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Wielkanoc na Kresach
Rzeczypospolitej Polskiej

Święta Wielkanocne na Kresach to olbrzymie bogactwo zwyczajów i tradycji. Katolicy mieszkali wśród
chrześcijan obrządku wschodniego gdzie wspólna Wielkanoc wypadała raz na cztery lata. Wzajemna znajomość i szacunek obrzędów były czymś naturalnym, do czasu aż wmieszała się do tego polityka. Wileńszczyzna słynęła z palm, a Wołyń i Podole z pisanek. ..........Dokończenie na stronie 10

23 kwietnia 1935 r . Akt Konstytucji Kwietniowej

23 kwietnia – w 1935 roku prezydent Polski Ignacy Mościcki podpisał akt Konstytucji Kwietniowej wprowadzającą system prezydencki w Polsce.
Konstytucja kwietniowa – ustawa zasadnicza II Rzeczypospolitej podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku. Weszła w życie następnego dnia. W niektórych tekstach przedwojennych
nazywana jest konstytucją styczniową, od miesiąca zakończenia nad nią prac w sejmie i senacie. Na jej mocy
wprowadzono w Polsce system prezydencki o charakterze autorytarnym. Ustawa konstytucyjna została w
opinii opozycji uchwalona z naruszeniem przepisów
konstytucji marcowej dotyczących zmiany konstytucji i
zwierzchnictwa narodu, co było wyrazem autorytarnych
tendencji obozu rządzącego.
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Radni Tarnopola uhonorowali
organizatora rzezi wołyńskiej.
Prezydent Zamościa zawiesza
współpracę.
Redakcja za: Wiadomości onet.PL

www.ksi.btx.pl

Stadion piłkarski
we Lwowie ma zostać
nazwany imieniem
Stepana Bandery
Redakcja

/ Za: https://wprawo.pl/stadion-pilkarski-we-lwowie-ma-zostac-nazwany-imieniemstepana-dery/?fbclid=IwAR3H6NqLOd3-wI3P8_hYrOl1o1VTBzvDlTgkBILS8q7-zZraVxxl-2PqAW8

/ Foto:

Stadion miejski w Tarnopolu został nazwany imieniem Romana
Szuchewycza. To dowódca UPA,
który jest odpowiedzialny za rzeź
wołyńską. W reakcji na tę inicjatywę prezydent Zamościa zawiesił współpracę ze swoimi ukraiń-

Jakub Orzechowski / Agencja Gazet

skimi partnerami i zrezygnował z
realizacji wspólnego projektu. W
specjalnym oświadczeniu prezydent Zamościa wyraził, że 5 marca br. deputowani miejscy Tarnopola nazwali miejski stadion
imieniem Romana Szuchewycza

- dowódcy UPA odpowiedzialnego w latach 1943-44 za bestialskie
ludobójstwo polskich mieszkańców ówczesnych województw
wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego.

Polskie (czy jeszcze) miasto Lublin?
Andrzej Łukawski
Był proboszczem w Przemyślanach
koło Lwowa. W latach 1919–1921
pełnił funkcję kapelana przy Armii
Halickiej, walczącej o niepodległość Ukrainy ale nie słyszałem
żeby przeciwstawił się ukraińskiemu ludobójstwu z przełomu lat 20
ub.weku.
Nie słyszałem też, żeby Emilian
Kowcz przeciwstawiał się samej
agresji ukraińskiej na Lwów i wojnie ukraińsko-polskiej. Stojąc po
stronie agresora gdzie pełnił służbę
kapelana był rzeczywistym wrogiem Polski.
W Lublinie jest już rondo Emiliana
Kowcza dlatego nie rozumiem idei
postawienia pomnika i kolejnego
uhonorowania Ukraińca. Wygląda
to tak, jakby nie było wśród więźniów Majdanka Polaków zasługujących na takie upamiętnienie?
Strasznie to dziwne że upamiętnia
się wroga Polski zapominając o
wielu polskich bohaterskich którzy
oddali życie w obronie tworzącej
się wówczas niepodległości.
Uważam ze to kolejna hańba dla
nie znających historii polski włodarzy Lublina, włodarzy ślepo wpatrzonych w Ukrainę i Ukraińców
zapominając, że póki co jeszcze
mieszkają w polskim Lublinie.
Kilka lat temu na jednej z pikiet
przeciwko gloryfikacji w Lublinie
banderyzmu widziałem, jak ukraińskie bojówki wyrwali uczestnikom
pikiety z OWP bannery i wrzucali
do miejskich koszy.
Wezwane przeze mnie do interwen-

We wtorek (16.03.2021) rada obwodu lwowskiego przegłosowała
wniosek, w którym zwraca się do
rządu o nazwanie stadionu piłkarskiego „Arena Lwów” imieniem
Stepana Bandery. Stadion został
wybudowany na Euro 2012, których gospodarzem były Polska i
Ukraina.
Obiekt jest własnością państwa,
a nie samorządu, więc rada nie
może samodzielni zmienić jego
nazwy. Potrzebna jest decyzja rządu. Władze obwodowe już kilkukrotnie domagały się przekazania
im stadionu, ale Kijów odmawiał.
We wtorek 16 marca Lwowska
Rada Obwodowa zwróciła się

do Rady Ministrów Ukrainy w
sprawie zmiany nazwy stadionu
Arena Lwów na Stepan Bandera Arena Lwów. Na posiedzeniu
sejmiku lwowskiego propozycję
zmiany nazwy stadionu poparło
68 posłów, siedmiu nie głosowało.
Przypomnijmy jest to partner Województwa Podkarpackiego, Lubelskiego i Śląskiego!
Za:
https://strana.ua/news/
322989-arenu-lvov-khotjatpereimenovat-v-chest-stepanabandery.html?fbclid=IwAR1k2Lv7TldcMhIRzkS3cx-pATDR76DDnqk3PgW84_zkbNeMxW5HLJb80b8

Zatrzymanie Angeliki Borys
Redakcja

/ Lublin, 25.03.2021. Uroczystość odsłonięcia pomnika bł. Emiliana Kowcza na skwerze
przy skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z ulicą Cmentarną w Lublinie. Fot.
PAP/W. Jargiło

cji służby nie zajęły się ściganiem
bojówki natomiast nakazały w trybie stanowczego nakazu opuszczenie miejsca pikiety jej uczestnikom.
Czy Lublin już się zukrainizował
nie wiem ale na podstawie proukraińskich działań w mieście widać, że
już niebawem.
W lubelskich koszarach wojsko-

wych nadal mieszkają ukraińscy
żołnierze, na skwerze Szewczenki odbywają się regularnie antypolskie mityngi a przecież należy
pamiętać, że u podnóża Zamku Lubelskiego kilka lat temu odsłonięto
pomnik Wielkiego Głodu na Ukrainie. Pewnie głód ukraiński jest dla
włodarzy ważniejszy niż polski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło sprzeciw wobec
zatrzymania przez służby białoruskie prezes Związku Polaków
na Białorusi (ZPB) Andżeliki
Borys. Do siedziby resortu wezwano Chargé d’Affaires Ambasady Republiki Białorusi.
We wtorek 23 marca szefowa
Związku Polaków na Białorusi
(w 2005 zdelegalizowanego przez
białoruskie władze) Andżelika
Borys została zatrzymana przez

milicję.
Po tym, jak trafiła na komisariat,
nie pozwolono jej spotkać się z
adwokatem, a w jej sprawie interweniował konsul RP Andrzej
Raczkowski.
Zarzuty dotyczą organizacji jarmarku Kaziuki, który władze
Białorusi traktują jako nielegalne
zgromadzenie. Dzień po zatrzymaniu przez milicję Andżelika
Borys została skazana na 15 dni
aresztu.

www.ksi.btx.pl
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List otwarty do Panów Prezydentów Polski i Ukrainy
Redakcja za http://suozun.org/aktualnosci
Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków
Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu
Ul. Bazyliańska 3
22-400 Zamość

Zamość, 5 marca 2021

List otwarty
Do Panów Prezydentów Polski i Ukrainy
oraz do funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy!

14 września 2020 r. wysłuchaliśmy bardzo uważnie wypowiedzi obywatela Ukrainy Anatolija Szarija (https://www.youtube.com/atch?v=VA4Mp3W_1rw&t=22s) o ludobójczym mordzie dokonanym 16 czerwca 1944 r. przez OUN-UPA na polskich pasażerach pociągu pod miejscowością Zatyle (gm. Lubycza
Królewska, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie). Stwierdzamy kategorycznie, że obywatel Ukrainy Anatolij Szarij powiedział samą prawdę i tylko prawdę o tym historycznym wydarzeniu, tkwiącym w pamięci mieszkańców powiatu tomaszowskiego, omawianym w wielu opracowaniach historycznych i mającym dokumentację fotograficzną znajdującą się w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim.
Tymczasem 25 lutego 2021 r. doszła do nas wiadomość, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy postawiła następujące zarzuty obywatelowi Ukrainy Anatolijowi
Szarijowi:
„(…) 14 września 2020 roku, Szarij A. A., działając z premedytacją, kontynuując swoimi działaniami zadawanie szkód suwerenności, integralności i nienaruszalności terytorialnej, informacyjnemu bezpieczeństwu Ukrainy, przebywając w nie ustalonym miejscu, drogą bezpośredniego włączenia wystąpił na kanale
telewizyjnym »Rossija 1«, który należy do Wszechrosyjskiej Państwowej Telewizyjnej i Radiowej Kompanii, w audycji telewizyjnej pod nazwa »60 Minut«.
Zapis wideo danego wystąpienia został zamieszczony na kanale „60 Minut«, funkcjonującym na wideo hostingu »YouTube«, dostęp możliwy za pośrednictwem
linku https://youtu.be/weiP7pMIoKM , pod tytułem »Zełenski wezwał Polskę do odbudowania zniszczonego grobu żołnierzy UPA. 60 Minut«, w którym Szarij
A. A. naświetlił fakty z II wojny światowej, z premedytacją je zniekształcając.
Tak więc, Szarij A. A. z premedytacją zastosował nieprawdziwe, skierowane na zniekształcenie wydarzeń historycznych, wypowiedzi: »OUN – terrorystyczna
organizacja... szowiniści... bandyci i mordercy... zatrzymali jadący pociąg. Zatrzymali i zaczęli zabijać pasażerów«.
Wskazana informacja, zgodnie z wnioskiem ekspertów Nr 3470/3471/3472/21-61 z dnia 02.02.2021 r., jest jedną z form działalności destabilizującej [wywrotowej], a konkretnie jest propagandą, skierowaną na wprowadzanie do świadomości ludności Ukrainy i Federacji Rosyjskiej: błędnych ideologii odnośnie
nieprawidłowego obecnego kursu Ukrainy oraz prowokowanie polsko-ukraińskiego konfliktu międzyetnicznego.
Następnie, dane wideo zostało zamieszczone na kanale YouTube „60 Minut«, który ma 560 000 subskrybentów, oraz udostępniono je nieograniczonej ilości
innych użytkowników wideo hostingu „YouTube«, co doprowadziło do zapoznania się z oświadczeniami Szarija A. A. 35 708 osób.” Źródło informacji: https://
youtu.be/Hk2fYkPeWy4
Jesteśmy wstrząśnięci zarzutami wobec Anatolija Szarija sformułowanymi przez oficera SBU Ołeha Ołehowycza Sawenkę w uzgodnieniu z prokuratorem
Ołeksijem Ołeksandrowyczem Sybirakowem, która przypomina nam czasy reżimu stalinowskiego, kiedy za prawdę ścigano ludzi i poddawano represjom.
Jesteśmy wstrząśnięci fałszywymi oskarżeniami A. Szarija, nazywaniem propagandą i działalnością wywrotową ujawnienia prawdy o faktach historycznych i
perspektywą zastosowania odpowiedzialności karnej wobec sprawiedliwego obywatela Ukrainy.
Wg naszych ustaleń dotyczących oskarżeń A. Szarija 14 września 2020 r. nie występował on w programie rosyjskiej telewizji „60 Minut”, lecz tego dnia jego
opowieść o zbrodni w Zatylu została opublikowana na jego własnym kanale YouTube: https://www.youtube.com/atch?v=VA4Mp3W_1rw&t=22s. Jeśli rosyjska telewizja „60 Minut” skopiowała wypowiedzi Szarija na YouTube i emitowała jako własny program, nie może to obciążać go winą. Szarij nie zniekształcił
ani jednego szczegółu z omawianego faktu historycznego, przedstawił wydarzenia pod Zatylem zgodnie ze stanem wiedzy historycznej. Nie jest również prawdą, że Szarij stwierdził, że „OUN – terrorystyczna organizacja... szowiniści... bandyci i mordercy”. Nie były to jego słowa, ale były to słowa oddające prawdę o
charakterze tej organizacji, o czym świadczy cała działalność OUN od momentu jej powstania. To nie Szarij uprawia propagandę, lecz Służba Bezpieczeństwa
Ukrainy i jej eksperci, które wbrew ludzkiej pamięci i udokumentowanym zbrodniom OUN i UPA usiłują ukrywać zbrodniczość tych formacji. To nie Szarij
prowokuje „polsko-ukraiński konflikt międzyetniczny”, lecz czyni to państwo ukraińskie, zaprzeczając ludobójstwu dokonanemu na Polakach przez OUN-UPA, zakłamując zbrodniczy wizerunek tych formacji i stosując odpowiedzialność karną wobec osób, które są wierne prawdzie historycznej.
Apelujemy do Pana Prezydenta Ukrainy, aby powstrzymał działania ukraińskich organów państwa, które stosują terror wobec głoszących prawdę historyczną. Takie działania nie służą pojednaniu między narodami polskim i ukraińskim.
Apelujemy do Pana Prezydenta Polski, aby przypomniał Panu Prezydentowi Ukrainy o dżentelmeńskiej umowie o pozostawieniu historii – historykom. Niech
służby bezpieczeństwa nie ingerują w fakty historyczne drogą zastraszania obywateli karą 15 lat więzienia za mówienie prawdy, przypominanie faktów.
Apelujemy do Panów Prezydentów Polski i Ukrainy o spotkanie się celem omówienia kwestii ekshumacji szczątków Polaków – ofiar OUN-UPA i wyjaśnienia
spornych kwestii związanych z upamiętnieniami. Niewykluczone, że Pan Prezydent Ukrainy został wprowadzony w błąd (tak jak w przypadku zarzutów
stawianych obywatelowi Ukrainy Anatolijowi Szarijowi) odnośnie ukraińskiego pomnika na wzgórzu Monastyr w Werchracie, co spowodowało zakaz ekshumacji polskich ofiar OUN-UPA. W związku z tym informujemy, że wedle posiadanych przez nasze Stowarzyszenie informacji na wzgórzu Monastyr zostali
pochowani, wśród wielu innych, nazistowscy kolaboranci, funkcjonariusze policji ukraińskiej z posterunku w Lubyczy Królewskiej, którzy weszli do historii
Holokaustu jako mordercy – to oni wysłali z getta w Lubyczy Królewskiej pierwszy transport do obozu zagłady w Bełżcu, to oni brali udział w gwałtach, mordowaniu i zakopywaniu w lesie żydowskich dziewcząt. Podane przez nas informacje o policjantach ukraińskich, jak i dotyczące innych osób, które mają się
znaleźć na tablicy na pomniku w Monastyrze, powinny być rzetelnie zbadane.
Ukrywanie zbrodniczości OUN-UPA przez państwo ukraińskie, obecnie już z zastosowaniem represji i kar więzienia, uniemożliwia pojednanie między narodami polskim i ukraińskim oraz utrudnia dobre relacje pomiędzy państwami.
Przewodnicząca
Stowarzyszenia
Polaków
Pomordowanych na
Wołyniu
w Zamościu
Janina Kalinowska /-/
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Msza Św. koncelebrowana w intencji Ofiar ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach
w Hucie Pieniackiej
Stanisław Szarzyński

W niedzielę 14 marca 2021r
w kościele pw. Świętej Trójcy
w Przemyślu odbyła się Msza
Św. koncelebrowana w intencji
Ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach w Hucie
Pieniackiej, Korościatynie oraz
wielu innych miejscowościach
na Kresach i na Podkarpaciu.
Mszy Św. przewodniczył i piękną homilię wygłosił ks. prałat
Stanisław Czenczek – kapelan Stowarzyszenia Pamięci
Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu i Klubu Inteligencji
Katolickiej w Przemyślu. W
mszy św. i uroczystości modlili
się Ks. proboszcz Arkadiusz Jasiewicz, Oj. Władysław Lizun –
franciszkanin oraz Ks. Mieczysław Faruń – salezjanin.

Po Mszy św. odbyła się modlitwa przy pomniku – Krzyżu z
tablicami i nazwiskami Ofiar
zamordowanych w Rumnie /od
2004r./ i przy Urnach z Ziemią
z miejsc martyrologii Polaków
na Kresach m.in. Huty Pieniackiej, Ihrowicy, Berezowicy Małej i Płotyczy. /od 2009r./
Organizatorem
uroczystości
77 rocznicy pamięci ludobójstwa ukraińskiego na Polakach
było Stowarzyszenie Pamięci
Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu im. Ks. Bronisława
Mireckiego przy współudziale
Klubu Inteligencji Katolickiej
i Przemyskich Rodzin Kresowych. Uroczystości odbyły się
pod Patronatem Honorowym
Instytutu Pamięci Narodowej –

Oddział Rzeszów.
„Nie o zemstę, lecz o prawdę
wołają Ofiary” i „Kresowianie – żądają prawdy!” to dwa
hasła przewodnie uroczystości
upamiętniającej
Polaków, zamordowanych tylko dlatego, że
byli Polakami. Minęło 77 lat od
tego ludobójstwa, a winnych nie
ma, jest natomiast zakłamywanie
historii i coraz większa niepokojąca gloryfikacja banderyzmu na
Ukrainie. Bez prawdy nie będzie
nigdy pojednania. Dlatego we
Mszy św. modlono się o Pokój na
Ukrainie i za „ Sprawiedliwych
Ukraińców”, którzy nieśli pomoc
Polakom w czasie ludobójstwa
dokonanego przez nacjonalistów
ukraińskich.
Pomimo okresu zagrożenia pan-

demicznego było wielu uczestników mszy św., a szczególnie dużo
osób podczas uroczystości przy
składaniu kwiatów i zapalonych
zniczy. Wyjątkowymi uczestnika-

mi byli byli 7 letni bliźniacy – Jaś
i Filip z 11 letnim bratem Szymonem i Rodzicami, uczestnicy
ubiegłorocznych uroczystości w
Przemyślu, a także pielgrzymki
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil
i Kresów w Przemyślu na uroczystości w Hucie Pieniackiej.
Mszę św. i uroczystość przy pomniku uświetniła obecność Pocztów Sztandarowych „Solidarności
Rolników Indywidualnych” i „
NSZZ Solidarność Region Ziemia Przemyska” oraz delegacje
Żołnierzy Wojska Polskiego z 5
Batalionu Strzelców Podhalańskich z Pocztem Sztandarowym
Podhalańczyków oraz Żołnierze
1 Batalionu Czołgów z Żurawicy,
którzy wystawili Posterunek Żołnierzy przy pomniku.
Na zakończenie uroczystości
kwiaty i zapalone znicze przy
pomniku złożyli: członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskich
Termopil i Kresów w Przemyślu, przedstawiciele Organizacji
i Rodzin Kresowych, Związku
Sybiraków i Rodzin Katyńskich,
Żołnierze 5 Batalionu Strzelców
Podhalańskich z Przemyśla i 1
Batalionu Czołgów z Żurawicy,
Starosta Powiatu Przemyskiego –
Pan Jan Pączek, Przewodniczący

Rady Miejskiej - Maciej Kamiński i Tomasz Łacina –Dyrektor
Biura Posła Marka Kuchcińskiego, Andrzej Paniw i Arkadiusz
Mazur – asystenci europosła
Bogdana Rzońcy oraz radni Rady
Miejskiej w Przemyślu. Kwiaty i
znicze złożyli również Motocykliści Stowarzyszenia Rajd Katyński i Stowarzyszenia „Patria” z
komandorem Wojciechem Krupą
oraz wiele nieznanych mi osób,
którzy pomimo pandemii przyszli, by pomodlić się i oddać
hołd Polakom zamordowanym,
tylko dlatego, że byli Polakami.

Cześć Pamięci Ofiar Ludobójstwa!!!
P.S. Serdecznie dziękuję Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi za
list okolicznościowy skierowany
do organizatorów i uczestników
uroczystości. Dziękuję bardzo
realizatorom dokumentacji zdjęciowej i filmowej Panom Ryszardowi Witkowskiemu, Marianowi
Boczarowi, Pawłowi Hess oraz
Sławomirowi Gierczak z TV
ToYa.
Z kresowym pozdrowieniem,
Stanisław Szarzyński.
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Lublin - Ukraińcy
pomimo pandemii
czytają na skwerze
poezję T. Szewczenki
Zdzisław Koguciuk

W dniu 09.03.2021 r Prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie dr Grzegorz Kuprianowicz
zorganizował po raz kolejny na
skwerze T. Szewczenki czytanie jego utworów, tym razem w
formie online. ( 207 rocznica
urodzin poety) Wybrałem się na
powyższe czytanie z kilkoma osobami zachowując przy tym rygory
reżimu sanitarnego. Na skwerze
ustawiliśmy się z banerem gdzie
wypisane są słowa Tarasa Szewczenki z poematu „Hajdamacy”.
I wtedy pan prezes Kuprianowicz
natychmiast udał się do pobliskiego radiowozu, funkcjonariusze
po przybyciu kazali nam usunąć
się ze skweru. Nie pomogły tłumaczenia, że przyszliśmy na czytanie utworów T. Szewczenkii i
posiadamy na banerze wypisane
słowa z jego poezji. Wobec nieprzejednanej postawy policjantów
baner umieściliśmy obok tablicy
z nazwą skweru a przechodniom
rozdawane były ulotki o historii
nadania skweru Tarasa Szewczenki w Lublinie przez RM oraz ukazujące z jaką pogardą traktował
Polaków wieszcz narodowy Ukrainy. ( ulotka w załączeniu) Publiczne czytanie utworów Szewczenki w naszym kraju należy
traktować jako antypolską manifestację. Może dlatego zostaliśmy
wyproszeni ze skweru aby nie
było świadków czytania tych strof
z poematu „Hajdamacy” gdzie
poeta wychwala zbrodnie kozaków i hajdamaków dokonane w
Humaniu w dniu 21 czerwca 1768
r. na bezbronnej ludności cywilnej
pochodzenia polskiego i żydowskiego. Rzeź w Humaniu stała się
jedną z najstraszniejszych zbrodni
gdzie skala brutalności porusza do
głębi sumienie człowieka. Ofiary przywiązywano do pala, bito,
kłuto spisami, by na koniec dobić
nożem lub wystrzałem z broni
palnej. „Hejże zuchy, Hajdamacy” tak pisze o tych zbrodniarzach
Taras Szewczenko posiadający w
Polsce pomniki, skwery i ulice.
Kresowianie od 2016 roku starają
się o zmianę nazwy skweru Tarasa
Szewczenki na Skwer Sprawiedliwych Ukraińców. Po tych pięciu
latach starań można powiedzieć,
że nic więcej w tym temacie zrobić nie możemy dlatego zwracamy
się do środowisk studenckich, narodowych, patriotycznych z prośbą o pomoc polegającą na tym aby
wszędzie gdzie jest to możliwe
publikować prawdę o twórczości
Szewczenki odnoszącej się do Polaków. W całym dorobku poety,
który zawarto w książce p.t. Kobziarz nie znajdziemy ani jednego
zdania pozytywnie odnoszącego
się do naszego narodu.

Order Ukrainy dla Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka
za Skwer Tarasa Szewczenki w
naszym mieście.
W dniu 28 lipca 2020 r w Trybunale Koronnym w Lublinie
Minister Spraw Zagranicznych
Ukrainy Dmytro Kułeba wręczył
Prezydentowi Lublina
Order
Ukrainy „Za zasługi” III stopnia,
a pierwszy sekretarz Ambasady
Ukrainy w Warszawie, Witalij Biłyj powiedział: (Prezydent otrzymuje order) - „Za wielki wkład w
rozwój partnerstwa strategicznego między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską, aktywną działalność
na rzecz zacieśnienia więzi przyjaźni i dobrosąsiedztwa między
społeczeństwem ukraińskim a
polskim a także za wsparcie Ukrainy i upamiętnienie w Lublinie
wybitnych postaci w historii narodu Ukraińskiego ”
na
co Prezydent Krzysztof Żuk odpowiedział:
„Jesteśmy osadzeni w naszej
wspólnej historii i chciałbym pokreślić, że ona jest dla nas niesłychanie istotna, stąd co roku
nasza obecność na cmentarzu
przy grobach żołnierzy Petlury,
stąd pomnik „Wielkiego Głodu”,
stad również szacunek okazywany wielkim postaciom Ukrainy od
T. Szewczenko zaczynając”
Aby podważyć wniosek mieszkańców Lublina, którzy nie życzą
sobie skweru Tarasa Szewczenki w naszym mieście, Krzysztof
Żuk podkreślił, że Order Ukrainy
to nagroda nie tyle dla niego co
dla całej społeczności Lublina.
W Polskim Radiu Lublin Prezydent powiedział m.in „Pamiętamy
również o takich dramatycznych
naszych dziejach: od żołnierzy
Petlury, który wspomagali Piłsudzkiego i bronili Lwowa, którzy leżą na naszym cmentarzu,
po oczywiście Emiliana Kowcza
(ksiądz greckokatolicki),
proboszcza Majdanka któremu pomnik na jesieni mam nadzieję
postawimy. (…) Zresztą takich
(chwil) było dużo więcej w naszej
historii, oczywiście te dramatyczne chwile, które czasami wywołują emocje”. Tylko na tyle było
stać Prezydenta Żuka aby przypomnieć ludobójstwo Ukraińców
na Wołyniu natomiast powracając
do tematu „za co otrzymał order
Ukrainy”, kontynuował
„(…)
KUL wydał „Kobziarza” Tarasa
Szewczenko w języku polskim i
ukraińskim i to praktycznie rzecz
biorą spowodowało, że otwierało drzwi na Ukrainie. Ja z tym
tomem poezji przetłumaczonym
na język polski wędrowałem po
miastach ukraińskich, to absolutnie zmieniało można powiedzieć
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takie wzajemne relacje zawsze
obciążone pewnym znakiem zapytania (…).”
Dzisiaj widać jak na dłoni dlaczego tyle lat trwały starania w Lublinie o budowę pomnika pomordowanym Polakom na Wołyniu,
dlaczego stwarzano tyle trudności
– sądzę że ten Order Ukrainy wiele wyjaśnia.
W kilkanaście dni po otrzymaniu ukraińskiego wyróżnienia
dla Prezydenta Lublina w dniu
30 sierpnia 2020, położonej w
obwodzie lwowskim Hucie Pieniackiej przedstawiciele ukraińskiej nacjonalistycznej partii
„Swoboda” odsłonili tablicę. Na
tablicy użyto sformułowania „o
bandytach z AK”, których obwinia się o tą zbrodnię dokonane na
polskiej ludności cywilnej w tej
wsi. Natomiast sprawcami zbrodni dokonanej w Hucie Pieniackiej
w dniu 28 lutego 1944 roku gdzie
zginęło 850 osób (część ofiar
spalono żywcem w stodole) byli
żołnierze 4 Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policji SS (niemiecki pułk policji SS utworzony
5 lipca 1943 z poboru ukraińskich
ochotników), oraz jednostki
Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Nadmieniam, że na uroczystości
wręczenia Orderu Ukrainy dla
Prezydenta Lublina był obecny
Konsul Generalny w Lublinie Wasyl Pawluk, który były zastępcą
przewodniczącego skrajnie nacjonalistycznej partii „Swoboda”, To
przedstawiciele partii „Swoboda”
odsłonili tablicę 30 sierpnia 2020
r w Hucie Pieniackiej. „Swoboda” bierze początek od powstania 13 października 1991 roku
Socjal-Narodowej Partii Ukrainy
a założycielami byli członkowie
lwowskich organizacji. Znakiem
graficznym partii był „Wolfsangel”, czyli „wilczy hak” będący
symbolem ugrupowań faszystowskich w Europie. W 2003 r nowym znakiem partii stała się dłoń
z wysuniętymi trzema palcami
-symboliczny tryzub. Natomiast
w lutym 2004 Socjal-Narodowa
Partia Ukrainy zmieniła nazwę na
„Swoboda” - Wszechukraińska
Partia „Wolność”.
W sobotę 17 października 2020
r odbyła się inauguracja zapowiadanego od miesięcy nowego
„Ruchu Wspólna Polska” Rafała
Trzaskowskiego. Jednym z rdzeni
projektu będą właśnie samorządowcy. Z poparciem dla ruchu
wystąpili w nagranych wystąpieniach Prezydenci Miast m.in.
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
Strategią pracy „Ruchu Wspólna
Polska” ma być praca w terenie
m.in. poprzez zbieranie podpisów

/ Protest Kresowian z bannerem zawierającym cytat z Szewczenki przepojony „mową miłości” których za chwilę usunie policja.

pod projektami obywatelskimi.
Nadmieniam, że mieszkańcy Lublina złożyli obywatelski projekt
zmiany nazwy skweru Tarasa
Szewczenki na skwer Sprawiedliwych Ukraińców i to głosami Klubu Radnych Prezydenta
Krzysztofa Żuka wniosek został
odrzucony. Jak więc teraz Prezydent Lublina może uprawomocniać projekty obywatelskie, kiedy
taki projekt został wrzucony do
kosza.
Proboszcz greckokatolickiej parafii w Lublinie ks. Stefan Batruch
Odznaczony Ukraiński Orderem
Księcia Jarosława Mądrego V
stopnia
W Lublinie środki masowego
przekazu całkowicie przemilczały
fakt, że wraz z Prezydentem Lublina odznaczony został ukraińskim Orderem Księcia Jarosława
Mądrego V stopnia ks. Stefan Batruch proboszcz greckokatolickiej
parafii Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Lublinie. Odznaczony ksiądz jest jednocześnie
Prezesem Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie,
która działa przy greckokatolickiej parafii (Al Warszawska 71).
Powyższa Fundacja organizuje
w Lublinie „Festiwal Kultury
Ukraińskiej”, który odbywa się

w listopadzie. Ideą tego festiwalu
jak podkreśla przy każdej okazji
ks. Stefan Batruch jest budowanie
pozytywnych relacji polsko-ukraińskich a jak te relacje wyglądają w rzeczywistości. W dniach
22-25 listopada 2018 w Lublinie
odbyła się 11 edycja Festiwalu
Kultury Ukraińskiej p.t „Ukraina
w Centrum Lublina” a jednym z
gości imprezy był Oleh Skrypka.
Muzyk jest popularnym ukraińskim wokalistą i kompozytorem,
założycielem zespołu „Wopli Widoplasowa”. Oleh Skrypko jest
głównym pomysłodawcą oraz
twórcą nowoczesnej wersji pieśni
“Zrodyłyś my wełykoji hodyny”,
oficjalnego hymnu zbrodniczej organizacji OUN, pod nazwą „Marszu Nowej Armii”. OUN banderowskie jest odpowiedzialne za
ludobójstwo Polaków na Wołyniu
i Małopolsce Wschodniej . Organizacje kresowe, niepodległościowe, studenckie oraz patriotyczne
wyraziły protest wobec obecności
w Lublinie tego muzyka. Pomimo protestów piosenkarz wystąpił w Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie ( Pl. Teatralny 1) dla
ściśle określonej publiczności
a instytucję kultury ochraniała
policja. Należy nadmienić również, że festiwal p.t „Ukraina w
Centrum Lublina” otrzymał od
miasta dofinansowanie. Współ-
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odpowiedzialnym za zaproszenie
O.Skrypki jest greckokatolicki ks.
Stefan Batruch pełniący funkcję
Prezesa Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie.
Obecność tego muzyka nie było
dziełem przypadku zważywszy,
że 11 lipca 2018 r został odsłonięty w Lublinie pomnik „Ofiar
Wołynia”. Czyli według ks Batrucha słuchając hymnu Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów mamy
budować pozytywne relacje polsko-ukraińskie. Nadmieniam, że
Kościół greckokatolicki na Ukrainie przedstawia Stepana Banderę
jako wzór Ukraińca i wzór wiary. Cerkiew greckokatolicka jest
po części współodpowiedzialna
za ludobójstwo Polaków. Wielu
jej duchownych nie tylko święciło noże i siekiery, ale i judziło
do napadów na Polaków. Wielu
zbrodniarzy wywodziło się z rodzin duchownych, tak jak Stepan
Bandera, który był synem księdza
greckokatolickiego.
Jak wykazałem w powyższym artykule odznaczenia ukraińskie dla
Prezydenta Lublina Krzysztofa
Żuka i greckokatolickiego ks. Stefana Batrucha posiadają ze sobą
ścisły związek.
Tak wyglądały uzgodnienia Polaków z Ukraińcami w sprawie pomników.
Pomnik Tarasa Szewczenki w
Warszawie
Inicjatorem budowy pomnika był
Dmytro Pawłyczko, który pełnił
misję dyplomatyczną w randze
Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 1999
– 2001). W swych wspomnieniach
ambasador podkreśla wielką rolę,
jaką odegrali w działaniach zmierzających do odsłonięcia pomnika Tarasa Szewczenki ówczesny
prezydent Polski Aleksander
Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, prezydent Warszawy Paweł
Piskorski, prezes Polskiej Akademii Nauk Mirosław Mossakowski. Pomnik został ustawiony na
skwerze u zbiegu ulic Goworka
i Spacerowej na warszawskim
Mokotowie, blisko Ambasady
Ukraińskiej w Warszawie. Cokół
został ufundowały przez władze
Lwowa a posąg przez władze Kijowa – podkreśla się, że pomnik
jest darem Ukrainy dla Warszawy.
Odsłonięcie odbyło się 13 marca 2002 r i przedstawia młodego
Tarasa Szewczenkę. Na cokole
pomnika znajduje się fragment
„wyrwanego z kontekstu” wiersza Szewczenki „Do Polaków”.
Pomnik Juliusza Słowackiego w
Kijowie
Pomnik, którego autorem jest
prof. Stanisław Radwański, został
wykonany przez Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku. (woj. mazowieckie, pow. Szydłowiec ). Figura Słowackiego wykonana z brązu
przyjechała do Kijowa w sierpniu
2009 r. Planowano, że pomnik
zostanie odsłonięty 4 września
2009 r w 200 rocznicę urodzin
poety. Zgodnie z decyzją Sejmu
rok 2009 był rokiem Juliusza Słowackiego. Pomnik miał stanąć
na skwerze przy ulicy Kostiolnej
(Kościelnej) w samym centrum
Kijowa, tuż obok rzymskokatolickiego kościoła św. Aleksandra.
Kilka dni przed planowanym odsłonięciem prace związane z montażem pomnika zakłóciła akcja
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protestacyjna mieszkańców pobliskich kamienic, wobec tego kijowski ratusz wstrzymał prace. W
związku z czym przywieziony pomnik z Polski został odwieziony
do jednego z kijowskich magazynów. Tym samym władze Ukrainy
podeptały wcześniejsze ustalenia,
bo pomnik Juliusza Słowackiego w Kijowie to „ekwiwalent ”
odsłoniętego w 2002 r. w Warszawie pomnika Tarasa Szewczenki. Protest rzekomo kilku
mieszkańców kamienicy zburzył
w proch wieloletnie uzgodnienia
na szczeblu centralnym dotyczące miejsca usadowienia pomnika
Juliusza Słowackiego w Kijowie.
Powyższe postepowanie władz
Kijowa jest argumentem aby pomnik Tarasa Szewczenki przenieść na obrzeża Warszawy. W
listopadzie 2011 r władze Kijowa
poinformowały, że znalazły miejsce na pomnik. Jest to niewielki
skwerek przy rzymskokatolickim
kościele św. Mikołaja, miejsce odległe od ścisłego centrum. Pomnik
odsłonięto 20 września 2012 roku
z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.
Postać stojącego polskiego poety
ustawiono na granitowym cokole
z dwujęzycznym napisem z jego
imieniem i nazwiskiem, latami
urodzin i śmieci oraz informacją:
„Polski poeta”.
O hajdamackich zbrodniach z
1768 roku, tak pisał Juliusz Słowacki w poemacie „Beniowski”-pieśń II : „Czy nie wiesz o tym,
że na Ukrainie zaczęła się rzeź i
szlachty wyrznięcie? Pod święconymi nożami krew płynie; Pop
otwiera pierś, a chłop daje cięcie
w bijące serce. Cały naród ginie jak w zapalonym przez Boga
okręcie; A ty, że byłeś jak miecz
obosieczny, Ale bezczynny, sądzisz, żeś bezpieczny!”.
Kijów
Kościół rzymskokatolicki pw. św.
Mikołaja w Kijowie zbudowany został w latach 1899-1909 w
stylu neogotyckim i jest jedną z
najpiękniejszych budowli Kijowa
i dziełem znakomitego architekta
polski Władysława Horodeckiego (1863-1930). W kościele posługują Misjonarze Oblaci Maryi
Niepokalanej z Polski. W 1936 r.
władze komunistyczne zamknęły
kościół zamieniając w pomieszczenia gospodarcze. Dekretem
z 13 grudnia 1979 roku Rada
Ministrów ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej zamieniła dawną
świątynię na Republikański Dom
Muzyki Organowej i Kameralnej
a pomieszczenia zaadaptowano
na salę koncertową. Świątynia
wybudowana kiedyś za pieniądze
naszych przodków – Polaków z
Kijowa jest w opłakanym stanie,
z frontu odpadają fragmenty rzeźb
i cała bryła kościoła wymaga
gruntownego remontu. Formalny
właściciel budowli, Ministerstwo
Kultury przeznacza wręcz żenujące kwoty na bieżące remonty, w
2019 r była to kwota 80 tys. hrywien, czyli około 11 tys. złotych.
Starania polskich i ukraińskich
katolików o zwrot świątyni przez
ponad 30 lat kończą się niepowodzeniem, pomimo, że od 1991
roku co niedzielę odbywają się w
kościele Msze Święte w języku
ukraińskim, polskim i łacińskim.
Kijowska Miejska Administracja

Państwowa wydała zezwolenie
na przeprowadzenie w pomieszczeniach świątyni pokazu mody w
dniach 15-29 luty 2019 r. Polscy i
ukraińscy katolicy rozpoczęli protest wobec tej profanacji świątyni,
interweniował ambasador Polski
na Ukrainie Bartosz Cichocki. W
wyniku zdecydowanych działań
pokaz mody został odwołany. Starania polskich i ukraińskich katolików o zwrot kościoła św. Mikołaja u najwyższych władz Ukrainy
kończą się obiecankami. Zwrot
kościoła w 2001 r obiecywał prezydent Leonid Kuczma w czasie
wizyty papieża Jana Pawła II na
Ukrainę. Prezydent Wiktor Juszczenko deklarował przeniesienie
domu organowego w inne miejsce Kijowa i zwrot kościoła. 16
wrześniu 2020 Rada Ministrów
Ukrainy obiecuje przekazanie katolikom kościoła św. Mikołaja jak
zostanie wybudowany Dom Muzyki w Kijowie.
Lublin
W Lublinie Prezydent Krzysztof Żuk podczas nadania Orderu
Ukrainy mówi, że: „w ramach
projektów kulturalnych Miasto
Lublin sfinansowało stworzenie i
wyposażenie profesjonalnych pracowni miedialab w trzech ukraińskich miastach (Tarnopolu, Iwano-Frankiwsku i Równym). Od
lat miasto (Lublin) wspiera także
lubelskie uczelnie w procesie ich
umiędzynarodawiania i pozyskiwania studentów zagranicznych.

(…) W chwili obecnej studenci z
Ukrainy stanowią najliczniejsza
grupę studentów zagranicznych,
prawie 4000 osób z ogólnej liczby 7200, co stanowi najwyższy
wskaźnik umiędzynarodowienia
uczelni w Polsce”. Do tego należy
dodać rzecz najważniejszą, że w
Lublinie Taras Szewczenko posiada swój skwer obok którego przechodząc słychać poezję wieszcza
narodowego Ukrainy z poematu –
Hajdamacy – „Morduj Lacha znowu”. Taką cenę ma Order Ukrainy
najniższej klasy dla Prezydenta
Lublina Krzysztofa Żuka.
P.S.
Związek Ukraińców w Polsce
robi propagandę w naszym kraju
o Tarasie Szewczeńce
Związek Ukraińców w Polsce
gdzie prezesem jest Piotr Tyma
organizował tournée po Polsce
(w ośmiu miastach) „Państwowej
Akademickiej Męskiej Kapeli
Chóralnej „Dudaryk” ze Lwowa”.
W dniu 18 marca 2019 r „Dudaryk” wystąpił na dużej scenie Teatru Polskiego w Warszawie gdzie
zaprezentował program tradycyjnych i nowatorskich aranżacji
utworów muzycznych opartych
na poezji Tarasa Szewczenki.
Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Pan Ambasador
Ukrainy w RP A. Deszczcia. Tak
w Polsce promuję się twórczość
Szewczenki który w poemacie
„Hajdamacy” używał antypolskiej

retoryki i wzywał do zbrodni. I
nie była to twórczość abstrakcyjna, poglądy oderwane od rzeczywistości, odbiegające od faktów.
W poemacie „Hajdamacy” Taras
Szewczenko nadaje kult oprawcom i zbrodniarzom którzy w
1768 roku wymordowali 200 tysięcy ludności polskiej i żydowskiej na terenie Rzeczypospolitej
Obojga Narodów podczas wystąpienia hajdamaków i kozaków
( koliszczyzna). Jak na ironię w
Polskiej Telewizji we wszystkich
16 regionalnych stacjach TVP 3 w
dniu 30 marca 2019 r o godzinie
14,20 oraz 01,15 w programie
informacyjnym TELENOWYNY
w języku ukraińskim z tłumaczeniem na polski prowadzony przez
Janę Stępniewicz, Polakom podaje się informację o powyższym
koncercie aby nie zapomnieli o
Tarasie Szewczence. Niestety nie
dowiemy się czy były tam również śpiewane pieśni z poematu
„Hajdamacy” a może śpiewano
strofy z rozdziału „Gonta w Humaniu”: „Kupą koło kupy - Od
Kijowa do Humania - Legły polskie trupy – Jak ta chmara, Hajdamacy (…) zapalili, zakrzyczeli:
- Morduj Lacha znowu!” Zwracam się z prośbą do środowisk
kresowych aby zainteresowały się
stroną internetową „Telenowyny”
gdzie zakłamywane są treści i nieobiektywnie przedstawiane fakty
historyczne.
Zdzisław Koguciuk
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Z prasy polonijnej
Polacy z Łucka i Lubie- W Równem zabrzmiała muzyka
szowa uporządkowali polskich kompozytorów
cmentarz w Przebrażu pochodzących z Wołynia
MONITOR WOŁYŃSKI

Członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej
im. Ewy Felińskiej na
Wołyniu posprzątali Polski Cmentarz Wojenny w
Przebrażu (obecnie wieś
Gajowe).

W pracach porządkowych
uczestniczyli
działacze SKP im. Ewy
Felińskiej z Łucka oraz
z Oddziału SKP w Lubieszowie. W sobotę, 27
marca, posprzątali opadłe liście, gałęzie i stare
znicze, zapalili nowe, a
następnie pomodlili się w intencji
spoczywających tu Polaków. W
najbliższych dniach, jeśli pozwoli
na to pogoda, wrócą, żeby oczyścić i pomalować postumenty.
Członkowie Stowarzyszenia Kul-

tury Polskiej im. Ewy Felińskiej na
Wołyniu dwa razy w roku – wiosną i jesienią – udają się do Przebraża, żeby uporządkować Polski
Cmentarz Wojenny. Opiekę nad
tym miejscem pamięci sprawują
również harcerze z Łódzkiej Chorągwi ZHP.

Ocaleni od zapomnienia:
Józef Kaik
MONITOR WOŁYŃSKI

MONITOR WOŁYŃSKI
W Rówieńskiej Obwodowej Bibliotece Naukowej odbyły się
prelekcja i koncert pt. «Spuścizna
muzyczna kompozytorów epoki
romantyzmu» z cyklu «Polscy
kompozytorzy z Wołynia. XIX
wiek». 21 marca zabrzmiały tu
utwory Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego i Juliusza Zarębskiego.
Koncert miał przywrócić rówieńskim miłośnikom muzyki zapomniane nazwiska artystów, dać
nowe życie ich spuściźnie. Zdaniem organizatorów twórczość
tych kompozytorów jest nieodłączną częścią zarówno polskiej,
jak i ukraińskiej kultury.
Pomysłodawcą projektu «Polscy
kompozytorzy z Wołynia. XIX
wiek» jest Iryna Kazymirska,
pianistka, koncertmistrz Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, członkini
Towarzystwa Kultury Polskiej
im. Władysława Reymonta w
Równem. Scenariusz imprezy pt.
«Spuścizna muzyczna kompozytorów epoki romantyzmu»,
pierwszego wydarzenia zorganizowanego w ramach projektu,
opracowała Natalia Szoludko.

Utwory Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego i Juliusza Zarębskiego zabrzmiały w wykonaniu
młodych artystek Olgi Maruginej (flet) oraz Daryny Rogozy
(skrzypce). Prelekcję przeprowadziła Switłana Gemberg, nauczycielka muzyki w Rówieńskiej
Szkole nr 1 im. Wołodymyra Korolenki, również członkini Towarzystwa Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem.
Ignacy Feliks Dobrzyński (1807–
1867) – polski kompozytor, pianista, dyrygent i pedagog muzycz-

ny. Urodził się w Romanowie
(obecnie obwód żytomierski),
spędził tu także lata dziecięce i
młodzieńcze. Tworzył muzykę
różnych gatunków. Wśród najsłynniejszych utworów Dobrzyńskiego znajduje się opera «Monbar czyli Flibustierowie». W jego
utworach na fortepian widoczny
jest wpływ Fryderyka Chopina.
Obok Chopina oraz Stanisława
Moniuszki jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich
kompozytorów XIX wieku.

Konsul Generalny RP w Łucku
z wizytą na Dubieńszczyźnie
MONITOR WOŁYŃSKI

OlimpiadaPolscy nauczyciele w
większości trafili do sowieckich
więzień jako oficerowie Wojska
Polskiego. Oskarżano ich o aktywną walkę z ruchem rewolucyjnym. Nie było też wyjątkiem
postępowanie wszczęte wobec
Józefa Kaika, nauczyciela z kolonii Prurwa.
Józef Kaik urodził się w 1907 r.
we wsi Tomnice (obecnie powiat
krotoszczyński w województwie
wielkopolskim). Pochodził z
chłopskiej rodziny Antoniego
(s. Ignacego, ur. w 1870 r.) i Ludwiki (ur. w 1875 r.). Wiadomo,
że na początku II wojny światowej mieszkali na terenach okupowanych przez Niemcy.
Józef ukończył gimnazjum. Nie
posiadamy informacji o jego

dalszej edukacji. Z zachowanych w archiwum akt sprawy
karnej dowiadujemy się, że w
1928 r. powołano go do wojska
i od razu skierowano do szkoły
podchorążych w Krakowie. W
kolejnym roku, po ukończeniu
kursu, został wysłany na dwumiesięczny kurs w Wadowicach
(obecnie województwo małopolskie). Następnie przeszedł do
rezerwy. Później wrócił do kolonii Prurwa w gminie Włodzimierzec w powiecie sarneńskim,
gdzie przed służbą wojskową
pracował jako nauczyciel. W
1932 r., po letnich ćwiczeniach,
odbywających się najpierw w
Kowlu, a następnie w Pińsku,
awansował na podporucznika
rezerwy.

Podczas wizyty w Dubnie Konsul
Generalny RP w Łucku Sławomir
Misiak spotkał się z przewodniczącym Dubieńskiej Rejonowej
Administracji Państwowej Wsewołodem Pekarskim, przewodniczącym Dubieńskiej Rady Rejonowej Wiktorem Kowalowem
oraz merem miasta Wasylem Antoniukiem.
W rozmowach mających miejsce 18 marca br. wzięli także
udział zastępca przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej
Administracji Państwowej Serhij
Gemberg oraz przewodniczący
Agencji Rozwoju Regionalnego
Obwodu Rówieńskiego Oleksandr Protsiuk.
Spotkania służyły omówieniu
współpracy Dubna i Dubieńszczyzny z polskimi miastami partnerskimi oraz wspólnych projektów z Konsulatem Generalnym
RP w Łucku, w tym stworzenie
muzeum związanego z Dubnem
Tadeusza Czackiego i organizacją jubileuszowej, 20. edycji
konkursu recytatorskiego im. Antoniego Malczewskiego. Konsul

Generalny RP w Łucku odwiedził
także punkt nauczania języka polskiego, działający przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Dubnie,
i omówił stan nauczania języka
polskiego z Mieczysławem Łazukiem, nauczycielem skierowanym do Dubna przez ORPEG.
Złożył również wizytę w dubieńskim zamku – miejscu posiadającym potencjał do organizowania
wspólnych
polsko-ukraińskich

wydarzeń kulturalnych. Na koniec Konsul Sławomir Misiak
udał się do Tarakanowa, gdzie
razem z Aleksandrem Radicą z
Harcerskiego Hufca «Wołyń»,
kapelanem «Płastu» o. Witalijem
Porowczukiem i jego bratem,
Serhijem Porowczukiem, zapalił
znicze na zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego, którzy
zginęli w walkach z konnicą Siemiona Budionnego w 1920 r.
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Okrutne i perfidne tortury Urzędu
Bezpieczeństwa (UB) na Zamku
Lubelskim 1944-45
Sławomir Tomasz Roch
Dziś Oktawa Narodowego Dnia
Żołnierzy Wyklętych 2021. Gorąco polecam przepiękne, wierne,
ponadczasowe świadectwo Żołnierza Wyklętych-Niezłomnego por. Czesława Życzko ps.
„Orwid”, żołnierza 27 Wołyńskiej DPAK, rodem z kolonii
Kisielówka nad rzeką Turia,
Ziemia Swojczowska. Więzionego wraz z towarzyszami niedoli w mrocznej Baszcie Zamku
Lubelskiego 1944-45. Oto jego
wspomnienia:
....Powrót na Wołyń nie był
możliwy, ponieważ rodziny polskie zostały wymordowane, a
domostwa spalone. Aby szukać i
stworzyć jakieś warunki do życia,
udałem się do Lublina. W Lublinie znalazłem na parę dni przytułek u Sióstr Bernardynek. Niestety
tu w Lublinie zostaję aresztowany
przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UB) i
osadzony w areszcie śledczym na
Krakowskim Przedmieściu.
W areszcie śledczym wspomnianego Urzędu postawiono mi
zarzut z art. 1 „Dalsza działalność w Armii Krajowej”.
W celu wymuszenia fałszywych zeznań stosowano wobec
mnie nieludzkie tortury, byłem
kopany w bestialski sposób, bity
pałami, kablami w bardzo czasami perfidny sposób. Wiązano
mi ręce sznurem, wsadzano kij
poza kolana i leżałem na podłodze zupełnie nieruchomy jak
potwór. W tym czasie wlewano
mi wodę do nosa, wsadzano mi
szpilki za paznokcie. Gdy zaczynałem jęczeć, jak nieludzkie
stworzenie, traciłem przytomność, zaczynałem wymiotować,
wtedy uwolniano mi ręce i zarządzano krótką przerwę.
Po takiej przerwie ponownie
stosowano te same metody, z tym
że przychodziła następna zmiana
„ubowców”. Wkładano mi palce
w zamykające się drzwi, co było
bardzo bolesne. Na wieczór nieprzytomnego
zaprowadzono
mnie do piwnicy budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i rzucono
na regał drewniany bez siennika
i przykrycia. Taki był mój odpoczynek, byłem tak posiniaczony,
że musiałem leżeć na brzuchu.
W dniu 19 listopada 1944 r.
zostałem przetransportowany do
więzienia na Zamku Lubelskim,
wraz z innymi kolegami. Na dziedzińcu Zamku Lubelskiego rozładowano nas i postawiono twarzą do muru więziennego, a ręce
kazano założyć na szyję. Czułem
się, jak zbrodniarz! W tej pozycji
trzymano nas ponad godzinę, na-

stępnie pojedynczo, wzywali nas
na przesłuchanie. Po dokładnym
przesłuchaniu umieszczono nas
w baszcie (I piętro) Zamku Lubelskiego. Jest to obiekt trzypiętrowy i profilu okrągłym, wewnątrz jak i z zewnątrz. Służył
jako więzienie dla zagrożonych
więźniów. W czasie okupacji
niemieckiej z tej baszty nikt nie
wrócił, tak twierdzi historia. W
baszcie wewnątrz okrągłej jest
podwyższenie cementowe ok. 30
cm, które służy jako legowisko,
czy do spania.
Prowadzone rozmowy wśród
nas odbijały się odgłosem, czyli
echem po okrągłej ścianie i były
bardzo uchwytne. Nawet ciche
szepty można było zlokalizować.
Do nas byli wpuszczeni tak zwani „kapusie”, aby w ten sposób
nas rozszyfrować. Wokół ściany
wewnątrz baszty istaniały tysiące
podpisów i nazwisk przebywających tam więźniów. Były one wyryte w cementowej ścianie tejże
baszty. Były tam również różne
notatki i informacje w różnych
kolorach, nawet były napisy własną krwią. Za niemieckiej okupacji przebywali tam również
więźniowie i były napisy o wykonaniu egzekucji. Sam widok
wewnątrz baszty był ponury,
okienka mało widoczne i zakratowane. Sam widok napisów
wewnątrz baszty oraz otoczenie,
poruszyłoby człowieka nawet z
kamiennym sercem, gdyż dziesiątki metrów, były wypełnione
samymi nazwiskami.
Nadmieniam, że i ja osobiście
nad swoim legowiskiem umieściłem swoje informacje. Po dwóch
tygodniach pobytu w baszcie zostałem przeniesiony do więzienia
na Zamku Lubelskim, na IV oddział I piętro do celi, jak pamiętam nr 29. Cela więzienna była o
rozmiarach 4 x 5 m. Dookoła były
drewniane prycze bez sienników,
a do przykrycia było zaledwie
parę koców. Cela więzienna była
bez żadnego ogrzewania. Dla załatwienia spraw fizjologicznych
służył 60 litrowy pojemnik, który
opróżnialiśmy raz na dobę. W tej
celi przebywało od 20 do 35 więźniów.
Na przesłuchania wzywano nas
przeważnie nocami. Przesłuchanie odbywało się na dziedzińcu
Zamku w małym pomieszczeniu,
w którym mieścił się stół i dwa
krzesła. Na przesłuchanie byłem doprowadzany przez służbę
więzienną. Same przesłuchania
były prowadzone różnymi metodami, dla przykładu wchodząc do tego pomieszczenia już
w drzwiach zostałem uderzo-

/ Więzienie na Zamku Lubelskim https://www.google.com/

ny pistoletem w twarz, w tym
momencie oblewa mnie krew
płynąca z ust i nosa, a na otarcie dostałem szmatę. Po chwili
kazano mi siadać na krześle i
odpowiadać na pytania. W innych przypadkach bito mnie
po gołym ciele kablami, na
skutek czego byłem strasznie
posiniaczony. Na następnym
przesłuchaniu położono na stole pistolet, przesłuchujący mnie
celowo odchodził do okna, kątem oka obserwował moje ruchy
i zachowanie, następnie wrócił i
pyta: „Jaki z ciebie partyzant?”.
I uderzył mnie w twarz. Po chwili
mówi do mnie: „Mów o dalszej
przynależności do AK w Lublinie
i kto jest twoim dowódcą?”. Podczas innych przesłuchań byłem
katowany, w ten sposób, że wsadzano mi igłę pod paznokcie oraz
wkładając palce w zamykające się
drzwi, było to okropnie bolesne.
Takie przesłuchania były prowadzone prawie co tydzień.
W porze nocnej często robiono pobódkę i kazano czołgać
się na korytarzu po oblodzonej posadzce, na której celowo
były pobite szkła, przez cały
korytarz, tam i z powrotem, pomiędzy szpalerem „ubowców”,
którzy bili kablami po plecach.
Stosowano wobec nas nieludzkie tortury, miedzy innymi wsadzano nas na dobę lub dwie do
karceru, a było to pomieszczenie 1x1 m. Panowało tam przenikliwe zimno, jak w lodowni, były
jedynie dwa otwory wentylacyjne, po to by więzień się nie udusił, z góry skapywała lodowata
woda, która sięgała po kostki. Co
dwie godziny przez okrągły otwór
wartownik sprawdzał, czy jeszcze

żyję. To było straszne konanie.
Tego bym nawet najgorszemu
wrogowi nie życzył.
Z powodu stosownia wobec
mnie nieludzkich tortur i bicia
zachorowałem na płuca i owrzodzenie żołądka. Służba więzienna widząc moje niedomagania
zdrowotne, potwierdzone przez
felczera więziennego, postanowiła mnie zwolnić z więzienia na
Zamku Lubelskim w dniu 2 lipca
1945 r. . Po wyjściu z więzienia
prowadziłem intensywne leczenie szpitalne w Bydgoszczy i w
Szczecinie oraz w innych szpitalach. Na skutek tych przeżyć, do
chwili obecnej mam koszmarne
sny, nie mogę normalnie wypocząć. Od 1945 r. do dziś towarzyszą mi różne nasilenia niepokóju,
bóle głowy, bardzo często jestem
rozdrażniony i podenerwowany.
Coraz częściej tracę opanowanie i
pamięć. Jestem przekonany, że te
przeżycia więzienne przyczyniły
się do utraty mojego zdrowia.
Braciom niedoli danego słowa
dotrzymałem.....
W więzieniu na Zamku Lubelskim przebywałem pod innym nazwiskiem, jako Furtak Władysław
ur. 22 stycznia 1926 r. w Lublinie
i to uratowało mi moje życie. Po
wyjściu z więzienia na Zamku
Lubelskim i podleczeniu się z nabytych chorób, z wolna wracałem
do normalnego życia, ale więzienne doświadczenia pozostały
mi w pamięci na zawsze. Kolegów, którzy przebywali razem
ze mną w jednej celi do samej
śmierci nie wolno zapomnieć,
gdyż uzgodniliśmy między sobą
to, że kto zostanie przy życiu,
niech kiedyś wspomni o naszej

tragedii życiowej.
Pozostało mi w pamięci paru
kolegów przebywających wraz
ze mną w jednej celi więziennej.
Jeden z nich Stanisław Bocian
pochodził z Lublina i mieszkał za
Zamkiem, miał tylko matkę, gdyż
ojciec już nie żył. Matka prowadziła małe ogrodnictwo. Ponadto
miał brata Czesława i siostrę mężatkę. Gdy oprawcy zabierali
go do separatki – wiadomo po
co – żegnając się ze mną prosił,
abym gdy zostanę przy życiu
kiedyś o nim wspomniał, że taka
osoba istniała.
Siedział również ze mną jeden
pan też z Lublina, którego nazwiska nie pamiętam, wiem tylko że
był z ulicy Zamojskiego i miał
prywatną fabryczkę pilników,
losy jego nie są mi znane. Siedział ze mną również mecenas z
Lubartowa, dość poważna osoba,
żołnierz i oficer Armii Krajowej
Okręgu Lubelskiego, który odznaczał naszego dowódcę dywizji. Był on średniego wzrostu i
dość otyły. Właśnie on mi zawsze
dodawał otuchy pamiętam, jak do
mnie mówił: „Ty będziesz żył, ale
ja nie! Wspomnisz w przyszłości
o mnie, że ja ciebie pocieszałem.”.
Spaliśmy obok siebie i jego słowa wspominam do dziś, niestety
nazwiska nie pamiętam, mimo
iż było bardzo krótkie. Co się z
nim stało nie wiem. Pozostał mi
w pamięci pan Korsak, pochodził z Białostockiego, był niskiego wzrostu, ciemny blondyn. On
bardzo przeżywał, to co jego spotkało, ciągle powtarzał: „Po co ja
tak cierpię?”. Pamiętam, że palił
papierosy, za papierosa oddawał
swoją kromkę chleba. Jak poto-

www.ksi.btx.pl
czyły się jego losy, też nie wiem.
Siedział ze mną Czesław Piekuła, pochodził z Szostarki, żonę
miał z Poznańskiego. Został zwolniony z więzienia podczas mojego
pobytu. Siedział ze mną Władysław Chmura z Gościeradowa, o
jego losach też nic nie wiem. Siedział ze mną Jan Burak z Polichna
z zawodu kowal, o jego dalszych
losach, także nic nie wiem. Siedziało ze mną dwóch braci Niewiadomskich, jeden miał na imię
Tadeusz, pochodził z Kraśnika,
także o ich losach dalszych, nic
mi nie wiadomo. Siedział ze mną
Kamiński, był wysoki i pochodził
z Warszawy. Był nieco chorowity,
miał problemy z żołądkiem. Był
cudownym artystą – śpiewakiem,
pomimo głodu zawsze śpiewał.
Stawał przy oknie, a głos jego
brzmiał na cały dziedziniec Zamku. Początkowo miał z tego tytułu
kłopoty, ale to wszystko się utarło, nawet służba więzienna, już
tego śpiewania nie broniła i z zachwytem słuchała. Był to bardzo
inteligentny człowiek, ale co się z
nim stało później, tego już powiedzieć nie potrafię. Pozostało mi w
pamięci z celi więziennej nazwisko Jan Kwiatkowski, pochodził z
Niedzicy koło Lublina, o dalszych
jego losach, nic mi nie wiadomo.
Jestem zoobowiązany wspomnieć księdza kapelana Antoniego Dąbrowskiego ps. „Rafał”. Podczas mojego pobytu w
Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego jako
aresztowany, w piwnicznych
pomieszczeniach słyszałem odgłosy bicia oraz jęki naszego ks.
kapelana Antoniego Dąbrowskiego, którego po tych dochodzeniach nikt już nie widział
– znikł z tego świata. Prawdopodobnie został wywieziony do
lasu i tam zamordowany, takie
są twierdzenia. Księdza postać
pozostała na zawsze w naszych
sercach, pozostawiając po sobie
wierność Bogu i Ojczyźnie.
Ksiądz. kapelan Dąbrowski w
najgorszych sytuacjach pocieszał
żołnierzy i podtrzymywał na duchu. Po rozbrojeniu naszej Dywizji tj. 25 lipca 1944 r. w Skrobowie koło Lubartowa, ksiądz kapelan Dąbrowski pracował w aptece
lubelskiej. Co ważne, w wolnym
czasie odprawiał msze święte w
Katedrze Lubelskiej, w których
uczestniczyliśmy. Właśnie w tym
czasie został aresztowany i do
dziś ślad po nim zaginął.
Na koniec pragnę wspomnieć
moją żonę Helenę Furtak obecnie
Życzko, która również swój młodzieńczy wiek, spędziła w celi
więziennej Zamku Lubelskiego.
Przeżyła te same tragedie życiowe: przesłuchania, tortury, za to
tylko, że walczyła o Polskość, o
wiarę dla przyszłego pokolenia.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
Oto treść stosownych zaświadczeń wydanych i przesłanych mi
i żonie z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie w dniu 14 listopada 1990 r.:
I dokument: „Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie w oparciu o
posiadane dokumenty /Księga
główna więźniów śledczych Lublin za okres od 25.10.1944 r. do
22.02.1945 r. k.17, poz. 169/ informuje, że Furtak /!/ Władysław
vel Życzko Czesław s. Władysława i Rozalii, ur. 22.01.1926 r. osadzony został w więzieniu na Zamku w Lublinie 19.11.1944 r. pod
zarzutem przynależności do Armii
Krajowej. Do więzienia przybył z
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie.
Zwolniony został 02.07.1945 r.”
II dokument: „Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie w oparciu o
posiadane dokumenty /Księga
główna więźniów śledczych Lublin za okres od 22.10.1944 r.
do 22.02.1945 r. k.17, poz. 170/
informuje, że Furtak /!/ Helena,
córka Andrzeja i Franciszki, ur.
16.03.1927 r. osadzona została
w więzieniu na Zamku w Lublinie
19.11.1944 r. pod zarzutem przynależności do Armii Krajowej. Do
więzienia przybyła z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Zwolniona
została 20.01.1945 r.”
Wspomniani tu powyżej moi
przyjaciele z celi więziennej pozostali mi na zawsze w pamięci.
Niestety dotychczas nie udało mi
się z żadną osobą skontaktować,
ponieważ życie ma swoje granice, wszystko się zaciera i życie
się kończy. Aby uczynić zadość,
przeto w swej relacji życiowej
postanowiłem, bodajże skromnie pozostających w mej pamięci utrwalić na kawałku papieru,
tak by o tym tragicznym okresie
nasze pokolenie pamiętało. Pragnę ponadto zostawić po sobie
słowa piosenki z celi więziennej
Zamku Lubelskiego.
W powojennej służbie Ojczyźnie i Kresom
Po zwolnieniu z więzienia na
Zamku Lubelskim odbyłem długie leczenie, ponieważ zapadłem
na choroby płuc i nieżyt żołądka.
Gdy po pewnym czasie odzyskałem siły, odnalazłem moją sympatię Helenę Furtak i już w 1946
r. zawarliśmy związek małżeński.
Następnie poszukiwaliśmy z żoną
jakiegoś cichego kątka, aby ustabilizować swoje własne i tak już
mocno nadszarpnięte życie. W
1950 r. wyjeżdżamy na zachód
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do miejscowości Czaplinek, tutaj
właśnie rozpoczynam pracę jako
listonosz, następnie jako asystent.
Po pewnym czasie ukończyłem
wymagane wykształcenie i awansuję na kontrolera Urzędu, by w
końcu zostać Naczelnikiem Poczty.
Od 1983 r jestem w stanie spoczynku tj. na emeryturze. Rodzina moja składa się z pięciorga
dzieci, posiadają również średnie wykształcenie. [...] Po wielu
latach jakie upłynęły od tego
czasu, wydaje się nam nieraz,
jak gdyby był to jakiś sen, jakbyśmy to nie my, byli wówczas
uczestnikami tamtych zdarzeń.
Podświadomie siła Boża każe
nam mówić o tym czego byliśmy uczestnikami i przekazać
młodym pokoleniom te fakty,
aby nie uległy zapomnieniu i
nie pokryły się na zawsze mgłą
niepamięci; aby przeszły one do
skarbnicy doświadczeń Narodu i aby ludzie biorący w nich
udział, tym samym doczekali
się właściwej oceny. Nie znamy tego, co czeka nasz kraj w
przyszłości. Patrząc na to do czego było zdolne moje pokolenie,
patrząc na ten ogromny wysiłek
włożony w obronę Polaków i Polski we wrześniu 1939 r., patrząc
wreszcie na poniesioną ofiarę za
wolność naszych dzieci i wnuków mam nadzieję, że dzisiejsza
Polska nie zginie, jak nie zginęła
przed 60 laty. Mam nadzieję, że
Polska nie zginie nigdy. [fragment
wspomnień Czesława i Heleny
Życzko z d. Furtak z kolonii Kisielówka na Wołyniu, wysłuchał,
spisał i opracował S. T. Roch]
P.S.
Polecam też dobrze opracowaną, powojenną historię miasteczka Czaplinek 1945-2009. Jest tam
wspomnienie o Czesławie i Helenie Życzko z d. Furtak. Czytaj
więcej: na stronie:
https://www.czaplinek.pl/sites/
default/files/vpress/pdf/czaplinek1945-2009.pdf
Zdjęcie: Por. Czesław Życzko
ps. „Orwid”, żołnierz 27 Wołyńskiej DPAK, rodem z kolonii Kisielówka nad rzeką Turia,
Ziemia Swojczowska. Po wojnie
więziony i torturowany przez UB
na Zamku Lubelskim w Lublinie. Schorowany, wypuszczony
na wolność. Osiadł w miasteczku
Czaplinek na Pomorzu, ożenił się
z Heleną Furtak ps. „Pszczółka”,
podjął pracę w Poczcie Polskiej,
wychował pięcoro dzieci, dożył
b. sędziwego wieku. Do końca
pozostał wierny Kresom, towarzyszom broni oraz braciom z powojennej niedoli, celi więziennej.

