesować
pasażem, dwukrotnie zamknęła
wszystkich, których tam zastała,
przenieśliśmy się więc za gmach
Skarbkowski, na żydowskie
przedmieście Lwowa. Tam na dużym placu, wśród niesamowitych
mas śniegu i błota, wśród nieprzebranych tłumów wszelkiego
rodzaju szumowin i ludzi cywilizowanych, kupowało się i sprzedawało absolutnie wszystko,
czego było i czego nie było potrzeba. Były tam i meble, i części
samochodów i wszelkich innych
maszyn, i czarna giełda na dolary,
i obrazy, i firanki, i kołdry, koce,
prześcieradła, poduszki nowe
i stare, fenomenalnie brudne,
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spodnie męskie nowe i przenoszone, całe i podarte, cerowane i
niecerowane, były wszystkie inne
części garderoby męskiej i damskiej, od sukien wieczorowych do
kwiecistych barchanowych szlafroków, były klucze i gwoździe,
była porcelana cała i nadbita, guziki i szpilki, srebra prawdziwe i
nieprawdziwe, instrumenty lekarskie i muzyczne oraz tłumaczenia
romansów kryminalnych Wellsa.
To wszystko się sprzedawało i
kupowało wśród niezmiernego
wrzasku i ścisku.
Gdy się tylko pokazywałam,
moi dostawcy środków opatrunkowych zaraz zjawiali się przy
mnie. Nazywali mnie doktorką
i radzili mi sprzedawać chorym
ten towar bardzo drogo, bo go już
wkrótce nie będzie. Tymczasem
inny handlarz sprzedawał koło
mnie kajdanki, zupełnie nowe,
które szerokim rzędem zwisały
mu z ramienia, a obok na jednej
z bud widniało żółte kółko gumowe dla chorego z przetkniętą
przez środek mandoliną. Tę martwą naturę zapamiętałam sobie
przez te długie lata. Patrzałam na
to wszystko i przerażenie mnie
ogarniało na widok tego kawałka Azji, który spadł na Lwów. Tu
było tak tragicznie widoczne, że
się do nas wdarł Wschód i że nas
zalewa.
Wszelkim zresztą tego rodzaju
wyprawom w celach handlowych
i inwestycyjnych położyło kres
zarządzenie sowieckie z 21 grudnia 1939 roku, unieważniające
walutę polską. Z godziny na godzinę stanęliśmy wszyscy wobec
niczego.
Szok był silny, zdenerwowanie
w mieście ogromne. Ludzie, nie
wiedząc o niczym, wchodzili do
sklepów i żądali towarów. Na
zapytanie kupca, czy mają ruble,
bo złote już nie istnieją, osłupieli,
trzeba ich było ze sklepu wyprosić. Inni wsiadali do tramwaju;
gdy chcieli płacić, a nie mieli
sowieckich pieniędzy, konduktor zatrzymywał tramwaj i kazał
wysiadać. Nikt nic nie rozumiał.
„Gdzie i po jakim kursie wymienia się złote na ruble?” „Po
żadnym i nigdzie, złote są nieważne”. Minimalna liczba Polaków we Lwowie miała wówczas
ruble, trzeba było na to pracować
u Sowietów. Przez Święta Bożego Narodzenia sytuacja była rozpaczliwa; potem się do pewnego
stopnia poprawiła, dzięki czarnej
giełdzie. Żydzi kupowali złote,
ważne jeszcze „po tamtej stronie”
u Niemca, i dawali za dużą ilość
złotych bardzo małą ilość rubli.
Święta były więc ciężkie, nie tylko z braku pieniędzy, ale więcej
jeszcze - z zupełnego braku wiadomości politycznych. Ta panująca na całym świecie cisza przygnębiała nas pomimo wszystko,
pomimo żeśmy nie wątpili, że
to przecież już „nie może być
długo”. Napełniała nas nadzieją obecność generała Weyganda
na Wschodzie, wierzyliśmy, że
z wiosną alianci i ci z Bliskiego
Wschodu ruszą na Niemców, no
i oczywiście bolszewicy wów-
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czas „automatycznie wyjdą stąd”.
Zdarzali się tacy, którzy twierdzili, że to może potrwać trochę
dłużej, ale myśmy ani chwilę
nie wątpili... Ponieważ dobrych
wiadomości nie było, sypały się
proroctwa najwspanialsze, kolportowane z ust do ust lub, co
gorsza, wielekroć przepisywane, chowane po mieszkaniach,
aby później przy rewizjach stać
się materiałem wielce obciążającym. Na pierwszym miejscu stała
przepowiednia rymowana, która
wprawdzie mówiła o wojnie czteroletniej, co czasem niepokoiło
głosicieli przepowiedni, ale przecież nie znaczyło to, aby wojna w
Europie, a szczególnie w Polsce,
gdzie się zaczęła, miała trwać tak
długo, a to proroctwo obiecywało, że „krzyż splugawiony razem
z młotem padnie” i że Polska będzie od morza do morza. W okresie zimowym szczególne wzięcie
miało rzekome proroctwo św.
Andrzeja Boboli, który obiecywał, że Rosjanie wyjdą z Polski
7 czy 9 stycznia, o czym głośno
mówiły dzieci w szkołach i potem
je za to aresztowano. Wernyhora
też nas niepokoił coraz to nowymi objawieniami. Walka z proroctwami była ciężka, bo ludzie
ich używali jako narkotyków, od
których, jak wiadomo, trudno
odzwyczaić kogokolwiek. Wojna
Finlandii z Sowietami” również
napełniała wszystkich nadzieją
i wiarą w jakąś urojoną słabość
Rosji, za to kapitulacja i koniec
tego epizodu wywołały ogromne
przygnębienie.
A wiadomości z tamtej strony
Sanu były hiobowe. Radio ciągle donosiło o coraz to nowych
wysiedleniach ludności polskiej
z Pomorza i z Poznańskiego do
Generalnej Guberni, jak Niemcy nazwali tę część Polski. Rok
1940 rozpoczął się dla mnie pod
znakiem nowym. Drugiego stycznia złożyłam przysięgę wojskową, jako członek ZWZ - Związku Walki Zbrojnej. Od dawna
pragnęłam należeć do organizacji wojskowej, lecz decyzja się
opóźniała, bo związki tajne wyrastały spod ziemi jak grzyby po
deszczu, ale wiele z nich nosiło
wyraźne piętno partyjniactwa.
Dopiero gdy mi się udało wreszcie stwierdzić, że jest organizacja
wojskowa, która podlega Naczelnemu Dowództwu we Francji,
rozpoczęłam starania o przyjęcie,
uwieńczone złożeniem przysięgi
na krucyfiks, 2 stycznia, na ręce
pułkownika Władysława Żebrowskiego. Od tego dnia przez
póltrzecia roku wszystkie moje
myśli i uczucia koncentrowały
się wokoło treści tej przysięgi.
Myślę, że kto pracował w konspiracji, jeśli nie było mu dane dokonać wielkich czynów, przyzna,
że niejednemu z nas data ona więcej niż my jej. Była nam ciągłym
źródłem sil do przetrwania. Stałe
niebezpieczeństwo wytwarza atmosferę, w której większość Polaków czuje się dobrze; za to nie
odpowiadamy, odwaga nie jest
zasługą. Poza tym każdy z nas
zawdzięcza jej wzniosłe, wielkie
chwile; dała nam też przyjaźnie

zahartowane w ogniu. Ale konspiracja ma i drugą stronę. W
założeniu swoim jest, a raczej
powinna być, przedsięwzięciem
krótkotrwałym. Po wysiłku przygotowawczym,
wymagającym
sprytu i ostrożności, powinien
przyjść czyn, sukces, który daje
odwaga. A tymczasem konspiracja Armii Krajowej trwała tyle
lat! Tym samym wyrabiała w ludziach i wiele stron ujemnych.
Próżność, jedno z największych
niebezpieczeństw ludzkości, zawsze trafia na podatny grunt tam,
gdzie się można czymś pochwalić, o czym nikt inny nie wie. Ta
próżność, chełpliwa zresztą, sprowadziła na nas wiele nieszczęść.
Poza tym inne niebezpieczeństwo - pochopnych sądów, tak
dodatnich, jak ujemnych - było
w tych warunkach bardzo duże,
szczególnie przy krańcowym
usposobieniu naszym, lubującym
się w nominacjach na bohaterów
lub na zdrajców. Przede wszystkim zaś wypaczały się charaktery słabsze i przyzwyczaiły do
ciągłego kłamstwa, do ciągłej
nieszczerości, do nieufności wzajemnej. Przyzwyczaiły się też - a
to u młodych stanowi niebezpieczeństwo ogromne - do zupełnie
nieregularnych zajęć, do utraty
nieraz dziewięciu tygodni na czekanie. Odpadał obowiązek stałego, zdyscyplinowanego wysiłku i
ciągłości pracy, tej podstawy każdego charakteru, który w jakimkolwiek okresie życia nie chce się
wypaczyć. Tacy konspiratorzy w
przyszłości zapewne więcej będą
mówić o sobie od tamtych, którzy
się poprzez te wszystkie lata tułali, bez nazwiska, bez imienia, bez
dachu nad głową, szczuci przez
wroga jednego i drugiego, dniami i nocami, często bez strawy i
prawie bez odzieży, po lasach i po
brudnych lochach piwnicznych, a
dokonali czynów godnych homeryckiej epopei.
Ale wówczas, owego 2 stycznia
1940 roku, pojęcia o tym wszystkim nie miałam. Wiedziałam tylko, że jestem przyjęta i że będę
pracować. Na razie roboty nie
było prawie żadnej, zestawiałam
biuletyny radiowe, co parę dni
odbywały się u mnie zebrania
oficerów, to odprawy, to narady i
pertraktacje z innymi grupami. Z
ludzkich spotkań owych dni pozostał mi w pamięci i sercu jeden
człowiek. Nie był zawodowym
wojskowym. Ze wszystkich, z
którymi miałam wówczas do
czynienia, miał wolę najsilniejszą i najbardziej twardą, najbardziej zimną i roztropną zarazem;
był to proboszcz kościoła św.
Marii Magdaleny, ksiądz Włodzimierz Cieński. Jemu się teraz
zwierzyłam z własnej reakcji dla
mnie samej niezrozumiałej a bardzo silnej. Na odprawy w moim
mieszkaniu przychodził wysoki
major „Kornel”, którego widok
za każdym razem wywoływał on
mnie gwałtowny wstręt, pomieszany z ordynarnym strachem,
z trudem podawałam mu rękę.
Gdy zresztą dziś po latach o początkach tej naszej konspiracji
myślę, to mi bieleje włos. Owe

zebrania stale powtarzały się w
tym samym miejscu, u osoby notorycznie przez swe pochodzenie
narażonej, w mieszkaniu, które
nie miało drugiego kuchennego
wyjścia, a było ciągle nawiedzane
przez władze, o czym oczywiście
regularnie meldowałam przełożonym. Nie dość na tym. Pułkownik Żebrowski wkrótce u mnie
zamieszkał, a zebrania odbywały
się nadal!
Wspominając to wszystko, dochodzę do przekonania, że chyba szczęście, które mieliśmy,
nie świadczy zbyt chwalebnie o
naszym rozumie! W tym czasie
zaczynaliśmy powoli poznawać
pewne aspekty polityczne naszej
sytuacji. Konstytucja daje republikom Związku dość dużą autonomię. Moskwa (przynajmniej
nominalnie) rezerwuje sobie tylko politykę zagraniczną, sprawy
wojskowe oraz oczywiście sprawy „bezpieczeństwa rewolucji”.
Resztę pozostawia „sojuszniczym
rządom”, w naszym wypadku Kijowowi. Toteż odczuwaliśmy
ciągle i na każdym kroku, że w
życiu codziennym rządzi nami nie
Moskwa, lecz Kijów, że mamy
do czynienia nie z Rosją, tylko z
problemami naszego tragicznego
XVII wieku, z chmielnicczyzną.
Od Wschodu zalała ziemie nasze, jak za Władysława IV, nieukształtowana społecznie dzicz
i walczyła z nami w imię haseł
społecznych wypływających w
bardzo dużej części z kompleksu
niższości, z nienawiści dla kultury, której najeźdźca nie posiadał.
Ponieważ ta kultura była polska,
trzeba było niszczyć wszystko, co
polskie. Mieliśmy, o ile chodziło
o sprawy powszednie, o wiele
częściej do czynienia we Lwowie
z prostym i nieraz bardzo prostackim nacjonalizmem ukraińskim
niż z komunizmem i imperializmem rosyjskim, który się „do
spraw drobnych nie mieszał”. Z
drugiej strony ten imperializm,
z Moskwy idący, obiecywał nam
(głównie przez radio) nieraz w
słowach zupełnie jasnych, że czas
jest niedaleki, gdy Rosja zdobędzie wszystkie ziemie polskie, że
zniknie wtedy granica, „która was
teraz tak boli”.
Rosjanie też mieli przed wojną
wielką własną naukę i kulturę.
Zginęły one w morzu krwi. Naukę
w niektórych działach zdołano
odbudować, w przeciwieństwie
do kultury, bo bez tradycji kultury nie ma. Moskale o tym wszystkim wiedzą doskonale, dlatego
ludzi nauki otaczają szacunkiem,
o ile są absolutnie pewni, że wyniki ich badań nie sprzeciwią się
nigdy i nigdzie ani koncepcjom
klasowym, ani filozofii materialistycznej, ani imperialistycznym
założeniom Rosji. Tymczasem
zaś byliśmy na uniwersytecie
świadkami walki Kijowa z Moskwą o rzecz symboliczną i tym
samym ważną, o nazwę uniwersytetu. Poszło właściwie o jedno
słowo. Kijów zwrócił się do Moskwy o zatwierdzenie następującej nazwy: Ukraiński Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franko.
Moskwa zgodziła się po skreśle-
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niu słowa: ukraiński. Nie miała
nic przeciwko dedykowaniu uniwersytetu poecie ukraińskiemu,
ale sama uczelnia nie miała mieć
przymiotnika narodowościowego. Ukazały się więc wszędzie
napisy i ogłoszenia Uniwersytetu
Lwowskiego im. Iwana Franko.
Wiedzieliśmy jednak, że Ukraińcy nie dali za wygraną, że ten
„zdekompletowany” napis ciągle ich drażnił. Rzecz poszła po
raz drugi do Moskwy, z silnym
poparciem wpływowych towarzyszy. Wreszcie pewnego dnia
ukazały się przy wejściu na Uniwersytet dwie duże tablice barwy
purpurowej, z pełnym napisem,
na jednej w języku rosyjskim, a
na drugiej, raczej na pierwszej,
w ukraińskim. Kijów zwyciężył
na Ukraińskim Uniwersytecie
Lwowskim imienia Iwana Franko.
Kijów jednak miał jeszcze i inne
trudności. Początkowo liczył na
bezwzględne poparcie miejscowej ludności ukraińskiej i jej inteligencji. Po krótkim czasie zaś
okazało się, że różnice między
naszymi ludźmi, którzy jeszcze
tak niedawno - do pierwszej wojny światowej - nazywali się Rusinami, a ludnością Kijowszczyzny
były po prostu przepastne. Z Zaporoża na Ruś Czerwoną jest droga daleka a 700 lat sąsiedztwa z
kulturą zachodnią zatrzeć się nie
da. Ludzie wychowani z dziada
pradziada w atmosferze kulturalnej polskiej, choć politycznie
wrogo wobec nas usposobieni, z
rozterką nieraz do nas przychodzili i wprost przyznawali, że ta
Ukraina która nagle nimi zawładnęła, jest czymś niewymownie
dzikim, wskroś im obcym.
Takie rozmowy budziły w nas
wówczas najlepsze na przyszłość
nadzieje na zgodę i porozumienie. l łudziliśmy się też co do
innych wewnętrznych trudności
sowieckich. Niektórzy bardziej
cywilizowani oficerowie Armii
Czerwonej, szczególnie rodowici Rosjanie, nie kryli się często przed gospodarzami swych
mieszkań ze swoją bardzo żywą
antypatią, a nawet pogardą dla
NKWD i jego metod. Szczególnie silnie wyrażał się ich skrajny
antysemityzm w stosunku do Żydów, przeważających ilościowo
w tej instytucji. Zdawało się nam,
że są to zasadnicze już rysy w
gmachu Moskwy. Zadziwiła nas
rosnąca z każdym dniem dokładność ewidencji obywateli, ich
pochodzenia społecznego i ich
zajęć. Wyjątek stanowili jedynie
uchodźcy „z tamtej strony”, których wprawdzie zarejestrowano,
na razie jednak pozostawiono w
spokoju. Było ich zresztą coraz
mniej.
h t t p s : / / w w w. t a n i a k s i a z k a .
pl/wspomnienia-wojennelanckoronskiej-karolinalanckoronska-p-108043.html
https://www.historiaposzukaj.pl/
wiedza,osoby,717,osoba_karolina_lanckoronska.html
C.d.n
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Moje Kresy – Bogumiła Tymorek cz.3
Eugeniusz Szewczuk

/ Rożyszcze 1938, rodzeństwa - Stanisław i Bogumiła Prorok oraz Janina i Michał Tymorek

Na początku lat trzydziestych
panował straszny głód, nie tylko na dalekiej, stepowej Ukrainie, my też biedowaliśmy.
Osobie dorosłej bardzo trudno
było znaleźć pracę. Aby przeżyć czepiano się każdej pracy.
Bez względu na zarobki, czy
też uciążliwości, aby tylko zdobyć parę groszy na chleb. Brat
Antoni był przy wojsku, Stanisław wobec braku innego zajęcia najczęściej pasł krowy, ale z

Kazimierzem wykorzystali okazję i zatrudnili się przy budowie
drogi Łuck – Kowel. Wyjeżdżali do pracy na cały tydzień, w
domu byli tylko w niedzielę, bo
jak nakazuję przykazanie boskie
– dzień święty święcić. Wracali
późno w sobotni wieczór przywożąc za zarobione tam pieniądze różne produkty spożywcze,
abyśmy mieli co jeść przez cały
następny tydzień. Pamiętam,
razu pewnego przywieźli 6 bo-

chenków chleba. Mama nie czekając aż ktoś spróbuje chleba
skubnąć, zamknęła go w kufrze,
nosząc cały czas przy sobie ciężki żelazny klucz. Wyciągnęła jeden z nich dopiero wtedy, gdy
wszyscy zasiedli do wspólnej
wieczerzy. Chleb był świętością
w naszym domu. Zanim mama
rozpoczęła jego krojenie, robiła nożem znak krzyża i dopiero
wtedy przystępowała do jego
krojenia. Każdy nawet najmniejszy kawałek chleba, który spadł
na ziemię, po podniesieniu musiał być ucałowany i zjedzony.
Nie mógł się zmarnować nawet
najmniejszy okruch. Bywało i
tak, że przymieraliśmy głodem.
Dochodziło niejednokrotnie do
małej bijatyki na pięści pomiędzy mną z najmłodszym Mietkiem w przypadku znalezienia
paru kartofelków, czy czegoś innego nadającego się do natychmiastowego zjedzenia. Ziemia
wołyńska należała do najbardziej zacofanych, zapóźnionych
cywilizacyjnie i zniszczonych
przez wojnę regionów kraju.
Władze Rzeczpospolitej starały
się nadrabiać dystans, jaki dzielił Wołyń od pozostałych. Na
początku skoncentrowano się
przede wszystkim na odbudowie
zniszczeń wojennych i odrabianie zapóźnień cywilizacyjnych.
Zaczęto brukowanie ulic w miastach i przystąpiono do budowy
linii kolejowej, łączącej Łuck
przez Stojanów ze Lwowem.
Przystąpiono do budowy następnego połączenia kolejowego
Wołynia z Galicją z Kowla przez
Włodzimierz do Sokala. Kryzys
gospodarczy spowodował jednak zahamowanie inwestycji.
Na dużą skalę wznowiono je dopiero w 1935 roku. W ich wyniku Wołyń zamienił się w gigantyczny plac budowy, w wyniku
czego moi bracia mogli znaleźć