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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Wielkanoc na Kresach
Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusław Szarwiło

/ Koszyk z wielkanocnymi pokarmami. Archiwum prywatne Czesława Kuliczkowskiego.

...dokończenie ze strony 1
W kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego, święto Zmartwychwstania Pańskiego, a w
prawosławnym
Woskriesienije
Christowo, jest najważniejsze.
Symbolizuje zwycięstwo życia
nad śmiercią, przynosi duchową
odnowę, a nade wszystko nadzieję. I chociaż w chrześcijaństwie
każda niedziela upamiętnia zmartwychwstanie Chrystusa, Niedziela Zmartwychwstania jest z nich
najbardziej uroczysta. Wielkanoc
obchodzimy od bardzo dawna, a
skoro coś funkcjonuje od wieków,
po prostu obrasta w tradycje.
Palmy, poświęcone w kościele w
Niedzielę Palmową, a przetrzymywane były aż do następnego
roku zapewniały bowiem zdrowie
i dostatek całej rodzinie, a nowo
narodzonemu potomstwu – urodę. Na Kresach Wschodnich do
każdego domostwa przychodził
ksiądz, by poświęcić stół domowy, utożsamiany z ołtarzem, a
zastawiony specjalnie przygotowanym jadłem. A już w zupełnie
zamierzchłej przeszłości święcono również ogień i wodę. Zapalone pochodnie wnoszono do domu,
rozniecano nimi ogień pod kuchnią, a wodą święcono dom i zwierzęta. Wszystko to miało chronić
majątek i jego mieszkańców od
nieszczęść. Z upływem czasu wi-

zyty księży zastąpiła Święconka,
zanoszona do kościoła w Wielką Sobotę i była pielęgnowana z
wielką pieczołowitością. Kosze
były duże by pomieścić jak najwięcej przygotowanych potraw
świątecznych. Jedno, co od wieków nie uległo zmianom, to szykowanie potraw wielkanocnych.
Bolesław Szpryngiel z Wołynia,
opisując dawne tradycje podaje,
iż bito wieprze, wyrabiano najprzeróżniejsze wędliny, pieczono
ciasta, głównie drożdżowe babki
i mazurki.
Obowiązkowo też malowano
jaja.

Jajko było odwieczną oznaką
zaczątków życia, płodności, miłości i siły, posiadające właściwości oczyszczające i uzdrawiające.

/ Wileńskie Palmy Wielkanocne

Niektórzy znawcy podkreślają, że
dekorowanie pisanek przyjęliśmy
od Żydów, którzy uczyli Słowian
robienia wycinanek w celu dekorowania jajek wycinanymi wzorami. Inni uważają, że tradycja malowania i dekorowania jaj przywędrowała na tereny RP z Persji.
Jeszcze inna tradycja podkreśla,
że św. Magdalena po Zmartwychwstaniu Chrystusa przybyła do
domu i zauważyła, że wszystkie
jajka stały się kolorowe, dlatego
też wszyscy wierzący w Chrystusa powinni kolorować jajka
w przygotowaniu na Wielkanoc.
Praktykując tę wielowiekową tradycję kolorowania i przygotowywania jajek używano głownie naturalnych barwników, np. łupiny z
cebuli – kolor żółty, pędów zboża
ozimego lub trawy – zielony, łupiny z buraków – czerwony lub
różowy, kory z dębu – brązowy,
kory olchy – czarny itp. Im dłużej trzymane było jajko w danym
barwniku – tym ciemniejszy był
obrany kolor. Szczególną moc
przypisywano jajkom malowanym na czerwono, które wróżą
wszelką pomyślność.
Czesław Kuliczkowski z Jazłowca wspomina: „ Dziadkowie i Ojciec opowiadali o dynamicznym oraz tryumfalnym biciu
dzwonów, strzelaniu z moździerzy,
huku wystrzałów i petard oraz
intensywnym zapachu kadzidła
podczas obrzędów i liturgii Wielkiej Nocy celebrowanych w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w
Jazłowcu o godzinie 6:00 rano.
Głośne bicie dzwonów, trzykrotne salwy karabinowe i huk wybuchów były salutem na cześć
Zmartwychwstałego Chrystusa,
a także pamiątką wielkiego hałasu, z jakim osuwał się grobowy
kamień. Po powrocie do domu,
gromadzono się w jadalni przy
stole pokrytym białym obrusem.
Baranek z czerwoną chorągiewką

i krzyżem lub z napisem Alleluja
stał na zielonym owsie w centrum
stołu obok talerzyka z poćwiartowanym jajkiem i zapalonej białej
świecy. Ojciec nauczył mnie jako
chłopca, jak przygotować ziemie
z ziarnami owsa; mieszankę tę
umieszczano w doniczce, stawiano na okiennym parapecie i
podlewano przez okres ok. dwóch
tygodni. Z upływem czasu owies
kiełkował i rósł w przygotowaniu
do Wielkanocy. Pamiętam, że czasem baranek pieczony był również
z ciasta chlebowego w metalowej
foremce.”
Celina Wasila z Budzistowa na
Wołyniu z wielkim sentymentem
przybliża to, co zapamiętała : „
Najpierw były kilkutygodniowe
wyrzeczenia, potem nadzwyczajna obfitość. Dzięki temu, po długim poście, wszystkie potrawy na
wielkanocnym stole kusiły zapachami, a i smakowały naprawdę
wyjątkowo. Na przykrytym białym, wykrochmalonym obrusem
stole, w wielkanocne śniadanie
królowały serniki, makowniki,
mazurki, wielkie drożdżowe baby,
keksy z rodzynkami, bakaliami
oraz baranki wielkanocne zrobione z cukru lub masła. Piętrzyły się
też na stole wędzone w przydomowych wędzarniach szynki i kiełbasy. Jednak główną potrawą przyciągającą uwagę biesiadników,
było upieczone w całości prosię.
Przedtem trzymane kilka dni w
marynacie, sporządzonej według
specjalnej receptury. Podane na
stół przybrany wierzbowymi gałązkami, bukszpanem i wiosennymi kwiatami z pisanką w pysku.
(...) Tak jak dziś, przed rozpoczęciem wielkanocnego śniadania,
dzielono się jajkiem, składano
sobie życzenia. Święta Wielkanocne postrzegane były podobnie
jak obecnie, jako święta rodzinne,
ale też sprzyjające życiu towarzyskiemu. Kiedyś życie towarzyskie
kwitło, nie to co teraz. Oryginalnie wykonana pisanka była wtedy
najbardziej stosownym i eleganckim prezentem, ale także pretek-

stem, aby złożyć wizytę sąsiadom.
Również śmigus-dyngus, zwłaszcza w małych miejscowościach
w okolicach Wołynia, takich jak
przedwojenne Równe i Dubno obchodzono wówczas z rozmachem.
Dziewczyny na ogół polewano
obficie wodą, zwykle z wiadra,
a kawalerowie nawzajem wymierzali sobie razy brzozowymi
witkami. Żadna zmoczona panna
nie obrażała się, wręcz przeciwnie. Ta, której nie oblano wodą
uważała to za złą wróżbę na cały
kolejny rok, martwiła się brakiem
zainteresowania kawalerów.” W
Wielkanocny Poniedziałek mężczyźni wylewali wodę na kobiety, a we wtorek i następne dni
odwrotnie, kobiety na mężczyzn.
Na podsumowanie warto przytoczyć Zygmunta Glogera (polski
historyk, archeolog, etnograf,
folklorysta, krajoznawca) który podkreślał: „Wielkanoc była
zawsze domową uroczystością
wielkiej doniosłości (…) Toteż w
pierwszym dniu świąt każda rodzina pozostawała sama ze sobą,
drugi zaś i trzeci dzień przeznaczony był na wzajemne odwiedziny sąsiedzkie, a zabierano z
sobą i dzieciarnię”. W drugi lub
trzeci dzień chodziliśmy w gościnę lub przyjmowaliśmy w domu
zaproszonych gości. Na Kresach
Wschodnich RP zasada „Gość
w dom, Bóg w dom”, była ścisłe
praktykowana i przestrzegana.
Oczywiście to co p/w zaprezentowałem to jedynie kilka okruchów
z bogatej tradycji wielkanocnej
na Kresach. Więcej można znaleźć w materiałach z których korzystałem i niżej wymieniam.
1) Aneta Skarżyński Dyrektor ds.
Kultury i Sztuki Fundacji Polonia Union „Kresowa święconka”
http://www.osadnicy.org/007-018skarz949a_k.pdf
2) Czesław Antoni Kuliczkowski
– „ JAZŁOWIEC, WIELKANOC
I KULICZKOWSCY”
http://archiwumkresowe.pl/jazlowiec-wielkanoc-i-kuliczkowscy/
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Czy to może być prawdą?
Redakcja

Poniżej prezentujemy tekst który
pojawił się 20 lutego 2020 r. na:
https://m.facebook.com/robert.
skubelwaligora. Faktem jest, że
od lat zagadką pozostaje; jak zginął i gdzie spoczywa żołnierz 27
WDP AK ps. „ Żbik” ? Czy autor
tego tekstu pisze prawdę i pomoże wskazać miejsce pochówku
w/w żołnierza?
Edward Religa (1925 –1946)
ŻOŁNIERZ WYKLĘTY.

Harcerz, partyzant -pseudonim
Żbik, żołnierz frontowy, żołnierz
Wojsk Ochrony Pogranicza, dezerter z LWP, dowódca 4 Kompanii Oddziału Partyzanckiego
BŁYSKAWICA Majora Józefa Kurasia OGNIA -pseudonim ŁOŚ.
Edward Religa, pseudonim Żbik,
urodzony 29.X.1925 roku we Włodzimierzu Wołyńskim. Syn Ignacego i Franciszki, z domu Cieślińskiej. Żołnierz 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
Zgrupowanie Osnowa, oddział
podporucznika Władysława Cieślińskiego ps. Piotruś Mały. W latach 1942 –1944, jako partyzant
oddziału Samoobrony, brał udział
w wielu, ważnych dla mieszkańców Wołynia, akcjach dywersyjnych, między innymi:•1942
-zamach na ukraińskiego burmistrza miasta Czernyszyna,•1943
-brawurowa akcja kilkuosobowego oddziału -wysadzenie torów
kolejowych w Piatydnem, które
spowodowało paraliż transportów niemieckich; za akcję tę ZWZ
i mieszkańcy Włodzimierza Wołyńskiego przekazali oddziałowi
proporzec „Klin Św. Jerzego”,
który przetrwał do dziś,•1943
-zasadzka na Niemców, na szosie
Włodzimierz –Uściłóg, zakończona zdobyciem broni; za udział w
tej akcji Edward Religa otrzymał
awans na stopień kaprala,•1944
-likwidacja we Włodzimierzu Wołyńskim konfidenta gestapo, Wasila Trojanowskiego. Na początku
1944 roku oddział Samoobrony
został wcielony do I Batalionu
23. PP AK Zgrupowania Osnowa.
Batalion prowadził ciężkie walki
z Niemcami w rejonie Włodzimierza Wołyńskiego, w obronie
wsi Stężarzyce, następnie walki o most w Zamłyniu, w lasach
Mosurskich i Szackich.W tym
samym czasie, we Włodzimierzu
Wołyńskim, ukraińscy bandyci z
sąsiedztwa ostrzelali, obrzucili
granatami i podpalili rodzinny

dom Religów, w pożarze zginęło 18 osób. 27 maja 1944 roku
Edward Religa, wraz z oddziałem,
sforsował rzekę Prypeć. Podczas
przeprawy, przy dwustronnym
ostrzale przez Niemców i Rosjan,
na jego oczach, zginął dowódca
oddziału Władysław Cieśliński,
wuj Edwarda.29 czerwca 1944
roku plutonowy Edward Religa
z obozu w Kiwercach trafia do I
Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki, nie zmienia swoich
poglądów; walka z Niemcami jest
najważniejsza. W sierpniu 1944
roku walczy o przyczółek pod
Puławami, a następnie o wyzwolenie warszawskiej Pragi. Został
odznaczony Krzyżem Walecznych.
W tymże roku dostał skierowanie
do szkoły podoficerskiej w Mińsku
Mazowieckim. Po jej ukończeniu
wrócił na front i został przydzielony do 16. PP, 6. DP, na stanowisko dowódcy plutonu. Wraz z
frontem dotarł na Pomorze, gdzie
uczestniczył w walkach o Wał Pomorski. Za wyjątkową odwagę
i skuteczność w walkach został
odznaczony Krzyżem Srebrnym V
klasy Orderu Wojennego Virtuti
Militari. Następnie przekroczył
Odrę i dotarł do Łaby. Po kapitulacji Niemiec wrócił do Polski;
jego pułk stacjonował w Nowym
Targu. Przełożeni kierują go do
Wojsk Ochrony Pogranicza. Charakter działania powojennego
Wojska Polskiego, współpracującego i podległego wojskom sowieckim, nie był zgodny z oczekiwaniami Edwarda; nawiązał kontakty z działającymi na Podhalu
partyzantami „Ognia”. Latem
1945 r zdezerterował z Ludowego
Wojska Polskiego i wstąpił w szeregi zgrupowania „Ognia”, wierząc, że tu będzie mógł walczyć
o prawdziwie wolną Polskę. Pod
zmienionym nazwiskiem (Radyga)
przyjął pseudonim ŁOŚ i w początkowym okresie był przy sztabie stacjonującym wówczas na
Bystrym w Zakopanem a dokładnie na Antałówce w zabudowaniach Chłapka , następnie został
dowódcą oddziału którego obóz
usytuowano w okolicach Szczawy,
później oddział został przemianowany na 4 Kompanię,. Działał na
terenie Gorców, w południowej
części powiatu limanowskiego,
zachodniej części powiatu sądeckiego (Szczawa, Kamienica, Łącko, Tylmanowa, Korzenna, Jasienna, Gródek nad Dunajcem).
Przeprowadzał udane akcje zbrojne, skierowane przeciwko Milicji
Obywatelskiej i Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego. Wstrzymywał ataki, po upewnieniu się, że
po przeciwnej stronie są zwykli
żołnierze Wojska Polskiego.
Wojskowe władze komunistyczne,
jako dezertera, zdegradowały go
do stopnia szeregowego, wszelkie
dokumenty zostały zniszczone lub
utajnione, blokowano rodzinie
dostęp do jakiejkolwiek informacji związanej z losem Edwarda
Religi. Po ujawnieniu nielicznych,
zgromadzonych w archiwach wojskowych, dokumentów, można
stwierdzić, że Edward Religa był
odważnym i oddanym Polsce żoł-

nierzem. Edward Religa nie został
zrehabilitowany, w dokumentach
wojskowych widnieje jako szeregowy i dezerter. Pomimo wieloletnich starań rodziny Edwarda
Religi, nie podjęto prób odnalezienia jego miejsca pochówku
i wyjaśnienia okoliczności jego
śmierci.
Nastąpił rok 2019/20 który być
może okazać się znamiennym w
przywróceniu dobrego imienia
temu niezwykłemu chłopakowi.
ŁOŚ był zawsze, podkreślam zawsze, żołnierzem walczącym o
WOLNĄ POLSKĘ. W wielkim
skrócie powyżej opisano drogę
porucznika, mało opisów z okresu
Powstania Antykomunistycznego.
Jak było u OGNIA ? Był jednym z
najbardziej cenionych i lubianych
przez żołnierzy dowódców, także
przez samego OGNIA. To ŁOŚ po
dezercji Stefana Ostaszewskiego
ps, Rysiek miał zostać dowódcą
2 Kompanii Tatrzańskiej ale w
wyniku uporu Powichra tak się
nie stało i po krótkim pobycie w
obozie na Tomanowej po kłótni z
Powichrem powrócił do sztabu. O
co się pokłócili ? O miejsce obozowania. Powicher chciał przenieść obóz na Tyrałówkę, czujki
umieścić na Starej Robocie a w
Tomanowej zostawić tylko Patrol.
ŁOŚ był temu stanowczo przeciwny a POWICHER dopiął swego
i przeniósł obóz co okazało się
zgubne w skutkach. Po latach ze
łzami w oczach, siedząc na resztkach rozpadającego się szałasu
na Tyrałówce w obecności swoich
dawnych partyzantów wypowiedział następujące zdanie: ŁOŚ
miał rację, gdybym go posłuchał
nic by się nie stało a później było
już tylko słychać szloch styranego
życiem człowieka. Ja tam byłem,
widziałem i słyszałem, wtedy też
POWICHER ze skórzanej starej brązowej teczki wyciągnął
trzy zeszyty i powiedział : jesteś
wnukiem jednego z najbardziej
zaufanych Ogniowych Żołnierzy,
tutaj jest wszystko, strzeż tego jak
oka w głowie, jak własnego życia. Dzisiaj powoli przekazuję tą
trudną czasami wiedzę młodym.
Miałem wtedy 13 lat ale pamiętam spuchnięte od łez oczy POWICHRA, byli tam jeszcze pan
Edward Klempka ,Jan Mateja,
Andrzej Skwarek, Wilhelm Lasak,
Antoni Cycoń oraz Stanisław Lasak. Wychodząc wtedy w góry zapytałem wujków czyli braci mojej
Babci po co im będę potrzebny a
oni odpowiedzieli że u cyganów
najmłodszy wodę nosi i zaczęli się
wszyscy śmiać. Noszę tą wodę do
dziś.
Opiszę teraz jeszcze 2 wydarzenia
bo na więcej tutaj nie ma miejsca, Pierwsze pokaże jakim człowiekiem był EDWARD RELIGA.
Kilkuosobowy partyzancki patrol
przechodzi koło wsi w Gorcach.
W pewnym momencie dowódca
patrolu Abuś zauważa dziwną
sytuację. Jakiś mężczyzna razem
z kozą ciągną pod górę rozklekotany wózek a na nim jakąś skrzynię. Poleca Węgorzowi i Gaździe
sprawdzić co się dzieje, Okazuje
się że mężczyźnie zmarła żona a

że byli bardzo biedni to miejscowy proboszcz odmówił pochówku
i kazał sklecić skrzynię a kobietę
samemu pochować co też właśnie
się działo. Abuś nie namyślając się
wysłał Węgorza do Dowódcy czyli ŁOSIA. ŁOŚ wraz z żołnierzami przyszedł w krótkim czasie na
miejsce a po wysłuchaniu relacji
mężczyzny polecił wszystkim udać
się do wsi a tak na prawdę bezpośrednio do księdza. Na miejscu
ksiądz został „wyspowiadany” i
otrzymał polecenie zorganizowania należytego godnego pogrzebu z udziałem całej społeczności.
Tak też się stało a po zakończonej
uroczystości ksiądz w obecności
swoich parafian dostał polecenie
opuszczenia spodni a następnie
wymierzono mu 25 batów na goły
tyłek, Od tamtej pory nikt we wsi
nie skarżył się już na księdza.
Drugie zdarzenie jest już niestety
tragiczne, Po rozbiciu przez UB,
KBW i NKWD 4 Kompanii w bitwie pod Szczawą ŁOŚ razem z
ocalałymi partyzantami udał się
do sztabu zgrupowania. Był październik 1946. Na nieszczęście
okazało się że jest tam również
partyzant o pseudonimie KULA.
Pewnej nocy w obozie wydarzyła
się tragedia. Pełniący warte przy
namiocie, ziemiance OGNIA ,
ZIMNY zauważył jakiś ruch i
pociągnął serię z automatu. Okazało się że trafiony został ŁOŚ a
drugiego żywego dopadł w namiocie Antek Cycoń. Antek zapytał Wszystko Jedno co jest grane
a ten powiedział że przyszedł jakiś żołnierz z poleceniem by ŁOŚ
stawił się pilnie u Dowódcy ale w
wielkiej ciszy. Niczego nieświadomy ŁOŚ wyszedł..... Przesłuchany
Wszystko Jedno przyznał się że to
on obudził ŁOSIA na polecenie
swojego szefa z UB ale nie powie
kto to jest, Wszystko Jedno został
rozstrzelany a dowództwo bojąc
się reakcji żołnierzy po przypadkowej śmierci uwielbianego przez
partyzantów EDKA podjęło narrację że Edek zginął bo chciał
zabić Ognia. Była jeszcze jedna
narracja że został zabity za pijaństwo a tą durną narrację wpuścił
wśród partyzantów,,,,, o tym innym razem. Dowództwo Oddziału
podejrzewało że w obozie nadal
przebywa prawdziwy prowokator
ale nie miało pewności który to.
Po tym zdarzeniu Ogień rozesłał
partyzantów ŁOSIA którzy byli
jeszcze przy sztabie do innych
Kompanii, a przede wszystkim do
3 - ciej Henryka Głowińskiego.
Nie wiedział jednak że wśród nich

był zdrajca który przyczynił się
również do śmierci GROŹNEGO.
Na początku 1947 roku zostaje
w wyniku UB - eckich zasadzek
złapanych kilku partyzantów z 3
Kompanii, Jest nim też Węgorz.
Zostaje zawieziony na UB w Rabce. Z celi zostaje wyprowadzony
na przesłuchanie. Wchodząc do
pokoju przesłuchań struchlał, za
stołem w mundurze porucznika
siedział jego kolega z oddziału,
ten który zaprowadził go do partyzantów a konkretnie do samego
ŁOSIA. Był to KULA , IGNACY
WACŁAWIK.
Pan Edzio nigdy oficjalnie nie
zdradził co to za gagatek go
przesłuchiwał. Z opowieści pana
Edzia pamiętam jak KULA zaczynając przesłuchanie powiedział:
wykończyłem ŁOSIA i GROŹNEGO teraz przyjdzie kolej na SKAŁĘ i POWICHRA a na końcu dorwę OGNIA.
Po latach a dokładnie pod koniec
lat 70 tych a jeszcze dokładniej w
1979 roku miałem wątpliwy zaszczyt po raz pierwszy poznać Stanisława Wałacha oraz jego szarą
eminencję i prawą rękę jak sam
mówił czyli opisanego wcześniej
KULĘ. To też dłuższa i ciekawa
historia która zostanie umieszczona w piszącej się książce.
Rok 2019/20 - powoli z synową
siostry ŁOSIA, panią Wandą przywracamy pamięć i prawdziwą historię tego młodziutkiego WIELKIEGO PATRIOTY. Być może już
w tym roku uda się ekshumować
szczątki EDWARDA RELIGI,
ŻBIKA< ŁOSIA, jesteśmy mu to
winni.
Tak na koniec tej opowieści - to
ŁOŚ z rozkazu OGNIA udał się
na wschód w rodzinne strony do
ZAPORY aby uzgodnić szczegóły
planowanej wspólnej akcji mającej na celu zabicie Bolesława
Bieruta.
WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA
BOHATEROM !!!
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INNA HISTORIA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
WITOLD SZABŁOWSKI
„SPRAWIEDLIWI ZDRAJCY”
Aleksander Szumański
W tej historii, jeżeli ginie Polak, to zazwyczaj ginie z rąk
Ukraińca. Jeżeli ginie Ukrainiec, to też zazwyczaj ginie z
rąk Ukraińca. Nieopowiedziana również na Ukrainie historia roku 1943 jest taka, że ok.
40 tysięcy Ukraińców zginęło z
rąk UPA - głównie za to, że nie
chcieli im pomagać. Ci ludzie
również ginęli w męczarniach.
A ja od tego wszystkiego nie
uciekam. Nie piszę przecież, że
nastąpiła jakaś inwazja kosmitów, którzy wyrżnęli Polaków
siekierami - mówi reporter
Witold Szabłowski w drugiej
części rozmowy z Grzegorzem
Wysockim (WP Opinie). Autor
„Sprawiedliwych
zdrajców”
opowiada o Ukraińcach, którzy ratowali Polaków, uchwale
polskiego Sejmu o wołyńskim
ludobójstwie i relacjach polsko-ukraińskich.
Grzegorz Wysocki: Piszesz w
„Sprawiedliwych
zdrajcach”,
że rzeź wołyńska to jeden z najokrutniejszych, a jednocześnie
jeden z najmniej znanych epizodów II Wojny Światowej. I to
tak w Polsce, jak i na Ukrainie.
Przed naszym spotkanie pytałem
o Wołyń znajomych. Słyszałem w
odpowiedzi: „Wiem, że była rzeź
i niewiele więcej”. Albo: „Na ten
temat mam wiedzę słabą, szkolną”. Z czego twoim zdaniem wynika ta niewiedza na temat Wołynia?
Witold Szabłowski: Wołyń był
krwawym, ale jednak epizodem
II Wojny Światowej. Przecież
nas wyrżnęli w tej wojnie łącznie
kilka milionów. Wyrżnęli nam
prawie wszystkich Żydów. Po
nas też przejechali walcem. Po
drugie, najpierw temat Wołynia
był przemilczany za komuny,
a później, po wybiciu się przez
Ukrainę na niepodległość, przysypywany wapnem w imię tzw.
dobrych relacji sąsiedzkich z
młodym państwem ukraińskim.
Nasi twórcy polityki zagranicznej założyli, że dajemy Ukrainie
„carte blanche” w kwestii Wołynia, a oni sami w końcu dojdą
do wniosku, że warto to dobrze
zbadać i o tym porozmawiać.
Na Ukrainie w kwestii tej ignorancji jest podobnie?
Ukraiński odpowiednik IPN-u prowadzi taką politykę, że
próbuje te rzeczy, które w czasie wojny robili Ukraińcy i Polacy, ze sobą zrównywać. Robią
z tego tzw. szerszy kontekst. Że
tak naprawdę nie chodzi wyłącznie o rok 1943, że zabijali
jedni i drudzy, że ważny jest
kontekst polskiej okupacji ziem
ukraińskich, itd. itp. Modero-

wałem dyskusję z pewnym młodym ukraińskim historykiem,
właśnie z tego ukraińskiego

IPN-u, i oni mówią o Wołyniu w
ten sposób, że wyrażają żal, że ginęli ludzie. Mówią: jest nam bardzo przykro. No i Polacy od razu
zadowoleni, że Ukraińcom jest
przykro. A oni mówią, że jest im
bardzo przykro, że ginęli ludzie,
ale z jednej i z drugiej strony.
Ukraińcy dużo lepiej, bo skuteczniej, uprawiają swoją politykę historyczną.
W sensie lepiej manipulują historią?
Lepiej sprzedają swoją wersję
historii. Pytanie dokąd ich to
prowadzi, ale to pytanie muszą zadać sobie sami Ukraińcy.
A PiS w kwestii Wołynia pomieszał się już tak samo, jak
wszystkie poprzednie ekipy.
Bo uchwały sejmowe w sprawie
ludobójstwa nie są żadnym rozwiązaniem?
Są pójściem na łatwiznę, klasyczną ścieżką na skróty. Bo
powinno się pracować z Ukraińcami i ta praca powinna być
rozpisana na lata. Nawet takie
książki jak moja powinny powstawać we współpracy z Ukraińcami. Przede wszystkim musimy mówić Ukraińcom, o co nam
z tym Wołyniem chodzi.
A o co nam chodzi?
O to, że nas brutalnie wyrżnięto. Od tego mamy dyplomację i
takie nośniki jak media, sztuka,
kultura, książki, żeby przynajmniej do inteligencji dotrzeć na
różne inne sposoby, nie tylko ich
oficjalnymi kanałami, ale żebyśmy byli im w stanie opowiedzieć też swoją wersję.
Uchwała sejmowa właściwie to
mówi. Że nas brutalnie wyrżnięto.
Uchwała sejmowa nic nie kosztuje. Łapka w górę, przycisk
naciśniety, bierzemy się za kolejny temat. A ja namawiam, żebyśmy relacje z Ukraińcami potraktowali poważnie i poważnie
zaczęli z nimi o Wołyniu rozmawiać. Tyle, że to wymaga czasu.
Byliśmy w Równem i tam jedna z głównych ulic to jest ulica
Kłyma Sawura, który był po
prostu zbrodniarzem psychopatą. Mordował osobiście ludzi
z zimną krwią i robił wrażenie
faceta, któremu to sprawiało
przyjemność. I teraz jadę przez
to Równe ulicą Sawura, przez
którego tysiące ludzi zginęło w
okrutnych męczarniach. I jest
mi zwyczajnie przykro. I chciałbym, by moi ukraińscy znajomi
wiedzieli, jak się z tym czuję.

A nie chciałbyś, by politycy z
Polski i Ukrainy się dogadali i by
takie nazwy ulic zostały odgórnie
zmienione?
Tak, ale chciałbym żeby ludzie,
którzy tam mieszkają wiedzieli,
dlaczego tak się robi. A nie tak,
że polski ambasador napisze do
mera Równego, i mer się ugnie,
bo coś tam. Bo Polska pomaga
Ukrainie... To nie elity powinny
coś tam między sobą załatwiać,
tylko ludzie powinni wiedzieć,
dlaczego ten Kłym Sawur jest
do wymiany.
Może jak zaczniesz zmiany od
góry, to ludzie zaczną się tym
interesować? Np. dlaczego nam
zmienili nazwę ulicy i wymieniają teraz dowody osobiste?
Nie za bardzo wierzę w zmiany odgórne, na poziomie elit.

Oczywiście, doceniam gest Petro Poroszenki, który ukląkł
przed pomnikiem wołyńskim w
Polsce, ale właściwie nie potrzebuję kolejnego gestu prezydenta, bo ja się już czuję pojednany
z Ukraińcami. Te słowa, które
miały paść ze strony elit, już padły. Wielkie rzeczy już się stały.
Teraz pora na ludzi. Pora, by
do elit doszlusowało społeczeństwo. Tego cały czas nie mamy.
I jak to sobie wyobrażasz?
Niezwykłe jest to, co robi Leon
Popek, jeden z bohaterów książki, który robi ekshumacje, ale
później, jak już zrobi ekshumacje, to bardzo zabiega o to,
by na pogrzebie byli i Polacy i
Ukraińcy. I biesiaduje z Polakami i Ukraińcami, z potomkami
ludzi, którzy żyli na Wołyniu. I

bardzo dba o to, by we wszystko, co robi na Wołyniu, byli zaangażowani również Ukraińcy.
Żeby to się nie działo ponad ich
głowami.
I to się udaje?
To jest mozolna robota. Raz się
udaje, raz nie. Jak pierwszy raz
pojechali do Woli Ostrowieckiej
i Ostrówek Wołyńskich to połowa kołchozu mu pomagała.
I to są dopiero wielkie rzeczy!
To jest prawdziwe pojednanie!
Mamy jednego Leona Popka,
a powinniśmy ich mieć tysiące. Ale właściwie każdy Polak,
który jedzie na Wołyń, może
trochę być takim Leonem Popkiem. Nie potrzebujemy teraz
pojednania prezydentów, tylko
wspólnego pochylenia się na
grobami, wspólnej modlitwy i
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sensownej rozmowy.
A czy myślałeś o tym, że twoja
książka może być odbierana jako
relatywizowanie historii?
Relatywizowanie? W jakim sensie?
Takie zarzuty stawiają niektórzy
a propos Sprawiedliwych Żydów - że robi się muzeum sprawiedliwych, mówi się i pisze o
sprawiedliwych, a mniej mówi
się o szmalcownikach, denuncjatorach, donosicielach. Ci, którzy
mówią tylko lub przede wszystkim o sprawiedliwych, ukrywają
w ten sposób fakty na temat tych
złych. Ty również piszesz przede
wszystkim o sprawiedliwych.
Mówisz trochę tak: przestańmy
ciągle gadać o oprawcach z siekierami i widłami, tylko pomówmy o tych, którzy nas ratowali.
Nie o złych, ale dobrych Ukraińcach. W tym sensie ktoś może ci
zarzucić relatywizowanie historii.
Najgorsze, co może się zdarzyć,
to to, gdy takie historie zaczynają się mieszać ze światem polityki. Np. ze sprawiedliwymi
Polakami byłoby wszystko w
porządku, gdyby nie to, że po
tym jak w 1968 roku wyrzucono Żydów z Polski i Polska zaczęła mieć złą prasę na Zachodzie, Moczar sobie wymyślił,
że pokaże, jak wielu mieliśmy
sprawiedliwych, a tym samym
dowiedzie, że wcale nie jesteśmy
antysemitami. Po prostu wyrzuciliśmy złych Żydów, a dobrych
żeśmy ratowali.
Zresztą, paradoksalnie, to właśnie
tej akcji Moczara zawdzięczam
to, że mam zeznanie Alojzego Ludwikowskiego, jednego z bohaterów książki. Bo nagle sędziowie
czy prokuratorzy zaczęli wyszukiwać tych ludzi i robić im nawet
nie wywiady, tylko przesłuchania
(„jak pan ratował Żydów?” itd.).
W każdym razie: zarzutu relatywizowania się nie obawiasz?
Nie, bo w tym wypadku będzie
on kompletnie nieuzasadniony. Jeżeli ktoś będzie mówił,
że relatywizuję, to jestem mu
w stanie pokazać konkretne
momenty w książce, które dowodzą, że wcale nie. Historie
„moich” sprawiedliwych dzieją
się w określonym kontekście. W
żadnym momencie nimi nie manipuluję, bo od tych kontekstów
nie uciekam. Gdybym pisał, że
mamy wspaniałych Ukraińców,
którzy nic tylko nas ratują, a
tam się dookoła odbywa jakaś
jatka, ale nie bardzo wiadomo
co to za jatka i o co w niej chodzi, to to by była manipulacja.
Ale w tej historii, jeżeli ginie
Polak, to zazwyczaj ginie z rąk
Ukraińca. Jeżeli ginie Ukrainiec,
to też zazwyczaj ginie z rąk Ukraińca. Nieopowiedziana również
na Ukrainie historia roku 1943
jest taka, że ok. 40 tysięcy Ukraińców zginęło z rąk UPA, głównie
za to, że nie chcieli im pomagać.
To też jest olbrzymia liczba. Ci
ludzie również ginęli w męczar-
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niach. A ja od tego wszystkiego
nie uciekam. Nie piszę przecież,
że nastąpiła jakaś inwazja kosmitów, którzy wyrżnęli Polaków siekierami.
Tak, ale nawet na okładce masz
wybite zdanie z książki: „Gdy
jedni mordują, drudzy rzucają się,
by ratować”.
I przez to wydaje się, że jest „fifty-fifty?”.
Z książki tak nie wynika, ale z
tego zdania wyrwanego z kontekstu już może.
No OK, ale nie oceniaj książki
po okładce. Z tyłu okładki masz
też kilka słów zachęty od pani
Hanny Krall i tam masz już i
o kuli, i o orczyku, i o tym, jak
wielkie potrafi być zło. Wiesz,
cieszymy się, że mieliśmy ojca
Kolbego, który się tak pięknie
zachował. Że będąc w obozie
koncentracyjnym
poświęcił
swoje życie, by uratować Franciszka Gajowniczka. A tutaj
masz kilka tysięcy takich ojców
Kolbe!
Takich ludzi, którzy ryzykują,
wiedząc, że mogą stracić życie,
nie tylko swoje, ale także swoich dzieci, wnuków, rodziców...
Tak jak mówi pani Irina, która sprząta dzisiaj w Lublinie, a
której dziadek uratował dwóch
polskich chłopców ze stodoły. Że owszem, to, co zrobił jej
dziadek, było bohaterskie, ale
mądre to to nie było. Przecież
gdyby banderowcy się o tym dowiedzieli, to zginąłby i dziadek,
i babcia, i wszyscy dookoła.
Trudno byłoby chyba w tym wypadku zapytać o historie, które
najbardziej cię poruszyły, ale wywołałbym na pewno jeszcze na
scenę panią Szurę.
Tak, pani Szura jest osobą,
która bardzo dba o polskie
groby, codziennie modli się za
Polaków, zawsze wiesza świeży
rucznik, taką ozdobną serwetę na polskim krzyżu, a której
ojciec ratował Polaków. Dobra
kobieta, po prostu sprawiedliwa. I któregoś razu spotkaliśmy
jej sąsiada z wioski obok, który
mówi, że nie ma takiej drugiej
babci, więc - mówi - powinna
dostać od polskiej ambasady
telewizor! On to rzucił tak pół
żartem, pół serio. I pani Szura
dwa dni się zbierała, żeby mi powiedzieć: „Ja cię proszę, ty nie
pisz do żadnego ambasadora, ja
nie chcę żadnego telewizora, ja
tego w ogóle nie robię dla telewizorów...”. Musiałem uspokoić
panią Szurę słowami, że nas w
naszej historii tylko mordowali
i nie ma w niej miejsca dla tych,
którzy ratowali albo dla tych,
którzy się za nas modlą i nam
wieszają ruczniki.
Piszesz pod koniec, w najbardziej
chyba publicystycznym fragmencie książki: „Nie dajemy sprawiedliwym medali, nie sadzimy
im drzewek. Nie dajemy im też
telewizorów. Szczerze mówiąc,
to w ogóle o nich nie pamiętamy.

Może pani spać spokojnie”.
No tak, bo to jest taki mój osobisty wkurw na tę sytuację. Jak
sobie pomyślę, że pastor Jan Jelinek nie ma żadnej ulicy w Polsce... Jak sobie pomyślę, że Petro Parfeniuk, który uratował
kilkadziesiąt osób i któremu za
to zastrzelili brata, bratową,
rodziców, również nic nie ma...
Jak sobie pomyślę o tej pani
Szurze, której, no k..., może nie
telewizor, ale chociaż jakiś medal by się należał! Chociaż takie
pokazanie, że nam zależy! A ona
chodzi w tym swoim dziurawym
płaszczu, ma takie stare buty
jeszcze za Związku Radzieckiego kupione, jest strasznie biedną kobietą, jak większość tam,
oni tam mają renty pokołchozowe, 150 złotych miesięcznie, i z
tego muszą przeżyć...
To co proponujesz?
Nie mówię, żeby im forsę dawać, ale cokolwiek, jakiś list
mogłaby chociaż dostać! To już
by było coś. Przecież ja widzę,
z jakim namaszczeniem rodzina
Ludwikowskich przechowuje w
domu list z Yad Vashem, w którym dziadek Alojzy Ludwikowski ma napisane piękną czcionką, że został Sprawiedliwym
wśród Narodów Świata. K...,
dlaczego my nie możemy dać
tym ludziom takich listów?! Bo
nas tylko mordowali, gwałcili,
najeżdżali, a my zawsze byliśmy
biedni i nieszczęśliwi i nikt nigdy nam nie pomógł?!
A propos odwrócenia perspektywy. Czy znamy w ogóle relacje
katów i oprawców z Wołynia?
Szczerych nie. A przynajmniej
się z takimi nie spotkałem. Było
dużo wspomnień upowców,
nawet wychodziły jakieś zbiory, ale nie było czegoś takiego
jak „Egzekutor” Dębskiego,
że masz młodego chłopaczka,
który się szczerze spowiada z
tego, co robił. W Łucku jest
oddział stowarzyszenia weteranów UPA. Myślałem nawet,
żeby tam w którymś momencie
podejść...
Ale jednak nie?
No nie, bo to są strasznie przewidywalne rzeczy. A te moje
historie są nieprzewidywalne.
Hanna Krall kiedyś powiedziała, że reportaż ma sens wtedy,
gdy ma w sobie siłę konfliktu
antycznego. A tutaj masz, k,..
same Antygony. Masz Antygonę za Antygoną! I patrzysz, czy
wybrała, że chowamy brata, czy
że jednak słuchamy króla.
Czyli Szabłowski jak Sofokles?
Różnica między robotą moją a
Sofoklesa polega na tym, że ja
po prostu byłem w sytuacjach,
w których Antygona siedziała naprzeciwko mnie, na stole
ogórki, słonina, samogon, i ja z
tą Antygoną piję po pół szklanki samogonu i pytam, dlaczego
zdecydowała się pochować brata. Albo byłem w sytuacji takiej,
że dziecko uratowane przez

Antygonę, lat dzisiaj 75, siedziało przede mną i płakało... I
to jest dużo ciekawsze niż to, że
ktoś wziął motykę czy orczyk,
i poszedł zariezać Polaków, bo,
k..., mieli ładny kredens, a jemu
akurat kredens był potrzebny.
Ale to nie jest ciekawe? Dlaczego
to robił, co wtedy myślał? Podejmowałeś próby takiej rozmowy?
Raz świadomie poszedłem do
upowca. Grzecznie ze mną porozmawiał, ale po chwili zamknął się w chacie i koniec.
Łatwo poznawałem, kto ma coś
za uszami, bo najczęściej to są
ludzie, którzy, jak się dowiadywali, że „Polak przyjechał”, to
nawet drzwi nie otwierali, tylko
rozmawiali przez uchylone. Nie
mówię, że to jest zupełnie nieciekawe, ale gdzie tym historiom
do historii sprawiedliwych...
Przecież jak już się nauczysz
mordować, to mordowanie jest
chyba już dosyć proste.
Jak byłeś tam, jako Polak, jako
reporter z Polski, przyjmowany?
Przecież nie zawsze wiedziałeś,
z kim rozmawiasz, czy z potomkiem sprawiedliwych, czy z potomkiem oprawców...
Podam ci przykład. Szukałem
osoby, która pomogła rodzinie
Mirosława Hermaszewskiego.
I mówią mi - słuchaj, mamy tu
taką najstarszą mieszankę naszej wioski, mówią na nią Hermaszycha, może coś jest na rzeczy, może miała coś wspólnego
z tymi Hermaszewskimi? No i
idę, i tam jest po prostu klasyka.
Klasyka?
Przymknięte drzwi, nic nie
wiem, nic nie pamiętam, stara
już jestem. I jedyne co ją interesuje, to jak przejechałem przez
granicę - puścili was? Naprawdę Polaków tak bez problemu
puszczają? - I czy przyjechałem
ziemię odzyskać. No to od razu
widać, że jakiś tam majątek po
tych Polakach mają i całe 70 lat
siedzą wydygani, że przyjedzie
jakiś Polak i im ten majątek zabierze. A oni już by chcieli, skoro już go mają, żeby zostało dla
nich.
I opisałeś tę sytuację, bo jest typowa?
Opisałem, bo takie sytuacje się
zdarzały. Ale dużo więcej było
sytuacji, że jak przyjechał gość
z Polski, to co tylko mieli pod
ręką, to wjeżdżało na stół. Sało,
jajeczka, kiełbasa, choryłka...
Wiesz, to są trudne tematy. To
nie jest tak, że wjeżdżasz komuś
na chatę i mówisz: „No, to jak
tam z tą rzezią?! Żeście rezali tych Polaków, czy żeście nie
rezali? Pomagaliście?”. No to
takiego pytania, co twoi przodkowie konkretnie robili w czasie
rzezi...
Nie wolno ci było zadać?
Pewnie wolno, ale wiem, że ja
się nie odważyłem. Nie bałem
się, że w mordę dostanę czy coś,
tylko to mi się wydawało już tak
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intymne pytanie... Wychodzę z
założenia, że jeżeli ktoś chce, to
mi sam o tym powie, a jeżeli nie,
to omijamy temat, i na siłę zmuszać do zeznań nie będę. Ale,
jak mówię, generalnie ci ludzie
są niesamowicie gościnni, cieszą
się jak się ich odwiedza. Żyją
biednie, ale żyją życiem starej
przedwojennej wsi, gdzie gość w
dom, to Bóg w dom. I jeszcze jedziesz do tego Wołynia, gadasz
o tym riezaniu, a masz taką
sielankę, piękne wioski, piękne
widoki, w prawie każdym domu
konik, przyjeżdżasz, to ci wyciągają jakiegoś prosiaka ze słoja peklowanego, jakąś słoninkę,
jakiś alkohol... I tak sobie siedzicie i gadacie o tej Rwandzie,
która się działa 5 godzin jazdy
samochodem od Warszawy...
Właśnie, a ta narzucająca się
analogia z Tutsi i Hutu - czy ona
twoim zdaniem jest adekwatna?
Mamy tutaj sąsiadów, regularną
rzeź. Polacy i Ukraińcy jako Tutsi
i Hutu?
Tak. Razem mieszkali, żenili
się między sobą, aż nagle jedni
wzięli siekiery i ruszyli na drugich.
Czy twoja książka ukaże się na
Ukrainie? Czy powinna się tam
twoim zdaniem ukazać?
Rozmawiamy już z jakimiś
wydawcami, ale zanim do tego
dojdzie, chciałbym najpierw zobaczyć, w jaką stronę potoczy
się ewentualna debata u nas.
Pierwszy raz mówiłem o „Sprawiedliwych zdrajcach” na targach książki we Lwowie. I powiedziałem to straszne słowo na
„L”. Powiedziałem: tak, to było
ludobójstwo. Ale powiedziałem
to z szacunkiem, nie krzycząc,
rozumiejąc, że XX wiek dla nich
też nie był łatwy. I dostałem na
koniec wielkie brawa.
A czy twoim zdaniem „Sprawiedliwi zdrajcy” to książka omijająca podziały polsko-polskie?
Czy możesz nią pogodzić prawicę, lewicę, „Gazetę Wyborczą”,
Kaczyńskiego, Ziemkiewicza i
Michnika?
Pierwsze reakcje, które dostaję,
są jednakowo entuzjastyczne po
jednej i po drugiej stronie. Wołyniacy, wielu z nich, to są ludzie
o poglądach prawicowych. Dostałem bardzo dużo sygnałów,
że są tym poruszeni, że bali się
że mogę zakłamywać i manipulować, ale tak nie jest, że w
żadnym punkcie nie poczuli się
oszukani.
Takimi pierwszym recenzentem była matka Krzesimira
Dębskiego, pani Aniela Dębska, osoba, która słuchała Radia Maryja, która zgodziła się
porozmawiać z facetem z Wyborczej, tylko dlatego że syn
ją o to poprosił. I przez telefon
pani Aniela mi podziękowała,
powiedziała że napisałem uczciwie i że to jest lepsze niż ona się
spodziewała, że nie spodziewała
się po mnie zbyt wiele... I ponad
podziałami znaczy chyba wła-
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śnie to - facet z „Wyborczej”
rozmawia z panią, która słucha
Radia Maryja, i oboje uważają,
że coś ważnego im się udało z
tej rozmowy wyciągnąć.
A dlaczego w „Sprawiedliwych
zdrajcach” nie ma - jeśli się nie
mylę - ani jednego zdjęcia ofiar
rzezi, choć praktycznie każdy
tekst i każda książka na temat
wołyński jest ilustrowana właśnie trupami? Czy to była twoja
decyzja, by od tego „zwyczaju”
odstąpić?
Tak. Jeśli ktoś chce pooglądać
brutalnie zabitych ludzi, niech
sobie wpisze w Google’ „Wołyń”. Albo niech idzie na film
Smarzowskiego.
Mówiliśmy wcześniej o okrucieństwach i przerażających
zbrodniach, do jakich dochodziło na Wołyniu. Czy tutaj również starałeś się nie przesadzać z
opisami? Czy bałeś się zarzutów
o, nazwijmy to, uprawianie pornografii przemocy, pornografii
cierpienia?
Tak, bo ludzie przestają czytać,
zalewają sobie serce impregnatem. Dlatego najmocniejsza scena w mojej książce to
moment, gdy w trakcie ekshumacji Leon Popek i jego ekipa
otwierają grób na Trupim Polu
- a jest to zbiorowa mogiła kobiet i dzieci. I okazuje się, że te
najmniejsze dzieci po 70 latach
są tylko rysunkiem na piasku.
Jakby ktoś piórkiem narysował. Kręgosłupy się rozłożyły,
jest tylko szkic szkieleciku. W
dodatku zaczyna padać deszcz,
który te szkieleciki zmywa. Nie
zostaje z nich nawet jedna kosteczka. Mnie to porusza dużo
bardziej niż opisy rżnięcia piłą.
Rozmawiał: Grzegorz Wysocki, WP Opinie, 17.10.2016.
Przeczytaj także pierwszą część
rozmowy: Wołyń w 1943 roku
to było piekło. Ale to ludzie, a
nie narody, robią ludobójstwo
- Nie można nikogo winić za
to, że nie ratował Polaków, bo
za to była kula w łeb. Gorzej kula w łeb to był luksus. Ginęło
się od orczyka, od motyki, od
wideł, od siekiery, ginęło się z
obciętymi rękami... Ukraińcy
mieli prawo nie lubić Polaków
i mieli prawo mieć do nich sto
tysięcy pretensji za różne rzeczy, ale absolutnie nie pojmuję niezwykłego, bezmyślnego
okrucieństwa tej zbrodni. Na
Wołyniu nie było wieku, który
ratował. Niemowlęta szły pod
nóż. Wszyscy. Bez różnicy mówi reporter Witold Szabłowski w rozmowie z Grzegorzem
Wysockim (WP Opinie).
Autor
Witold
Szabłowski
„Sprawiedliwi zdrajcy’
http://www.nawolyniu.pl/artykuly/szablowski2.htm
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Nie daliśmy się odciąć od korzeni
Krzysztof Kołtun

Odebrany z Wydawnictwa i do
kupienia album
LUBOML I OKOLICE NA WOŁYNIU W STAREJ FOTOGRAFII - 444 str. 1500 fotografii z
historycznymi opisami POLECAM Z DED I AUTOGRAFEM/
POCZTĄ
proszę pisać antykwariat_kresowy@o2.pl
Nie daliśmy się odciąć od korzeni
- stalinowskiej historii, zakłamanym komunistom, niedbałemu o
dziedzictwo Kresów kościołowi
- bądźcie mocni !
Luboml i okolice na Wołyniu
w starej fotografii
Przewodnik do Trylogii Wołyńskiej
Bestialstwo UPA pod Lubomlem
na Wołyniu
Z radością informujemy, że Album nad którym pracowaliśmy
pół roku, kompletując stare fotografia z Wołynia i okolic- ostatecznie wybraliśmy około 1500,
szczególnie ważnych i znaczących. Między innymi działy w
których umieściliśmy fotografie
wraz z opisami. Oto ich prezentacja tytułowa:
Wstęp
1. Krajobrazy Wołynia
2. Kościoły zachowane i utracone
3. Rody
4. Luboml, Rymacze i Jagodzin
5. Maciejów Niepokalanki
6. Siostry Terezjanki z Maszowa
7. Służba ojczyźnie
8. Osada wojskowa Horodno
9. Duchowni
10. Włodzimierz
11. Sylwetki Ludzi
12. Stroje Ludowe i etnografia
13. Fotografie ślubne z Wołynia
14. Wydarzenia
15. Okolice Wołynia
16. Pisarze i Poeci
17. Pamiątki Niezwykłe
18. Obrazki
19. Czasopisma
20. Dokumenty
21. Mapy
22. Toboły, Czerwiszcze i Grzywa
na Polesiu
23. Cerkwie Unickie i Prawosławne
24. Ludobójstwo
25. Ostrówki i Wola Ostrowiecka
26. Współczesne Fotografie
27. Stare Pocztówki
Posłowie
Czas, kiedy Album trafi do Państwa rąk wydłuża się do końca
stycznia 2021 roku. Świąteczne
oczekiwanie będzie okazją do nawiązania wspólnych kontaktów,
dalszych poszukiwań fotografii
i dokumentów- bowiem historia
nie kończy się i nie da się w całości zamknąć do żadnego dzieła.
Zawsze coś jeszcze pozostanie
niedopowiedziane, niezauważone
lub odnalezione dzień później.
To już praca, być może kolejnym
pisarzom, twórcom i historykom.
Spełnia się wołyńskie przysłowie
„Cierpliwy i kamień ugotuje”.
Nasza cierpliwość trwała ponad
80 lat (cztery pokolenia odeszły
i cztery się urodziły) a pamięć o
Wołyniu w naszych sercach jest
wciąż żywa. Znaczy to, że nikt i
nic, nie jest w stanie wydziedziczyć Wołynian z ich „Ojcowiznywielowiekowej, naszej, polskiej”.

Za to wszystkim którzy dotknęli
tajemnic wspólnego dzieła, najserdeczniej dziękujemy.
Krzysztof Kołtun
Rafał Stepczuk
Chełm 04.12.2020

Ps.
O ukazaniu się drukiem Albumu
poinformujemy z radością wskazując o możliwościach zakupu,
zamówień, przesyłek.
Załączamy wybrane dwie kartki

z Albumu, składając tym samym
podziękowanie Pani Elizie Wójtowicz z d. Wawrzyszak- naszej
szczególnej Wołyniance, nazywanej honorowo „Krzemieniecką
Mamą”.
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NIEWIRKÓW
Kościół św. Trójcy

gromada Niewirków, gmina Międzyrzec, powiat Równe, woj. wołyńskie
W II Rzeczypospolitej wieś leżała w gminie Międzyrzec, powiat Równe, woj. Wołyńskie nad Stawą, lewym dopływem Słuczy. Dojechać tu można od Międzyrzecza, starą brukiwką tzw. kocimi łbami.
Wieś niegdyś zamożna z kościołem parafialnym i cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej dziś jest
opuszczona. Kościół bez dachu porośnięty w środku krzakami bzu i pozostałością fresków przypominającymi, że biły tu dzwony i serca Polaków wiernych mieszkańców tej świątyni przepędzonych stąd
przez Ukraińców. Nie ma już w centrum wsi pięknego parku i rezydencji dawnych właścicieli, których
świetność tak pięknie opisał tak Roman Aftanazy.

/ Ruiny kościoła. Zdjęcia kościoła Ryszard Frączek

/ Kościół parafialny w Niewirkowie - Tygodnik Ilustrowany nr 197 z 7.10.1871 s. 172.

REZYDENCJA
Niewirków należał do bardzo dawnych osad wołyńskich.
Pierwszymi odnotowanymi w
kronikach właścicielami byli
Ostrogscy. W 1620 r. wieś otrzymała w spadku córka ks. Aleksan
dra, Katarzyna Ostrogska, zamężna z Tomaszem Zamoyskim. W
1667 r. dziedzicem Niewirkowa
został Stanisław Koniecpolski.
Następnie majątek nabyli Walewscy, którzy odsprzedali posiadłość
Lubomirskim. Z uwagi, że Lubomirscy tu nie mieszkali oddali
majątek w zastaw Rokszyckim.
W 1698 r. Mikołaj Rokszycki
ufundował drewniany kościół i
klasztor oo. dominikanów. W dru
giej połowie XVIII w. Lubomirscy dobra sprzedali Wyleżyńskim.
W 1789 r. miała miejsce tragedia.
Ignacy Wyleżyński, rotmistrz ka-

walerii wraz z żoną Anną z Bierzyńskich zostali zamordowani
przez własnych poddanych. Kajetan Wyleżyński, brat Ignacego
sprzedał dobra Janowi Steckiemu
z Międzyrzecza Koreckiego. Jan
Stecki, przekazał Niewirków w
posagu córce Dorocie, zamężnej z
ks. Józefem Lubomirskim. Józef
Lubomirski wzniósł nowy dwór
nazywany pałacem z licznymi
balkonami i pięknym parkiem.
Około 1850 r., gdy Lubomirscy
przenieśli się na stałe do Francji,
Niewirków sprzedali Józefowi
Młyńskiemu po którym dobra
przejął syn Jan. W okresie międzywojennym Niewirków należał do bratanka Jana - Emanuela
Młyńskiego, syna Michała z Bereznego, który mieszkał za granicą. Podczas I wojny św., dwór
podupadł w ruinę. Przed 1939
r. mieścił się tu Korpus Ochrony

Pogranicza. Podczas wojny stacjonowali w dworze Niemcy. Dzisiaj po zabudowaniach nie ma już
śladu.
KOŚCIÓŁ
Ruina kościoła pw. św. Trójcy w
Niewirkowie w opłakanym stanie
znajduje się w centrum wsi. W
latach (1698-1832) przebywali tu
oo. dominikanie. Budowniczym
pierwszej, drewnianej świątyni
ooraz klasztoru oo. dominikanów
w 1698 r. był - podczaszy trocki
Mikołaj Rokszycki. Nowy mu
rowany kościół klasycystyczny,
ufundowali - chorąży koronny Jan
Stecki i hrabina Barbara Olizarowa z d. Rajewska. Świątynię konsekrował w 1808 r. biskup Cieciszowski. Zdaniem Romana Aftanazego projektantem był wspaniały architekt Szymon Bogumił
Zug, o którym mawiano „ozdobił
Warszawę”. Roman Aftanazy w

/ Zdjęcia kościoła Ryszard Frączek
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mi. Do cudownego obrazu Matki
Boskiej Bolesnej łaskami słynącymi zmierzały pielgrzymki z
każdych stron Wołynia. Wanda
Kluza córka Mariana Fiłończuka, kościelnego jednego z braci,
którzy uratowali cudowny obraz,
wspominała, że ojciec wiele razy
opowiadał o uzdrowieniach, które dokonały się przy tym obrazie.
Modlili się tu chrześcijanie różnych wyznań..
W 1943 r. banderowcy napadali
na kościół i plebanię, oraz okoliczne domy. W kościele schronili
się mieszkańcy i uciekinierzy z
pobliskich miejscowości. Przez
kilka dni banderowcy oblegali
świątynię, bezskutecznie próbując ją podpalić. Ataki odpierali
strzałami z karabinów członkowie samoobrony ukryci miedzy
dachem, a frontonem zwieńczającym czterokolumnowy portyk,
oraz z okopów przy kościele.
Banderowcy podłożyli minę na
plebani. Na wskutek wybuchu została ranna jedna osoba. Po pewnym czasie banderowcy wycofali
się, zabijając nieznaną liczbę Polaków. Liczba ofiar ustalona przez
Władysława i Ewę Siemaszko jest
na 10 ?. osób. Po tym napadzie
miejscowa ludność była przekonana, że to kolejny cud za wstawiennictwem Matki Bożej. Bracia Marian i Antoni Filończuk
opuszczając Wołyń spakowali
do skrzyń obrazy Matki Bolesnej
oraz Matki Bożej Różańcowej.
Aby przewieźć je przez granicę,
obłożyli bagaż sianem, na skrzyni z obrazem zrobili posłanie dla
dzieci. Wykazali wielka odwagę
mając świadomość, że odkrycie
ikon groziło zesłaniem na Sybir.
Obraz obecnie znajduje się w kościele w Świątnikach na Dolnym
Śląsku.
KS.IĄDZ JÓZEF ALEKSANDROWICZ
W latach 1928–1935 proboszcz

/ Aleksandrowicz Józef proboszcz w Niewirkowie w latach 1928-1935 (zbiory własne)

parafii Niewirków zamordowany wraz z 76-ma parafianami
przez OUN UPA 11 lipca 1943
r. podczas porannej Mszy św. w
kościele w Zabłotcach.
Ksiądz Józef Aleksandrowicz
urodził się w 1869 r. w Kochanowicach k. Witebska (dzisiejsza Białoruś). Seminarium duchowne ukończył w Żytomierzu.
Zaraz po święceniach w 1893 r.
objął funkcje wikariusza w kate-

/ Zdjęcia kościoła Ryszard Frączek

„Dziejach rezydencji na dawnych
kresach Rzeczypospolitej”, przytacza opis „Zgodnie z zachowanymi szkicami świątynia ta miała
być początkowo dużo wspanialsza, z sześciokolumnowym por
tykiem, trójnawowym wnętrzem
i obszernymi gmachami klasztornymi, przeznaczonymi dla oo.
dominikanów. Projekty te nie zostały jednak zrealizowane. Fun
datorzy zdecydowali się na świątynię dużo skromniejszą, wzniesioną na planie prostokąta, z portykiem tylko czterokolumnowym
zwieńczonym gładkim trójkątnym frontonem, nakrytą dachem
czterospadowym. Nad ujętymi
w skromny portal drzwiami wejściowymi umieszczono tablicę z
napisem „Z DARÓW TWOICH
TOBIE BOŻE OFIAROWUJĘ
1807 Jan Stecki”. Romania B. (na
której opis powołuje się R.Aftanazy) określiła wnętrze kościoła
jako „ubogie, gzyms pospolitej
roboty, gładkie słupy dźwigające chór, cztery filary dzielące
kościół na trzy części i siedem
ołtarzy”. Pod jednym z nich po
chowana została Barbara Olizarowa. W kościele umieszczone było
również serce Jana Steckiego za-

mknięte w złotej puszce. Kościół
odnowił w 1927 r. ze składek
parafian proboszcz ks. Stanisław
Jadczak. Ostatnim proboszczem
był ks. Henryk Dyakowski. Ks.
Dyakowski opuszczając parafię zdołał zabrać kilka ornatów,
kapy i część naczyń liturgicznych
(obecnie w WSD w Nysie). Po
Powstaniu Listopadowym w 1831
r. klasztor zlikwidowano, a świątynia została przekształcona w
kościół Bożego Ciała. W czasach
radzieckich budynek świątyni służył jako magazyn zboża.
Z całego wnętrza zachowały się
tylko dwa freski w bocznych nawach, również naznaczone śladami po pociskach. Jeden przedstawia Chrystusa z napisem «Serce
Jezusa, zmiłuj się nad nami», drugi – Najświętszą Maryję Pannę z
napisem «Serce Maryi, ratuj nas».
MATKA BOSKA BOLESNA
i CUD
Ikonę Matki Boskiej Bolesnej
umieścił w 1698 r. wspomniany budowniczy kościoła Mikołaj
Rokszycki. Już wkrótce obraz
zasłynął wieloma uzdrowienia-

www.ksi.btx.pl

/ Matka Boska Bolesna - wikipedia

drze żytomierskiej. Następnie był
administratorem parafii Chabne
(dziś Poliske) k. Radomyśla, proboszczem w Sławucie, administratorem w parafii św. Józefa w
Zasławiu. W 1919 r. aresztowany przez sowiecka policję GPU
trafił do więzień Nowospasskie
i Butyrki w Moskwie. Wrócił do
Polski w 1924 r, w ramach wymiany więźniów politycznych
i szpiegów rosyjskich między
Polska, a ZSRR. Kolejno posługiwał jako administrator parafii
w Jałowicach niedaleko Łucka,
był kapelanem Sióstr Apostołek
Miłości Eucharystycznego Serca
Jezusowego, a następnie pracował w Kowlu i Potaszni dekanat
Kostopol. W latach 1928-1935
był proboszczem parafii Niewirków. W czerwcu 1935 r. został
mianowany proboszczem parafii Zabłotce w dekanacie włodzimierskim, a trzy lata później
również administratorem parafii
Litowiż. Podczas mordu miał 74
lata. Miejsce spoczynku księdza
nie jest znane.
KSIĄDZ KANONIK HENRYK (ARKADY) DYAKOWSKI ( 1904 – 1972)
Kanonik
kapituły
łuckiej.
Ostatni proboszcz w Niewirkowie. Urodził się 16 lutego 1904
roku. Święcenia kapłańskie w
obrządku bizantyjsko-słowiańskim przyjął w 1929 roku. W latach 1930-1932 był proboszczem
parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Żabczu w diecezji łuckiej, gdzie wybudował
cerkiew drewnianą pw. Pokrowy
Najświętszej Maryi Panny. Parafię w Niewirkowie objął już

www.ksi.btx.pl
jako kapłan rzymskokatolicki w
diecezji łuckiej. Był tu ostatnim
proboszczem.
Równocześnie
pełnił funkcję administratora parafii Bystrzyce. W czasie wojny
udawał się z odwiedzinami duszpasterskimi do Zwiahla (dziś
Nowogard Wołyński). W nocy z
24 na 25 czerwca 1943 banderowcy OUN UPA otoczyli kościół i plebanię w Niewirkowie.
Po zniszczeniu plebani schronił
się u księdza Kazimierza Gaworskiego w Międzyrzeczu Koreckim późniejszego rektora Seminarium Duchownego w Nysie.
19 sierpnia 1943 zwrócił się bpa
Adolfa Piotra Szelążka o udzielenie urlopu i o dokument pozwalający wyjechać do diecezji przemyskiej. Jesienią 1943 opuścił
Wołyń. Po wojnie pracował w
diecezji tarnowskiej i gnieźnieńskiej. Pracował między innymi
w Powidzu. W 1961 przybył do
diecezji warmińskiej gdzie był
proboszczem i dziekan w Morągu. Zmarł w szpitalu w Gdańsku
5 lipca 1972 w Gdańsku. Pochowany został w Morągu.