/ 1935 Budowa drogi Łuck-Kowel,brat Bogumiły Stanisław (siedzi k.roweru)

pracę przy budowie drogi do
Łucka. W 1939 roku w Łucku
przystąpiono do wznoszenia
sześciu budynków, które miały
być oddane do użytku w 1940
roku, niestety pożoga wojenna
odmieniła te plany. Rozwinęła
się też na Wołyniu prywatna komunikacja autobusowa. W 1938
r. było już 14 firm, które obsługiwały linie o długości prawie
1500 kilometrów. II Rzeczpospolita zdobyła się na ogromny
wysiłek, by objąć jak najwięcej
dzieci obowiązkiem szkolnym.
O ile w 1924 roku do szkół powszechnych uczęszczało bardzo
mało dzieci, to w 1938 roku
obowiązek szkolny realizowało
już ponad 70 procent wszystkich
dzieci.
Jak wspominałam opuściłam domowe pielesze na jesieni w 1938
roku, wychodząc za mąż za
Michała Tymorka z Krzemieńca Starego. Zamieszkaliśmy z
męża mamą – Marią w jej starej
walącej się już chałupie. Michał
za wiele pracy nie miał, gospodarka była mała i nie przynosiła dochodu. Mąż był jedynym
chłopakiem pośród 7 swoich
sióstr. Z czasem siostry powychodziły za mąż w poszukiwaniu szczęścia i lepszego życia.
Jedna z nich wyjechała nawet za
chlebem do Argentyny. Z pewnością jej potomkowie do dnia
dzisiejszego tam zamieszkują.
Obecnie żadna z sióstr męża już
nie żyje, pozostały dzieci, wnuki i prawnuki po dawnym nazwisku rodowym – Tymorek. W
naszej młodej rodzinie przyszła
na świat córka Walentyna. Co
raz częściej wokół mówiono, że
niebawem wybuchnie wojna z
Niemcami. Tak też się stało, pod
koniec sierpnia 1939 roku ogłoszono powszechną mobilizację,
brat Mieczysław musiał stawić
się w jednostce wojskowej w
Łucku. Brał udział w kampanii
wrześniowej 1939 roku przeciwko Niemcom. Zginął razem
z trzema innymi kolegami w
bronionym budynku, który trafił niemiecki pocisk artyleryjski. 17 września przez kolonię
Francuzy przemieszczali się w
kierunku zachodnim sowieccy
żołnierze na swych malutkich
konikach. Byli bardzo zmęczeni, brudni, buty obszarpane,
wyglądali strasznie. Poza tym
widać było, że byli bardzo głodni, zrywali każdy owoc z drzew
rosnących przy drodze idącej na
Kowel. Gdy częstowaliśmy ich
naszymi owocami, odmawiali, żaden z nich nawet ręki nie
wyciągnął. Może obawiali się
celowego zatrucia, najwyraźniej
z góry mieli nakazane, by z poczęstunku od miejscowej ludności nie korzystać. Po chałupach
w każdej wsi ukrywali się wycofujący polscy żołnierze, młodzi
chłopcy. Prosili, daj jakiekolwiek ubranie, by nas Sowieci nie
złapali. Ludzie niejednokrotnie

oddawali ostatnie swoje ubranie, aby tylko pomóc tym strudzonym młodym chłopcom- żołnierzom. Momentalnie uciekali
w kierunku zachodnim, by nie
wpaść w sowieckie ręce. Zaczęły padać ulewne deszcze, zrobiło się straszne błoto. Głównym
traktem z Kowla na południe
ciągnie konwój złożony z kilkunastu furmanek. Wśród brudnych, umorusanych, głodnych
i zmęczonych ludzi rozpoznaliśmy polskich policjantów. Ci
w przeciwieństwie do czerwonoarmistów skorzystali z naszej
gościnności i nie zatrzymując
się pędzili dalej. Podobno gdy
Sowieci weszli do Rożyszcza w
bramie tryumfalnej, tak jak kiedyś 10 lat temu witano Prezydenta Mościckiego, tak teraz witali ich Żydzi i Ukraińcy. Ruscy
potrzebowali ludzi do wojska. Z
kolonii Francuzy do sowieckiej
armii zostało siłą wcielonych 6
młodych chłopaków , tylko jeden z nich powrócił z wojennej
zawieruchy. Wśród zaginionych
był mój mąż – Michał. Córka Stefania nigdy nie widziała
swego ojca, bowiem urodziła
się po jego wcieleniu do armii.
Z Rosji od męża otrzymałam
dwa nic nie mówiące listy, potem ślad się urwał i tak jest aż
do dnia dzisiejszego. Zostałam
sama z dwojgiem małych dzieci
– Walentyną i Stefanią oraz teściową Marią. Gospodarka była
wprawdzie mała, ale też trzeba
było na niej pracować. W czasie sianokosów czy żniw trzeba
było wszystko kosić kosą, podbierałam, układałam i wiązałam
powrósłami w snopki. Następnie
wszystko trzeba było zwieźć do
stodoły. Już w momencie wybuchu wojny wyszło na jaw, że
polska ludność będzie z czasem
narażona nie tylko na represje
kolejnych okupantów, ale także
miejscowego
wroga
jakim
stali się ukraińscy komuniści i
nacjonaliści sympatyzującymi
z
Organizacją
Ukraińskich
Nacjonalistów
(
OUN).
Pierwsze napady terrorystyczne i rabunkowe, zabójstwa prowadzone przez wymienionych,
miały miejsce już we wrześniu
1939 roku. Podczas krótkich
sowieckich rządów 1939-1941
ukraińscy aktywiści, przyczynili się wielu aresztowań, przede
wszystkim do sporządzania spisów osób do deportacji na Sybir.
c.d.n.
Wspomnień wysłuchał: Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące dowiedzieć
się czegoś więcej o życiu na
Kresach, nabyć moją książkę
pt. „Moje Kresy” ze słowem
wstępnym prof. St. Niciei, proszone są o kontakt ze mną tel.
607 565 427 lub e-mail pilotgienek@wp.pl
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Droga do partyzantki

„Trzeba pieczętować krwią
Co kiedyś wyszeptało skrycie
Trzeba młode dziś położyć życie
Trzeba młodą przypieczętować krwią”
Stanisław Długosz

Władysław Filar
Dojeżdżamy na wysokość Maciejowa, i znowu wspomnienia dawnych lat. W styczniu 1944 roku
stacjonował tu 107 polski batalion, utworzony z Polaków we
Włodzimierzu Wołyńskim po masowych rzeziach ludności polskiej
w zachodnich powiatach Wołynia.
Miał on bronić ocalałą ludność
polską przed dalszą zagładą. Jak
to się stało, że Polacy wzięli broń
od swego wroga? Otóż sprawa
utworzenia batalionu jest mało
znana, często niezrozumiała, i niewłaściwie interpretowana przez
niektórych historyków. Wynika to
przede wszystkim z nieuwzględniania ówczesnych uwarunkowań
i sytuacji ludności polskiej na Wołyniu, jakie zdecydowanie różniły
się od istniejących na innych terenach okupowanej Polski. Przypomieć wystarczy tylko, jak tragiczny dla ludności polskiej, był lipiec
1943 roku.
12 lipca znalazłem się z rodzicami
i siostrą we Włodzimierzu Wołyńskim, dokąd z trudem dotarliśmy
wraz z innymi rodzinami ocalałymi z rzezi dokonanymi 11 lipca
przez bojówki OUN i oddziały
UPA z udziałem części miejscowej ludności ukraińskiej. Masowe
rzezie ludności polskiej objęły
jednocześnie ponad 160 wsi w
powiecie włodzimierskim, a także
horochowskim i kowelskim. Był
to pogrom, zabijano bez względu
na wiek i płeć, przy tym często w
okrutny sposób, palono polskie
zagrody. Niezwykle dramatyczna
sytuacja wytworzyła się w powiatach włodzimierskim i horochowskim. Polacy, którzy ocaleli
z rzezi ratowali się ucieczką do
miast: Sokala i Włodzimierza Wołyńskiego, pod ochronę niemieckiego okupanta. W lipcu i sierpniu
1943 roku Włodzimierz Wołyński
stał się przystanią dla ocalałych
z rzezi, i to nie tylko z terenów
powiatu włodzimierskiego i horochowskiego ale także z innych
powiatów. Miasto było przepełnione uciekinierami, brakowało
podstawowych środków do życia, brakowało odzieży i kwater.
Zrozpaczeni ludzie koczowali na
pod gołym niebem na ulicach i
placach. Doraźna charytatywna
pomoc władz kościelnych i mieszkańców miasta nie mogła rozwiązać piętrzących się problemów.
Wobec szczupłej załogi niemieckiej miasto nie było bezpieczne,
w każdej chwili mógł nastąpić
atak UPA. Na peryferiach miasta mnożyły się napady bojówek
OUN na domy Polaków. W nocy
wokół miasta widoczne były łuny
pożarów. Wszystko to stwarzało
(nie tylko wśród uciekinierów ale
także mieszkańców miasta) obraz grozy, poczucie niepewności

i braku bezpieczeństwa. Zdezorientowana i przerażona ludność
była przygotowana do masowej
ucieczki przez Uściług za Bug do
Generalnego Gubernatorstwa, a
nawet do wyjazdu na roboty do
Niemiec. Taka sytuacja była na
rękę i Niemcom i banderowcom.
Pierwsi uzyskali ludzi do pracy
w III Rzeszy, drudzy – pozbywali
się w ten sposób Polaków, których
nie udało im się zniszczyć.
Masowe rzezie zaskoczyły organizujące się dopiero polskie podziemie niepodległościowe. Naruszone zostały budowane z wielkim
trudem (pod czujnym okiem okupanta niemieckiego i ukraińskich
nacjonalistów sprawujących władzę administracyjną) konspiracyjne struktury terenowe, przerwana
została łączność z Inspektoratem
i Okręgiem AK. A tu trzeba było
działać natychmiast, obronić ocalałą ludność polską przed zagładą,
zapobiec wywozowi do Niemiec
i ucieczce za Bug. Trzeba było
wyżywić zgromadzoną w mieście
ludność, która pozostawiła cały
dorobek swego życia, uchodząc
tylko z życiem. W zbożach i lasach błąkali się rozproszeni Polacy, którym nie udało się dotrzeć
do miasta. Otoczeni w terenie ze
wszystkich stron przez wrogo nastawioną ludność ukraińską oczekiwali na pomoc z zewnątrz. Był
okres żniw. Na polach w opuszczonych wsiach polskich pozostały nie zebrane zboża i okopowe.
Ale wrócić po nie bez zbrojnej
ochrony było niemożliwe. Bojówki OUN, mając oparcie w policji
ukraińskiej w służbie niemieckiej,
coraz śmielej przenikały do miasta mordując pojedyncze rodziny
polskie, a oddziały UPA coraz bardziej zacieśniały pierścień wokół
Włodzimierza, zagrażając miastu
i zgromadzonej w nim ludności.
Polskie podziemie niepodległościowe na Wołyniu nie było przygotowane do podjęcia skutecznych działań zbrojnych w obronie
ludności polskiej. Wprawdzie
we Włodzimierzu istniała siatka
konspiracyjna Powiatowej Delegatury Rządu i Obwód AK oraz
w rejonie Bielina organizował się
zalążek oddziału partyzanckiego,
ale brakowało broni. Jakakolwiek pomoc z zewnątrz nie mogła
być w tych warunkach brana pod
uwagę. Pomoc ze strony Niemców ograniczała się w zasadzie
do wywozu zdolnych do pracy do
Rzeszy. W osamotnieniu i zagrożeniu całkowitą zagładą, w morzu szalejącego terroru nacjonalistów ukraińskich, poszukiwano
rozwiązania wszędzie, gdzie się
tylko dało, aby zachować życie i
jako taki byt. W takich oto złożonych i specyficznych warunkach

rozpoczęto we Włodzimierzu
Wołyńskim organizowanie pomocy dla ludności zgromadzonej
w mieście oraz samoobronę. Dla
opanowania trudnej sytuacji ludności aktywną działalność rozwinęła włodzimierska PDR na czele
z Kazimierzem Puciatą ps. „Konrad” oraz jego zastępcą Antonim
Andrzejewskim ps. „Kruk”. Organizowaniem pomocy ocalałym
rodzinom zajęli się: miejscowy
proboszcz ks. Stanisław Kobyłecki i ks. Andrzej Gładysiewicz. Do
prac organizacyjnych włączył się
również przybyły do Włodzimierza Antoni Gąsiorowski „Roch”
delegat rządu na powiat Horochów wraz ze swoimi działaczami. Aktyw włodzimierski na naradzie, w której uczestniczyli: aptekarz Jan Kubalski, ks.Stanisław
Kobyłecki, Nowak, Kazimierz
Nowakowski, Kazimierz Urbański, lekarze: Dudek, Ignacy Jakira
i Liniewicz, Kowalski (właściciel
fabryki) i ks. Andrzej Gładysiewicz, dokonał oceny zaistniałej
sytuacji i zadecydował o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego.
Przedstawiciele utworzonego Komitetu z ks. Kobyłeckim na czele
zwrócili się do gebietskomisarza z
prośbą o obronę ludności polskiej
i pomoc dla uciekinierów. Gebietskomisarz oświadczył, że „Niemcy nie są w stanie zapewnić obrony ludności polskiej, Polacy muszą sami zatroszczyć się o swoje
bezpieczeństwo”. Jednocześnie
zwrócił się do Komitetu z apelem, aby Polacy w sposób zorganizowany wyjeżdżali do Niemiec
na roboty. Natomiast do obrony
ludności polskiej może wydać
Polakom broń na utworzenie placówek samoobrony pod kontrolą
niemiecką.
14 lipca 1943 roku odbyło się
spotkanie komendanta Obwodu
AK por. Sylwwestra Brokowskiego ps. „Biały” z przedstawicielem
Powiatowej Delegatury Rządu
kpt. Dziekońskim, z udziałem: dr
„Butryma”, ks. Kobyłeckiego, st.
sierż. Nawrota oraz ppor. Jerzego
Krasowskiego „Lecha”. Na spotkaniu dokonano analizy sytuacji
w mieście i powiecie oraz rozpatrzono propozycje gebietskomisarza. Oceniono, że nie można
zwlekać z organizowaniem obrony zagrożonej ludności polskiej
w mieście (a także pozostałej
jeszcze po pogromach w terenie),
należy wstrzymać ucieczkę do
Generalnego Gubernatorstwa, zachować siły ludzkie i nie pozwolić
na wywózkę młodzieży do Niemiec, zorganizować zaopatrzenie
ludności. Z uwagi na opanowanie
terenu przez uzbrojone oddziały nacjonalistów ukraińskich nie

można było nawiązać kontaktu
z Inspektoratem AK w Łucku,
ani też z Komendą Okręgu AK
w Kowlu i uzyskać ich zgodę na
powyższe zamierzenia. W takiej
sytuacji por. „Biały” sam powziął
decyzję i wyraził zgodę na wzięcie broni od Niemców i zorganizowanie placówek samoobrony.
Jednocześnie zobowiązał uczestników spotkania do zachowania
ścisłej tajemnicy zajętego stanowiska przez komendę Obwodu w
tej sprawie. Żądał także, aby możliwie szybko zabezpieczyć przed
napadami UPA Bielin oraz miasto
Włodzimierz.
W rozmowach z gebitskomisarzem na temat uzbrojenia Polaków dla obrony ludności polskiej
i miasta uczestniczył kpt. Dziekoński, trzech delegatów Komitetu Obywatelskiego na czele z
ks. Kobyłeckim oraz st. sierż.
Nawrot jako tłumacz. Ustalono,
że Niemcy wydadzą uzbrojenie
dla 200-250 osób, którzy pod dowództwem polskich podoficerów
przeznaczeni będą na placówki samoobrony, natomiast z około 300
osób utworzony zostanie zwarty
oddział, który będzie działać w terenie ochraniając ludność wyjeżdżającą dla zebrania zboża, ziemniaków, warzyw i owoców na potrzeby ludności w mieście. Opiekę
nad naborem do samoobrony polskiej komendant Obwodu AK we
Włodzimierzu Wołyńskim zlecił
por. Jerzemu Krasowskiemu ps.
„Lech”. Ogłoszony nabór ochotników przebiegał szybko i sprawnie. W ciągu kilku dni wokół
Włodzimierza utworzono placówki samoobrony w następujących
miejscowościach:
Włodzimierzówka-Chobułtowa, Falemicze,
Werba, Bielin, Nowosiółki, Bortnów (od listopada 1943 r.), Iwanicze, Stęzarzyce oraz dwie placówki we Włodzimierzu. Placówka
w Stęzarzycach po tygodniu, po
napadzie UPA, została wycofana
i przeniesiona do Włodzimierza
na wzmocnienie miasta. Na komendanta powiatowego powołano
ppor. Tadeusza Karkowskiego. Na
dowódców placówek wyznaczono podchorążych i byłych podoficerów WP. Utworzone placówki
samoobrony współdziałały z placówkami AK, jakie istniały już w
Spaszczyźnie, Wodzinowie, Anusinie, Radowiczach i Edwardpolu,
dostarczając im broń i amunicję.
Zgoda na wzięcie broni od Niemców pozwoliła na zalegalizowanie
w pewnym stopniu broni posiadanej nielegalnie oraz tworzenie
konspiracyjnych placówek, działających w obronie ludności polskiej pod płaszczykiem placówek
utworzonych za zgodą Niemców.
Ograniczyło to możliwość pene-

tracji policji i władz administracji
ukraińskiej w środowiskach polskich, zapewniło ochronę ludności polskiej w mieście i ośrodkach
samoobrony, a także sprzyjało
rozwijaniu działalności konspiracyjnej i organizowaniu oddziałów
partyzanckich.
Do czasu masowych rzezi w powiecie włodzimierskim nie do
pomyślenia była współpraca Polaków z okupantem, czy też udział
w jakichkolwiek formacjach
zbrojnych podporządkowanych
okupantowi. Ale w nowej zaskakującej sytuacji, wobec śmiertelnego zagrożenia ludności polskiej prowadzącego do zupełnego
zniszczenia, przywódcy polskiego
podziemia stanęli przed dylematem: czy można zgodzić się na
pomoc okupanta i przyjąć od niego broń? Czuli się odpowiedzialni nie tylko za postawę moralną
Polaków na Wołyniu, ale także
za życie tysięcy Polaków, którym sami niewiele mogli pomóc.
Wołyńskie konspiracyjne władze
polskiego podziemia, tak wojskowe jak i cywilne, nie wypowiedziały się wiążąco w tej sprawie.
Decyzja należała do miejscowych
przywódców, którzy byli bliżej
tych tragicznych wydarzeń i mogli lepiej ocenić sytuację. Warto
przypomnieć, że już w kwietniu
1943 roku Komendant Wołyńskiego Okręgu AK wypowiedział
się w tej sprawie następująco:
„(...) Jest dozwolone, a nawet
wskazane uzyskiwanie od Niemców broni, ale w sposób niezależny, jak na to pozwalają warunki.”2)
Natomiast latem 1943 roku, kiedy
eksterminacja ludności polskiej
sięgnęła szczytu, Kierownictwo
Walki Podziemnej („Czyn”) opracowało Memoriał Konfederacji p.
t. „Groźba eksterminacji. Sytuacja
na Wołyniu i Ziemi Czerwieńskiej. Przyczyny – skutki – wskazania”, w którym czytamy: „(…)
V. Problem dostarczania broni
dla tego terenu winien być problemem najważniejszym. Toteż
nienależałoby zaniechać również
myśli uzyskania broni z rąk niemieckich. Zgodnie z tym powinna
być rozwinięta akcja petycyjna
do władz niemieckich, że ludność
polska nie czuje się bezpieczna,
że żąda ochrony, ewentualnie, że
gotowa jest sama się bronić, ale że
domaga się w tym celu broni.” 2)
Wówczas we Włodzimierzu, kiedy miejscowe władze polskiego
podziemia podejmowały tę trudną
decyzję zorganizowania placówek
samoobrony przy pomocy okupanta niemieckiego nie wiedziały
o powyższych wskazaniach władz
nadrzędnych. Kierowano się tragiczną sytuacją ludności polskiej,
jaka zaistniała na tym terenie.
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Polskie placówki samoobrony
tworzono bez jakichkolwiek deklaracji, czy też zobowiązań wobec okupanta. Chodziło przede
wszystkim o obronę ludności
polskiej przed rozszalałym terrorem OUN-UPA. O niezwykle złożonej sytuacji jaka zaistniała na
Wołyniu w wyniku prowadzonej
przez nacjonalistów ukraińskich
eksterminacji ludności polskiej
oraz trudnych decyzjach podejmowanych przez kierownictwo
polskiego podziemia, tak oto pisze w swoich wspomnieniach komendant polskiej samoobrony w
Pańskiej Dolinie Antoni Cybulski
ps. „Oliwa”: „(…) Chcę w końcu
wyjaśnić drażliwe zadawane nam
nieraz zarzuty – przyjmowania od
wrogów broni… To są zarzuty ludzi niezorientowanych w bardzo
złożonej i tragicznej sytuacji ludności polskiej na Wołyniu. Ludności oderwanej od całości swego
narodu bez żadnego wsparcia z
zewnątrz, zamieszkałej w ogromnej mniejszości wśród masy wrogów nastawionych, dążących do
całkowitej zagłady Polaków przez
sfanatyzowanych
szowinistów
ukraińskich. Wobec czego, by się
bronić przed zagładą, skąd mieliśmy brać tę broń… (…) My nie
mieliśmy dobrodziejstw zrzutów i
pomocy finansowej od ówczesnego naszego Rządu. (…) W naszej
sytuacji, chcąc zachować życie
i byt tysięcy polskiej ludności w
mieście, innego wyjścia nie było.
Z tej przyczyny uważam, że nie
można zarzucać nam jakąś nielojalność wobec narodu lub złą
wolę, lub współdziałanie z okupantem.”3) Na tym polegał tragizm bezbronnej polskiej ludności
Wołynia.
Utworzenie placówek samoobrony powstrzymało napór UPA na
miasto, odsunęło bezpośrednie zagrożenie oraz wpłynęło na uspokojenie ludności polskiej. Przestano wyjeżdżać za Bug i zgłaszać się
na roboty do Niemiec. Jednocześnie członkowie konspiracyjnych
organizacji niepodległościowych
prowadzili agitację wśród polskiej
społeczności wyjaśniając, że obowiązkiem naszym jest pozostanie
na Wołyniu. Agitację prowadzono
również wśród zmobilizowanych
ochotników na placówkach i w
oddziałach. Wyniki tej pracy zaowocowały w styczniu 1944 roku,
kiedy to na rozkaz komendanta
Okręgu AK płk. Kazimierza Bąbińskiego „Lubonia” wszystkie
placówki samoobrony stawiły się
z pełnym uzbrojeniem w rejonach
koncentracji 27 WDP AK.
19 lipca 1943 roku utworzono
około 200-osobowy oddział, który
przeznaczony był do działania w
terenie. Do oddziału skierowano
członków konspiracji z zadaniem
przejęcia nad nim kontroli. Utworzony oddział swoim działaniem
wzmacniał placówki samoobrony, przeprowadzał akcje przeciw
większym oddziałom UPA, a także ochraniał Polaków wyjeżdżających na akcje żniwne i do swoich
osiedli po pozostawione mienie
(głównie żywność). Oddział ten
w sile kompanii nazywano polską
żandarmerią. Oto fragment sprawozdania komendanta jednego z
oddziałów Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa dla Powiatowego Delegata Rządu (J-II-2) o
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działaniach w powiecie włodzimierskim: „(...) za zezwoleniem
zastępcy pana komendanta na
powiat horochowski PKB wstąpiliśmy do żandarmerii polskiej,
którą zorganizowały władze niemieckie we Włodzimierzu. Zadaniem polskiej żandarmerii było
niszczenie band [UPA] i zabezpieczenie dojazdu ludności polskiej
do swych osiedli. Do żandarmerii
wstąpiliśmy 21.7.1943 r. (...) Akcje dokonywane były przeważnie na południowej części pow.
Włodzimierskiego, przy których
zniszczonych zostało około 150
bandytów i 80 gospodarstw spalono.” 4) W sierpniu i w pierwszej połowie września oddział
prowadził akcje przeciwko UPA
w rejonie miejscowości: Zimne, Swojczów, Berezowicze oraz
wzdłuż linii kolejowej Włodzimierz – Iwanicze. W sformowanym oddziale od samego początku
działała grupa konspiracyjna PZP,
która utrzymywała ścisły kontakt
z PZP w mieście. Konspiracja
włodzimierska dostarczała literaturę podziemną oraz informowała o każdym ruchu Niemców
w mieście, natomiast z oddziału
przekazywano broń i amunicję dla
polskiego podziemia.
Niemcy nie dotrzymali umowy,
na podstawie której sformowany oddział polski miał działać w
rejonie Włodzimierza przeciwko
UPA w obronie ludności polskiej.
Postanowili użyć polski oddział
do swoich celów. 24 września
1943 roku polski oddział (wbrew
woli i ku ogólnemu niezadowoleniu) skierowano do Starego Konstantynowa do patrolowania linii
kolejowych i ochrony obiektów,
głównie mostów na odcinkach
kolejowych: Starokonstantynów
– Płoskirów, Starokonstantynów –
Szepetówka, Starokonstantynów
– Adampol. Pobyt w Starokonstantynowie utrudniał utrzymywanie łączności z zewnętrznymi
strukturami konspiracyjnymi, a
rozproszenie ludzi na odległych
od siebie posterunkach nie sprzyjało działalności konspiracyjnej.
W październiku 1943 roku ochronę obiektów komunikacyjnych
w rejonie Starokonstantynowa
przejęli Węgrzy a polski oddział
przeniesiono do Maciejowa. Tu
kwaterowała już 2-ga kompania
polska, sformowana w drugiej
kolejności. Z połączenia obu oddziałów Niemcy utworzyli polski
batalion, któremu nadali numer
107. W listopadzie 1943 roku
Niemcy powołali Polaków na
stanowiska od dowódcy drużyny
do dowódcy kompanii. Dowódcą
jednej z kompanii został Ryszard
Kasprowicz były podoficer WP,
który biegle władał językiem niemieckim. Dowódcami plutonów
zostali m.in.: Aleksander Puzio,
Rzeszutko i Kozłowski. Nadzór
nad batalionem sprawowało czterech Niemców. Zadaniem batalionu było pełnienie służby wartowniczej i patrolowej w rejonie
Maciejowa i okolicy. Od czasu do
czasu przeprowadzano głębokie
rajdy na południe od Maciejowa
przeciwko oddziałom UPA, które
przeważnie kończyły się niczym,
i były raczej demonstracją siły.
Prowadzone były także ćwiczenia i zajęcia koszarowe, jak np.
czyszczenie i konserwacja broni