BISKUP JAN BAGIŃSKI
(1932-2019)
Urodził się 31 maja 1932 r. w
niewielkiej wsi Kamionka parafia Bereżne, niedaleko miejscowości Bystrzyce, które należały
do parafii św. Trójcy w Niewirkowie Jak sam wspomina przed
obrazem Matki Bożej Bolesnej
z Niewirkowa był chrzczony,
pierwszy raz przyjął Komunię
Świętą, sakrament bierzmowania. Jako 11-letni chłopiec był
świadkiem mordów na Polakach
ukraińskich banderowców OUN
UPA.
Po ekspatriacji rodzina Bagińskich trafiła najpierw do Chełma Lubelskiego, by w końcu po
kresowej Odysei trafić do Opola.
Tu przyszły biskup uzyskał świadectwo dojrzałości w II Męskim
Liceum Ogólnokształcącym. Po
maturze wstąpił do seminarium.
Niewątpliwy wpływ na powołanie jak wspominał biskup miał
nauczyciel religii, ks. Kazimierz
Gaworski. Ksiądz Jan Bagiński
święcenia kapłańskie otrzymał
w dniu 17 czerwca 1956 r. z rąk

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach przez dwa lata pracował
jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach, następnie w Nowej Wsi Królewskiej.
W 1959 r. bp F. Jop mianował
księdza Jana prefektem alumnów
w Seminarium Duchownym.
W seminarium prowadził także
zajęcia z lektoratu języka łacińskiego. Był cenionym rekolekcjonistą. W latach 1973-1976 r.
pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego
w Nysie. W 1976 r. został mianowany proboszczem parafii Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych w
Kluczborku. Dnia 16 lipca 1985
r. Ojciec Święty Jan Paweł II
mianował go ks. Jana biskupem
pomocniczym w Opolu ze stolicą
tytularną, Tagarata w metropolii
Kartaginy. Odszedł do Pana w
swoim mieszkaniu przy ul. Kardynała Kominka w 5 niedzielę
Wielkanocy, 19 maja 2019 r.
UCIECZKA PRZED BANDEROWCAMI
Kamionka- Rudnia Pogry-

łowska-Bystrzyce-Bronisława-Niewirków-Chełm Lubelski
- Opole
Kamionka była kolonią w gminie Berezne, powiat Kostopol,
woj. Wołyńskie. Biskup Jan Bagiński podczas ucieczki przed
banderowcami miał 11 lat. Wiedział, do czego są zdolni banderowcy. Część rodziny Bagińskich wyrżnięto w niedalekich
Jezierzach (Ozirce), 16 grudnia
1942 r. Pacyfikacji dokonali policjanci ukraińscy pod dowództwem kilku Niemców mordując
od 360 do 500 Polaków. Uciekał
razem z dziadkiem, babcia, rodzicami, stryjem Kazimierzem
z żoną i trójka ich dzieci, oraz
dwiema siostry ojca. Chłopiec
pamiętał wujka, który wówczas
przeżył. Wszedł do chaty, stał
trzymając w rękach zakrwawione włosy żony. Kiedy doszedł do
pełni rozumu opowiadał, że na
stosie ciał leżała jego żona, zastrzelona, z maleńkim synkiem.
Dlatego kiedy rodzinę księdza
Jana ostrzegł Ukrainiec Makara Najstruk przysłał kilkunastoletnia córką z ostrzeżeniem

„idą bandyci uciekajcie, zebrali
co było pod ręką i uciekali. Z
Kamionki oprócz Bagińskich
uciekła jeszcze jedna rodzina.
Banderowcy otoczyli kolonię i
wszystkich Polaków wymordowali w tym rodzinę Burawskich,
siedem osób. Z rodziny Babińskich została tylko prababcia.
Powiedziała, że takiej staruszki
nie zabiją. Zamordowali ją zadając rany nożem. W ucieczce
okazywali życzliwość też inni
Ukraińcy, często przypłacając
to życiem. Ukrainiec Nieczypor
dał się przekonać za dobytek i
odwiózł Rodzinę Gdowskich do
Kostopola. Nieczypora, żonę i
córkę z zięciem i dwójką wnucząt banderowcy udusili sznurem. Tymczasem Bagińscy uciekali w kierunku miejscowości
Bystrzyce położonej nad rzeka
Słucz. Mijając Rudnię Pogryłowska, Bagińskich ostrzegł ukraiński gospodarz, który ukrył ich w
stodole. Przejeżdżającym na koniach banderowcom skłamał, że
Polacy tędy szli. Ukraińcy popędzili, co sił w końskich kopytach.
Bagińscy uciekali dalej. Przekroczyli rzekę Słucz i skierowali się
na polska wioskę Bronisława.
Tu przebywali kilka następnych
miesięcy. Czuli się bezpieczni,
bo w kilku wsiach działała samoobrona i AK-owcy. Którejś grudniowej nocy, wspomina Biskup
Jan banderowcy z miejscowymi
Ukraińcami nazywanymi rezonami zaatakowali polskie wioski.
Gdy już znaleźli się niedaleko
naszych Polaków okopanych w
lasku, krzyknęli po ukraińsku:
„hurra, rezat Lachow”! Obrońcy mieli broń maszynową i odpierali atak ponad 500-set banderowców. Na pomoc przybyli
partyzanci rosyjscy. Wspólnie
zwycięstwo świętowany w położonym kilka kilometrów Zawłoczach partyzanci rosyjscy z ukrycia podczas przyjęcia aresztowali dowództwo akowskie, w tym
kapitana Władysław Kochański
„Bombę”. Zastrzelili ochronę, a
oficerów przewieziono do Moskwy. Schorowany Kochański
wrócił do Polski w 1956 roku.
Ryszard Frączek
kontakt@naszekresy.pl
- Władysław i Ewa Siemaszko
„Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów Ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 19391945 tom 1 str. 700-701 W-wa
2008
- Ks. Rafał Kowalski „ Ten obraz nosimy w sercu” Gość Wrocławski 37/2012
- Piotr Zychowicz Ukraińcy,
którzy ratowali Polaków (fragment, „Rz”, 25.10.2010)
- Marcin Bartnicki, Wirtualna
Polska wywiad z Biskuprm Janem Bagińskim dnia 02-12-2013
- Roman Aftanazy „Dzieje rezydencji na dawnych kresach
Rzeczypospolitej”, Tom 5, Województwo wołyńskie”, 1994, str.
300-301.
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II RP. Wielkanoc
w dwudziestoleciu
międzywojennym na
archiwalnych zdjęciach.
Redakcja
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Anarchia Syrnyka
w Trykutniku
bieszczadzkim.
cz.1
Jarosław Syrnyk: „Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni
i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947)”,
Rzeszów 2018.
Stanisław Żurek
Jarosław Syrnyk: „Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy
anarchii w powiecie leskim
(1944-1947)”, Rzeszów 2018.
We wstępie do książki: „Trójkąt
bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc
nocy anarchii w powiecie leskim
(1944-1947)”, autor Jarosław
Syrnyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze
Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz główny specjalista w
Oddziałowym Biurze Badan Historycznych IPN we Wrocławiu
pisze: „Moje podejście zainspirowane zostało m.in. opracowaniami wytyczającymi przełom
etyczny w historiografii. W świadomym i celowym odwołaniu do
antropologicznej wizji historiografii dostrzegłem przy okazji
możliwość jej rewizjonistycznej
dekolonizacji, uwolnienia spod
dyktatu narracji wytwarzanych
przez instytucjonalną władzę.
Bohaterem tej mikrohistorii nie
stała się konkretna postać, ale
raczej wyobrażona społeczność
lokalna Bieszczadów uwikłana
w wielką historię, niczym w pułapkę. Działania podejmowane
przez ludzi należących do tej społeczności były chaotyczne, czasami wręcz konwulsyjne. Stąd nie
zabrakło w książce odniesień do
codzienności, do strachu, beznadziei, cierpienia, czy nienawiści,
do odwagi, poświęcenia i miłości. Chcąc przetrwać, ludzie zmuszeni zostali do bezustannego podejmowania trudnych wyborów.
Nawet jeśli oznaczać miały one
brak działania, stawały się brzemienne w skutki, prowadząc niekiedy do unicestwienia. To właśnie przymus, z którym zetknęli
się mieszkańcy Bieszczadów stał
się jednym z zasadniczych tropów mojej książki. Bo Trójkąt
bieszczadzki to w znacznej części rozprawa o władzy, widzianej
może w sposób nieco przekorny
i przewrotny, a nawet demaskatorski, o jej produktach (ideach,
instytucjach itd.) oraz działaniu
(przede wszystkim przemocy) i
jednostkowych/zbiorowych o niej
wyobrażeniach.” (s. 9)
Syrnyk podaje, że tytuł książki
nawiązuje do ukraińskiego sformułowania „trykutnyk” obejmu-

jącego geograficznie teren wsparty na południu o pasmo Karpat,
na zachodzie od linii Łupków Lesko – Zawadka, na wschodzie
od linii Zawadka – Tarnica, ale
wobec zmienności granic powiatu leskiego w niektórych wątkach
wykraczając poza ten teren. W
sumie więc książka nie obejmuje
opisem ani dokładnie oznaczonego terytorium Bieszczadów,
ani wyłącznie powiatu leskiego,
co daje możliwość uznaniowego
zamieszczenia wydarzeń oraz
pomijania innych. Jest to niezwykle istotne, gdy celem pracy
jest weryfikowanie strat osobowych stron konfliktu. Nie można
wówczas mówić, o jakiejkolwiek
naukowej weryfikacji.
Należące obecnie do Polski
Bieszczady określane jako Bieszczady Zachodnie w ujęciu zgodnym z systematyką geomorfologiczną na zachodzie wyznacza
Przełęcz Łupkowska oraz miejscowości: Łupków – Komańcza – Rzepedź – Szczawne. Na
północy jest to rzeka Osława od
Szczawnego do Tarnawy Dolnej,
a następnie miejscowości: Lesko
– Olszanica – Wańkowa – Brelików – Leszczowate – Liskowate
– Krościenko. Na wschodzie jest
to granica z Ukrainą. Północna
część powiatu leskiego od linii
Olszanica – Wańkowa – Brelików – Leszczowate – Liskowate – Krościenko nie znajduje się
więc w Bieszczadach (np. Ropienka). Jednocześnie w Bieszczadach znajduje się część przedwojennych terenów powiatów
Sanok, Dobromil i Turka. Aby
więc dokonywać strat ludności
Bieszczadów należy najpierw
dokładnie określić omawiane terytorium, aby uniknąć pomyłek
lub podejrzeń o manipulacje. Nie
można też strat ludności całego
powiatu leskiego liczyć jako straty poniesione w Bieszczadach.
A pozostaje jeszcze jedna także
podstawowa sprawa – jak można dokonywać weryfikacji tych
strat obejmując tylko określony
wycinek czasu. Rodzi się od razu
pytanie: dlaczego ten „przełom
etyczny” w „antropologicznej
wizji historiografii” w Bieszczadach obejmuje lata 1944 – 1947,

a pominięty został okres od września 1939 roku czyli okres okupacji niemieckiej oraz na części
Bieszczadów okupacji sowieckiej? Wówczas żadnej anarchii
w powiecie leskim nie było? Ani
w części Bieszczadów znajdujących się poza terenem powiatu
leskiego?
Zapewne rozwiązanie tego dylematu znajduje się w dalszej
wypowiedzi prof. Syrnyka: „We
współczesnej historiografii ukraińskiej wydarzenia z lat wojny,
które rozgrywały się na tzw. terenach etnicznie mieszanych, określa się mianem konfliktu lub drugiej wojny polsko-ukraińskiej, co
ma nawiązywać do wydarzeń z
lat 1918 – 1919. Działania UPA
traktowane są niejednoznacznie
(jeśli zestawimy prace z jednej
strony Wołodymyra Wjatrowycza
i Wołodymyra Serhijczuka, a z
drugiej Andrija Portnowa i Ihora Iljuszyna), przy czym, w myśl
aktualnej ukraińskiej polityki
historycznej, akcentowana jest
przede wszystkim prowadzona
przez UPA walka o niepodległość
Ukrainy, a nie jej antypolski wymiar. Wbrew obiegowej opinii
funkcjonującej w naszym kraju,
wśród historyków ukraińskich
istnieje świadomość zbrodni popełnionych przez UPA na ludności cywilnej, głównie na osobach
narodowości polskiej. Jednocześnie badacze ukraińscy zwracają uwagę na martyrologię osób
narodowości ukraińskiej, ofiary
śmiertelne walk i pacyfikacji,
a także masowe przesiedlenia
ludności, które miały miejsce po
1944 r.” (s. 11 – 12)
Jest to więc weryfikacja „w myśl
aktualnej ukraińskiej polityki
historycznej” oparta głównie
o źródła ukraińskie i można ją
traktować, jako wersję wydarzeń
zgodną z tezą W. Wiatrowycza o
mającej wówczas miejsce „drugiej wojnie polsko-ukraińskiej”.
Tymczasem do października
1944 roku, a w rzeczywistości
do lipca 1945 roku, kiedy to w
Bieszczady skierowane zostało Wojsko Polskie, nie można
tragicznego losu mieszkańców
„Trójkąta bieszczadzkiego” podłączyć pod „drugą wojnę pol-

sko-ukraińską” i zajmować się
„martyrologią osób narodowości ukraińskiej” - co okazuje się
głównym celem książki. I nie jest
tak, jak podaje prof. Syrnyk, że:
„Istotnym bodźcem, który doprowadził do powstania niniejszej
książki była analiza pracy Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w
województwie lwowskim w latach
1939 - 1947 autorstwa Szczepana
Siekierki, Henryka Komańskiego i Krzysztofa Bulzackiego.”
Podstawowym celem jest w/w
„przełom etyczny” i on zajmuje
większość dość obszernej książki, liczącej 464 strony. Tyle, że
tego ”przełomu etycznego” nie
dokonuje J. Syrnyk, ale korzysta
z „dorobku naukowego” Wołodymyra Wiatrowycza, natomiast
Syrnyk tylko „obudowuje” go
w różne koncepcje filozoficzno-socjologiczne (np. teorię ANT).
Różne „metodologie badawcze”
stosowali historycy nazistowscy
oraz komunistyczni, różniły się
one tylko „obudową” teoretyczną. Wiatrowycz też nie był pomysłodawcą „przełomu etycznego”,
ale „zaczerpnął go” z tez Uchwały Krajowego Prowodu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
podjętej 22.VI.1990 r. I wśród
autorów tejże Uchwały należy
szukać pomysłodawców na dokonanie „przełomu etycznego” co już planowali działacze OUN
w 1944 roku.
Dopiero drugim celem J. Syrnyka jest weryfikacja strat ludności
polskiej poniesionych w Bieszczadach „ ofiar ukraińskich formacji zbrojnych oraz funkcjonariuszy Ukrainische Hilfspolizei”.
Bynajmniej nie po to, aby ofiary
te powiększyć o nowe przebadane dokumenty – wykorzystując
większe możliwości badawcze
(dostęp do archiwów, w tym
ukraińskich, wykorzystanie dużej grupy studentów prof., Syrnyka biorących udział w pracach).
Powinien także zastanowić fakt,
że historyk o rodowodzie ukraińskim nie zajmuje się co najmniej z taką samą pasją badawczą problemem weryfikacji strat
ludności ukraińskiej poniesionej
ze strony SB-OUN i UPA, w tym
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zwłaszcza rodzin polsko-ukraińskich. Czyżby decydowała o tym
narodowość sprawców? Ale taki
warsztat naukowy dyskwalifikuje całość badań. T. A. Olszański
twierdzi, że połowa wszystkich
strat ukraińskiej ludności cywilnej dotyczy mordów dokonanych
przez nacjonalistów ukraińskich
(przewodnik „Bieszczady” wydawnictw „Rewasz” i „Bosz”,
Pruszków 1994 - oraz wydania
następne). W Bieszczadach proporcje te są podobne – na około
250 ofiar ukraińskiej ludności cywilnej około 150 osób zginęło z
rąk swoich rodaków (SB-OUN i
UPA).
Już wcześniej prof. Syrnyk „weryfikował” straty osobowe odnośnie powiatów przemyskiego,
sanockiego, brzozowskiego, leskiego i dobromilskiego, i „zakwestionował” ok.10 - 15 proc.
danych liczbowych (J. Syrnyk,
Wstęp do weryfikacji danych z
książki „Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na Polakach w województwie
lwowskim w latach 1939 - 1947”,
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2016,
nr 1/27, s. 368 – 396). Obecnie
pisze: „Podjęta przy okazji niniejszego opracowania dalsza
weryfikacja ustaleń Siekierki et
al. – choć już tylko w odniesieniu
do powiatu leskiego – zmusza do
skorygowania przedstawionych
tam danych liczbowych już nie o
10 - 15, a ok. 30 proc.”
Odnosi się także do mojej książki „UPA w Bieszczadach. Straty
ludności polskiej poniesione z
rąk ukraińskich w Bieszczadach
w latach 1939 – 1947” powołując się na wydanie pierwsze z
2007 roku, nie zna więc wydania
drugiego z roku 2010, poszerzonego o nowe informacje. Nie
zauważył też, że teren Bieszczadów obejmuje tylko część powiatu leskiego oraz części powiatów
sąsiednich (głównie sanockiego).
Nie wiadomo więc jaki dokładnie
jest teren badawczy prof. Syrnyka.
Zrozumiała jest pochwała książki Jana Pisulińskiego: „Na tle
przedstawionych opracowań bardzo wyraźnie odróżnia się dzieło
Jana Pisulińskiego Przesiedlenie
ludności ukraińskiej z Polski do
USRR w latach 1944 – 1947. Jest
to niezwykle skrupulatne, wręcz
drobiazgowe, klasyczne studium
historyczne oparte o imponujący zasób źródłowy i literaturę.
Niewątpliwym wkładem autora
w zrozumienie zaistniałych przed
kilkudziesięciu laty wydarzeń
stało się dostrzeżenie jednego z
ich kluczowych mechanizmów –
właśnie przesiedlenia ludności.
To wokół przesiedlenia, oczyszczenia terytorium z dotychczas
zamieszkującej go populacji,
toczyły się inne zdarzenia – walki, pacyfikacje, polityczne targi
itd.” (s. 14) Czyli w okresie od
1 września 1939 roku do czasu
przesiedleń w 1944 roku (które
rozpoczęły się w Bieszczadach
15 października), nie było żad-
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nych walk, pacyfikacji i politycznych targów?
Syrnyk pisze: „Spośród prac o
charakterze historycznym napisanych o Bieszczadach przez
polskich autorów identyfikujących się jako osoby narodowości
ukraińskiej wyróżnić należałoby
zasadniczo tylko Bohdana Huka
. Autor ten w pewien sposób
wyspecjalizował się w pozyskiwaniu, opracowywaniu i publikowaniu wspomnień świadków
historii (działalnością tą zajmuje
się już ponad ćwierć wieku). Ma
na swoim koncie m.in. redakcję
pięciu tomów zatytułowanych
Zakerzonnia, ale także casy-study poświęcone wydarzeniom z
lipca 1946 r. w Terce. Na kanwie
tych wydarzeń Huk, jako jeden
z nielicznych autorów, pokusił
się o stworzenie opracowania
interdyscyplinarnego,
szeroko
odwołującego się do najnowszych osiągnięć antropologii
kulturowej, współczesnych nurtów filozofii, socjologii itd. To, że
praca, o której tu wspominam –
Ukraina. Polskie jądro ciemności
– stała się ostatecznie próbą co
najmniej problematyczną, wynikło nie z przyjętej perspektywy,
lecz ugięcia się autora przed
jego własnym publicystycznym
temperamentem, który niejako
„kazał” mu nadać władzy polskiej iście demoniczny charakter, a wręcz sprowadzić sens jej
istnienia ad absurdum, do walki
z Ukrainą i ukraińskością.” (s.
15) Tymczasem książka Bogdana Huka „Ukraina. Polskie jądro
ciemności” jest taką samą „pracą o charakterze historycznym”,
jak antypolskie i antykatolickie
agitki politruków sowieckich z
okresu stalinizmu i obecnie mogą
uchodzić za szczyt „mowy nienawiści” do Polski, narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego. Przykładem może być kilka
cytatów z tejże historiografii B.
Huka, Ukraińca działającego w
Polsce, absolwenta filologii ukraińskiej.
„Zmiana w postawie chłopów
– zabijających Polaków, a nie,
jak wcześniej – siebie samych,
została bardzo krytycznie przyjęta przez rząd polski natomiast
powstańców nie opuszczała tragiczna antropologia: nie będąc
uważanymi za ludzi, zabijali,
by… stać się ludźmi.” (s. 113)
Dokonane ludobójstwo pozwoliło więc zbrodniarzom stać się
ludźmi!!!
„Na Wołyniu i w ogóle na Ukrainie zachodniej nie doszło do
działań ujmowanych jako „akcja antypolska”, „mordy na
Polakach”, ani jeden Polak nie
został zabity dlatego, że był Polakiem. Konstrukcja „mordy na
Polakach” stanowi kalkę z ujęcia
„mordy na Żydach”, ponieważ
podczas II wojny światowej Żydzi
mieli być unicestwiani ex definitione, a słowo „Żyd” miało wywoływać bezwarunkową reakcję
zabijania.” (s. 195)
„Hierarchia i duchowieństwo
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polskie poparły wyeliminowanie
Ukraińców z Polski. /.../ W kwestii ukraińskiej oraz niemieckiej
PPR/PZPR nie miała sojusznika
większego od aparatu kościelnego kardynałów Augusta Hlonda i
Stefana Wyszyńskiego.” (s. 222)
„Wojna została Ukraińcom wypowiedziana tam, gdzie na szczęście dla komunistów ten konflikt
w ogóle mógł jeszcze zaistnieć:
na pozostałościach wschodniej
kolonii. W tym sensie kapitalne
znaczenie miał podarunek Józefa
Stalina dla komunistów i ich Rzeczypospolitej Polskiej: zamieszkane przez Ukraińców tereny na
zachód od Bugu i Sanu.” (s. 223)
„Przemoc wyznaniowa niezmiennie towarzyszyła Kościołowi na
kresach, powodując to, że konflikt trwał nie tylko na linii dwór
– wieś, ale także na linii parafia rzymskokatolicka – parafia
wschodnia (greckokatolicka bądź
prawosławna). Z tego względu
polski Kościół rzymskokatolicki
ponosi część odpowiedzialności
za genealogię OUN oraz tragedię
polskości na kresach..” (s. 229)
„Biskupi polscy byli urzeczeni
sprawczymi możliwościami nazizmu wobec Żydów, zatem eliminowanie Ukraińców potraktowali jako działanie pożądane
w sferze stosunków religijnych,
społecznych i narodowych. /.../
Zbrodnie Rzeczypospolitej Polskiej, popełniane w latach 1944–
1947 na własnych obywatelach
– Ukraińcach, nie były wyłącznie
zbrodniami reżimu ateistycznego. Po ukazaniu sensu i wartości
wsparcia udzielonego tu komunistom (czytaj: narodowi i państwu
polskiemu) przez Kościół polski
– sprawą dalszych badań jest
ustalenie form, zakresu i skutków
jego współudziału w zbrodni.” (s.
230 - 231)
„Po II wojnie światowej rząd
wraz z Kościołem zastosował
wobec Ukraińców nie tylko okupacyjny mechanizm nazistowski,
ale także ten, który jeszcze przed
wojną opracowywano w stosunku
do Żydów.” (s. 238)
„W kwestii stosunku do mniejszości okupację nazistowską poparła zarówno narodowo aktywna
część społeczeństwa polskiego,
jak i organizacje podziemne, Kościół polski i rząd..” (s. 242)
„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.” (s. 260)
„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)
„W Rzeczypospolitej na terenach
aktywności UPA Polacy stanowili
odrębne zagadnienie taktyczne i

strategiczne, którego pozytywnemu rozwiązaniu UHWR poświęcała maksymalnie wiele uwagi.
Nigdy nie doszło tu do zabijania
Polaków, jak głosi esencjalistyczno-nacjonalistyczna formuła historyków polskich, „tylko za
to, że byli Polakami”. Być Polakiem – nie stanowiło powodu,
aby zostać zabitym przez UPA.
OUN-NP nigdy i nigdzie nie zakładała ani nie przeprowadzała
etnocydu lub czystki etnicznej na
Polakach. Gdyby tak było, to od
lata 1944 r. do lata 1947 r. UPA
miała dość czasu, aby na Wołyniu
czy w Bieszczadach nie pozostał
po nich ślad.” (s. 266 – 267)
„Do utworzonego w 1945 r. Kraju Zakerzońskiego kierownictwo
OUN-NP skierowało swe najlepsze kadry w celu osiągnięcia
trwałego porozumienia z polskim
podziemiem i społeczeństwem.”
(s. 267 – 268)
6 kwietnia 1944 roku szef sztabu
II Okręgu UPA Myrosław Onyszkewycz „Orest” wydał rozkaz:
„Rozkazuję Wam niezwłoczne
przeprowadzenie czystki swojego
rejonu z elementu polskiego oraz
agentów ukraińsko-bolszewickich. Czystkę należy przeprowadzić w stanicach słabo zaludnionych przez Polaków. W tym celu
stworzyć przy rejonie bojówkę,
złożoną z naszych członków, której zadaniem byłaby likwidacja
wyżej wymienionych. Większe
nasze stanice będą oczyszczone
z tego elementu przez nasze oddziały wojackie nawet w biały
dzień. /.../ Oczyszczenie terenu
musi być zakończone jeszcze
przed naszą Wielkanocą, żebyśmy świętowali ją już bez Polaków. /.../ Wydobyć broń. Śmierć
Polakom. Postój, 6 kwietnia 1944
roku. Sława herojom! Orest, Karat (-)”. Rozkaz ten znajduje się
w aktach śledztwa przeciwko
Myrosławowi Onyszkewyczowi.
„10 lipca 1944 r. dowódca UPA
w Galicji Wschodniej Wasyl Sydor „Szelest”, wydał rozkaz, w
którym zalecił „ciągle uderzać
w Polaków aż do wyniszczenia
ich do ostatniego z tych ziem”
/.../ Kierownictwo ruchu banderowskiego uznało, iż jest możliwe
zarówno dokonanie czystki, jak
i wygranie całej sprawy propagandowo. Dlatego z jednej strony
bezwzględnie dalej realizowano
politykę faktów dokonanych, a
z drugiej zawczasu przygotowywano strategie propagandowe,
mające nie tylko usprawiedliwić
ukraińskie poczynania, ale wręcz
odpowiedzialność za nie przerzucić na stronę polską.” (Grzegorz
Motyka: Ukraińska partyzantka
1942 – 1960; Warszawa 2006,
s. 378, 380). Sowieci i Niemcy
realizowali plany wymordowania polskich elit, Ukraińcy plan
„całkowitej fizycznej likwidacji
ludności polskiej”. W kwietniu
1945 roku w „Zakierzońskim
Kraju” zorganizowano Krajowy
Prowid OUN. Funkcję prowidnyka powierzono Jarosławowi
Staruchowi ps. „Stiah”, zaś jego
zastępcą, a jednocześnie szefem
propagandy, został Wasyl Halasa,

ps. „Orłan”. Referentem służby
bezpieczeństwa został Petro Fedoriwa, ps. „Dalnycz”, natomiast
stanowisko referenta wojskowego i dowódcy UPA objął Myrosław Onyszkewycz, ps. „Orest”.
Wiadomo, jak zadanie „porozumienia” realizowały „najlepsze
kadry OUN” przy pomocy takich „negocjatorów” jak: „Zalizniak”, „Szum”, „Kałynowycz”,
„Ren”, „Bir”, „Chrin”, „Stach”,
„Brodycz”, „Bajda”, „Burłaka”,
„Łastiwka”, „Hromenka”, „Kryłacz”, „Lis”, „Smyrny”, „Myron”, „Karmeluk”. W efekcie
„osiągania przez nich trwałego
porozumienia” w „Kraju Zakerzońskim”, czyli na ziemiach
Polski zginęło około 18 – 20
tysięcy Polaków (w większości
osób cywilnych, głownie kobiet
i dzieci).
Huk pisał dalej: „Wkroczenie
Wojska Polskiego na tereny zamieszkane przez ludność ukraińską nosiło cechy ludobójczej inwazji zbrojnej na terytorium obce
kulturowo. Rodowód polskiej idei
bezkarnego rugowania i mordowania Rusinów i Ukraińców nie
był dotąd badany.” (s. 274) „W
celu obrony obywateli polskich
narodowości ukraińskiej UHWR
opierając się na dotychczasowej
siatce OUN-NP utworzyła podziemną administrację cywilną
oraz wprowadziła na teren państwa polskiego UPA jako formację działającą na rzecz obrony
praw człowieka i obywatela.” (s.
282 – 283) „Dokumenty świadczą jednoznacznie, że podziemie
ukraińskie w Bieszczadach nie
dokonywało
systematycznych
mordów na Polakach. Zabójstwa
zdarzały się, ale były rzadkie.
Zgodnie z twierdzeniem historyków i publicystów polskich o powszechności i masowości zabójczych praktyk podziemia ukraińskiego, większość Polaków w
Bieszczadach nie powinna przeżyć. W okolicy Terki straty polskie powinny stanowić bez mała
300 osób.” (s. 297 – 298) Rzeczywiście, większość Polaków
na wsiach nie przeżyła, natomiast
w miastach przeżyła większość.
Każdy historyk wie, dlaczego. W Bieszczadach (wówczas
część powiatów Lesko, Sanok i
Turka) Ukraińcy zamordowali
co najmniej 1950 Polaków (stan
badań z roku 2010). W „okolicy
Terki” nie wiadomo, ilu Polaków
zostało zamordowanych przez
Ukraińców, gdyż żaden historyk
polski nie chce podjąć się takich
badań. Zresztą dotyczy to nie tylko „okolic Terki”.
Kolejne tezy Huka: „Sposób
wypędzenia Ukraińców z Rzeczpospolitej Polskiej stanowił bez
mała analogię hitlerowskiego
postępowania wobec Żydów
na ziemiach polskich w latach
1941-1943. W obu przypadkach wykonywały je państwowe
- używające przemocy i terroru
- formacje zbrojne przy biernej
postawie społeczeństwa polskiego. Różnica polegała na tym, że
żołnierze niemieccy, działający
w imię nazizmu Hitlera, trans-
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portowali Żydów wagonami do
koncentracyjnych obozów zagłady, natomiast żołnierze polscy złapanych w imieniu swego
Kościoła Ukraińców przewozili
do wielkiego obozu –-Związku
Radzieckiego.” (s. 308) „Jeśli
przyjąć rozumowanie zgodne z
ujęciem Lucasa (C. Lucas, Znaczenie przemocy rewolucyjnej
we Francji 1789–1799, tłum.
M. Seńkowska-Gluck, „Kultura
i Społeczeństwo” 1992, nr 1, s.
45.), to przedmiot przemocy, czyli
Ukraińcy z Terki, rozstrzygnęli w
myślach wołkowyjskich przywódców o „prawowitości przemocy”
podczas tej nieznanej z żadnych
dokumentów narady (w mikroskali odpowiada ona konferencji
nazistów w Wannsee 22 stycznia
1942 r. dotyczącej Endlosung Żydów europejskich). /.../ O śmierci
Ukraińców przesądziła rzymskokatolicka kultura polska jako
podstawa takiego, a nie innego
ich postrzegania.” (s. 363 – 364)
„Polskie krematorium w Terce
dymi latami, i do dziś nikt o nic
nie pyta…” (s. 364) „Jednak siłą
przewodnią żołnierzy polskich
idących do Terki po to, by zabijać ludzi, nie była NSDAP, KPZR
czy PPR, a znany im od dziecka
powszedni katolicyzm polski.
Jego szafarz, Kościół, stworzył
kulturowe podstawy polskiej
dominacji na Ukrainie i ponosi
odpowiedzialność za zbrodnie
popełnione na Ukraińcach.” (s.
365) „Rzymski katolicyzm był
kulturowo najważniejszą wspólną cechą żołnierzy polskich biorących udział w eliminowaniu
Ukraińców w Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1944–1947.
Wpływ tego wyznania narodowego był większy niż wpływ religii na żołnierzy armii innych
ówczesnych państw programowo
ateistycznych. Można skorelować
go z postawą hierarchii Kościoła
rzymskokatolickiego w Polsce w
latach 1944–1947 wobec Ukraińców – jest ona znana z milczącego zobowiązania żołnierzy i innych wiernych do odpowiednich
poczynań. Sytuacja ukraińska,
widziana przez pryzmat stanowiska hierarchii i duchowieństwa
rzymskokatolickiego, jest powieleniem sytuacji już raz wśród
nich zaistniałej – żydowskiej”. (s.
396 – 397) „Dziś w Rzeczpospolitej Polskiej nikt nie strzela do
Ukraińców z karabinów – podstawową bronią jest katolicka
kultura narodowa”. (s. 402) „W
stosunku do Ukraińców, Żydów i
członków innych narodów uznanych za Obcych katolicka kultura
Polaków zaowocowała ideologią
narodowej demokracji – polskim
odpowiednikiem nazizmu.” (s.
493) „W 1919 r. II RP zlikwidowała Zachodnioukraińską Republikę Ludową, której utrzymanie
się jako niepodległego państwa
mogło stanowić gwarancję niedopuszczenia do Wielkiego Głodu w Ukraińskiej SRR. /.../ Z
tego względu II RP ponosi część
odpowiedzialności za to, że w
latach 30. XX w. doszło do ukraińskiej Zagłady.” (s. 494 – 495)
„Po wojnie swe rządy narzucili
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komuniści, jednak katolicki narodowodemokratyczny determinant
kulturowy w kwestii ukraińskiej
doprowadził Polaków do wyrażenia zgody na komunizm (pod
tym samym wpływem w latach
okupacji zaakceptowali nazizm
dokonujący Zagłady Żydów).”
(s. 495) „Instytucja Kościoła
polskiego była zatem głębokim
czynnikiem sprawczym Zagłady
Ukraińców dokonanej przez komunistów działających bezpiecznie w ramach jego zachęty i przyzwolenia.” (s. 495 – 496)

Abriszewski stwierdził, że skoro „ANT nie uznaje podziału na
mikro- i makrospołeczne [...] to
wszyscy [aktorzy] są ‘tego samego’ rozmiaru”, w związku z
czym nie należy określać żadnych
aktorów jako głównych (i w konsekwencji – żadnych jako drugorzędnych). Kwestia „wielkich aktorów”, jeśli występuje w ramach
ANT pojawia się tu jako kategoria zewnętrzna, czasami nawet
obiegowa (popularna), może być
jednocześnie przyjęta jako kolejny... równorzędny aktor.” (s. 19)

Takimi „tezami naukowymi” wypełnione jest każde zdanie ponad
500-stronicowej
historiografii
Huka. Inne jego publikacje posługują się podobną „metodologią badań”. Są to wypowiedzi
dyskwalifikujące nie tylko historyka, ale w ogóle humanistę. Pozwalają zanegować całość jego
opracowań historycznych i wątpić w obiektywność historyków
powołujących się na te opracowania.

Jest oczywiste, że w okresie od
września 1939 roku do września 1944 roku w Bieszczadach
byli inni „aktorzy/aktanci” niż
w okresie od października 1944
roku do zakończenia operacji
„Wisła” w 1947 roku. Przekładając z języka teorii na praktykę, w sposób nieco uproszczony - zdaniem Syrnyka inni byli
sprawcy i inne ofiary: w „trykutnyku bieszczadzkim” okupację
niemiecką zastąpiła okupacja
polska, natomiast ofiarami stali
się Ukraińcy. W tak wybiórczym
zastosowaniu teorii „aktora sieci” Ukraińcy mają nie występować jako sprawcy. Syrnyk pisze:
„W kontekście pracy, która ma
stanowić alternatywne spojrzenie na przeszłość/ teraźniejszość
opisywaną/porządkowaną dotąd
najczęściej według „klucza narodowego”, a więc takiego, który
ze swej istoty generuje super-aktora/ofiarę (czyli naród), problemowi temu (równości aktantów)
należy poświęcić nieco więcej
uwagi.” (s. 19) Czy rzeczywiście
jest to „alternatywne spojrzenie”
bez „klucza narodowego”? Autor
zdaje sobie sprawę, że obiektywnie nie jest to możliwe, chyba,
że zastosuje się odpowiednią
„metodologię badawczą”: „Zakwestionowanie
ontologicznej
wartości używanych kategorii
nie było najtrudniejszym etapem
moich poszukiwań. O wiele więcej kłopotów przysporzyło znalezienie względnie stabilnego
punktu oparcia. Inspiracji w tym
poszukiwaniu dostarczyły – paradoksalnie – współczesne nurty historiografii nieklasycznej,
odwołujące się do filozofii postmodernistycznej (oczywiście nie
w jej najbardziej prymitywnych
odczytaniach). Zacząłem ponadto przyglądać się hermeneutyce,
która natchnęła mnie swoim „żywiołem rozumienia”. Dzięki temu
mogę śmielej powtórzyć za Geertzem, że „nie trzeba koniecznie
wszystkiego wiedzieć, by móc cokolwiek zrozumieć” (co przy okazji uzupełnia wcześniejszy wywód
dotyczących bazy źródłowej). (s.
20) Po prostu więc pewne źródła
należy pominąć lub je zanegować.

Prof. Syrnyk stwierdza: „Bardzo
ważne były dla mnie wspomnienia świadków zdarzeń. Publikacji je zawierających jest sporo,
przede wszystkim w języku ukraińskim, ale także w języku polskim. Wspomnienia spisywane
były w różnym czasie, niektóre z
nich (choć rzadko) już w latach
40., inne w znacznym oddaleniu
czasowym od wydarzeń, do których się odnosiły. Wspomnienia
z reguły zawierają szereg skażeń,
błędów, nadinterpretacji. Z tej
też racji bywają deprecjonowane
przez klasyczną historiografię.
Niesłusznie.” (s. 16)
Dlatego też chętnie i często powołuje się na świadków ukraińskich, z reguły „działaczy narodowych”, najczęściej nie podając
ich przynależności do OUN lub
UPA. Relacji polskich świadków
praktycznie nie zamieszcza, chociaż „publikacji je zawierających
jest sporo”.
Syrnyk pisze: „Koncentrując
się na ludziach i możliwościach
zaimplementowania do własnej, hybrydycznej i eklektycznej metody, tego, co nieklasyczna historiografia ma – w moim
przekonaniu – najlepszego do
zaoferowania, skierowałem swoją uwagę na dwa obszary. Pierwszym była potrzeba znalezienia w
miarę neutralnego określenia dla
przedmiotu badań, kośćca jego
„anatomii”. Dostarczyła mi tego
teoria „aktora-sieci” Bruno Latoura (ANT). W ślad za przyjętym
modelem musiały pójść, oparte
na ogólnych przesłankach, pytania dotyczące antropologicznie
postrzeganych relacji łączących
aktantów sieci – początkowo tylko relacji władzy, z czasem także
relacji przetrwania. Prezentowane w pracy podejście umiejscowić można byłoby poniekąd
w nurcie autoetnograficznym, a
ściślej w ramach autoetnografii
analitycznej”. (s. 18) „Kim są i
jacy są aktorzy/aktanci? Doprecyzowując to pojęcie Krzysztof

Syrnyk pisze: „Odnosząc się do
teorii ANT utworzyłem początkowo zbiór, czy katalog aktorów/
aktantów oraz zbiór rodzajów relacji z udziałem tychże aktorów.
Mimo, że teoria Latoura przestrzega przed hierarchizowaniem
aktantów, trudno było zakwestionować sprawczość człowieka

w opisywanych wydarzeniach i
nieodzowność istnienia miejsca,
w którym człowiek funkcjonuje.
Z opisanych wcześniej powodów,
starałem się natomiast odrzucić nawykowe odwoływanie się
do narodowych super-aktorów:
Polaków i Ukraińców (choć nie
zawsze było to możliwe). W ich
miejsce pojawili się aktanci mający realne odniesienie do materiału źródłowego: konkretne
osoby, mieszkańcy określonych
miejscowości, członkowie zdefiniowanych, widocznych zbiorowości i grup – w tym określonych
wspólnot kościelnych, funkcjonariusze Ukrainische Hilfspolizei,
milicjanci, ormowcy, partyzanci UPA, partyzanci/dywersanci
sowieccy, partyzanci AK, NSZ,
NOW, członkowie bojówek SB-OUN, członkowie samoobron,
m.in. SKW (Samoobronni Kuszczowi Widdiły, oddziały samoobrony ukraińskiej), żołnierze
Armii Czerwonej, żołnierze Wojska Polskiego/WOP/KBW, żołnierze NKWD, żołnierze Wehrmachtu, żołnierze SS „Galizien”,
funkcjonariusze Gestapo, funkcjonariusze UB, członkowie nieformalnych grup kryminalnych
itd.” (s. 21 – 22)
Niestety, z książki nie dowiemy
się niczego konkretnego ani o
Ukrainische Hilfspolizei (wykaz
posterunków, obsada, działalność), ani o Milicji Obywatelskiej, UPA, AK, NSZ, NOW,
SB-OUN, SKW, SS „Galizien”,
itd. Jest to „zbiór, czy katalog
aktorów/ aktantów oraz zbiór rodzajów relacji z udziałem tychże
aktorów” bez większego znaczenia?
Syrnyk: „Jeśli opisywane w pracy wydarzenia trwały trzy lata, to
– zgodnie z jednym z możliwych
wariantów historiografii klasycznej – można byłoby powiedzieć,
że tyle czasu potrzebowały na
nowo uformowane władze polskie, funkcjonujące w określonych kontekstach, do „ostatecznego” rozwiązania kwestii ukraińskiej; że dokonano tego drogą
wysiedlenia ok. 494 tys. osób
poza obszar państwa polskiego
i rozproszenia ok. 150 tys. osób
w granicach nowej Polski; że w
latach 1944 - 1947 na zachód od
linii Curzona, na terenach „mieszanych etnicznie” straciło życie
ok. 20 tys. obywateli polskich,
tysiące osób zostało czasowo zatrzymanych, aresztowanych lub
skazanych na kary pozbawienia
wolności. Natomiast w przypadku odwoływania się do teorii
ANT można powiedzieć, że w
ciągu relatywnie krótkiego czasu dokonane zostało radykalne
przekształcenie sieci aktantów-relacji. Entropia jest z jednej
strony miarą tej zmiany, rozpadu
dotychczasowej sieci, dającego
impuls do powstania nowej sieci,
albo wskaźnikiem zmiany „tożsamości” sieci. Naturalne procesy
(urodzin, śmierci, zjawiska kulturowe, w tym nawet ujęte w pewnych określonych granicach procesy polityczne) przekształcają
ową tożsamość w sposób ciągły

ale niewidoczny z perspektywy
życia człowieka. Konflikt zbrojny
i wysiedlenia spowodowały, że
zmiana tożsamości sieci nastąpiła gwałtownie.” (s. 23)
Te „wydarzenia” w Bieszczadach nie trwały „trzy lata”, ale lat
osiem (1939 – 1947). Najkrócej
trwały na Wołyniu, bo lat sześć
(1939 – 1945) i tutaj wystarczyły
one do „ostatecznego” rozwiązania kwestii polskiej. W Małopolsce Wschodniej trwało to lat
siedem (1939 – 1946). J. Kochanowski podaje, że w latach 1944
–1946 z Ukrainy przesiedlonych
zostało 787 524 osób, natomiast
E. Misiło, że 787 674 osoby, w
tym 742 457 Polaków i 33 105
Żydów. Z terenów USRR uciekło
lub zostało wysiedlonych około
1.167.453 osób ludności polskiej
(ok. 425 tysięcy uciekinierów do
lipca 1944 roku oraz 742.453 osoby wysiedlone od sierpnia 1944
roku do sierpnia 1946 roku). Do
USRR wysiedlono 482.661 osób
ludności ukraińskiej – co nie
do końca jest zgodne z prawdą,
ponieważ w tej liczbie byli Polacy (wyznania greckokatolickiego lub prawosławnego) oraz
rodziny mieszane i łemkowskie
nie identyfikujące się wówczas
z narodowością ukraińską. Ale
także ci, którzy czuli się nadal
„Rusinami” i nie chcieli stać się
„Ukraińcami”. Na łączną liczbę 1.650.114 osób przesiedlanej
wzajemnie ludności pomiędzy
Polską a Ukrainą (1.167.453 polskiej oraz 482.661 ukraińskiej) –
tylko 29,13 proc. stanowiła ludność ukraińska, natomiast 70,87
proc. ludność polska. Podczas
operacji „Wisła” (kwiecień – lipiec 1947 r.) przesiedlono ok.
140 000 ludności na Ziemie Odzyskane. W tej liczbie jest jednak
kilkaset rodzin polskich, kilka tysięcy rodzin polsko-ukraińskich
oraz kilkanaście tysięcy rodzin
łemkowskich. W opracowaniach
przyjmuje się jednak kłamliwą
tezę, że była to wyłącznie ludność ukraińska. Część Łemków
do dzisiaj nie identyfikuje się z
narodowością ukraińską. Brak
jest jednak danych dotyczących
faktycznej identyfikacji narodowościowej osób przesiedlanych
w Polsce, stąd wciąż posługujemy się zafałszowaną statystyką.
Razem przesiedlenia dotknęły
662 661 osób ludności uznanej za
ukraińską, co stanowi 38,30 proc.
wszystkich przesiedleń polsko-ukraińskich. Spośród przesiedlanej ludności ukraińskiej 21,12
proc. pozostało w Polsce, czyli
co piąta osoba. Na Ukrainie nie
pozostała nawet co setna osoba
narodowości polskiej. Rzeczywiście więc „w przypadku odwoływania się do teorii ANT można
powiedzieć, że w ciągu relatywnie krótkiego czasu dokonane zostało radykalne przekształcenie
sieci aktantów-relacji.”
Syrnyk pisze: „Fizyczna eliminacja przedstawicieli inteligencji
ukraińskiej w okresie II wojny
światowej (w ramach znacznie
szerszej akcji skierowanej przeciwko funkcjonariuszom niemiec-
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kim i kolaborantom pod kryptonimem „Kośba”) tworzyła nową
sytuację, w której ograniczona
była możliwość zawarcia jakiegokolwiek porozumienia, czy
kompromisu. Podobnie napad
UPA na Polaków w Baligrodzie
w sierpniu 1944 r. wzbudził u co
najmniej kilkuset osób, bliskich
i znajomych zamordowanych zupełnie nowy sposób oceny otaczającej rzeczywistości.” (s. 27)
Wikipedia podaje: „Akcja Kośba – kryptonim operacji prowadzonych wiosną i latem 1944 na
terenie okupowanej Polski przez
oddziały Armii Krajowej. Akcja
wymierzona była w niemieckich funkcjonariuszy oraz ich
polskich kolaborantów, miała za
zadanie eliminację oraz zastraszenie najbardziej niebezpiecznych dla podziemia nazistów
oraz ich pomocników”. Wyroki
kary śmierci były wydawane
i zatwierdzane w imieniu Polski Podziemnej na konfidentach
gestapo i kolaborantach współpracujących z Niemcami przez
WSS (Wojskowe Sądy Specjalne) i CSS (Cywilne Sądy Specjalne). Syrnyk nie podał źródeł
na postawie których postawił
tezę, że „przedstawiciele inteligencji ukraińskiej w okresie II
wojny światowej” tak masowo
byli konfidentami gestapo i kolaborantami współpracującymi
z Niemcami, iż w wyniku akcji
„Kośba” nastąpiła ich „fizyczna eliminacja”. Andrzej Brygidyn w książce Kryptonim „San”
(Sanok 1992) na s. 221 podaje:
„W sanockim Obwodzie AK tragiczne konsekwencje „wsypy”
i powtarzające się co jakiś czas
aresztowania członków konspiracji spowodowały, że akcje likwidacyjne noszące kryptonim
„Kośba” rozpoczęto realizować
z konsekwencją w pierwszej połowie 1943 r. i właściwie prowadzono aż do lipca 1944 r. W ich
wyniku wykonano 7 wyroków
śmierci”. Zastrzelonych zostało 5
Polaków i 2 Ukraińców. Sanocki
Obwód AK obejmował powiat
leski i sanocki. Dziwi więc „naukowa teza” Syrnyka, że wyrok
wykonany na dwóch Ukraińcach
wyeliminował w trójkącie bieszczadzkim przedstawicieli inteligencji ukraińskiej. Jeden z nich
był mieszkańcem Sanoka, drugi
to Włodzimierz Mazur, wójt w
gminie Bukowsko w powiecie
sanockim.
Powstanie struktur sądownictwa
AK na podstawie sprecyzowanych zasad formalnych oraz
oparcie orzecznictwa na przedstawicielach
przedwojennego
wymiaru sprawiedliwości walnie przyczyniło się do ochrony
organizacji przed działaniami
okupanta,jak i przed wzrastającą w czasie wojny plagą przestępczości pospolitej oraz do
sprawnego i wnikliwego rozpoznawania spraw i skutecznego
działania sądownictwa. Władze
podziemne zarządzały szereg akcji mających na celu likwidację
wyjątkowo szkodliwych funkcjonariuszy aparatu hitlerowskiego
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oraz konfidentów, kolaborantów
i zdrajców. Najsłynniejszymi akcjami były: „C” („Czyszczenie”),
„Kośba”, „Główki”, „Topiel”.
Szacuje się, że trzy sądy podziemne działające w Warszawie
(KG, obszaru i okręgu AK) wydały łącznie 350 wyroków śmierci, wojskowe sądy w Krakowie
i Rzeszowie ok. 100, wileński
zaledwie kilkadziesiąt, WSS
okręgu lubelskiego rozpoznał ok.
400 spraw. Wyroków wykonano mniej niż połowę. Najwięcej
zlikwidowano Niemców i Polaków (w tym szmalcowników).
Pomimo powszechnej kolaboracji Ukraińców z okupantem niemieckim zlikwidowanych zostało
spośród nich tylko około 50 najgroźniejszych agentów, najwięcej na Lubelszczyźnie. Przykłady. Żołnierz AK Jan Turzyniecki
„Mogiłka” w grudniu 1942 roku
uczestniczył przy wykonaniu wyroku na Dymitrze Byku, ukraińskim nacjonaliście. Z rozkazu
wykonał też wyrok śmierci na
szczególnie szkodzącym Polakom
Włodzimierzu Dołynce, Ukraińcu, wójcie gm. Majdan Sopocki”
(Zofia Leszczyńska: Ginę za to
co najbardziej człowiek ukochać
może. Część II. Lublin 2003, s.
459). W Lubartowie dyrektorem szpitala był lek. Eustachy
Burke, nacjonalista ukraiński,
agent gestapo. „Zdarzało się, że
w czasie okupacji niemieckiej
ranni partyzanci, którzy nieświadomie trafiali do tego szpitala
byli natychmiast wydawani w
ręce niemieckich służb bezpieczeństwa”. (Stanisław Misztal:
Zdarzyło się na Lubelszczyźnie.
Gdańsk 2010, s. 274). „On to,
wraz z Niemcami i Ukraińcami
z Bolechowic odziany w mundur
niemiecki w 1942 r. brał udział w
gromieniu Polaków we wsi Rudka Kijańska. Takich wyczynów
zaliczył wiele, o czym pisze w
swoich wspomnieniach Tadeusz
Laszczka „Orlik” – komendant
OS w rejonie VI BCh Ludwin –
Łęczna.” (F. Kusyk: Z konspiracji w Lubartowskiem. Warszawa
1982, s. 169). „Jednoznaczny
agent niemiecki Burke, człowiek
o głębokich przekonaniach nacjonalisty i faszysty w stosunku
do personelu szpitalnego podkreślał, że szybko przyjdzie czas, iż
w wolnej Ukrainie on pokaże, co
potrafi. Łajdacka postawa tego
człowieka, krzywdy jakie wyrządzał Polakom, donoszenie Niemcom kto kim jest, zasługują na
potępienie. Pracując w Lubartowie przez wiele lat poznał dobrze
wielu mieszkańców tego miasta
i okolic. Wyselekcjonowanych
przez siebie polskich patriotów
wskazywał niemieckim służbom
specjalnym, w następstwie czego byli aresztowani i skazywani
na śmierć.” (S. Misztal, s. 304
– 305). Otrzymał wyrok śmierci
i został zastrzelony przez partyzantów na ulicy w Lubartowie 1
września 1943 roku.
Zapewne Syrnyk zliczył wszystkie wyroki śmierci wykonane
na obywatelach polskich narodowości ukraińskiej, konfiden-
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tach gestapo, z całego okresu II
wojny światowej, a ich ilość na
terytorium okupowanej Polski
wykorzystał do porównania z
zamordowaniem przez UPA 42
Polaków w Baligrodzie, w ciągu
jednego napadu 8 sierpnia 1944
roku. Zdrajców, którzy przyczynili się do aresztowania i śmierci,
po wcześniejszych okrutnych torturach, co najmniej kilkuset polskich działaczy niepodległościowych oraz partyzantów, zrównał
z mordem dokonanym przez bandę UPA na cywilnych mieszkańcach miasteczka, posługującą się
listą proskrypcyjną opracowaną
przez lokalnych działaczy OUN
w miejscowej cerkwi. Taka „metodologia badań” to według Syrnyka „przełom etyczny w historiografii”. Czym się on różni od
„przełomów” historiografii nazistowskiej III Rzeszy lub marksistowskiej z okresu stalinizmu?
Na pewno nie powoływały się
one na teorię „aktora-sieci” Bruno Latoura (ANT). Opierały się
na innych filarach naukowych.
Cel był ten sam, choć inni byli
aktorzy/aktanci.
Syrnyk pisze: „Uwzględniając
powyższe uwagi, zestawiając je z
możliwościami dostarczonymi w
trakcie kwerendy źródłowej, ale
także z koniecznością trzymania
się tematu badawczego, uznałem, że węzłami odkształcenia
opisywanej sieci, na które należy w sposób szczególny zwrócić
uwagę są: a) przejście frontu
(czerwiec–wrzesień 1944 r.); b)
przybycie Wojska Polskiego na
teren powiatu (połowa 1945 r.);
c) zakończenie przesiedleń do
ZSRS (czerwiec 1945 r.); d) akcja
„Wisła” (kwiecień–lipiec 1947
r.). Węzły odpowiadają poszczególnym poziomom entropii dotychczasowej sieci i tworzenia
sieci nowej.” (s. 27)
Dlaczego
Syrnyk
„przełom
etyczny w historiografii” datuje od przejścia frontu (wrzesień
1944 r.)? Żadnego „przełomu”
nie było 1 września 1939 roku?
Nie było go też 22 czerwca 1941
roku, gdy to tereny po lewej stronie Sanu, zajęły wojska niemieckie? Taki „przełom etyczny w historiografii” jest zaprzeczeniem
i etyki i historiografii. Jest natomiast klasycznym przykładem
propagandy. Jest to więc „przełom nieetyczny”.
Syrnyk pisze: „Przeszłości nie
zmieni i nie odda żaden historyk
i żadne napisane na jej temat
słowo. Praca, którą podejmuje
historyk służy w pierwszej kolejności jemu samemu, a dalej
każdemu, kto zapozna się z jego
poglądami. Na miano historyków nie zasługują wszak ci, dla
których mówienie, czy pisanie o
przeszłości stanowi jedynie koniunkturalny instrument służący
celom pozanaukowym. Celem
historyka jest Prawda, nie zaś
zdobycie uznania, rozgłosu, władzy. Użyteczność pracy historyka
weryfikowana jest tym, czy będzie
on potrafił wydobytą z historycznych przekazów wiedzę przeka-

zać współczesnym, czy wiedza
ta będzie dla współczesnych
użyteczna, czy przed czymś ich i
siebie uchroni, czemuś zapobiegnie.” (s. 27) Jest niezrozumiałe, dlaczego Syrnyk nie stosuje
tych zasad, chociaż o nich pisze!
Przecież przeszłości nie zmieni.
Komu, poza nim, służyć ma ta
praca? Jakich „współczesnych”
i przed czym ma ich „i siebie”
uchronić, czemu ma zapobiec?
„Celem historyka jest Prawda”,
ale są tacy, którzy stosują metodologię etyczną zaczerpniętą od
Piłata i stawiają pytanie: ”Cóż to
jest Prawda?” I sądzą, że da się Ją
ukrzyżować!
Syrnyk pisze: „Spróbuję w tym
miejscu wytłumaczyć, jak w kontekście wydarzeń, które przetoczyły się przez powiat leski w latach 1944 – 1947 rozumiem pojęcie władzy i dlaczego analizując
je odwołuję się jednocześnie do
kategorii przetrwania.” (s. 27)
Zrozumienie „wydarzeń, które
przetoczyły się przez powiat leski” z pominięciem lat 1939 –
1944 nie jest możliwe.
Historyk niemiecki może napisać książkę historiograficzną
dotyczącą np. Prus Wschodnich
1944 – 1945, posługując się teorią ANT, ale pomijając okres lat
1939-1943 nie będzie można zrozumieć właściwego „kontekstu
wydarzeń”.
Syrnyk pisze: „Praca składa
się z pięciu rozdziałów, które
odnoszą się do wspomnianych
węzłów trajektorii. W rozdziale
pierwszym pokonano najdłuższy
odcinek historii, bo rozpoczyna
go kilka zdań o czasach, gdy w
Bieszczadach nie było jeszcze ludzi, a kończy rok 1944. Stąd też
najwięcej w tym właśnie rozdziale spostrzeżeń ogólnych dotyczących kształtowania się struktury osadniczej, ewolucji władzy,
rozwoju gospodarczego regionu
itp. Rozdział drugi stanowi zapowiedź destrukcji sieci, która dokonała się na przestrzeni lat 1944
- 1947. Opisane w nim zdarzenia
toczyły się w szczególnych okolicznościach – zbliżającego frontu wojny. Rozdział ten obejmuje
zasadniczo zaledwie kilka miesięcy od marca do września 1944
r., ale były to miesiące nasycone
niezwykle dużą liczbą dramatycznych wydarzeń. Stały się one jednym z zasadniczych kontekstów
dla dalszej historii. Rozdział
trzeci dotyczy pierwszego okresu
funkcjonowania władzy ludowej
na terenie Bieszczadów, a w zasadzie prób jej tu zainstalowania.
W związku z opanowaniem części
terenu powiatu leskiego przez
ośrodek władzy ukraińskiej, panowała tu zasadniczo dwuwładza, rodzaj anarchii. Stąd też nieco sarkastyczny tytuł rozdziału.
Czwarty rozdział obejmuje okres
totalnej depopulacji Bieszczadów. Trwał on od pojawienia się
na tym terenie oddziałów Wojska
Polskiego (połowa 1945 r.) do
zakończenia akcji „Wisła”. W
przeciwieństwie do dotychcza-

sowej praktyki, wysiedlenia do
ZSRS i wysiedlenia związane z
akcją „Wisła” traktowane są w
niniejszej pracy jako jeden ciąg
zdarzeń. Ostatni rozdział dotyczy zjawisk mających miejsce po
1947 r., narodzin nowej, a w zasadzie nowych sieci relacji, które
powstały na bazie tej, istniejącej
w Bieszczadach do 1947 r. Jest w
nim również podjęta nowatorska
próba analizy antropologicznej
przedstawionego w książce zagadnienia.” (s. 32 – 33)
Syrnyk zamieszcza także „Listę podziękowań”. Pisze: „W
pierwszej kolejności słowa podziękowania kieruję na ręce prof.
Jana Pisulińskiego. Za rady i
wnikliwe uwagi dziękuję ponadto prof. Ewie Domańskiej, prof.
Mariuszowi Mazurowi, Markowi
Syrnykowi, Zygmuntowi Śliwie i
Bohdanowi Hukowi. Pomocnych
wskazówek udzielił mi Artur Brożyniak z oddziału IPN w Rzeszowie oraz dr Magdalena Semczyszyn z oddziału IPN w Szczecinie.
Pamiętam także o życzliwości
prof. Roberta Klementowskiego
z oddziału IPN we Wrocławiu i
prof. Mirosława Szumiły. Podziękowania należą się ponadto dr.
Pawłowi Piotrowskiemu z Wojskowego Biura Historycznego,
Bożenie Czuryk, Bożenie Pyznarskiej, Natalii Klasztornej, Adamowi Sabikowi oraz studentom
etnologii i antropologii kulturowej z Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczącym w badaniach
terenowych prowadzonych na
terenie powiatu leskiego w latach
2014 – 2015.” (s. 33 – 34)
W rozdziale pierwszym, który
„rozpoczyna kilka zdań o czasach, gdy w Bieszczadach nie było
jeszcze ludzi, a kończy rok 1944”
prof. Syrnyk nawet nie wymienia
ruskiej kroniki mnicha Nestora.
Ona powinna być podstawą do
snucia wniosków w myśl teorii „aktora-sieci” Bruno Latoura
(ANT). Jej nieznajomość prowadzi do stawiania fałszywych
tez, jej celowe pomijanie służy
stawianiu kłamliwych wniosków.
Nestor, mnich z monasteru pieczerkiego (ok. 1050 r. - 1114 r.)
w swojej kronice (latopisie) Powieść minionych lat (Повѣсть
времяньныхъ лѣтъ), napisanej
ok. 1113 r. podaje: „Roku 6489
[981]. Poszedł Włodzimierz ku
Lachom i zajął grody ich: Przemyśl, Czerwień i inne grody,
które do dziś dnia są pod Rusią.
Tegoż roku i Wiatyczów zwyciężył
i nałożył na nich dań od pługa,
jaką i ojciec jego brał.”
Gdy w wyniku zatargów dynastycznych na Rusi od władzy
usunięto księcia Świętopełka,
a jego żona, która była córką
Bolesława Chrobrego, została
uwięziona, w 1013 roku Chrobry
ruszył na pomoc zięciowi. Kijów poddał się Chrobremu, który
oddał władzę sprzymierzonemu
księciu, co jednak nie zakończyło wewnętrznych walk na Rusi.
W 1017 roku, gdy Chrobry toczył wojnę z najazdem niemiec-
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kim, Rusini po wodzą Jarosława
Mądrego najeżdżali ziemie polskie, grabiąc je i paląc grody. W
1018 roku, po podpisaniu pokoju
polsko-niemieckiego w Budziszynie, Chrobry zorganizował
wyprawę, aby przywrócić na tron
kijowski swego zięcia Świętopełka. Po zwycięstwie 22 lipca
nad Bugiem, 14 sierpnia 1018
r., po krótkim oblężeniu miasto
zostało zdobyte. Podanie polskie
mówi, że Chrobry wjeżdżając do
Kijowa uderzył w Złote Wrota
mieczem, który się wyszczerbił.
Jedną z kijowskich zdobyczy
Chrobrego była siostra Jarosława Mądrego Przedsława, o której rękę wcześniej bezskutecznie
zabiegał. W drodze powrotnej
przyłączył utracone w 981 Grody
Czerwieńskie. Świętopełk jednak
nie utrzymał się na tronie, zrzucił
go Jarosław Mądry. Świętopełk
został wygnany z Rusi i poprosił
o ponowną pomoc swojego teścia
Bolesława Chrobrego, który mu
już jej nie udzielił, gdyż dwukrotne zrzucenie Świętopełka z
tronu świadczyło o jego nieudolności. Chrobry poparł Jarosława
Mądrego jako władcę i podpisał
z nim pakt o nieagresji. Uprowadzenie Przedsławy do Polski
przez Chrobrego potwierdzają
także latopisy ruskie oraz niemiecki kronikarz Thietmar. Ten
ostatni pisał:, że Bolesław proponował Jarosławowi wymianę
jeńców, w myśl której w zamian
za Przedsławę domagał się uwolnienia swojej córki, żony Świętopełka. Wymiana ta nie doszła
jednak do skutku. Nie na długo
Grody Czerwienne powróciły do
„Lachów”. Jak pisze dalej mnich
Nestor: „Roku 6539 [1031]. Jarosław i Mścisław zebrali wojów
mnogich, poszli na Lachów, i
zajęli grody czerwieńskie znowu, i spustoszyli ziemię łącką,
i mnóstwo Lachów przywiedli,
i rozdzielili ich. Jarosław osadził swoich nad Rosią” ( Nestor:
Powieść minionych lat, tłum.
F. Sielicki, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999; za: https://
ariets.files.wordpress.com/.../
nestor-powiesc-minionych-lat-pol.pd.). Już więc w 1031 roku,
po następnym zaborczym najeździe Rusinów, ziemie te zostały
ograbione, spustoszone, ludność
lachicka uprowadzona, a Grody
Czerwieńskie znów trafiły po
okupację rusińską. W roku 1240
Tatarzy zdobyli i doszczętnie
zniszczyli Kijów, w 1261 roku
namiestnik tatarski kazał Rusinom spalić grody. W tym czasie
przyszedł kres i na grody Czerwieńskie. Ziemie Rusi Kijowskiej podbili Litwini dochodząc
aż do Morza Czarnego. Litwini
wkroczyli na tereny praktycznie
opustoszałe po najazdach tatarskich, zapewne uprzedzając tym
zamiary Moskwy. To w wyniku
praw do dziedziczenia Rusi Halickiej ze Lwowem prawowity
spadkobierca Kazimierz Wielki
przyłączył je do Polski. Przyłączył po zwycięskiej walce z Litwinami, a nie Rusinami. W 1387
roku królowa Jadwiga przyłączyła należną jej dziedzicznie od
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Węgier Ruś Czerwoną, usuwając
węgierskich urzędników.
Dla samostijnenj Ukrainy lepiej
byłoby, gdyby faszyści ukraińscy nie wyciągali argumentu
„etniczności Zakerzonia”, gdyż
jest to zwykłe kłamstwo. Poza
tym wówczas nie istniało w rozumieniu obecnym pojęcie „narodowości”, czy „państwowości”
danych terenów. Były natomiast
„ziemie rodowe”, czy też „ziemie
księstwa” oraz sprawy ich dziedziczenia.
4 listopada 1918 roku w Wisłoku
Wielkim miejscowy proboszcz
greckokatolicki, o. Pantelejmon
Szpylka, zwołał wiec, na którym uchwalono powstanie tzw.
Republiki Komańczańskiej, (Komanieckiej), zamiar przyłączenia
jej do
Zachodnioukraińskiej
Republiki Ludowej i utworzenie
milicji, na zasadzie pospolitego
ruszenia. Każde gospodarstwo
miało dać 1 mężczyznę, a dla
utrzymania tej formacji nałożono podatek na Żydów. Na czele
policji porządkowej stanął Andrij
Kyr, były oficer armii austro-węgierskiej, Ukrainiec z Komańczy.
W tym czasie w 35 wsiach Republiki Komanieckiej ukonstytuowały się nowe rady wiejskie.
W szkołach wprowadzona została obowiązkowa nauka w języku ukraińskim. Przewodniczący
Powiatowej Ukraińskiej Rady
Narodowej ks. P. Szpylka i szef
Ukraińskiego Komisariatu Okręgowego Hryhorij Sudomyr po
dwóch posiedzeniach w Wisłoku
trzecie posiedzenie przenieśli w
grudniu 1918 r. do Komańczy. Do
Budapesztu udała się delegacja,
która zdołała zjednać do obrony
komanieckiej enklawy ZUNR 12
podoficerów byłej armii austro-węgierskiej. Jeden z nich został
komendantem posterunku policji
ukraińskiej w Komańczy.
22 stycznia 1919 roku ruszyła
polska ofensywa przeciw Komańczy i Baligrodowi. Była to
operacja bardziej policyjno-represyjna, niż wojskowa; wzięło
w niej udział po stronie polskiej
około 300 ludzi. Z początku
praktycznie nie napotkano oporu. W Wisłoku w ogóle nie doszło do starcia, a o. Szpylka dał
się łatwo aresztować. Dopiero w
Komańczy doszło do walki. Po
opanowaniu wsi przez Polaków,
rozproszeni Ukraińcy zebrali się
na grzbiecie Sokolisk. Było ich
około 350, z których 120 miało
karabiny, pozostali - widły, kosy
i siekiery. Po przybyciu pociągu
z Sanoka z oddziałem wojsk polskich, oddział ukraiński rozbiegł
się w panice. Przybyły pociągiem
oddział polski rozpoczął represyjne palenie zagród we wsi. Na
widok pożarów milicjanci z Komańczy pobiegli ratować swój
dobytek, a osamotnieni prełuczanie przerwali walkę i nie niepokojeni wycofali się przez Osławicę do swej wsi. Następnego dnia
Polacy bez oporu obsadzili Łupków i stację graniczną - główny
cel operacji, a dopiero piątego
dnia po zajęciu Komańczy, wkro-
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czyli do Prełuk. Po serii aresztowań i niezbyt istotnych potyczkach, „Republika Komaniecka”
przestała istnieć.
3 lutego 1919 r. do Maniowa
przybył z Cisnej czterdziestoosobowy oddział ukraiński, który
rozpoczął w okolicznych wsiach
pobór do armii ukraińskiej, jednak zakończył się on niepowodzeniem. Mieszkańcy Woli
Michowej stawili nawet czynny
opór, którym kierował proboszcz
greckokatolicki. Po nieudanym
ataku na polski posterunek w
Łupkowie większość zmobilizowanych rozbiegła się do domów.
Następnego dnia oddział z Cisnej
zjawił się ponownie, w większej sile, aresztował proboszcza
Woli Michowej, a na noc stanął
w Maniowie. Tu został zaatakowany przez chłopów: żołnierzy
rozbrojono, ich dowódcę zabito
(był to st. sierżant Czołacz), a
jeńców wraz z bronią odstawiono do Łupkowa, wydając ich
w ręce polskie. „Ostanie ostre
starcie miało miejsce za Osławą, którą przekroczyli żołnierze
polscy zmierzający w kierunku
Prełuk. Drogę do wsi zagrodził
im oddział złożony w większości z prełuczan, którzy widząc
zachowanie wojska polskiego w
Komańczy nie chcieli dopuścić
do jego powtórzenia we wsi rodzinnej, jednak ulegli przewadze
sił polskich (po zdobyciu Prełuki częściowo zostały spalone).
Ukraińców z Komańczy, Prełuk,
Wisłoka i innych wsi spotkały
wtedy okrutne represje ze strony członków polskiej ekspedycji
kolonialnej, m.in. dokonano zabójstw, wycięto język jednemu z
żandarmów.” (https://www.apokryfruski.org/kultura/lemkowszczyzna/komancza/). Tadeusz Olszański: w artykule „Republika
Komańczańska” zamieszczonym
na portalu
https://www.apokryfruski.org/
wp-content/uploads/2010/11/
Olszanska_RepulikakomanczanskaPL.pdf , wymieniając ofiary
po obu stronach (bardzo nieliczne) nie wymienia tego faktu.
J. Syrnyk w „przypisach” (s. 46)
podaje: że dowódcy żandarmerii
w Komańczy, Szczurowskiemu,
Polacy wycięli język i zastrzelili. Powołuje się na książkę
Bohdana (Bogdana) Horbala,
który z kolei powołuje się na ks.
Pantelejmona Szpylkę. Bogdan
Horbal urodził się w 1965 r. w
Legnicy jako potomek ofiar akcji
„Wisła” deportowanych z Łemkowszczyzny. Studiował historię
na Uniwersytecie Wrocławskim,
gdzie obronił pracę doktorską
„Działalność polityczna Łemków
na Łemkowszczyźnie (19191921)”. Prawdopodobnie chodzi o wspomnienia o. Szpylki
„Wyzwolni zmahannia Schidnoji
Łemkiwszczyny w 1918 r.” (z
1967 r.). Tymczasem nie mógł on
być świadkiem tego zabójstwa,
gdy już 22 stycznia 1919 r. został
aresztowany przez Polaków, natomiast walka w Komańczy miała miejsce 27 stycznia. Ponadto