w magazynach. Stosunek polskich mieszkańców Maciejowa do
batalionu był przyjazny. Batalion
maszerując przez miasto śpiewał polskie piosenki wojskowe (
także legionowe i „Marsz, marsz
Polonia...”), co społeczność miasta przyjmowała z aplauzem. Zaufanie mieszkańców do batalionu
pogłębiło się jeszcze bardziej, kiedy cały stan osobowy poszedł do
kościoła do spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia.
Powrót ze Starokonstantynowa
i pobyt w Maciejowie stworzyły
dogodne warunki do nawiązania
kontaktów z polskimi organizacjami konspiracyjnymi we Włodzimierzu Wołyńskim i Kowlu.
Do batalionu skierowano dalszych członków konspiracji. W
połowie grudnia 1943 r. również
mnie skierowano do Maciejowa
z zadaniem dołączenia do grupy
konspiracyjnej.5) W polskim batalionie zintensyfikowała swoją
działalność grupa konspiracyjna
w składzie: Adam Jankowski, Tadeusz Świąder, Józef Kita, Władysław Filar, Leonard Rutkowski,
Zbigniew Krzysztofowicz, Aleksander Dziurawiec, Lech Sarnowski.6) Nawiązano kontakt z
miejscową siatką AK. Punkt kontaktowy był na plebanii w mieszkaniu organisty w Maciejowie.
Rozpoczęto systematyczną pracę
wśród stanu osobowego batalionu. Zwrócono szczególną uwagę na pogłębienie patriotyzmu i
rozwijanie świadomości tego, że
obecny stan w jakim znajduje się
batalion, to tylko pewien etap na
drodze walki o niepodległą Ojczyznę. Podczas zajęć świetlicowych
wygłaszano pogadanki i odczyty
o akcencie patriotycznym, deklamowano wiersze Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego,
czytano fragmenty dzieł Henryka
Sienkiewicza i innych pisarzy,
śpiewano polskie piosenki wojskowe i harcerskie. W zajęciach
tych wyróżniał się Aleksander
Dziurawiec, którego zdolności i
wiedza w tej materii była ogromna. Wszystko to kształtowało postawy, umysły i poglądy młodych
ludzi, rozbudzało patriotyzm, i
było przygotowaniem do czekających ich w bliskim czasie zadań
oraz obowiązków względem Ojczyzny.
Wkrótce nadszedł ten dzień, który miał potwierdzić naszą gotowość do walki o niepodległość
Ojczyzny, a zarazem skuteczność
naszej dotychczasowej pracy
konspiracyjnej. Rano 20 stycznia
1944 roku na punkt kontaktowy
na plebanii w Maciejowie przybył pchor. Antoni Kazimierski ps.
„Osika”, (referent łączności Straży Chłopskiej) z rozkazem władz
konspiracyjnych
nakazującym
przejście batalionu do rejonu koncentracji polskich oddziałów AK
na południe od Kowla. Działająca
w batalionie grupa konspiracyjna
niezwłocznie przystąpiła do opracowania planu wyprowadzenia
batalionu z Maciejowa. Oceniono, że nie można zwlekać z wykonaniem rozkazu, bowiem każda
godzina zwłoki może zdekonspirować planowaną akcję. Postanowiono, że wyprowadzenie nastąpi
w nocy z 20 na 21 stycznia. Czasu
zatem było mało, a problemów do
rozwiązania wiele. Do wykonania

poszczególnych zadań, związanych z wyjściem batalionu, zorganizowano następujące zespoły:
- przygotowania transportu do
przewiezienia broni, amunicji,
żywności i innego
wyposażenia;
- załadowania broni i amunicji na
transport;
- załadowania żywności i sprzętu
kuchennego na transport;
- rozbrojenia Niemców kwaterujących w koszarach batalionu;
- ściągnięcia posterunków i patroli
wysłanych do miasta;
- ogłoszenia na salach pobudki i
decyzji władz konspiracyjnych o
wyjściu batalionu na koncentrację
oddziałów AK.
Do zespołów z przydziałem zadań
należeli: Witold Iżykowski, Adam
Jankowski, Władysław Majewski,
Longin Tomaszewski, Zbigniew
Krzysztofowicz, Leonard Rutkowski, Aleksander Dziurawiec,
Zygmunt Milczarek, Tadeusz Cybuchowski, Tadeusz Rubaj, Józef
Kocioł, Antoni Rzepiela, Antoni
Szaliński, Mieczysław Wdowiak,
Józef Barański, Aleksander Puzio, Kicki, Bolesław Stanisławski,
Józef Fila, Ludwik Kopeć, Józef Podkański, Tadeusz Świąder,
Władysław Filar, Józef Kita, Lech
Sarnowski, Łaszkowski, Stefan
Biegac.
Przed północą, około godziny
23.00, na sale żołnierskie weszli
w pełnym uzbrojeniu członkowie
grupy konspiracyjnej ogłaszając
alarm i decyzję o opuszczeniu
koszar w celu udania się, na rozkaz władz konspiracyjnych, na
koncentrację polskich oddziałów
partyzanckich. W krótkim patriotycznym przemówieniu do obudzonych kolegów nawiązałem do
tradycji powstania styczniowego
1863 roku, którego rocznica wybuchu przypadała właśnie na te
dni. Zaapelowałem o zachowanie
spokoju i ciszy oraz o bezwzględne wykonywanie poleceń członków grupy konspiracyjnej. Bez
zbędnych pytań, w ciszy, młodzi
chłopcy szybko ubierali się, zabierali broń oraz ekwipunek i
wychodzili na wskazane punkty
zbiórki. Na podstawione podwody
w sposób zorganizowany ładowano broń, amunicję, żywność i inny
sprzęt.
W tym czasie zespół w składzie :
Tadeusz Świąder, Adam Jankowski, Zbigniew Krzysztofowicz i
Józef Barański rozbroili Niemców, którzy kwaterowali na pierwszym piętrze koszar i osadzili ich
w areszcie na parterze. Pozostawiliśmy ich żywymi, uważaliśmy
, że ich przełożeni i tak wymierzą
im surową karę za słaby nadzór
nad polskim batalionem. Bowiem
kilka setek młodych, uzbrojonych
Polaków wymknęło się Niemcom
z rąk, którzy mogliby zasilić siłę
roboczą w Niemczech. Nie chcieliśmy na początku naszych działań
pozostawiać za sobą krew wziętych do niewoli Niemców. Inny
zespół ściągnął posterunki i patrole. Długo oczekiwano na powrót
patrolu z miasta pod dowództwem
podoficera niemieckiego. Przy
wejściu do budynku koszarowego
oczekiwała na nich grupa Tadeusza Świądra. Rozbrojenie Niemca nie odbyło się bez nerwowej
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szarpaniny. Po wejściu Niemca
do wewnątrz Świąder krzyknął
„Hände hoch” i zdjął mu karabin z
ramienia. Niemiec błyskawicznie
sięgnął ręką do kabury po pistolet.
Nie zdążył go jednak wyjąć, gdyż
w tym ułamku sekundy Zbigniew
Krzysztofowicz przystawił mu
bagnet do piersi, a Józef Barański
wyrwał pistolet z kabury. Wszystko się dobrze skończyło i podoficera niemieckiego dołączono do
siedzących już w areszcie pozostałych Niemców. Była to ostatnia
akcja, na zakończenie której oczekiwała z niepokojem już uformowana kolumna marszowa z ponad
20 załadowanymi podwodami. Po
dołączeniu zespołu, który oczekiwał na patrol, kolumna ruszyła
w kierunku Zasmyk. Organizacją
przemarszu kierowała grupa w
składzie: Tadeusz Świąder, Józef
Kita, Adam Jankowski, Władysław Filar. Marsz odbywał się w
ciężkich warunkach zimowych.
Panował
kilkunastostopniowy
mróz, drogi i pola pokryte były
grubą warstwą śniegu. W czasie
marszu miał miejsce drobny incydent. Otóż, w pewnym momencie
zauważono kilku dobrze podpitych kolegów jadących na podwodach. Okazało się, że wśród
załadowanej żywności była też
beczka z alkoholem, którym część
kolegów hojnie się częstowała.
Aby nie dopuścić do jakiegokolwiek rozprzężenia dyscypliny w
tak trudnej chwili, i w sposób zorganizowany doprowadzić batalion
do celu, członkowie konspiracyjnej grupy organizacyjnej powzięli decyzję wylania alkoholu. Odkręcono kurek i wódka polała się
na śnieg, odprowadzana mętnymi
oczami podpitych kolegów.
O świcie 21 stycznia kolumna
zbliżyła się w okolicy Lublińca
do torów linii kolejowej Kowel
- Włodzimierz Wołyński. Nagle
ujrzeliśmy nadjeżdżający pociąg
towarowy z wojskiem niemieckim. Nastąpiła konsternacja, kolumna stanęła i wszyscy z niepokojem oczekiwali na dalszy rozwój wydarzeń. Ale pociąg powoli
minął kolumnę i pojechał dalej.
Po przekroczeniu torów kolumna
zatrzymała się na krótki postój w
miejscowości Zielona, a następnie
maszerując przez Zasmyki, Gruszówkę około godziny 11.00 osiągnęła miejscowość Suszybaba,
w której stacjonowały oddziały
partyzanckie „Sokoła” i „Jastrzębia”. Po pierwszym partyzanckim posiłku, podczas Mszy św.
odprawionej przez kapelana ks.
Antoniego Dąbrowskiego „Rafała”, żołnierze batalionu złożyli
przysięgę wojskową. Do nowoprzybyłych żołnierzy przemówił mjr Jan Szatowski „Kowal”,
przyjmując ich w poczet swoich
oddziałów. W ten sposób około
450 dobrze uzbrojonych żołnierzy
zasiliło szeregi oddziałów AK na
Wołyniu.
Batalion został podzielony. Jedną kompanię przydzielono do
oddziału „Sokoła”, drugą – do
oddziału „Jastrzębia”, jeden pluton do oddziału „Siwego”, kilku
żołnierzy otrzymało przydział do
plutonu żandarmerii w Kupiczowie (w tym Tadeusz Świąder na
stanowisko zastępcy dowódcy
plutonu), część skierowano do
rejonu koncentracji na północ od
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Włodzimierza Wołyńskiego. Nie
jest prawdą, że „nowo włączone kompanie i plutony dostały
nową obsadę dowódczą włącznie
do drużynowego, rekrutującą się
z oddziałów partyzanckich”, o
czym pisał Józef Turowski „Ziuk”
w Biuletynie Informacyjnym (nr
7, lipiec-wrzesień 1985, s. 13).
Na stanowiskach dowódców
plutonu i dowódców drużyn pozostali dotychczasowi dowódcy.
Na szefa kompanii włączonej do
batalionu „Sokoła” wyznaczono
Józefa Kitę ps. „Konrad”, członka
grupy konspiracyjnej z Maciejowa. Przydzielono tylko nowych
dowódców kompanii (dowództwo
2 kompanii w batalionie „Sokoła”
objął ppor. Jan Łucarz ps.”Jur”).
Dopiero po przybyciu na Wołyń
kompanii warszawskiej (marzec
1944 r.) wzmocniono obsadę oddziałów. Do 2 kompanii w batalionie „Sokoła” przydzielono dwóch
dowódców plutonu: plut. pchor.
Zdzisława Borysiuka ps. „Kruk”
i kpr. pchor. Witolda Rabka ps.
„Witek”. Natomiast nie został
dowódcą kompanii Ryszard Kasprowicz, były dowódca z Maciejowa, którego odesłano do Bielina. Następnego dnia 2 kompania
batalionu „Sokoła” pod dowództwem ppor. Jana Łucarza „Jura”,
do której zostałem przydzielony,
skierowana została na wysuniętą
placówkę do Czernijowa.
Akcję wyprowadzenia batalionu
z Maciejowa do rejonu koncentracji oddziałów partyzanckich na
południe od Kowla zorganizowała
i przeprowadziła grupa konspiracyjna, działająca od początku w
batalionie. Przez cały czas utrzymywała ona kontakt z władzami
konspiracyjnymi Delegatury Rządu na Wołyniu. Wśród organizatorów wyprowadzenia nie było
oficerów. W grupie działało tylko
kilku podoficerów WP, młodzież
po 2-3 klasach gimnazjum oraz
działacze harcerstwa.8) Udział
pchor. Antoniego Kazimierskiego „Osiki” (który był referentem
łączności Straży Chłopskiej) w
wyprowadzeniu batalionu ograniczył się tylko do przekazania
grupie rozkazu władz konspiracyjnych, obecności podczas opracowywania planu wyprowadzenia
i wskazania drogi przemarszu.
Nie było też żadnego konnego
patrolu, który miał rzekomo towarzyszyć batalionowi podczas
marszu do Suszybaby.9) Bierną i
wyczekującą postawę w wyprowadzeniu batalionu zajął Ryszard
Kasprowicz, pozostając przez
cały czas akcji w swoim jednoosobowym pokoju, i dołączył do
kolumny dopiero po zakończeniu
akcji. Ze względu na bezpieczeństwo i powodzenie całej akcji w
ostatniej chwili zrezygnowano z
opróżnienia drugiego magazynu
broni znajdującego się w pobliżu
budynku, w którym kwaterowała
załoga niemiecka. W Maciejowie bowiem w tym czasie oprócz
Niemców stacjonował oddział litewski, który w ostatnich dniach
niespodziewanie przybył do miasta, i mógł być użyty przeciwko
wychodzącemu batalionowi. Na
prośbę grupy konspiracyjnej elektrownia, z którą utrzymywano
kontakty, nie wyłączyła światła
w nocy z 20 na 21 stycznia, co
pozwoliło sprawnie przeprowa-
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dzić zamierzoną akcję.8) Kiedy po
latach w swoich wspomnieniach
myślami sięgam do tych czasów,
i analizuję przeprowadzoną akcję
wyprowadzenia batalionu, zastanawiam się nad tym, co zadecydowało o jej powodzeniu. Była
bowiem sroga zima, mróz, zaspy
śnieżne, i nikt z organizatorów
nie mógł przewidzieć czy wszyscy zgodnie usłuchają wezwanie
do opuszczenia ciepłych koszar i
udania się w zasadzie w nieznane.
Sami organizatorzy nie wiedzieli i
nie zastanawiali się nawet, w jakich warunkach przyjdzie działać.
Zawierzyli konspiracyjnym władzom, które wydały taki rozkaz.
Okazało się jednak, że cały stan
osobowy bez zastrzeżeń usłuchał
wezwania władz konspiracyjnych. Mieliśmy wprawdzie mały
problem z jednym folksdojczem,
który był fryzjerem w batalionie.
Pochodził z Kowla. Zamierzaliśmy zamknąć go razem z Niemcami. Ale on błagał żeby wziąć go z
sobą, i zapewniał o swojej lojalności względem nas. Nie było czasu
na szczegółowe rozpatrzenie tej
sprawy, zabraliśmy go zatem z
sobą. I tu popełniliśmy błąd. Nie
pilnowany przez nikogo, po prostu
uciekł, najprawdopodobniej kiedy
kolumna przechodziła w pobliżu
Kowla. Nie było dla nas tajemnicą, że przez cały czas o wszystkim
donosił Niemcom. Nie przejmowaliśmy się tym zbytnio, gdyż
wiedzieliśmy o ich słabości, bowiem niewielka załoga niemiecka
nie była w stanie rozprawić się z
batalionem. Można przypuszczać,
że ściągnięcie do Maciejowa w
ostatnich dniach batalionu litewskiego mogło być związane z planami Niemców rozbrojenia nas i
wysłania na roboty do Niemiec,
tak jak to uczyniono w innych powiatach Wołynia. Front wschodni
szybko zbliżał się i polski batalion
nie był już tu na Wołyniu im potrzebny.
Sądzę, że o powodzeniu naszej
akcji wyprowadzenia batalionu na
koncentrację zadecydowało wiele
różnych czynników. Ale przede
wszystkim złożyły się na to: po
pierwsze – głęboki patriotyzm
młodzieży wołyńskiej, ukształtowany w okresie międzywojennym przez dom rodzinny, szkołę,
kościół i organizacje społeczne;
po drugie – antypolskie i zdecydowanie wrogie nastawienie obu
okupantów wywołujące sprzeciw,
i stąd dążenie do wyzwolenia; po
trzecie – wzrost poczucia narodowego i jedności narodowej wobec
akcji eksterminacyjnej prowadzonej przez nacjonalistów ukraińskich; po czwarte – szeroka i
ofiarna działalność organizacyjna
cywilnych i wojskowych struktur
Polskiego Państwa Podziemnego.
Działalność grupy konspiracyjnej
w batalionie maciejowskim, zakończona pomyślnym wyprowadzeniem całego stanu osobowego
z pełnym uzbrojeniem do rejonu koncentracji oddziałów AK,
została wysoko oceniona przez
Komendę Okręgu Wołyńskiego
AK. Komendant Okręgu płk Kazimierz Bąbiński „Luboń”, działajac na podstawie upoważnienia
Naczelnego Wodza RP i komendanta Sił Zbrojnych w Kraju, w
granicach przyznanych Okręgowi limitów na rok 1942, 1943 i

pierwsze dwa miesiące 1944 r.
nadał Brązowy Krzyż Zasługi z
Mieczami: Witoldowi Iżykowskiemu, Adamowi Jankowskiemu,
Tadeuszowi Świądrowi, Józefowi
Kicie, Władysławowi Filarowi,
Władysławowi
Majewskiemu,
Leonardowi Rutkowskiemu, Zbigniewowi
Krzysztofowiczowi,
Aleksandrowi Dziurawcowi, Lechowi Sarnowskiemu. Rozkaz o
odznaczeniach odczytany został w
oddziałach w końcu stycznia 1944
roku. Niestety, lista odznaczonych
nie zachowała się po wojnie – zaginęła prawdopodobnie podczas
walk dywizji w okrążeniu w lasach mosurskich i przebijania się
z okrążenia. Po wojnie, podczas
odtwarzania list odznaczonych,
nie wrócono z różnych powodów
do tej sprawy.
W zakończeniu tego rozdziału
pragnę podkreślić z całą mocą, że
udział wołyńskich Polaków w policji został wymuszony zaistniałą
sytuacją i miał specyficzny charakter, co uwidacznia się zwłaszcza w powiatach horochowskim
i włodzimierskim. Zasadniczy
wpływ na to miało największe
nasilenie rzezi ludności polskiej
na tym terenie. Bo jak inaczej
wytłumaczyć fakt, że w powiecie włodzimierskim i horochowskim nie utworzono zaraz policji
polskiej na miejsce policji ukraińskiej, która odeszła do UPA w
marcu 1943 roku, lecz dopiero w
sierpniu 1943 roku kiedy masowe
rzezie ludności polskiej dotarły
także do zachodnich powiatów
Wołynia. Bowiem tylko w lipcu i
sierpniu 1943 roku rzezie swoim
zasięgiem objęły ponad 300 wsi
oraz osiedli polskich i pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar. W tych
warunkach w żadnym wypadku
nie chodziło o wysługiwanie się
Niemcom, lecz o obronę ludności
polskiej zagrożonej zupełną zagładą. Tworzenie policji polskiej
na danym terenie zawsze było
skutkiem i następstwem masowych rzezi Polaków, wywołane
zagrożeniem życia, koniecznością
obrony przed szalejącym terrorem nacjonalistów ukraińskich.
Tak więc najpierw w kwietniu
1943 roku pojawiły się posterunki
tzw. polskiej policji w powiatach
krzemienieckim i dubieńskim, a
w maju i czerwcu 1943 roku w
powiatach kostopolskim i sarneńskim. W powiecie horochowskim
i włodzimierskim Polacy wzięli
broń od Niemców w lipcu 1943
roku, dopiero po dokonanej masowej masakrze ludności polskiej,
rozpoczętej 11 lipca 1943 roku
przez bojówki OUN i oddziały UPA. Nastąpiło to za zgodą
i pod nadzorem polskich władz
konspiracyjnych. Do tzw. policji
zgłaszali się najczęściej uchodźcy
z polskich osiedli, którzy utracili
swoich najbliższych. Motywem
wstępowania było: zdobycie broni dla obrony ludności polskiej
przed atakami ukraińskich nacjonalistów; uniknięcie wywozu na
przymusowe roboty do Niemiec;
rzadziej - chęć zemsty za wymordowanie najbliższej rodziny.
Trzeba w tym miejscu podkreślić,
że przed masowymi rzeziami ludności polskiej każde próby werbowania Polaków na Wołyniu do
służby w policji, podejmowane
przez władze niemieckie, spoty-