żadne inne źródło nie wymienia
Szczurowskiego, natomiast jako
dowódca żandarmerii podawany
jest Andrij Kyr z Komańczy - kupiec, były oficer austriacki. Jest
to więc raczej „bajka z tysiąca
dni i jednej nocy” zaadaptowana
na potrzeby „tysiąca dni i tysiąca nocy w powiecie leskim”. Ale
przecież Komańcza należała i należy do powiatu sanockiego. Taka
„naukowa precyzja” pozwalająca
manipulować zaliczanie lub pomijanie poszczególnych wsi do
powiatu leskiego może dotyczyć
około stu miejscowości i co najmniej kilkuset „weryfikowanych
ofiar”. Oczywiście tak „ciekawy”
przypadek Szczurowskiego Syrnyk zamieszcza także w książce
opisującej powiat sanocki: „Przemoc i chaos. Powiat sanocki i
okolice: sierpień 1944 – lipiec
1947 r. Analiza antropologiczno-historyczna” (Wrocław-Warszawa 2020, s. 115) podając, że
wspomnienia Szpylki opublikował ostatnio Bogdan Huk w
książce ”Trzy miesiące wolności.
Ukraińska Republika Komaniecka na Łemkowszczyźnie 1918 –
1919, Przemyśl 2019). Republika
Komaniecka nigdy nie miała w
nazwie „Ukraińska”, nigdy nie
było też Ukrainy na Łemkowszczyźnie.
J. Syrnyk tak skrupulatnie docierający do źródeł ukraińskich
i bezkrytycznie z nich korzystający nie ujawnia takiej dociekliwości w korzystaniu ze źródeł
polskich. „Gazeta Lwowska”
nr 57 z 9 marca 1919 r. podaje:
„Stwierdzono ponad wszelką
wątpliwość, że w czasie walk
grupy bryg. Minkiewicza w kierunku Łupkowa i Baligrodu chłopi strzelali zza chałup do naszych
oddziałów przyczem pojmanego
do niewoli kaprala Czownickiego
zmasakrowali i obcięli mu język,
zaś wachmistrza Śliwińskiego
obrabowali ze wszystkiego, sierpem odcięli mu kawałek języka i
pokaleczyli kolbami.” (Barbara
Wójcik: O pożytkach czytania
(cudzych) listów czyli wojenna
codzienność Ustrzyk Dolnych w
korespondencji Tekli i Stanisława Klagów”; w „Bieszczad” nr
23, 2019 – 2020, s. 187)
Podstawowym źródłem wiedzy
prof. Syrnyka jest ukraińska
gazeta „Diło” oraz publikacje
autorów ukraińskich o zdecydowanym a nawet radykalnym
nastawieniu nacjonalistycznym
i antypolskim. Sam Syrnyk nie
pozostaje zresztą za nimi w tyle.
Co ma wspólnego z powiatem
leskim z lat 1944 – 1947 stwierdzenie Syrnyka o wzmacnianiu
potencjału polskiego na ziemiach
wschodnich, „w tym działania o
charakterze quasi – kolonialnym
m.in. poprzez osadnictwo wojskowe”.
Jak wyglądała sytuacja własnościowa na Kijowszczyźnie i Bracławszczyźnie sto lat po unii lubelskiej, gdy te ziemie należące
wówczas do Litwy zostały włączone do Rzeczpospolitej Obojga
Narodów?

Ustalenia Henryka Litwina doprowadziły do definitywnego
uporządkowania listy właścicieli ziemskich Kijowszczyzny u schyłku czwartej dekady
XVII stulecia. Przeprowadzone
przez niego badania pozwalają
na stwierdzenie. że 16 wielkich
właścicieli ziemskich (posiadaczy majątków liczących ponad
500 dymów) skupiło w swoim
ręku 39 833 dymy. W tej grupie
majątkowej znalazło się tylko
trzech Polaków (Jan Zamoyski,
Jakub Sobieski i Stanisław Lubomirski), którzy posiadali łącznie 6828 dymów, czyli 17, 1%
wszystkich dóbr tej grupy majątkowej. Wśród 62 przedstawicieli
średniej własności (posiadacze
od 50 do 500 dymów) znalazło
się 16 Polaków, w rękach których
odnotowano 3634 dymy (28,6%
na ogólną liczbę 12 699 dymów
w tej grupie własności). Wśród
drobnych właścicieli ziemskich
(posiadaczy majątków liczących
do 50 dymów) według danych
rejestru z 1640 r, było 11 Polaków (11,8% zbiorowości liczącej
93 osoby), którzy posiadali majątki liczące 213 dymów (14% z
ogólnej liczby 1520 dymów). W
sumie więc, 30 polskich właścicieli ziemskich Kijowszczyzny
(17,5% całej, liczącej 171 osób
zbiorowości) posiadało w swoich
majątkach 10 675 dymów, czyli
19,75% wszystkich dóbr alodialnych, liczących ogółem 54 052
dymy. Trudno mówić o tłumnym
napływie polskiego ludu herbowego na ziemie naddnieprzańskie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w 1640 r. niemal
25% wszystkich dóbr dziedzicznych Kijowszczyzny znajdowała
się w dzierżawie lub też w zastawie.
Lista największych posiadaczy
ziemskich
Bracławszczyzny,
wyglądała następująco: Jerzy
książę Zbaraski - 19 283 dymy,
Władysław Dominik książę Zasławski - 8302 dymy, Adam Kalinowski - 5306 dymów, Tomasz
Zamoyski - 4581 dymów - przy
czym jest to suma dymów z dóbr
Tomasza i jego żony, Katarzyny
z Ostrogskich. Na sporządzonej
liście 14 największych właścicieli ziemskich województwa bracławskiego (posiadaczy ponad
500 dymów) znalazło się siedmioro Polaków (Adam Kalinowski, Tomasz Zamoyski, Halszka
Kalinowska, Stefan Chmielecki,
Stanisław Potocki. Anna Sieniawska i Mikołaj Sieniawski. W
rękach Polaków (przy pewnych
zastrzeżeniach co do kwalifikacji
„etnicznej” Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej oraz Anny Eufrozyny z Chodkiewiczów Sieniawskiej) znajdowało się jednak
zaledwie 16 346 dymów wobec
35 792 dymów odnotowanych
w dobrach panów „ruskich”. W
grupie średniej własności - posiadaczy od 50 do 500 dymów (46
osób) - Henryk Litwin odnalazł 8
Polaków, którzy władali dobrami
liczącymi w sumie 1552 dymy,
czyli 20,9% z ich ogólnej liczby wynoszącej 7424 dymy w tej
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kategorii majątkowej. H. Litwin
twierdzi, iż w rękach Polaków
skupiło się na Bracławszczyźnie
24,2% ogółu dziedzicznych majątków.
Koncentracja majątków w rękach
magnatów była w województwie
bracławskim znacznie większa niż na Kijowszczyźnie. 15
wielkich właścicieli ziemskich
(11.9% wszystkich ziemian) skupiło w swoim ręku 85,9% gospodarstw chłopskich w dobrach
dziedzicznych. Sam Jerzy Zbaraski posiadał blisko 32% dymów,
a trójka najbogatszych magnatów (poza Zbaraskim - Zasławski i Kalinowski) ponad połowę
(54%) alodiów województwa.
Szczegółowa analiza zachowanych rejestrów podatkowych
prowadzi więc do wniosku, iż
w drugiej ćwierci XVII w. polscy właściciele ziemscy stanowili na Ukrainie grupę już dość
liczną, ale pozostającą jednak
w zdecydowanej mniejszości
w stosunku do szlachty ruskiej.
Polska szlachta miała natomiast
przeważający udział w dzierżeniu zastawów i dzierżaw. Henryk
Litwin stwierdził, że ”Lach” na
Ukrainie był częściej „petentem”
lub klientem ruskiego magnata
niż „personatem i posesjonatem”. Analiza danych rejestru
poborowego z 1629 r. „nie potwierdza tezy o wzmożonej ekspansji szlachty polskiej na kresy
po unii lubelskiej”. „Do 1648 r.
magnateria polska zdobyła sobie
silną pozycję na Bracławszczyźnie. Kijowszczyzna pozostała zaś
domeną ruskich rodów możnowładczych.
Z innych ustaleń Henryka Litwina warta odnotowania jest
konstatacja, iż „wbrew utartym
poglądom, rozdawnictwo królewszczyzn epoki pounijnej w
niewielkim tylko stopniu kształtowało strukturę własności na
kresach”. Królewskie nadania
wielkich „pustyń” były zresztą nieliczne (10 przypadków w
latach 1581-1630), a tylko pięć
spośród nich przyczyniło się do
powstania wielkich latyfundiów
- Różyńskich, Żółkiewskich.
Wiśniowieckich, Kalinowskich
i Koniecpolskich. Niezmiernie
istotna wydaje się przy tym uwaga. iż dla wszystkich tych rodów
z wyjątkiem Żółkiewskich (i ich
spadkobierców - Daniłowiczów
i Sobieskich) ziemie otrzymane
od króla były tylko częścią zdobytych innymi sposobami majątków ukrainnych.
Dominacja magnaterii polskiej w
dzierżeniu starostw ukrainnych
w przededniu powstania Chmielnickiego wynikała m. in. z faktu,
że obrona kresów spoczywała
wówczas w znacznej mierze na
barkach pocztów magnackich. W
tym samym czasie, kiedy magnateria polska podejmuje ekspansję
na kresy, „panowie ruscy” opanowują znaczną liczbę dzierżaw
na ziemiach Korony w granicach sprzed 1569 r. i sięgają po
najwyższe urzędy małopolskie
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(kasztelania krakowska, województwo sandomierskie). Zjawiska te są potwierdzeniem faktu, że „możnowładztwo polskie
zrastało się z ruskim”. Ekspansję
ekonomiczną na ziemie polskie
(tak w zakresie królewszczyzn,
jak i dóbr dziedzicznych) podejmują przed 1648 r. najpotężniejsi
z kniaziów ruskich: Ostrogscy spadek po Tarnowskich, spadek
po Kostkach i Odrowążach oraz
zakupy. Zbarascy - dobra zakupne Pilica, Łodygowice i Końskowola, Wiśniowieccy - dobra spadkowe Załoźce, Kryłów i Czarny
Ostrów, Zasławscy - spadek po
Ostrogskich, ale i przejęcie Lubartowa po Firlejach. (Henryk
Litwin. Napływ szlachty polskiej
na Ukrainę 1569-1648, Wydawnictwo Naukowe Semper. Warszawa 2000). Rusini więc także
kolonizowali Koronę. Zarówno
Polacy (mieszkańcy Korony), jak
też Rusini i Litwini mieli takie
same prawa do nabywania (zakupu) ziemi, otrzymywania i wnoszenia posagu, przyjmowania w
dzierżawę. Takie samo „postępowanie kolonizacyjne” jest aktualnie powszechnym prawem.
Rzeczpospolitą (w tym Ruś/
Ukrainę) w tym czasie „kolonizowali” także Żydzi, Niemcy,
Ormianie, Holendrzy, Czesi oraz
przedstawiciele innych narodów.
Kolonizowanie powiatu leskiego
poprzez osadnictwo wojskowe
znane jest wyłącznie „uetycznionej” historiografii ukraińskiej, bo
ta zwykła nie miesza propagandy
z rzeczywistością.
„Kolonializm - polityka państw
rozwiniętych gospodarczo lub
militarnie polegająca na opanowaniu terytorium i utrzymaniu
w zależności politycznej i gospodarczej krajów słabo rozwiniętych, w celu osiągnięcia własnych korzyści; początki k. wiążą
się z wielkimi odkryciami geograficznymi przełomu XV/XVI w.,
kiedy to Hiszpania i Portugalia
podporządkowały sobie znaczne
obszary Ameryki Płd. i Środk.,
wybrzeża zach. Afryki i wyspy
Azji Płd.-wsch.; zniszczono wówczas m.in. cywilizację Majów, Azteków i Inków; XVI-XVIII w. gł.
mocarstwami kolonialnymi stają
się Anglia, Holandia, Belgia,
Francja, do których w XIX w. dołączają Rosja, Niemcy, Japonia,
Włochy, opanowując większość
obszaru Afryki i Azji; w początku
XX w. największe mocarstwo kolonialne W. Brytania zarządzała
terytorium wielkości 33 mln km2,
przy własnym obszarze rzędu
310 tys. km2, a należały do niej
m.in. Indie, Kanada, Australia,
Egipt; stan prawny k. sankcjonowany był dziesiątkami międzynar. Traktatów, a Liga Narodów
akceptowała 1920 fakt, iż z 1875
mln ludzi, zaludniających wówczas świat, dwie trzecie (1250
mln) żyło w koloniach; eksploatacja (niekiedy rabunkowa)
bogactw naturalnych, wyzysk
taniej siły roboczej, niszczenie
kultury i hamowanie naturalnego
rozwoju poszczególnych krajów
kolonialnych to główne cechy
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k., któremu czasem towarzyszyła
eksterminacja miejscowej ludności wzniecającej powstania
niepodległościowe.”
(https://
encyklopedia.interia.pl/nauki-spoleczne-humanistyka/news-kolonializm,nId,1968027#utm_
source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome ).
Gdyby ludność Afryki, obu Ameryk i Azji miała wówczas wybór,
niewątpliwie wybrałaby formę
„kolonializmu”
zastosowaną
przez Rzeczpospolitą Obojga
Narodów.
Po powstaniu styczniowym władze carskie skonfiskowały 1660
majątków szlacheckich, oddając
je na licytację lub obdarowując
nimi oficerów rosyjskich. Na
Polaków nałożono kontrybucje
w kwocie prawie 20 mln rubli
oraz podatki kilkakrotnie wyższe niż w Rosji. Skasowano 109
klasztorów, ich majątki przejęło
państwo rosyjskie a zakonników wywieziono. Zlikwidowano
wszystkie autonomiczne instytucje, wyrzucono z pracy 14 tysięcy polskich urzędników. Do
szkół wprowadzono język rosyjski i zakaz mówienia po polsku.
Nazwę „Królestwo Polskie” zamieniono na „Priwislenje”. Przynajmniej w bardzo ograniczonym
z różnych powodów prawnych
tę bandycką kradzież dokonaną
przez władze carską próbowała
zrekompensować Ustawa z dnia
17 grudnia 1920 r. o przejęciu na
własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, 1921,
nr 4, poz. 17) należących poprzednio do rosyjskiego skarbu
i rodziny carskiej, niektórych
dóbr duchownych i klasztornych,
opuszczonych przez ziemian
dóbr prywatnych, a także gruntów pochodzących z parcelacji
wielkich polskich folwarków.
Były to głównie ziemie leżące
w powiatach województwa wołyńskiego: włodzimierskim, kowelskim, łuckim, rówieńskim,
dubieńskim,
krzemienieckim
i ostrogskim. Pierwsze grupy
osadników wojskowych przybyły
wiosną 1921 r., na tereny pozbawione dróg, komunikacji kolejowej, kościołów, szkół i zakładów
usługowych. Na przyznanych im
działkach nie było domów ani
budynków gospodarczych, nie
mieli też żadnego inwentarza.
Na wschodnich terenach Rzeczypospolitej przejęto 137 192 ha
ziemi, na których osiadło 8059
osadników (1383 oficerów i 6676
szeregowych). Razem z rodzinami tworzyli oni społeczność liczącą ponad 30 000 osób.
W województwie wołyńskim
na 52 464 ha ziemi osiedliło
się 3507 osadników; przeciętna wielkość działki wynosiła 14,96 ha. Ogólne zadłużenie osadników województwa
wołyńskiego wynosiło w tym
czasie 18 765 957 zł, średnio
5353 zł na osadę. Zagospodarowywanie nowych siedzib postępowało powoli. Jeszcze na

początku 1925 r. blisko 44% gospodarstw osadniczych nie miało
zabudowań. Do 1927 r. zaledwie
20% osadników wojskowych
otrzymało tytuły własności użytkowanych gruntów.
Np. cztery duże osady powstały
w gminie Białozórka pow. Krzenieniec. Były to: Weteranówka,
Piłsudczanka koło Jankowiec,
Belinówka koło Suszkowiec i
Orle Gniazdo koło Mołotkowa.
Osady powstały w wyniku rozparcelowania części majątku
Rosjanina Mitryanowa. Ziemie
te przed 1863 rokiem były własnością hrabiego Brzostowskiego i zostały skonfiskowane przez
carat za udział ich właściciela
w powstaniu styczniowym. W
wyniku rozparcelowania innego dużego majątku Rosjanina
Bobrikowa powstało pięć osad:
Polana, Staszków, Łany, Witosowo oraz Wola Rycerska, w której
swoją wzorcową działkę miał kapitan Stefan Teliga – prezes Powiatowego Związku Osadników.
Między Łanowcami a Szumskiem swoją wzorcową działkę
otrzymał gen. Marian Żegota-Januszajtis, pełniący funkcję
patrona wszystkich osadników
wojskowych w powiecie krzemienieckim. Niektórzy ziemianie
okazywali zrozumienie dla niełatwej sytuacji osadników i wychodzili im naprzeciw. Ks. Radziwiłł
z Nieświeża oddał na cele osadnicze 14 folwarków, ks. Sapieha z pow. grodzieńskiego – 800
m3 przetartego drzewa, a Maria
Szemiotowa przekazała znaczną
część swojego majątku Iłosk w
pow. Kobryń.
Nie była to więc „polonizacja”
tych ziem, a w bardzo ograniczonym zakresie „repolonizacja”, gdyż zdołano „odrobić”
tylko małą cząstkę polskich strat
na tych ziemiach, poniesioną w
okresie zaborów. Swoistej „rusyfikacji” na Kresach dokonywała w Rzeczpospolitej po unii
lubelskiej polska szlachta i magnateria, która swoim poddanym
sprowadzanym z Korony stawiała cerkwie i zatrudniała popa,
sama pozostając katolikami (lub
przechodząc na katolicyzm) i
uczęszczając do kościoła. Natomiast ruska (rusińska) magnateria i szlachta dobrowolnie
polonizowała się, czasami tylko
przechodząc na katolicyzm –
też z własnego wyboru, gdyż w
Rzeczpospolitej Obojga Narodów panowała największa w Europie tolerancja religijna.
Wejście Armii Czerwonej 17
września 1939 r. i postępującego za nią NKWD, to początek
końca osadnictwa kresowego.
Pierwszą wołyńską osadą wojskową, do której weszły wojska
sowieckie, już o godz. 4.45, była
Weteranówka, pow. krzemieniecki, położona w odległości 1,5 km
od granicy polsko-sowieckiej;
wtedy zastrzelony został przez
patrol sowiecki osadnik Marian
Pawlicki, pełniący tej nocy wartę
straży obywatelskiej. Groza zastąpiła spokojne dotychczasowe

życie. Na wielu osadach pojawiły się bandy składające się z
ukraińskich przestępców i komunistów; częste były napady, grabieże, a nawet morderstwa; w os.
Szczurzyn, pow. łuckiego, liczącej 17 osadników, zamordowano
14 osób, w tym żonę osadnika i
kierownika szkoły. (Archiwum
Wschodnie przy Ośrodku KARTA, materiały Instytutu Hoovera,
pow. Łuck).
O integralnym nacjonalizmie
ukraińskim Syrnyk pisze tyle:
„Warto zaznaczyć, że ideologie
narodowe/nacjonalistyczne (zarówno ukraińskie jak i polskie)
zaszczepiane wśród mieszkańców
powiatu nie miały zasadniczo
waloru „intelektualnej dysputy
uczonych w piśmie”. Analizowanie tego zagadnienia z perspektywy pism Dmytra Doncowa ,
czy Romana Dmowskiego byłoby w tym przypadku zabiegiem
cokolwiek chybionym”. (s 73).
W przypisie na s. 74 wymienia
jeszcze książkę Romana Wysockiego „W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm
Dmytra Doncowa na tle myśli
nowoczesnych Romana Dmowskiego. Studium porównawcze.”
(Lublin 204) Jednak jego książki
„Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929
– 1939” (Lublin 2003) nawet nie
wymienia. Czyżby zgadzał się w
jej przypadku z recenzją Wiktora
Poliszczuka: „Nie może stanowić
pracy naukowej książka, która
traktuje w konwencji, zakamuflowanej co prawda, ale jednak jej
apologii, a w szeregu wypadków
w konwencji stosowania terminologii właściwej do ukrycia zbrodniczego charakteru organizacji,
co jest następstwem stosowania
w wysokim stopniu osiągnięć socjotechniki. Nie może być kwalifikowana jako naukowa praca,
która zaszłości historyczne traktuje z pominięciem prawa międzynarodowego i prawodawstwa
państwa, na którego obszarze
miały one miejsce, jak też z pominięciem, mającej ważne znaczenie dla omawianego przedmiotu, geopolityki, przez co jest
pozbawiona cech historyczności,
która świadomie pomija elementy najistotniejsze omawianego
przedmiotu i ich analizę, która
oparta jest o selektywnie dobraną bibliografię, która tendencyjnie pomija nieodpowiednią dla
konwencji książki literaturę.”
Poliszczuk stwierdza, że: „Wysocki jest Ukraińcem z Polski,
który: - aktywnie działa w Związku Ukraińców w Polsce; - w
czerwcu 2004 r. wraz z Romanem
Drozdem, H. Kuprianowiczem
był współzałożycielem Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce; - jest adiunktem w
Zakładzie Historii Nowoczesnej
UMCS; - w 1997 r. odbył staż na
opanowanym przez zwolenników
OUN Bandery Uniwersytecie im.
Iwana Franki we Lwowie; - korzystał ze stypendiów Fundacji
Batorego (filii Fundacji Geoge’a
Sorosa); - w 2003 roku przebywał na stypendium w Instytucie
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Ukraińskim przy Uniwersytecie
Harwardzkim, USA, niewątpliwie na zaproszenie prof. Romana Szporluka, który reprezentuje
banderowski punkt widzenia na
historię najnowszą; - w 2002 r.
był uczestnikiem Międzynarodowego Kongresu Ukrainistów w
Czerniowcach.” (dr hab. Wiktor
Poliszczuk, Toronto, luty 2006 r.)
W ramach pisania na nowo historii OUN i UPA podjęta została próba zrównania tych ludobójczych organizacji z Armią
Krajową oraz zrównania idei
narodowych zamieszczonych w
publikacjach Romana Dmowskiego z ideologią nacjonalizmu
integralnego Dmytra Doncowa.
Różni „ideolodzy zła” dokonują
ekwilibrystycznych manipulacji
i sięgają szczytów socjotechniki ufając, że inni są zbyt leniwi
na, często żmudne, poszukiwanie
prawdy. Dr. Poliszczuk podkreśla: „Niedocenianie lub pomniejszanie przez Autora znaczenia
ideologii nacjonalizmu ukraińskiego według doktryny D. Doncowa oznacza wybielanie istoty
OUN, tym bardziej, że doktryna
Doncowa nie ograniczała się do
sfery rozważań teoretycznych,
ona była wcielana w życie w czasie okupacji hitlerowskiej Polski
i Ukrainy, jej zasady były wcielane w życie każdego dnia i każdej
nocy na Wołyniu, w Halicji. I nie
jest istotne, że nie wszyscy czytali
Nacjonalizm Doncowa”.
Następnie W. Poliszczuk pisze:
„/.../ zajmująca się badaniem
stosunków
polsko-ukraińskich
doby najnowszej nauka polska
dotychczas pomija w swych badaniach takie istotne problemy,
jak: a) ideologia nacjonalizmu
ukraińskiego (która w swej istocie idzie dalej, niż ideologia faszyzmu-nazizmu); b) programy
polityczne OUN (które zakładają
mordy masowe oraz wojny celem zbudowania faszystowskiego
państwa ukraińskiego na wszystkich, zgodnie z ocenami OUN,
ukraińskich terytoriach etnograficznych, a więc też na południowo-wschodnich terenach Polski
przedwojennej); c) problem metod tworzenia przez OUN Bandery tzw. UPA (90 procent składu
której wcielono do niej w drodze
stosowania terroru); d) istnienie i
działanie formacji OUN Bandery
w postaci „Służby Bezpeky” (której ludność ukraińska bała się
bardziej, niż sowieckiego NKWD
czy hitlerowskiego gestapo); e)
mordy masowe na ludności ukraińskiej, dokonane przez bojówki
OUN Bandery (ofiarą których
w latach 1941 – 1950 padło co
najmniej 80 000 ludności cywilnej); f) stan polityczno-społeczny
ludności polskiej Wołynia i Halicji czasu okupacji hitlerowskiej
(ludność ta, pozbawiona przez
reżim bolszewicki elit, pozostawała nie tylko bezbronna, ale też
bezwolna)”.
C.d.n
Stanisław Żurek
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Leonardo da Vinci
z Galicji, Polski Edison

Bogusław Szarwiło

Stanisław Jachowicz, żyjący w
pierwszej połowie XIX wieku
wybitny poeta, pedagog, działacz
społeczny wymyślił popularną
do dziś frazę: „ Cudze chwalicie,
swego nie znacie”. Używamy jej
wówczas, gdy chcemy podkreślić,
że walory Polski ( w tym również
Polacy) w różnych dziedzinach,
dorównują, a niekiedy nawet przewyższają zagraniczne osiągnięcia. Zapytałem kilku studentów i
magistrów, czy wiedzą kim byli:
Leonardo da Vinci i Thomas Alva
Edison? Oczywiście wiedzieli,
ale kim był Jan Szczepanik już
nie, no bo skąd? W każdym innym kraju taki człowiek byłby
szanowany i czczony, o którym
młodzież mogłaby dowiedzieć
się w szkole jako o autorytecie
godnym naśladowania, na cześć
którego budowano by pomniki,
które mogłyby przetrwać niezależnie od politycznych uwarunkowań. Jak zajrzymy do znanych
encyklopedii ( A warto wiedzieć,
że jako jeden z nielicznych Polaków zamieszczany jest we
wszystkich poważnych encyklopediach technicznych świata),
zaskoczy nas niezwykły geniusz
tego człowieka, po prostu fenomen, o którym dzisiaj cicho sza,
albo jak w czeskim filmie – nikt
nic nie wie. A przecież żył nie tak
dawno, mniej więcej sto lat temu,
gdy pisały o nim najważniejsze
gazety europejskie, nazywając go
Leonardo da Vinci z Galicji, albo
też Polskim Edisonem. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego nic
o nim nie wiemy, dlaczego tak
rzadko się o nim mówi i pisze,
dlaczego nie potrafimy swoich
genialnych rodaków docenić

tak jak na to zasługują i szczycić się nimi jak czynią to inni?
Najwyższy czas odpowiedzieć na
pytanie kim był Jan Szczepanik?
Urodził się 13 czerwca 1872 roku
we wsi Rudniki koło Mościsk
na Galicji (potoczna nazwa ziem
dawnej Rzeczypospolitej pod
zaborem austriackim. W latach
1918 -1939 było to woj. lwowskie II RP). Pochodził z ubogiej
rodziny rolników, dlatego ukończył szkołę ludową w Krośnie i
gimnazjum w Jaśle. Ukończył
również seminarium nauczycielskie w Krakowie i przez pewien
czas był wiejskim nauczycielem
w podkrośnieńskich wsiach. Jego
pasją były już wtedy odkrycia i
wynalazki z dziedziny techniki.
To dlatego w 1896r. porzucił
zawód nauczyciela i przeniósł
się do Krakowa. Wynajął mieszkanie, w którym prowadził różne
badania i doświadczenia związane z fotografią barwną oraz wynalazkami w dziedzinie tkactwa. Na
początku XX w. Jan Szczepanik
wywarł przełomowy wpływ na
fotografię barwną. Jest uważany za pioniera w tej dziedzinie,
który wyznaczył kierunki badań.
Jego pomysły w praktyce zostały wykorzystane dopiero po jego
śmierci przez takie firmy jak Kodak czy Agfa. Mimo, że był samoukiem to jest autorem ponad
50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii
barwnej, telewizji, czy tkactwa.
Pod koniec XIX w. podejmował
- według niektórych udane - próby przekazywania obrazu na odległość. W1897 roku wynalazł
telektroskop – urządzenie do

przesyłania na odległość ruchomego obrazu kolorowego wraz
z dźwiękiem (Opatentowany w
Brytyjskim Urzędzie Patentowym
pod numerem 5031). 3 kwietnia
1898 roku wynalazek Polaka
znalazł się na okładce „New
York Timesa”, jego mechanizmem zachwycał się m.in. Mark
Twain. To dlatego niektórzy nazywają go „wynalazcą telewizji”.
Jeżeli chodzi o tkactwo to wynalazkiem J. Szczepanika był: system barwnego tkactwa – wynaleziony w 1896 roku. Jest to elektryczna metoda fotograficznego
kopiowania wzorów podczas
produkcji tkanin. Dywan lub gobelin, który dawniej tkano ponad
miesiąc, teraz był gotowy w ciągu
godziny. System ten stosowany
był od 1898 roku przez austriacki
oraz niemiecki przemysł włókienniczy. W 1900 Szczepanik uzyskał brytyjski patent; na system
barwnego filmu – opracowany
przez wynalazcę w 1899 roku
system małoobrazkowej. Warto
również wymienić; system kolorowej fotografii oraz światłoczuły papier barwny – metoda
ta została wykorzystana później
przez przedsiębiorstwa Kodak
(1928) oraz Agfa (1932). Na Wystawie światowej w Paryżu w
1900 roku zaprezentował: telefot – udoskonalone urządzenie do
przenoszenia obrazu na odległość
. W 1901 roku zaprezentował następny z głośnych wynalazków:
kamizelkę kuloodporną wykonaną z jedwabnej tkaniny z cienkimi blachami stalowymi.
Wynalazek ten przyniósł mu sławę światową, ponieważ obronił
przed zamachem króla hiszpań-

skiego Alfonsa XIII, który w ramach wdzięczności udekorował
Szczepanika najwyższym odznaczeniem państwowym. Podobnie
zamierzał uczynić car Mikołaj II
jednakże Szczepanik z pobudek
patriotycznych odmówił przyjęcia orderu, a sam car obdarował
go wówczas złotym zegarkiem
wysadzanym brylantami. Był
człowiekiem bardzo pracowitym, określano go mianem tytana
pracy. Na początku XX wieku
mieszkał w Wiedniu, gdzie miał
swoją pracownię. Jego pracownię w Wiedniu odwiedzało wielu
przemysłowców z całej Europy.
Był znany na całym świecie, zapraszano go m.in. do USA i Chin.
Mark Twain poświęcił mu kilka
artykułów i uczynił bohaterem
dwóch nowel. Chciał wykupić
jego patenty na Amerykę Północną na co oczywiście Szczepanik
się nie zgodził. W 1902r. ożenił
się z Wandą Dzikowską (ur.
1879r.) córkę tarnowskiego lekarza powiatowego Zygmunta Dzikowskiego. Po ślubie przeniósł
się do Tarnowa. Mieszkał przy
ulicy Szopena 11 (wówczas Klikowskiej), w istniejącej do dziś
charakterystycznej
kamienicy
swojego teścia. W kamienicy tej
urządził swoją pracownię. Owiany otaczającą go sławą europejskiego wynalazcy stał się postacią
znaną w Tarnowie. Pochłonięty
swoją pracą uchodził za człowieka nauki i dziwaka. Był jednak
pasjonatem nauki. Miał kilkusettomową bibliotekę. Po I wojnie mieszkał nadal w Tarnowie.
Jednak ze względu na badania i

interesy rzadko tam przebywał,
pracując w swych pracowniach
w Wiedniu i Berlinie. W 1925r.
zaczął poważnie chorować. Zaatakowała go choroba nowotworowa. Ciężko chory leczył się w
szpitalu w Berlinie. Po śmiertelnie chorego pojechała żona z synem Zbigniewem. Przewieziony
do Tarnowa zmarł 18 VI 1926r.
Przyczyną śmierci był rak wątroby. W chwili śmierci liczył 54
lata. Pochowany został w rodzinnym grobowcu Dzikowskich na
Starym Cmentarzu w Tarnowie.
W tym mieście ma również swoje muzeum. W latach sześćdziesiątych społeczeństwo miasta
Tarnowa ufundowało tablicę
poświęconą temu wielkiemu
odkrywcy. Znajduje się ona na
kamienicy, w której mieszkał i
umarł Jan Szczepanik przy ulicy Chopina 11.
Więcej o Janie Szczepaniku można znaleźć w publikacji „Polski
wkład w przyrodoznawstwo
i technikę. Słownik polskich i
związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki”.
( Pięciotomowe dzieło stworzone
i wydane przez Instytut Historii
Nauki PAN oraz IPN).
Pisząc p/w korzystałem ze stron:
1https://www.facebook.com/hashtag/gigancinaukipl
2)http://tujestmojdom.blogspot.
com/2017/02/polski-leonardo-z-galicji.html

/ Jan Szczepanik Polski Edison. Żródło Wikipedia
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SARNY
Miasto Sarny zostało założone
w carskiej Rosji w 1885 r., na
skrzyżowaniu głównych linii
kolejowych, biegnących z austro–węgierskiego Lwowa do
rosyjskiego Wilna oraz z Kijowa do Warszawy. Wraz z szybkim rozwojem miasta przybyli
tam Żydzi, przed samą wojną
było ich tam ponad 4000 tj. 45
%.

Cmentarz Katolicki

Cała historia międzywojennego okres i wojny zapisana była
grobami na cmentarzu. Grabarzy
było dwoje, mąż i żona, mieszkali
biednie przy cmentarzu w małej
chatce, nie mieli dzieci, wyróżniał ich niski wzrost i sumienność.1)
Aby być pochowanym, trzeba było mieć zgodę na piśmie

pow. Sarneński
woj. Wołyńskie

ni umierali jak to jest w naturze
z różnych powodów. Przy samej
bramie był nagrobek nieszczęśliwej Panny, pozostawionej w
ciąży przez chłopaka, nie mogąc dalej żyć otruła się „esencją
octową”. Ludzie przybywający
na cmentarz zawsze modlili się
za jej duszę, co miało zapewnić
ochronę przed podobnym nieszczęściem.
ziemię i długo tak leżał. Tego
samego dnia poszedł do Sarn na
posterunek policji i zgłosił, co
zrobił. Został przesłuchany, a w
sprawie sporządzono raport, na
zakończenie policjant powiedział
„sąd się tobą zajmie, a teraz wracaj do domu”. Idąc do domu
powiesił się w lesie niemowickim, gdzie odnaleziono go po
kilku dniach. Uroczysty pogrzeb
Edwarda odbył się z udziałem
władz powiatowych i miejskich
oraz tłumu żałobników. Ludzie
bardzo współczuli matce zabitego, był on jedynym synem.
Sprawcę zakopano za cmentarzem, jak to było w zwyczaju z
samobójcami.

/ Sarny kościół p.w. Przemienienia Pańskiego rok 1936

Resztę mieszkańców stanowili
Ukraińcy i Polacy. Od 1924 r. tj.
z chwilą powołania KOP miasto
nabierało charakteru garnizonowego. W 1930 r. sformowany
został pułk KOP „Sarny”, miało to wielkie znaczenie dla losów
miasta. Tak jak za cara tak i za
Polski, kolej posiadała strategiczne znaczenie, a przy kolei i
wojsku, rozkwitało miasto.
ZGODA PROBOSZCZA
Parafia w Sarnach została erygowana w 1921 r., za kaplicę służył
magazyn kolejowy na północ od
stacji po tzw. Dorotyckiej stronie. Kościół, jako garnizonowy,
rozpoczęło budować wojsko w
1936 r. Wydatnej pomocy udzielili również, kolejarze, urzędnicy
i okoliczni parafianie. Do Wybuchu wojny nie był on jednak
ukończony, ale sprawowano w
nim już nabożeństwa.
Początek pochówków na cmentarzu w Sarnach miał miejsce w
czasie I Wojny Światowej. Po
utworzeniu parafii, groby żołnierskie swoim zasięgiem objął
wielki cmentarz parafialny. Powierzchnię jego porastały młode
sosny.
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od proboszcza, bo innowiercy
chętnie korzystali z katolickiego
cmentarza. Udział księdza w pogrzebie nie był częsty, koszty odstraszały rodzinę od jego udziału.
Ceremonia ograniczała się do
modlitwy i pokropienia wodą
święconą trumny, przeważnie
pod kościołem, a potem rodzina
sama na cmentarzu zakopywała
trumnę. Okazując wcześniej grabarzowi, wspomniane zezwolenie, bez którego o pochówku nie
było mowy.

Latem 1939 r. Antoni Feliński z
Ostów zabił kołkiem, robotnika
z Centrali 3) pracującego przy kopaniu kanału. Poszło o pannę z
Folwarku Zofię Szumską. Zrozpaczony swoim czynem padł na

Grabarz, bacznie obserwujący
pojawiające się groby mówił „źle
się dzieje, tam leży zabity gajowy, tam policjant, tu pochowany
nieznany, co znaleźli go na drodze”. Opowiadał też wszystkim
swój sen, a śniło mu się, że kopie
głęboki i bardzo długi dół, który
ciągle zapełnia się ciałami. Kopie
bez przerwy w stronę lotniska, a
trupy nie mogą się pomieścić, aż

w końcu go przywalają 4)
NIEPEWNE CZASY
Z rozpoczęciem wojny, nikt już
nie był pewny miejsca pochówku,
nie znał tez dnia, ani godziny. W
pierwszych dniach po wkroczeniu Sowietów, Ukraińcy i Żydzi
pomogli wyłapać policjantów,
których rozstrzelano. Strach padł
na wszystkich Polaków, a szczególnie na zajmujących posady
państwowe 5)
Stanisław Ciepły został zatrzymany na punkcie kontrolnym, na
rogatkach miasta. Sowiet zapytał jedynie, czy on to nauczyciel
z Radzieża, Ciepły potwierdził.
Zabrali go zaraz na bok w ruiny
opuszczonego domu i bez słowa
zastrzelili. Idącego z nim Bronisława Teodorowicza o nic nie
pytali, poszedł niezatrzymywany
dalej. Po cichu, przy udziale kilku
osób odbył się pogrzeb, żeby nie
ściągać większej biedy. Grabarz
zakopywał już wtedy nie pytając
o pozwolenie proboszcza. Wielu

Wiktoria córka sztundy2) Franciszka Kunickiego z Janówki,
zanim wieść się rozeszła o jego
śmierci podrobiła pismo Proboszcza. Grabarz zorientował się już
po pogrzebie. Od tamtego czasu
trzymał pismo proboszcza i porównywał z przynoszonymi, za
każdym razem podkreślał, że już
więcej nie da się oszukać. Jakby
za karę, w środek grobu trafiła
bomba niemiecka w 1944 r., wyrywając wielką jamę.
NIESZCZĘŚCIA
Do wybuchu wojny, pochowa-

/ Pamiątkowa tablica, przypominająca o cmentarzu
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/ Pomnik przy kościele upamiętniający dawny cmentarz w Sarnach

/ Teren po cmentarzu. Obecnie znajduje się tu boisko

jednak nie miało ani takiego pogrzebu. Jednych zabili na froncie,
innych w drodze do domu, wielu
zmarło na Syberyjskich zesłaniach.
Wkraczający w lipcu 1941 r.
Niemcy odsłonili okrucieństwo
zbiegłych sowietów. Przedwojenny areszt Policji Politycznej
służył również dla NKWD za
więzienie. Korytarze i cele pełne
były zabitych więźniów. Wielu z nich było aresztowanych za
drobne wykroczenie, kradzieże
lub nieodrobiony „narad”. Chętni
mogli wejść i zobaczyć, uważając
przy tym na kałuże krwi, aby się
nie pobrudzić.6) Chodzący pomiędzy stosami trupów, wspominali sen grabarza.
Niemcy mając gotowe miejsce,
urządzili tam swoją katownię,
Gestapo. Wyjazdy do miasta przy
przemieszczającym się wojsku,
były wielkim ryzykiem, ludzie
szli lub jechali tam z konieczności. Jankowski Klemens z Radzieża skusił się, podobnie jak

wielu innych i pojechał żeby coś
przywieźć z rozbitych sowieckich
magazynów. Były tam łóżka, materace, szynele wojskowe, namioty, worki gorzkiego makaronu itp.
Pod magazynem wóz z koniem
zabrali mu jednak Niemcy i pojechali do miasta. On podążył za
nimi, kiedy ci weszli do budynku koszar, Klemens wskoczył na
wóz i próbował uciec. Wartownik
widząc kradzież, zastrzelił go na
miejscu.
Podwody potrzebowali również
dwaj wycofujący się za frontem
czerwonoarmiści, przyszli chorzy
na tyfus do domu Jana Markiewicza w Janówce, kazali się wieźć
do Orłówki pod Sarnami. Zostali
jednak w jego domu na nocleg,
przyniesione pchły pogryzły domowników, zarażając całą rodzinę. Dzieci jakoś przeżyły, a ojciec
zmarł. Cmentarz wszystkich ich
przyjmował, grobów przybywało
w szybkim tempie.
Do czasu likwidacji Żydów, zabitych przez Niemców więźniów,

/ Kościół w Sarnach stan aktualny.

chowano na cmentarzu. Po ich
wymordowaniu miejsce kaźni
zamieniono na plac egzekucyjny,
zakopywano tam wszystkich zabitych. Kto miał być rozstrzelany,
wieziony był o wschodzie słońca,
na miejsce stracenia. Droga szła
przy samym cmentarzu i kirkucie.
Ten, co nie był zabrany, miał jeszcze darowany jeden dzień życia.
Wielka liczba pogrzebów odbyła
w czasie ludobójstwa banderowskiego. Przywożono tu zarąbanych, spalonych, zastrzelonych i
zakłutych widłami z całej okolicy. Wiele ofiar od ran zmarło też
w szpitalu, niektóre ciała były
bardzo okaleczone. Pochówków
było tak wiele, że zatracone zostały wszelkie rachuby. Wieziono
ciała prosto na cmentarz, wielu
nawet Ksiądz nie pokropił, jakby wcale nie istnieli. Jeśli żyła
rodzina to jeszcze próbowano zachować obrzędy, kiedy pochówkiem zajmowali się obcy, trudno
było zachować przyjęte w czasie
pokoju procedury. Imiona wielu
zamordowanych zna tylko Bóg.
Tak pochowani zostali Teodorowicze i Solarczykowie z Janówki,
Dziekańscy, Felińscy, Koteccy i
Szumscy z Folwarku. Ukrywa-

jący się w mieście Polacy, przychodzili oglądać zwłoki, szukając
swoich znajomych i krewnych.

giczny los wołyńskich Polaków.
Nie został w jego miejscu żaden
ślad, tylko zadeptana pamięć.7)

PARTYZANCI

1) Nazwiska i imion nikt nie zapamiętał, mógł nikt nawet nie
znać, u użyciu były określenia np.
grabarz, młynarz

Cmentarz był poza zasiekami
otaczającymi Sarny, partyzanci kupujący broń od Niemców
i Węgrów wynosili ją pod przykryciem pogrzebów. W trumnach
wiezionych na cmentarz ukryta
była broń i amunicja. Niemcy
nie interesowali się zawartością
rumien, wiedzieli, że wojna jest
przegrana. Grabarz nie wiedział,
co ma robić, za wykopany grób
brać pieniądze czy nie? Kopać
mu się nie chciało, ale nikt się go
nie pytał. W dzień kopał i zawalał, a w nocy jeszcze raz musiał
zawalić. Nocą trumny były odkopywane, a stojący pod Sarnami
odział AK Kochańskiego zaopatrywany był w uzbrojenie.
Pociąg pancerny, odjeżdżający w
pośpiechu, zabrał ostatnich wycofujących się Niemców. Spokój trwał bardzo krótko, sowieci
natychmiast zmieniali rozstaw
torów, wkręcając śruby w stare otwory. Na stację przybyły
transporty wojskowe, a za nimi
nadleciały bombowce niemieckie. Bombardowanie trwało kilka
miesięcy. Zginęło bardzo dużo
cywilów, w tym i żona zmarłego
na tyfus Jana Markiewicza.
Bombardowanie było początkiem
zniszczenia cmentarza. W zrytej
bombami ziemi, walały się kości
pogrzebanych. Nim zakończyła
się wojna, rozpoczęto wywózkę Polaków za Bug, nie zdążyli
nawet doprowadzić zniszczeń
do porządku. Cmentarz został
zlikwidowany początkiem lat
osiemdziesiątych, leżące na nim
kości nie znalazły wiecznego
spoczynku, a poniewierane były
przez historię. Koło kościoła
umieszczono pamiątkową tablicę,
przypominającą o jego istnieniu i
likwidacji. Dziś znajduje się tam
boisko sportowe, a co sobotę na
drugiej jego części rozkłada się
Bazar.
Los cmentarza odzwierciedla tra-

2) Sztundyści (ros. штундисты,
od niem. Stundisten) – ruch protestancki, o korzeniach pietystycznych, powstały na terenie dzisiejszej Ukrainy w połowie XIX
w Tak określano województwa
znajdujące się na zachód od Bugu
3) Tak określano województwa
znajdujące się na zachód od Bugu
4) Niemcy w trzech wielkich dołach zakopali tysiące wymordowanych Żydów, właśnie w stronę
lotniska
5) Tragiczne położenie Polaków
w 1939 r. opisał generał Stanisław
Sosabowski, późniejszy dowódca
I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Uciekając na zachód
przez Sarny przebywał krótko u
rodziny w mieście
6) Relacja Stanisława Oczeretki z
Suni 5 V 2017 r., pracownika masarni Czecha, Paliczki.
7) Źródła informacji: 62, 144,
160, 161, 166, 242
c.d.n.
Janusz Horoszkiewicz

-Książka ukaże się w serii Epopeja Kresów jako tom IV w 2022
nakładem Wydawnictwa Scriba,
redakcja@scriba.com.pl
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-Aleksander Sikorski „Stożek”
Tomasz Kiejdo

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

/Zygmunt Fiedorowicz, mąż Marii
Sikorskiej, Wilno lata 30., fot. zbiory Krystyny Fiedorowicz-Majewskiej

Batorego w Wilnie. Jesienią 1939
roku Zygmunt podjął pracę jako
nauczyciel języka polskiego w
gimnazjum oszmiańskim.
Tajne nauczanie

/ Oszmiana, zdjęcie wykonane w 2017 r., fot. zbiory Tomasza Kiejdo

/ Zespół artystyczny z profesorami oszmiańskiego gimnazjum. Od lewej: Józef Narkiewicz, Aleksander Sikorski oraz Henryk Perls, Oszmiana, 1936 r., fot. zbiory Wojciecha
Hrynkiewicza
/ Aleksander Sikorski Oszmiana, lata 30., fot. zbiory Elżbiety i Jacka Gowinów

Aleksander Sikorski to postać
związana z Oszmianą i powiatem od 1922 roku. Nauczyciel,
wychowawca, konspirator i
naukowiec. Dla swoich wychowanków: „Dobroczyńca, którego charyzma oświetlała dni
młodości”.
Urodził się 31 maja 1890 roku we
wsi Siwie w powiecie ochańskim
guberni Permskiej. Jego ojciec
Piotr (pochodził z Wileńszczyzny) był felczerem wiejskim,
matka Maria z Krajewskich zajmowała się domem. Miał trzy siostry: Stanisławę, Zofię oraz Marię. Po ukończeniu gimnazjum w
Permie wstąpił na wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu
Petersburskiego. Dyplom magistra matematyki uzyskał w 1917
roku. Pracował jako matematyk w
głębi Rosji, następnie w Mińsku
i Wilejce Powiatowej. Od 1922
roku razem z rodzicami i siostrami przybył do Oszmiany.
W Oszmianie
W dwudziestoleciu międzywojennym Oszmiana była miastem powiatowym, jednym z większych
na Wileńszczyźnie. Mieściło się
tam wiele instytucji i działały licz-

ne organizacje. W centrum znajdował się kościół pw. Świętego
Michała Archanioła. Obok niego,
na miejscu dawnego klasztoru dominikańskiego, stała cerkiew, zaś
społeczność żydowska modliła
się w synagodze. Szczególną rolę
nie tylko w mieście, lecz także w
całym powiecie, odgrywało gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, w
którym Aleksander Sikorski objął
posadę nauczyciela matematyki.
Gimnazjum powstało w 1918
roku, jeszcze w czasie okupacji
niemieckiej. Jego twórcami byli
Antoni Łokuciewski, marszałek
Sejmu Litwy Środkowej z 1922
roku, oraz ksiądz Czesław Górski, dziekan oszmiański. Obaj
mieli świadomość, że odbudowa
kraju po latach zaborów, musi
odbywać się poprzez dobrą edukację kolejnych pokoleń. Dlatego
w szkole pracowało grono wybitnych specjalistów, którzy w twórczy sposób przekazywali wiedzę
młodym ludziom. Zachęcali do
pracy nad sobą i dyscypliny. Absolwenci podkreślali wysoki poziom nauczania, a także wspominali o wielu kołach zainteresowań
i organizacjach młodzieżowych.
Prężnie działało harcerstwo oraz
Sodalicja Mariańska. Funkcjo-

nowało m.in. koło historyczne,
zespół artystyczny, teatr, gazeta
szkolna „Głos Oszmiański”.

pomógł spadek, który Genowefa
otrzymała w 1932 roku po ojcu
Antonim Polionisie.

Aleksander Sikorski przez lata
pracy zyskał wśród uczniów
uznanie jako świetny nauczyciel
i matematyk. Zżył się ze społecznością oszmiańską. Angażował
się w pracę artystyczną młodzieży. Grał na wiolonczeli i – jak
wspominali jego wychowankowie – dawał wspaniałe koncerty
na scenie teatru miejskiego.

Wybuch II wojny światowej
spowodował, że do folwarku Sikorskich przyjechała najmłodsza
siostra Aleksandra – Maria Fiedorowicz z rodziną. Do wybuchu
wojny mieszkali w Wilnie. Fiedorowiczowie sądzili, że łatwiej
będzie im przetrwać konflikt
w mniejszej miejscowości, ze
swoimi bliskimi. Maria i jej mąż
Zygmunt ukończyli studia polonistyczne na Uniwersytecie Stefana

Stabilizacja zawodowa szła w
parze ze stabilizacją w życiu prywatnym.

W wyniku paktu Ribbentrop–Mołotow do Oszmiany wkroczyli
Sowieci. Wkrótce rozpoczęły się
represje. Aresztowano dyrektora gimnazjum Antoniego Łokuciewskiego oraz profesora Józefa
Narkiewicza. Wówczas chwilowo
dyrektorem szkoły został Aleksander Sikorski. Placówka jednak
szybko traciła polski charakter.
W rosyjskiej szkole, tzw. dziesięciolatce, na którą zamieniono
gimnazjum, Sikorski dalej uczył
matematyki. Taki stan trwał do
roku 1941, kiedy Oszmiańszczyznę zajęli Niemcy.
Niemcy chcieli, by edukacja odbywała się w języku białoruskim.
Taką formą pracy polska społeczność nie była zainteresowana.
Wobec tego Aleksander Sikorski
rozpoczął organizację tajnego
nauczania – na szczeblu podstawowym i średnim. W środowisku
pracował już blisko 20 lat, dobrze
więc znał młodzież. W porozumieniu z władzami w Wilnie został inspektorem tajnego nauczania na powiat oszmiański. Kadrę
pedagogiczną – uszczuploną już
przez wojnę i zsyłki – stanowili głównie pozostali nauczyciele
gimnazjum i szkoły powszechnej
oraz absolwenci. Dla młodszych
klas niekiedy angażowano starsze
roczniki liceum. Grupy najczęściej nie przekraczały 5 uczniów,

W 1924 roku ożenił się z Genowefą, córką Antoniego i Michaliny z
Bobrowskich Polionisów. Ich ślub
odbył się w kościele pw. Świętych
Piotra i Pawła w Graużyszkach.
Żona Aleksandra urodziła się w
1895 roku w Gabriałowszczyźnie. Miała wykształcenie farmaceutyczne. Pracowała w wielu
miejscach, w tym aptece swojego
brata Edwarda w Graużyszkach.
Rok po ślubie urodził się Sikorskim syn Janusz, natomiast w
1927 roku córka Halina.
W latach 30. Sikorscy zamieszkali
w folwarku Ożaleje pod Oszmianą. W jego zakupie najpewniej

/Maria Sikorska (po mężu Fiedorowicz) absolwentka oszmiańskiego gimnazjum z 1929
r. (z prawej strony) wraz z Zofią Łokuciewską absolwentką tego gimnazjum w 1930 r.,
fot. zbiory Krystyny Fiedorowicz-Majewskiej
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co wiązało się zarówno z bezpieczeństwem, jak i względami konspiracyjnymi. Młodzież często
angażowała się w prace na rzecz
podziemia, pełniła na przykład
funkcje łączników bądź łączniczek Armii Krajowej. Prowadzący tajne komplety wielokrotnie
wspominali, że uczniowie z wielkim entuzjazmem brali udział w
edukacji.
Z relacji uczniów Aleksandra Sikorskiego wynika, że uczył on
matematyki i fizyki na poziomie
szkoły średniej. Na lekcje z tych
przedmiotów chodzili do domu
Sikorskich w Ożalejach. Realizowali programy klas I-IV (tzw.
małą maturę) oraz liceum (klasy
I-II). Wiktor Snastin w Inspektoracie F podaje, że pierwszą tajną
„małą” maturą uczniowie zdawali w Ożalejach 25 czerwca 1943
roku, a właściciel domu był jednocześnie przewodniczącym komisji egzaminacyjnej. Wprawdzie
Snastin pisze, że rok później tajna
matura odbyła się w tym samym
miejscu, jednak nie potwierdza
tego relacja Janiny Bauman z
domu Perepeczko ps. „Kalina”.
Janina Bauman – członek komisji
egzaminacyjnej tajnego egzaminu
maturalnego w 1944 roku – podaje, że miejscem egzaminu był
zaścianek Michałkonie. Zdało go,
a tym samym ukończyło szkołę
średnią, 12 uczniów. Niezwykle
cenne jest to, że po przyjeździe
do PRL Aleksander Sikorski
przekazał dokumentację z tajnego nauczania do Kuratorium
Okręgu Szkolnego w Warszawie.
Dzięki temu absolwenci mogli
otrzymać świadectwa dojrzałości.
Przekazując wykaz maturzystów
tajnych kompletów z Oszmiany,
komunikował
władzom
Kuratorium Okręgu Szkolnego w
Warszawie, że na terenie powiatu
i w mieście Oszmianie, działały
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do lipca 1944 roku 43 komplety tajnego nauczania na różnych
poziomach. Uczestniczyło w nim
około 500 osób młodzieży obojga płci. Wśród nich także dzieci
Sikorskich. Halina w 1943 roku
ukończyła gimnazjum i zapisała się do klasy pierwszej liceum
na rok szkolny 1943/44. Janusz
zdał tajną maturę w czerwcu 1944
roku, a tym samym ukończył liceum.
Konspiracyjna działalność rodziny Sikorskich
Sikorski z żoną i dziećmi podjęli również współpracę z ruchem
oporu. Aleksander przyjął pseudonim „Stożek”. Dom w Ożalejach
stał się skrzynką kontaktową oraz
miejscem spotkań dowództwa Inspektoratu F Armii Krajowej. W
majątku Sikorskich bardzo często
przebywali konspiratorzy lub partyzanci oszmiańskich brygad AK.
W domu „Stożka” znajdowało się
biuro z maszyną do pisania, które prowadziła Henryka Kuderska
„Henia”. W czerwcu 1944 roku
została zatrzymana przez Niemców we wsi Michałkonie. Nie
miała jednak przy sobie żadnych
kompromitujących materiałów.
W tym czasie Gestapo weszło
na teren folwarku Ożaleje. Halina Sikorska, córka Aleksandra i
Genowefy, wspominała, że matka
została uprzedzona o nadejściu
Niemców i poproszona o likwidację wszelkich materiałów konspiracyjnych. Sama Halina zdążyła
wrócić z pracy do domu przed nadejściem okupantów. Dobrze znała język niemiecki, wyszła więc
na ich powitanie, zaproponowała
poczęstunek mocno zakrapiany
alkoholem. Udostępniła fortepian
oraz przedstawiła księgozbiór, w
tym zbiory literatury niemieckiej.
Trzeba dodać, że zarówno fortepian, jak i część księgozbioru,

/ Odpis wykazu osób, które zdały tajnie licealny egzamin dojrzałości w 1944 r., sporządzony przez Aleksandra Sikorskiego w Bielsku Podlaskim w 1946 r., skan zbiory Archiwum Państwowego w Warszawie
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były własnością Zygmunta i Marii Fiedorowiczów. Przewieźli je z
Wilna do folwarku, aby uchronić
przed zniszczeniem wojennym.
Niemcy opuścili dom po kilku
godzinach. Rewizji nie przeprowadzili. W czasie ich obecności
Genowefa Sikorska niszczyła
ślady pracy na rzecz Armii Krajowej. Po tym wydarzeniu w domu
Sikorskich została zawieszona zarówno działalność konspiracyjna,
jak i zlikwidowana skrzynka kontaktowa.
Halina Sikorska „Stal” wspominała, że do pracy w konspiracji
została zaprzysiężona na początku 1943 roku. Początkowo służyła jako łączniczka w Oszmianie
i pobliskich wsiach. Z czasem
trasy były coraz dłuższe. Przenosiła meldunki do apteki lub
na plebanię w Graużyszkach, do
oddziałów 8 Brygady „Tura” i 9
Brygady „Małego”. Bibułę chowała w pasku lub we włosach.
Wielokrotnie transportowała broń
lub amunicję. Dzięki swojej pracy
w Arbeitsamcie mogła informować podziemie o organizowanych
łapankach i planowanych wywózkach na roboty do Niemiec.
Janusz Sikorski, podobnie jak
siostra, został żołnierzem Armii
Krajowej. Przyjął pseudonim
„Mikron”. Początkowo była to
praca konspiracyjna i jednocześnie kształcenie w ramach tajnego
nauczania. Później dołączył do
oddziału partyzanckiego 9 Brygady „Małego” i walczył m.in. w
ramach operacji „Ostra Brama”.
Latem 1944 roku Armia Czerwona ponownie wkroczyła na
Wileńszczyznę. Żołnierze Armii
Krajowej Okręgu Wileńskiego,
którzy wspólnie z Sowietami
zdobyli Wilno, zostali przez nich
rozbrojeni w Puszczy Rudnickiej
i początkowo osadzeni na zamku w Miednikach Królewskich.
Wielu partyzantów jednak się
ukrywało. Tym trzeba było pomóc i zapewnić niezbędne dokumenty. Halina Sikorska dostarczała nowe dowody tożsamości.
Czasami organizowała transporty

/Halina Sikorska „Stal” (pierwsza z prawej) z koleżankami, Oszmiańszczyzna, pierwsza
połowa lat 40., fot. zbiory Ireny Kretowicz

z akowcami do Wilna. Jak
wspominała, w taki sposób udało
jej się ocalić kilkunastu chłopców
i uchronić ich od wywózki do łagrów.
Powojenne losy Sikorskich
Z życiorysu Aleksandra Sikorskiego wynika, że od 1944 roku
do początku 1945 pracował w
polskim gimnazjum w Wilnie.
Wówczas Sikorscy wyjechali z
Wileńszczyzny. Od 21 lutego do
31 sierpnia 1945 roku Aleksander
pełnił obowiązki dyrektora w gimnazjum i liceum w Siemiatyczach.

Jesienią 1945 roku został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w
Bielsku Podlaskim. Nadzorował
tam odbudowę wysadzonej przez
Niemców szkoły. Od 1949 roku
uczył matematyki w Państwowej
Szkole Ogólnokształcącej Żeńskiej Stopnia Podstawowego i
Licealnego nr 2 w Białymstoku, a
w latach 1950–1954 pełnił w niej
funkcję dyrektora. Gdy kierował
placówką, szkoła zmieniła nazwę
na II Liceum Ogólnokształcące
Żeńskie w Białymstoku. W tych
latach zatrudniony był także w
szkole inżynierskiej oraz jako wy-

/ Grono pedagogów i maturzystów Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Dyrektor Aleksander Sikorski w środku, obok ks. prefekt Wacław Łosowski, 1946 r. fot. zbiory Ireny Kretowicz
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/ Aleksander Sikorski z żoną Genowefą oraz Haliną Polonis około 1960 r.,
fot. zbiory Haliny i Witolda Bobrowskich

kładowca matematyki Wyższych
Kursów Nauczycielskich.
W 1954 roku Aleksander został

wykładowcą geometrii analitycznej i metodyki matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1961 roku

uzyskał stopień doktora nauk
matematycznych. W dorobku
naukowym miał kilka podręczników z matematyki do szkoły
średniej, kilkanaście prac naukowych z dziedziny wyższej matematyki i pedagogiki. Był także
promotorem kilkudziesięciu prac
magisterskich. Za swoją pracę
otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Złotą
Odznakę ZNP oraz Złoty Krzyż
Zasługi. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Białegostoku i niedługo potem, bo 19 listopada 1963 roku zmarł. Genowefa
przeżyła męża 2,5 roku. Zmarła
25 maja 1966 roku. Pochowani
zostali na cmentarzu farnym w
Białymstoku.

niec lipca 1945 roku przystąpił
do organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie. Uczył
języka polskiego i jednocześnie
pełnił obowiązki dyrektora szkoły do 1950 roku. Z Bytowa wyjechali do Koszalina. Tam został
zastępcą dyrektora Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej, z kolei
Maria zaangażowała się w tworzenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Koszalinie.
Kierowała placówką od 1951
roku do chwili przejścia na emeryturę w 1972 roku. Zmarła w
2001 roku. Rodzina Fiedorowiczów Maria, Zygmunt i ich syn
Otton oraz Zofia Sikorska pochowani są na cmentarzu komunalnym w Koszalinie.

Dzieci Sikorskich po wojnie
kontynuowały edukację. Janusz
ukończył ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
oraz prawo na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był radcą prawnym. Halina,
z wykształcenia chemik, uzyskała tytuł profesora zwyczajnego.
Przez wiele lat sprawowała funkcję kierownika Zakładu i Katedry Chemii Politechniki Białostockiej. Była członkiem Senatu
Politechniki Białostockiej.

Aleksander Sikorski zajął szczególne miejsce w społeczności
oszmiańskiej, zwłaszcza wśród
uczniów gimnazjum i młodzieży
uczęszczającej na tajne komplety. Niech puentą tego artykułu
będą słowa wdzięczności i uznania jednego z byłych wychowanków: „Dobroczyńca, którego
charyzma oświetlała dni naszej
młodości”.

Z Wileńszczyzny w 1945 roku
wyjechały również siostry Aleksandra Sikorskiego – Maria Fiedorowicz z rodziną oraz Zofia.
Stanisława już wówczas nie żyła.
Zygmunt Fiedorowicz pod ko-

Autor tekstu wyraża wdzięczność za pomoc przy powstawaniu artykułu rodzinie Aleksandra
i Genowefy Sikorskich: Irenie
Kretowicz, Krystynie Fiedorowicz-Majewskiej, Halinie i
Witoldowi Bobrowskim oraz
Elżbiecie i Jackowi Gowinom.
Wyraz wdzięczności kieruję tak-
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że na ręce Barbary Babulewicz,
prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.
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Poryck – 60. rocznica
wydarzeń wołyńskich
Władysław Filar

Po powrocie z Wołynia miałem
dużo zajęć. W 2003 roku przypadała 60. rocznica terroru i masowych rzezi ludności polskiej
na Wołyniu, dokonanych przez
bojówki OUN i oddziały UPA,
przy wsparciu części miejscowej
ludności ukraińskiej. Wprawdzie
antypolskie akcje nacjonalistów
ukraińskich miały miejsce już w
1942 roku ale ich szczyt nastąpił
w 1943 roku. Szczególnie krwawy był lipiec, kiedy to oddziały
UPA wchodzące w skład Północno-Zachodniego OW „Turiw”
podjęły szeroko zakrojoną akcję
niszczenia ludności polskiej. 11
lipca 1943 roku rozpoczęto masowe rzezie ludności polskiej
jednocześnie w trzech powiatach:
horochowskim, włodzimierskim i
kowelskim. Była to akcja dobrze
przygotowana i zaplanowana w
najdrobniejszych
szczegółach.
Dla Polaków Wołynia był to pogrom przypominający czasy „koliszczyzny”, który przyniósł ludności ogromne cierpienia i straty
materialne. Zabójstwa dokonywano z wielkim okrucieństwem,
a wsie i osady polskie grabiono
i palono. Zarząd Okręgu Wołyń-

skiego ŚZŻAK przygotowywał
się do uroczystego odsłonięcia i
poświęcenia pomnika upamiętniającego ofiary zbrodni popełnionych na Wołyniu przez OUN
i UPA.
Po raz pierwszy od zakończenia wojny, 11 lipca 2003 roku w
Porycku na Wołyniu (Ukraina)
miały się odbyć uroczystości z
udziałem prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, upamiętniające wołyńską tragedię. .
Miały one zapoczątkować proces
pojednania polsko-ukraińskiego.
W związku z powyższym tak w
Polsce jak i na Ukrainie byliśmy
świadkami szerokiej dyskusji i
wystąpień licznych polityków i
organizacji w tej sprawie. Okazało się, że społeczeństwo nasze posiada niski poziom wiedzy o wydarzeniach wołyńskich. Prawie
połowa Polaków nic nie słyszała i
nic nie wiedziała o tragedii wołyńskiej, nie potrafiła też powiedzieć,
która strona była ofiarą, a która
sprawcą zbrodni. Najczęściej odpowiadano, że ofiarami zbrodni
byli: Polacy mieszkańcy Wołynia
– 41% wskazań; polscy oficerowie, żołnierze KOP, więźniowie

obozów jenieckich – 9%; Polacy
i Ukraińcy – 5%; Ukraińcy – 1%;
Żydzi, Rosjanie, mniejszości narodowe – 1%; niewinni bezbronni
ludzie i ludność cywilna – 1%. Na
pytanie, kto był sprawcą zbrodni,
odpowiadano: Rosjanie, Sowieci,
Stalin, NKWD, Związek Radziecki – 21%; Ukraińcy – 19%; UPA,
nacjonaliści ukraińscy, wojsko
ukraińskie – 10%; Niemcy, Niemcy i Ukraińcy, UPA sprzymierzona z Niemcami – 4%; Polacy i
Ukraińcy – 3%; nie wiem – 45%.1)
Jest to wprost żenujący poziom
wiedzy o tragicznych wydarzeniach wołyńskich, w których
zginęło około 50-60 tysięcy Polaków, a więc więcej niż w zbrodni
katyńskiej. Ta głęboka niewiedza
jest wynikiem przemilczania i
ukrywania przed społeczeństwem
tragedii wołyńskiej w okresie rządów PRL, a także po 1989 r. w
imię błędnie rozumianej racji stanu. Niepokój musi budzić zwłaszcza to, iż w grupie badanych
35-letnich wnuków tych, którzy
byli świadkami tragicznych wydarzeń wołyńskich, około dwie
trzecie nie potrafiło odpowiedzieć na żadne z pytań. Problem

stosunków polsko-ukraińskich w
latach drugiej wojny światowej
jest znany i dyskutowany jedynie
w nielicznej grupie historyków
prowadzących badania w ramach
tematu „Polska – Ukraina: trudne
pytania” oraz w istniejących organizacjach kresowych. Niezauważenie tragedii ludności polskiej
na Kresach przez władze polskie,
polityków i społeczeństwo potęguje gorycz żyjących jeszcze

świadków tych wydarzeń, wywołuje reakcję nie zawsze racjonalną
z ich strony. Polacy pochodzący z
Kresów, którzy przeżyli koszmar
wołyńskich rzezi, utracili swoich
najbliższych oraz cały dorobek
swego życia, a sami ledwo uszli
z życiem, są rozżaleni, czują się
opuszczeni przez własne niepodległe państwo. Stąd nie można
się dziwić, że dyskusje i reakcje
na wypowiedzi niektórych polity-

/ Tablica Pomnika ofiar zbrodni dokonanej na obywatelach polskich przez OUN-UPA wymieniająca Poryck. Źródło Wikipedia
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ków i działaczy ukraińskich w tej
sprawie są emocjonalne. Polscy
historycy, a także organizacje kresowe stoją na stanowisku ujawnienia pełnej prawdy o wydarzeniach
wołyńskich, które były przecież
tragedią obu narodów. Uważamy,
że ukrywanie i milczenie o tym co
stało się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej powoduje tylko
wzrost emocji i napięcia, aktywizuje ekstremalne siły tak z jednej,
jak i drugiej strony, a to nie służy
rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków polsko-ukraińskich. Trzeba rozmawiać, napiętnować to, co
było zbrodnicze, badać i wyjaśniać przyczyny tych wydarzeń.
Jest to jedyna droga do kształtowania dobrosąsiedzkich stosunków polsko-ukraińskich. Jest to
także właściwy krok do oczyszczenia narodu ukraińskiego od zarzutu popełnienia zbrodni wobec
ludzkości, bowiem dotyczy tylko
niewielkiej części narodu ukraińskiego, a mianowicie szaleńców
spod znaku OUN i UPA. Z historii
Ukrainy nie da się wykreślić istnienia i działalności OUN i UPA.
Ale działalność ta powinna być
sprawiedliwie oceniona. Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej
dokonana przez OUN i UPA to
nie tylko błąd polityczny kierownictwa OUN ale zbrodnia mająca
charakter ludobójstwa. Z punktu
widzenia prawnego i moralnego
działalność ta stanowi zbrodnię
przeciwko ludności i nie może
być źródłem tradycji godnych naśladowania obecnie i w przyszłości, powinna zostać odrzucona
przez Naród Ukraiński i zdecydowanie potępiona. Takie w skrócie
było nasze stanowisko przed mającymi nastąpić uroczystościami
w Porycku.
Prowadzona w tym czasie dyskusja na Ukrainie pokazała, że
społeczeństwo ukraińskie nie
jest przygotowane do rzeczowej
oceny tragicznych wydarzeń na
Wołyniu. Ze strony ukraińskiej
oczekiwaliśmy wyraźnego sygnału potępiającego zbrodniczą
działalność OUN i UPA wobec
ludności polskiej Wołynia i Małopolski Wschodniej. Chodziło o
uznanie faktu, że miały tam miejsce zbrodnie, w wyniku których
śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Tego niezbitego
faktu nie chce przyjąć do wiadomości zdecydowana większość
ukraińskich polityków. Świadczy
o tym dyskusja na wysokim szczeblu, z udziałem byłego prezydenta Ukrainy Łeonida Krawczuka,
b. wicepremiera Mykoły Żułyńskiego i b. ambasadora w Polsce
Dmytra Pawłyczki, która miała
miejsce w maju 2003 roku.2) W
trakcie dyskusji zarzucono władzom polskim, że przygotowując
obchody 60. rocznicy wydarzeń
wołyńskich uległy naciskom
„prawicowych, szowinistycznych
kół”. Ze swej strony wydarzenia
sprzed 60-ciu lat oceniono jako
„walkę przeciw polskiej okupacji”, przy czym twierdzono, że
na Wołyniu, Chełmszczyźnie i
Podlasiu Polacy także popełniali
zbrodnie. Z tych względów uważano, że nie może być żadnych
przeprosin za Wołyń. Wprawdzie
pojawiła się w dyskusji także wy-
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powiedź Mykoły Żułyńskiego, że
„powinniśmy powiedzieć uczciwie, iż naprawdę były zbrodnie
ze strony ukraińskiej”, ale była to
wypowiedź odosobniona i przeszła bez echa. Ci, którzy byliby
gotowi przyznać winę OUN-UPA
są w zachodnich obwodach Ukrainy w zdecydowanej mniejszości.
Natomiast jest spora grupa osób
(wśród których są działacze skrajnie prawicowej organizacji UNA-UNSO) usiłujących w rozmaity
sposób usprawiedliwić zbrodnie
OUN-UPA. Niepokoić musi wypowiedź Wołodymyra Łytwyna,
przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, który stwierdził,
że „nie przeprosimy Polaków za
masakrę wołyńską, gdyż w tym
czasie nie było państwa ukraińskiego”. Jednocześnie zaapelował do polityków, aby nie szukali
winnych tragedii, bo ich nie znajdą „nawet w sądny dzień”. Można
i trzeba zrozumieć, że wydarzenia
wołyńskie to temat dla Ukraińców
niezwykle drażliwy, i stąd większość ukraińskich polityków nie
chce przyjąć do wiadomości, że
w czasie drugiej wojny światowej
nacjonaliści ukraińscy popełnili
zbrodnię na bezbronnej ludności
polskiej. Ale jeżeli ze względu
na złożone stosunki polsko-ukraińskie w przeszłości będziemy
przypominać tylko takie rocznice,
które łączą oba narody, to nigdy
nie dojdzie do prawdziwego pojednania, zamknięcia niechlubnej
karty naszej historii i zgodnego
współżycia obu bratnich narodów.
W lutym 2003 roku prezydenci:
Ukrainy – Łeonid Kuczma i Polski – Aleksander Kwaśniewski
podczas spotkania opowiedzieli
się za wyjaśnieniem wszystkich
okoliczności zbrodni. Po roboczych rozmowach polskiej delegacji usunięte zostały w końcu
przeszkody w zorganizowaniu 60.
rocznicy wydarzeń wołyńskich.
Ustalono, że obchody rocznicy
tragedii Wołynia odbędą się na
Ukrainie w Pawliwce (dawnym
Porycku) 11 lipca. Na Wołyniu
(w obwodach: wołyńskim i rówieńskim) wywołało to sprzeciw
lokalnych polityków. Przeciwko
planom obchodów zaprotestowały liczne organizacje polityczne
i społeczne. Liderzy 18 organizacji, w tym: Ludowego ruchu
Ukrainy, Kongresu Ukraińskich
Nacjonalistów, Partii „Reformy
i Porządek”, Partii „Ojczyzna”
(partii byłej wicepremier Julii Tymoszenko) wydali odezwę, w której stwierdzono, że rolę UPA „należy uznać za zgodną z prawem”,
gdyż prowadziła ona „sprawiedliwą walkę narodowo-wyzwoleńczą na swoim terytorium etnicznym przeciwko wszystkim
okupantom”, a „przedsięwzięcia
mające na celu upamiętnienie
wśród ludności polskiej”, zaplanowane na 11 lipca w Pawliwce
są „niedopuszczalne”. Jednocześnie wezwali do „wzięcia aktywnego udziału w proteście w dniu
11 lipca we wsi Pawliwka”.
W przeddzień rocznicy tragedii
wołyńskiej Polski Sejm i Rada
Najwyższa Ukrainy przyjęły
wspólne jednobrzmiące oświadczenie. Ale mało brakowało, aby
porozumienie zostało w ostatniej
chwili zerwane. Nerwowe nego-

cjacje dotyczące tekstu oświadczenia trwały długo. Jeszcze
rano wydawało się, że nie ma
szans na uchwalenie wspólnego
oświadczenia. W ciągu dnia do
marszałka Sejmu Marka Borowskiego dwukrotnie dzwonił przewodniczący Rady Najwyższej
Ukrainy Wołodymyr Łytwyn,
relacjonował burzliwą debatę w
ukraińskim parlamencie i pytał,
czy możliwe byłoby wprowadzenie do uzgodnionego wcześniej tekstu pewnych poprawek.
Proponowano m.in. wykreślenie
fragmentu o tym, że do tragedii
dochodziło nie tylko na Wołyniu,
ale i w Galicji. Marszałek Polskiego Sejmu na żadne poprawki nie wyraził zgody. W końcu
obydwa parlamenty przyjęły
uzgodniony tekst oświadczenia.
Pierwsza oświadczenie przyjęła Rada Najwyższa Ukrainy.
Na 450 deputowanych za uzgodnionym tekstem oświadczenia
opowiedziało się 227 deputowanych, a więc tylko o jeden głos
więcej niż wynosiła minimalna
większość wymagana do podjęcia decyzji w tej sprawie. Przeciw
głosowało 25 parlamentarzystów.
Dwie godziny później decyzję
podjął Polski Sejm. Za przyjęciem
zaproponowanego oświadczenia
głosowało 323 posłów, przeciw
było 35, wstrzymało się od głosu
14. Przyjęte oba dokumenty mają
tę samą treść i powstały w wyniku polsko-ukraińskich negocjacji.
Oto tekst oświadczenia parlamentów Polski i Ukrainy w związku z
60. rocznicą tragedii wołyńskiej:
Sześćdziesiąta rocznica tragedii
ludności polskiej na Wołyniu i w
Galicji w czasie niemieckiej okupacji skłania do myślenia o przeszłości i przyszłości polsko-ukraińskiego sąsiedztwa. Tragedii
Polaków mordowanych i wypędzanych z ich miejsc zamieszkania przez zbrojne formacje Ukraińców towarzyszyły również cierpienia ludności ukraińskiej – ofiar
polskich akcji zbrojnych. Była to
tragedia obu naszych narodów.
Pomordowanym i poległym na
Wołyniu i w Galicji należy się
szacunek i pamięć. Pochylamy
głowy przed niewinnymi ofiarami. Nie może być usprawiedliwienia dla terroru, przemocy i

okrucieństwa. Prawda o tamtych
dramatycznych latach jest bolesna
dla wszystkich. Polacy i Ukraińcy powinni się jednak poznawać.
Prawda, choćby najbardziej tragiczna, jest niezbędna do budowy
trwałego porozumienia.
Bolesne doświadczenia powinny
stanowić dla nas również źródło
refleksji o tym, że na nienawiści
i konfliktach pomiędzy nami korzystali nasi przeciwnicy, a my
zawsze traciliśmy.
Historia Europy jest pełna przykładów narodowych waśni, wojen, krwi i okrucieństwa. Ale są
przykłady pojednania i porozumienia narodów, które chciały i
potrafiły przezwyciężać najtrudniejszą nawet przeszłość. Moralnym obowiązkiem tych, których
sumienia wciąż porusza tragedia
sprzed 60 lat, jest wezwanie do
pojednania naszych narodów w
imię przyszłości, w imię wspólnoty celów. Niech umiejętność przebaczania stanie się fundamentem
lepszej przyszłości, dobrego sąsiedztwa i przyjaźni polsko-ukraińskiej.
Główne uroczystości z okazji
60. rocznicy wołyńskiej tragedii
odbyły się 11 lipca 2003 roku w
Pawliwce, dawnym Porycku. Z
grupą posłów, senatorów i przedstawicieli organizacji kombatanckich pojechałem na uroczystość
autokarem sejmowym. Droga
trwała stosunkowo krótko, gdyż
do granicy byliśmy pilotowani
przez naszą policję, a następnie przez milicję ukraińską. Na
miejsce przyjechaliśmy wcześnie
i mieliśmy jeszcze sporo czasu
na zorientowanie się w terenie.
Przed wojną w Porycku ukończyłem 6 klasę szkoły powszechnej, a w roku szkolnym 1940/41
uczęszczałem do 8 klasy sowieckiej dziesięciolatki, zatem znałem doskonale ten rejon. Mając
trochę czasu mogłem porównać
zastany stan obecny z Poryckiem
mojej młodości. Dawny Poryck
pamiętałem jako dość duże miasteczko kresowe, będące siedzibą gminy, zamieszkałe głównie
przez Polaków i Żydów. W 1935
roku3)w miasteczku mieszkało
129 Polaków, 1275 Żydów i tylko 36 Ukraińców. Natomiast w
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przyległej wsi Poryck Stary było
85 Polaków, 609 Ukraińców i 5
Żydów. Dziś z dawnego Porycka pozostało niewiele. Pawliwka
(bo tak obecnie nazywa się dawny Poryck) to już nie miasteczko,
a wieś całkowicie ukraińska. We
wsi mieszka 930 osób, w tym jest
1 Rosjanin, 1 Żyd i jedna rodzina polska. Zmienił się wygląd
miejscowości. Nie ma już pałacu
Czackiego, który w czasie wojny
został zniszczony, a po wojnie
jego pozostałości rozebrano. Spalona została drewniana synagoga
z XVII w., zniszczone zostały
charakterystyczne domki mieszczańskie z podsieniami i pięknie
wycinanymi słupami, nie ostała
się nawet dawna szkoła. Zachowała się jedynie cerkiew ufundowana przez Czackich oraz stary browar. Na miejscu dawnych
domów stoi dziś tylko piętrowy
sklep oraz niewielki budynek rady
wiejskiej. Po starym kościele p. w.
Świętej Trójcy i Świętego Michała Archanioła, fundacji Czackich,
zbudowanym w latach 1759-1774
w stylu przejściowym z rokoka w
klasyczny, z ołtarzem z cennym
obrazem M. Boskiej z XVII w. i
starą kamienną chrzcielnicą, nie
ma śladu. Pozostały tylko szczątki
dawnego polskiego cmentarza, na
którym miały odbyć się tegoroczne uroczystości. Właściwie jest to
łąka, na której stoją trzy wysokie
metalowe krzyże, a na cokole stanowiącym ich podstawę są napisy
po polsku i po ukraińsku: „Na pamiątkę zmarłym i tragicznie poległym Polakom – mieszkańcom
gminy Poryck w latach 19391945”. Niedaleko od tego pomnika znajduje się tablica z napisem
w języku ukraińskim: „Obywatelom narodowości polskiej”. I nic
więcej. W rzeczywistości kiedyś
na tablicy był inny napis, a mianowicie: „Obywatelom radzieckim
narodowości polskiej, którzy zginęli z rąk ukraińskich burżuazyjnych nacjonalistów 12 lipca 1943
r.”. Tablicę z takim napisem odsłonięto w 1980 roku na miejscu
dawnego kościoła, dla upamiętnienia Polaków zamordowanych
w tym kościele. Ślady na tablicy
wskazują, że obecne miejscowe
władze ukraińskie usunęły końcową część napisu, gdyż jej treść

/ Rzeź wołyńska. W 1943 i 1944 r. ukraińscy nacjonaliści dokonali masakr Polaków w setkach miejscowości Wołynia i Galicji Wschodniej. Oto relacje o krwawych zbrodniach UPA w Parośli, Porycku, Hucie Pieniackiej, Woli Ostrowickiej, Ostrówkach, Janowej Dolinie i
Germakówce. CZYTAJ TAKŻE: Rzeź wołyńska i jej apogeum: krwawa niedziela 11 lipca ’43 Karta. Żródło IPN

www.ksi.btx.pl
okazała się dla nich nie do przyjęcia. Na terenie dawnego cmentarza są również resztki przedwojennych nagrobków, oraz krzyże
na symbolicznych grobach rodzin
Ziemiańskich,
Filipowiczów,
Olaszczyków, Ostrowskich, Kuryłów. Na grobie czterech kobiet z
rodziny Filipowiczów jest napis:
„Zginęły tragicznie w kościele w
Porycku”. Stoi tu także dziwny
krzyż z napisem w łamanej polszczyźnie: „Tragedja m. Polakami a
Ukraińcami w XX w. żucimy w
niepamięć” (zachowana oryginalna pisownia). Jedyne co pozostało
do dziś po zniszczonym cmentarzu – to resztki kolumn dawnej
przykościelnej dzwonnicy.
Od wczesnego ranka do Porycka
przybywały grupy ludzi niosących
zwinięte niebiesko-żółte flagi. W
związku z licznymi protestami
nacjonalistycznych organizacji
ukraińskich oraz wezwaniami do
demonstrowania swego sprzeciwu, organizatorzy uroczystości
przedsięwzięli szczególne środki
bezpieczeństwa. Teren cmentarza otoczony był szczelnie przez
funkcjonariuszy milicji i licznych
pracowników jednostek służb
specjalnych. Z nich też zorganizowane były grupy z transparentami, na których widniały teksty
o przyjaźni polsko-ukraińskiej.
Przez rejon Porycka nie kursowały w tym dniu autobusy rejsowe.
Przez kilka dni poprzedzających
uroczystość mieszkańcom pobliskich miejscowości nie można
było przyjmować na nocleg obcych. W strefie ochronnej wokół
Porycka, o promieniu około 10
km, nie mogli przemieszczać się
osoby nie zaproszone na uroczystość, w tym nawet miejscowi
mieszkańcy. W uroczystości mogli wziąć udział tylko delegacje
zaopatrzone w specjalne znaki
rozpoznawcze. Dotyczyło to także delegacji przybywających z
Polski. Przybywających uczestników uroczystości przepuszczano
przez bramki wykrywające metal,
ustawionych kilkadziesiąt metrów
od katolickiego cmentarza. Grupy ukraińskie przechodziły obok
cmentarza katolickiego i szły na
cmentarz prawosławny w pobliże
pomnika Pojednania. Grupy polskie natomiast były kierowane na
cmentarz katolicki, gdzie dla nich
przygotowano kilkaset składanych krzeseł. Ze strony polskiej
na uroczystość, oprócz oficjalnej
delegacji, przybyli członkowie
rodzin i krewni ofiar zbrodni oraz
liczni kombatanci z Warszawy,
Lublina, Zamościa, Przemyśla i
innych rejonów Polski.
Uroczystość na cmentarzu katolickim rozpoczęła się od Mszy
Świętej odprawionej przez rzymskokatolickiego
metropolitę
Lwowa kardynała Mariana Jaworskiego. Uczestniczył w niej
także zwierzchnik greckokatolicki kardynał Lubomyr Huzar oraz
biskup polowy Wojska Polskiego
Leszek Sławoj Głódź. Obecni
byli też duchowni prawosławni, a
wśród nich: biskup Nifont metropolita Łucka, cerkwi ukraińskiej
podporządkowanej
patriarchatowi moskiewskiemu. W modlitwach ekumenicznych wzięli
udział przedstawiciele różnych
religii. Stanisław Filipowicz, któ-
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rego matka i dwie siostry zginęły w kościele w Porycku, a sam
przeżył masakrę ludności polskiej
zgromadzonej w kościele, przedstawił opis wydarzeń mających
miejsce dokładnie 60 lat temu. Na
zakończenie swego przemówienia powiedział: „Dziś jesteśmy tu
po to, aby dać świadectwo prawdzie, bo tylko prawda pozwoli
ukoić ból po stracie najbliższych.
Tylko prawda pozwoli zbudować
fundament pod lepszą, wspólna
przyszłość Polaków i Ukraińców”. Następnie zabrali głos Prezydenci.
Jako pierwszy przemówił Prezydent Ukrainy Łeonid Kuczma.
W przemówieniu nie ośmielił
się jednak jednoznacznie potępić
zbrodnię i wskazać wykonawców
tej masakry, zabrakło konkretów.
Powiedział jedynie, że „główny
ciężar odpowiedzialności za represje skierowane przeciw cywilnym obywatelom spoczywa na
ekstremistycznie nastawionych
działaczach, którzy byli w szeregach ruchu narodowo-wyzwoleńczego obu narodów”. Mówiąc
o ofiarach wydarzeń wołyńskich
stwierdził, że: „Dla nas Ukraińców, istotna jest gotowość strony
polskiej do otwartych rozmów o
ofiarach po stronie ukraińskiej.
Ukraińska ludność cywilna rejonu wołyńskiego doznała bowiem
także ciężkich strat w latach
1943-1944. Tak samo nasza ludność cywilna ginęła w latach 40.
na Chełmszczyźnie, ziemi tomaszowskiej i ziemi hrubieszowskiej. Powinniśmy razem oddać
cześć Ukraińcom oraz wszystkim
tym, którzy byli ofiarami represji wobec cywilnej ludności na
tych ziemiach”. I dalej: „Oddając
cześć pamięci poległych, musimy dokonać moralnego osądu
wobec wszystkich, którzy ponoszą winę za terror, niezależnie
od ich etnicznego pochodzenia,
w krwawej zawierusze paliły się
bowiem zarówno polskie, jak i
ukraińskie wsie, lała się krew zarówno polskich , jak i ukraińskich
chłopów”. Odnosząc się do rzezi
dokonanej w Porycku w dniu 11
lipca 1943 r. powiedział: „W tym
miejscu, w którym spoczywają
polskie ofiary, chciałbym w imieniu wszystkich Ukraińców, którzy
pragną pokoju i sprawiedliwości,
wyrazić głębokie współczucie
wszystkim skrzywdzonym Polakom (…). Wyrażamy swoje zdecydowane potępienie przemocy
nad cywilną ludnością polską”.
Prezydent Polski Aleksander
Kwaśniewski dziękując za słowa
współczucia, żalu i przyjaźni powiedział m.in.: „Doceniamy postawę niepodległej Ukrainy, która
nas tu gości i która razem z nami
pochyla się w bolesnej refleksji
na tragicznymi kolejami naszych
wspólnych losów. To jest hołd oddany ofiarom i prawdzie. (…) Za
masakrę popełnioną na polskiej
ludności nie można obwiniać narodu ukraińskiego. Nie ma narodów – winowajców. Za zbrodnie
i złe uczynki odpowiedzialność
ponoszą zawsze konkretni ludzie.
Trzeba jednak wyrazić moralny
protest wobec ideologii, która
doprowadziła do <akcji antypolskiej>, zainicjowanej przez część
Organizacji Ukraińskich Nacjo-

nalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wiem, że te słowa
wielu mogą zaboleć. Ale żaden
cel, ani żadna wartość, nawet tak
szczytna jak wolność i suwerenność narodu, nie może usprawiedliwiać ludobójstwa, rzezi cywilów, przemocy i gwałtów, zadawania bliźnim okrutnych cierpień. (…) Wspólnie – i my, i Wy
– powinniśmy odróżniać jasne
karty historii od ciemnych. Chcemy budować nasze pojednanie
na prawdzie: dobro nazywać dobrem, a zło złem. (…) Dzisiejsza
uroczystość jest jednym z kamieni milowych na drodze, na której
wspólnie przezwyciężamy trudną
przeszłość i budujemy pomyślną
przyszłość. (…) Czynimy krok ku
pojednaniu. Stąd, z dawnego Porycka, miejsca naznaczonego tragiczną historią, zwracamy się do
Polaków i Ukraińców – o szczery
dialog, zrozumienie i wzajemną
wrażliwość. Otwórzmy nasze serca, wyjdźmy sobie naprzeciw”.
Przemówienia obu prezydentów
odebrałem z mieszanymi odczuciami. Różniły się w zasadniczo,
i były adresowane do różnych
odbiorców. Przemówienie prezydenta Ukrainy miało charakter zachowawczy. Pod naporem
opinii i protestów społeczności dzisiejszego Wołynia (82 %
wypowiedziało się przeciwko
wybaczeniu), a także pod wpływem dyskusji w parlamencie,
prezydent Kuczma wyraźnie pomijał rolę głównych sprawców
krwawej rozprawy z ludnością
polską, nie wymienił kto i jaka
organizacja konkretnie stała za
tą masakrą. Tragedię wołyńską
rozpatrywał w kontekście polsko-ukraińskiej konfrontacji w
latach drugiej wojny światowej.
Natomiast prezydent Kwaśniewski wyraził otwarty protest moralny wobec ideologii leżącej u
podstaw wydarzeń wołyńskich,
zdecydowanie wskazał sprawców i wykonawców tej potwornej
zbrodni, obarczając OUN i UPA
odpowiedzialnością za wołyńską
tragedię.
Po wygłoszeniu przemówień prezydenci Polski i Ukrainy złożyli
wieńce na grobach zamordowanych Polaków i zapalili znicze.
Następnie przeszli na cmentarz
prawosławny, gdzie odbyły się
modły ekumeniczne za zmarłych. Tutaj też odsłonili pomnik
pojednania polsko-ukraińskiego
oraz odczytali i podpisali wspólne oświadczenie „O pojednaniu
– w 60. rocznicę tragicznych
wydarzeń na Wołyniu”. Wskutek
rzekomego błędu w tłumaczeniu
na odsłoniętym pomniku pojawił
się napis: „Pamięć, Żałoba, Jedność”, a według ustaleń powinno
być: „Pamięć, Żal, Pojednanie”.
Napis miał być zmieniony. Ale to
nie jedyna „pomyłka”. Na cmentarzu katolickim także napis na
dwóch mogiłach, do których złożono szczątki ofiar sprzed 60. lat,
nie był zgodny z uprzednimi ustaleniami. Z napisu wypadło słowo
„zamordowanych”.
Po uroczystości, wracając z
cmentarza do autokarów, spotkaliśmy zorganizowane grupy
Ukraińców niosących transparenty z napisami: „Wołyń wita

prezydentów Ukrainy i Polski”.
Nie trudno było domyśleć się,
że były to grupy zorganizowane
przez ukraińskich organizatorów
uroczystości. A z naprzeciwka
zbliżały się grupy niedoszłych
demonstrantów z czerwono-czarnymi flagami OUN. Mieli z sobą
także transparenty; na jednym
widniał napis: „Przepraszać powinni okupanci”. Chodziło oczywiście o Polaków. Ukrainiec z
flagą przekonywał: „to nie Ukraińcy, a Polacy mordowali na Wołyniu”. Twierdzili, że w Porycku
zginęło nie 200 Polaków, tylko
najwyżej 100. I nie zostali napadnięci. UPA musiała zareagować,
bo Polacy atakowali naszych. To
AK była napastnikiem. W tym
czasie z boku do rozmawiających
podeszła Ukrainka w średnim
wieku ze słowami: „Co wy, banderowcy! Nowy konflikt z Polakami, nową tragedię chcecie wywołać”? Po tych słowach grupa
ruszyła dalej, w stronę cmentarza,
na którym odbyły się uroczystości. Rzeczowa dyskusja z takimi
ludźmi jest trudna, wręcz niemożliwa. Na Wołyniu, gdzie powstały
pierwsze oddziały UPA, i gdzie
dokonano masowych rzezi ludności polskiej, jeszcze dziś o podobnych poglądach jest wielu. Wiedzą i głoszą swoje, chociaż fakty
mówią co innego. Można byłoby
zadać im tylko jedno pytanie,
a mianowicie: jak to było możliwe, że mniejszość polska stanowiąca na Wołyniu około 16%
ludności mogła skutecznie atakować ukraińską większość (około 68%), biorąc pod uwagę przy
tym słabość polskiego podziemia
niepodległościowego organizującego dopiero swoje struktury
konspiracyjne? Zaatakowanie silną już wówczas i liczną, dobrze
uzbrojoną UPA byłoby oczywistym samobójstwem. Dla każdego logicznie myślącego twierdzenie o agresji AK na Wołyniu jest
absurdem. Może być tylko jedno
wytłumaczenie takiego stanowiska nacjonalistów ukraińskich:
odrzucenie tego twierdzenia byłoby jednoznaczne z przyznaniem
się do popełnienia zbrodni wobec
ludności polskiej, mającej charakter ludobójstwa, i rozwiałoby
legendę o bohaterstwie UPA walczącej o niepodległość Ukrainy.
Okazuje się zatem, że na krytykę
i rzeczową dyskusję o krwawych
wydarzeniach wołyńskich oraz o
przeszłości UPA jest jeszcze na
Wołyniu za wcześnie.
Do Warszawy wracałem z mieszanymi uczuciami. Po 60-ciu
latach milczenia o wydarzeniach
wołyńskich, tu w Porycku, nad
zbiorową mogiłą ofiar zbrodni
nacjonalistów ukraińskich, z ust
prezydentów Polski i Ukrainy
usłyszeliśmy prawdę o tragedii
ludności polskiej na Wołyniu.
Uroczystości poprzedziło uchwalenie wspólnego oświadczenia
przez parlamenty Polski i Ukrainy. Uczyniono w ten sposób
olbrzymi krok dla pojednania
między naszymi narodami. Uważałem to za przełom w ocenie
naszej wspólnej, ale jakże tragicznej historii. Liczyłem się z
tym, że to co uchwalono w obu
parlamentach, i to co powiedzieli
prezydenci na uroczystości stwo-
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rzyło warunki do zintensyfikowania prac badawczych historyków
polskich i ukraińskich, udostępnienia im dokumentów archiwalnych pozwalających na rzetelną
ocenę wydarzeń wołyńskich, i
w konsekwencji zamknięcia tej
niechlubnej karty historii. Niepokoiły mnie tylko pewne ekscesy i zachowania grup skrajnych
nacjonalistów ukraińskich, które
pojawiły się pod koniec uroczystości. Tylko zdecydowane działania podjęte przez milicję ukraińską i służbę bezpieczeństwa nie
dopuściły do zakłóceń przebiegu
uroczystości. Także sama organizacja uroczystości ze strony ukraińskiej dawała wiele do przemyślenia. Wśród uczestniczących w
uroczystości ze strony ukraińskiej
było znacznie więcej ochraniających funkcjonariuszy milicji i
służby bezpieczeństwa ubranych
po cywilnemu niż zwykłych obywateli. Nieliczni obywatele z różnych stron dzisiejszego Obwodu
Wołyńskiego byli odpowiednio
dobrani i dowiezieni. Z Państwowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku
obecny był tylko jeden profesor
i jedna pracownica naukowa, a
przecież z uwagi na charakter i
rangę uroczystości zainteresowanie nią mogło dotyczyć szerszego
grona pracowników naukowych
uczelni. Uważałem, że dobrze
się stało, że taka uroczystość z
udziałem prezydentów się odbyła. Ale i tu miałem pewien
niedosyt. Wprawdzie wszyscy,
którzy zabierali głos wzywali
do pojednania, to jednak coś mi
tu bardzo istotnego brakowało.
Chodzi o przemówienie prezydenta Ukrainy, które było bardzo
powściągliwe i zachowawcze.
Nie powiedział otwarcie – tak jak
to uczynił prezydent Polski - że
zbrodnię na Wołyniu dokonała
UPA. Tego nie da się przecież
ukryć – fakty są nie podważalne. Była to zbrodnia, którą nic
nie jest w stanie usprawiedliwić,
i nie ma znaczenia to, co skrajni
nacjonaliści ukraińscy oraz nieliczni ich zwolennicy mówią o
roli OUN i UPA w zmaganiach o
niepodległość Ukrainy. Wszystko
to wskazywało, że nie tylko społeczeństwo ukraińskie ale i władze nie są jeszcze przygotowane
do spokojnej, rzeczowej dyskusji
o wydarzeniach na Wołyniu, że
sprawa oceny zbrodniczej działalności OUN i UPA na Wołyniu
w latach drugiej wojny światowej
nie została zakończona. Stąd też
obawy władz ukraińskich o przebieg uroczystości i podjęte ograniczenia. Z takim kłębowiskiem
myśli różnych i nieuczesanych
wracałem do Warszawy.
-1) Badania przeprowadzone prze
CBOS w dniach 4-7 lipca 2003 r.
na 952-osobowej, reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski.
2) Dyskusja opublikowana w kijowskiej gazecie „Deń” 7 maja
2003 r.
3) Stański Z., Stański W., Poryck
miasteczko kresowe symbol tragedii Polaków na Wołyniu, Toruń
2005, s. 132.
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LUDOBÓJSTWA.
Kwiecień 1946 rok.
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Stanisław Żurek
2 kwietnia:

We wsi Chorobrów pow. Sokal
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka,
sołtysa.
We wsi Krzywcza pow. Przemyśl w zasadzce UPA zabiła 18
żołnierzy WP, w tym 4 oficerów.
4 kwietnia:
We wsi Nadolany pow. Sanok
upowcy spalili wieś i zamordowali
kilku Polaków. „W meldunku operacyjnym 26 OT Łemko za kwiecień 1946 znajduje się wzmianka
o tym że 4 kwietnia 1946 oddz.
U-1 przeprowadził akcję palenia
polskich wsi Nowotaniec i Nadolany. Był to odwet za spalenie wsi
ukraińskich przez żołnierzy WP.
Tego samego dnia oddz. U-5 spalił Bukowsko”; w: Eugeniusz Misiło: Repatriacja czy deportacja:
przesiedlenie Ukraińców z Polski
do USRR 1944-1946. Archiwum
Ukraińskie, str. 102, 116.)
We wsi Nowotaniec pow. Sanok
spalili wieś i zamordowali kilku
Polaków. „Podpalacze korzystając z tego zamieszania i przerażenia rabowali co się dało, ściągając nawet buty z nóg, zabierając
bydło i różne rzeczy. W Nowotańcu pozostała tylko plebania, szkoła i dwa domy prywatne. Ocalenie
szkoły należy zawdzięczać ówczesnemu kierownikowi Tadeuszowi
Leji, który zdołał ugasić palące
się podłogi w mieszkaniu szkolnym przez co poparzył sobie ręce.
Zaś w ocaleniu plebani zasłużył
się ówczesny proboszcz ks. Józef
Kruczek, który ugasił podpaloną
plebanię”. (http://nowotaniec.cba.
pl/index.php?p=historia-nowotanca )
We wsi Ropica Ruska pow. Gorlice obrabowali gospodarstwa
polskie oraz uprowadzili 2 Polaków, którzy zaginęli bez wieści.
W nocy z 4 na 5 kwietnia:
We wsi Bukowsko pow. Sanok
podczas kolejnego napadu upowcy obrabowali i spalili 570 gospodarstw oraz zamordowali 9
Polaków, w tym 4-osobową rodzinę Matuszkiewiczów z 2 dzieci
spalili żywcem wraz z domem.
7 kwietnia:
We wsi Nowa Grobla pow. Jarosław upowcy uprowadzili
25-letniego milicjanta Jana Smoleńca, wydłubali mu oczy, obcięli
uszy, skłuli bagnetami i powiesili w lesie za nogi. Oraz: w lesie
„Czerniawka” zamordowali mi-

licjanta z rodziny polsko-ukraińskiej Jana Smolińca lat 25. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
We wsi Poździacz (Leszno) pow.
Przemyśl zginął od kuli UPA
w wyniku patrolowania granicy
plut. Karski Julian z Komendy 35
Odcinka WOP. (Andrzej Zapałowski: Granica w ogniu. Warszawa 2016, s. 303).
W nocy z 7 na 8 kwietnia:
We wsi Leszczawa Górna pow.
Przemyśl upowcy zamordowali 2
Polaków. Inni: We wsi Leszczawa
Dolna banderowcy zabili Polaków: Stanisława i Jana Niebieszczańskiego. (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Leszczawa_Dolna )
10 kwietnia:
We wsi Osławica pow. Sanok
upowcy zamordowali Jana Błyszczaka, rolnika.
14 kwietnia:
We wsi Uhnów pow. Tomaszów
Lubelski upowcy z sotni „Zeleźniaka” podczas napadu na stację
kolejową zabili 30 żołnierzy WP
i spalili 10 wagonów kolejowych,
w których zginęło 18 Ukraińców
– przesiedleńców.
W nocy z 14 na 15 kwietnia:
We wsi Płonne pow. Sanok
Ukraińcy z SB-OUN powiesili 2
Polaków i 1 Ukraińca.
15 kwietnia:
We wsi Babice nad Sanem pow.
Przemyśl upowcy uprowadzili z
drogi 17-letniego Jana Pawłowicza, który zaginął bez wieści.
We wsi Mołodycz pow. Jarosław
został zamordowany przez UPA
gajowy Henryk Węglarz, żołnierz
AK oraz w zasadzce zginęło 10
żołnierzy WP.
16 kwietnia:
We wsi Babice pow. Przemyśl
upowcy skrytobójczo zamordowali żołnierza WP szer. Franciszka Jurkiewicza, ur. 5.10.1922r.
We wsi Dobra pow. Jarosław w
lesie został zamordowany przez
UPA Stanisław Palimąka, ur. w
1920 r., oraz Jan Ożga, ur. w 1923
r., milicjant.
We wsi Koniuszki pow. Przemyśl zamordowali Wiktora Majchera, ur. 1923 r., milicjanta.

Na drodze Uhnów – Rzeczyca
pow. Lubaczów w zasadzce UPA
zginęło 12 żołnierzy WP (Motyka..., s 349, Tak było...). Oraz: Na
drodze Uhnów – Bełz pow. Lubaczów w zasadzce UPA zginęło 12
żołnierzy WP (Motyka..., s. 349,
Tak było...).
W nocy z 16 na 17 kwietnia:
We wsi Krzywcza pow. Przemyśl upowcy oraz chłopi ukraińscy z SKW zamordowali 9 Polaków: we wsi 5 milicjantów oraz
uprowadzili młodego chłopca, 2
ormowców i milicjanta, którzy
zaginęli bez wieści. „Banderowcy
podając się za członków AK zażądali poddania się załogi i złożenia
broni. Według protokołu przesłuchania Jana Feduniaka, to Wiktor
Majcher, komendant posterunku,
otworzył drzwi i milicjanci się
poddali. Posterunek znajdował
się w murowanym budynku i jego
obrona miała szanse powodzenia.
Majcher decyzję o poddaniu się
podjął bez konsultacji z podwładnymi. /.../ Banderowcy rozbroili i
uprowadzili komendanta posterunku, Wiktora Majchra i milicjantów: Stanisława Grodeckiego,
Władysława Kopczyka, Władysława Chrobaka, Jana Feduniaka.
/.../ We wiosce doszło do strzelaniny banderowców z członkami samoobrony. Stanisław Noworolski,
jeden z przywódców samoobrony
i właściciel sklepu, ostrzelał banderowców z RKM, próbując w ten
sposób bronić swojego mienia.
Z powodu przewagi przeciwnika
musiał zaprzestać ostrzału. Dom
Noworolskiego został zdobyty
i zniszczony przez rój III z czoty
511, lecz jemu samemu udało się
uciec. W Krzywczy został złapany przez banderowców Stanisław
Rogosz z Woli Krzywieckiej. Posiadał on przy sobie granaty ręczne. Członkowie UPA podejrzewali, że był on członkiem ORMO lub
samoobrony i brał udział walce
przeciw nim. Na pomoc mieszkańcom Krzywczy ruszyła samoobrona z Babic. Oddział poruszał
się drogą i wszedł na stanowiska
ubezpieczającej akcję czoty 510,
dowodzonej przez Włodzimierza
Daszko „Marko”. Doszło do krótkiej wymiany ognia. Strona polska
została zmuszona do odwrotu. Na
miejscu zginął Franciszek Jurkiewicz, a inny członek samoobrony
Jan Pawłowicz został złapany i
uprowadzony. Ponadto banderowcom udało się zdobyć RKM i
karabin. Banderowcy uprowadzili
ze sobą Jana Pawłowicza z Babic
i Stanisława Rogosza z Woli Krzywieckiej, którym zarzucono posiadanie broni palnej i strzelanie do

członków UPA. W sprawie uwolnienia Stanisława Rogosza interweniował katecheta ks. Stanisław
Lorenc. Kapłan rozmawiał z „porucznikiem” UPA w mundurze oficera WP. Z analizy dokumentów
wynika, że żaden z uczestników
napadu na Krzywczę w tym czasie
nie posiadał stopnia oficera UPA.
W mundur oficera WP nosił Włodzimierz Szczygelski, starszy sierżant UPA i dowódca sotni. Należy
przypuszczać, że ks. Stanisław Lorenc rozmawiał ze Szczygelskim.
Kapłan przypomniał swoje wstawiennictwo za ludnością ukraińską w czasie napadu z wiosny
1945 r. Osobnik ów odpowiedział,
że zatrzymanych zwolnić może jedynie komendant. Pomimo tego,
po naleganiach kapłana, dał słowo honoru, że ich zwolni. Według
relacji ks. Stanisława Lorenca
jeden z członków UPA był pijany.
Około 1.30 banderowcy odeszli
grupami za San, w kierunku wioski Kupna. /.../ W czasie napadu
na Krzywczę na miejscu zabito
jednego członka samoobrony z
Babic i uprowadzono 7 osób. W
czasie strzelaniny zraniono Julię
Benedykt z Krzywczy, Annę Słabik z Chyrzyny i nieustalonego z
imienia Majchra z Woli Krzywieckiej. Banderowcy spalili 6 budynków mieszkalnych i 6 budynków
gospodarczych. Członkowie UPA
zdobyli 3 RKM i 5 karabinów.
Mieszkańcom Krzywczy zabrano
6 krów, 8 koni, 2 świnie, ubrania,
obuwie, żywność i inne rzeczy
wartościowe. Ponadto obrabowano spółdzielnię i prywatny sklep.
Po akcji sotnia „Burłaki wycofała
się razem z łupem do wsi Kupna,
za San. Następnie przeszli na południe, w okolice wioski Grąziowa. Po drodze banderowcy zaskoczyli jednego żołnierza 9 DP
WP śpiącego na warcie. Zabrano
mu RKM i uprowadzono. Dalszy
los żołnierza nie jest znany. Włodzimierz Szczygelski „Burłaka”
w raporcie do dowództwa z napadu na Krzywczę, świadomie
zataił fakt zatrzymania dwóch
członków samoobrony, których w
akcie zemsty członkowie UPA zamordowali. Zapewne nastąpiło to
za przyzwoleniem, a może nawet
na rozkaz Szczygelskiego. Jana
Pawłowicza i Stanisława Rogosza
zamordowano zapewne w okolicach Kupnej, ciała ukryto w lesie
lub wrzucono do Sanu. Należy

zaznaczyć, że morderstwo Jana
Pawłowicza i Stanisława Rogosza
nastąpiło wbrew wewnętrznym
instrukcjom UPA, zgodnie z którymi jeńcy mieli być przekazywani
SB. W tym przypadku przekazanie niewątpliwie nie nastąpiło.
Raport UPA wspomina, tylko o 5
milicjantach, podobnie jak raport
Służby Bezpieczeństwa-OUN. Pominięcie w raporcie i zeznaniach
Szczygelskiego kwestii pojmania
członków samoobrony niewątpliwie było podyktowane chęcią
ukrycia mordu. Milicjantów przekazano SB, według właściwości
terytorialnej ich stałego miejsca
zamieszkania. Wiktora Majchra i
Jana Feduniaka przejęła bojówka rejonu I OUN kryp. „A-1”. 18
kwietnia 1946 r. Jan Feduniak,
był przesłuchiwany przez referenta SB rejonu I, Wasyla Harabacza
„Oracz”. Zachował się protokół
przesłuchania. Niestety nie udało
się odnaleźć protokołu przesłuchania Wiktora Majchra. Zamordowanie Wiktora Majchra i Jana
Feduniaka nastąpiło prawdopodobnie 18 kwietnia 1946 r., w lesie koło Aksmanic. Wyrok śmierci
wydał Wasyl Harabacz, a wykonała go bojówka SB dowodzona
przez NN „Sokił”. Ciała ukryto
w lesie. Stanisława Grodeckiego,
Władysława Kopczyka i Władysława Chrobaka, przejęła bojówka rejonu III OUN kryp. „W-III”.
W czasie konwojowania Stanisław
Grodecki podjął próbę ucieczki i
został zastrzelony przez nieustalonego członka bojówki SB rejonu
III. Pozostali dwaj milicjanci byli
przesłuchiwani przez śledczego SB OUN, lecz ich protokołów
nie zdołano odnaleźć. Władysław
Kopczyk i Władysław Chrobak zostali zamordowani prawdopodobnie 17 kwietnia lub w następnych
dniach. Mordu dokonano na polecenie Wołodymira Chomy „Karło”, referenta SB rejonu III. Wyrok
wykonała bojówka SB dowodzona
przez Stefana Jarisza „Pietia”.
Mordu prawdopodobnie dokonano w lesie w pobliżu Jawornika
Ruskiego, tam też ukryto ciała.”
(Artur Brożyniak: Zarys działalności Posterunku Milicji Obywatelskiej Krzywcza w latach 19441947; w: https://www.krzywcza.
eu/dzialalnosci-pmo-w-krzywczy-1944-1947.html ).
We wsi Wola Krzywiecka pow.
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Przemyśl upowcy uprowadzili i
zamordowali 20-letniego Stanisława Rogoża.
We wsi Lisie Jamy pow. Lubaczów 16 - 17 kwietnia 1946 r.
zamordowali zastępcę dowódcy strażnicy 34 Komendy WOP
w Lubaczowie ppor. Franciszka
Rudnika s. Józefa lat 25. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
17 kwietnia:
We wsi Czerwona Woda pow.
Jarosław zostały zamordowane
przez UPA 2 Polki, Maria Chodoń
oraz NN.
W miasteczku Jarosław woj.
rzeszowskie zamordowali 2 Polaków: Marię Parzydło z 16-letnim
synem Janem.
We wsi Uhnów pow. Tomaszów
Lubelski w zasadzce UPA zginęło
7 żołnierzy WP.
18 kwietnia:
Koło wsi Aksmanice pow. Przemyśl: „W rejonie Berenderowic
SB-OUN przeprowadzała liczne
przesłuchania, a następnie mordowała tam zatrzymane osoby. Tam
prawdopodobnie zamordowano
także zatrzymanych milicjantów
z Krzywczy. 5 września właśnie
w tym lesie, w rejonie Aksmanic,
w bunkrze odnaleziono zwłoki
2 osób w zupełnym rozkładzie.
Jeden z denatów miał na sobie
mundur formacji Lasów Państwowych. W lesie zamordowano m.in.
milicjantów Wiktora Majchra i
Jana Feduniaka, których przejęła bojówka rejonu I OUN, kryp.
„A–1”. 18 kwietnia 1946 r. J. Feduniak, był przesłuchiwany przez
referenta SB rejonu I W. Harabacza, ps. „Oracz”. Zachował się
protokół przesłuchania. Niestety
nie udało się odnaleźć protokołu
przesłuchania W. Majchra. Jego
zamordowanie i J. Feduniaka nastąpiło prawdopodobnie 18 kwietnia 1946 r. w lesie koło Aksmanic.
Wyrok śmierci wydał W. Harabacz, a wykonała go bojówka SB
dowodzona przez N.N. „Sokiła”.
Ciała ukryto w lesie.” (Andrzej
Zapałowski: Granica w ogniu.
Warszawa 2016, s. 199). „Sokił”
to chyba Marczak.
We wsi Lubycza Królewska

pow. Tomaszów Lubelski UPA
zamordowała 9 Polaków.
We wsi Tarnoszyn pow. Tomaszów Lubelski: „18.04 1946 r.
zostali zabici: Łoś Katarzyna i jej
córka – niemowlę, Piękny Franciszek.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Uhnów pow. Tomaszów
Lubelski: „Podczas moich odwiedzin u rodziców w Uhnowie 18
kwietnia 1946 r. zaatakowana została stacja kolejowa Zastawie na
przedmieściu Uhnowa. Napastnicy – jak później ustalono, był to kureń Żeleżniak – obrabowali grupę
przesiedleńców i zniszczyli składy
pociągów. Banda ta, wspierana
przez jednostki UPA z okolicznych
wsi – w sumie ponad 150 ludzi
bardzo dobrze uzbrojonych w broń
automatyczną i maszynową – postanowiła także zaatakować miasto, mimo że stacjonował w nim
niewielki garnizon wojska polskiego (w sile mniej więcej kompanii).
Aby dojść z Zastawia do centrum,
napastnicy musieli przejść przez
most na rzece Sołokija. Znajdował się tam duży murowany młyn
wodno-motorowy, który posłużył
obrońcom jako skuteczny punkt
oporu. Osadziła się w nim część
wojska, milicji i członków tzw.
obrony cywilnej. Napastników
zdołano powstrzymać i odeprzeć.
W akcji po stronie obrońców brało
udział także kilkunastu juniorów –
chłopców w wieku 16-18 lat, którzy ochoczo wykonywali zadania
łączników między poszczególnymi placówkami obrony. Byłem
jednym z nich. W wyniku napadu
zabitych zostało ponad 30 osób
(głównie wojskowych, ale też kilku cywilów), drugie tyle było rannych. Napastnicy zdążyli podpalić
kilka stodół i budynków gospodarczych na skraju miasta.” (Marian
Kargol: Naoczny świadek; w:
https://www.tygodnikprzeglad.pl/
naoczny-swiadek/ ). Inni: patrz 21
kwietnia 1946 r.
We wsi Ulhówek pow. Rawa Ruska zostały zamordowane przez
UPA Maria Piękna i Kunegunda
Piękna.
19 kwietnia:
W miejscowości Wiązownica
pow. Jarosław zamordowany został Michał Zastawny.

20 kwietnia:
W przysiółku Brzozowiec należącym do wsi Czaszyn pow.
Sanok Ukraińcy zamordowali 5
Polaków: Olchowskiego, jego 2
synów, kobietę idącą z Tarnawy
Dolnej i żołnierza WP.
21 kwietnia:
Na stacji kolejowej Uhnów
pow. Tomaszów Lubelski upowcy spalili zabudowania stacji
i zabili 2 żołnierzy WP. O godz.
22.45, sotnia „Szuma” uderzyła
na stację kolejową Uhnów, gdzie
przebywało ok. 200 rodzin ukraińskich w oczekiwaniu na wyjazd
do ZSRS. Stację ochraniało 50
żołnierzy z 7 pp 3 DP. W wyniku
akcji zginęło dwóch żołnierzy, a
trzech zostało rannych. Ukraińcy
spalili stację kolejową, 23 wagony puste, sześć wagonów cukru.
Spośród ludności cywilnej zginęły dwie osoby. 120 przesiedleńców uciekło. ( Motyka..., s. 343,
Tak było...). Patrz też: 24 kwietnia 1946 r.
23 kwietnia:
We wsi Uhnów pow. Tomaszów
Lubelski upowcy zamordowali 7
Polaków, milicjantów.
24 kwietnia:
We wsi Uchnów (Dachnów)
pow. Lubaczów podczas napadu
UPA na stację kolejową zginęło
około 30 żołnierzy WP oraz kilkunastu zostało rannych. Dane
te podaje Edward Prus cytując
„Wykaz czynów przestępczych
dokonanych przez bandy UPA w
latach 1944 – 1947”, opracowany
w Wydziale „C” Wojewódzkiego
Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Rzeszowie. „Zabitym i rannym
banda zrabowała broń” (Prus..., s.
280, Operacja...).
Według oficjalnych danych napad
na stacje kolejową Uhnów miał
miejsce 21 kwietnia 1946 roku
i zginęło wówczas... 2 żołnierzy
WP, a 3 zostało rannych (Motyka..., s. 343; Tak było...). Patrz też
18 kwietnia 1946 r.
25 kwietnia:
We wsi Wereszczyn pow. Włodawa w zasadzce UPA zabiła 22
żołnierzy WP. (Koprowski..., s.
252).