kały się z zdecydowaną odmową.
Na tle wydarzeń związanych z
organizowaniem placówek samoobrony i wyprowadzeniem
batalionu z Maciejowa z pełnym
uzbrojeniem i ekwipunkiem, zastanawiające jest zachowanie
wołyńskiej młodzieży, wobec wyzwania owych czasów. Pamiętam,
jak z bezgraniczną wprost ufnością odnosiliśmy się do wszystkich postanowień i rozkazów
władz konspiracyjnych. Nie było
miejsca ani czasu na dyskusje, bez
zastanowienia wykonywaliśmy
rozkazy. Tak było, kiedy polecono
młodzieży wstępować do organizujących się placówek samoobrony i batalionu „żandarmerii”, czy
też kiedy przyszedł rozkaz wyjścia na koncentrację sił konspiracyjnych AK. Bez chwili wahania
grupa konspiracyjna w batalionie
przystąpiła do działania i batalion
w całości opuścił ciepłe koszary w
warunkach ostrej przecież zimy.
Na podstawie własnych doświadczeń uważam, że wpływ decydujący na taką postawę miało wychowanie patriotyczne młodzieży.
Wychowywał nas dom rodzinny,
szkoła, kościół, harcerstwo i inne
organizacje społeczne. Wychowywało nas, młodzież wołyńską,
pokolenie Józefa Piłsudskiego na
tradycjach walk powstańczych
w okresie zaborów oraz bliskich
nam w czasie walk Legionów Polskich o niepodległość w latach I
wojny światowej. Były to dla nas
gotowe wzorce do naśladowania.
W naszej działalności niepodległościowej szliśmy właściwie
utartymi polskimi drogami powstań narodowych. Tak jak pisał
poeta legionista Józef Mączka: „
Starych ojców naszym szlakiem
przez krew idziem ku wolności”.
Legenda Legionów Józefa Piłsudskiego była dla nas motorem i siłą
działania, patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny.
Na Wołyniu znajduje się wiele
miejsc historycznych z tego okresu. Jest tu Kostiuchnówka, gdzie
Legiony Piłsudskiego toczyły najcięższe walki, legendarna „Polska
Góra” – wzgórze leżące na południe od Kostiuchnówki, wołyńskie cmentarze żołnierzy Józefa
Piłsudskiego w Polskim Lasku,
Wołczecku i Maniewiczach. Tu
poległ jeden z bohaterów tych
walk – ppłk. Kula„Lis”. Zachowała się chata wiejska w Starosielu
pod Kołkami, w której w 1915-16
r. kwaterował przez dłuższy czas
Marszałek Józef Piłsudski, kierując walkami Legionów Polskich
na Wołyniu. W Porycku Starym
przy folwarku była Mogiła, w której pochowani zostali powstańcy z
1831 r. polegli w bitwie korpusu
gen. Dwernickiego z wojskiem
gen. Rydygiera. Wołyń bogaty był
w zabytki historyczne i artystyczne, pełen starych zamków, pałaców i kościołów świadczących o
polskiej obecności na tym obszarze. Z tego czerpaliśmy przykłady
do naśladowania kiedy nadeszła
pora działania. Bez najmniejszego
zwątpienia i dyskusji przyjmowaliśmy, że to na nas młodych teraz
spoczywa obowiązek i odpowiedzialność walki o niepodległość
Ojczyzny. Zastanawiające jest, że
po wiekowej niewoli, II Rzeczypospolita w bardzo krótkim czasie
(bo w ciągu tylko 18 lat) potrafiła
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wychować społeczeństwo w duchu patriotycznym i poświęceń
dla Ojczyzny, stanowiącym wielki skarb narodowy. Niestety, skarb
ten został w znacznym stopniu zaprzepaszczony po wojnie w okresie PRL.
1. Sprawozdanie Komendy Okregu
ZWZ-AK Wołyń (kryptonim „Hreczka”) nr 123/III.Op. z dnia 22.4.1943
r. przesłana do Komendy Głównej
AK. (Bibl. UW, sygn. 3312).
2. Archiwum Adama Bienia, Opracowanie Kierownictwa Walki Podziemnej („Czyn”) z dnia 27.07.1943,
s. 105.
3. Relacja Antoniego Cybulskiego
(zbiory autora)
4.
Sprawozdanie komendanta
oddziału PKB ps. „Kula” z dnia
2.12.1943 r. dla PDR J-II-2. (Kopia w zbiorach autora). W Litopysie
UPA t. 2 na s. 163 podane są nieco
inne dane a mianowicie: „W rejonie
Włodzimierz Wołyński – Horochów
w ciągu miesiąca od 20 lipca do 20
sierpnia 1943 r. zginęło w 21 wsiach
79 osób narodowości ukraińskiej. W
18 wsiach spalono w tym czasie 294
budynków”.
5. W okresie szczególnego nasilenia
rzezi ukraińskich na Wołyniu w 1943
r. Niemcy zaczęli werbować Polaków
do policji i żandarmerii, które to formacje miały być użyte przeciw bandom ukraińskim i UPA. (…) Widząc
to władze konspiracyjne, do formującego się batalionu żandarmerii we
Włodzimierzu Wołyńskim – później
przeniesionego do Maciejowa, posłały swoją grupę konspiracyjną mającą
za zadanie przygotować warunki do
przejścia batalionu z całym uzbrojeniem na stronę polską. Czynnym
i ofiarnym działaczem w tej grupie
był Władysław Filar „Hora”, „Wendora” [powinno być „Wondra”], syn
nauczyciela oraz Witold Iżykowski.
Inspektor Rejonowy AK mjr „Kowal” utrzymywał z tą grupą łączność
konspiracyjną poprzez ks. Antoniego
Piotrowskiego „Prawdzica” z Kowla
oraz przez plebanię w Maciejowie.
(J. Turowski, „Pożoga – walki 27.
Wołyńskiej Dywizji AK”, Warszawa
1990, s. 155-156 przypis 8.)
6. W Biuletynie Informacyjnym
ŚZŻAK Okręgu Wołyńskiego nr 7
(lipiec-wrzesień 1985) s. 11 w artykule Józefa Turowskiego pt. „Wołyń
w ogniu” jest wzmianka, że „grupie
wtajemniczonych wewnątrz batalionu żandarmerii przewodzili Władysław Filar i Witold Iżykowski”.
Źródłem powyższej informacji są
prawdopodobnie relacje uczestników
tych wydarzeń.
7. W Biuletynie Informacyjnym
ŚZŻAK Okręgu Wołyńskiego nr 7
(lipiec – sierpień, 1985 r.) s. 11 w
artykule Józefa Turowskiego p. t.
„Wołyń w ogniu” jest wzmianka, że
„Grupie wtajemniczonych wewnątrz
batalionu żandarmerii przewodzili
Władysław Filar i Witold Iżykowski”. Źródłem powyższej informacji są prawdopodobnie relacje osób,
którzy byli w batalionie. Nie jest to
do końca prawdą. W naszej ścisłej
konspiracyjnej grupie, która liczyła
osiem osób, nie było przywódcy w
ścisłym tego słowa znaczeniu. Decyzje podejmowane były kolektywnie. To, że koledzy wyróżnili moją
osobę i kol. Witolda Iżykowskiego
można tłumaczyć naszą aktywnością
w pracy grupy oraz podczas akcji
wyprowadzenia batalionu. Pozostali członkowie grupy także działali
aktywnie, a wśród nich należy wymienić kolegów: Tadeusza Świądra,
Adama Jankowskiego, Zbigniewa
Krzysztofowicza, Aleksandra Dziurawca, Lecha Sarnowskiego. Może
my dwaj byliśmy bardziej widoczni
niż inni członkowie, stąd też nas zapamiętano.
8. Patrz: J. Turowski, Pożoga, Warszawa 1990, s. 154.
9. Elektrownia codziennie wyłączała
światło na noc.
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Losy leśników na Wołyniu
Leszek Moszczyński
Odkrywamy blaski, cienie i tragedie związane z pracą leśników
na Wołyniu w okresie międzywojennym Józefa Moszczyńskiego –
administratora majątku Serchów
w powiecie sarneńskim, po latach
wspomina syn.

runek policji znajdowały się w
odległym o 30 km osadzie Maniewicze. Przez rejon maniewicki
przebiegała ważna trasa kolejowa
Kowel–Sarny i krzyżowały się
główne drogi z Warszawy do Kijowa i z Łucka do Lubieszowa.

Był 16 wrzesień 1939 roku. Zapadł już zmrok w serchowskim
lesie. Noc zdawała się chłodniejsza, a las ciemniejszy niż zwykle
o tej porze roku. Nagle ciszę domową przerwało głośne pukanie
w okno. Zdziwiony podszedłem.
Z mroku odezwał się nieznajomy
głos: „Jutro nie możesz tu być,
uchodź natychmiast, bo jutro nie
będziesz żył, .uchodź”. Trzask łamanych gałązek zdradził, że nieznana postać szybko się oddaliła.
Stałem jak sparaliżowany.
Tak wspominał mój ojciec swoje ostatnie chwile w majątku leśnym Serchów. Zanim dokończę
tę dramatyczną historię spróbujmy odnaleźć na mapie małą puszczańską osadę Serchów.

Leśnik i kawalerzysta
Józef Moszczyński urodził się 15
września 1902 r. w Czosnowie,
woj. mazowieckie, jako jedno z
ośmiorga dzieci Leonarda i Bronisławy z Bieleckich. W 1914 r.
ojciec Józefa zmuszony był sprzedać gospodarkę z powodu zadłużenia. Rodzina przeniosła się do
Warszawy znajdując skromną
kwaterę w czynszowej kamienicy
przy ulicy Wspólnej ( w pobliżu
kościoła św. Barbary). W tej samej kamienicy dorastał też rówieśnik Józefa i późniejszy leśnik
Jan Jamiołkowski.
W 1919 Józef Moszczyński wstępuje do Średniej Szkoły Leśnej
przy Wydziale Leśnym Centralnego Towarzystwa Rolniczego
(w skrócie C.T.R) w Warszawie (
mieszczącej się przy Placu Trzech
Krzyży 8). Profesorami byli znani
leśnicy: Adam Szwarc (późniejszy
profesor Zakładu Użytkowania
Lasu i Mechanicznej Technologii Drewna na Wydziale Leśnym
SGGW w Warszawie), Janusz Witold Domaniewski (polski ornitolog, pisarz), Włodzimierz Krzeszkiewicz (główny inspektor Lasów
Państwowych), Józef Rosiński
(naczelnik w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Leśnictwa i
Dóbr Państwowych), Jan Kloska,
Leon Markiewicz, Teodor Doruchowski i Jan Vogtman.
W maju 1920 roku Warszawska
Rada Wojewódzka wydała odezwę wzywającą ludność cywilną do walki z bolszewikami. Do
Armii Ochotniczej zgłaszają się
uczniowie i studenci. Józef Moszczyński przyjęty zostaje do 11
pułku piechoty Kompanii Ochotniczej w dniu 10 sierpnia 1920
roku, a kończy służbę tuż przed
podpisaniem pokoju ryskiego 15
marca 1921 roku. Uzupełnia zaległości w nauce i rok później,
pomimo bardzo trudnych warunków materialnych, kończy szkołę
z odznaczeniem.

Polesie Wołyńskie
Przed wojną Serchów leżał w granicach Rzeczpospolitej na Polesiu
w powiecie sarneńskim ( obecnie
Ukraina). Powiat sarneński zajmował północno-wschodnią część
województwa wołyńskiego i graniczył: od zachodu z powiatami
kowelskim i łuckim, od północy z
województwem poleskim (powiaty piński i stoliński), od wschodu
przylegał do granicy państwowej
z ZSRR, natomiast od południa
sąsiadował z powiatem kostopolskim. Od grudnia 1930 roku został przyłączony do woj. wołyńskiego. Województwo wołyńskie
stało się wówczas największym
województwem równym obszarowo około 1/10 powierzchni całej
II RP. Grunty orne stanowiły zaledwie 23% powierzchni, najmniej
ze wszystkich ówczesnych województw. Większość obszaru leśnego województwa należała do
prywatnych właścicieli, najczęściej Polaków. Na terenie całego
Polesia Wołyńskiego leżało tylko
14 miast.
Dla mieszkańców Serchowa i
pobliskich chutorów najbliższa
poczta, stacja kolejowa i poste-

Prezesem Rady Opiekuńczej
szkoły był Zygmunt hr. Bröel-Plater. Być może za jego protekcją,
jako prymus szkoły, otrzymuje w
nagrodę pierwszą pracę w lasach
Dąbrowickich Witolda hr. Bröela
Platera.1) Od październiku 1922
roku zatrudniony zostaje na stanowisku pomocnika kontrolera
leśnego. Powołany do służby
wojskowej 4 grudnia 1923 roku,
a później odkomenderowany do
Szkoły podchorążych kawalerii
w Biedrusku, kończy ją w 1924
roku jako plutonowy podchorąży 7 pułku ułanów. Nadleśniczy
lasów Dąbrowickich Maksymilian Edward Białowiejski,2) także
kawalerzysta z 10 pułku ułanów,
przychylnie patrzy na poczynania
młodszego o 10 lat kolegi. Trzy
lata później Józef Moszczyński
odbywa szkolenie wojskowe rezerwy ( w 19 pułku ułanów), po
którym udaje się na Wyższy Kursu Handlu Drzewem i Ziemiopłodami w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów z jednoroczną
praktyką tartaczną nie wraca już
do Dąbrowicy. Szuka samodzielnego stanowiska. Najpierw przyjmuje posadę kierownika w lasach
Kruhowieckich (Kruhowicze od
1928 do 1928),3) a później po zakończeniu eksploatacji lasów od
1929 do 1930 roku, pracuje krótko jako leśniczy w Nadleśnictwie
Hajnówka i w lasach Dóbr Ołyka
(leśnictwo Cumań).4) W trakcie
okresowego sześciotygodniowego szkolenia 16 pułku ułanów, w
1929 roku uzyskał nominację na
stopień podporucznika rezerwy.
W Cumaniu panowały bardzo
poprawne kontakty między pracownikami a administracją majątku. Właściciele – Radziwiłlowie obejmowali pracowników
różnymi formami opieki. Lasy
były wzorowo prowadzone przez
samego Janusza księcia Radziwiłła. Dobre wyniki ekonomiczne
zawdzięczała ordynacja korzystnemu położeniu między rzekami
Styrem i Horyniem. Bliskość dróg
spławnych, a także rozbudowana
sieć kolejek linii wąskotorowych
pomiędzy leśnictwami a tartakami, umożliwiała tani transport i
korzystny eksport drewna.
Zdobyta praktyka i uzyskane doświadczenie w Cumaniu skłoniły

/ Tory kolejki wąskotorowej w pobliżu siedziby administratora.

Józefa Moszczyńskiego do poszukiwania jeszcze ambitniejszych
wyzwań. Na początku kwietnia
1930 zatrudnia się jako zarządca
lasów majątku Serchów.

ście, opisuje to zdarzenie ówczesny okręgowy komisarz z Sarn.
„… w dniu przyjmowania przeze
mnie interesantów ( poniedziałek)
otwierają się drzwi mego pokoju

/ Ppor. Józef Moszczyński w Serchowie na ćwiczeniach

W Serchowie
Lasy Serchowskie stanowiły jeden zwarty kompleks przylegający ze wschodu do jeziora Białego
(powierzchni 810 ha), od południa do majątku Hałuzja i działek
włościan Hałuzji, od zachodu do
majątku Karasin, a od północy
do błot i uroczysk osady Jezierce.
Były one wcześniej źle zarządzane, tak samo zresztą jak lasy
sąsiadującego majątku Hałuzja.5)
Eksploatację drzewa prowadzono
w sposób rabunkowy wybierając
do wyrębu najlepsze drzewostany położone wzdłuż dróg. Kres
temu niekorzystnemu procederowi położyło rozporządzenie prezydenta z 1927 r. Na jego mocy,
państwowi inspektorzy leśni i
komisarze ochrony lasów mieli
prawo kontrolowania prywatnej
gospodarki leśnej i karania złych
administratorów.
Zwyczajowo, pierwszą wizytę
nowemu administratorowi lasów
składał starosta. W ten sposób
akcentowano uznanie dla prestiżu zawodu leśnika, ale także
podkreślano wagę, jaką władza
lokalna przywiązywała do współpracy z zarządcą lasów. Administrator lasów musiał natomiast
stawić się osobiście do komisarza
Ochrony Lasów i to niezwłocznie
po objęciu stanowiska. Tak w li-

w Sarnach i ku memu zdziwieniu
wchodzi Józef Moszczyński. Nie
poznał mnie ( ja Go poznałem
od razu ) i musiałem mu przypomnieć naszą znajomość, by w
końcu uwierzył, że to we własnej
osobie Jamiołkowski, którego
przecież znał. Od tego czasu datuje się bliższa nasza znajomość,
która przeistoczyła się w zażyłą
serdeczną przyjaźń.”
Pierwszoplanowym zadaniem,
nowego administratora, było zorganizowanie sprzedaży drewna
w tartakach. Sąsiadujący majątek
Hałuzja korzystał z dróg gruntowych wywożąc drewno na eksport do spławnej rzeki Styr ( 10
km) lub do pobliskiego tartaku.
Nie było to rozwiązanie opłacalne bowiem transport drewna
dłużycowego
piaszczystymi
drogami, był trudny i kosztowny.
W 1930 roku pojawiła się dla majątku Serchów nowa sprzyjająca
okoliczność na wyjście z kryzysu.
W Maniewiczach powstała nowa
duża fabryka parkietu belgijskiej
firmy „LaChappelle Parquets”
oraz kilka tartaków. Choć w Polsce, wobec konkurencji z Rosją
i utracie rynków angielskiego i
holenderskiego, eksport drewna
dramatycznie załamał się, to w
Maniewiczach popyt na ten budulec znacznie wzrósł. Wykorzystał
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/ Władysław Sebuł przed swoim domem w siedzibie majątku. Zamordowany 17 września 1939 r.

to zręcznie Józef Moszczyński,
negocjując korzystne dla majątku kontrakty. Kierowanie transportem drewna wymagało także
sporego wysiłku organizacyjnego. Do majątku, oprócz piaszczystej drogi, dochodził jeden tor
konnej kolejki leśnej (600 mm)
Maniewicze - Karasin – Serchów
długości około 45 km. Kolejka
powstała w czasie I wojny światowej i pierwotnie miała służyć
celom wojskowym. Została wydzierżawiona przez konsorcjum
trzech pobliskich majątków, a
zarządcą został nowy administrator Serchowa. Transport ten był
szybki i tani, a kolejką dojeżdżali
policjanci do posterunku w Karasinie i turyści oraz kombatanci
zwiedzający miejsca historyczne
związane z pobytem Marszałka
Piłsudzkiego i walkami legionistów w bitwie pod Kostiuchówką.6)
Nowe porządki
Zdolnemu zarządcy bacznie przyglądał się komisarz leśny Jan Jamiołkowski, który po latach tak
napisał w przesłanych mi wspomnieniach:
„ Ojciec był doskonałym organizatorem, podległy personel

mocno trzymał w garści, dobrze orientował się w sprawach
handlu drewnem toteż wkrótce, z zaniedbanego, o złej reputacji majątku uczynił obiekt
dobrze zorganizowany, dający
dochody, o opinii bez zarzutu.”

W odległej od majątku o 5 km
wsi, miejscowi Poleszucy, żyli w
warunkach bardzo prymitywnych.
Bratanica Józefa Moszczyńskiego
- Janina wspominała, że jeszcze
w latach trzydziestych minionego
wieku spotykało się kurne chaty,
z jedną tylko izbą. Mieszkańcy
sami wytwarzali wszystko co potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Żyli tak jak ich
pradziadowie, sami przędli len i
robili płótno, z którego przygotowywali lekkie ubrania, zaś w
zimę za przyodziewek służyły im
baranice.
Poleszucy nie utożsamiali się z
narodowością ukraińską, czy białoruską, a tym bardziej polską.
Byli tutejszymi, a swój język deklarowali także jako „tutejszy”.
Nie dawali po sobie poznać, że
bliska im była rosyjska propaganda malująca Polaka, jako pana
gnębiącego miejscową ludność.
Włościanie często dopuszczali

/ Poleszuk z Serchowa

się kradzieży drewna z majątku,
usprawiedliwiając swoje czyny
nieuregulowana kwestią serwitutów i prawami nabytymi w poprzednich pokoleniach. Na tym
tle dochodziło do konfliktów ze
służbą leśną majątku. Józef Moszczyński konflikty te starał się łagodzić, zwłaszcza gdy chodziło o
zabór drewna mniejszej wartości i
na potrzeby własne ( opał).
Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna na Polesiu
powodowała, że wśród ludności
miejscowej coraz większy posłuch zdobywali agitatorzy komunistyczni. W Maniewiczach w
dniu 1 maja 1931 r. policja strzelała do demonstrantów. Dwie osoby
zginęły, kilkadziesiąt aresztowano, a wielu zbiegło ukrywając się
w lasach i chutorach. W celu demonstracji siły militarnej na Polesiu organizowane były manewry
i ćwiczenia rezerwistów. W czasie
takich ćwiczeń w 1931 roku ppor.
Józef Moszczyński dowodzi już
plutonem kawalerii. Choć opinie
ze szkoleń uzyskał bardzo dobrą,
to podupadł na zdrowiu i w marcu 1939 roku Komenda Rejonu
Sarny zameldowała do Biura Personalnego Ministerstwa Spraw
Wojskowych, że ppor. kaw. Józef
Moszczyński posiada kategorie
„C” i nie będzie mobilizowany.
Po wybuchu wojny 1939 roku pozostał na stanowisku zarządcy i
oczekiwał na dalsze rozkazy. Tak
dotrwał do pamiętnego 16 września 1939 roku i opisanego na
wstępie tajemniczego ostrzeżenia nieznajomej osoby.
Jest świadomy dużego zagrożenia.
Pośpiesznie udaję się do zabudowań, gdzie mieszka jego zastępca
Władysław Serbuł. Ostrzega go,

/ Siedziba administratora maj. Serchów

lecz ten bagatelizuje sytuację.
Ma broń, czujnego psa i czuje
się bezpiecznie. Nie ma zamiaru
opuszczać swojego domu z racji
niesprawdzonych pogróżek. Nie
pomagają nalegania - zostaje. Józef Moszczyński zdecydował się
na pospieszny wyjazd. Dla niego
była to trudna decyzja. Ukochał to
miejsce, dobrze prosperujący majątek, piękną przyrodę, oswojoną
sarenkę, kruka co z ręki jadł ser
i ludzi z którymi się mocno zżył.
Spakował tylko najpotrzebniejsze
rzeczy i pozostawiając cały swój
majątek, nocą udał się samotnie
na rowerze szynowym do Maniewicz na stację kolejową. Jednym
z ostatnich pociągów wyjechał
do Białegostoku do krewnego.
Ta nocna podróż przez las była
zapewne najtrudniejszą w jego
życiu. Miał nadzieję, że wkrótce
jeszcze tu wróci. Nie mógł jednak
już wrócić.
Straszna prawda
Z Białegostoku przez „zielona
granicę” dostał się do Warszawy.
W stolicy przychodzą trudne
czasy okupacji: łapanki, aresztowania. Podjął pracę najpierw w
tartaku w podwarszawskiej Zielonce, a potem prowadził duży
tartak w Legionowie. Pod koniec
wojny został aresztowany i trafił