26 kwietnia:
We wsi Ropienka pow. Lesko
został zastrzelony przez upowców Teodor Kociuba.
We wsi Smolnik pow. Lesko
26 kwietnia 1946 roku „sotnia
„Didyka” zaatakowała oddział
WP wysiedlający wieś Smolnik.
Upowcy zostali odparci, ale w
meldunku atak uznali za sukces,
podając, że zabili 25 żołnierzy
WP”. Polski dokument podaje, że w rzeczywistości zostało
rannych kilkunastu żołnierzy,
natomiast zginęło 10 upowców.
Wynika stąd, że w Smolniku
upowcy zabili 25 osób cywilnej
ludności cywilnej. (Żurek..., s.
192)
W nocy z 27 na 28 kwietnia:
We wsi Szówsko pow. Jarosław
zamordowany został Jan Tyran.
28 kwietnia:
We wsi Korytniki pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali
Jana Sitnika.
We wsi Płazów pow. Lubaczów
upowcy zabili 10 żołnierzy WP
29 kwietnia:
We wsi Siebieszów pow. Sokal
banderowcy zamordowali 2 Polaków.
W marcu i kwietniu:
We wsi Wólka Krowicka pow.
Lubaczów w marcu/kwietniu
1946 r. zamordowali 40 nieznanych Polaków. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa.).
W kwietniu:
We wsi Cewków pow. Lubaczów upowcy zamordowali 2
Polaków.
We wsi Hrebenne pow. Tomaszów Lubelski został pobity Jan
Kozak, uprowadzony do lasu
i żywcem pogrzebany w dole.
(IPN BI 065/9/1).
We wsi Prusie pow. Rawa Ruska upowcy zamordowali 7 Polaków.
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We wsi Rzepedź pow. Sanok
upowcy zamordowali 2 Polaków: sołtysa Andrzeja Sopinkę i
Józefa Turzańskiego, lat 55, rolnika.
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów w kwietniu 1946 r. zamordowali mieszkańców wsi: Michała Kalitę lat 46, Piotra Kalitę
s. Michała lat 19, Pelagię Jasniak
lat 38, Jana Jasniaka s. Pelagii
lat 12, Annę Mazur lat 46, Annę
Idzi lat 40, Anielę Pasemko lat
45, Katarzynę Witko lat 38. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn.
akt S 37.2013.Zi; Postanowienie
o umorzeniu śledztwa.).
We wsi Zodniszówka pow.
Skałat Ukraińcy zamordowali
5-osobową rodzinę polską, która
przyszła ze wsi Iwanówka i zamieszkała w opuszczonym domu
polskim czekając na ekspatriację
do Polski.
Stanisław Żurek
Podstawowe źródła opracowania, które nie są wymieniane
przy podawanych przypadkach
zbrodni:
Jastrzębski Stanisław: Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich
na Polakach na Lubelszczyźnie
w latach 1939 – 1947; Wrocław
2007.
Komański Henryk, Siekierka
Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946;
Wrocław 2004.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Bulzacki Krzysztof::
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim
1939 – 1947; Wrocław 2006.
Siekierka Szczepan, Komański
Henryk, Różański Eugeniusz:
Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na
Polakach w województwie stanisławowskim 1939 – 1946; Wrocław, bez daty wydania, 2007.
Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa: Ludobójstwo dokonane
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia
1939 – 1945; Warszawa 2000
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Dzieciństwo
na Kresach
Zofia Teresa Kozłowska

/ Matka Boska Ostrobramska, fotografia z lat 30. XX wieku, autor nieznany, fot. wydawnictwo RM

Moje wspomnienia, składają się
z dwóch części – w pierwszej
znajdują się informacje o rodzinie, natomiast w drugiej opisuję
wydarzenia, które utrwaliły się
w mojej pamięci, uzupełnione
rozmowami z rodziną i znajomymi. Dzieciństwo związane
było z Kresami, mimo że rodzice
pochodzili z centrum Polski. Ojciec Wiesław Kozłowski urodził
się w 1905 roku w Łodzi, gdzie
ukończył Miejskie Gimnazjum
Męskie w 1925 roku. Jego ojciec
– Aleksander urodzony w 1871
roku był przedsiębiorcą najpierw
w Kaliszu, następnie w Łodzi. W
1897 roku poślubił pochodzącą z
Kalisza Marię Teresę Janauszek
(ur. w 1877 roku). Osiem lat po
ślubie, tuż po urodzeniu mojego
ojca, Maria Kozłowska zmarła w
wieku 28 lat. Moja matka – Jadwiga Szczygielska – urodziła się
w Warszawie w 1907 roku. Tam
też ukończyła w 1926 roku gimnazjum im. Zofii Łabusiewicz. Jej
ojciec Mariusz, urodzony w 1871
roku w Tuchowiczu, był urzędnikiem kolejowym. W 1900 roku w
Warszawie poślubił Stanisławę
Jędrzejewską urodzoną w 1874
roku w majątku Elizie. Rodzice poznali się podczas studiów
na Uniwersytecie Warszawskim
– obydwoje studiowali matematykę, aktywnie uczestniczyli w
spotkaniach koła naukowego matematyków, wspólnie wyjeżdżali
na zjazdy matematyków do Krakowa i Lwowa. Po studiach ojciec
podjął pracę w Powszechnym
Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych – od 1 lutego 1934 roku
zatrudniony był w Inspektoracie
Wojewódzkim w Wilnie jako likwidator szkód pożarowych i żywiołowych. Z racji wykonywanej
pracy bywał w Postawach, Moło-

decznie, Nowej Wilejce. W 1932
roku rodzice zaręczyli się, a 23
kwietnia 1935 roku odbył się w
Warszawie ich ślub. Zamieszkali w Wilnie – najpierw w pokoju
sublokatorskim, a potem przy ul.
Tatarskiej w wynajętym mieszkaniu. Dobrze wspominali urodę
miasta, które z zapałem zwiedzali. Zaprzyjaźnili się z kolegę z
pracy ojca – Tadeuszem Pigłowskim i jego żoną Marią.
Urodziłam się 7 marca 1936
roku w Wilnie, co poświadczono
przez Zakład Położniczo – Ginekologiczny stosownym wpisem:
p. Jadwiga Kozłowska urodziła
dziecko płci żeńskiej. Zostałam
ochrzczona 25 sierpnia 1936 roku
w kościele św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie.
Wówczas, na życzenie mojego
dziadka Mariusza, jako miejsce
urodzenia podano Warszawę. Nie
podawajcie Wilna – mówił – tak
daleko. Nie wiadomo, co może
się stać. Skąd wiedział? Prorokował nie pierwszy raz w życiu.
Moimi chrzestnymi rodzicami
byli: siostra ojca Janina Otolińska
i brat matki Michał Szczygielski.
Wilno odlegle od centrum Polski miało świetne połączenia nie
tylko ze stolicą, ale także z pozostałymi ziemiami. List wysłany
do godziny 18 był doręczany z
ranną pocztą. Możliwe też było
odbycie podróży do Warszawy w
ciągu jednego dnia. Dom moich
rodziców stał się ośrodkiem życia
rodzinnego i towarzyskiego. Wielokrotnie odwiedzali rodziców:
ojciec mamy Mariusz, chętnie korzystający jako emeryt kolejowy
z bezpłatnych przejazdów oraz jej
bracia Michał i Grzegorz. Kiedyś
ojciec matki przyjechał nietypowym połączeniem i był zgorszony – co za porządki – zawsze w

Białowieży takie tam chłopaki
sprzedawali trawę żubrówkę, a teraz nie było. Znawca nalewek był
srodze zawiedziony. Często też
bywała siostra Mariusza, Janina,
wspomagająca młodą matkę w
nowych obowiązkach. Bywał też
chętnie powinowaty mamy – Antoni Płakida. Jako adwokat często
służbowo przyjeżdżał do Wilna,
by uczestniczyć w sądzie biskupim w sprawach o unieważnienie małżeństwa. Sam bezdzietny
był bardzo poruszony, gdy miał
możliwość wziąć mnie na ręce.
Czasem przyjeżdżał i zatrzymywał się w naszym domu brat ojca
Ludosław, który po ukończeniu
Państwowego Instytutu Sztuki
Teatralnej został aktorem. Występował w Wilnie i Grodnie, gdzie
mieszkał w domu państwa Ramlo. Zakochał się wtedy na całe
życie w piętnastoletniej wówczas
Czesławie. Wszyscy goście moich rodziców byli urzeczeni urodą
Wilna. Uczestniczyłam bardzo
wcześnie w życiu towarzyskim.
Kibicowałam przy brydżu, leżąc
na pobliskim stoliku, a brydżyści
rywalizowali o zmianę pieluszek,
bo podobno miało to przynosić
szczęście w kartach. Pobyt w Wilnie zakończył się 1 stycznia 1938
roku, gdy ojciec otrzymał służbowe przeniesienie do Nadwórnej.
Najstarszy zapamiętany przeze
mnie obraz to fragment mieszkania mojego dziadka Aleksandra
Kozłowskiego w Łodzi, u którego przebywaliśmy z rodzicami od
Bożego Narodzeniem do końca
roku 1937 – miałam wówczas rok
i prawie 10 miesięcy. Pamiętam
kawałek dużego, dość ciemnego
pokoju. Leżałam, albo siedziałam
między dużym łóżkiem a ścianą
na której było wąskie okno, a dalej szafa i w ścianie naprzeciwko

drzwi. Po mojej prawej stronie
wisiał duży, ciemny dywan. Nigdy nie byłam potem w takim
mieszkaniu. Zdaniem moich rodziców było to w czasie mojego
jedynego, przedwojennego pobytu w Łodzi. To właśnie wówczas
zostało zrobione moje pierwsze
pozowane zdjęcie – małego,
przerażonego wypłosza w białej
sztruksowej sukience, zakopiańskim serdaczku, z dużą kokardą.
Z Wilna, z którego wyjechaliśmy
przed Bożym Narodzeniem 1937
nie pamiętam nic. Natomiast
utkwił mi w pamięci fragment
innego wnętrza – mieszkania
mojego dziadka Mariusza Szczygielskiego w Warszawie. Możliwe, że nałożyły się wspomnienia z Bożego Narodzenia 1937 i
1938. Pamiętam dużą choinkę na
tle jednego okna, drugie okno to
były drzwi balkonowe. Przy jednej ze ścian stało biurko, a obok
niego kanapa, na której siedział
dziadek Mariusz paląc papierosa,
popielniczka stała na biurku. Na
przeciwległej do okien ścianie wisiał zegar, a pod nim stało łóżko.
Na środku pokoju stał duży stół,
a wokół niego krzesła. W drugim
pokoju było jedno okno. Po jego
prawej stronie znajdowało się
biurko, a nad nim duża półka z
książkami, z których większość
była w szarej lub zielonej oprawie. Były one na pewno premią
dla prenumeratorów czasopism.
Obok stała kanapa, a dalej duża
szafa. Po drugiej stronie okna
stało metalowe łóżko i stolik. Naprzeciwko ściany z oknem była
szafa w ścianie. Do mieszkania
wchodziło się przez kuchnię. Po
prawej stronie od wejścia był
wieszak, potem drzwi do pokoju, poprzecznie stojąca szafa zasłaniała łóżko Marysi, która była
służącą. Wtedy też zrobiono mi
kolejne zdjęcie w aksamitnej sukience z koronkową krezką i dużą
kokardą. Ale wtedy już nie byłam
taka wystraszona. Moje następne
obrazy i wspomnienia już dotyczą Nadwórnej, gdzie mój ojciec
został przeniesiony służbowo na
czas od 1 stycznia 1938 roku do
31 grudnia 1940 roku na stanowisko inspektora powiatowego. W
1940 roku miał podjąć pracę w
centrali Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Wzajemnych, obejmując stanowisko po dyrektorze
Wilkowskim, szwagrze jego macochy Jadwigi. Jednak wydarzenia historyczne inaczej ułożyły
nasze losy.
Nadwórna była małą miejscowością, siedzibą powiatu, w
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województwie wówczas stanisławowskim. Położona w Karpatach, u stóp Gorganów, nad rzeką
Bystrzycą, nad którą wznosił się
szczyt – Cipciura. Ten górski
krajobraz, który zapamiętałam z
dzieciństwa, sprawił, że jestem
człowiekiem, którego serce zostało w górach. Mieszkaliśmy w
piętrowej willi na ulicy Trzeciego
Maja łączącej szosę ze Stanisławowa do Worochty i Kołomyi.
Tam również mieściło się biuro
i mieszkał sekretarz biura powiatu Rukasz, którego cała rodzina
pochodziła ze Słonima. Bardzo
dobrze pamiętam jego córkę Teresę, która była uczennicą gimnazjum i chętnie ze mną się bawiła.
Dom otaczał duży ogród, w którym miałam swój klombik, dalej
był okazały sad. Nasze mieszkanie składało się z kilku pokoi
i obszernej kuchni, w której też
mieszkały kolejne służące – Mila,
Helena i Eliza, którą zapamiętałam najserdeczniej. Pokoje umeblowane były sprzętami, które rodzice przywieźli z Wilna. Meble
kuchenne zamówione zostały u
miejscowego stolarza. Moje białe
łóżeczko, typu „małpa za kratką”,
stało obok łóżek rodziców przy
ścianie naprzeciw okna. W kolejnych mieszkaniach został zachowany ten sam układ. Zapewne
dlatego zawsze budziłam się patrząc na okno. W pokoju, w którym jedliśmy, przy stole zawsze
mama siedziała mając okno z
prawej strony, zaś ojciec z lewej,
natomiast ja siedziałam twarzą
do okna. Do tej pory wybierając
miejsce zawsze zajmuję to, które
skierowane jest przodem do światła, bardzo niedobrze się czuję
siedząc tyłem do okna. Istotnym
elementem umeblowania mieszkania w Nadwornej było duże
radio lampowe. Chyba pojawiło
się później niż wiosną 1938 roku,
bo pamiętam jako nowość wysoki
stolik, na którym zostało postawione, zaś na dolnej półce znalazły się albumy z fotografiami.
Radio oddano na żądanie nowych
władz we wrześniu 1939 roku,
jeszcze zanim zostaliśmy wyrzuceni z mieszkania, bo pamiętam
pusty stolik, który potem wyruszył z nami w długą wędrówkę,
zawsze zachowując informację o
swoim przeznaczeniu- stolik pod
radio. Roku 1938 z Nadwornej
nie pamiętam, ani lata, w którym
byli u nas bracia mojej mamy
Michał i Grzegorz Szczygielscy
oraz siostra ojca Janina Otolińska. Także nie pamiętam zimy,
ani krajobrazu w śniegu. Pamiętam tylko Boże Narodzenie, może

www.ksi.btx.pl

choinkę u dziadka Mariusza w
Warszawie. Natomiast dokładnie
pamiętam rok 1939 od wiosny,
kiedy to pod kwitnącymi drzewami sadziłam swoje pierwsze
kwiatki na klombiku, który przygotowała Eliza. Codziennie też
je podlewałam małą, zieloną konewką. Sąsiadami naszymi było
małżeństwo Ciołków. Pan Ciołek
pracował razem z moim ojcem.
Chętnie bawiłam się tej wiosny
z Wiesiem Ciołkiem niewiele
młodszym ode mnie. Na wiosnę i
na początku lata ojciec jeździł w
teren na likwidację szkód wynikających z pożarów, czy gradobicia.
Jeździł taksówką, której kierowcą
i właścicielem był ogromnie sympatyczny Antoni Szuflin, dobrze
znający okolicę. Przy dobrej pogodzie moja mama i ja uczestniczyłyśmy w tych wyjazdach. Ojciec załatwiał sprawy służbowe,
a pan Antoni pokazywał piękne
miejsca, w których znaleźliśmy
się.
Była to okolica podgórska, lesista, nadzwyczajnej urody. Zapamiętałam stamtąd Rafajłową,
Jaremcze i most kolejowy, Mikulczyn, Worochtę, Pasieczną i
Tatarów. Także pięknie, szybko
płynącą Bystrzycę i huczący na
kamieniach Prut. Latem 1939
roku miałam pierwszy kontakt z
dentystą. Posadzona na kolanach
dr. Weissa poddałam się zabiegom bez protestu. Zostały wówczas zaplombowane trzy zęby.
Najwidoczniej wizytę uznałam
za miłą, skoro pytałam później
o doktora i jego córkę licealistkę
(miała beret z czerwoną obwódką), od której już w czasie wojny
otrzymywałam książeczki oraz
numery Małego Płomyczka. Mówiono mi, że wyjechał. Tak, była
to prawda. Tylko nie powiedziano
mi, że wyjechał do getta w Stanisławowie. W lecie przyjechał
młodszy brat mamy – Grzegorz.
Zapamiętałam go jako wysokiego, pełnego radości bruneta, który
dopiero co ukończył studia i miał
objąć posadę prawnika w Centralnym Okręgu Przemysłowym,
skąd otrzymywał stypendium.
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Wniosek o stypendium złożył za
radą swego brata Michała -też
pracującego w przemyśle zbrojeniowym. Grzegorz chętnie się
ze mną przekomarzał, podobnie
jak czynił to ojciec. Żarty Grzegorza, bo do niego mówiłam po
imieniu, nigdy wuju, komentowałam: drugi zaczyna. Przez wiele
lat otrzymywałam liściki od wuja
Grzegorza podpisywane Drugi.
Nie wiem, dlaczego do rodziców
mówiłam też po imieniu. Pozostali członkowie rodziny byli jak
trzeba ciotkami i wujkami. Jeszcze brat ojca Ludosław był Ludkiem, a nie stryjem. Na początku
tego lata obcięto mi włosy. Długie
dotąd loki zastąpiła fryzura „na
pazia”. Zachowała się fotografia – stoję przy siedzącym Grzegorzu i sięgam mu wyżej ramienia. Chyba wtedy pojawiły się
w domu maski przeciwgazowe,
dzieciom przygotowano maseczki z gazy, które mnie i Wiesiowi
Ciołkowi zakładano, ku naszej
radości. Następne wspomnienie
dotyczy sierpnia 1939 roku. Przyjechała cała rodzina: siostra ojca
Janina oraz bracia mamy Michał
i Grzegorz, żona Michała Maria
i jej matka Stanisława Żardecka.
Przez kilka tygodni chodziliśmy
na spacery nad rzekę Bystrzycę oraz do zamku Kuropatów.
Na pewno byliśmy w restauracji
Hanusa, gdzie coś jadłam stojąc
przy stole, o wiele dla mnie za
wysokim. Wszystkie te wydarzenia zostały upamiętnione na
fotografiach. Pamiętam, że dorośli spotykali się z naszymi sąsiadami Ciołkami, a ja bawiłam się
z moim rówieśnikiem Wieśkiem.
W niedzielę, dobrze to pamiętam,
po mszy św. ks. proboszcz Józef Smaczniak i wikary Tadeusz
Łączyński prowadzili ożywione
rozmowy z obecnymi. Często
dołączał do rozmowy ks. Gąsiorek – katecheta. Nasi goście
uczestniczyli chętnie w tych rozmowach, a szczególnie chętnie
rozmawiał proboszcz z wujem
Michałem, jak się potem dowiedziałam na temat stanu uzbrojenia
armii polskiej, czym się szczególnie interesował i jako były

legionista dość dobrze się znał
.
Pogodne,
letnie dni płynęły spokojnie aż do
23 sierpnia. Wuj Michał miał kartę urlopową ze swojego miejsca
pracy – Zbrojowni Warszawskiej
– na cały sierpień. Tego dnia nadeszła depesza wzywająca go do
Warszawy. Miał polecenie szybkiego przybycia do Lwowa, gdzie
miał na niego oczekiwać samolot.
Po krótkiej naradzie zwrócił się
mój ojciec do Antoniego Szuflina, który zdecydował się w tej
już trudnej sytuacji zawieźć wuja
do Lwowa. Upłynęło tyle lat, a
ja mam w oczach ten moment,
kiedy wuj, którego już więcej
nie widziałam, wsiadał do samochodu. Byłam małym dzieckiem,
a miałam poczucie kończącego
się świata. Wieczorem odjechali
wszyscy nasi goście. Dni, które
potem nastąpiły, przyniosły wiele
zmian. Wybuchu wojny nie pamiętam, ale szereg wydarzeń,
które potem mogłam powiązać
z realiami historycznymi. Dwa
z nich na pewno wydarzyły się
przed 16 września. Otóż pamiętam, że siedziałam na parapecie
okna, mama stała przy mnie i
płakała, a przed oknem ulicą
Trzeciego Maja ze Stanisławowa do Kołomyi jechał sznur samochodów. Teraz wiem, że była
to część uciekinierów podążających do Zaleszczyk. Inne wydarzenie znam z opowiadania. Kilkunastu oficerów rezerwy, w tym
mój ojciec, zdecydowało się wybrać się do granicy rumuńskiej,
śladem urzędników i wojska,
by odnaleźć właściwą jednostkę
wojskową, bowiem niemożliwe
było to w Nadwórnej. Dowiedzieli się o tym dyrektor szpitala doktor Bełtowski – dawny legionista
(major rezerwy) oraz proboszcz
Smaczniak – również były legionista w stopniu kapitana. Ubrali
się w mundury (podobno dość
ciasne), ale dosiedli koni i bez
trudu dogonili pieszych rezerwistów. Ponieważ byli najstarsi
rangą, ustawili ich w dwuszeregu
i rozliczyli z obowiązków rodzinnych. Przypomnieli o pozostawionych dzieciach, żonach, także

niezaradnych rodzicach i polecili
wracać. Natomiast samotnym
oraz nie mającym obowiązków
rodzinnych pozostawili wolny
wybór. W ten sposób udał się w
długą wojenną drogę serdeczny
przyjaciel ojca i partner brydżowy Kazimierz Emmerling, który
chętnie ze mną żartował. Pozostałych oglądało miasteczko, gdy w
dwuszeregu za dwoma konnymi
oficerami wrócili ze swej niedługiej wyprawy wojennej. Dalsze
wydarzenia, które pamiętam z
jesieni 1939 roku, to wiadomość
o śmierci Elizy i jej narzeczonego
– potem dowiedziałam się, że zginęli od ugodzenia sierpami. Gospodarna i życzliwa wszystkim
Eliza była dobrze przygotowana
do ślubu, który miał się odbyć
na Boże Narodzenie 1939 roku.
Przed 16 września miało miejsce jeszcze jedno dramatyczne
wydarzenie, które też miało dla
mnie dotkliwe następstwa. Pojawili się u nas uciekinierzy, w tym
żony oficerów zdążających do
Rumunii. Wśród nich znalazła się
pani, która nieprzytomna z żalu
opowiadała, że gdy jechała pociągiem, ogłoszono alarm lotniczy.
Pasażerowie biegli w stronę lasu.
Biegła też i ona, niosąc w beciku trzymiesięczną córeczkę. Gdy
dobiegła do lasu, miała w ramionach tylko becik. Wróciła się, ale
już dziecka nie znalazła. Wyrzucała sobie, że zdjęła wcześniej, w
obawie przed kradzieżą, medalik,
na którym wygrawerowane było
imię i data chrztu, co mogło być
znakiem rozpoznawczym. Po
przenocowaniu uciekinierzy pojechali dalej.
Po ich odjeździe mama uszyła
woreczek, w który została włożona złota moneta i metryka urodzenia oraz kartka z adresami rodziców, wujów, ciotki i dziadków.
Woreczek ten miałam na szyi
przez całą wojnę, zdejmowany
był tylko do mycia. W końcu
września przyszedł do nas wuj
Grzegorz, w sensie dosłownym.
Od końca sierpnia usiłował wstąpić do wojska, ale było to niemożliwe, ponieważ miał zaszeregowanie: „ nadliczbowy”. Po apelu
pułkownika Umiastowskiego wyszedł z Warszawy i szedł wzdłuż
torów kolejowych, próbując w
każdej mijanej miejscowości
wstąpić do wojska. Miał podstawowe przygotowanie wojskowe.
W jakimś mieście już chcieli go
przyjąć, ale nie było munduru dla
tak wysokiego mężczyzny. Odprawili więc Grzegorza, stwierdzając, że to polskie wojsko, a nie
cywilbanda. W pobliżu Puław mijała go załoga Zbrojowni. Na
otwartej lorze jechał jego brat Michał. Grzegorz dosiadł się do nich
i dojechał do Lublina. Stamtąd
pracownicy Zbrojowni pojechali
do Łucka, skąd wrócili różnymi
drogami do Warszawy. Grzegorz
skierował się do Lwowa, zamierzając dojść do Nadwórnej. W
okolicach Lwowa natknął się na
wojska radzieckie i tam odbyło
się przesłuchanie, które jak mało
co charakteryzuje jego osobowość. Przesłuchujący starszy już
wojskowy zapytał o kierunki po-
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dróży oraz o sytuację rodzinną.
Grzegorz powiedział, że właśnie
skończył studia. Miał wtedy 27
lat. Wojskowy zapytał, kto go
utrzymywał. Grzegorz odparł, że
ojciec. Takiego chłopa ? zdziwił
się rozmówca. Kolejne pytanie
brzmiało: Co ojciec robił? Był
emerytem odparł Grzegorz. Niemożliwe zadziwił się Rosjanin.
Kolejne stwierdzenie Grzegorza
brzmiało: U nas emeryci mieli
wysokie emerytury (co w odniesieniu do dziadka było prawdą),
nawet mieliśmy służącą. Było to
już za dużo dla radzieckiego żołnierza. Kazał Grzegorzowi iść do
wskazanego drzewa. Grzegorz
był przekonany, że go zastrzelą.
Jednak przesłuchujący zapewne
uważał, że wystarczająco pouczył
podsądnego i kazał mu się wynosić. Sprawa miała swój epilog w
Nadwórnej, gdzie wkrótce doszedł. Proboszcz, któremu opowiedział całe wydarzenie, zapytał
krótko: a w mordę nie dali? Przez
wiele lat Grzegorz uważał proboszcza za komunistę. Po paru
tygodniach miejscowe władze poleciły Grzegorzowi wyjechać.
Udał się wtedy do Czortkowa, a
następnie do Brzeżan, gdzie też
miał osobliwą przygodę. Otóż,
gdy już miał wyjechać z Brzeżan,
matka gospodarzy zapytała go,
czy był w raju. Odparł, że zamierza, ale nie natychmiast. Okazało
się, że mowa jest o parku otaczającym posiadłość Sieniawskich.
Grzegorz zaciekawiony poszedł.
Nie przejął się tym, że przy bramie stał posterunek NKWD, ani
tym że minął kilka posterunków
w parku. Dopiero, gdy otoczyło
go kilku enkawudzistów, zorientował się, że nie było to dobre
miejsce do spaceru. Został posadzony w tzw. tramwaju. Zapobiegliwie zjadł książeczkę adresową
porządnie oprawioną w skórkę.
Od tego czasu aż do śmierci adresy pisał na bibułkowych serwetkach, mieszając żywych i zmarłych. Potem został przesłuchany,
a w pokoju, w którym mieszkał,
przeprowadzono rewizję. Wypytywany był dokładnie o rodzinę
na podstawie listów. Najzabawniejsza była rozmowa o liście
otrzymanym od brata Michała
podpisanym Fufcik. – Kto to jest
Fufcik? padło pytanie – Mój brat
Michał. – Dlaczego Fufcik? Wzywano dodatkowych tłumaczy, aby
wyjaśnić źródło zdrobnienia: Z
powodu łatwego w dzieciństwie
wydalania gazów ułożono kalambur: Fufcik, który ma w d… lufcik. Po dłuższym śledztwie Grzegorz został uwolniony z poleceniem natychmiastowego wyjazdu
z Brzeżan. Znalazł się wówczas w
Czortkowie, a potem ponownie w
Brzeżanach. Niestety, nie wiem,
jak dostał się do Warszawy w zimie 1939 roku. Jesienią zostaliśmy wyrzuceni ze swojego
mieszkania do pokoju z kuchnią w domu, który był w budowie przy ulicy Rzecznej. Sąsiadami naszymi byli właściciele
dużego sąsiedniego domu Lenartowiczowie i ich lokatorzy Sadłowscy. Ogromnie lubiłam panią
Sadłowską, która owdowiała wio-
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sną1940 roku. Jej mąż był pierwszym zmarłym, którego widziałam i pierwszy raz byłam na pogrzebie. Teraz napiszę o życiu
codziennym na Rzecznej. Mój
ojciec, za radą proboszcza, po zawieszeniu pracy w PZUW zgłosił
się do pracy w tartaku w górach
– w Rafajłowej, ponieważ władza
radziecka niechętnie widziała
„białoruczkich”. Cała ekipa, poza
majstrem, miała podobny skład.
W zimie pojawiła się szansa na
pracę biurową przy budowie kolejki leśnej – ojciec objął tę posadę z obciętym siekierą końcem
palca. Fachowiec! Jesienią chodziłam z mamą na targ. Już wtedy
był handel wymienny. Mama
miała moje dawne sukienki, albo
jakieś inne rzeczy, które wymieniała na żywność. Pamiętam, że
w październiku rodzice rozbierali
mnie tylko do mycia. Spałam w
bieliźnie. Potem dowiedziałam
się, że wtedy był wywóz na Syberię i pozostawiono tylko pół godziny na spakowanie. Dlatego też
stały dwie walizki gotowe do zabrania, obok długie buty ojca oraz
leżała bunda, takie okrycie do jazdy saniami, nakładane na palto,
którym miałam być okryta w
przypadku, gdybyśmy zostali zakwalifikowani do transportu. Z
Pokucia i Podola docelowo była
to jazda do Kazachstanu. Przed
Bożym Narodzeniem dotarła do
nas wiadomość, że dziadek Aleksander Kozłowski po włączeniu
Łodzi do Rzeszy utracił przedsiębiorstwo i mieszkanie przy ulicy
Zachodniej. Ciężko chory pozostał sam, bowiem syn Ludosław
znalazł się w Grodnie, a córka
Janina najpierw podążała śladem
swego męża porucznika Tadeusza
Otolińskiego, potem gdy znalazł
się w obozie, zatrzymała się w
Radomsku, przed granicą nie do
pokonania. Jesień i początek
zimy były czasem pogłębiającego się niedostatku. Znikły jarzyny i owoce. Kiedyś ktoś dał
cytrynę – najpierw dostałam
plasterek, a potem zjadłam ją
razem ze skórą. W zimie już nie
było chleba, mięsa nie pamiętam. Była kasza, płatki owsiane,
jakieś placki. Nie pamiętam, żebym była głodna, po prostu
przestałam jeść. Było to źródło
wieloletnich konfliktów. Dobrze
to teraz rozumiem, bo rodzice
starali się o jedzenie dla mnie, a ja
po prostu nie czułam głodu. Ojciec do Bożego Narodzenia 1939
schudł 40 kilogramów, mimo że
wtedy nie było istotnych braków
jedzenia. Ważył przed wojną 110
kilogramów przy 185 cm wzrostu. Mama podobnie wiele straciła na wadze. Boże Narodzenie
pamiętam tylko z powodu choinki, która stanęła koło okna.
Także wtedy ojca w okresie poprzedzającym święta długo nie
było w domu, ponieważ został
wprowadzony system „dziesięcioryczek”, czyli świątecznego
dnia co dziesięć dni. Ojciec, aby
spędzić z nami święta, musiał zrezygnować z trzech kolejnych dni
zastępujących niedzielę. Wcześnie nastała zima i nasze mieszkanie było bardzo zimne. Na ścianach było widać gwiazdki wilgo-
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ci. Gdy mama musiała wyjść, pozostawiała mnie samą w domu.
Daleko było do sąsiadów. Teraz
sobie myślę, jak musiała się o
mnie bać. Abym nie wychodziła z
domu podczas jej nieobecności,
wymyśliła mi zajęcie. W zeszycie
na początku trzech linijek pisała
wzór litery, którą miałam pisać.
Miałam wówczas niespełna cztery lata. Nie wolno mi było wstać
dopóki nie skończę. Kiedyś po
wyjściu mama się wróciła, zastała
mnie daleko od stołu i odpowiednio skarciła. Więcej już mi nie
przyszło do głowy przerwać przepisywanie, a liter starczało do jej
powrotu. Do tej pory pamiętam
dyskusje nad liczbą linijek litery
f. Twardo upierałam się, że taka
długa litera, to wystarczy dwie linijki. Wtedy też narysowałam
dom, gdzie były okna do piwnicy,
a w nich dużo kółeczek. Zapytana
o nie odpowiedziałam, że to są
kartofle, których nie powinno zabraknąć. Zapewne była to wiosna
1940, bo wtedy nie było już kartofli. Prawie nie wychodząc z
domu odmroziłam ręce do kości.
Nawet nie bolało. Leczenie było
domowe. Smarowanie gęsim
smalcem. Pozostawało znaleźć w
tych warunkach kogoś, kto nie
tylko miał gęś, ale chciał dać cenny tłuszcz. Równolegle trzeba
było moczyć ręce w wodzie po
gotowaniu kartofli. Jeszcze wtedy
były. Moczyć należało dotąd, aż
woda wystygnie. Było to nudne
okropnie. Do dziś pamiętam, jak
patrzyłam w okno, trzymając ręce
w glinianej misce, stopniowo dojrzewał we mnie pomysł przestępczy. Przecież kartofle gotuje się
raz dziennie. Zatem jeśli się wyleje, będę wolna do jutra. No i samo
się wylało, nawet z żalem wołałam: mamo wylało się! Chyba
jednak kiepskie to było aktorstwo, bo dosyć nakrzyczeli. No i
co zrobili, jeszcze raz ugotowali
kartofle i znów stanęłam naprzeciw okna z rękami w misce. Ale
nic we mnie nie było poczucia
winy. Natomiast rozważałam, jaki
błąd popełniłam, dlaczego rodzice domyślili się, że wodę wylałam specjalnie. Inną dolegliwość
miałam, gdy na przedwiośniu stopy pokryły mi się czyrakami. Dr
Bełtowski polecił rodzicom przynieść mnie do szpitala na konieczny zabieg. Był słoneczny dzień,
jeszcze leżał śnieg. Ojciec przeniósł mnie do sąsiedniego domu,
postawił na ziemi, potem wzięła
mnie mama. Jeszcze parę razy
zmienili się, a potem kazali iść,
najpierw bolało, a potem przestało. Moi rodzice mieli wtedy 33 i
35 lat i nie mieli siły nieść chudej
czterolatki. W szpitalu doktor
zrobił konieczny zabieg, a potem
posadził mnie sobie na karku i zaniósł do domu. Miałam chwilę
niepokoju, jeszcze w szpitalu.
Doktor zapytał, czym się martwię, a ja powiedziałam, że nie
mam czego się trzymać. – A tatusia się za co trzymasz? zapytał
doktor. – Za włosy odpowiedziałam, a pan włosów nie ma. – To
trzymaj mnie za uszy. Zrobiło mi
się wtedy smutno, bo poczułam,
że było to fatalne z mojej strony.
Już rodzicom nie proponowano

więcej wizyty w szpitalu – doktor,
który był ordynatorem w dużym
powiatowym szpitalu, przychodził do domu. Wiosną i latem
1940 roku pamiętam realizację
zamierzenia władz dotyczące
ograniczenia działania kościoła.
Jeszcze wiosną, gdy msze były
odprawiane w kościele, mojej
mamie wydarzył się taki anegdotyczny przypadek. Usiadła w ławce i z oszczędności, czego przedtem nie robiła, odgarnęła płaszcz,
aby na nim nie usiąść. Okazało
się, że zamiast spódnicy, ubrana
była tylko w różową halkę. Konfuzja była ogromna, a komentarz
ojca zaczął się od: A nie mówiłem…
Wkrótce kościół zamknięto, a wierni mogli się gromadzić w bocznej kaplicy św.
Teresy. W tej kaplicy zasiadała po
prawej stronie pani Matkowska,
wygnana z pobliskiego majątku z
Mołotkowa. Decyzją władz zakonnice miały zdjąć habity, a
księża sutanny. Różnie było z realizacją. Kornety zastąpiono chusteczkami, a habity skracano
przez ich podwiązanie w pasie,
podobnie czynił wikary Tadeusz
Łączyński. Proboszcz miał natomiast surdut, przyjęty w Galicji
strój księży, a którego nie dotyczył zakaz. Po mszy wierni rozmawiali przed kościołem w zmieniających się grupach. Potem dowiedziałam się, że cały czas proboszcz Józef Smaczniak miał nasłuch radiowy i był wysoko usytuowany w strukturach konspiracyjnych. Dlatego też zachowywał
znaczną ostrożność postępowania. Nie był natomiast ostrożny,
gdy nowy duchowny grecko-katolicki odmawiał posługi pogrzebowej ubogim swoim parafianom.
Wówczas ks. Smaczniak żegnał
zmarłych według liturgii greckokatolickiej, czym budził niechęć
sporych grup Ukraińców. Wtedy
też zniknął niezwykle sympatyczny, pięknie śpiewający ksiądz Gąsiorek, który, jak się potem dowiedziałam,
przeprowadzał
uchodźców przez granicę do Rumunii i został zastrzelony w czasie kolejnego przejścia.
Niemożliwe było spędzenie następnej zimy w domu na Rzecznej. Dlatego w lecie 1940 roku
rodzice wyszukali nowe mieszkanie. Przy przeprowadzce, o czym
się później dowiedziałam, ojciec
nie mógł odnaleźć gazetek konspiracyjnych, które ukrył za cegłami, w części domu, który był
niedokończony. Po latach wyobrażał sobie zdumienie odkrywcy tekstów, a także pośpiech, w
którym były niszczone. Zamieszkaliśmy w nowym domu rodziny
Pietrusów przy ulicy Podzamcze.
Dostaliśmy tam dość duży pokój i
kuchenkę umieszczoną w sionce.
Pokój i kuchnia opalane były
drewnem, bardziej tam dostępnym niż węgiel. Na podwórzu
była studnia, sławojka, stodoła,
obora wraz z kurnikiem, z jego
mieszkankami wówczas się zaprzyjaźniłam, jak również z Brysiem, w którego budzie niekiedy
się chowałam. Był też ogródek
warzywny, mama otrzymała
grządkę, którą zagospodarowała

według rad gospodyni. Przed domem był ogródek kwiatowy, zaś
za podwórzem sad, a następnie
potoczek – miejsce świetnych zabaw. Przez mostek chodziliśmy
miedzami w pole, gdzie nauczyłam się rozpoznawać zboża i polne kwiaty. Zaprzyjaźniłam się
wówczas z siedmioletnim Zygmusiem i jego siostrą Lucią. Bawiły się z nami dzieci państwa
Barylaków – właścicieli domu po
drugiej strony ulicy- Marysia i
Franek. Miałam wtedy pierwszy
raz poczucie bycia w grupie. Bawiliśmy się dosłownie na ulicy,
która była rzadko uczęszczana, a
także nad potokiem, na tyle płytkim, że wolno było bawić się bez
opieki. Po przeprowadzce, jeszcze jesienią, rodzice przynieśli
drewno i zapowiadali palenie w
piecu. Pamiętam jak dziś niepokój, który mnie wówczas ogarnął.
Wiesław, zapytałam, całkiem głośno, a gdzie schowasz te rewolwery, które są w piecu? Pokazali,
że w piecu nic nie ma, ale potem
już wiedzieli, że trzeba na mnie
uważać. Nadal mówiłam rodzicom po imieniu. Przed Bożym
Narodzeniem przyszła wiadomość o śmierci dziadka Aleksandra, pozbawionego przez wojnę
opieki dzieci. O uroczysty pogrzeb katolicki zadbali jego żydowscy przyjaciele, wkrótce zamknięci w getcie. Dobrze pamiętam Wigilię 1940 roku. Nie
było choinki zakazanej przez
władze sowieckie. Było jednak
siedem potraw, które rodzice
razem ze mną liczyli: sałatka,
marchew i fasolka (kartofli już
wtedy nie było), grzyby, kutia
(prawdę mówiąc, była to gotowana pszenica), barszcz, buraczki (osobno), kompot z jabłek suszonych oraz mak z rodzynkami (suszone jagody).
Dostałam od św. Mikołaja prezent, który chyba ucieszył mnie
najbardziej w życiu. Moje najukochańsze lalki: Mania, Jędrek i
Wojtek otrzymały nowe ubranka.
Wprawdzie były to w zimie kostiumy kąpielowe, czapeczki i
pantofelki, ale były w kolorze pąsowym, który mnie zachwycił.
Do dziś pamiętam radość, która
mnie ogarnęła na widok lalek tak
pięknie odzianych, posadzonych
przy moim nakryciu. W roku
1940 i na wiosnę 1941 ojciec pracował nadal w tartaku w Rafajłowej oraz przy szacowaniu gospodarstw, dojeżdżając do Bitkowa,
Ławczyna i Delatyna. Przez cały
ten czas trwała bardzo ożywiona
korespondencja moich rodziców
z wujkiem Grzegorzem, który pozostawał bez pracy w Brzeżanach
oraz dziadkiem Mariuszem w
Warszawie. Dochodziły też listy
od brata ojca – Ludosława – z
Mińska. Poczta funkcjonowała
dość sprawnie. Parę dni trwało
przesłanie listu lub przekazu pieniężnego do Brzeżan, zaś do Warszawy – w inny obszar okupacyjny, około miesiąca. Po przejściu
frontu było to już tylko sześć dni.
W listach do Warszawy zaszyfrowano Grzegorza pod jego drugim
imieniem Paweł. Z tej korespondencji wynika, że zarobki mojego
ojca wynosiły od 313 do 600 ru-
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bli. Dla porównania dzień praczki
kosztował 5 rubli. Cena słoniny i
masła wynosiła 20 rubli, grysiku
5.20, cukru 14 rubli, mąki 4.20.
Starannie w listach porównują
ceny – bo może opłaci się przesłać paczkę (przesyłka 5 rubli, list
50 kopiejek, kartka pocztowa 12
kopiejek) oraz zwracają uwagę na
konieczność czynienia zapasów.
Przez cały czas przewija się troska starszej siostry o życie codzienne brata. Stale pojawia się
zawstydzenie z powodu mizernych możliwości jego wspierania
– od 50 do 100 rubli na miesiąc
lub częściej. Z listów wynika, że
pieniądze na wysyłkę zdobywali
moi rodzice z wyprzedaży przedwojennych zasobów. I tak 29
września 1940 pozyskano za wózek dziecinny 370 rubli, w styczniu 1941 za żakiet 145 rubli, za
dziecinny płaszczyk 100 rubli. Za
poszwę na kołdrę 100 rubli, kapelusz męski 18 rubli. W trudnej sytuacji zdarzało się pożyczać pieniądze od gospodarza domu. W
korespondencji znajduje się sporo
informacji na temat taniego sposobu wyżywienia, nawet znalazł
się tam przepis na potrawę z makaronu (za około 2 ruble), ułożony przez mojego ojca a wpisany
w miejscu na korespondencję na
przekazie pieniężnym 10 maja
1941r. W listach przewijają się
liczne informacje na mój temat –
Zosia wyrosła i wysamodzielniała, w kościele śpiewa co się da,
czasem gada w czasie kazania, ale
jest w dobrych stosunkach z księdzem, który mówi, że nic nie słyszał. Parę miesięcy później mama
pisze do Grzegorza: ten mały
cwaniak zna dużo liter, podaje godziny i minuty, starannie liczy kopiejki, z pewnym zyskiem . Z
wiosny 1941 roku pamiętam
nową jarzynę – szpinak, który
przedtem nie przechodził mi
przez zęby, które właśnie zaczęłam zmieniać. Ale był to szpinak
osobliwy – lebioda i pokrzywa,
które ugotowane za radą gospodyni, nawet mi smakowały. Jedliśmy też wtedy jako jarzynę brukiew, dość niesmaczną. Zmorą
był krupnik z jarzynami z poprzedniego roku, które otrzymane
w prezencie mama ususzyła. Długo nad nim siedziałam, dotąd aż
zjadłam. Do tej pory krupnik z
jarzynami zjadam tylko grzecznościowo, w obcym domu. Sądzę,
że te jarzyny zanim zostały ususzone, to wcześniej podgniły.
Wtedy też pojawiła się mąka kukurydziana gotowana jako mamałyga oraz kasza kukurydziana, z
której przyrządzano kuleszę .
Obie te potrawy okraszone smażoną cebulką dość lubiłam, ale
rzadko się pojawiały na stole.
Wiosną jeszcze dostawałam czasem trochę owoców. No i jednak
już byliśmy mniej obcy. Czasem
można było kupić lub dostać mleko, czy jajko. Nie pamiętam
ucieczki bolszewików w 1941
roku. Natomiast pamiętam wesołych żołnierzy, którzy gwarem napełnili naszą uliczkę. Rodzice
mówili, że to są Węgrzy, potem
zniknęli i pojawili się Niemcy.
Zanim weszli, mój ojciec i kilka
innych osób dotarli do dokumen-
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tów sowieckich. Okazało się, że
był planowany na 22 czerwca
wywóz na Syberię, którego cudem uniknęliśmy. Wówczas rodzice ślubowali, że jeśli się wyrwą z tego piekła, pojadą na pielgrzymkę do Częstochowy. W
pierwszych dniach po ucieczce
bolszewików Niemcy aresztowali
i wywieźli proboszcza Smaczniaka, który zginął w lipcu 1942r w
więzieniu w Stanisławowie.
Wcześniej, może jeszcze za bolszewików, proboszcz rozdał swoje ubrania, twierdząc, że już mu
nic nie będzie potrzebne. Wiedział? Długo moja mama nosiła
piękną czarną spódnicę uszytą z
darowanej jej i pani Ciołkowej
sutanny. Po wejściu Niemców,
w jakąś niedzielę, gdy wychodziliśmy z kościoła, zostałam gwałtownie pociągnięta za rękę i zasłonięto mi oczy. Jednak zdążyłam zauważyć ludzi leżących na
skwerku. Potem dowiedziałam
się, że był to pierwszy transport
Żydów do getta. Może wśród nich
był doktor Weiss. Także z tego
czasu pamiętam ponowną wyprawę do dentysty. Pamiętając sympatyczny i do zniesienia zabieg u
doktora Weissa, nic się nie bałam.
Jednak wizyta u polskiego dentysty, zmilczę nazwisko, była zupełnie inna. Posadzona na fotelu zostałam dość szybko urażona w
uszkodzony ząb. Gdy się rozpłakałam, dentysta polecił mojej mamie uciszyć gówniarza – pierwszy raz usłyszałam to słowo. Co
było dalej, lepiej nie wspominać.
Wkrótce w sklepach pojawiła się
żywność, w tym kartofle i chleb.
Prawie nie do uwierzenia, że bardziej zachwyciły mnie kartofle,
które chciałam jeść nawet bez
okrasy. Zaraz po wejściu Niemców miało miejsce wydarzenie,
które na długo zapamiętałam. Siedzieliśmy na rowie zwykłą ekipą
– Zygmunt, Franek, inne dzieci.
Na ulicy pojawił się żołnierz niemiecki. Szedł sobie bez pośpiechu, miał przewieszoną przez ramię torbę. Coś do nas powiedział,
wyjął z torby chleb, duży nóż,
którym go kroił i nam dawał.
Pewnie wiedział o kłopotach zaopatrzeniowych, może miał dzieci.
Moi współtowarzysze chleb szybko zjedli, ja zaś pomyślałam o podzieleniu się z rodzicami. Ojciec
zapytał się, skąd mam chleb, po
wyjaśnieniu ostro stwierdził, że
od Niemców nic nie wolno brać,
poszliśmy razem na podwórze,
gdzie niemieckim chlebem został nakarmiony Bryś. Napełniło
mnie poczucie pewnego rodzaju
naiwności. Jeszcze o jednym myślę, że przy okupacji sowieckiej
taka relacja z żołnierzem była
niemożliwa- szybko uciekaliśmy.
W tym czasie, ponieważ już nie
groził wywóz na Syberię, ojciec
wymienił długie buty na pszenicę. Tę pszenicę ojciec mielił na
żarnach na kaszę lub na mąkę.
Na pewno było to wtedy, gdy
jeszcze mieszkaliśmy na Podzamczu, ponieważ pamiętam i żarna
i ojca rozebranego do pasa, zalanego kroplistym potem. Wszystko to działo się o dwa domy od
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tego, w którym mieszkaliśmy. W
końcu lipca 1941 roku w pewne
popołudnie niedzielne zaczął padać deszcz, nawet u nas nie taki
ulewny. W górach jednak musiał
być obfitszy, skoro do wieczora
nasz mały potoczek, w którym
mogłam się bawić, napełnił się po
brzegi i woda pojawiła się na podwórzu. W nocy dom już był otoczony wodą, która także płynęła
ulicą. Do domu, w którym mieszkaliśmy, wchodziło się po kilku
schodkach, woda więc zatrzymała
się przy progu, natomiast inni sąsiedzi musieli uchodzić ze swoich
domów. U nas Bryś awansował
na psa domowego, podobnie jak
kury, zaś krowy stały w wodzie.
Sławojka ruszyła z wodą, ale się
nie przewróciła i oparta o cembrowinę studni przetrwała powódź w
pozycji pionowej. Studnia szybko wypełniła się wodą płynącą
szerokim strumieniem. Wodę
do picia czerpaliśmy ze studni z
deszczówką, która na szczęście
była szczelna. Gospodarze mieli
trochę drewna na strychu, było
więc na czym gotować. Wymyśliliśmy z Zygmuntem świetną
zabawę- pogrzebacz rozgrzany
pod kominem pięknie syczy włożony do beczki z deszczówką.
Zabawa trwała dwa dni, a nasi
rodzice zastanawiali się, dlaczego
woda ma posmak coraz bardziej
żelazisty. Gdy przyłapali nas na
gorącym uczynku, wypłata, jaką
otrzymaliśmy od ojców, była stosowna do zasług. Wtedy klapsy
wymierzane ręką rodzicielską nie
były zabronione, a okazały się
skuteczne dla pamięci. Z powodzi
jeszcze pamiętam sąsiada, który
na koniu przywiózł chleb. Deszcz
wprawdzie przestał padać już w
poniedziałek po południu, ale
woda opadała do czwartku. Całe
podwórze, sad, ogródek były pokryte grubą warstwą mułu, a płot
z desek przewrócił się na bok.
Dobrze nam służył jako miejsce
do zabawy, chętnie boso chodziliśmy po mule, za co nas surowo
karcono. Kresem powodzi było,
gdy pewnego poranka zobaczyłam pięć tulipanów, które przebiły
się przez muł. Pięknie wyglądały
na tle powodziowego spustoszenia. Niestety, szkody były znaczne. Gospodarz nasz, za radą sąsiadów, gdy budował dom, zamiast
zbudować fundamenty, podsypał
piasek, który woda wymyła. Nasz
pokój zawilgł, a prowizoryczna
kuchenka pękła. Rodzice musieli
poszukać nowego mieszkania, zaś
Pietrusowie usiłowali remontować swój dom. We wrześniu, już
po przejściu frontu i po powodzi,
wuj Grzegorz znów znalazł się w
Nadwornej. Kiedy i jak wrócił do
Warszawy nie wiem, natomiast
wiem, że został bardzo szybko
wprowadzony do konspiracji
przez brata Michała. Brał udział
w Powstaniu Warszawskim a po
jego upadku na Pradze znalazł się
w obozie w Prusach wschodnich.
Jesienią 1941 roku przeprowadziliśmy się do domu przy ulicy Fedkowicza. Rodzice wynajęli pokój
z kuchnią. W sąsiedztwie mieszkały dzieci Ala oraz Lusia i Romek Bauerowie, z którymi świet-

nie się bawiłam. Nigdy już potem
nie miałam takiego znakomitego
zespołu, jaki był na Podzamczu
i na Fedkowicza. Właścicielka
domu – pani Kolbekowa – miała
krowę, co znacznie poprawiło nasze wyżywienie. Mleko po paru
godzinach miało tyle śmietany,
że po kilku dniach można było
zrobić masło, maślnicę zastępowała duża litrowa butelka długo
potrząsana przez ojca. Tej jesieni
dużo chodziliśmy na spacery na
pobliskie pola i mokradła, było
tam tyle żab, że codziennie wieczorem wielką atrakcję zapewniał
ich koncert. Na wiosnę rodzice
podjęli starania wokół przeniesienia z Nadwórnej, gdzie dochodzili coraz bardziej do głosu
Ukraińcy. Stanowiło to istotne
zagrożenie dla naszej rodziny.
Po długich staraniach ojciec
uzyskał przeniesienie do Jarosławia, gdzie miał być zatrudniony w inspektoracie tego urzędu
ubezpieczeniowego, w którym
pracował. Wobec coraz ostrzejszej sytuacji miejscowej znacznie
został przyśpieszony nasz wyjazd. Przygotowania do wyjazdu
wymagały różnych zabiegów, ponieważ wiele rzeczy musieliśmy
pozostawić, w tym moje zabawki,
które rodzice uważali za zbędne.
Oddałam z niemałym żalem stare
lalki Magdę i Teresę. Miarą zagrożenia jest fakt, że po otrzymaniu przeniesienia 5 czerwca, wyjechaliśmy z Nadwórnej 9 czerwca 1942 roku. Było to bardzo
skomplikowane, ponieważ można
było zabrać tylko bagaż podręczny. Oprócz kilku walizek, została
zabrana górna część maszyny do
szycia, która tak była przydatna
w ciągu pierwszych wojennych
lat. Najpierw jechaliśmy do Stanisławowa, ojciec z bagażami
został na dworcu, a mama poszła
ze mną na spacer. Pamiętam kolegiatę i dworzec kolejowy. Potem
pojechaliśmy do Lwowa, gdzie
w nocy przechodziliśmy chyba
podziemnym przejściem. Rano
wsiedliśmy do bardzo zatłoczonego pociągu. Był to wagon trzeciej
klasy, do każdego przedziału były
osobne drzwi, pasażerowie stali
między ławkami. Zachorowałam
na żołądek, do łazienki podawali

mnie pasażerowie z rąk do rąk, bo
przejście było niemożliwe. Ktoś
dał mi krople na kostce cukru,
kostce cukru, którą chyba jadłam
ostatni raz przed wojną. W południe przyjechaliśmy do Jarosławia. Była według rozkładu jazdy
12:45. Pewien czas siedziałam
z mamą przed dworcem, który
bardzo mi się podobał. Tak się
rozpoczął nasz wieloletni pobyt
w Jarosławiu. Obraz Nadwórnej, który został w mojej pamięci, to wznoszące się góry pokryte
lasem. Chodziliśmy tam przez
czarny most na Bystrzycy. Po latach potrafiłam narysować plan
miasteczka, które ciągnęło się
wzdłuż ulicy Trzeciego Maja od
Tyśmieniczan do Pniowa. Pamiętam rynek, plac przed kościołem,
także wnętrze kościoła, starą,
według mnie, drewnianą cerkiew
zbudowaną niedaleko kościoła.
Idąc w kierunku Pniowa, ulicą
Podzamcze, koło naszego trzeciego mieszkania, można było dojść
do ruin zamku Kuropatów. Przez
Nadwórną płynęło kilka potoków,
których brzegi łączyły mostki.
Pamiętam też domy, w których
mieszkałam. Wszystko tonące
w zieleni. Także mam w oczach
niektóre osoby- współpracowników ojca sekretarza, Rukasza,
Teresę jego córkę, córkę doktora
Weissa, doktora Bełtowskiego,
trzech księży, oboje Pietrusów,
gospodarzy z Podzamcza, sąsiada Barylaka, Kolbekową naszą
gospodynię z Fedkowicza oraz
dzieci, z którymi się bawiłam,
najlepiej Franka i Zygmunta.
Bezpośrednio po ponownym wejściu Rosjan do miasta, w szpitalu pojawił się sowiecki żołnierz.
Zapytał o doktora Bełtowskiego,
którego następnie zastrzelił. W
czasie działań wojennych zginął
pan Barylak, Lucia Pietrusówna
straciła nogę. Mieszkańcy Nadwórnej zostali przesiedleni po
wojnie do Legnicy. Pojechał
z nimi wikary ks. Łączyński.
Przesiedleńcy mogli zabrać
ze sobą 20 kg na osobę. Obraz
Matki Boskiej, który wraz z
ramami ważył 60 kg i stanowił
bagaż dla trzech mężczyzn, którzy nie mogli wziąć już nic więcej z osobistych rzeczy. Księdza
Łączyńskiego odwiedziłam po
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latach w 1986 roku. Drobny staruszek powiedział : Niech pani
nie mówi, kim pani jest. Pani jest
córką inspektora Kozłowskiego.
Po tylu latach! Od początku lat
90 przesiedleńcy utrzymują bardzo ożywiony kontakt z miejscem
pochodzenia, często wspierając
również materialnie mieszkańców Nadwórnej. Odwiedziłam
Nadwórną kilkakrotnie – po raz
pierwszy w 1994 roku. Odnalazłam domy i obraz w kościele
oddany po latach wiernym. Ludzi
znajomych już nie było. Po przyjedzie do Jarosławia w inspektoracie PZUW także znaleźli się
w tym czasie uchodzący ze Stanisławowa – dyrektor Zygmunt
Truszkowski z towarzyszką życia
piękną, rudowłosą Matyldą oraz
Stanisław Rysz – inspektor ze
Śniatynia i jego żona Józefa. Zaprzyjaźnili się z moimi rodzicami
w tym stopniu, że gdy urodził się
w marcu 1944 roku mój brat Zbigniew, na chrzestnych rodziców
zostali poproszeni właśnie Józefa
Ryszowa i Zygmunt Truszkowski. Po wojnie Truszkowscy wyjechali do Katowic, a Stanisław
Rysz został inspektorem powiatowym w Nowym Targu, gdzie
w czasie wojny zatrzymał się ich
syn Zenon.
Publikacje dotyczące rodziny autorki wspomnień:
Galicyjskie wspomnienie szkolne, w: Z Żywca do Opola. Góral z urodzenia, opolanin z
wyboru. Księga jubileuszowa
poświęcona Adamowi Suchońskiemu, Opole 2011, s.57-66.
Łódź,
miasto mojego ojca, w: Rocznik
łódzki, t. LXI, Łodź 2014. S 189195.
Nadwórna Kresy Wschodnie II
Rzeczypospolitej. Krakow 1996
Dziennik Jana Szczygielskiego.
Opracowała Zofia Teresa Kozłowska. Warszawa 2016
P/w zostały opublikowane wcześniej na stronie: http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/zofia-teresa-kozlowska-dziecinstwo-na-kresach/
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Kwietniowe dni 1944 r.
w „Krwawej Łunie”
Roman Kucharski
W Wielki Piątek nasi urządzili wielkie lanie Niemcom
wypuszczającym się z Włodzimierza na rabunek do opuszczonych przez ludność wiosek
w rejonie Werby. Jeszcze przed
świtem „Wichert” poprowadził
drużynę ochotników z dwoma
erkaemami „Słowik” i „Sosna”
(Antoni Kownacki), do niewielkiej wioseczki położonej przy
szosie Włodzimierz - Werba,
w odległości zaledwie dwóch
kilometrów od czerwonych koszar. Po przybyciu na miejsce
spotkali tam grupę zwiadowców radzieckich, również zaczajonych w oczekiwaniu na
„fryców” dla wzięcia „języka”.
Szybko uzgodniono wspólny
plan działania, podział ról i zaczęło się oczekiwanie na Niemców.
Ponieważ był to Wielki Piątek, więc zwątpienie zaczęło
opanowywać chłopców, którzy
wiedzieli, że Niemcy ze szczególną czcią świętują ten dzień.
A jednak jadą... Nie szosą, ale
właśnie utartą w okresie zimy
tak zwaną „drogą rabunkową”,
gdzie od wielu godzin tkwi
przyczajona
polsko-rosyjska
zasadzka. Resztki śniegu i promienie bladego jeszcze kwietniowego słoneczka stwarzają
doskonałą widoczność. Jak
wspomina jeden z uczestników „Czarny” (Olgierd Kowalski), widać było pojedynczych
żołnierzy pełniących wartę w
okopach, których cały rozległy
system opasywał czerwone koszary. Zbliżająca się do wsi kolumna składała się z kilkudziesięciu furmanek, rozciągniętych wężem o długości kilkuset
metrów, że ostatnie znajdowały się ledwie poza rogatkami
miasta. Pierwsza furmanka zatrzymuje się i opasły Niemiec,
powolnym krokiem zmierza ku
stodole, w której ukryci są Rosjanie. Ostre serie „pepeszek”
z jednej, a dudniące serie „Sosny” i „Słowika” z drugiej strony po tyłach kolumny wprawiły
Niemców w osłupienie. Kwik
koni, krzyki rannych i gromkie
„hurra” splotły się w bitewny zgiełk. Obsługa cekaemów
spod czerwonych koszar nie
mogła udzielić żadnej pomocy
ginącym kamratom. Mogli co
najwyżej patrzeć jak rozdygotani klękają z podniesionymi
rękami, błagając o litość, gotowi przeklinać wielkiego Fürera
i jego osławiony „blitzkrieg”.
Zabite i ranne konie nasi wyprzęgają z wozów i zastępują
zdrowymi, a te w pojedynkę
odciągają puste wozy za pagórek. Aby tylko zejść z oczu rozwścieczonym Niemcom obserwującym całe zajście z koszar.
„Czarny”, chcąc zdobyć dla

brata pistolet maszynowy, zapędził się wzdłuż drogi - od trupa do trupa - aż do ostatniego
porzuconego przez Niemców
wozu i dopiero seria z niemieckiego cekaemu przywróciła mu
opamiętanie, że zbytnio oddalił
się od swoich. Musiał zdrowo
wyrywać zakosani, nim skrył
się za zbawczy pagórek.
A oto bilans akcji: dziesięciu
zabitych Niemców i piętnastu
wziętych do niewoli. Zdobyto
kilkadziesiąt karabinów, tyleż
koni i wozów, które przekazano
na użytek placówki w Bielinie.
Strat własnych nie było. Były
za to w kilka godzin później,
kiedy Niemcy rozjuszeni przysłali kilka „Heinkli” celem
zniszczenia Bielina z powietrza. Samoloty nadleciały od
strony Uściługa, zatoczyły krąg
nad Włodzimierzem i skierowały się w pojedynczym szyku w
stronę Bielina. Pierwsze bomby
spadły już w Antonówce niszcząc tabory naszej drugiej kompanii. W samym Bielinie trafienia okazały się jeszcze celniejsze, gdyż wybuchło tam kilka
pożarów. My nie znaleźliśmy
się w zasięgu bomb. Stojąc pod
ścianami domów i stodół obserwowaliśmy bezsilni, jak piloci
po opróżnieniu komór bombowych, ostrzeliwali z broni pokładowej większe skupiska zabudowań. Okrzykiem radości
powitaliśmy skutek serii erkaemu wypuszczonej z determinacją z dołu do samolotu, którego pilot strzelał z małej wysokości, przechylając się ze
skrzydła na skrzydło. Trafiony
silnik dwukrotnie kichnął i
ucichł po wybuchu płomieni.
Samolot drgnął, jakby na moment „przystanął”, a potem
wlokąc za sobą gigantyczny
warkocz czarnego dymu poszybował na zachód, by po chwili
runąć na ziemię. Sukces nie
lada. Jeden samolot strącony.
Nastrój świąteczny opanował
i nas. W sobotę od samego
rana poczęli zjawiać się różni
posłańcy z koszykami wypełnionymi jadłem i napitkiem.
Były to dary ludności dla partyzantów. Mimo piątego roku
wojny zawartość koszów nie
wskazywała na ubóstwo ofiarodawców. Dla nas te podarunki były szczególnie miłe. Pozwalały w jakimś stopniu stworzyć pozory, czy złudzenia atmosfery domowej. Aczkolwiek
starałem się nie wspominać odległego coraz bardziej Młynowa, to jednak im bliżej świąt,
tym częściej łapałem się na
tym, że myślami jestem wśród
najbliższych. Pierwszy dzień
świąteczny okazał się pochmurny, szary i smutny.
Wszyscy byli jacyś przygnębie-

ni, podenerwowani, ale niedługo. Tylko do rozpoczęcia uroczystego śniadania, do którego
zasiedliśmy całą drużyną. Były
przemówienia i toasty, z których niewiele docierało do mej
świadomości, myślami bowiem
byłem daleko... Przygnębienie i
smutek szybko mijają. Przewagę bierze młodość wsparta kilkoma kieliszkami samogonu.
Nastrój coraz weselszy, beztroski. Następnego dnia w różnych
kierunkach ruszają patrole. Jeden natknął się na małą grupkę
Niemców. Po krótkiej wymianie strzałów ci zaczęli się wycofywać do pobliskich koszar.
Nasi w zapamiętaniu bojowym
parli za nimi nieomal do samej
bramy. Tam zebrało się więcej
Niemców i pognali naszych. Z
kolei my, widząc co się dzieje,
wyszliśmy tyralierą na spotkanie i zmusiliśmy Niemców do
odwrotu, pędząc ich aż pod koszary. Tam znowu oni uzyskali
pomoc karabinów maszynowych oraz granatników i zmusili nas do cofnięcia się, depcząc
nam po piętach, aż w pobliże
naszej bazy. Zupełnie jak fale
płynące tam i z powrotem. Za
którymś razem Niemcy weszli
do okopów i przestali zdradzać
chęć do „zabawy”. Postrzelaliśmy jeszcze trochę i zawróciliśmy do bazy. Wieczorem otrzymujemy rozkaz spakowania się.
Około drugiej w nocy zarządzono alarm z zachowaniem zupełnej ciszy. Składamy plecaki na
wozy taborowe, a sami idziemy
na miejsce zbiórki. Odbywa się
normalny rytuał odliczania, raport i formowanie kolumny
marszowej. Ruszamy marszem
ubezpieczonym w kierunku
znajomego chutoru i dalej na
południe do szosy Włodzimierz
- Uściług, której jednak nie
osiągamy, lecz zatrzymujemy
się na skraju niewielkiego lasku
z młodych dąbczaków. Po dłuższym czekaniu idziemy dalej,
po chwili znowu się zatrzymujemy. I tak kilka razy. Wreszcie
majaczą w ciemności jakieś zabudowania, a wśród nich poruszające się ciemniejsze od nocy
cienie, które pojedynczo zbliżają się do nas tkwiących ciągle w
kolumnie marszowej na drodze.
Słyszę wypowiedziane wyraźnym szeptem słowa: - Zdrawstwujtitie rebiata! Odpowiadam
pozdrowieniem i nawiązuję z
żołnierzem sowieckim cichą
rozmowę. Okazuje się, że przyszli w to miejsce dosłownie
przed godziną, że my wspólnie
mamy zdobywać Włodzimierz,
podobnie jak Turzysk. Szkoda,
że nie można swobodnie pogawędzić i papierosa zapalić.
Okazuje się, że są tu również
nasi znajomi z Turzyska. Przed
świtem ruszamy w dół pozosta-

wiając obok stogu, na górce
sztab dowodzący operacją. Naczelne dowództwo objął tęgi, z
marsową miną pułkownik radziecki. Nasza kompania otrzymała zadanie obsadzenia szosy
i biegnącego równolegle toru
kolejowego Włodzimierz Uściług, dla odcięcia ewentualnej pomocy. Natomiast druga
kompania zostaje wysunięta
jeszcze dalej ku zachodowi w
stronę Uściługa. Nieco zdziwieni zajmujemy stanowiska
wzdłuż, po zewnętrznej stronie
torów i szosy. Nasi saperzy
przybili gwoździami kostki trotylu do kilku słupów telekomunikacyjnych, podłączyli lonty i
w oznaczonej godzinie eksplozje przerwały połączenia telefoniczne. Nieomal w tym samym czasie usłyszałem za plecami o wiele potężniejszy huk,
a nad głową wycie pocisków
armatnich. To pułkowa artyleria
radziecka rozpoczęła ostrzeliwanie miasta. Za kilkanaście
minut rozpocznie się szturm, w
którym weźmie udział kilka batalionów naszej dywizji. My
tym czasem będziemy leżeć na
zamarzniętej ziemi i wypatrywać nie wiadomo kogo. Bo
skąd tu może nadejść pomoc? Z
Uściługa? Jest tam zaledwie paruset Niemców. Sami będą się
bali. A z Hrubieszowa i tak nie
zdążą. Nawałnica strzałów obwieściła, że nasi atakują pozycje obronne Niemców. W napięciu nasłuchujemy odgłosów
walki. Huraganowy ogień narasta, potężnieje z każdą minutą.
Wśród jednostajnego huku rozlegają się wybuchy granatów
ręcznych. Oznacza to, iż zbliżyli się już tak bardzo do pozycji wroga, że możliwy jest rzut
granatem. Z bijącym sercem
słucham, czy odgłosy walki nie
przesuwają się w tę, lub tamtą
stronę. Ale trudno jest cokolwiek wywnioskować ze względu na ogniskowy charakter bitwy. Niemcy dość szybko zrezygnowali z pierścieniowej
obrony, cofając się do przygotowanych z góry punktów
obronnych. Jakże niemiłosiernie dłuży się czas. W mieście
jest gorąco. Tylko my leżymy
bezczynnie. Zaświtał nam promyk nadziei, że wejdziemy do
akcji, kiedy dowódca kompanii
„Gabriel” wydał rozkaz zbiórki
naszego plutonu pod samotnym
drzewem w odległości stu metrów od szosy. Ale poszliśmy w
przeciwnym kierunku. Posuwając się w pewnym oddaleniu od
szosy, a nie tracąc jej z oczu doszliśmy, aż pod Piatydnie.
Duża, położona w dolinie Ługi
wieś z olbrzymim tartakiem
była jakby przedmieściem
Uściługa. Stojąc na wzgórku
pod lasem obserwowaliśmy
szosę i wieś. Ale wszędzie panował spokój. Dopiero później
się okazało, że jednak Niemcy z
Uściługa wyruszyli z odsieczą
w stronę Włodzimierza, w
trzech wagonach towarowych,
ciągnionych przez lokomotywę.
Lecz nasi z pomocą radzieckich
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minerów wysadzili mały mostek na torach i ogniem trzech
cekaemów oraz sowieckiej
rusznicy przeciwpancernej pognali Niemców spowrotem.
Kiedy nasz pluton dotarł do
tamtego rejonu, to było już po
wszystkim. Żołnierze kompanii
ppor. „Remusa” odpoczywali w
przydrożnych rowach, a sanitariuszki robiły opatrunki nielicznym rannym. Dwóch poległych
już ułożono na wozie. Z przewróconej na bok lokomotywy
wyczołgał się maszynista - Polak z Lublina i już pozostał w
plutonie gospodarczym naszej
drugiej kompaniii. Niestety
jego pomocnik zginął. Było już
południe tego kwietniowego
dnia, gdy przycwałował do nas
zwiadowca „Kowboj” (Władysław Morawski) z rozkazem powrotu do bazy. Gdy zbliżaliśmy
się do Włodzimierza oczom naszym ukazał się smutny widok.
Nieomal na całej, widocznej
przestrzeni - od ostatnich domów miasta, aż po widnokrąg posuwają się kolumny żołnierzy. Są różnej liczebności, w
różnych odstępach, ale wszystkie idą od strony miasta. Co to
znaczy? Czyżby nasi opanowali
je i wychodzą zostawiając nieliczny tylko garnizon? Patrzę w
stronę miasta, skąd słychać
krótkie serie karabinów maszynowych, lub nawet pojedyncze
strzały karabinowe. Znaczy to,
że walka chyba skończona. Owszem skończona, a nasi wycofują się nie zdobywszy miasta.
Ale taki był rozkaz... W ślad za
ostatnią grupą wysunął się z
miasta niemiecki czołg, ale
ustawiona za wzgórzem radziecka armata, celnym strzałem kazała mu zawrócić. Natomiast pojawił się dwukadłubowy samolot rozpoznawczy i zaczął niezmordowanie krążyć
nad nami. Zapewne przekazuje
radiowe meldunki o ruchach
oddziałów, tak doskonale widocznych na otwartej przestrzeni. Oj, niedobrze. Tyle wojska
jak „na talerzu”. Jeżeli nadlecą
samoloty to takie „jatki” urządzą, że hej... Na szczęście nie
nadlatują.
Tylko
przeklęta
„rama” ( dwukadłubowy zwiadowczy samolot niemiecki) ciągle krąży, wypatruje, gdzie kryją się nasze bataliony. Przechodzimy skrajem Bielina i zatrzymujemy się dopiero we wsi o
dziwnej nazwie Puzów. Okazuje się, że są już tam nasze tabory no i kuchnia. Na jej widok
poczułem gwałtowny skurcz
żołądka. Po obiedzie odpoczywamy rozlokowani po stodołach, bo wieś jest polska. Zagęszczenie w domach znaczne,
dlatego nie chcąc ściągać niemieckiego pościgu na ludność
cywilną, narzucamy plecaki i
maszerujemy o cztery kilometry dalej do opuszczonej wsi
Sieliski. Tam zajmujemy kwatery. Niezbyt duża wieś, położona u podnóża niewysokiego
wzniesienia, które ciągnie się
równolegle do wioski, niczym
wał obronny. Na szczycie
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wzniesienia widoczny las. W
przeciwnym kierunku rozciągają się na dużej przestrzeni jakieś chaszcze, zarośla, łąki i
mokradła. Z mapy wynika, że
pasmo tych mokradeł sięga prawie, aż do Mosura. My znajdujemy się po jego wschodniej
stronie i na samym południowym cyplu. Szczegół ten - pozornie bez znaczenia - miał w
następnych dniach dość ważki
wpływ na losy naszego batalionu. Na razie po spokojnie przespanej nocy mamy równie spokojny dzień. Nietypowa dla
tego regionu wiosna powtórnie
zaatakowała opornie ustępujące
resztki przewlekłej zimy. Dzisiaj od rana świeci słońce niwecząc nikłe pozostałości śniegu.
Rozkoszujemy się ciepłem, ciszą i spokojem... Zaczęło się
niewinnie i niepozornie. Przed
południem patrolująca teren
drużyna „Ząbka” (Jan Niepewny), natknęła się na skraju lasu
na samotnego mężczyznę w
wojskowych butach -saperkach.
Zagadnięty przez naszych odpowiedział smutnym głosem,
że ucieka przed Niemcami, którzy opanowali Bielin. Chłop
poszedł dalej, a nasi skręcili na
pole kierując się do miejsca postoju. Po kilku jednak minutach
idący na końcu „Źbiczek” podniósł alarm, że chłop zawrócił i
przemyka się lasem z powrotem
do Bielina, czyli wraca do
Niemców, od których rzekomo
uciekł. Nasi cofnęli się na skraj
lasu i zdezorientowani stali w
miejscu nie wiedząc, co o tym
sądzić. Po pewnym czasie spostrzegli pędzącego na koniu
zwiadowcę „Hetmana” (Jan
Nowak), który nie zareagował
na ich wołanie, bo pędził do dowódcy z ważnym meldunkiem,
pragnąc ostrzec, że w lesie od
strony Puzowa są Niemcy, z
którymi miał nieprzyjemne
spotkanie. Jadąc samotnie na
zwiady, został osaczony przez
kilkuosobowy patrol niemiecki.
Zaskoczenie było tak wielkie,
że „Hetman” znieruchomiał na
chwilę. Kiedy Niemcy chwycili
już uzdę, poderwał cuglami konia, który stanął dęba, wykonał
pół obrotu w prawo i dźgnięty
ostrogami skoczył między drzewa. Niemcy nie chcąc czynić
przedwcześnie hałasu nie strzelali. Meldunek „Hetmana” po
chwili potwierdzają strzały rozlegające się z tamtego kierunku. To nasi rozpoczęli ostrzeliwanie niemieckiej tyraliery wyłaniającej się z głębi lasu. Ponieważ nie mogli jedną drużyną
przyjąć walki w lesie, przeto
cofnęli się w stronę wsi na pole
i zalegli w napotkanym rowie.
Teraz już wszystko toczy się
błyskawicznie. Alarm podrywa
cały batalion i po kilku minutach nasza kompania - rozwijając w biegu tyralierę, wychodzi
na skraj wsi i nie wstrzymując
biegu prze na widoczne już niemieckie pozycje na skraju lasu.
Druga kompania chwilowo pozostawiona w odwodzie, aby w
stosownej chwili użyć jej jak
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najskuteczniej. Nasze natarcie
traci stopniowo początkowy
impet, aż wreszcie zalega całkowicie. Ogień niemieckich karabinów maszynowych jest potwornie silny, ale na razie mało
skuteczny, bo dotąd poruszaliśmy się na skłonie tego wzniesienia, na którym znajduje się
las, a w nim Niemcy. Gdy wejdziemy na sam garb, trafimy
wprost pod lufy nieprzyjaciela,
co przy tak niewielkiej odległości byłoby samobójstwem. Leżymy już od pół godziny, próbując „wychylić nosa” na
szczyt tego garbu, ale przyciskani z powrotem do ziemi celnymi seriami nie możemy nic
zdziałać. Wszystkie próby zawodzą. Rzut granatem - dla
uczynienia wyłomu w linii niemieckiej - byłby też niecelny,
bo jednak nie jest na tyle blisko. Otrzymuję od „Gabriela”
rozkaz dotarcia do dowódcy batalionu z meldunkiem o sytuacji
i propozycją użycia drugiej
kompanii do zaatakowania
Niemców ze skrzydła. Podporucznik „Remus” bardzo mądrze podprowadził drugą kompanię w pobliże pozycji niemieckich i ciągle dla nich niewidoczny rozwinął tyralierę,
która jak burza wpadła na
Niemców ze skrzydła. To nie
był atak, to po prostu furia...
Teraz możemy się poderwać i
my, bo Niemcy większość posiadanej siły ognia musieli
przenieść na drugą kompanię.
Nie wytrzymały szwaby naporu
z dwóch stron i umykają w popłochu, zabierając rannych, a
pozostawiając wielu zabitych.
Podzieleni na przypadkowo
drobne grupy i grupki, gnaliśmy ich daleko w głąb lasu.
Wracamy zmęczeni i uradowani. Zdobyliśmy sporo broni i
jednego jeńca. Właściwie ten
jeniec wraz ze swoim lekkim
karabinem maszynowym stanowił indywidualną zdobycz Stasia „Sępa”, który goniąc po lesie dopadł pod krzakiem Niemca osłaniającego ogniem kaemu
odwrót swoich kamratów. Był
do tego stopnia zajęty ostrzeliwaniem naszej tyraliery, że nie
zauważył jak Staszek podbiegł
doń z boku i zdzielił kolbą
przez łeb, zabierając ogłuszonemu karabin. Niemiec ocknął
się po chwili i cisnął granat pod
nogi nadbiegającemu z aparatem fotograficznym „Kotowi”
(Stefan Kowalski). Zamiast pamiątkowego zdjęcia byłby wybuch granatu i niechybna
śmierć, lecz na szczęście granat
okazał się bez zapalnika. Starsi
koledzy chcieli Staszkowi odebrać elkaem (lekki karabin maszynowy), twierdząc, że jest za
mały, że nie potrafi z niego
strzelać itd,. itp. Ten jednak nie
dał sobie zdobyczy odebrać i
krótko oznajmił, że może im
zademonstrować umiejętność
posługiwania się tą bronią. Miał
po temu okazję w kilka godzin
później. Na krótko przed zachodem słońca wyszliśmy rojem* z
wioski, kierując się w stronę

lasu z zadaniem przeczesania
go. Miało to nas uspokoić, że z
tej strony nic nam nie zagraża,
że możemy spać spokojnie.
Wchodziliśmy na sam wierzchołek garbu, kiedy z za niego
równocześnie wyłoniła się tyraliera niemiecka. Zaskoczenie
było obustronne. Pierwszy ocknął się „Źbiczek” i krzyknął do
„Gabriela”:
- Panie poruczniku, Niemcy!
- No to naprzód, chłopcy!
Chłopcy, jak to chłopcy, dali
ognia spod pachy i z brawurą skoczyli ku oszołomionym
Niemcom, którzy strzelając
gęsto, lecz niecelnie, zaczęli się szybko wycofywać. To
oszołomienie nie trwało długo,
bo wkrótce zajęli stanowiska
obronne w napotkanym rowie,
a ich ogień stał się celny i bardziej skoordynowany. Impet
naszego natarcia został znacznie ostudzony. Zaczęliśmy
równie planowo i metodycznie
ostrzeliwać linię nieprzyjaciela,
osłabiając żywiołowość ataku.
I znowu Niemcy znaleźli się
w dogodniejszym położeniu.
Ukryci w rowie, w dodatku na
tle czerwonej zorzy zachodzącego słońca, stanowią cel trudny do uchwycenia na muszkę.
My natomiast znajdujemy się
na otwartej przestrzeni z lekka
pochylonej ku pozycjom niemieckim. Natarcie nasze zaległo i prawdopodobnie dość
długo musielibyśmy się borykać z Niemcami, gdyby nie
drobny przypadek. Na samym
końcu lewego skrzydła naszej
tyraliery znalazł się „Słowik”
ze swoim „klarnetem” i nieodłącznym amunicyjnym „Czarnym” - a obok nich „Pistolet”
(N.N.). Cała trójka wpadła w
jakieś zarośla i przedzierała się
do przodu. Pierwszy na wolną
przestrzeń wydostał się „Pistolet” i... znalazł się na końcu
tyraliery niemieckiej. Posiadał identyczny jak oni mundur, przycupnął więc w rowie i
spoglądał w naszym kierunku.
Niemcy zajęci walką potraktowali go jak swojego, sądząc, że
to jeden z kamratów odbił się
nieco w prawo. W pomyłce zorientowali się dopiero wówczas,
gdy „Pistolet” poczęstował ich
dwoma granatami i wspólnie ze
„Słowikiem” oraz „Czarnym”
zaczął strzelać wzdłuż linii.
Wyparliśmy Niemców z rowu,
przegnali, aż do lasu, zbierając w drodze powrotnej broń,
płaszcze i buty z pobojowiska,
gdyż z tymi rzeczami było u
nas krucho. Wtedy „Dziunek”
(poprzednio „Wanda” - Władysław Kaliński) przeżył chwilę
z „dreszczykiem”. Podszedł do
jednego z zabitych Niemców i
przyklęknął, aby odpiąć mu pas
z kaburą, w której był pistolet
„parabellum”. Poruszony trup
jęknął, podniósł nieco głowę i
spojrzał na niego „oczami spoza grobu”, jak to sam „Dziunek” potem określił. Niemiec
ostatecznie wyzionął ducha,

ale Władek nie wiedział co
robić. Najchętniej uciekłby z
tego miejsca, ale chęć posiadania „parabelki” była silniejsza
od wszystkiego co w tej chwili czuł. Z naszych zginął tylko
„Granit”. Ten niski, krępy, młody chłopak, był cichym, lecz
dobrym żołnierzem. Wiem o
nim tyle tylko, że pochodził z
Łucka i że z dość licznej rodziny, pozostała mu tylko babcia
staruszka, którą zostawił pod
opieką obcych, dobrych ludzi, a
sam wstąpił do oddziału by pomścić najbliższych. Teraz leży
przykryty płaszczem, dziwnie
skurczony, jakby zmalały...
Następny dzień budzi nas blaskiem promieni filuternie mrugającego słoneczka. A coraz
bardziej wyczuwalne tchnienie
wiosny nastraja marzycielsko,
to znaczy po prostu - rozleniwia, ale na marzenia nie ma
czasu i miejsca w programie
partyzanckich zajęć. Pochłonięty przyrządzaniem śniadania
nie usłyszałem słowa „Alarm”.
Usłyszałem dopiero huk pękającego granatu, potem drugi,
trzeci i czwarty. Znaczy to, że
znaleźliśmy się pod ostrzałem
niemieckich moździerzy. Koledzy znajdujący się na podwórzu
wpadają do izby, chwytają broń
torby z amunicją, płaszcze i
biegną na miejsce zbiórki przed
dowództwem batalionu. Stoję
niezdecydowany nad patelnią z
jajecznicą, której zapach drażni nozdrza powodując bolesne
skurcze pustego żołądka. Wyskakuję jednak na drogę, by
dołączyć do końca kolumny
posuwającej się szybkim marszem, drogą prowadzącą poza
wieś , w stronę porośniętych
łozą i oczeretem mokradeł. Pytam o naszą „kawalerię”, której
nie mogę dojrzeć. Okazuje się,
że zwiad wraz z drugą kompanią pozostał w wiosce dla powstrzymania naporu Niemców.
Potem mają nas dogonić. Prawdziwość informacji potwierdza
gwałtowna strzelanina, która
wywiązuje się za naszymi plecami. Zastanawia mnie ta nasza - boję się użyć tego wyrazu
- ucieczka. Ale właściwie tak
to można określić. Pozostawiamy połowę batalionu, a sami
szybkim marszem opuszczamy
wieś posuwając się osłoniętą
krzakami drogą. Dlaczego nie
podjęliśmy walki całym batalionem? Że nie poszłoby nam
dzisiaj tak gładko jak wczoraj?
Nie szkodzi. Zawsze przecież
byśmy szwabów przetrzepali.
Że Niemcy podciągnęli moździerze? Znalazł by się sposób
i na nie. Zawsze musi być jakiś ważniejszy powód. Ale to
już zmartwienie dowódców.
Nasze „dieło” celnie strzelać,
a taktyka zawsze jest przywilejem sztabowców. Stopniowo
tempo marszu się zmniejsza.
Coraz częściej mamy postoje i
odpoczynki. W czasie kolejnego postoju dopędzają nas zwiadowcy. Patrzymy z niepokojem,
czy aby wszyscy wrócili. Możemy odetchnąć. Są wszyscy,
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co oznajmia nam roześmiany,
długachny „Kruk”, zeskakując
lekko z konia. Podziwiam tego
człowieka. To urodzony kawalerzysta. O zmierzchu wchodzimy do olbrzymiego lasu, który
pochłania nas na kilka godzin.
Około północy ze wschodu
dochodzi odgłos gwałtownej
kanonady. Grzmią działa, błyskają różnobarwne rakiety,
wybuchają pożary rozjaśniające krwistym blaskiem szmat
nieba. Nieustanny jazgot broni
maszynowej, świadczy o zajadłości walczących stron. Nic
nie wskazuje na to, żebyśmy
mieli podążyć na pomoc naszym, którzy się znaleźli w tym
piekle. Przeciwnie, po dalszej
godzinie marszu zmieniamy
kierunek na wyraźnie zachodni, czyli przeciwny niż odgłosy
toczącego się boju. Dopiero w
kilka dni później mieliśmy się
dowiedzieć, że to towarzysze
sowieccy usiłując się przedrzeć
na wschód poza linię frontu,
natknęli się na niemiecki korpus pancerny i po ciężkim boju
zawrócili na zachód, ponosząc
znaczne straty w ludziach i
sprzęcie. Jeszcze przed świtem
dotarliśmy do jakiegoś chutoru.
Stosunkowo niedawno budowane domy porozsiewane były na
obszernej równinie gęsto przetykanej młodymi laskami, zagajnikami, lub poprostu chaszczami. To Strzelecka, kolonia
zamieszkała przez rodziny polskie, chronione przez niemal
stale tu kwaterujący jeden z
naszych oddziałów. Lokujemy
się w położonych blisko siebie
stodołach, przy skrzyżowaniu
dróg. Trzy godziny snu i do
zajęć. Czyszczenie broni, przegląd ekwipunku i po śniadaniu
wymarsz. Patrole wychodzą w
trzech kierunkach, ale głównym
pozostaje wschód. Zastanawiam się, dlaczego wychodzą,
aż tak silne patrole. Całymi plutonami, jak chyba nigdy dotąd.
Skoro tak, musi to być coś poważnego. Wieczorem do stodoły na siano, następnego dnia z
powrotem w teren i znowu powrót wieczorem do stodoły.
Kolejny dzień, 18 kwietnia
1944 roku zaczął się nieco inaczej. Od rana zapanował jakiś
dziwny nastrój. Wszyscy są
przygnębieni, milczący. Czyżby przeczucie?
Zaraz po śniadaniu zbiórka
plutonu i szybki wymarsz w
kierunku wschodnim. Od tej
strony, w którą się posuwamy,
już od kilku godzin słychać to
wzmagającą się, to słabnącą
strzelaninę. Przyzwyczajeni do
takich odgłosów nie zwróciliśmy uwagi w ogóle na tę „pieriestriełkę”. Ciekawe, dlaczego
ta strzelanina trwa najwyraźniej
w jednym miejscu? Wkrótce się
dowiemy, bo idziemy właśnie
tam, gdzie strzelają. Prosta błotnista droga, przecinająca płaski
teren niziny porośnięty gęsto
drobnymi brzózkami, olchami
i wierzbami - prowadzi wprost
na rozległe łąki, poza którymi
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widoczny jest na widnokręgu ciemny bór. Wyłaniamy się
spomiędzy drzew i wychodzimy na otwarty teren. Idziemy „gęsiego” po obu stronach
drogi. Strzelanina przed nami
ucicha. Natomiast w panującej
ciszy ucho wyławia coś innego,
ledwie uchwytny dźwięk płynący z góry, z północy. Potężnieje, staje się coraz wyraźniejszy
i wtedy sobie uświadamiam, że
jest to przecież jękliwe wycie
pocisków artyleryjskich. Rozlega się ostre „padnij” podporucznika „Gabriela”. Padamy
z rozmysłem, wypatrując suchszych miejsc. Ledwie uszliśmy
kilkanaście kroków słychać
wycie następnej salwy. Padamy
już bez komendy, ale jeszcze
z rozmysłem. Liczę wybuchy.
Cztery, a więc cała bateria. Na
razie źle strzelają, ale już następna salwa na pewno będzie
w celu. - Tyraliera w lewo i prawo, skokami naprzód! Ostatnia
sylaba rozkazu „Gabriela” zlewa się z wybuchem następnej,
jednak jeszcze niecelnej salwy.
Szybko rozwijamy tyralierę i
posuwamy się do przodu. Dwadzieścia metrów biegu i padnij.
Tak na przemian. Salwy zostały
wzbogacone o dalsze cztery pociski. Ostrzeliwują nas już dwie
baterie. Po kolejnym padnięciu
nie mogę się podnieść. Nic nie
widzę. W uszach mi dzwoni, w
głowie szum. Ale co z oczami?
Dlaczego nie mogę poruszyć
powiekami? Wiem, że pocisk
rozerwał się bardzo blisko, poczułem nawet gorący podmuch,
jakby zza ściany wodnego młyna dociera do mnie głos plutonowego „Wuiki”: - „Wrzos”!
Żyjesz? Co ci jest? Nie mogę
poruszyć ustami. Dreszcz przebiega mi po plecach. Mocno
potrząsam głową i... zaczyna
się rozjaśniać. Całe płaty błota
opadają z mojej twarzy. Chce
mi się śmiać, ale zamiast śmiechu wypluwam sporą porcię
bagiennego mułu. Przetartym
okiem widzę o metr przed sobą
lej po wybuchu, na którego dnie
błyszczy węglowym blaskiem
woda. Podczołgawszy się do
leja obmywam nieco twarz czarną wodą. Ulga znaczna. Widzę
już nieco lepiej, słyszę i mogę
Stasiowi „Skrzypkowi” odpowiedzieć, że nic mi nie jest.
Tymczasem koledzy dotarli już
do rozciągających się na maleńkim wzgórku okopów oraz innych rowów i „beczek” (Okrągły dół, stanowiący schronienie
dla jednego żołnierza na linii
obrony) strzeleckich. Wpadam
ze Stasiem do niedużego okopu.
Ustawiam „skodę” na przedpiersiu i rozpoczynam obserwację przedpola. Kilka metrów
przed nami rozpościera się łąka
szerokości dwustu metrów, zalana o tej porze roku wodą. Na
skłonie pagórka, na którym się
znajdujemy, rosną pojedyncze
olchy i wierzby pochylone ku
łące. Droga, którą dotarliśmy
tutaj, przechodzi przez łąkę po
niewysokiej grobli. Po jej drugiej stronie chaszcze i zarośla
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rozciągają się dość szerokim
pasmem wzdłuż brzegu łąki. Ci
pośród naszych, którzy znaleźli
się po lewej stronie drogi, mają
przedpole w znacznej mierze
przysłonięte tymi krzakami, co
wcale nie sprzyja prowadzeniu walki obronnej. Wszystko
bowiem wskazuje na to, że będziemy bronili dostępu do zachodniego brzegu tych mokradeł. Uświadamiam sobie, że jest
to pasmo bagien i mokradeł, na
którego południowo-wschodnim skraju byliśmy jeszcze kilka dni temu. Teraz dopiero rozpoznaję tę groblę. Tędy szliśmy
do Strzeleckiej. A więc to tu batalion „Lecha” odpiera wściekłe ataki niemieckie. Teraz
przyszliśmy ich zmienić i nam
wypadnie powstrzymać Niemców prących ciągle na zachód.
Po drugiej stronie łąki widnieje bięgnąca poprzecznie droga.
Pod lasem zabudowania jakiegoś zamożnego gospodarstwa,
czy może raczej leśniczówki, z
czerwonej cegły. Pomiędzy budynkami widoczne wozy konne
i chyba samochód. Na skraju
łąki tyraliera brudnoszarozielonych mundurów. A ich karabiny
maszynowe ustawione są poza
nimi, na małym wzniesieniu.
Celniejsza seria spędza mnie
do okopu. Omawiam ze Staszkiem, moim amunicyjnym sytuację i dochodzimy do wniosku,
że trzeba się przesunąć o kilkanaście metrów w lewo, bliżej
drogi. Dokonana obserwacja
każe się spodziewać, iż główny ciężar walki spoczywać będzie na lewym skrzydle naszej
obrony. Artyleria nieustannie
ostrzeliwuje salwami nasze stanowiska. Odczekuję chwilę po
kolejnej salwie i wyskakuję z
okopu. Na krawędzi następnego potykam się o jakiś korzeń i
spadam na jego dno. Wprost na
nogi wpółsiedzącego, opartego
plecami o piaskową ścianę...
trupa. Twarz nieznajoma, ktoś
z oddziału „Lecha”. Musiał być
sam w okopie, skoro koledzy go
pozostawili. Niezauważony cichy nieboszczyk. Dostał w środek czoła, prosto z przodu. Celność strzału wskazuje na strzelca wyborowego. Na myśl o
wyborowym strzelcu odczułem
jakiś nieuchwytny skurcz serca
i zimne ciarki na plecach. Ależ
tak! To było właśnie to... Przy
potknięciu usłyszałem tuż koło
czaszki bzyknięcie pocisku karabinowego. Muszę uprzedzić
Staszka? - Uważaj „Skrzypek”,
snajper. Wykonaj przeskok z
małym przystankiem.
Ostrożnie wychylam głowę ponad przedpiersie i po chwili cofam. W samą porę. Tuż ponad
włosami bzyknęła kula. Ale
Staszek jest już ze mną. Okop
jest mały, ciasnota wielka, milcząca asysta nieboszczyka nie
zachęca do dalszego pozostawania tutaj. Za radą Staszka
zdejmuję z trupa płaszcz i czapkę. Płaszcz zwijam na kształt
kukły i każę Staszkowi przygotować się do skoku. Unoszę powoli czapkę kukły ponad okop i

niemal natychmiast cofam.
Bzyknięcie świadczy o tym, że
snajper czuwa. Znowu unoszę
kukłę, a Staszek przeskakuje do
sąsiedniego okopu, by po chwili znaleść się w następnym.
Tam montuje ze swego płaszcza
i czapki taką samą kukłę i zaczyna nią nęcić tego zawziętego strzelca wyborowego. Bez
przeszkód
przeskakuję
do
Staszka. Jesteśmy tuż przy samej drodze. Od dłuższej chwili
panuje cisza. Artyleria przestała strzelać. Po drugiej stronie
bagna słychać jakieś nawoływania, głośne komendy. Muszę
koniecznie ustalić miejsce,
skąd strzela ten snajper. Muszę
go zlikwidować. Inaczej nie pozwoli nam wytknąć głowy.
Każę „Skrzypkowi” podnieść
szybkim ruchem kukłę do góry.
Sam w drugim końcu okopu
ostrożnie wychylam głowę i
bacznie wypatruję miejsca,
skąd padnie ten pojedynczy
strzał. Staszek podnosi, to
opuszcza czapkę, już dwukrotnie przedziurawioną. Nagle
krzyczę: - Mam go! Strzela
spomiędzy szprych tylnego
koła wozu stojącego pod konarami przekrzywionej jabłoni.
Każę „Skrzypkowi” krzyknąć
do sąsiedniego okopu, by inni
koledzy też zaczęli podnosić
czapki. Sam powolutku podnoszę „skodę”, opieram lufę na
przedpiersiu i celując dokładnie, z namaszczeniem wypuszczam krótkie serie. Potem mała
poprawka i znowu seria, ale już
dłuższa. Nie poruszając się patrzę przez celownik na tamto
koło. Co prawda skutków swoich serii nie mogę sprawdzić,
ale po chwili widzę kilku Niemców biegnących do tego wozu.
A Niemiaszki, teraz was potrzymam w szachu. Krótką serią kładę ich na ziemię, a każde
poruszenie kwituję seriami erkaemu. Do nas dołącza jeden z
kolegów z prawej, a potem i
inni pojedynczymi strzałami
karabinów. Zabawę przerywa
pojawienie się czołgu strzelającego w naszą stronę długimi seriami broni maszynowej. Nasz
animusz znacznie ostygł. Z niepokojem obserwuję ociężałe,
groźne manewry „Tygrysa”,
który ciągle strzelając zbliża
się do grobli, jakby z namysłem, wciąga swe stalowe gąsienice na jej rozmiękłą, wątłą
wstęgę. Niepokój wzrasta wraz
z przybliżaniem się czołgu.
Usiłuję sobie przypomnieć wytyczne dotyczące obrony przed
atakiem broni pancernej. Niezrównany „Wuika” na wykładach z teorii walki mówił tak: „Najpierw działka i rusznice
przeciwpancerne, potem wiązka granatów i butelki z benzyną, a w ogóle najlepiej się z
nimi nie spotykać”. No tak, nie
spotykać... To co zrobić? Uciekać? Działek, rusznic ani benzyny nie mamy. Granatów nie
zawiele. A w ogóle nie mamy
doświadczenia. Pierwszy raz
znajdujemy się w obliczu czołgu. Z drugiej strony drogi ktoś

woła, żeby się nie bać, że czołg
do nas nie dotrze, bo grobla jest
zaminowana.
Potwierdzenie
tych słów nastąpiło już po
chwili. Czołg nagle stanął w
połowie grobli i dalej ani rusz.
Wspaniali są nasi saperzy pod
dowództwem sierżanta „Sapera”. Niech ktoś spróbuje rozminować teraz groblę. Mowy nie
ma... Na tej „patelni” stanowił
zbyt łatwy cel. Mój dzielny
amunicyjny
po
uzupełniu
opróżnionych magazynków trąca mnie łokciem i głową wskazuje przeciwległy brzeg bagna,
skąd wychodzi natarcie piechoty niemieckiej. Każę podać po
linii, aby czekano na mój znak
do rozpoczęcia ognia. Czołg
pluje do nas z karabinu maszynowego i działa. Dla lepszej
skuteczności ognia cofnął się,
aż do końca grobli. Tyraliera
nieprzyjacielska posuwa się powoli. Niemcy usiłują wyszukiwać butami pod wodą kępy i
inne płytsze miejsca wymachując przy tym komicznie rękami
i przekrzywiając ciała w różne
strony. Wygląda to jak widowisko cyrkowe. Głośniejszy plusk
bagiennej wody towarzyszy padającym raz po raz szwabom.
Na twarzach kolegów widzę
ironiczne uśmiechy. Niektórzy
wybuchają głośnym śmiechem.
Uważnie spoglądam w lewo.
Tam tyraliera wroga posuwa się
znacznie szybciej. Będę musiał
zająć się tamtym odcinkiem,
pozostawiając przedpole opiece
kolegów z prawej. Nasze lewe
skrzydło zionie już ogniem na
całej linii. Przekręcam „skodę”
o sześćdziesiąt stopni w lewo i
zaczynam strzelać krótkimi seriami. W czasie wymiany magazynków zerkam na przedpole. Z zadowoleniem stwierdzam, że ogień kolegów czyni
ogromne spustoszenie wśród
przeciwników. Przychodzi mi
na myśl powiedzenie „strzelanie do kaczek”. Faktycznie
Niemcy znaleźli się w opresji na otwartej, wodnej przestrzeni, zaledwie o sto metrów przed
naszymi lufami. Natarcie się
załamuje. Widać wyraźnie, że
już myślą tylko o tym, jakby się
z tego piekła wycofać. Jedni zawracają biegiem, padając co
chwila. Inni próbują się czołgać. Po lewej stronie drogi, Jurek „Borys” stojąc na wzgórku
z nieodłącznym „pieskiem” pod
pachą patrzy pilnie, czy czasem
jakiś spóźniony Niemiec nie
ukrył się gdzieś w krzakach.
Czołg ze zdwojoną zajadłością
ostrzeliwuje nasze pozycje. Ale
to nie jest już takie groźne.
Zdążyliśmy się oswoić z widokiem tej piekielnej maszyny.
Tymczasem Niemcy, widząc
bezskuteczność swoich ataków
przy użyciu dotychczasowych
środków, przygotowali nam
niespodziankę w postaci kilkunastu samolotów bombardujących. „Sztukasy” nadleciały z
północy. Lecą w kluczach po
trzy sztuki. Z trwogą patrzę na
powietrzną flotyllę sunącą na
niewielkiej wysokości. Czyżby
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ta potęga została skierowana
przeciwko nam? Przeciwko
garstce stłoczonej na niewielkim skrawku ziemi? A jednak to
na nas. Szykują się już wchodząc „gęsiego” w lekki skręt w
lewo. Mała poprawka na celowniku prowadzącego pilota i...
huk. Jeden wielki, przeciągły
huk. Eksplozja rozdziera ziemię, powietrze, płuca, głowę i
wszystko dookoła. Nie potrafię
określić czasu trwania tej kanonady. W pewnym momencie nastąpiła przerwa w bombardowaniu. Przestała drżeć ściana
okopu, o którą opieram się plecami. Ale warkot samolotów
słyszę
wyraźnie
pomimo
dzwonków „zainstalowanych”
przynajmniej po dwa w każdym
uchu. Warkot słychać z pewnego oddalenia, ale już po chwili
przybliża się i to od strony północnej. Czyżby nowa fala samolotów? Nie, to te same. Zatoczyły koło i znowu szykują
się do ataku. Rozumiem, teraz
broń pokładowa. Próbuję się
jeszcze bardziej wcisnąć w
ścianą okopu, ale piasek nie
chce ustąpić. Ale co to? Jakieś
nowe, znaczne wybuchy słychać na powierzchni. Mimo, iż
jestem do połowy zasypany
piaskiem, usiłuję wyjrzeć ponad okop, aby przekonać się co
to takiego. Kolejny samolot
przelatuje nisko nad naszymi
pozycjami. Spod jego kadłuba
oddziela się niewielkich rozmiarów przedmiot. Coś na
kształt podłużnej walizki, która
kilka metrów nad ziemią rozpada się z głuchym jękiem. Dalej
już lecą małe okrągłe przedmioty. Wygląda to jak jabłka
wypadające z rozbitej skrzynki.
Są to granaty uderzeniowe, wybuchające przy zetknięciu z
ziemią... gałezią lub... głową.
Sypie się tego tak wiele, że ziemia i wszystko dookoła zda się
płonąć. Po wyrzuceniu skrzynek z granatami, piloci ustawili
się w kolejnym szyku do ostrzału naszych pozycji. Najpierw
lotem koszącym atak na wprost,
od czoła z działek pokładowych. Potem wprawili maszyny
w ruch okrężny i latając po wydłużonej elipsie ostrzeliwali
nas z karabinów maszynowych,
mocno przechylając samoloty
na lewe skrzydło. Mam wrażenie, że znajduję się pośrodku
jakiejś potwornej karuzeli, która zamiast krzesełek na łańcuchach ma zawieszone na niewidzialnych nitkach jednakowe
samoloty dużych rozmiarów,
nieustannie strzelające. Wreszcie ogień ustaje. Odlatują. Mam
chęć wygarnąć chociaż jedną
serię. Jedną serię w czerwony
pysk wykrzywiony nienawiścią
i zawziętością, który widzę zupełnie wyraźnie ponad krawędzią kabiny pilota ostatniego
samolotu. Lecąc zupełnie niziutko już nie strzela, tylko
bacznie ogląda swoje i kamratów „dzieło”. Obyś skrzydła
połamał, zarazo. Chyba jednak
sparaliżował mnie strach, skoro
nie strzelam. Cisza, która ogar-
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nia całą przestrzeń jest zaskoczeniem.
Jakby
nierealna.
Wprost trudno uwierzyć, że nic
się dookoła nie dzieje. Szum i
dzwonienie w uszach są chyba
dokuczliwsze niż niedawne wybuchy i strzelanina. Nalot? Ależ
oczywiście, to był przecież nalot mający zniszczyć naszą
obronę, załamać nasz opór, a
tym samym otworzyć drogę dla
kolejnego natarcia. Jakby mi
ktoś induktor podłączył do
czubków palców. Poderwałem
się błyskawicznie i patrzę w
stronę przeciwległego brzegu
łąki. No jasne! Niemiecka tyraliera już brodzi po bagnie posuwając się dość szybko ku naszemu brzegowi. Zdejmuję
płaszcz, żeby nie przeszkadzał i
wołam w prawo po linii okopów:
- Uwaga, tyraliera przed nami!
Z niepokojem patrzę, ile głów
ukaże się ponad okopami, a ile
okopów okaże się pustych, ponieważ ich obrońcy ponieśli
śmierć, lub na skutek odniesionych ran nie są zdolni dzwignąć
się o własnych siłach. Jednakże
sporo głów ukazuje się na powierzchni. Zresztą nie mam
czasu się nad tym zastanawiać,
bo Niemcy dotarli już do połowy szerokości bagna. Za chwilę
musimy ich powitać. Sprawdzam działanie zamka „skody”
i układam tuż przy prawej ręce
wszystkie magazynki. W każdym z nich jest dwadzieścia naboi. Szkoda, że tak mało. Trzeba często zmieniać, ale na
szczęście nie trwa to dłużej niż
kilka sekund. Jeszcze raz obliczam w myśli ilość amunicji,
jaką dysponujemy. Czuję, że
tym razem będzie gorąco. Że
Niemcy - ośmieleni tak silnym
przygotowaniem artyleryjskim
i lotniczym - będą się pchali
całą mocą na nasze pozycje, licząc na to, iż niezbyt wielu zostało nas jeszcze zdolnych do
walki. Lewe skrzydło naszej
obrony już rozpoczęło ostrzeliwanie Niemców. Ogień początkowo jakby nieśmiały wzmaga
się, potężnieje z każdą chwilą.
Wreszcie i nasze skrzydło zaczyna się odzywać. Na razie
pojedynczymi strzałami, też
jakby trochę nieśmiało. Ja muszę wspierać ogniem lewe
skrzydło. Naciskam język spustowy „skody”. Strzelam krótkimi seriami biorąc na cel pojedyncze sylwetki wroga. Zacząłem kolejno od tych, którzy byli
najbliżej krzaków. Staram się
nie dopuścić ich do tej naturalnej zasłony. Przebiegam wzrokiem rozproszoną i mocno
przetrzebioną tyralierę niemiecką, na prawym skrzydle
naszej obrony. O wynik natarcia na tym odcinku już mogę
być spokojny. Niemcy nie dotrą
do naszego brzegu. Natarcie załamało się całkowicie. Zupełnie
jak poprzednim razem. Przenoszę wzrok na lewą stronę drogi
i ze zgrozą stwierdzam, że pojedyncze sylwetki Niemców,
wyskakują z krzaków i jedy-
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nym susem dopadają suchego
brzegu, na którym broni się zaciekle nasze lewe skrzydło.
Tych kilkunastu śmiałków obrzuca gęsto granatami nasze
okopy. I chociaż nasi odpowiadają im również granatami, to
jednak zdaję sobie sprawę, że
tam sytuacja jest groźna. Kieruję, więc bardziej w lewo lufę
niezawodnej „skody” i „pruję”
długimi seriami wzdłuż brzegu,
gdzie widzę leżących Niemców. Po chwili przenoszę ogień
na krzaki i znowu wracam na
brzeg. A dalej na lewo, spoza
łuku wzniesienia, ukazała się
cała grupa Niemców. Wyrośli
nagle z wody i szuwarów, jakby
jakieś potwory z upiornej bajki.
Potwory miotające granatami.
Cała lawina granatów spada na
nasze okopy. Niemców przybywa coraz to więcej i więcej.
Nikt i nic nie zdoła powstrzymać ich naporu. Cała siła natarcia skoncentrowała się na tym
małym odcinku. Powietrze
zgęstniało od pocisków płynących strumieniami z luf trzymanych pod pachą „bergmanów” (Typ niemieckiego pistoletu maszynowego o dużej sile
rażenia) i zwykłych pistoletów
maszynowych. Niemcy nie biegną do przodu, lecz postępują
krok za krokiem, usiłują potęgą
ognia złamać opór obrońców i
zmusić ich do ucieczki. Częściowo im się to udaje, bo oto
pojedyncze sylwetki pomykają
do tyłu, ale przestrzeń jaką zdołali przebyć jest tak przerażająco mała, że łatwo zrozumieć,
czym kończy się każdy taki
skok do tyłu. Ucieczka w tej sytuacji to samobójstwo. Tylko
zażarta, bezpardonowa walka
może przynieść ocalenie. Ocalenie? Skąd ono może przyjść i
w jakiej formie? Ze środkowego odcinka obrony nie możemy
udzielić wsparcia ogniowego
kolegom z lewego skrzydła, bo
musielibyśmy strzelać wzdłuż
własnej linii okopów, czyli ponad głowami swoich. Do dowódcy batalionu daleko. Nie
wiadomo zresztą, czy nasza
druga kompania jest w odwodzie, czy nie jest na wymarszu,
lub też gdzieś w boju. O przegrupowaniu części naszego plutonu na lewe skrzydło też nie
może być mowy, bo Niemcy
zmobilizowani
widocznym
sukcesem na prawym skrzydle,
wzmogli natarcie na całej linii.
Już my mamy pełne ręce roboty. Już nie mogę zbyt wiele
uwagi poświęcić temu, co dzieje się na końcu naszego lewego
skrzydła. Muszę strzelać w kierunku krzaków obok drogi,
gdzie, aż się roi od Niemców.
Ocalenie przyszło nagle i z najmniej spodziewanej strony.
Pluton żołnierzy radzieckich z
jednym działem 76 mm wyłonił
się nagle spomiędzy brzózek i
olszy od strony wsi. Artylerzyści znalazłszy się na samym
krańcu skrzydła naszej obrony,
a właściwie sto metrów dalej sprawnie wykręcili działo, odprzodkowali i ogniem na wprost

rozpoczęli prażyć szrapnelami
z flanki, wzdłuż tyraliery niemieckiej. Nie przypuszczałem
nawet, że można tak szybko
strzelać z działa... Piechurzy
natychmiast włączyli się do naszej obrony i swoimi „pepeszkami” zaczęli „grać” Niemcom
pożegnalną melodię. Ci, zaskoczeni pierzchnęli z powrotem w
krzaki, popędzani szrapnelami.
Sytuacja zmieniła się w ciągu
kilku minut diametralnie. Krasnoarmiejcy przybyli w samą
porę. Z zaciśniętymi ustami
strzelam
do
uciekających
Niemców, znowu dokładnie widocznych na tle wody. W krzakach już ich nie ma. Zwycięstwo... Pod powiekami czuję
dziwne pieczenie. Czy to od
piasku? A może od dymu? A
może coś zupełnie innego?...
Nieruchomy dotąd czołg stojący po prawej stronie bagna poruszył się ociężale, podpełzał
do wylotu drogi przecinającej
bagno i rozpoczął znowu
ostrzeliwanie naszych pozycji.
Ale trwało to zaledwie kilka
minut, dopóki Rosjanie nie
podciągnęli działa bliżej, w
miejsce, skąd przez krzaki mogli widzieć czołg. Przedziwnie
łatwo poradzili sobie z tym
groźnym kolosem. Już po
pierwszym pocisku, który wybuchł tuż obok gąsienicy, przestał strzelać. Wykonał zwrot w
lewo i zaczął powoli sunąc w
stronę zabudowań. Po wybuchu
drugiego pocisku przyspieszył
biegu i schronił się za murowaną ścianą domu. Dwa następne
pociski zburzyły w znacznej
części dom powodując pożar.
Niemcy spiesznie opuścili rejon zabudowań, kierując się w
stronę pobliskiego lasu. To
była Pisarzowa Wola... Ucichły strzały, wybuchy, eksplozje. Zamilkły erkaemy, „pepeszki” i inne pistolety maszynowe. Zrobiło się niewiarygodnie cicho... Spoglądam do tyłu
na czerwonozłotą, olbrzymią
tarczę słońca zachodzącego już
na widnokręgu. Obliczam, że
trwało to około dziesięciu godzin. Wychodzimy z okopów i
kierujemy się w stronę wsi
Strzelecka, do naszego miejsca
postoju. Stanowiska w okopach
zajmują po nas Rosjanie. Będą
nadal bronili dostępu do jedynych wrót prowadzących na
nasz teren. Na podjeżdzające
furmanki układamy rannych i
odsyłamy do szpitala „Osnowy”, położonego gdzieś w gęstwinie leśnej, w kierunku
Ziemlicy. Natomiast poległymi
kolegami zajmuje się polska
ludność cywilna, organizująca
Im godny pochówek w zbiorowej mogile, pod lasem. Tyle
tylko, że bez salwy honorowej.
Czuję potworne zmęczenie i
głód. W pierwszej chacie proszę o mleko. Jednym tchem wypijam całą kwartę, zjadam kilka
pieczonych pierogów z fasolą i
popijam następną kwartą mleka. Spokojnie mogę iść dalej do
naszej stodoły. Teraz dowiadujemy się, że nasza druga kom-

pania nie znajduje się, ani w
Strzeleckiej, ani nawet w pobliżu, lecz po ciężkim boju pod
Puzowem, niemal dokładnie w
tym samym miejscu co dnia poprzeniego - opuściła pod wieczór Siedliska, przeszła na zachodni brzeg bagiennej strefy,
do wsi Zabłocie. Bój zakończył
się pełnym sukcesem naszych.
Odparli cztery wściekłe ataki
Niemców, zadając im znaczne
straty w zabitych i rannych.
Zdobyli wiele broni i amunicji,
a w stosownej chwili dzielny
„Remus” poderwał chłopaków
do śmiałego kontrataku przepędzając Szwabów, aż do szosy
Włodzimierz - Uściług. Kilkunastu rannych Niemców, po założeniu wstępnych opatrunków
„Remus” kazał załadować na
wymoszczone słomą wozy i odtransportować do Włodzimierza. Tego ryzykownego i niebezpiecznego zadania podjęła
się sanitariuszka „Katia”, woźnicami byli taboryci, którzy
zgłosili się ochotniczo. Na rogatce „Katia” oświadczyła wartownikom, że wiezie rannych
Niemców. Jeden z nich telefonicznie wezwał sanitarkę, do
której przeładowano rannych.
„Katia” spokojnie zawróciła
puste wozy w drogę powrotną.
Bez przeszkód dotarła do Sielisk i dalej do Zabłocia. W czasie, kiedy myśmy toczyli ciężki
bój w obronie grobli na północ
od Zabłocia, nasza druga kompania oraz dwa plutony pierwszej broniła identycznej grobli
na południe od strony wsi Wierów. Stąd elipsa wykonywana
przez atakujące nas „Sztukasy”,
była wydłużona w kierunku południowym. Dociera do nas
wstrząsająca wiadomość o
śmierci dowódcy naszej 27 Dywizji Piechoty AK, podpułkownika „Oliwy”. Zginął jak żołnierz, jak bohater. Smutek tym
większy, że na miejscu zbiórki
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nie możemy doliczyć się wielu
kolegów. Polegli, bądź zostali
ranni. Ponad dwudziestu - niestety, nikt dokładnie nie policzył - ilu rannych przewiezionych zostało na kilku wozach,
pod opieką naszej służby sanitarnej do szpitala. Boleśnie odczuwamy wiadomość, że Zygmunt „Szary” ma przestrzelone
obydwie nogi, tuż powyżej stawu skokowego. Trafiły go pociski z samolotu. Po tych tragicznych wiadomościach nie sprawił mi radości nawet awans do
stopnia kaprala i nominacja na
dowódcę drużyny, o czym dowiedziałem się z rozkazu odczytanego podczas porannej
zbiórki następnego dnia. Nasze
placaki oddajemy taborytom.
Wyjmuję ze środka swój „pamiętnik” i chowam do wewnętrznej kieszeni munduru.
Przeczucie mnie nie myli, że z
plecakiem nie spotkam się już
więcej... Wszystko wskazuje na
to, że Niemcy z uporem pchają
się w głąb naszych terenów, a
my im - jak dotąd - skutecznie
w tym przeszkadzamy. Bronimy dwóch grobli stanowiących
dwie możliwości przedarcia się
przez to pasmo bagien. Na razie
nie mogę się połapać, o co tu
właściwie chodzi. Dopiero po
dołączeniu do nas drugiej kompanii okazało się, że straciła
Ona w boju pod Piatydniami
(12.04.1944 r.), trzech żolnierzy: „Klon” (Kazimierz Bajda), „Trzpień” (Franciszek Stefanowicz) i „Burza” ( Eugeniusz Włodarski), a pod Siedliskami (14.04.1944 r.) zginęli
„Trzciel” (Władysław Jeleń),
„Trzmiel” (Henryk Malec).
Fragment wspomnień autora,
żołnierza batalionu „Krwawa
Łuna” 27 WDP AK, Romana
Kucharskiego ps. „Wrzos” opublikowane w książce „Krwawa
Łuna”.
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Moje wspomnienia
(Strzałkowce pow. borszczowski w woj. tarnopolskim)
Wasyl Skoropad
Słowo wstępne

Nie wiem i, nie mogę wyjaśnić, dlaczego przyszła mi myśl, aby opisać
swoją rodzinną wieś oraz zwyczaje
i tradycje, jakie w niej panowały.
Bardzo żałuję, że późno przeczytałem „wezwanie” Komitetu Redakcyjnego, które wydał kapitalna
pracę p. tyt. „Regionalny zbiór kręgu czortkowskiego”, bo może już
wówczas próbowałbym napisać coś
więcej. Myślę, że należy podziękować pani Sonawićkiej i Komitetowi za nadzór i pomoc w powstaniu i wydaniu tej potrzebnej pracy.
Mój opis będzie daleko niedoskonały i niepełny, bo do tego potrzebne są dokładne dane, których
nie posiadam, ale postaram się
„wyjąć” z pamięci kilka epizodów,
charakterystykę niektórych osób
i zdarzeń, które będą odnosić się
do okresu z przed 50 laty wstecz.
Niech mi będzie wolno, w tym miejscu, uszanować wszystkich, którzy
przynajmniej trochę, mimo swoich
codziennych obowiązków, poświęcili czas sprawom najważniejszym
dla wszystkich. Tym, którzy poczuwali się do tego, że są synami i córkami wielkiego narodu ukraińskiego.
Bardzo dużo takich synów i córek wydała moja wieś, która nigdy nie była na ostatnim miejscu
i tym samym była żywym organizmem ukraińskim, w którym płynęła patriotyczna krew.
Moja rodzina wieś i ja.
Moja wieś, w której przyszedłem
na świat, nazywała się Strzałkowce.
Należała do powiatu borszczowskiego w woj. tarnopolskim. W
„Wiadomościach Statystycznych”
pod red. Inż. Stanisława Kuszaja, napisano, że powierzchnia wsi
wynosiła 1403 ha, w tym 512 ha
należało do dworów. Ornej ziemi
było 1134 ha. Wg statystyki austriackiej z 1900 roku we wsi było
1135 grekokatolików, 169 rzymskich katolików, 23 –wiary mojżeszowej. Domów (gospodarstwMW) w 1921 było 316, a w 1931
roku – 311. W 1900 roku mowa
ukraińską posługiwało się 1121
osób, a mową polską- 206 osób.
Poczta za okupacji austriackiej znajdowała się w sąsiedniej
wsi zwanej Wysuczka (2 km).
W okresie polskim POCZTA była
w Borszczowie, w odległości 7
km (na początku), później we wsi
Korolówka – 3 km. Stacja kolejowa była w Borszczowie, a posterunek policji w Korolówce.
Za czasów austriackich we wsi
była szkoła 4- klasowa z językiem nauczania ukraińskim. A
za polskiej okupacji, z językiem
polskim. Nauczanie języka ukraińskiego ograniczono do 3-ch godzin
tygodniowo. Wieś leżała w dolinie,
po obu stronach rzeczki zwanej
Niczława. Nazwy części wsi były
różne: Kut, Bacówka (moja ulica),
Za karczmą, Symanicha, Bałanówka, Kozaczyzna, Doliny, Zaburty
i główna część wsi, po obu stronach bitego gościńca, jaki ciągnął
się od Borszczowa, poprzez wieś
Piszczatyńce do wsi Korolówka

i dalej przez wsie do Zaleszczyk.
Pola miały następujące nazwy: Na
Jamach, Do pieczary, Pod Długim,
Do Końca, Na Kryniczkach. Prócz
tego „honami” nazywali pewne
miejsca wąskiego pasa roli (pola).
Przypuszczalnie takich nazw używano dla ”pańskich łanów” w
tych miejscach wioski. Pastwiska
gromadzkie były na poboczach
znacznych wzniesień, których nie
nazywano górami. Na dolinach
graliśmy w piłkę nożną, lub prowadziliśmy ćwiczenia sportowe.
Oprócz „Szerokiej Doliny” były
inne. Np. dolina „Kudłowa”, ”Dolina Księdza”, Wąska Dolina”.
Zbocza były dosyć liczne. Wśród
nich takie jak: „Góra Bycowska”,”
Gładka Góra”, ”Na Kryniczkach”
„Kozaczyzna, ”Krzywula”, „ Do
Ściany”. Sama wieś położona była
przeważnie w jarze. Takimi jarami, spływały wody, kiedy topił się
śnieg leżący na polach albo podczas
ulewnych deszczy, które nieraz tutaj
bywały. W mojej pamięci pozostały
takie jary jak: jar „Kuti”, był między
cmentarzami, jar „Babolanka”, jar
„Maksyma” oraz kilka mniejszych
jarów. Jar, który nosił nazwę „Babolenka” był mi dobrze znany od
wczesnego dzieciństwa, ponieważ
niedaleko mieszkałem. Jar ten dla
miejscowych był zwiastunem wiosny. Te niezbyt wysokie „górki’, a
brzegi wiejskiej doliny, nie wszystkie były pokryte roślinnością, lub
trawą. Były one częściowo, miejscami skaliste. Nagie skały najczęściej były w górnych warstwach
wzniesień. Pod takimi skałami (nieco w niższych partiach), dom mieli
moi rodzice. Tam właśnie przyszedłem na świat. Miejsce nie było
okazałe. Nie mieliśmy szerokiego
obejścia, ani sadu, jak inni ludzie.
Prócz kilku drzewek czereśni, wiśni
i śliw, resztę stanowiły drzewa, które nie rodziły pożytecznych owoców, a służyły za ochronę przed
spiekotą, zimnem itd. Były to: brzozy, lipy, akacje, jesiony itp. Przypominam sobie, że tuż nad naszym
domem sterczał w górze ogromny
kamień, który przez nas był nazywany „skałą”. Był on wysunięty
i niemal wisiał na krawędzi i był
całkowicie nagi. Nieraz dziwiłem
się, jak to jest możliwe, że on do tej
pory nie zwalił się na naszą chałupę.
Skała ta była ogromna, wielkości
5-6 izbowej chałupy, jakie u nas
budowano. Cała nasza wieś, kiedy
popatrzyło się na nią z góry, była
bardzo malownicza. Chaty z sadami i obejściami były rozrzucone i
posadowione po obu stronach doliny i głównego gościńca, a także
przy odnogach, które tworzyły ulice
biegnące wzdłuż mniejszych jarów.
To wszystko tworzyło malowniczy
obraz. A kiedy z zieleni przeświecała ściana białej chałupy, budynku
folwarcznego, lub „Domu Ludowego”, to wtedy mieliśmy bardzo malowniczy obraz naszej wsi. We wsi
działała od roku 1816 stara cerkiew,
greko katolicka z dzwonnicą, wybudowaną z kamienia. „Łacinnicy”
mieli mały kościółek (kapliczkę),
do której przyjeżdżał polski ksiądz
z Korolówki. W 1935 roku, wybudowano również „Dom Polski”.

We wsi działał folwark, którego
właścicielem był Czarnkowski.
Mieszkał ten pan w Wysuczce w
pięknym pałacu. We wsi wznosiła się mogiła poświęcona pamięci bohaterom, którzy zginęli w
walce o wolność Wolnej Ukrainy.
Był też krzyż na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Krzyż na
mogile bohaterów, w latach 30tych został ścięty przez piszczatyńskich i miejscowych Polaków.
Później, bardziej świadomi i
zaangażowani Ukraińcy z naszej wsi, postawili nowy krzyż.
Mieszkańcy wioski, przeważnie Ukraińcy, zajmowali się
uprawą roli, czyli rolnictwem.
Oprócz rolników byli również
(swoi) szewcy, krawcy, kowale,
stolarze, budowniczowie, kuśnierze, tkacze, a także i tacy, których
nazywano „stelmachami” ( rzemieślnik zajmujący się wyrobem
drewnianych wozów, sań i części
do nich, głównie kół- red). Ze wsi
wielu wyemigrowało do Kanady,
Argentyny i do USA. W ostatnich
latach, przed II Wojną Światową we
wsi żyło 5 rodzin żydowskich, które
zajmowały się drobnym handlem, a
także uprawą roli. Kolonistów nie
sprowadzano. Ale wieśniacy roli
„pańskiej” nie mogli kupić. We wsi
działała czytelnia „Proświty”, która
na początku mieściła się w starym,
glinianym domu, ze słomianym dachem, który wcześniej służył za budynek szkoły, aż do czasu wybudowania nowej szkoły. Szkoła, czytelnia „Proświty” i plebania popa były
w pobliżu cerkwi. Jak pamiętam, w
budynku „Proświty” prowadzone
były prace kulturalne i oświatowe
wsi. Było tam amatorskie kółko
teatralne, chór czytelniany. Biblioteka miała pokaźną ilość książek
i czasopism. Tam gromadzili się
wszyscy światlejsi mieszkańcy wsi.
Podczas niedziel, ten stary dom,
należący do „Proświty” po prostu tętnił życiem, czyli obecnością
mieszkańców wsi, a szczególnie
obecnością młodzieży. Często w
niedziele odbywały się tam zabawy
z potańcówką dla młodych ludzi.
Starsi mogli w bibliotece, poczytać książki i czasopisma. Na scenie
odbywały się próby przedstawień
teatralnych, ćwiczył chór, odbywały się wystawy. Wszystko nas ciekawiło. To, co się tam działo. Przed
wieczorem, jak nakazywał obyczaj,
wszyscy z czytelni szli na nabożeństwo wieczorne do cerkwi albo do
domów. Przyznaję, że wszystko
to, co było dostępne w czytelni,
robiło na mnie i innych, przyjemne i zagadkowe wrażenie, co zmuszało nas do poznawania nowości.
Dzieciństwo i lata młodzieńcze
W międzyczasie ukończyłem 3 klasy szkoły powszechnej i przeszedłem do 4- tej. Dobrze rozumiałem,
że dyrektor szkoły J. Kruszelnicki
nienawidził nas i był strasznym
„ukrainożercą”. Każdego Ukraińca
nazywał „Rusinem”. Był on również powiatowym komendantem,
na wpół wojskowej organizacji
zwanej „Strzelcy”. Była to zwyczaj-

na organizacja dla młodych mężczyzn, a tak naprawdę była gwardią
J.Piłsudskiego. Po zakończeniu 4
klasy, niektórzy moi starsi koledzy
poszli do Borszczowa, gdzie była
szkoła 7-mio klasowa. My, musieliśmy powtarzać 4 klasę, bo tak postanowił dyrektor J. Kruszelnicki.
Wiem, że z naszej wsi, wówczas
w Borszczowie, uczyli się następujący „studenci” - Semyrozum i
P. Sływka – byli w gimnazjum.
P. Sływka później porzucił gimnazjum (prawdopodobnie z powodu braku pieniędzy), a do matury doszedł I.Semyrozum, który był bardzo dobrym uczniem.
Z wyróżnieniem zdał maturę i pojechał do Rzymu uczyć się na księdza.
W. Kapusta za jakiś czas, pracował
w sklepie Ukraińskiego Związku
Powiatowego, a Oryniak poszedł
do ukraińskiego gimnazjum w
Czortkowie. W 4-tej klasie w borszczowskiej 7- mioklasowej szkole
uczyli się moi przyjaciele tacy jak:
mój sąsiad i przyjaciel M. Matłak,
W.Stećko, a ja w tym czasie pasłem
krowy i pomagałem ojcu w naszej
gospodarce. Do szkoły nie mogłem
chodzić z powodu braku funduszy.
Obaj wcześniej wymienieni chłopcy mieli cudowny głos barytonowy i byli w pierwszych szeregach
amatorskiego chóru we wsi. Cieszyli się wielkim uznaniem i poważaniem. Kiedy chodziłem do
4-tej klasy szkoły powszechnej,
niemały wpływ wywarły na mnie
książki Trylowśkiego, które podarował mi W. Galas, i czasopisma,
jakie czytałem w „Proswicie”.
Drugi rok 4 klasę kończyłem już
w innym pomieszczeniu z nową
nauczycielką, która nazywała się
Julia Obercówna i pochodziła z
dalekiego Poznania. Skończywszy
dwa lata 4 klasy i niemający możliwości dalszego uczenia się, stałem
się pastuchem i pomocnikiem ojca
w naszym domu i gospodarstwie.
Zacząłem częściej chodzić do „Proświty”. Zapisałem się na członka
„Wiejskiego Gospodarza” (dla dorosłych). Koło takie zorganizowano
dla młodych mężczyzn (chłopców).
Członkowie tego koła byli obdzieleni małymi działkami ziemi, na
których uprawiali pewnego rodzaju rośliny zbóż, a przede wszystkim buraki cukrowe. Uprawy te
czyniono pod bacznym nadzorem
kogoś wyznaczonego przez „Gospodarza Wiejskiego”. Od tej pory
bliżej poznawałem ludzi czynu z
naszej wsi i gminy. Największym
uznaniem cieszył się wtedy Ołeksy Palinka- ojciec mojego przyjaciela Petra, a teść J. Kostećkiego.
Ołeksy Palinka był „motorem napędowym” całej wsi, całkowicie
oddany sprawom kulturalnym i
politycznym gminy. Był on szeroko znanym, za swoje, pełne poświęcenia w pracy dla ukraińskiej
sprawy. Nie tylko był znanym we
wsi, ale i daleko poza jej miedzami.
Cieszył się wielkim autorytetem
wśród tych, którzy go znali. Na
co dzień był osobą, z która liczyły się polskie władze i w policja.
Po śmierci Palinki, pozostali jego współpracownicy, którzy tak jak on - poświęcali swój
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czas i siły na rozwój kulturalny i
polityczny wsi. I, którym to zawdzięczam swój osobisty rozwój.
Byli to: W.Stećkyj, Petro Stećkyj,
I. Danyluk, bracia Iwan i Petro Galas, W.Galas, I.Czesak, I.Jóźwiak,
M.Kapusta, W.Bycyk. Tworzyli oni
czołową awangardę wioski. Wiodła
ona, wśród członków wsi pracę kulturalną i narodowościową. Za nimi,
w pierwszym szeregu, szli wszyscy światlejsi i bardziej świadomi
mieszkańcy wioski, a później i cała
wieś. Wymienione przeze mnie
osoby – przeważnie uczestnicy
zmagań wyzwoleńczych, byli bojownikami UHW, USS (Українські
Січові Стрільці, USS, Legion
USS, „Ususy” – ukraińska formacja wojskowa w składzie Armii
Austro-Węgier -red), lub członkami UWO ( Українська Військова
Організація, Ukrajinśka Wijśkowa
Orhanizacija (УВО) – nielegalna,
sabotażowa i terrorystyczna organizacja ukraińska w II RP- red) OUN ( Організація Українських
Націоналістів – ukraińska nacjonalistyczna organizacja polityczno-wojskowa założona w 1929 w
Wiedniu- red). Pewnej niedzieli,
przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego, przyszedł ojciec z cerkwi i niespodziewanie powiedział:
„Synu mój, choć to już późno, ale
postanowiłem, że pójdziesz na
naukę do szkoły”. Naprawdę, na
początku nie wierzyłem własnym
uszom i nie mogłem wydać z siebie żadnego słowa, bo czułem, że
kiedy coś powiem, to się rozpłaczę. Po chwili tata powiedział, że
może będzie lepiej, żebym, zamiast
do Borszczowa, poszedł nie daleko do 5 klasy, do Korolówki? Nie
sprzeczałem się z ojcem i z wyborem szkoły. Zgodziłem się od razu.
Po kilku dniach poszedłem do Korolówki i zapisałem się do 5-io
klasowej szkoły. Razem ze mną,
ze wsi zapisało wtedy się jeszcze
dwóch chłopaków; I. Galas i M.
Czorny. Kiedy przyszedł czas rozpoczęcia nauki, wszystko dla nas
było nowe i nieznane. Nasi koledzy
w klasie byli różnej narodowości.
Najwięcej było Żydów. Sama Korolówka, jak mówili, była żydowska. Tak jak wszystkie galicyjskie
miasteczka. W tej szkole uczyła się
znaczna grupa polskich uczniów. A
w naszej klasie byli też uczniowie
ukraińscy. Naszym nauczycielem i
wychowawcą był Polak Jabłoński.
I była też nauczycielka – Polka,
ale nazwiska już nie pamiętam.
Nauczyciel Jabłoński lubił, aby do
jego przedmiotu – historii, lub języka polskiego do zeszytów rysować
odpowiednie (do lekcji) „obrazki”.
Widocznie miałem wielką fantazję
i lubiłem rysować, bo od razu, w
osobie nauczyciela Jabłońskiego
zyskałem przyjaciela, a wśród kolegów miano specjalisty. Wszyscy,
łącznie z Jabłońskim, nieraz prosili
mnie o poradę. Pomiędzy Jabłońskim, a ówczesnym moim dyrektorem szkoły Kruszelnickim była
wielka różnica, mimo tego, że obaj
byli Polakami. Mnie się wydawało, że Jabłoński nie był szowinistą
i odnosił się do nas po przyjacielsku. Piąta klasa w Korolówce, jak
mi się wydawało, bardzo szybko
„przeleciała” i to z bardzo dobrym
wynikiem. I kiedy powiedziałem
ojcu, że do 6 klasy chciałbym pójść
do Borszczowa (7 km), ojciec od
razu wyraził zgodę. Korzystając z pomocy mojego przyjaciela
M. Matłaka – skończył 7 klasę w
Borszczowie – zapisałem się do 6
klasy szkoły publicznej, która wte-

www.ksi.btx.pl
dy równała się z drugą gimnazjalną.
Lata szkolne w Borszczowie.
W 6-tej klasie poznałem jednego
Ukraińca, z którym zaprzyjaźniliśmy się. Byliśmy później bardzo
zaprzyjaźnieni. Jego ojciec i dwaj
bracia byli masarzami, a mama
prowadziła miejski kram z mięsem
i wyrobami. Jego średni brat uczył
się w gimnazjum w Borszczowie
i był w „starszych” klasach. Dwaj
inni bracia skończyli szkołę powszechną na 7-mej klasie. Jak się
okazało (później), wszyscy oni byli
członkami OUN. Mój przyjaciel
Lońko, na dużej przerwie biegł
do kramiku mamy, skąd przynosił
mi kawałeczek kiełbasy albo kilka
skwarków ze słoniny. Stanowiło
to dla mnie, coś bardzo ważnego i nadzwyczajnego. W tamtym
czasie w szkole panowała moda
wpisywania się do pamiętników.
Ale ażeby się wpisać, trzeba było
znaleźć coś, co będzie odpowiadało tej osobie, będzie wierszem,
lub jakąś zaczerpniętą myślą.
Koniecznie trzeba było coś narysować odpowiedniego (i ładnie).
My Ukraińcy nie byliśmy
liczną grupą w klasie. Większość stanowili Polacy i Żydzi.
Na szczęście Ukraińcy, wśród
innych, wyróżniali się swoimi
zdolnościami i zachowaniem.
Po ukończeniu 6 klasy przeszedłem do 7-mej. W klasie 7-mej
na dobre byłem zaprzyjaźniony z
Lońką Szymańskim, a za jego pośrednictwem zapoznałem się z jego
braćmi. Zrobili na mnie ogromne
wrażenie. Po jakimś czasie bracia
Lońki wciągnęli nas do prac narodowościowych. Nie było wątpliwości, że wszyscy oni byli członkami
tzw. „przedpola”. W tym miejscu
powinienem wspomnieć moich
(naszych) ówczesnych nauczycieli.
Nauczyciel Malićkyj – Ukrainiec,
uczył mnie fizyki, języka ukraińskiego i matematyki, E. Korbut –
Polak, bardzo obiektywny wobec
nas wykładał język polski i literaturę, historię i śpiew. Dyrektorem
szkoły był Polak – szowinista, nazywał się Stelmach. Wykładał nam
geografię. Szczególnie dokładnie
go zapamiętałem, bo na zakończenie roku dał mi „dwójkę”, nie za
brak wiedzy z jego przedmiotu, a
za to, że na dwa tygodnie przed
zakończeniem roku ostrzygłem się
„na zero”. Wtedy nawet E. Korbut
– wychowawca klasy zaprotestował i powiedział, że takiej „dwójki”
nie można napisać na świadectwie,
ponieważ wszystkie inne oceny są
bardzo dobre, za wyjątkiem języka polskiego. Z języka polskiego
wszystkim trzem uczniom - Ukraińcom – Korbut dał ocenę dobrą.
Oceny bardzo dobrej przez 13 lat
pracy E. Korbut nikomu nie dał.
Twierdził, że na ocenę bardzo dobrą
on sam nie zasługuje, bo języka polskiego nie zna na tyle. Nas stawiał
za przykład uczniom polskim. Ktoś
inny musiał powiedzieć szowiniście Stelmachowi, że „dwójka”,
jaką mi dał nie pasuje do mojego
świadectwa, bo podczas wakacji
dyrektor napisał do mnie list, abym
się stawił w jego kancelarii (gabinecie) celem poprawienia tej dwójki.
Uniosłem się, byłem pryncypialny
i nie poszedłem do Borszczowa.
Budowa „Naszego Domu - Domu
Ludowego”
Przypuszczalnie w tym czasie kie-
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rownictwo naszej wsi postanowiło
wybudować nowy dom dla Towarzystwa „Proświty”. Miejsce pod
budowę tego domu wybrano takie,
na którym kiedyś stała karczma,
obok głównego gościńca, i to niemal po środku wsi. Miejsce było
po prostu idealne. Promotorem
tego pomysłu był, jak zwykle O.
Palinka. Zdaje się, że wszyscy,
prócz Polaków, byli zgodni z takim
planem budowy „Domu Ludowego”, w którym miało się mieścić:
Towarzystwo - Poświta, Ukraińska Kooperatywa, mleczarnia,
koło „Gospodarza Wiejskiego” itp.
W tym celu, dla potrzeb budowy
wybrano odpowiednie „komitety”,
takie jak: finansowy, budowlany i
gospodarczy. Ogrom prac wykonano bezpłatnie przez ludność wioski. Jedni wydobywali kamienie na
fundamenty, inni glinę na cegły i
równocześnie je wypalali oraz dostarczali na plac budowy, z których
stawiano mury budynku. Cegieł
wypalano znacznie więcej i szły
one na sprzedaż, aby zasilić finanse budowy, co pozwoliło zmniejszyć wydatki. Do samej budowy
byli wynajęci fachowcy, którym
płacono pieniądze za wykonaną
pracę. Ale jak wspominałem większość prac wykonano za darmo.
W rezultacie, tam gdzie kiedyś stała karczma, stanął wspaniały dom
z czerwonej cegły, kamieni i cementu. Na górnym poziomie była
czytelnia „Proświty”, wielka sala
na zebrania lub do potańcówek
oraz kancelarie (biura) innych organizacji. W suterynach budynku
działały: Spółdzielnia „Przyszłość”
i filia mleczarni „Masło-związku”
z potrzebnymi maszynami. Mieszkańcy do mleczarni przynosili
mleko, które było przepuszczane
prze wirówki, oddzielające śmietanę - tłuszcz, za którą dostawca
otrzymywał zapłatę. Odcedzone
mleko mógł zabrać do domu, którym karmił świnki, lub zostawiał,
aby skwaśniało i robił z niego
ser – twaróg. Śmietanę mleczarnia dostarczała do Centrali we wsi
Hermanówka, gdzie z niej robiono
masło i dostarczano na rynek zbytu.
Letnią porą, mleczarnia we wsi
produkowała lody, które szybko
były wykupywane przez młodzież i dzieci. Wieś szczyciła się
nowo wybudowanym „Domem
Ludowym”. Każdy z nas czuł wewnętrznie, że jakaś cząstka jego
pracy tkwi w tym dziele. W „Domu
Ludowym” działały następujące
organizacje: towarzystwo „Proświty”, koło „Gospodarza Wiejskiego,
towarzystwo „Łuh” (Ukraińskie
towarzystwo gimnastyczno-pożarnicze. Utworzone we Lwowie z
inicjatywy Romana Daszkewycza
z zamiarem narodowo-patriotycznego wychowania młodzieży i
przygotowania jej do walki o niepodległość Ukrainy. Miała półwojskowy charakter, oprócz sportowego prowadziła również szkolenie
wojskowe- red), a także amatorskie
kółko teatralne, chór itp. Wyraźnie
były wówczas znacznie większe
możliwości do pracy kulturalnej
i narodowościowej wsi. Ludność
wsi zabrała się z większą energią
i odpowiedzialnością do pracy.
Śmierć i pogrzeb Ołeksa Palinki.
Kiedy, już nam się wydawało, że
życie gromadzkie zostało skierowane na odpowiednie tory, jak grom z
jasnego nieba, rozeszła się wiadomość, że ”czołowa siła napędowa
wsi” – Ołeksy Palinka – nie żyje.