/ Miejscowa gospodyni pracująca w majątku.

do obozu przejściowego pod Zakroczymiem, z którego udało mu
się zbiec. Po wojnie najpierw pracował w Nadleśnictwie Drewnica
pod Warszawą, a następnie przez
40 lat w Warszawie w Ministerstwie Leśnictwa na stanowisku
starszego inspektora i radcy ministra. Wiele lat po śmierci okazało się jaki dramat rozegrał się w
lasach serchowskich. W książce
W i E Siemaszko „Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej
Wołynia 1939-1945” czytamy:
„We wrześniu 1939 r., po wkroczeniu wojsk sowieckich, został
zamordowany
przez Ukraińców leśniczy z majątku Serchowo o nazwisku Serbow.
Ponadto
miejscowi Ukraińcy (także Żydzi)
rabowali mieszkających w okolicy
Mimo nieprawidłowej pisowni
nazwiska nie ma wątpliwości, że
chodzi tu o leśniczego Władysława Serbułę.
We wrześniu 1939 roku aresztowano także nadleśniczego dóbr
Dąbrowickich
Maksymiliana
Białowiejskiego. Zginał później
zamordowany w Katyniu. W
gminie Dąbrowica, pow. Sarny,
Ukraińcy rozgrabili całkowicie
majątki polskie: Romejki, Worobin, Zosin. Z domów powyrywali drzwi i okna, rozebrali piece
kaflowe, w parkach powycinali drzewa. Bez wieści zaginęło
wielu leśników lub zostali oni
później w 1941 roku wywiezieni na Sybir i już nie powrócili.
Epilog
W 2010 roku wybrałem się z
bratem na Ukrainę w poszukiwaniu leśniczówki w serchowskim
lesie. Nie odnajdujemy nawet jej
śladów. Miejscowi twierdzą, że
po rozgrabieniu została spalona,
by nie pozostawić śladów zbrodni. W Serchowie odwiedziliśmy
wiekową Ukrainkę pytając przez
tłumaczkę, czy pamięta zarządcę
pobliskiego majątku leśnego – Jó-
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zefa Moszczyńskiego. Starsza kobieta rozpłakała się. Po chwili poznaliśmy powód. W latach trzydziestych, gdy na wsi panował
głód, to on właśnie uratował ją
zatrudniając przy sadzaniu lasu,
uczciwie płacąc za pracę. Opuszczamy Serchów ze wzruszeniem.
Teraz już wiemy dlaczego, ktoś
chciał ostrzec naszego ojca.
Obecnie na terenie części dawnego majątku Serchów zorganizowano ukraiński rezerwat przyrody zwany Zapowiednikiem
Rówieńskim, którego ozdobą są
duże jezioro Białe oraz bagna
Koza i Zaserchowie. W rezerwacie rośnie wiele rzadkich roślin,
a bujna przyroda skrywa miejsca
dramatów, które tu się kiedyś rozegrały.
„Pośród łąk, lasów i wód toni,
w ciągłej, pustej życia pogoni…
Czasem ozwie się gdzieś łosia ryk
albo w gąszczu dziki głuszca krzyk
i znów cisza tak niewzruszona,
dusza śni pustką rozmarzona piękny o Polesiu sen… „|
(z przedwojennego tanga Jerzego Artura Kosteckiego „Polesia
czar”)
Leszek Moszczyński
Artykuł w wersji skróconej ukazał się w dwutygodniku Las Polski w roku 2018.
---1. Majątek Dąbrowica (ukr.
Дубровиця) 32300 hektarów – leżał na Ukrainie w obwodzie rówieńskim w wiejskiej gminie Dąbrowica. Lasy Dąbrowickie zajmowały obszarowo około 88 %
całego majątku. Przed wojną własność Witolda hr. Broela Platera a
dokładnej Witolda Marii Aleksandra hr. Bröel-Plater z Bröelów
( 1893-1962). Syn także Witold
urodzony w 1922 roku zginał w
Powstaniu Warszawskim w 1944
roku na ul. Kredytowej. Po wojnie ekshumowany i pochowany
na Powązkach Wojskowych, kw.
23-A, rząd 11, grób 16.
2. Białowiejski Maksymilian
Edward ur. 7.06.1892 w Radzyminie ( woj. mazowieckie), wię-

zień Kozielska, zamordowany w
Katyniu.
3. Lasy Kruhowickie w pow. Łuniniec, woj. poleskie ( obecnie
Białoruś). Siedzibą gminy były
Kruhowicze Wielkie. Powierzchnia lasów w gminie to około
15500 ha. Gęstość zaludnienia –
19 osób na 1 km.kw – najmniejsza w Polsce. Majątek należał do
spadkobierców Kazimierza Płaskowickiego.
4. Cumań (ukr. Цумань) – miejscowość w rejonie kiwereckim,
obwodu wołyńskiego Ukrainy. W
II Rzeczypospolitej Cumań był
centrum dóbr ołyckich ks. Radziwiłłów z największym na Wołyniu tartakiem. Zbudowano go w r.
1907. Blisko Cumania znajdował
się duży kompleks leśny 29000
ha z rzadką florą i fauną.
W 1943 Ołyka stanowiła schronienie dla polskich uchodźców
ocalałych z rzezi wołyńskiej.
5. Majątek Serchów należał
pierwotnie do Mikołaja, Marii i
Olgi Tereszczenko oraz Elżbiety
Chłopoff. Tereszczenkowie do lat
dwudziestych XX w byli właścicielami prawie całego południa
Żytomierszczyzny. Później wyprzedawali majątki, a lasy serchowskie przeszły w posiadanie
polskiej rodziny Groszkowskich.
Nowi nabywcy zmienili zarządcę
lasów zatrudniając Józefa Moszczyńskiego.
6. Bitwa pod Kostiuchnówką lub
bitwa pod Kościuchnówką – działania Legionów Polskich prowadzone w dniach 4–6 lipca 1916
roku pod chutorem Kościuchnówka w pobliżu Maniewicz, na
Wołyniu przeciwko oddziałom
rosyjskiego XLVI Korpusu Armijnego, prowadzącego natarcie
w ramach tak zwanej ofensywy
Brusiłowa.
7. Józef Moszczyński zmarł w
1982 roku. Pochowany w grobie
rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim (Stary), kw.167-3-16
8. Żródło: Akta ze zbiorów Hoower Instytution on War, Revolution and Peace w Stanford
(Ambasada RP w ZSRR, Anders
Collection, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji - sygn. HIMID 3.155, rel 2763, DS.)

Apel,

by pamięć o poleskich
leśnikach nie zaginęła.
Zachęcamy pasjonatów historii,
Kresowian i ich potomków, leśników,
studentów, ludzi dobrej woli o odszukanie
choćby tylko śladów miejsc, gdzie żyli
i zginęli, rozmowy z żyjącymi świadkami
tamtych wydarzeń są jeszcze wykonalne,
ale wymagają zaangażowania.
Kontakt z autorem: lmoszcz@wp.pl
lub redakcją KSI redakcjaksi@btx.pl
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KALENDARIUM
LUDOBÓJSTWA.
Styczeń 1946 rok.
Stanisław Żurek

We wsi Huta – Poręby pow.
Brzozów upowcy wymordowali
nie ustaloną liczbę Polaków: „Był
pierwszy dzień stycznia 1946 r. W
środku nocy usłyszała gwałtowne
ujadanie psów, później ich wycie
i nieludzkie krzyki mordowanych
ludzi. - Zosiu, gdzie jesteś? Zosiu!!! - usłyszała wołanie matki.
Mama złapała pod rękę niewidomego dziadka i czteroletnią
córeczkę siostry. I tak jak stali,
wyskoczyli w czwórkę za chałupę
i uciekli w pola, w mrok nocy. Buchał ogień i gryzący dym, słychać
było strzały i jęki konających ludzi, zawodzenie kobiet. Nie pamięta, jak długo uciekali. Pędzili
co tchu, przez las. Byle dalej od
wsi, byle szybciej. Nie czuli zmęczenia, strach dodawał im sił.
Matka dziękowała Panu Bogu
za ocalenie i za to, że jej drugiej
córki nie było w domu. Była „na
służbie” w odległej wsi i to ją
uratowało. Mała siostrzenica nie
zobaczyła już swojej mamy ani
ojca. Matkę zamordowali Ukraińcy. Przed śmiercią łamali ją kołem, żeby powiedziała, gdzie jest
jej mąż. Nie powiedziała. Niestety,
ukraińscy bandyci i jego znaleźli,
i zamordowali. Siostrzenicę wychowywała mama Zosi i druga
ciotka. Ocalenie znaleźli we wsi
Dylągowa” ( relacja Zofii Koniecznej, w: http://www.niedziela.pl/artykul/58908/nd/Kobieta-ze-Wschodu). Następnego dnia
Dylągowa została spalona.
We wsi Dylągowa pow. Brzozów: „Dnia 1.I.1946 r. banda
UPA sotni „Hromenki” dokonała napadu na gr. Dylągowa pow.
Brzozów, gdzie obrabowała kilkudziesięciu gospodarzy, zabiła 9
osób, 5 osób uprowadziła i raniła
kilkanaście osób, spaliła 87 zabudowań” (Edward Prus: Operacja
„Wisła”. wyd. IV, Wrocław 2006,
s. 274). Patrz też niżej: 2 stycznia...
We wsi Krowica Laskowa pow.
Lubaczów 1 stycznia 1946 r. zamordowali Stanisława Pukasa.
(IPN Opole, 21 grudnia 2018,
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).
We wsi Leszczawa Dolna pow.
Przemyśl uprowadzili 5 Polaków,
którzy zaginęli.
We wsi Leszczawa Górna pow.
Przemyśl został zamordowany
przez UPA robotnik leśny Józef
Skrętkowski, lat 40.
W nocy z 1 na 2 stycznia:
We wsi Sielnica pow. Przemyśl
podczas kolejnego napadu upowcy doszczętnie obrabowali pol-

skie gospodarstwa (konie, bydło,
świnie, żywność, odzież itp.) oraz
zamordowali 6 Polaków.
We wsi Wołkowyja pow. Lesko
UPA rozbroiła posterunek MO,
spaliła budynek gminy i szkołę
oraz zamordowała 3 milicjantów.
2 stycznia:
We wsi Dylągowa pow. Brzozów podczas drugiego napadu
upowców z sotni „Burłaki” i „Łastiwki” oraz chłopów ukraińskich
z sąsiednich wsi Jawornik Ruski,
Piątkowa i Siedliska, spalili resztę
zabudowań i plebanię oraz zamordowali 9 Polaków a 5 poranili.
5 stycznia:
We wsi Huzele pow. Lesko upowcy zabili 2 Polaków ze straży
wiejskiej, pilnujących mostu na
Sanie.
6 stycznia:
We wsi Deszno koło Rymanowa
pow. Sanok: „W dniu 6.I.1946 r.
oddział UPA spalił w Desznie k.
Rymanowa - 46 domów. Zginęło
6 osób” (Prus..., s. 274). Napadu
dokonały w nocy sotnie UPA „Didyka” i „Chrina”.
We wsi Górki pow. Brzozów
został zamordowany przez upowców sołtys wsi Julian Winczowki: „Kontaktuję się z Państwem w
sprawie wydarzeń z 6.01.1946r.
Przeglądałam Państwa stronę internetową dotyczącą mordów UPA
na Polakach w okresie wojennym
i powojennym i zdziwił mnie brak
informacji o morderstwie sołtysa
wsi Górki (koło Brzozowa) Juliana Winczowskiego. Nie było ani
wydarzenia ani nazwiska w spisie ofiar. Jest to mój pradziadek,
mój dziadek, który zmarł parę lat
temu, opowiadał mi jak osobiście

widział to morderstwo we własnym domu w wieku 17 lat. Proszę o uzupełnienie tych informacji
na stronie. Informacja ta była
podana w gazecie Podkarpacie
w latach 80’ lub 90’.” (Natalia
Winczowska 16.07.2015 ; http://
www.stankiewicze.com/ludobojstwo/czytelnicy_2.html).
W nocy z 6 na 7 stycznia:
W miejscowości Bircza pow.
Przemyśl: „Trzeciego ataku dokonano na Birczę z 6 na 7 stycznia
1946 r. przez oddział UPA w sile 4
sotni „Burłaki”, „Łastiwki”,
„Jara” i „Hromenki” pod dowództwem M. Hali, ps. „Konyk”.
Miasteczka broniły siły 26pp i
28pp WP, wsparte przez miejscową milicję. W walce czynny udział
brała także ludność cywilna (załoga garnizonu liczyła 220 ludzi).
Skutecznej odsieczy broniącym
oddziałom udzielił 1 Batalion
30pp, dowodzony przez mjr T.
Czerkaszyna z 9DP. Atak odparto
zadając ciężkie straty napastnikom. Źródła ukraińskie mówią o
zabiciu 22 banderowców i kilku
cywili m.in. zginął kurenny „Konyk” i sotenny D. Karwański, ps.
„Orski”. Źródła ukraińskie mówią o 50 zabitych żołnierzach WP
oraz o stratach ukraińskich w
liczbie 23 zabitych (w tym „Konyk”, „Orski” oraz czotowy Pawlenko) oraz 15 rannych.” (Andrzej Zapałowski: Granica w
ogniu. Warszawa 2016, s. 224 –
225). Dokumenty WP wymieniają
tylko 10 rannych żołnierzy, stąd
ofiary musiały należeć do polskiej
ludności cywilnej, ale źródła polskie podają, że banderowcy w rejonie synagogi spali kolejny dom,
w którym zginęło pięcioro Polaków, w tym dwie kobiety i dziecko, najprawdopodobniej uciekinierów ze spalonej przez UPA
Rudawki. „W styczniu 1946 roku
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Mychajło Halo ,,Konyk”, dowódca kurenia, na odprawie w Grąziowej nakazał zniszczenie Birczy.
W Łomnej zapowiedziano, że w
ciągu pół godziny Bircza spłonie.
Możliwe, że plan napadu opracował referent SB I Okręgu „Chołodnego Jaru”. Od wschodu miały zaatakować sotnie „Burłaka” i
Hrihorija Jankowskiego „Łastiwki”, a od zachodu sotnie Mychajły
Kuczera „Jara” i „Hromenki” (w
jego zastępstwie dowodził Dmytro
Karwański ,,Orski”), które miały
przypuścić główny atak. Osobiście dowodził tam kurenny Mychajło Halo ,,Konyk”. Ich atak
ruszył od strony Nowej Wsi. ,,Konyk” i ,,Orski” szli na czele niewielkiego oddziału, który po przełamaniu pierwszej linii polskich
okopów wdarł się do miasta. Pozostali banderowcy zostali zatrzymani przez polski ostrzał. Grupa
,,Konyka”, w czasie ich rajdu w
kierunku rynku w Birczy, podpaliła dom, w którym spłonęło 5 osób,
najprawdopodobniej uciekinierów ze spalonej przez UPA Rudawki. Ostatecznie banderowcy z
grupy głównodowodzącego ,,Konyka” przeszli koło mykwy i weszli na schody koło kamienicy,
gdzie znajdował się sztab obrońców Birczy. Niestety nie było w
nim, przebywającego wówczas w
Przemyślu, Leona Lubeckiego –
dowódcy garnizonu w Birczy. Był
to dzielny, jeszcze przedwojenny
oficer o poglądach endeckich,
którego w 1947 roku dotknęły represje komunistyczne. W jego zastępstwie nieudolnie dowodził
por. Arsenij Kuźmiczenko, sowiecki oficer narodowości ukraińskiej, który podawał się za Polaka. Celem ,,Konyka” był zapewne
sztab. Banderowcy weszli na
schody i prawdopodobnie próbowali wejść do budynku kamienicy
przez okna. Polscy żołnierze kolbami i ostrzałem z broni maszynowej bronili wejścia do budynku.
Banderowcy zostali otoczeni.
Rano na schodach doliczono się
20 zabitych banderowców. Tam
zapewne zginął ,,Konyk”. Kilka
godzin po walce, około godziny
11, z budynku mykwy padły strzały, które raniły polskiego żołnierza. Do budynku wrzucono granat, który zabił nastoletniego upowca. Możliwe, że nie tylko on
przeżył piekło na schodach przed
sztabem pułku. Anna Karwańska,
żona ,,Orskiego”, napisała, że po
bitwie o Birczę przyszedł do niej
banderowiec, który powiedział, że
jej mąż zginął na początku bitwy
raniony kulą między oczy. Czy
chodziło o początek szturmu na
budynek sztabu, czy o przełamanie polskiej obrony na początku
walk? Chyba się już nie dowiemy.
/.../ Polskie linie obrony zostały
przerwane w okolicy Pałacu
Humnickich i kościoła. To tam
skierował ostrzał z moździerzy
por. Witold Grabarczyk. Był on w
przeszłości żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, którego również dotknęły komunistyczne represje po 1947 roku.
Banderowcy, którzy najprawdopodobniej zbliżali się do posterunku Milicji Obywatelskiej
wzdłuż kotliny wyżłobionej przez
strumień w okolicy pałacu zostali
zmuszeni do odwrotu. Bitwa o Bir-
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czę została wygrana przez Polaków. Nie doszło do zapowiedzianego ludobójstwa. Do dzisiaj żyją
świadkowie tamtych wydarzeń,
którzy mówią, że przy ciałach
banderowców znaleziono sznury i
wódkę. Czy mieli oni świętować
wschodnią Wigilię przez wieszanie Lachów? Zapowiadali zniszczenie miasta, grozili mordem
ludności. Ilu członków UPA zginęło? W artykule ,,Tragedia Birczy”
podano, że 23 banderowców.
Moim zdaniem nie można tak klarownie podać liczby ofiar. W źródłach pojawiają się różne dane.
Możliwe, że na schodach w centrum Birczy zginęło 20 banderowców, a 10 kolejnych ciał odnaleziono na obrzeżach miasteczka.
Zapewne część poległych zostało
zabranych przez wycofujących się
banderowców. W opracowaniu
ukraińskiego historyka Eugeniusza Misiło pojawia się liczba 23,
ale przynajmniej jeden z podanych banderowców nie zginął w
Birczy. ,,W tej bitwie zginęło bardzo dużo banderowców.” – podaje kronika parafialna. To zawsze
będzie niewiadoma. Pan Karbowiak podał, że ekshumacja ujawniła, że tylko na dwóch szkieletach
były widoczne ślady ran od walki.
Pozostali banderowcy mieli być
wzięci do niewoli i zamordowani
kolbami lub strzałem w tył głowy.
Autor artykuł stwierdził jednoznacznie, że zostali zamordowani
po dostaniu się do niewoli. Oddziałowa
Komisja
Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, czyli prokuratora IPN–u stwierdziła – w
przeciwieństwie do Arkadiusza
Karbowiaka – że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy pochowani w Birczy banderowcy zostali
zamordowani po wzięciu do niewoli. Śledztwo o sygn. akt S 2/02/
Zk zostało umorzone „wobec braku dowodów wskazujących na to,
iż członkowie UPA zginęli w dniu
7 stycznia 1947 r. w wyniku tortur
i egzekucji”. /.../ W kronice parafialnej zapisano, że na drugi dzień
po walce w rowach znaleziono kilkunastu rannych banderowców. O
zatrzymaniu kilku członków UPA
wspominają meldunki WP. Pojmanych banderowców odesłano
do sztabu dywizji. Należy dodać,
że członkowie UPA w myśl prawa
polskiego i międzynarodowego
nie byli żołnierzami lecz tylko terrorystami. Najprawdopodobniej z
ciał banderowców zdjęto buty,
spodnie, płaszcze, kurtki a nawet
kalesony. Nie zdejmowano najczęściej pokrwawionych podkoszulków. W 1946 roku sytuacja materialna ludności była przeważanie
katastrofalna, do czego walnie
przyczynili się banderowcy. Pan
Karbowiak napisał, że żołnierze
zamordowali chłopów z Lachowej
i wrzucili ich do masowego grobu.
W czasie ataków UPA, ale również WP, wykorzystywała chłopów
jako przewodników. Często ginęli
oni w czasie wymiany ognia, jak
np. polski przewodnik w czasie
walk 25 kwietnia 1945 roku w Jaworniku Ruskim. Sama Lachowa
była miejscem, gdzie często dochodziło do walk UPA z WP. To
tam, 15 kwietnia 1945 roku, dowódca sotni Mychajło Duda
,,Hromenko” spotkał się ze Stepa-

nem Stebelskim ,,Chrinem” i
omówili plany napadu na Borownicę.” (Grzegorz Piwowarczyk:
Prawdziwa tragedia Birczy; w:
https://kresy.pl/kresopedia/historia/prawdziwa-tragedia-birczy/ ; 4
listopada 2018). „W czasie napadu ujęto 5-12 żywych członków
UPA, których przekazano do sztabu poza Birczę. Wspomnianych
nie uwzględniono w meldunku
UPA. Nikt z nich nie był osądzony.
Dalszy los wspomnianych nie jest
znany. Część ujętych banderowców zapewne wkrótce zmarła w
skutek odniesionych ran podczas
walki. Być może niektórych członków UPA przekazano władzom
sowieckim lub wykorzystano do
działalności agenturalnej. Prowadzone przez OKŚZpNP IPN w
Rzeszowie śledztwo zaprzeczyło
możliwości dokonania na banderowcach egzekucji w Birczy. Należy dodać, że zgodnie z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym nie mieli oni statusu
jeńców wojennych, część nosiła
polskie mundury. Z punktu widzenia prawnego byli terrorystami.
Polska strona słusznie przypuszczała, że straty były większe. Należy domniemywać, że w Birczy
zginęło co najmniej 30 banderowców. Zabitych 28 banderowców
pochowano w zbiorowej mogile w
pobliżu synagogi. W walkach
rany odniosło co najmniej 22
członków UPA. Utracono według
raportu w sumie 19 sztuk broni w
tym dwa erkaemy. Polska strona
miała 5 rannych żołnierzy. Niektóre źródła wymieniają jednego
zabitego lecz tej informacji nie
zdołano potwierdzić. Banderowcy
zamordowali 5 cywilów uciekinierów z sąsiednich wiosek. Po upadku komunizmu Polacy i Ukraińcy
w Birczy i okolicznych miejscowościach, żyli zgodnie. Jednak sprawa napadów powróciła. Z inicjatywy Związku Ukraińców w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
XX w. rozpoczęto poszukiwania
szczątków członków UPA, którzy
zginęli w czasie napadu na miasteczko. Równocześnie strona
ukraińska żądała pozwolenia na
upamiętnienie banderowców jako
żołnierzy ukraińskich, co wywołało sprzeciw mieszkańców, którzy
podczas napadów utracili bliskich
i mienie znacznej wartości. Ponadto należy przypomnieć, że Michał Galo „Konyk” i Dymitr Karwański „Orski” pełnili służbę w
szeregach 14 Dywizji SS. Pośród
członków UPA znaczny procent
stanowili byli policjanci ukraińscy w niemieckiej służbie, których
starano się przedstawić jako bohaterów. (A Karwańska-Bajak.,
Ukraijno wyznaj..., s. 82 i in.). W
tym samym czasie w Birczy byli
milicjanci, w tym komendant Józef Winiarski, dostali anonimy z
pogróżkami. W 1999 r. odnaleziono i ekshumowano szczątki 28
uczestników III napadu na Birczę.
(OKŚZpNP, S 2 /02/zk, Akta główne śledztwa w sprawie zabójstwa
osób narodowości ukraińskiej w
Birczy w styczniu 1946 r., Protokół przesłuchania świadka, 12 IV
2002, k. 133-137). Wobec sprzeciwu polskich mieszkańców nie pochowano ich w Birczy, lecz w
2000 r. Przemyślu-Pikulicach,
obok internowanych przez RP żoł-

nierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, zmarłych podczas epidemii
na przełomie 1920 i 1921 r. (A
Karwańska-Bajak., Ukraijno wyznaj..., s. 143 i in.). Z powodu oddawania czci członkom UPA i propagowania idei nacjonalistycznych w czasie tzw. procesji na
groby bohaterów od kilku lat dochodzi do przepychanek Polaków
i Ukraińców na ulicach Przemyśla. (Raport. Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu, red. P.
Tyma i in., Warszawa 2018, s. 35 i
in.; M. Dachowicz, Ja ruski agent.
Demakijaż Ukrainy, „Głos znad
Sanu. Kwartalnik społeczno-kulturalny”, nr 29/2016, s. 7-9). Protokół z ekshumacji banderowców
w Birczy podpisany przez archeologa prof. Andrzeja Kola i antropologa dr. Andrzeja Florkowskiego zawierał sugestię, że członkowie UPA w Birczy zostali zamordowani w egzekucji. Na podstawie
wspomnianego dokumentu prezes
Związku Ukraińców w Polsce
zgłosił do IPN możliwość popełnienia przestępstwa polegającego
na zabójstwie osób narodowości
ukraińskiej ze względu na ich
przynależność etniczną. Śledztwo
w sprawie prowadziła OKŚZpNP
IPN w Rzeszowie. Powołany w
toku postępowania niezależny
biegły prof. dr hab. Franciszek
Frel z Uniwersytetu Jagiellońskiego w oparciu o dokumenty z
ekshumacji uznał, że nie jest w
stanie potwierdzić wersji o egzekucji. Strona ukraińska nie zdołała przedłożyć innych dowodów.
Powołani świadkowie stwierdzili,
że widzieli ciała wielu martwych
banderowców bezpośrednio po
walce. Śledztwo S2/02 zk zostało
11 października 2004 r. umorzone.
Prokurator Marek Sowa, uznał, że
nastąpiła konieczność obrony życia mieszkańców Birczy. Natomiast wnioski co do egzekucyjnego charakteru stwierdzonych na
szkieletach obrażeń są, w znacznej
mierze
nieuprawnione.
(OKŚZpNP, S 2 /02/zk, Akta główne śledztwa w sprawie zabójstwa
osób narodowości ukraińskiej w
Birczy w styczniu 1946 r., t. 5, Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 11 X 2004 r., b.p.). Od wielu
lat mieszkańcy Birczy w rocznicę I
napadu organizują uroczystości
dla uczczenia pomordowanych i
upamiętnienia obrońców. Obchody przebiegają w podniosłej i spokojnej atmosferze. Około 8 listopada 2017 r. na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie zamontowano nowe tablice z nazwami
dwudziestu miejscowości na Wołyniu i Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce Wschodniej, w których
doszło do obrony przed napadami
nacjonalistów ukraińskich. Wśród
nich znajdowała się Bircza. Odsłonięcia miał rzekomo dokonać
osobiście prezydent RP Andrzej
Duda. Jednak tablice zostały podmienione, a w nowej inskrypcji
pominięto napis „Bircza 19451946”. 10 listopada 2017 r. w
przeddzień Święta Niepodległości
ówczesny Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz odsłonił nowe tablice na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie,
bez Birczy. Powyższe działania
zostały zauważone i nagłośnione
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przez środowiska kresowian. Podmianę tablic z oburzeniem przyjęli
mieszkańcy Birczy i całego województwa. Wyrazem tych nastrojów były uchwały podejmowane
przez samorządy. W podobnym
tonie wypowiedziały się środowiska kresowian, kombatantów, w
tym żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK i organizacje patriotyczne. Przy tym zostały sformułowane zarzuty o braku suwerenności
polskiej polityki historycznej. W
odpowiedzi na interpelację posłów Piotra Zgorzelskiego i Mieczysława Kasprzaka z Polskiego
Stronnictwa Ludowego, MON
udostępniło notatkę z 2 marca
2018 r., z której wynikało, że usunięcie Birczy z tablicy nastąpiło w
wyniku decyzji Ministra Obrony
Narodowej Antoniego Macierewicza. Ministerstwo informowało
również, że wszelkie czynności w
niniejszej sprawie były wykonane
w oparciu o ustalenia zespołu eksperckiego w skład, którego wchodzili przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, MON, Wojskowego Biura Historycznego, Dowództwa
Garnizonu Warszawa, Muzeum
Wojska Polskiego, Światowego
Związku Żołnierzy AK, Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz środowisk naukowych. W czasie publikacji notatki Antoni Macierewicz
nie był już ministrem Obrony Narodowej.” (Dr Artur Brożyniak:
Trzeci napad Ukraińskiej Powstańcze Armii na Birczę 6/7
stycznia 1946 r.; za: https://kresywekrwi.neon24.pl/
post/144226,trzeci-napad-bandupa-na-bircze-6-7-stycznia-1946-r ).
We wsi Daszawa pow. Sanok
upowcy podpalili zabudowania
polskie a w płonących domach
żywcem spaliło się 5 Polaków, w
tym 2 dzieci.
W miasteczku Rymanów pow.
Sanok wrzucili żywcem do podpalonego budynku dozorcę Jana
Penara.
We wsi Wołtuszowa pow. Sanok
zamordowali małżeństwo Jana i
Marię Inglot.
7 stycznia:
W miejscowości Bircza pow.
Przemyśl na cmentarzu znajduje
się grób 6 osób NN, którzy zginęli
z rąk UPA 7 I 1946 r. (http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html).
We wsiach: Deszno, Sanoczek
i Królik Polski pow. Sanok
„7.I.1946 r. oddział UPA spalił
całkowicie miejscowości Deszna
k. Rymanowa, Sanoczek, Królik.
Zabili kilkunastu gospodarzy”.
(Prus..., s. 274). Deszno – patrz
„6 stycznia 1946 roku.”
8 stycznia:
We wsi Sobiecin pow. Jarosław
został zamordowany przez UPA
plut. Mieczysław Bachora, ur. w
1920 r., z 26 pp 9 DP.
9 stycznia:
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We wsi Szczutków pow. Lubaczów upowcy zamordowali Teodora Konopkę lat 37.
11 stycznia:
W miejscowości Cisna pow.
Lesko (Bieszczady) upowcy zamordowali 13 Polaków: 4-osobową rodzinę Macieszków spalili
żywcem (matkę oraz jej dzieci:
19-letnią Anię, 16-letnią Jadzię
oraz 10-letniego Zbyszka), 4-osobową rodzinę Jędrzejczaków
(matkę i troje dzieci, z których
najstarsze liczyło 10 lat), 3 przedwojennych policjantów (nożami
ścinali im skórę z karku i rąk,
ucięli języki, nosy i genitalia, a
ciała wrzucili w ogień) oraz żonę
jednego z policjantów, zastrzelili
też 1 milicjanta przebywającego
w domu. Milicjanci przebywający na posterunku obronili się po
dziesięciu godzinach walki, ale
na drugi dzień ewakuowali się
do Baligrodu. „CISNĘ w nocy z
11/12.01.1946 atakowała sotnia
UPA Wołodymyra Hoszki „Myrona”, wzmocniona czotą Wasyla
Stupki „Taraska” i bojówkami SB
OUN – nadrejonową Jurija Stelmy „Szuhaja” i rejonową N.N.
„Bukowego”. Wspólną akcję BSB
z sotnią UPA koordynował osobiście nadrejonowy referent SB
OUN Modest Ripećkyj „Horysław”. /.../ Za dowodzącego całą
operacją należy uznać Modesta
Ripećkiego „Horysława”, nadrejonowego referenta SB OUN
w nadrejonie „Beskyd”. Modest
Ripećkyj (Модест Ріпецький)
uciekł w 1947 r. do Niemiec. Tam,
oprócz kontynuowania zbrodniczej działalności w SB OUN,
obronił pracę doktorską „Wpływ
hydrolizatów organicznych na tolerancję promieni rentgenowskich
u szczurów”. Pracował jako lekarz w USA, miał synów Andrija
i Jurija. Zainicjował i do końca
życia redagował ocenzurowane
z prawdy o zbrodniach Litopysy
UPA. Zmarł 28.06.2004. Spalone
żywcem dzieci i porżnięci nożami
policjanci obciążają jego sumienie. Ponieważ nigdy nie wyraził
skruchy, nie wyznał prawdy, i jego
potomkowie są dumni z dokonań
„bohatera” - z pewnością otrzymał swoją nagrodę - w piekle.
Uczestnik mordu w Cisnej, Fedir
(Teodor) Stołycia, członek bojówki SB OUN „Bukowego”, zmarł
w Polsce, za swoje zbrodnie odsiedział tylko kilka lat więzienia,
ponieważ ukrył swoją przynależność do SB OUN. To on osobiście
podpalał domy, w których płonęły
żywcem kobiety i dzieci.
IPN BU 1554/61, k. 21-25. Maszynopis w języku ukraińskim.
Nadrejon
„Beskyd”
Referat
SB.
Wieści z terenu za styczeń 1946.
Sotnia Myrona zrobiła akcję w Cisnej,w której brali również udział
BSB nadrejonu i II rejonu. Zadaniem akcji było zniszczyć MO
i spalić wszystkie budynki urzędowe. BSB miały zabrać wszystkie dokumenty z MO, aresztować
kilku milicjantów i ludzi podejrzanych o współpracę z NKWD i
MO, którzy ukrywali się pod bokiem MO. Z przyczyn, że sotnia
MO nie zdobyła, bo ta była sil-

nie okopana w bunkry,, z których
ostrzeliwali się, BSB swoje zadanie wykonała tylko częściowo:
zlikwidowała Kozinczaka Jurka z
Buka, który ukrywał się w Cisnej,
zabrała mu karabin, spaliła 5 budynków urzędowych, zabrała dwa
rowery, przeprowadziła rewizję
u podejrzanego o donosicielstwo
– Jacyniaka Mykoły, gdzie znalazła 2 karabiny (podejrzanego w
chacie nie było) i aresztowała podejrzaną o współpracę z NKWD.
Sotnia straciła w akcji jednego
zabitego i dwóch rannych. Akcja
trwała od 23:00 do 2:00 w nocy.
[…] W nocy z 13/14.I. BSB w
liczbie 6 plus jeden wziąwszy ze
sobą jedną czotę sotni Myrona
popaliła w Cisnej resztę budynków urzędowych, które jeszcze
pozostały, jak również posterunek
MO. BSB spaliła wtedy 7 budynków i aresztowała poszukiwanego
przy pierwszej akcji Jaceniuka
Mykołę.” (https://www.facebook.
com/StowarzyszenieUOZUN/
posts/2534607663529332?__
tn__=K-R ).
We wsi Hoczew pow. Lesko upowcy zamordowali 5 Polaków, spalili urząd gminy, szkołę, pocztę i
most.
We wsi Królik Polski pow. Sanok spalili wieś i zamordowali
24 Polaków, w tym 2 mężczyzn,
reszta to kobiety i dzieci.
We wsiach Lipowiec i Królik
Wołoski pow. Lesko upowcy
podczas palenia tych wsi zamordowali 7 Polaków.
13 stycznia:
We wsi Dybków pow. Jarosław
upowcy powiesili Ukrainkę Milenię Gałusz, ur. 14.03.1924 r., z
powodu chęci wyjścia za mąż za
Polaka.
We wsi Jabłonki pow. Lesko
podczas próby odbicia Cisnej z
rąk UPA zginęło 2 żołnierzy WP
oraz 5 zostało rannych i oddział
wycofał się z powrotem do Baligrodu.
14 stycznia:
We wsi Czerce pow. Jarosław
banderowcy powiesili na drzewie
Mikołaja Króla za to, że przeszedł
z wyznania greckokatolickiego
na rzymskokatolickie (ASP,SPJ,
sygn. 46, k. 24).
15 stycznia:
We wsi Łysjaczije pow. Trembowla: „W dniu 15 stycznia 1946
r. we wsi Łysjaczije, w rejonie
Trembowla, banda UPA zamordowała 60 Polaków i spaliła
60 należących do nich domów.”
(https://www.facebook.com/StowarzyszenieUOZUN/photos/p.28
02816773375085/280281677337
5085/?type=3 )
16 stycznia:
We wsi Olszanka pow. Biała
Podlaska zginął Prokop Doroszuk, rolnik ze wsi Olszanka,
bezpartyjny, jednak czynnie pomagał władzom w zwalczaniu
podziemia, został zabity podczas

napadu na jego dom. (Agnieszka
Kolasa: Działalność OUN-UPA
w regionie bialskopodlaskim; w:
Radzyński Rocznik Humanistyczny 7, 2009).
19 stycznia:
We wsi Serednie Wielkie pow.
Lesko w zasadzkę UPA dostał
się 80-osobowy oddział WOP,
którym dowodził kpt. Pilwiński.
Zdumiewa lekkomyślność, wręcz
głupota dowódców i żołnierzy.
„Uderzyła nas dziwna cisza, brak
jakichkolwiek oznak życia. Nie
było widać nigdzie ludzi, kury,
gęsi, kaczki znajdowały się w
kojcach, wystawionych daleko od
domów, mimo mrozu z obór wyprowadzono bydło i owce. Wyglądało to tak, jakby mieszkańcy
spodziewali się rychłej walki.
Ten spokój powinien był wzmóc
naszą czujność, tymczasem spowodował jej osłabienie. Żołnierze
zaczęli schodzić z posterunków,
pozostawiając na wzgórzach
tylko nielicznych kolegów, zarekwirowano kilka sztuk bydła,
przywiązano je do wozów”. (A.
Bata: Bieszczady. Szlakiem walk
z bandami UPA). Wtedy nastąpił
atak UPA. Polacy podają straty od
8-miu do 18 osób: 16 żołnierzy,
jeden oficer i 1 milicjant z Cisnej,
Jan Sikora – który do końca osłaniał odwrót wojska i swoich kolegów. Źródła ukraińskie podają,
że zabitych zostało 30 Polaków.
Wziętych do niewoli 25 żołnierzy
z por. Gąsiakiem banderowcy wypuścili, gdy ppłk Kamiński zagroził, że w innym wypadku zniesie
z powierzchni ziemi Choceń i Serednie Wielkie.
20 stycznia:
We wsi Międzybrodzie pow. Sanok w walce z UPA poległ kpr.
Łucjan Klimek, ur. 1922 r.
22 stycznia:
We wsi Raczkowa pow. Sanok
upowcy zamordowali sołtysa Michała Biłasa.
24 stycznia:
We wsi Wisłok Wielki pow. Sanok upowcy obrabowali i spalili
wieś oraz zamordowali 6 Polaków (Siekierka…, s. 964, stanisławowskie). Oraz: „został
zamordowany z żoną przez UPA
leśniczy o nazwisku Smoliński;
po rozpruciu brzucha wysoko
ciężarnej żonie, wsadzono płód
do otwartej jamy brzusznej leśniczego, skonali w okrutnych męczarniach” (Edward Orłowski;
w: http://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf).
26 stycznia:
We wsi Łukowe pow. Lesko
upowcy zabili 2 żołnierzy WP i
1 kolejarza.
We wsi Piwoda pow. Jarosław
zamordowali 2 Polaków.
We wsi Zapałów gm. Wiązownica pow. Jarosław został zamordowany Jan Maciałek. („Wiązownica pamięta”; w: http://www.

mieczyslawgolba.pl/biuletyn.
pdf).
29 stycznia:
We wsi Piwoda pow. Jarosław
został zamordowany przez Ukraińców Michał Rapita („Wiązownica pamięta”; w:http://www.mieczyslawgolba.pl/biuletyn.pdf).
W grudniu 1945 i styczniu
1946 roku:
We wsi Juriampol pow. Borszczów, już po wyjeździe Polaków,
zamordowane zostały przez bojówkę SB OUN osoby z rodzin
polsko-ukraińskich: Stachurska
Magdalena l. 45, Kaziuk Władysław l. 25, (zięć Magdaleny Stachurskiej), Stachurska Eugenia
l.25 (córka Magdaleny), Towarnicka Michalina l. 28 (z d. Fedorowicz).
W styczniu 1946 roku:
We wsi Chorostków pow. Kopyczyńce podczas oczekiwania
na transport kolejowy do Polski
banderowcy ubrani w wojskowe
mundury sowieckie uprowadzili
2 Polaków i zamordowali ich w
pobliżu dworca.
We wsi Hołubica pow. Brody
Ukraińcy zabili siekierą Michała
Biniewicza, lat35, ożenionego z
Ukrainką (dlatego nie „repatriował się”).
W mieście Jarosław na cmentarzu komunalnym ma grób żołnierz Jan Wolaniak ur. 1920, który
zginął w walce z UPA w styczniu
1946 roku.
We wsi Łukawiec pow. Lubaczów upowcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Nakwasza pow. Brody
„partyzanci” z UPA wrzucili do
studni i w niej utonęły 3 Polki:
Rozalię Kozak lat 60 (matkę Antoniego, który w tym czasie był
w Wojsku Polskim), jej synową
Annę Kozak lat 30 oraz 2-letnią
wnuczkę Aleksandrę Kozak.
We wsi Ulucz pow. Brzozów
UPA zamordowała sołtysa Wasyla Szlachtycza i jego żonę. „W
styczniu 1946 r. Szlachtyczowie
byli u sąsiada na chrzcinach, skąd
zostali przez bandytów z UPA wyprowadzeni do swojego ogrodu i
tu ich powieszono na jabłoni. Dla
szyderstwa zdjęto z nich dolne
części ubioru. Na drzewie wisieli
kilka dni, po czym bandyci UPA
pozwolili bratankowi zamordowanych, Mikołajowi Szlachtyczowi zdjąć wisielców. Po załadowaniu ich na sanie, nakazali bandyci
zawieźć zamordowanych nad San
i tu pod lód wrzucono oboje wisielców. Mieszkańcom Ulucza
ogłoszono, że nie byli godni pochówku w ukraińskiej ziemi. Czym
narazili się oboje Szlachtycze
bandytom UPA, tego sam bratanek nie wiedział. Oboje Szlachtyczowie byli już w podeszłym wieku
i znani byli jako osoby stateczne
i kulturalne. Wasyl Szlachtycz dobrze gospodarował na swym dość
obszernym łanie ziemi i nie miał
z sąsiadami żadnych zatargów.
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Jego jedyną chyba winą było to,
że zgodził się być sołtysem.” (Bronisław Zielecki: Moje życie czyli
Historia Polaka z Ulucza. Warszawa 2014 r.; w: http://docplayer.
pl/24841458-Bronislaw-zieleckimoje-zycie-czyli-historia-polakaz-ulucza-warszawa-2014-r.html#show_full_text ).
We wsi Żuków pow. Lubaczów
banderowcy zamordowali Michała Mielecha.
W okresie między 1941 r. a 31
stycznia 1946 r.:
We wsi Płazów pow. Lubaczów
w okresie między 1941 r. a 31
stycznia 1946 r. Ukraińcy zamordowali: Władysława Obirka ur.
1909 r., Aleksandra Grenika ur.
1903 r., Tomasza Kudybę ur. 1905
r., Anastazję Meder ur. 1908 r.,
Michała Mazurkiewicza ur. 1911
r., Tadeusza Myszkowskiego ur.
1910 r., Władysława Ważnego ur.
1910 r., Marcina Woza ur. 1893
r., Bronisława Wróbla ur. 1918
r., Piotra Wilhelma ur. 1905 r.,
Pawła Zaborniaka ur. 1907 r., Michała Żukowicza ur. 1908 r., oraz
10 innych nieznanych osób. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
W okresie między 1943 r. a 31
tycznia 1946 r.:
We wsi Dzików Stary pow. Lubaczów w okresie między 1943
r. a 31 stycznia 1946 r. zamordowali: Karola Cylińskiego ur. 1920
r., Stanisława Bednarza ur. 1920
r., Ludwika Gancarza ur. 1890
r., Andrzeja Hulaka ur. 1888 r.,
Marię Jabłońską ur. 1908 r., Kazimierę Kozicką ur. 1933 r., Władysława Łobezyszyna ur. 1917 r.,
Marię Procajło ur. 1919 r., Michała Prugala ur. 1920 r., Franciszka
Strycharza ur. 1910 r., Danutę
Tereczkowską ur. 1931 r., Mieczysława Winiarza ur. 1912 r., Janiny Witkowskiej ur. 1932 r. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
We wsi Wielkie Oczy pow. Jaworów w okresie między 1943
r. a 31 stycznia 1946 r. zamordowali: Jana Światyńskiego ur.
1885 r., Michalinę Marks ur. 1910
r., Janinę Marks ur. 1943 r., Milę
Kuźmińską ur. 1938 r., Stefana Bronharda ur. 1904 r., Filipa
Bronharda ur. 1912 r., Jana Sawińskiego ur. 1914 r., Antoniego
Pomorskiego ur. 1908 r., Wilhelminę Wilczyńską ur. 1923 r. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
We wsi Wólka Żmijowska pow.
Jaworów w okresie między 1943
r. a 31 stycznia 1946 r. zamordowali Teodora Lesiaka ur. 1892 r.,
Michała Piątkowskiego ur. 1925
r., Jana Piątkowskiego ur. 1876
r., Michała Semczuka ur. 1912
r., Wojciecha Stopyrę ur. 1876
r. (IPN Opole, 21 grudnia 2018,
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa.).
Stanisław Żurek
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UDERZENIE ZE WSCHODU-SOWIECKA
AGRESJA NA POLSKĘ 17 WRZEŚNIA
1939 r. - ZE WSPOMNIEŃ ZBIGNIEWA
KWIATKOWSKIEGO
Anna Małgorzata Budzińska
Mam bardzo cenne wspomnienia Pana Kwiatkowskiego
dotyczące wejścia sowieckiego wojska na Wołyń. Pan Zbigniew był wtedy dzieckiem, a jednak pamięta i chce przekazać te wspomnienia następnym pokoleni

Jak to często bywa- najpierw knowania, potem agresja. Na
nic się zdały pakty i porozumienia. Co gorsza- Związek
Radziecki wszedł w układy z Niemcami, którzy już wcześniej zaatakowali Polskę z drugiej strony- koszmar!
Dwa sąsiadujące z Polską państwa zawarły porozumienie
dotyczące podziału jej terytorium pomiędzy siebie. Po kilku tygodniach porozumienie to zostało zrealizowane. Pakt
Ribbentrop-Mołotow przyniósł Hitlerowi pozornie mniejsze korzyści niż Stalinowi: terytorium polskie na zachód
od linii Wisły oraz uznanie Litwy za niemiecką strefę wpływów. Ale Hitler otrzymywał równocześnie - i to było bezcenne - gwarancje neutralności Moskwy w jego konflikcie
z Zachodem. Groźba wojny na dwa fronty, przynajmniej w
najbliższym czasie, przestawała istnieć dla Niemiec.
/ Na przedzie Stanisław Kwiatkowski ze starszym synem Tadeuszem-sadzenie lasu

I tam właśnie z relacji Pana Zbigniewa: „moja Babka Aniela była świadkiem takiego podpalenia- obserwowała z
ukrycia, a po odejściu sprawcy, prędko zagasiła ogień.”

/ Pan Zbigniew Kwiatkowski obecnie

Najpierw to co znamy to z historii: Pan Zbigniew Kwiatkowski obecnie
17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren
Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia
zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.
Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski.

/ Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 39r.

Armia Czerwona uderzyła 17 września z dwóch stron, tworząc Front Białoruski oraz Front Ukraiński. O ile wojska
radzieckie uczestniczące w bitwach na Froncie Białoruskim od początku nie kamuflowały swoich działań, tj. wystąpienia przeciwko Polsce, o tyle z Frontu Ukraińskiego
dochodziły do władz polskich meldunki o unikaniu walki
z oddziałami polskimi i wręcz przyjacielskim zachowaniu
– „czołgiści jechali przy otwartych włazach, uśmiechali
się, a oficerowie niejednokrotnie stwierdzali, że idą na Germańca!”. Sprzeczne sygnały z frontów utrudniały sytuację
polskiego dowództwa.
Znam relacje świadków opisujących wejście Rosjan na
Kresy w niektórych miejscach.
Ludność witała radzieckie czołgi myśląc, że to nasi obrońcy, że jadą walczyć z Niemcami…Bywało też tak, że ustawiano stoły z jedzeniem na przywitanie „wyzwolicieli”.
Jednak te złudzenia nie trwały długo…
Natomiast uważni obserwatorzy dostrzegali już dużo wcześniej zagrożenie.
Uderzenie dwu frontów sowieckich zostało poprzedzone intensywnymi działaniami grup sabotażowo-dywersyjnych, które były organizowane na polskich Kresach
Wschodnich przez wywiad sowiecki, komunistów i miejscowych nacjonalistów. Działania te okazały się rozleglejsze i skuteczniejsze niż akcja V kolumny poprzedzająca
agresję niemiecką.

/ Atak z dwóch stron na Polskę

Pan Zbigniew Kwiatkowski wspomina, że dywersyjne
podpalania lasów zdarzały się już w lipcu. Jego ojciec –
Stanisław- zawiadywał wtedy lasem posiadłości Rudnia
Potasznia.

/ Matka pana Stanisława- babcia Aniela

Stanisław Kwiatkowski jako rezerwista był powołany do
służby policyjnej w Bystrzycach i musiał stale gasić takie
pożary, aż do inwazji sowieckiej brał udział w ciągłych patrolach po okolicy.
16 września był wysłany do Bereznego aby skontaktować
się z oddziałem piechoty, który rzekomo tam umacniał pozycje. Oddziału tego niestety nie odnalazł, a po powrocie
był dyżurnym telefonistą na posterunku. Już następnego
dnia około godz 7 z rana, dnia 17/09/39 posterunek w Ludwipolu zawiadomił o nagłym nadejściu wojska sowieckiego. Musiał więc pan Stanisław natychmiast ewakuować
się.
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/ Stanisław Kwiatkowski

A walki już trwały. Pierwszym zadaniem Sowietów, pograniczników i pododdziałów Armii Czerwonej, było zniszczenie polskich strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza.
Zaczęły one płonąć jeszcze przed świtem 17 września 39.
I chociaż pojedyncze przykłady obrony granic polskich
świadczą o zaciętości walk, to w większości przypadków
zdołano stawić wyłącznie krótkotrwały opór. Siły nieprzyjaciela znacznie bowiem przewyższały możliwości obrony.
Pan Zbigniew opisuje jak to wyglądało w Bystrzycach,
gdzie służył jego ojciec- Stanisław:
„W poranek przed posterunkiem Bystrzyckim zgromadzili się policjanci z Ludwipola, a także liczni uciekinierzy i
Szwadron Bystrzyce KOP.
Razem było do obrony około 150 ludzi (kawalerzystów
mniej niż 100). Uzbrojeni byli tylko w karabiny i granaty.
Oprócz tego było tam dużo skonfiskowanej broni myśliwskiej i pistoletów. No, ale cóż to znaczyło wobec czołgów i
przeważających sił wroga?!
Wobec niemożliwości skutecznej obrony powzięto decyzje
rozproszenia się. Kawaleria ruszyła na zachód, a policja do
domów. Ojciec przekroczył Słucz, gdzie był ostatni odchodzący patrol wojskowy. Pod wieczór piechotą przyszedł
do domu, ale nie został z nami.”
A tymczasem Śmigły Rydz- nasz wódz zabronił walki z
bolszewikami!
Wieczorem 17 września Naczelny Wódz wydał następujący rozkaz (dyrektywę):
„Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie
walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby
rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które
miały się bronić przed Niemcami - bez zmian. Miasta, do
których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować
w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii”.
Władze polskie wzywając do unikania walki z Armią Czerwoną, nie uznały jej wkroczenia za powód do wypowiedzenia wojny i nie zerwały stosunków dyplomatycznych
z Moskwą.
Rozkaz ten nie dotarł jednak do wielu oddziałów, a przez
część dowódców uznany został za prowokację. Do starć z
Armią Czerwoną dochodziło w wielu miejscach.
Zaistniała sytuacja zadecydowała o tym, iż w nocy z 17
na 18 września prezydent Ignacy Mościcki wraz z rządem
polskim i korpusem dyplomatycznym przekroczył granicę
rumuńską, planując przedostanie się do Francji. Razem z
nimi terytorium polskie opuścił Naczelny Wódz marszałek
Edward Śmigły-Rydz.

/ Sowiecka piechota wkracza na Kresy

Podczas pierwszych trzech dni natarcia, ZSRR zdobyło
m.in. Wilno, przemierzyło północno-wschodnie Polesie,
dotarło do Tarnopola i Lwowa.
Pomimo tego, że Armii Czerwonej dokuczał brak zaopatrzenia w paliwo, transportu, słabe środki łączności oraz
błędy w dowodzeniu, to udało im się posunąć w głąb terytorium Polski o ok. 170 km w linii prostej. Część historyków uważa, że wobec takiego obrotu sprawy obronę
Rzeczypospolitej można było przygotować lepiej (w wielu
miejscach obrony nie było wcale).
Chlubną sławą zasłynęło w tamtych dniach Grodno. Miasto to broniło się zaciekle w dniach 20–22 września
Jednak bronić się było coraz trudniej, czerwonoarmistów
z dnia na dzień przybywało. Dodatkowo wzmocniła się
operacyjna i taktyczna współpraca wojsk radzieckich i niemieckich.
Po 27 września tylko nielicznym oddziałom udało się przetrwać i dalej stawiać opór Armii Czerwonej.
Wszystko zdawało się być już przesądzone. W nocy z 28
na 29 września III Rzesza oraz Związek Radziecki uzupełniły tajny protokół z 23 sierpnia. Dokument nazwany
„Niemiecko-sowiecki układ o granicy i przyjaźni” zawierał zadanie „przywrócenia pokoju i porządku” na obszarze „byłego państwa polskiego”. Dołączono także mapę z
nową linią graniczną, tzw. linią demarkacyjną. Następnie
4 października sporządzono jej dokładny opis. Protokoły
podpisali Ribbentrop i Mołotow, zaś mapę – Ribbentrop i
Stalin.
W czasie działań na terenach Polski Armia Czerwona wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów, ok. 7 tysięcy żołnierzy poległo lub zginęło po
wzięciu do niewoli, ok. 10 tysięcy zostało rannych.
Wkraczająca na ziemie Rzeczypospolitej Armia Czerwona
zachowywała się równie bestialsko jak wojska niemieckie.
Przykładów zbrodni popełnianych na polskich wojskowych, policjantach i cywilach jest wiele
Dalszymi konsekwencjami agresji ZSRR na Polskę były
masowe represje wobec ludności polskiej pozostającej na
wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, grabież polskiego majątku narodowego i dóbr prywatnych. W głąb ZSRR
wywożono całe zakłady przemysłowe, maszyny i instalacje
fabryczne, lokomotywy, wagony, samochody, inwentarz
żywy. Obrabowano polskie muzea, biblioteki oraz archiwa
i prywatne zbiory dzieł sztuki. Zastosowano także deportacje innych grup etnicznych, represje w stosunku do ukraińskich i białoruskich działaczy narodowych. 18 grudnia
1939 r. rząd RP na uchodźstwie uznał, że zaistniał de facto
stan wojny pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Związkiem
Radzieckim.
Tak sobie myślę- dopiero w grudniu rząd polski uznał stan
wojny ze Związkiem Radzieckim?! Uciekli po tchórzowsku z Polski i przez parę miesięcy nie zauważyli wojny?!
Widocznie w ciepełku innego, bezpiecznego kraju nie
chciało im się nic robić… To tylko taka moja dygresja,
możecie się Państwo nie zgadzać, ale ja potępiam ten nasz
rząd na uchodźctwie.
Wróćmy do wspomnień pana Zbigniewa Kwiatkowskiego.
Wyobraźmy sobie chłopca z mamą i babcią wsłuchującego się w odgłosy wojny, tam gdzie poszedł jego ojciec- …
okrutne to i straszne:
„Albo w ten sam dzień czy w następny, po południu stałem
przez długi czas na naszym podwórzu z Mamą (Leontyna
z Bronowickich) i Babką Aniela, z nami sąsiad Franciszek
Kuriata (potem zamordowany w 1943r przez Ukraińców).
Słuchaliśmy echa dalekiej strzelaniny w Tynnym. Dobrze
pamiętam krótkie przerwy ciszy, a po nich długie gruchotanie przerywane dużymi hukami. Staliśmy tak większość
popołudnia tego pięknego, ciepłego dnia.”
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/ Leontyna Kwiatkowska

NIECH NIKT JUŻ NIE UMIERA ZA OJCZYZNĘ, LECZ
NIECH KAŻDY DLA NIEJ ŻYJE I PRACUJE. NIECH
DZIECI MAŁE I DUŻE ŻYJĄ W POLSCE RADOŚNIE
I W SPOKOJU!
Przy opracowaniu tematu oprócz wspomnień pana Zbigniewa korzystałam też ze stron:

/ Na wygnaniu w Darowatce-1940 r.-Kwiatkowscy z córką Jadwigą

Natomiast w lutym 1940 roku mały pan Zbigniew z rodziną
zostali aresztowani i wywiezieni do Sowietów, do Darowatki.
W mieszkaniu przeprowadzono dokładną rewizję, a wszystkie pamiątki i dokumenty rodzinne zostały w tym domu.
Szkoda. Na zdjęciu Jadwiga jest w walonkach „kupionych
za dar pieniężny rosyjskiego współpracownika ojca przy
wyrębie lasu” -jak stwierdził pan Zbigniew.
Wraca wciąż do mnie ten obraz chłopca słuchającego odgłosów bitwy i drżącego z niepokoju i strachu o los ojca,
który tam był. Nie pozwólmy by polityka i podejrzane interesy doprowadziły do kolejnej wojny, do zabijania, do
widoku kolejnych dzieci płaczących za rodzicami.

/ Pan Zbigniew jako dziecko z mamą Leontyną-1936 rok

https://dzieje.pl/aktualnosci/sowiecka-agresja-na-polske
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/wojna-obronnawkroczenie-sowietow-do-polski-17-wrzesnia-1939-roku/
https://www.kuriergalicyjski.com/historia/121-upami-tnienia/58-iv-rozbir-polski-agresja-zsrr-na-polsk-wewrzeniu-1939?showall=1
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Dawny Lwów
Mieczysław Lisiewicz

/ Dawny Lwów” - wspomnienie o Lwowie początku XX wieku

Lwów pierwszych lat XX w. nie
był wielkim miastem. Liczył
zaledwie jakieś 150.000 mieszkańców i nie miał brukowanych
ulic, lecz słodycz jego rozległych
ogrodów, urok dworków podmiejskich, życzliwość mieszkańców,
melodyjność piosenki stwarzały
atmosferę, której nikt, kto do tego
miasta zawitał, nie mógł łatwo zapomnieć.
W takim Lwowie urodziłem się
i wychowałem. Moim domem
rodzinnym była nie tylko mała
kamieniczka jednopiętrowa przy
ul. Akademickiej (nr 19), wraz z
jej prześlicznym ogrodem, rozciągającym się głęboko aż po ul.
Batorego (dwieście szkieletów
tureckich wykopano spod wzgórka za altaną przy równaniu terenu
pod budowę Izby Przemysłowej
!), lecz cała przestrzeń miasta,
jak Lwów długi i szeroki. Mając
siedem lat znałem już dokładnie
każdy zaułek i każdy krzak jego
rozległych ogrodów i parków.
Poruszałem się swobodnie czy
to po wąwozach i wykrotach Pohulanki, czy też wśród „Dzikich
Pól”, za Szkołą Przemysłową przy
Żelaznej Wodzie. Zresztą tuż pod
domem były na tejże Akademickiej szerokie i dość zaniedbane
gąszcza bzów, leszczyny i krzaków jaśminowych, strzeżonych
po brzegach przez pachnące akacje i włoskie topole. Nazywano
je „plantami”. Wygolono później
stare planty, by na ich miejscu
zasadzić melancholijnie ostrzyżone drzewka i zamienić porządne trawniki na pretensjonalne
klomby. Lecz wtedy jeszcze było
inaczej, swobodniej, może nie po
wielkomiejsku, lecz po swojemu,
a więc – ładniej.
Nie istniały jeszcze ani jedna ani
druga kamienice Sprecherowskie. Surowym wyrokiem magistratu nie wolno było budować

we Lwowie kamienic wyższych
nad dwa piętra. Nie istniał także,
pożal się Boże, „reprezentacyjny” budynek Izby Przemysłowej,
nie było gwarnych kawiarń przy
Fredry, „Szkockiej” czy „Romy”,
nie było zresztą także ulic Senatorskiej i Romanowicza. Akademicka urywała się szkarpą za pl.
Fredry. Spod tej szkarpy, na ul.
Romanowicza, noszącej wtedy
mniej historyczne miano Pełtewnej, wypływała szara struga owej
sławetnej rzeki, nad którą Lwów
zbudowano a którą stary Skarbek
chciał uczynić spławną. Wielki
fundator dał ówczesnej radzie
miejskiej do wyboru: nowy teatr*)
albo kanał Bug – Wisła, centrum
artystyczne albo centrum handlowe. Rada miejska, bardziej romantycznie nastrojona, wybrała
teatr. Więc Pełtew, która była bazą
projektu kanałowego, pozostała
tylko brudnym spływem, nie zaś
częścią nowej komunikacyjnej arterii wodnej. Widocznie z rozpaczy za straconą wielkością roztaczała przedziwne zapachy dokoła
miasta, szczególnie wiosną, gdy
przybierała zalewając niżej położone przedmieścia, lub latem, gdy
zaczynały cuchnąć zwłoki psów i
kotów w na pół wyschniętym korycie.
Pełtewna była ulicą jednostronną,
jednak nie w nowoczesnym tego
słowa znaczeniu; jednostronną,
gdyż chodzić po niej można było
tylko jedną stroną, lewą, licząc od
pl. Fredry w kierunku ul. Zimorowicza. Po prawej ze szkarpy wyrastały kulawe parkany tyłu domków, których front wychodził ongi
na Mikołaja. W tych parkanach
były furtki, do tych furtek z jednej strony rzeki na drugą prowadziły kładki. Ponieważ magistrat
wzbraniał się ponoszenia kosztów
i utrzymywania kładek, stawiano
je oszczędnościowo. Nieodnawiane, pamiętające chyba czasy Ol-

brachtowych rycerzy, wszystkie
były zmurszałe i arcyniepewne.
Ciemności panowały przepastne,
jedna zakopcona latarnia stała
przy Akademickiej, druga dopiero
na rogu Dunikowskiego. Poza tym
owa scieżka po lewej pełna była
wybojów w czasie pory suchej,
w czasie zaś deszczowej niebezpiecznie śliska, a od rzeki grodziła
przechodniów jedynie połamana
bariera.
Cały Lwów – jak się rzekło – nie
był wówczas brukowany, z wyjątkiem części Karola Ludwika,
części Jagiellońskiej, 3 Maja oraz
kilku ulic, na których dopiero
eksperymentowano tego rodzaju
zabiegi. To też nad Akademicką
unosiły się stale kłęby wapiennego kurzu, sięgające dachów żółtymi chmurami. W takiej chmurze
ujrzałem, w r. 1903 lub 1904, lecący z niebywałą szybkością cień
pierwszego samochodu, własność

sławnego chirurga lwowskiego
Rydygiera.
Mimo tych kurzów, mimo zapachów Pełtwi, mimo prymitywnych jak na dzisiejsze wymagania
warunków bytu mieszkańców,
dobrze się w tym Lwowie żyło,
dobrze jadło, doskonale bawiło,
znakomicie i łatwo wydawało pieniądze. Właśnie nafta wytrysła w
Borysławiu, i Lwów stał się ośrodkiem iście amerykańskiej inicjatywy, która przynosiła fortuny lub
zmiatała je z dnia na dzień. Także
bujna pszenica podolska nigdy nie
zawodziła, a ziemiaństwo, liczne
i zamożne, bardzo buńczuczne,
chętnie podtrzymywało tradycję
starożytnego przysłowia „zastaw
się, lecz postaw się”. Poza tym
liczne szkoły średnie -aż dziewięć
gimnazjów męskich, czternaście
żeńskich, nie licząc szkół prywatnych, burs i fundacji – gromadziły
liczne rzesze młodzieży przywożonej do Lwowa z bardzo daleka,
bo aż z Rosji, Ukrainy, Podola,
Kongresówki czy Litwy. Uboższe rodziny urzędnicze obficie
zarabiały, prowadząc t. zw. stancje. Świetny teatr (wczesne czasy
Pawlikowskiego) stał się prędko
Mekką i Medyną artystów, gdy
zaś zbudowano nowy, wspaniały u
wylotu Karola Ludwika ku Kazimierzowskiej (na otwarcie wystawiono „Manru” Paderewskiego w
obecności autora), cała Małopolska zjeżdżała do Lwowa choćby
tylka dla tego teatru. Lwów miał
bardzo liczną cyganerię, gdyż pisarze chętnie się tu osiedlali ze
względu na doskonałych wydawców.
Lekkomyślna Muza rozporządzała również licznymi przybytkami,
przez właścicieli bujnych łanów
pszenicy podolskiej obficie zasilanych, w samym mieście i na
brzegach miasta, u Zehnguta, w
Koloseum Hermanów czy po prostu u Fleischmana, u którego raki
były arcysławne (dziewczęta też).
Gdy przychodził sezon, – czy to
czerwcowy wyścigowy, czy zimowy w karnawale, – pałace arystokracji oświetlały się rzęsiście
co wieczora. Lwów mówił wtedy
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tylko o strojach Betki Potockiej z
Łańcuta, o piękności Badeniowej,
o szyku Siemieńskich i ich sławnych czwórkach, o Biesiadeckich,
którzy mieli bodaj najlepsze wina,
o kuchni Krzeczunowiczów, Torosiewiczów czy Theodorowiczów,
sławnych z bogactwa i gościnności Ormian polskich, wreszcie o
artystach teatru, których łączono
w dziwaczne pary z rozmaitymi
nazwiskami poza teatrem. Czasem zdarzało się, że ktoś szczególnie wysoką sumę przegrał w
baka w kasynie końskim i palnął
sobie w łeb, czasem odbyło się
jakieś romantyczne morderstwo,
lub grasował niepowszedni rzezimieszek w rodzaju Czabana czy
Wasińskiego. Te sprawy burzyły spokój przedmieść: zaraz w
szranki z walcami wiedeńskimi
występowała zwycięsko lwowska
podmiejska pieśń balladowa, opisowa, sentymentalna, zawsze nastrojona na sarkastyczną nutę.
Jednak panami Lwowa nie byli
ani arystokracja, ani mieszczanie,
ani śmieszna austriacka policja z
wielkimi półksiężycami na piersi
(t. zw. „dziady”), ani p. namiestnik Potocki, ani sejm krajowy,
ani senat uniwersytecki, nawet
nie słuchacze uniwersytetu czy
techniki lwowskiej: panami ulicy
lwowskiej i miasta byli „studenci”, uczniowie gimnazjalni. Oni
nadawali ton. Oni, w swych pięknych granatowych mundurach, z
uprasowanymi na kant spodniami,
w olbrzymich kołnierzach, przypominających żywo „vatermördery” (z czasów Imć Masocha, komisarza policji lwowskiej, autora
sławnej książki „Dama w futrze”),
zalegali wszystkie kąty miasta, ich
spory interesowały całe miasto,
ich sprawy sercowe były przedmiotem plotek, ich bójki i przygody były na ustach wszystkich.
Gdy zaś czerwiec się zbliżał i nadchodził czas matury, przez ulice
przewijały się długie sznury młodzieńców, sunących w zakrętasach
gęsiego, z kolorowymi bibułami
w ręku. Na wszystkich wystawach
pojawiały się olbrzymie fotografie
zespołów maturalnych, z gronem
profesorskim, a knajpy przygoto-
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wywały długie stoły, przy których
miały się odbywać wielkie uczty,
dowodzące, że uczestnicy weszli
w grono ludzi dorosłych, poważnych, mających pełne prawo noszenia laski oraz urżnięcia się publicznie, bez zwracania uwagi na
humory księdza katechety.
Uczta maturalna kończyła się z
tradycji naturalnie wyprawą na
Miodową. Co tam się działo, historia nie pisze.
Tymczasem ci, którzy jeszcze nie
zostali wyzwoleni tak oficjalnym
uznaniem „za dojrzałych do studiów uniwersyteckich”, skazani
na pozostawanie nadal „w budzie”, stroili się w nowe mundurki
i z mandolinami pod pachą sunęli
pod domy swych bohdanek. To
też wieczorem, gdy zmierzch
osrebrzył dachy kościołów i słał
mgły na ulice i parki, gdy gacki zaczynały latać dokoła latarń
naftowych, zapalanych długim
kwaczem przez „pana dyrechtura
od kolei, co do lampy nafty leji”,
i wszędzie docierał podniecający
zapach jaśminu, gdy już ucichły
dźwięki melodii haydnowskiej
„retraite” z cytadeli – z głębi
rozmaitych zaułków zaczynały
dźwięczeć cienko mandoliny i odzywał się śpiew:
Pod balkonnnem
Boskiej donnny
Rycerz konnny
Rozmodlonnny…
Echa leciały na Zniesienie, do Zamarstynowa, na Gródeckie czy na
Łyczaków. Tam z małych kawiarenek dobywały się inne, mniej
romantyczne głosy, przyśpiewując jednak równie sentymentalnie:
– Prosmym ci bardzo,
Najdroższa powic,
Czy pojidziemy
Dziś do Brzuchowic?
– Nie pojidziemy,
Bojim si wiatru,
Ja do tijatru
Chcem…
Czasem, gdy spotkały się gdzieś
w jakimś parku banda studentów
z bandą „mulików”, głosy zlewały
się w jeden mocno zadzierżysty
chór:
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Lwów lekkomyślny miał orkiestry
damskie; Lwów poważny -filharmonię i koncerty, i to pierwszorzędne. Nie wychylając głowy za
granicę przez kilka sezonów zimowych, można było wysłuchać
tu i widzieć wszystkie bodaj sławy światowe od Paderewskiego i
Hoffmana, Kubelika i Ysaye’a po
Yvette Guilbert i Gemmę Bellincioni.
Na koncerty prowadziła mnie
moja matka albo ciotka Walentyna Rakowska. Ciotka była doskonałą pianistką, lecz pewnego razu
„przegrała się”, była zaś uczennicą Mikulego, a więc pośrednio
Chopina. Moja matka natomiast
była uczennicą Marka, więc
znowu pośrednio Liszta. O matce mówiono że czeka ją wielka
przyszłość muzyczna. Pierwszych
kroków fortepianowych udzielała
matce ciotka, odkrywając najtajniejsze sekrety preludiów i etiud
chopinowskich, misteria najczystszych interpretacji, sens i istotę
budowy. Dlatego matka stała się z
czasem niezrównaną szopenistką.
Już traciła władzę w rękach, już
palce zniszczone reumatyzmem
nie grzmiały w polonezach jak
ongi, lecz jeszcze, gdy siadła do
klawiatury i uderzyła w pierwsze
nuty, słuchaczy przenikał dreszcz,
ów dreszcz jedyny, rzadki, dreszcz
świadomości, że coś się objawia,
co jest wielkie i nie z tej ziemi.
Nie na próżno mawiała do mej
matki Wanda Młodnicka z domu
Monné narzeczona Grottgera,
a matka znanej poetki Maryli
Wolskiej: „Geniu, gdybym ciebie miała w moich rękach, świat
byś zadziwiła”. Genia jednak nie
słuchała, zrezygnowała z kariery
artystycznej, wyszła za „Munia”
i z zapałem grała dla siebie, dla
męża, dla dzieci…
Pamiętam białe palce matki, jej
wspaniały profil z czupryną czarnych włosów i oczy ciskające
ognie. Słyszę tę nieskończoną
gamę tonów we dnie i w nocy
przepływającą mocnym prądem
przez cały dom. Gdziekolwiek odchodziłem – żegnały mnie cichnące dźwięki pełnych akordów, gdy
wracałem – witały mnie, znów

chwytając w swe kręgi… Wieczorami wsuwał się cicho do salonu
ojciec. Na palcach podchodził do
kanapy, wciskał się w nią i słuchał. Siadałem wtedy u nóg ojca,
gładził mnie po włosach i po twarzy, zawsze zamyślony i daleki.
Jeżeli by ktoś spytał mnie, co właściwie było istotną treścią mego
dzieciństwa, to, wracając do tych
chwil błogosławionych, zamknąłbym oczy, by zobaczyć oczami
serca długi salon w mroku, dwie
świece gorejące na fortepianie,
matkę wyprostowaną nad klawiaturą (grała zawsze z pamięci)
i usłyszeć pierwsze tony czwartej
ballady. Widzę siebie skulonego w
kącie na białym kretonem krytym
fotelu, snującego nieokreślone a
kolorowe sprawy, które przewijały się nie wiadomo dlaczego
zawsze na tle księżycowych ponurych krajobrazów.
Pamiętam dobrze, że owe marzenia bynajmniej nie usypiały
słodko serca, nie napełniały go
pokojem czy ciszą. Były nad wyraz bolesne. Już wtedy przynosiły
w swej proroczej treści tragiczne
przeczucia przemijalności tego
wszystkiego co dziś się szczęściem nazywa a jutro będzie tylko
wspomnieniem. Rękami matki,
rytmem jej serca, które przecież
utkane były tylko z dźwięków
Chopina, zaszczepione zostały
duszy małego chłopca smutne i
ciężkie do zniesienia sprawy. I
dlatego ból przeczuć, świadomość
goryczy, która przyjdzie, stały się
codziennym uczuciem panującym
nad całym dzieciństwem.
Wszystko co polubiłem bardzo
wcześnie zaczynało się walić. Nie
wiem dlaczego mój ojciec nie kupił owej uroczej, biedermeierowskiej kamieniczki pod nr. 19. Więc
właściciel, zachęcony dużą ceną,
sprzedał ją wraz z przyległym
ogrodem Izbie Przemysłowej.
Pewnego dnia zjawili się drwale
i zaczęli siekierami walić w starę
pnie drzew, padały jesiony i lipy.
W pierwszej chwili nie rozumiałem co się dzieje, wiedziałem jedynie, że stało się coś co jest bluźnierstwem i niegodziwością. Zacząłem strasznie krzyczeć, potem

wpadłem do pokoju ojca, szukając
broni, by zastrzelić złych drwali,
niszczycieli umiłowanych drzew.
Wyrwałem się bonie i wbiegłem
do ogrodu, gdzie kopnąłem i
uderzyłem pierwszego z brzegu
chłopa. Odciągnięto mnie jednak
i wyprawiono na ul. Długosza do
stryja Aleksandra. Gdy wróciłem
po trzech dniach – drzew nie było.
Orano grunt.
Niebawem wyprowadziliśmy się z
Akademickiej 19, by zamieszkać
przy tej samej ulicy, w wielkim
ponurym domu, już bez ogrodu,
pod nr. 22.
Na dole był sklep kolonialny Bodnara i na czarno-żółte pasy pomalowana trafika „cioci” Frani.
W tymże samiuteńkim miejscu
w wiele, wiele lat potem błyskały
wspaniałe szyby cukierni Zalewskiego.
Wiosną 1905 wybieraliśmy się na
kilka dni do wuja Jula na wieś.
Wuj Juliusz Dorożyński był proboszczem w Wysocku pod Brodami, gdzie miał bardzo piękny
dom, raczej dworek z XVII w.,
ogród pełen starych drzew, cudownych kwiatów, sad z pasieką
i zawsze jakieś zwierzęta: czasem
to był żuraw, czasem łaskawy
lis, bywały sarny, nawet raz dzik
swojsko chowany ze świniami. Na
taki wyjazd przygotowywałem się
długo i starannie.
Właśnie skończyłem lekcję, siadłem przy oknie i zacząłem rozmyślać, czy aby nie jedziemy do
wuja Jula zbyt późno, gdyż już
chyba pora chrabąszczów minęła,
kiedy wpadła do pokoju służąca
Nastka krzycząc, że na pl. Strzeleckim krew się leje i że się biją.
Jeszcze nie zdążyłem tej nieprawdopodobnej wiadomości ułożyć
w swej niedoświadczonej głowie,
gdy nagle rozległ się na ulicy tętent koni i pod naszymi oknami
przegalopował szwadron huzarów
węgierskich z dobytymi szablami.
Pojechali w kierunku pl. Mariackiego.
Teraz z bocznej uliczki wysunęła
się szybko grupa ubogo ubranych
mężczyzn i kobiet w szalikach,

Dziś bal u Bombacha,
Więc każdy si stracha,
A będzie tam rejwach i ścisk!
Niejeden z swej gęby
Pogubi swe zęby,
Niejeden dostanie tam w pysk…

niosąca dziwny sztandar: nie biało-czerwony, lecz koloru cegły.
Do tej grupy dołączyło jeszcze
kilka innych grupek i wszystkie
uformowane w pochód pomaszerowały w kierunku pl. Fredry,
śpiewając chórem jakąś pieśń nieznaną a groźną w swej melodii.
Jak spod ziemi wyrosła policja i
zagrodziła idącym drogę. Zaczęła
się bijatyka. Czerwony sztandar to
podnosił się nad głowami tłumu,
to opadał. Coraz więcej tłoczyło
się ludzi krzyczących, śpiewających, zziajanych, wywijających
laskami. Kamienie sypały się gęściej. Ujrzałem błyski krótkich policyjnych szabel. Nagle wszystko
się rozwiało, nawet nie zdołałem
zauważyć w jaki sposób. Ludzie
krzyczący zniknęli, gdy na widowni pojawili się znowu huzarzy
na spienionych koniach. Bałem
się, a jednak widowisko podobało
mi się ogromnie.
– O la Boga – jęczała Nastka w
kącie pokoju.
Weszła matka. Kazała Nastce iść
do kuchni, mnie odejść od okna.
Miała twarz ściągniętą i spojrzenie niemiłe.
– Co to wszystko znaczy, mamo?
– zapytałem.
– To jest strajk, dziecko. Biedni
ludzie upominają się o chleb…
– Co on śpiewali, mamo?
– Ta pieśń nazywa się „Czerwony
sztandar”…
– Dlaczego ich bili ? – pytałem dalej. Matka nic nie odpowiedziała.
– Czy to było powstanie? – nudziłem dalej…
Matka długo nie dawała odpowiedzi, jakby nie słyszała pytania. Po
chwili dopiero podniósłszy głowę
westchnęła z cicha:
– Może i powstanie, Mieciu…
Odeszła. Zaraz potem podbiegłem
do okna, by zobaczyć, czy nie
ma czegoś nowego. Lecz nic się
nie działo. Akademicka była głucha i pusta. Tylko środkiem ulicy
trząsł się po bruku wóz chłopski,
zaprzężony w jednego konia. Na
furze siedział chłop i wywijał batem. Za nim na słomie, zakutana
w chusty kuliła się baba z kobiałką w rękach…
„To chyba nie mogło być powstanie!” – myślałem.

Takie zbratanie dwóch sympatyzujących ze sobą sfer kończyły się
zawsze wielką bitką z pierwszym
napotkanym policjantem, którego zarówno ci i tamci serdecznie
nienawidzili. Przy tych zabawach
należało tak podkraść się do stojącego policjanta, by wbić mu od
tyłu jego „czako” na oczy i uszy.
Po dokonanym czynie bohaterskim otaczano ofiarę i śpiewano
pieśń bojową:
Stoji dziad na rogu,
A ja dziada bęc!
Lwów był zawsze rozśpiewany, roztańczony i pełen muzyki.
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Po pewnym czasie w cichym
domu przy Akademickiej znów od
rana do wieczora zaczął szumieć,
kipieć i wybuchać Chopin. Czasem roztaczał obraz wietrzności
nocnych spotkań miłosnych, które lada dźwięk dzwonu roztrąca,
czasem wyraźnie przestrzegał, że
dwór i wieś to przecie dwie odrębne melodie. Zawsze jednak wykazywał, że krótka idylla czystego
motywu jest tylko interwałem
między długimi zamętami groźnych namiętności, między jednym
a drugim starciem rozpętanych
żywiołów.
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budzić: „Niech śpi, przeszkadza
ci to? Ta on wariat; nie widzisz?
Durny Jasiu!”…

/ Policja Państwowa w woj. lwowskim w latach 1919–1939. https://kuriergalicyjski.com/historia/smaczki-z-archiwum/5875-policjapanstwowa-w-woj-lwowskim-w-latach-1919-1939

Melodie nie zatrzymywały się na
powierzchni ziemi, lecz ją przenikały. Tam w głębi, pod twardą skorupą formowały zalążki
nowych form, które rosnąc rozsadzały spokojne niwy. Ziemia
zaczynała drżeć pod uderzeniami
harmonijnych potęg. Ukazywały
się szczeliny, których głębi nie
można było wymierzyć rozumem,
ani dna ich sięgnąć żadną z materialnych sond. W szczelinach
kotłowały się śpiące dotychczas
spokojnie duchy poległych męczenników, wodzów, proroków i
wielkich reformatorów, żądne powrotu na ziemię. Nad ziemią zaś
pojawiały się na niebie komety i
słońce zachodziło czerwono.
Lwów dostał nowe oświetlenie
godne stolicy, „małego Wiednia”,
jak go chętnie nazywano. Wzdłuż
Akademickiej i Karola Ludwika
(późniejszej Legionów) zawiesił
magistrat wielkie lampy łukowe,
oświetlające jezdnie i chodniki
„a giorno”. Przyjął się zwyczaj,
że tam między 5-ą a 6-ą wieczorem wylegał cały szanujący się
Lwów. „Na corso”, jak mawiano.
W przyjemnie drgającym świetle

sunęły tłumy tam i z powrotem
od cukierni Zalewskiego po róg
Kopernika. Dalej się nie zapuszczano. Nie wypadało chodzić po
dolnej Karola Ludwika, a już broń
Boże, przekraczać linii tramwajowej na Sykstuskiej. Za tą linią
tłoczył się także tłum, może mało
elegancki, lecz za to bardzo wesoły i jak zwykle – rozśpiewany.
Tu „na Wałach” pod Sobieskim
zasiadała Ślepa Mincia, żebraczka
niespełna rozumu, kiedyś ponoć
żywota wielce lekkomyślnego,
upadła piękność miejska. Do r.
1910 sprzedawała „Wiek Nowy”
pod pomnikiem Fredry. Potem
przeniosła się właśnie tu „na
Wały”. Z małym orkiestronem w
ręku wygrywała melodie podmiejskie i cieszyła rozmaitych batiarów najpiękniejszą łyczakowską
gwarą. Była mistrzynią w przekleństwach, i lepiej było z nią nie
zaczynać.
Lwów lubił mieć swoich wariatów, którymi nie szczycił się
może, lecz których kochał, gdyż
stanowili poniekąd osobliwość
tego dziwnego miasta, pilnie dbającego, by każdy obywatel cieszył

się życiem i nie był smutny.
Coś taki smutny Stefanku?
Na Łyczakowi ładny park,
Niech wszystko inne trafi szlak,
Ty mnie pociumaj na sianku…
Takie na wszelkie smutki ludek
lwowski radził lekarstwa. Wariaci to także ludzie, niech się więc
cieszą po swojemu, jak który woli.
Tedy po Wałach przechadzał się
Durny Jasiu, ze swym nieodłącznym orszakiem wyrostków i dzieci. Otyły, o nieprzytomnym spojrzeniu, ongi bogaty rzeźnik, tułał
się szukając rozsypanych urojeń i
pogubionych marzeń wśród pachnących bzów i akacji ogrodów
miejskich. Latem spał w parkach,
lecz mimo że było to srodze zakazane, żaden policjant tknąć go nie
śmiał. Zimą błąkał się po Zamarstynowie, Zniesieniu, Gródeckiej
czy po Lewandówce. Miał prawo
wejść do każdej knajpy. W żadnej
nie odmówiono mu kawałka chleba z masłem, gorącej kiełbasy czy
szklanki piwa. Może czasem pożartowano i pośmiano się trochę.
Gdy zasnął nad stołem zmęczony
i najedzony, nie pozwalano go

Między wariatami Lwowa był
i Żyd-kabalista, prorokujący
chętnie na Kazimierzowskiej, i
nauczyciel gimnazjalny, któremu żona uciekła, i mularz, który
spadł z rusztowania. Tym mularzem szczególnie zajmowała się
frajernia „mulików”, i należał on
do osobliwości dzielnicy mularzy
– Łyczakowa. Po wojnie, gdy już
nie było Durnego Jasia i Żyda-kabalisty, w ich miejsce do szeregu
lwowskich wariatów wstąpił „brygadier” komenderujący po niemiecku niewidzialnym wojskom,
oraz wyrostek w chałacie, który,
błąkając się po Legionów, wodził
po przechodniach nieprzytomnym
wzrokiem, wydając – przeraźliwe, zwierzęce okrzyki. To byli już
smutni wariaci.
Ale wówczas, kiedy lampy łukowe świeciły wesoło, Mincia
jeszcze żyła, żył Durny Jasio,
elegancki tłum przewalał się
po Akademickiej, zupełnie taki
jak w „Munchner Illustrierte”
uwieczniony przez Stanisława
Rejchana seniora. Na rogu koło
hotelu Żorża stali grupkami w
arcykolorowych „waffenrokach”
„uhlankach” czy „attilach” oficerowie garnizonu. Czasem mignął
między nimi biały płaszcz generalski. Na drugim rogu pod Bankiem Hipotecznym gromadzili
się starsi studenci. Dla młodszej
braci studenckiej i dla akademików zarezerwował zwyczaj róg
na pl. Fredry, już nieco gorszego
gatunku. Jezdnią przepływały powozy prywatne lub nawet własne
„fiakry”, rzecz jasna – na gumach.
W nich wyjeżdżał na przejażdżki
świat złotej młodzieży i teatralny. Czasem z szumem i łoskotem
przegnał zaprzężony w dwa arabskie siwki powóz Kurkowskiego,
przedsiębiorcy pogrzebowego, o
którym wszystko notująca piosenka lwowska mówiła:
Tobi Józku dajem słowa
Że Kurkowski cie pochowa…
Beztroskie rzesze przechadzały
się z powagą. Panie, unosząc z
lekka ogony swych długich sukien, panowie w wysokich sztywnych kołnierzykach, białych rękawiczkach i „habigach” albo cylindrach. Gdy zbliżały się święta,
tłum gęstniał. Przecisnąć się nie
było można, wszędzie futra, baranice, niedźwiedzie czapy, panie
w salopkach z wielkimi mufkami,
otulone w „boa” z piór lub lisów.
Na wszystkich skwerach sterczały
lasy choinek, wystawy jarzyły się
od światła, z kawiarni dochodziły
dźwięki muzyki i śmiechy.
Tak w beztrosce i wesołości świat
lwowski szedł Akademicką do
swej ostatecznej katastrofy.

/ Lwów. Ul. Łyczakowska. https://www.kuriergalicyjski.com/historia/zabytki/2367-ulica-yczakowska

Rodzice wysłali mnie kiedyś do
stryjostwa, bym nie widział ścinania drzew. Czyż można było
jednak wysłać mnie do takiego
zakątka świata, z którego nie widziałbym rozgromienia mojego
domu, mojej rodziny, mojego
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miasta, mojego kraju? Z którego
nie dojrzałbym ideałów w zgliszczach i ruinach, nie zdołałbym
usłyszeć jak nawet ta ostatnia
świętość -kantylena chopinowska
– wypacza, zatraca się, przechodzi
w zapomnienie, znieważana nieświadomie przez palce nie znające
cudownych jej tajemnic, w taniej
żądzy wykazania się techniką? Co
było prawdziwe, czyste, wyniosłe
swą poezją, minęło bezpowrotnie.
Świat patetycznych sonat skończył się nieodwołalnie, by już nigdy nie wrócić.
Pojąłem to dopiero tu w Anglii
na wiadomość o śmierci matki. Proste uprzytomnienie sobie
prawdy, że nigdy już nie zagra,
otworzyło mi oczy na dramatyczną rzeczywistość. To nie było pożegnanie z domem, z rodziną, z
dzieciństwem, podlane łezką „na
zawsze”, rzucone z melancholią
beztroskiej młodości – to był powrót Lota nad dymiące gruzy Sodomy.
Jakże cierpieć musiała czuła pianistka, konając w ciszy okupowanego przez Niemców miasta, w
chłodzie piwnicznego otoczenia,
zdana na łaskę może dobrych, lecz
jakże prostych ludzi. Paraliż odebrał jej możność ruchu. Fortepian,
cudowny, robiony na zamówienie
koncertowy „Bösendorfer” spaliły bomby niemieckie. Bolszewicy rozdrapali i podarli w strzępy
wielką bibliotekę muzyczną, w
której był jeszcze tom preludiów
chopinowskich, opatrzonych własnoręcznymi uwagami kompozytora, jak je grać należy.
W chwili, gdy konała, nie miała koło siebie nikogo z bliskich.
Nikogo nie było, który by czytał
jej przy łożu śmierci ukochanego
przez nią Asnyka, tak jak czytała
córka starej Zarębinie z Goszyc
„Króla-Ducha” przy blasku dopalającej się gromnicy…
Ta, co uciekała w głąb mieszkania,
zasłaniając kotarami okna, gdy
ktoś na trzeciej ulicy niegodnie
dotknął fortepianu, wyznawczyni najbardziej wyrafinowanych
uczuć, wyrażanych wszelkimi
dostępnymi ludziom sposobami, –
dźwiękiem, słowem czy kolorem,
– gdy już przyszło jej opuszczać
piękną ziemię, musiała słuchać
nie w doskonałym porządku dogasających akordów finału, lecz
twardych, nieokrzesanych słów
ludzi mroku…
Widocznie nakazane zostało, by
odkupiła śmiercią jakieś grzechy.
Może swych własnych dzieci? I
dlatego może ta, której świat formował się zawsze według reguł
wszechogarniającej
harmonii,
umierała wśród rozkładu wszystkiego co było kiedyś doskonałością, pokojem i pięknem.
Groźne są proroctwa zawarte w
chopinowskich akordach.
Za: Wiadomości/ 29.12. 1946/
Londyn/ Rok1,Nr (38/39) http://
retropress.pl/wiadomosci/dawny-lwow/
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