Nie wiem jak u innych, ale w mojej młodej duszy, śmierć O. Palinki wyryła bardzo głęboką ranę.
Wieś natychmiast zorganizowała
i przygotowała godny pochówek
człowieka dla niej bardzo ważnego.
Pogrzeb był bardzo uroczysty, jakiego we wsi nikt nie pamiętał.
Uroczystości pogrzebowe najpierw
rozpoczęły się w cerkwi, w których
brało udział kilku duchownych
unickich z okolicznych miejscowości. Cerkiew była wypełniona
do granic możliwości. W uroczystości pogrzebowej brali również
udział przedstawiciele różnych
organizacji powiatowych. Byli też
przedstawiciele władz z Borszczowa. Po modłach w cerkwi kondukt
pogrzebowy ruszył na cmentarz, na
którym już znajdowała się policja.
Kondukt przechodząc koło „Domu
Ludowego” zatrzymał się, a z jego
balkonu do zebranych przemówił
działacz powiatowy - setnik I.Bagłaj, który powiedział, że zmarły,
to człowiek o wielkich zasługach
na polu kultury i więzi narodowej
wsi oraz całego narodu ukraińskiego. W swoim przemówieniu
posługiwał się ostrymi epitetami pod adresem okupacyjnych
władz polskich. Zdaje się, że on za
te słowa był później aresztowany.
Po I. Bagłaju przemawiało jeszcze
kilku mówców. Następnie orszak
pogrzebowy ruszył na cmentarz,
który stał się miejscem ostatniego
spoczynku tego niezwykłego człowieka. Mowę pożegnalną nad
grobem wygłosił, wtedy jeszcze
młody ze wsi Sapohów, urodzony na „Zielonych Karpatach” o.
Szuszaryk. Sam będąc wielkim
patriotą, znany był ze swoich nieustraszonych kazań (przy każdej
okazji), które mocno budowały
duch nacjonalistyczny ludności
ukraińskiej. Jak wspominałem,
cmentarz był „naszpikowany” policją. Niemal zza każdego krzaczka,
zza każdego krzyża na grobie, wyglądała „najeżona” głowa policjanta. Wydawało się, że policja zacznie
strzelać do tłumu. Mimo tych szykan o. Szuszaryk spokojnie odprawiał modlitwy nad grobem. On w
swoim przemówieniu kilkakrotnie
wskazywał na „tłum” policjantów
i mówił, że on tego się nie boi i
musi powiedzieć wszystko, o czym
nieustannie myśli. I rzeczywiście,
kiedy skończył swoje kazanie, podeszło do niego kilku policjantów i
po chwili, kiedy zdjął z siebie szaty
ceremonialne, został aresztowany i
natychmiast poprowadzono go na
posterunek policji. Mówili później,
że za podobne słowa, o. Szuszaryka 13 razy kłuto bagnetem na
policji.
Moja praca w powiatowym
związku
„Kooperatyw”-spółdzielczości
Wtedy, kiedy umierał O. Palinka teść I. Kośtećkiego, tenże pracował
już w powiatowym związku „Kooperatywa”. Ja natomiast, kończąc
7-mą klasę szkoły powszechnej,
nie miałem możliwości pójścia do
gimnazjum i marzyłem, aby dostać się do PZUK (powiatowego
związku ukraińskich kooperatyw)
na praktykę handlową. Zakładałem,
że po ukończeniu praktyki znajdę pracę w jakieś „kooperatywie”.
I kiedy kończyłem taką praktykę,
poprosiłem dyrektora naczelnego
R. Dudkiewicza, ażeby pozwolił
mi, na stałe pracować w PZUK.
Głównym magazynierem wówczas
był W. Kowałyszyn, z pobliskiej
wsi Iwanówka. Był tam również

jeszcze jeden praktykant, taki jak
ja, i nazywał się Wołodko, ale nazwiska już nie pamiętam. Z naszej wsi w PZUK pracował – jak
wspominałem - mój przyjaciel I.
Kostećkyj, a w samym magazynie,
jeszcze dwóch znajomych z naszej
wsi. W dziale towarowym, który
obsługiwał wszystkie związki spółdzielcze (kooperatywy), pracowało
nas czterech, dyrekcja w składzie:
R. Dudkiewicz, O. Nakoneczny,
Zublak, dyrektor (setnik) I. Bagłaj,
Homotiuk (więcej już nie pamiętam) oraz kilka osób w księgowości
i transporcie. PZUK w Borszczowie prowadził magazyn zbożowy i
„Jaszcznyj” ( Jaaszcz to jednoosiowy wóz transportowy, furmankared). Często zajmował się kupnem
i wysyłką, do innych magazynów,
mięsa z nierogacizny (bekonów),
a nawet do innych państw. Pod
opieką borszczowskiego PZUK
były jeszcze oddziały (filie) w
Tłusteńkim i Iwaniu Pustym. Rozwój naszych spraw i osiągnięcia,
znałem może niezbyt dokładnie,
ale radowało mnie to, że my Ukraińcy wyróżniamy się na wszystkich odcinkach współczesnego
życia. Osobiście byłem bardzo rad
z tego, że pracuję w tak poważnym, handlowo – ekonomicznym
przedsięwzięciu, jakim jest PZUK.
Wkrótce dyrektor naczelny oznajmił mi, że w PZUK zostaję na stałe. W nagrodę za ukończenie kursu
praktykanckiego w PZUK, otrzymałem materiał na uszycie garnituru, a w przyszłości otrzymywał
będę pensję miesięczną w wysokości 25 zł. To była dość dobra zapłata
dla młodego człowieka. W końcu
otrzymałem nawet podwyżkę i dlatego bardzo polubiłem nową pracę.
Starałem się wykonywać wszystko,
co mi polecono. Nasz kierownik
i magazynier widocznie był z tak
zwanego „przedpola”, a może nawet bardzo zaangażowanym działaczem narodowościowym, bo często
polecał nam nowym członkom, odpowiedzialne prace w organizacji.
Na przykład, I. Kostećkij i ja kiedyś
otrzymaliśmy zadanie polegające
na dekorowaniu krzyża na „Mogile Bohaterów”, którzy polegli za
wolność Ukrainy. Święto w dniu 1
listopada. Kosteckyj i ja byliśmy
wielkimi entuzjastami piłki nożnej.
We własnej wsi zorganizowaliśmy
drużynę piłkarską. I. Kostećkyj,
za własne pieniądze zamówił we
Lwowie stroje dla każdego piłkarza, a sobie nawet profesjonalne
buty (korki). Inni musieli grać we
własnych butach. Graliśmy mecze
z borszczowską ukraińską drużyną
piłkarską o nazwie „Chortycia”, a
także z polską drużyną - „Strzelcy”.
W tym czasie na obronie w drużynie Borszczowa, w „Chortyci”
grał mój przyjaciel i kolega szkolny. Zdarzało się, że po pojawieniu
się zabronionej przez władzę literatury lub czasopism aresztowano
we wsi kogoś ze starszych, którzy
pracowali na rzecz rozwoju kulturalno – narodowościowego. Przy
tym i nas - dwóch, trzech młodych
również zabierali, podejrzewając
o współpracę i nielegalną robotę.
Taki areszt nie trwał zbyt długo.
Po 2 -3 dniach nas zwalniano. Moi
zwierzchnicy w PZUK wiedzieli o
tym i nas usprawiedliwiali. Policja
nie mogła nam niczego udowodnić,
a my byliśmy twardzi. I dlatego nas
zwalniano. Jednak podczas przesłuchań, nie jeden z nas dostawał
po twarzy od szalonego, szowinistycznego, polskiego policjanta.
Byłem z tego powodu nawet dum-
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ny. Kiedy wracaliśmy z posterunku
w Korolówce, starsi nas chwalili
za odwagę i mówili, że jesteśmy
twardymi chłopakami. Wytrzymaliśmy i do niczego nie przyznaliśmy
się. Takie pochwały dodawały nam
nowych sił na przyszłość. Pewnego razu, kierujący spółdzielczością
w Sapohowie zaproponował mi,
abym objął kierownictwo nad drobnym handlem w ich „Kooperatywie”, ponieważ ich dotychczasowy
kierownik odchodzi, z przyczyn
niewiedzy, z dziedziny drobnego
handlu. Kiedy tam się znalazłem i
objąłem stanowisko, rozpocząłem
pracę od inwentaryzacji. Ale już po
kilku dniach zorientowałem się, że
istnieją ogromne niedobory. A wynikały one z tego, że kierownictwo
„Kooperatywy” rozdawało towary
za darmo swoim znajomym, lub ich
członkom rodziny. Rozdawano i to
„bogato” i bezpłatnie. Równocześnie pożyczano z „Kooperatywy”
różne towary, które nigdy do niej
nie wracały. Np. Lampy naftowe,
lub latarki na baterie. W rezultacie
inwentaryzacja wykazał ogromne
niedobory. Natychmiast pokazałem
dyrekcji, jakich trików używano
do nadużyć. Tym, zraziłem do siebie kierownictwo „Kooperatywy”.
Kiedy przenosiłem się do Sapohowa, o. Szuszryk, proboszcz tamtej
parafii uprzedzał mnie o różnych
niedociągnięciach w „Kooperatywie”, ale ja tego nie brałem sobie
do serca. A kiedy już tam mieszkałem, w pokoju nad „Kooperatywą”,
każdej nocy ktoś mnie starał się
nastraszyć. W końcu kierownictwo
instytucji zaczęło odnosić się do
mnie bardzo wrogo. Długo tam nie
popracowałem, przekazałem obowiązki kierownictwu w Sapohowie
i wróciłem do domu rodzinnego,
pod rodzinną strzechę w mojej wsi.
Pod butem
bolszewickiego okupanta.
Nie mając pracy zawodowej, prócz
obowiązków domowych, z całych
sił włączyłem się w pracę organizacji „Łuh”, „Proświty”, a także w
pracę innych samodzielnych kółek.
Był już rok 1939, zostałem zatrudniony - jako sprzedawca w miejscowym sklepie naszej „kooperatywy”. Praca w filii była mniej płatna
niż PZUK. Czas mijał i niespodziewanie, dla nas wszystkich, nadszedł
złowieszczy 17 wrzesień 1939 roku.
Przyszła bolszewicka okupacja Zachodniej Ukrainy. Zarówno ja, jak i
inni byliśmy ogłuszeni niespodziewaną i raptowną zmianą okupanta.
Po kilku dniach PZUK przestało
istnieć, jako instytucja ukraińska,
ponieważ wszystkie instytucje, typu
Ukraińskiego Związku Spółdzielczości, zostały zamknięte. Jakby
nigdy nie istniały. My natomiast z
naszych, ukraińskich władz centralnych otrzymaliśmy nakaz obsadzenia miejscową milicję swoimi
ludźmi, aby w niej był nasz, świadomy, narodowościowy element, a
nawet członkowie OUN i żeby było
wiadomo, co jest robione przez
władze, a także, czego można się po
władzach spodziewać? Jednak po
kilku zaledwie dniach nasza milicja
została rozwiązana, ponieważ nowi
okupanci, prawdopodobnie dowiedzieli się, z jakim zamiarem nasi
ludzie zajęli miejsca w szeregach
nowej milicji. Powiatowy Związek
Ukraińskiej Spółdzielczości został
zamieniony na „Raj – Part -Torg”,
do której to organizacji napchało
się wielu Żydów, Polaków i Rosjan.
Bo wszyscy oni byli – radzieccy i
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internacjonalni. Z byłej instytucji, z
jej resztek korzystali nowo przybyli „starsi bracia”, którzy przyszli z
nową władzą. My miejscowi, którzy
byliśmy tu urodzeni i pracowaliśmy
w PZUK, byliśmy zmuszeni szukać
sobie innej pracy, czyli nowego zajęcia. Mnie się udało znaleźć pracę
w Banku Powiatowym w Borszczowie. Tam również było niemało Żydów i Polaków. Kierownicze
miejsca zajęli Rosjanie, częściowo
zdemobilizowani oficerowie z A.
Cz. W Banku w Borszczowie długo
nie pracowałem, bo zaraz zaczęła
się nagonka na bardziej światłych
ludzi. Zaczęły się aresztowania.
Otrzymałem pracę w księgowości,
gdzie szefem był zdemobilizowany
porucznik i był Ukraińcem. Jako
jego pomocnik, pracowałem w
osobnym pokoju. On - porucznik,
tak mi się wydaje, był normalnym
„swoim” człowiekiem. Mój przyjaciel - starszy księgowy – był wtedy
kandydatem na członka partii i cały
czas chodził na jakieś tam ich zebrania. Pewnego razu szepnął mi,
abym uciekał, bo na mnie wpłyną
jakiś „donos” i wkrótce mają mnie
aresztować. Z niedowierzaniem i
ze strachem zapytałem, co mam
robić? On chwilę pomyślał i poradził mi, abym na następny dzień
spóźnił się do pracy. I wtedy wyrzucą mnie z roboty, a wówczas
już będę wiedział, co mam czynić.
Na drugi dzień celowo spóźniłem
się do pracy i wtedy mnie z Banku
wyrzucił Moskal Jaworski. W ten
sam dzień, niby przez pomyłkę, odwiedziło mój dom rodzinny dwóch
oficerów NKWD. Zacząłem się
chować po różnych kryjówkach. Po
prostu unikałem cudzego wzroku.
A kiedy zauważyłem, że niektórzy
mieszkańcy wsi zaczęli mnie śledzić, nawet przy pomocy szkolnych
kolegów z Borszczowa, po prostu
uciekłem do Zaleszczyk. Za poradą
przyjaciela wstąpiliśmy razem do
technikum i jako jego uczniowie
(studenci) zamieszkaliśmy w internacie, bo byliśmy zamiejscowi.
W tym czasie władza radziecka
jeszcze nie zdołała sobie poradzić
z dowodami osobistymi (paszportami) we wszystkich miejscowościach, i dlatego szczęśliwym trafem uniknęliśmy represji.
Tak właśnie rozpoczęliśmy naukę w
technikum o kierunku agronomicznym. Osobiście popełniłem błąd, i
to życiowy, bo podczas zapisywania do szkoły podałem prawdziwą
datę urodzenia, jaka była zapisana
na moim świadectwie ukończenia
szkoły powszechnej. Jesienią w
1940 roku, wszystkich, którzy byli
urodzeni w latach 1918, 1919, 1920
zabrali siłą do Armii Czerwonej.
Podczas całej okupacji niemieckiej
byłem w wojsku w A.Cz. i było mi
bardzo trudno uzyskać jakąkolwiek
informację o tym, co się działo na
naszych ziemiach, a szczególnie w
naszej wsi. Podczas wojny w naszej
wsi pozostały jedynie kobiety, dzieci starcy albo całkiem obce osoby,
od których trudno było cokolwiek
się dowiedzieć. Bardzo wielu mężczyzn zginęło na wojnie, w tym,
wielu moich przyjaciół i znajomych.
Ci, którzy cudem ocaleli, zostali rozsiani po całej kuli ziemskiej.
Są w różnych jej częściach, w
różnych państwach i trudno jest
z nimi się skontaktować. Ja sam
jestem z tych niewielu szczęśliwców, którym się udało wyjść z tej
zawieruchy z życiem i znaleźć
się wśród ludzi żyjących szczęśliwie, zwykłym ludzkim życiem.
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Życie codzienne wsi. Warunki socjalne i bytowe, a także zwyczaje.
Moja wioska rodzinna, na ogół nie
różniła się od innych galicyjskich
wsi. Jak już nadmieniłem, wszyscy
mieszkańcy we wsi uprawiali rolę.
Wszyscy mieli podobny rozkład
zajęć. Taki mniej więcej, jak ich ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie.
Jedno było niezmienne, mianowicie
to, że kiedy odchodzili na wieczny
spoczynek, odziedziczą ziemię od
ojców, przekazywali swoim dzieciom. I dlatego jedni mieli o kilka
kawałków więcej i byli bogatsi,
a inni mniej i byli biednymi. To
wszystko zależało od wielkości rodziny, a najbardziej od ilości dzieci.
Zdarzały się przypadki innego sposobu bogacenia się lub utraty bogactwa. Nieraz w wypadku jakiegoś
nieszczęścia, jedni musieli pozbywać się roli, inni natomiast mogli tę
rolę kupić. I w ten sposób bogacili
się. Do tych, których niespodziewanie nawiedzały nieszczęścia,
należała nasza rodzina. Zawsze
dotykało nas jakieś zło. A to choroba, utrata jakiegoś zwierzęcia, posucha lub jakaś klęska żywiołowa.
Dlatego mój ojciec był zmuszony
sprzedać część ziemi, ale odkupić
już nie mógł. W zależności od stanu
majątkowego gospodarzy, ich zabudowania i domy mieszkalne były
albo ubogie albo okazałe. Już przy
pierwszym spojrzeniu można było
ocenić, jaki to jest gospodarz na danym gruncie. Kiedy sad był duży i
obejście przestronne, wtedy gospodarz był zasobniejszy. Mój dziadek
miał bardzo ładne obejście, przestronny sad, a nawet małą pasiekę.
Na naszym gruncie nie było sadu,
ani obszernej zagrody. Na gruntach
mojego dziadka mieszkał mój wujek, który nie był bogaty, ale miał
sad i również małą pasiekę. Chaty
w naszej wsi w większości były
zbudowane z gliny. Jedynie kilka
budynków, zamożniejszych gospodarzy, były z cegły, kryte blachą
lub gontem. We wsi znajdował się
folwark dziedzica Czarkowskiego.
Folwark miał duży park z alejami.
W parku stał dom mieszkalny, a
na obszernym podwórzu zabudowania gospodarcze jak: stajnie dla
koni, chlewnie dla świnek, obory
dla krów, kilka różnych spichlerzy,
magazynów, a także szopy na sprzęt
rolniczy. Sam Czarkowski z rodziną, mieszkał w Wysuczce, w pięknym, starym zamku. Lasy w naszej
okolicy przeważnie były „pańskie”,
za wyjątkiem małego lasku, zwanego „Ścianką”, który należał do
kilku zamożniejszych gospodarzy
z naszej wsi. Ziemie folwarczne
były lepszej klasy od tych, które
należały do wsi. A przyroda, która
nas otaczała była jednakowo piękna. Prace na roli rozpoczynały się
starym, praojcowym zwyczajem.
Na wiosnę ziemię przeorywano
i siano jęczmień, jarą pszenicę,
kukurydzę. Sadzono kartofle, buraki, arbuzy i wiele roślin jarych.
Na własny użytek i dla zwierząt.
Później przychodziła pora plewienia roślin i ich podsypywania, na
przykład ziemniaków, kukurydzy
i buraków i innych. Na początku
lipca, zazwyczaj, rozpoczynały się
żniwa. Żniwa u bogatszych gospodarzy, to była praca normalna, ale u
biedniejszych, to była konieczność.
Na przednówku w domach, biedniejsi nie mieli chleba. Dlatego jak
najszybciej zbierali zborze, młócili i
nieśli do młyna, aby zmielić mąkę,
upiec chleb i obdzielić dzieci. Kiedy
w domu był chleb, reszta żniw prze-

biegała szybciej i weselej. Biedniejsi, skończywszy żniwa u siebie, szli
żąć u sąsiada, albo na folwarku, za
5 lub 6 snopek. Po gorących żniwach, rozpoczynano zwozić zboże
do swoich obejść. Kto miał dużo
snopków, układał najpierw w stodole, a resztę układał w stogi na
podwórku, ogrodzie lub tam gdzie
było możliwe. Po zwiezieniu snopków niektórzy od razu młócili. Inni
młócili w innym, wolniejszym czasie. Jesienią przystępowano do kopania kartofli, buraków i żęcia kukurydzy. Wykopane kartofle zwożono i napełniano nimi piwnice, lub
jamy, aby mogły być użytkowane
codziennie podczas zimy, a resztę
przechowywano w okrytych kopcach, które były odkrywane dopiero
na wiosnę. Przebierano je, część sadzono, a resztę zagospodarowywano. Kukurydzę (kolby) oczyszczone z łupin (koszulek), wsypywano
do „kosznic”, aby wysychały. Zimą
część zużywano w gospodarstwie,
a cześć sprzedawano. Kukurydza
dla biedniejszej ludności zastępowała chleb. Z kukurydzianej mąki
i kaszy, pieczono „małaj” albo
„kułeszę- mamałygę”. Bogatsi gospodarze kukurydzę używali do
karmienia zwierząt (tucznych, nierogaciznę). W naszej wsi większość
ludności zużywała kukurydzę we
własnej gospodarce. Na to, mogli
pozwolić sobie tylko ci, którzy mieli pod dostatkiem żyta i pszenicy.
Wczesna wiosną, jeszcze przed pracą w polu, gospodyni przekopywała
ogród, sadziła cebulę, czosnek, siała
buraki czerwone, ogórki, marchew,
sadziła kapustę, fasolę i wiele innych jarych roślin dla spożywania,
a i takie, które będą pod ręką gospodyni domu. Przy tych pracach
nie zapominała o różnych kwiatach
jak: piwonie, kosaćce, „wasylki”
(marcinki - MW), goździki, „czarnobrewce” i wiele innych. Kwiatami upiększano chaty i były one
„okrasą” ogrodu, który najczęściej
był tuż przy chacie i służył wyłącznie dla kwiatów. Kwiaty święcono
w dniu Matki Bożej Zielnej. Lato
mijało, kończyła się ciężka praca
przy żniwach i przychodziła złota
jesień. W sadach dojrzewały owoce, a na ogrodach różne jarzyny
oczekiwały, aby je zebrać i przygotować do przechowania zimowego.
Rolę na zimę również należało odpowiednio przygotować. Najpierw
należało wykopać kartofle, buraki
i inne okopowe, wyciąć kukurydzę,
pozwozić dynie, wyciąć proso i je
wymłócić z ziaren. Jesienią przychodził taki czas, że trzeba było
wymłócić konopie, powiązać je w
snopki, zwane „mendle”, ułożyć
w rzeczce Niczławie, obciążyć
kamieniami i błotem i pozostawić
na dwa tygodnie. Tak wymoczone konopie przepłukać w bieżącej
wodzie, ułożyć w kopki na brzegu,
aby wyschły w ciepłym jesiennym
słonku. Później we wsi słychać
było klekotanie „tarlic”, na których
kobiety łamały zdrewniałe i wyschnięte paździerze i oddzielały od
włókien. Resztę paździerzy usuwały, obijając włókna o nogi „tarlicy”.
Aby całkowicie oczyścić włókna,
czesały je na szczotkach drucianych.
Wyczesane włókna konopi wiązały
w motki, które później zakładały na
kądziele i przędły nici. Przędzenie
konopi odbywało się najczęściej w
długie zimowe wieczory. Po wykonaniu wszystkich koniecznych prac
polowych i innych, wywożono na
pola gnój, aby użyźnić ziemię. Wokół domów układano tzw. „zahatę”,
czyli ocieplenie domu na zimę. W

stodołach rozpoczynali młócenie
zboża. W tym czasie gospodynie
najczęściej przystępowały do kiszenia kapusty i ogórków, zbierały
resztki warzyw i układały w piwnicach i jamach, suszyły grzyby, owoce z sadu i lasu i robiły inne prace.
I wtedy nadchodziły długie zimowe
wieczory i krótkie dni. Zimę na
wsi przeczekiwano różnie. W tym
czasie najwięcej ludzi można było
spotkać na jarmarkach. Jarmarki
takie w naszych okolicach były: w
czwartki w Korolówce, a w poniedziałki w Borszczowie.
Zima w naszej wsi, przed wojną
– do roku 1939.
Kiedy następowały długie zimowe wieczory, wtedy rozkręcała
się praca kulturalno- oświatowa w
„Proświcie”. Odbywały się próby chóru, próby teatralne - kółka
amatorskiego, pracowała czytelnia, gdzie czytano na głos książki,
czasopisma, lub dyskutowano na
każdy temat. Było po prostu więcej
czasu, ponieważ prace polowe na
czas zimy zamierały. Do naszej wsi
przyjeżdżał czasem teatr ukraiński
ze Lwowa albo Tarnopola. Bywało, że teatry gościły u nas kilka dni.
Wieś na takie przedstawienia była
„głodna”. Przyjeżdżali również
różni prelegenci z wykładami. A
najczęściej zimą we wsi odbywały tak zwane „wieczornice”, kiedy
dziewczęta z jednej ulicy, lub części
wsi, przychodziły do jednej chaty
i przędły włókna konopi. Chłopcy,
którzy zalecali się do dziewczyn,
mieli wówczas okazję do spotkań
i do flirtu. Najczęściej „wieczornica” odbywała się u takiej dziewczyny, która brała udział w innych
„wieczornicach”. Często na takich
spotkaniach ktoś czytał jakąś zajmującą powieść, najczęściej Czajkowskiego np. „Na wygnaniu”,
lub „Za siostrę”. Albo podobne do
tych tytułów. Popularną zabawą
była gra, zwana „flirtem”. Polegała na tym, że gracze wymieniali się
kartkami, na których były wydrukowane zwroty, albo całe zdania.
Wystarczyło, aby podający kartkę
powiedział, jaki numer ma przeczytać współgrająca osoba. Rozmowy
takie były prowadzone na różne
tematy. Najczęściej na tematy uczuciowe do danej osoby, zt się flirtowało. Był to jeszcze jeden sposób na
to, aby wieczór spędzić kulturalnie.
Wielu mieszkańców wioski, którzy
nie mieli dużych gospodarstw, wynajmowali się do pracy w mieście,
do młócki u bogatszych gospodarzy
albo do wyrębu w lesie. Za pieniądze albo np. za drewno. W ten sposób wspierali swój własny dochód.
Bywali również i tacy, którzy
podczas zimy nie wychylali się z
chat. Kręcili np. postronki z włókien konopi, naprawiali uprząż,
zajmowi się naprawą sprzętów
domowych itp. Wśród takich zimowych, monotonnych dni, zima
umykała i przychodziła pożądana wiosna, a wraz z nią nowe nadzieje, albo nowe rozczarowania.
Zwyczaje religijne i codzienne, a
także tradycje we wsi.
Jak każda wieś, tak i nasza miała
swoje zwyczaje Były one znane każdemu mieszkańcowi wsi.
Bywało, że wsie sąsiednie różniły
się jakimś szczegółem, wymową jakichś słów, zwyczajem weselnym,
lub rytuałem religijnym. Najważniejszymi, tradycyjnymi świętami
w roku były: Święto Bożego Na-
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rodzenia i Święta Wielkanocne.
Do tych świąt przygotowywano się
bardzo wcześnie. Na te, szczególne
święta oczekiwały dzieci i młodzież.
Boże Narodzenie – Wigilia (Święty
Wieczór), zapoczątkowywał wiele
innych świąt zimowych, np.: Święto Gwiazdy Betlejemskiej. Kiedy
pokazywała się pierwsza gwiazda
na niebie, gospodarz zwyczajowo
przynosił do chaty wiązkę siana, lub
słomy i z pobożnym błogosławieństwem ścielił ją na polepie. Później,
na ten „dziaduch” (warstwę siana,
lub słomy - MW) rzucał orzechy, lub
cukierki w papierkach (złotkach).
Część siana służyła za podkładkę
pod obrus na stole, na znak, że Jezus Chrystus urodził się stajence,
na sianie. Na stole jak zwykle musiały być trzy kołacze z mąki białej, świeczka, która później paliła
się podczas kolacji, a także część
potraw wigilijnych. Przed samą
uroczystą kolacją, ojciec rodziny
składał wszystkim życzenia wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim wesołych Świąt. Po czym przystępowano do wieczerzy wigilijnej,
obowiązkowo zaczynając od „kutji” z miodem, makiem i orzechami.
Po „kutji” podawano inne dania i
koniecznie kolędowano. Różnych
potraw na stole wigilijnym musiało
być 12. Były, prócz „kutji”, barszcz,
gołąbki, trzy rodzaje pierogów,
ryba, grzyby i kapusta smażona,
coś z pieczystego- np. pampuszki,
lub „zawijańce” z marmoladą, albo
makiem i inne. Po uroczystej wieczerzy rodzina kolędowała, a tata
niósł do obory, chlewa i stajni cząstkę kolacji, aby zwierzęta wiedziały,
że dzisiaj jest św. Wigilia i Narodził
się Jezus Chrystus. Mama zwyczajnie zmywała po kolacji, a cząstkę
„kutji” i pierogów zostawiała na
stole dla zmarłych, którzy powinni byli uczestniczyć w wieczerzy.
Tego wieczora rodzina jeszcze
długo nie kładła się spać, bo to
był wieczór i święto rodzinne.
Rano w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w cerkwi rano
odbywało się Wielkie Nabożeństwo
- Służba Bogu. Na zakończenie
modłów, wszyscy pod przewodnictwem kapłana i diaka śpiewali
kolędę - Bóg Przedwieczny nam
się narodził. W dniu Bożego Narodzenia cerkiew była przepełniona
wiernymi, bo jak powiadają, wtedy
do cerkwi przychodzą również tak
zwani „jednoroczniacy”. To są tacy,
którzy do cerkwi przychodzą tylko
w wielkie święta, czyli dwa razy
w roku. Na Boże Narodzenie i na
Wielkanoc. Kolędnicy w różnym
wieku po modłach wieczornych,
najpierw wybierali starszego, który
będzie składał życzenia. Wybierano przy tym i tych, którzy będą mu
pomagać. Wszyscy na początku szli
do popa, aby mu złożyć życzenia. U
nas najpierw szli najstarsi, albo szli
razem wszyscy. Kolędnicy zbierali
na jakiś cel. Starsi zbierali na: cerkiew, na parobków wiejskich, na
ukraińskich inwalidów, na „Ridną
Szkołę”. Związek „Wertepy” - składający z uczniów i dorosłych, zbierali na młodzież uczącą się, lub na
inne ważne cele. Nie żonaci – kawalerowie dzielili wieś na dwie części,
a kolędników na dwie grupy. Każda
z tych grup miała swoich tancerzy,
którzy szli razem z kolędnikami
i według starego zwyczaju pytali
dorosłe dziewczęta jak się one zachowywały wcześniej i czy wpuszczą tancerzy do domu? Dopiero za
zgodą i zaproszeniem dziewczyn
wchodzili do chaty i tam z nimi tańczyli. Nawet po kilka razy. Dziew-
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częta zazwyczaj przedtem umawiały się w jakiejś chacie i do niej
właśnie tancerzy zapraszały. Przy
tej okazji dziewczęta były obdarowywane czekoladą przez tancerzy.
Co jakiś czas tancerze byli proszeni
przez dziewczęta do jakiejś chaty.
Takie dziewczęta cieszyły się szacunkiem i były później zapraszane
na zabawę taneczną - „Jordanową”
Miały też prawo być pierwszymi,
które będą proszone do tańca. Zabawy takie odbywały się w dniu „Jordanu”, po południu w sali „Domu
Ludowego”. Przed Nowym Rokiem wieczorem kawalerowie rozdzielali się na dwie grupy i chodzili
z „Małanką”. Za „Małankę” przebierali jednego z tancerzy. Czterech
innych tancerzy było przebieranych
za „Kozaków”, którzy mieli obowiązek obtańcowywać zebrane w
chacie dziewczęta. Prócz „Kozaków”, jednego z tancerzy przebierano za Żyda, jednego za Cygana, innego za „Kowala”, a jaszcze innego
za Diabła – Czarta, i każdy z nich
znał swoją rolę i wiedział, co ma
robić. Taka grupa koniecznie musiała mieć dobrych muzykantów,
tancerzy i aktorów, aby dobrze bawić dziewczęta i innych. Dziewczęta tancerzowi - „Małance” i innym
tancerzom za każdy taniec płaciły,
co szło na jakiś dobroczynny cel,
a reszta otrzymywała prezenty w
postaci smakołyków, owoców itp.
Na drugi dzień, raniutko w Nowy
Rok, dzieci szkolne chodziły od
chaty do chaty i ”zasiewały” ziarnami zmieszanego zboża. Składały
przy tym życzenia: zdrowia, szczęścia i pomyślności dla całej rodziny i życzyły dobrych zbiorów. W
nagrodę otrzymywały drobne pieniążki, łakocie - pampuchy, owoce i inne. Zaraz po Nowym Roku
przychodziły inne święta. Święto
„Jordanu”. I teraz także, młodzież
szkolna chodziła po domach i składała życzenia Szczodrego Wieczoru
albo Drugiej Wigilii, a chrześniacy
nosili do swoich rodziców chrzestnych, czyli kumów tak zwaną Wieczerzę.
Każdy z nich chciał się pochwalić
swoimi pierogami albo pączkami,
przyniesionymi wieczorem. Obdarowawszy jednego chrzestnego szli
do następnego. W ten sam dzień raniutko, wyznaczeni wycinali w tafli pokrywy lodowej na Niczławie,
przerębel. U jego podnóża ustawiali
krzyż z lodu, który najczęściej malowali czerwoną farbą. W naszej
wsi, kiedy jeszcze panował lekki
zmrok, z cerkwi wychodziła procesja z chorągwiami i krzyżem, która
zmierzała do przerębli na rzece. Po
krótkiej modlitwie kapłan świecił
wodę, a wierni nabierali jej do naczyń i nieśli do domów. Zazwyczaj
zaraz po święceniu wody, grupa
starszych chłopaków oddawała salwę z obrzynów. Mimo tego, że taka
strzelanina była srogo zabroniona
przez władze, i tak strzelano. Święto to, nie mogło się odbyć bez palby. Po obiedzie w dniu „Jordanu”
zazwyczaj odbywała się zabawa taneczna w „Domu Ludowym” w sali
„Proświty”. Zabawa dla ludzi i młodzieży dorosłej. I teraz było wiadomo, jaka dziewczyna zapraszała
tancerzy i „Małankę”. Wieczorem
tego dnia odbywało się przedstawienie grupy teatralnej, specjalnie
przygotowane na dzień „Jordanu”.
W niedługim czasie po „Jordanie”
następował czas Wielkiego Postu. A zaraz po święcie „Jordanu”,
proboszcz naszej parafii odwiedzał
każdy dom i świecił go święconą
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wodą. Święcił i tych, którzy byli w
domu, a dzieciom rozdawał święte
obrazki.
Do takich odwiedzin każda gospodyni dobrze się przygotowywała.
Sprzątała i dekorowała wnętrze
domu, a wszystkie ścieżki do domu
wysypywała piaskiem. Dla kapłana
przygotowywała podarunek. Niektórzy dawali kurkę, miarkę zboża
lub pieniądze. Wielki post rozpoczynał się od tak zwanej Niedzieli
Bezmięsnej i wtedy każdy chrześcijanin winien był przystąpić do spowiedzi wielkanocnej. Po chatach
chodził diak i dawał „kwitki” do
spowiedzi. Pobierał za to nagrodę –
najczęściej
pieniężną.
Większość ludzi bardzo mocno
przestrzegała postu. Nawet naczynia, które normalnie służyły do
przygotowywania posiłków mięsnych, albo tłustych, na ten czas odstawiano. Takich naczyń w poście
nie wolno było używać. Ostatni tydzień postu był tygodniem pokuty i
bardzo srogiego postu, jakiego od
chrześcijanina wymagała cerkiew.
Równocześnie w tym czasie wszyscy, wszędzie robili wielkie przygotowania do Wielkiej Nocy. W
pierwszym rzędzie wszystkie chałupy musiały być dokładnie wysprzątane i pobielone, a kiedy było
trzeba, to i naprawione. Jednym słowem doprowadzone do porządku.
Podczas długiego postu należało
pomyśleć i przygotować się tak, aby
Wielkanoc świętować nie gorzej od
innych. Wszystko musiało być zrobione tak, aby prawdziwie świętować Boże Zmartwychwstanie. Musiała być pascha, słodka z jajkami i
rodzynkami oraz inne wypieki dla
smakoszy. Musiała być kiełbasa i
szynka. Bogatsi gospodarze piekli
całe prosiaki, które później nieśli
święcić. Prosię miało obrany chrzan
w ryjku. Do tego musiały być pisanki, kraszanki, kilka zwyczajnych
jajek, ser, masło i inne mięsne wyroby domowe. To wszystko układano w dużych koszach służących
wyłącznie do święcenia potraw.
Prócz koszów z wieloma potrawami, do święcenia wożono albo noszono wielkie jak koła i nieco
mniejsze „babki” i kołacze. Te należały do mamy i dzieci.
Bywało, że niektóre gospodynie nie
umiały robić pisanek. Wtedy prosiły inne kobiety, które umiały. Dla
mnie osobiście ta sztuka nie była
obca, ponieważ moja mama robiła
piękne pisanki. Nie raz, niemal cały
tydzień robiła je dla siebie i dla innych. W Wielkim Tygodniu w cerkwi rozpoczynały się długie uroczystości poświęcone „Męce Pańskiej”. W Wielki Piątek nie można
było niczego jeść po pościeleniu
całunu i po złożeniu Ciała Jezusa
Chrystusa do grobu. Przed grobem
od tego czasu stała straż. Trzymali
ją najczęściej chłopcy przebrani za
uzbrojonych Rzymian. Chłopcy ci
należeli wówczas do „Siczy”. W
późniejszym okresie straż przy grobie trzymali chłopcy – członkowie
organizacji „Łuh”, którzy byli ubrani w stroje organizacyjne. Oni z
wielkim zaangażowaniem pełnili
swoją służbę, stojąc 20 minut nieruchomo. Był to bardzo duży wysiłek
i nieraz bywało, że taki chłopak
mdlał przed zmianą warty. W Niedzielę Wielkanocną raniutko, każdy
wkładał najbardziej świąteczne
odzienie i szedł do cerkwi, gdzie
odbywała się długa ceremonia religijna. Do cerkwi wtedy niesiono
wszystko, to, co było do święcenia i
stawiano na swoich miejscach pod

murem cerkiewnym na dziedzińcu.
Najczęściej w trzech rzędach. Po
„Jutrzni” i po „Błogosławieństwie”
wychodzili z cerkwi na dziedziniec.
Najpierw szedł Krzyż i chorągwie
oraz ci, co nieśli świece, następnie
szedł pop (kapłan), obok niego „pałamar” lub „starszy brat” z naczyniem wody świeconej, chór i wreszcie wszyscy wierni. Wszyscy śpiewali „Chrystus Zmartwychwstał”.
Kapłan zatrzymywał się, co jakiś
czas, święcił to, co zostało przyniesione, mówił „Chrystus Zmartwychwstał”, a inni odpowiadali
„Prawdziwie Powstał”. Po zakończeniu święcenia „darów” każdy
zabierał swoją „święconkę”, szybka
podążał do domu, aby tam jak najszybciej rozpocząć ucztę i dobrze
się najeść, po poście. W domu gospodyni, rozpoczynały podgrzewać,
a te potrawy, które świecono, układać na stole. W tym czasie głowa
rodziny – ojciec rozdzielał wszystko na tyle części ile było członków
rodziny. Rozdawał, pozdrawiał każdego po starosłowiańsku i chrześcijańsku – mówił – „Chrystus Zmartwychwstał. Wtedy wszyscy siadali
do stołu i poczynali spożywać, najpierw to, co było święcone. Bardzo
smakowało po długim poście.
Młodzi, jak zwykle, starali się jak
najszybciej zjeść uroczyste śniadanie, aby znaleźć się w grupie, która
zbierała się obok cerkwi. Chłopcy,
aby zając kolejkę do dzwonienia
dzwonami cerkwi, które nie milkły
przez całe święta. A dziewczyny
spieszyły na cerkiewny majdan, aby
się spotkać z innymi dziewczynami,
porozmawiać i oglądnąć „hajiki”.
Było to bardzo popularne podczas
świąt wielkanocnych. W nieco późniejszych godzinach dnia można
było zobaczyć, jak niektórzy starsi
szli na cmentarz, aby na grobach
swoich bliskich, pomodlić się za ich
dusze. Nabożeństw cerkiewnych na
grobach u nas już nie odprawiano.
Pierwszy dzień świąt przemijał w
dźwiękach dzwonów cerkiewnych,
śpiewie dziewcząt i chłopców, którzy wyprawiali „hajiki”. W tym
dniu można było oglądać ćwiczenia
prezentowane przez chłopców w
„Siczy”. Drugi dzień świąt, był
dniem „oblewania się”. Lany poniedziałek był dniem radości i uciechy,
a jednocześnie dniem tradycji. W
tym dniu, bardzo rano, daleko przed
uroczystościami w cerkwi, chłopcy
i dziewczyny, a nawet młode mężatki, lejąc sobie wodę na ręce, wypowiadali życzenia i mówili –„Chrystus
Zmartwychwstał”.
Ale byli też inni, którzy nie nosili ze
sobą „kropideł”, ani nie lali wody
na ręce. Oblewali dziewczęta wodą
prosto z wiadra. Bywało, że wrzucali dziewczynę do rzeczki. Uroczystości cerkiewne w tym dniu
były opóźniane, bo pop znał dobrze
tradycje „lanego poniedziałku”. Po
południu nadał odbywały się „hajiki”, a dzwony nadał dzwoniły, do
samego wieczora. W święta starsi
odwiedzali jedni drugich, aby się
pogościć, porozmawiać o różnych
sprawach i wesoło spędzić czas
świąteczny. Po tygodniu od „Wielkanocy” następowała niedziela,
która w kalendarzu cerkiewnym nazywa się „Tomynowa Nedila”. Tej
niedzieli młodzi rozpoczynają tańce
na zielonej trawie, najczęściej obok
rzeki. W naszej wsi takie tańce odbywały nad rzeką Niczławą, za plebanią, niedaleko cerkwi, obok
„Domu Ludowego”. Każda dziewczyna w dorosłym wieku czekała na
taką niedzielę w nadziei, że jakiś
chłopak poprosi ją do tańca, i to na

oczach innych. Kiedy święto św.
Jura wypadało w dniu roboczym, to
pop przenosił je na najbliższą niedzielę. Wtedy po uroczystościach
w cerkwi, po południu, na czele z
chorągwiami i krzyżami oraz śpiewem, szła procesja na pola, które
należały do naszych gospodarzy.
Pop wtedy te pola świecił i odprawiał modły. Wierzono, że taki obchód z chorągwiami, chronić będzie
wszystkie pola i urodzaje przed gradem, ulewami, burzą i suszą oraz
innymi nieszczęściami. W czasie
takich obchodów pól, procesja zatrzymywała się nad strumykami,
źródełkami i studniami i wtedy pop
świecił wodę. W dniu Zielonych
Świat, w naszej wsi modlono się za
zmarłych i za tych, którzy oddali
swoje życie za wolną Ukrainę. Niemal w każdej wsi była, jak nie
prawdziwa, to symboliczna mogiła
poświęcona tym, którzy swoje życie oddali ojczyźnie. Mogiły te, bez
różnicy, prawdziwe czy symboliczne, dekorowane były specjalnie w
dniu Zielonych Świat i w dniu 1 listopada. Dekorowali ukraińscy patrioci. W tych dniach, a szczególnie
na Zielone Święta umajone były
zielonymi drzewkami, szczególnie
kalinami. Na tych mogiłach odprawiano „panachidy” i wygłaszano
mowy patriotyczne. W naszej wsi
była taka mogiła – symboliczna, z
wysokim krzyżem. Dwa razy polscy szowiniści krzyż ten ścinali. W
Zielone Święta, wszystkie chaty we
wsi, domy użytku publicznego, cerkiew, przydrożne kapliczki i krzyże
oraz krzyże nagrobne na cmentarzu,
były bogato umajone. Na „Spasa”
ludzie święcili w cerkwi różne owoce ze swoich sadów. W dniu Uśpienia Matki Bożej - 28 sierpnia, u nas
mówiono – w dniu Pierwszej Matki
Bożej, wierni przynosili do cerkwi,
aby je święcić, zioła i kwiaty zebrane na polach i po lasach, a także maili ziołami chaty, podobnie jak na
Zielone Święta. Poświęcone zioła
zatykali za obrazy, wtykali pod słomiane dachy, wieszali na strychach,
bo wierzyli, że zrobiony z nich napar będzie pomocny w chorobach.
Trzeba było jednak znać się na tym,
jakie zioła, komu pomagały i w jakiej chorobie. W naszej wsi było
kilku starszych ludzi, a szczególnie
kobiet, którzy znali się na kwiatach
i na ziołach. Oprócz ziołami i kwiatami, znachorzy posługiwali się innymi praktykami. Np. laniem wosku, myciem w rosie, paleniem włosów itp.
W święto Drugiej Matki Bożej, czyli na dzień Narodzin Matki Boskiej 21 września w naszej wsi świętowano. Był to dzień, kiedy odwiedzały
się rodziny i przyjaciele. W tym dniu
gościli się nawzajem, pokazywali
swoje gospodarstwa, słuchali porad,
lub je udzielali, pokazywali pola itp.
Gospodynie przed tym dniem miały
pełne ręce roboty. Trzeba było dokładnie posprzątać w chacie i gospodarstwie. Pobielić chaty, powlec
gliną polepy, przypiecki i przyzby pomalować, uprzątnąć ogród
z kwiatami, aby się prezentował.
Uprzątnąć w stajniach i stodołach.
To wszystko musiało być ładniejsze niż, na co dzień. Gospodynie
musiały się przygotować również
do tego, aby przybyłych gości odpowiednio przyjąć- ugościć. Musiało być dobre jedzenie i wypitka,
a także wypieki i różne pieczyste.
Obowiązkowo musiały upiec kołacze, aby obdarować gości, kiedy
będą odjeżdżać. Było to tradycją
tego święta i świadczyło o gościn-
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ności gospodarzy. Kiedy moi rodzice jechali na takie święta do swoich
przyjaciół, to zawsze przywozili
dzieciom kołacze i łakocie. W taki
dzień wszyscy, gospodarze i goście
najpierw rano szli do cerkwi na nabożeństwo. Później wszyscy wracali i rozpoczynała się biesiada przez
kilka dni. Po posiłku zazwyczaj,
odbywał się pokaz własnego gospodarstwa, lub jakiś pokaz szczególny, co oczywiście robili mężczyźni,
a kobiety w tym czasie, w swojej alkowie najczęściej, były zajęte swoimi sprawami. Młodzież natomiast
– dorosła, była zaznajamiana z młodzieżą sąsiedzką, szła na potańcówkę dla młodych. Osobiście lubiłem
taki dzień, od najmłodszych lat. Za
okresu bolszewickiego takie praktyki były ograniczane do minimum.
Chciałbym jeszcze przedstawić kilka innych praktyk, które były popularne. Praktykowaliśmy wcześniej
wspólne prace, które nazywano
„tłokami”, np. obieranie kolb kukurydzy z osłon - łupin. Prace takie,
czyli tłoki organizowali ci, którzy
mieli dużo kukurydzy i chcieli zawczasu obrać i wsypać kolby do tak
zwanych „kosznic”. Aby wysychały. Zżętą kukurydzę wiązało się, jak
żyto, w snopki i takie zwożono do
domu. Takie wspólne prace zaczynały się zaraz po południu i trwały
do wieczora i kończyły się najczęściej przy świetle lamp naftowych.
Uroczystości weselne we wsi
Strzałkowce.
Jesień we wsi obfitowała w wesela.
W tym miejscu muszę powiedzieć,
że niektórzy młodzi ludzie nie pobierali się z miłości, a z nakazu
opiekunów - rodziców. Żeniono się,
albo wychodzono za mąż za tego,
kogo wyswatano. To oczywiście
w większości dotyczyło rodzin bogatszych, bo rodzice tych młodych
bardziej patrzyli na stan majątkowy
niż na uczucia młodych. Później w
takich rodzinach (małżeństwach)
najczęściej były nieporozumienia,
swary, niezgoda albo tragedia. A
kiedy już zdecydowano, że ślub się
odbędzie, to w naszej wsi nie proszono gości z tej wsi, ale najpierw
z innych miejscowości. Prosili
najczęściej rodzice, a czasem pani
młoda, lub pan młody, ale osobno.
Do samego wesela w naszej wsi
długo się przygotowywano. Zwyczajowo największe wydatki mieli
rodzice panny młodej. Mówiono
wtedy: „ ślub córki to jakby pożar
dobytku”. Swatanie rozpoczynało
się od tego, że pan młody wysyłał
do panny młodej starostów, którzy
najpierw pytali rodziców panny
młodej i samą pannę, czy ona ma
zamiar wyjść za mąż, za takiego,
a takiego kawalera? Przy tym pytali rodziców panny, co dają córce
w posagu? Ile pola przeznaczyli
dla córki? Powiadamiali również,
rodziców panny, co posiada pan
młody. Przy tej okazji omawiali
(dogadywali się) inne obowiązki, a weselne w szczególności. Po
tych rozmowach, czyli układach,
starości i młodzi szli w sobotę do
popa do cerkwi i tam dawali na zapowiedzi, które później, przez trzy
kolejne niedziele, były głoszone
w cerkwi przez popa.Kiedy zbliżał się czas zaślubin, wtedy panna
młoda z jedną druhną, najczęściej
w czwartek, a w późniejszych czasach w piątek, zazwyczaj ubrane w
ukraińskie stroje, chodziły po wsi
spraszać dziewczęta do plecenia
wianka. Przed wyjściem z chaty,
matka panny młodej dawała jej
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chleb do rąk. Wtedy panna młoda
kłaniała się ojcu i wszystkim innym
w chałupie, którzy na ten czas byli
w domu. Po tych zaproszeniach,
od plecenia wianka, panna młoda
z druhnami szła po wsi i spraszała
gości na wesele. W sobotę młodzi
szli do cerkwi do spowiedzi, a rodzice „zamawiali” modły za pomyślność tego związku. Ci, co byli
na tej mszy, szli do rodziców panny
młodej na poczęstunek, który nazywał się „rozpoczęciem”. Po takiej
przekąsce, panna młoda z drużkami
znowu szły do rodziców pana młodego i starostów, aby ich zaprosić
„na wianki”. Za moich czasów, na
„wianki” przychodziło bardzo wiele dziewczyn, które żegnały się ze
swoją koleżanką stanu wolnego.
Jak nakazywała tradycja, na plecenie tych wianków przychodził pan
młody, ze swatami, ojcem i matką
oraz z muzykantami, którzy grali
„na dobry wieczór” On im za to granie płacił. Zazwyczaj najpierw były
śpiewy i tańce, a później siadano
za stołem i pletli wianki do ślubu,
a także małe wianeczki dla panny
młodej i pana młodego na czapkę.
Przed tym matka panny młodej oraz
jej ojciec błogosławili pannę młodą
i matka zaczynała wić wianek. Tą
samą czynność powtarzała matka
pana młodego. Po ukończeniu wicia wianków robiono zaręczyny
państwa młodych, a polegały one
na tym, że wiązano młodym ręce
chustką, do naczynia nasypywano
ziaren słonecznika, a na nich kładziono obrączki. Miało to oznaczać
braterstwo i siostrzany związek pomiędzy druhnami i drużbami - czyli
młodymi. Taka była procedura zaręczyn. Druhny przypinały kawalerom (i braciom państwa młodych)
sztuczne kwiaty do ubrań, a ci musieli za nie płacić tyle, ile druhny
zdołały wytargować. Później odbywał się poczęstunek i rozchodzono
się do domów. W niedzielę rano, z
domu panny młodej, do domu pana
młodego, bracia panny młodej nieśli koszulę dla pana młodego. W
drodze powrotnej, do panny młodej,
nieśli szal. Koszulę dla pana młodego, panna młoda wyszywała przed
ślubem, i musiała ona być taka, aby
pan młody wyglądał w niej dostojnie i pięknie. Brał w niej przecież
ślub. W tym dniu ważnym i świątecznym w domach państwa młodych gromadzili się goście zaproszeni na ślub, robili krąg przed wejście do chałupy. Mama panny młodej u siebie, i mama pana młodego
u siebie wszystkich kropiły wodą
święconą i obsiewały ziarnem zbóż.
Po tej ceremonii wszyscy udawali
się do cerkwi. Państwo młodzi obowiązkowo musieli być przed rozpoczęciem obrządku religijnego..
Po zakończeniu obrządku, młodzi
drużbowie wychodzili i brali do rąk
chorągwie cerkiewne i stawali po
obu stronach. Młodym kładli ręcznik na posadzkę cerkwi, pod nogi,
do rąk dawali palące się świece, a
matka panny młodej zakłada na
szyję córki podarowany przez pana
młodego – szal, czyli „pantuch”.
Wtedy pop odprawiał ceremoniał
zaślubin. Nakładał młodym korony
na głowy, a na palce zakładał obrączki. Młodzi klękali na rozłożony ręcznik, kładli ręce na „prestił”,
(ręka na rękę) i wtedy pop dyktował
przysięgę, którą młodzi powtarzając, składali sobie. Po zakończeniu
ceremonii zaślubin, drużbowie pana
młodego wiedli pannę młodą i pana
młodego do domu panny młodej.
Tam drużbów gościli przy udziale
muzyków, wynajętych przez pana
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młodego. Dopiero teraz do domu
panny młodej schodzili się goście
weselni przynosząc każdy, kołacz
weselny. Niektórzy nieśli kurkę,
flaszkę wódki, pieniądze lub inne
prezenty. Wszystko to było chowane do komory. Rodzice panny
młodej każdego gościa witali, prezenty wkładali do komory, gościa
sadzali przy stole. Wtedy rozpoczynało się uroczyste przyjęcie ślubne.
Po posiłku, piciu i tańcach, goście
najczęściej bawili się do północy.
Najczęściej przed północą, za stołem „darów” siadał pan młody albo
panna młoda (wtedy mówią, że siadała na posag). Goście podchodzili,
a ona dawała po kawałku kołacza
namoczonego w miodzie albo po
prostu kieliszek dobrego trunku.
Każdy słyszał, co on daje. Po ceremonii darów najczęściej przez jakiś
czas trwała jeszcze biesiada i tańce.
Później goście na krótki czas rozchodzili się do domów, aby zaraz
rankiem powrócić. W poniedziałek
rano do domu panny młodej przyjeżdżał pan młody, aby zabrać swoją żonę do jego domu. Pana młodego i jego świtę: swatów, drużbów,
i innych sług, najczęściej przed
wrotami obejścia panny młodej,
witała nie tylko zapora, ale stół, na
którym, najczęściej była, lub były
flaszki z gorzałką i zakąską. I tak,
ale podwójną porcję musiał położyć
na stole pan młody. Aby wykupić
legalną już żonę. Składał „wykup’,
albo targował, nie miał wyjścia.
Było źle, kiedy się stawiał, albo
całkowicie ignorował okoliczną
kawalerkę, która zaporę stawiała.
W tym czasie, kiedy pan młody
targował się o wielkość wykupu
młodej żony, ona siedziała za stołem, schyliwszy głowę, a jej bracia
trzymali kołacz nad jej głową. Pan
młody po złożeniu wykupu wchodził do chaty, obchodził trzy razy
stół, przy którym siedziała młoda
żona, i za każdym razem całował
się z żoną. Następnie zasiadał do
stołu i zaczynała się gościna. Po zakończeniu tej gościny, mama panny
młodej przynosiła to, co jej darowała z pościeli we wianie. Poduszki, pierzyny i wszelkie powłoczki,
obrusy, okrycia i znacznie więcej.
Było bardzo bogato u tych, którzy
mieli dużo i stać ich było na to.
W tym czasie drużbowie pana młodego węszyli po obejściu i zabierali, co się dało zabrać i schować na
wozie, którym mieli wracać młodzi małżonkowie. To miało być na
początek zagospodarowywania się
młodych. Ten proceder, nazwijmy
go po prostu, kradzieżą, odbywał
się w atmosferze weselnej zabawy.
Ale ojciec panny młodej znał się
na tej tradycji, miał swoich ludzi,
którzy chodzili krok, w krok za
myszkującymi po obejściu, i nie pozwalali na kradzież (albo umyślnie
przymykali oko).
Swatki ( z obu stron) w tym czasie
prowadziły „swary” śpiewne, nieraz bardzo frywolne, a na pewno
śmieszne, które były śpiewane od
dawien dawna na weselach. Kiedy
pan młody przywoził swoją młodą
- żonę do rodzinnej chaty, była ona
witana przez rodziców pana młodego, rodzinę i wszystkich gości,
zebranych w chacie pana młodego.
Wchodząc do chaty panna młoda
rozdawała wszystkim po kawałku
piernika na miodzie, a goście obdarowywali ją prezentami i pieniędzmi. Następnie przystępowano do
zmiany szat panny młodej. Teraz
sadzano pana młodego na ławie, na
kolanach kładziono mu poduszkę, a
na niej sadzano pannę młodą. Zdej-

mowano wianek, który był natychmiast przymierzany przez druhny i
wszystkie inne dziewczyny. Panował przesąd, że każda, która go nałoży, wyjdzie za mąż. Mama młodego zawiązywała pannie młodej
chustkę na głowie, i mówiła, że jest
już mężatką. I na ten znak, panna
młoda - zamężna zaczynała tańczyć,
taniec zwany „deptaniem konopi”.
Pod wieczór, jako młoda para
(młodzi małżonkowie) szli po
wsi i prosili na ucztę weselną do
domu pana młodego. Wtedy odbywały się tak zwane „poprawiny”.
Na drugi dzień wieczorem (we
wtorek) wszyscy goście znowu
przychodzili do chaty panny młodej znowu na poprawiny i ostatnią
huczną zabawę weselną i gościnę. Na tym kończyło się wesele.
Zabobony i wróżby w naszej wsi
Na św. Andrzeja, dziewczęta starym zwyczajem wróżyły, kto
jest im przeznaczony na męża.
Dzień św. Andrzeja przypadał
13 grudnia i wtedy odbywały się
wieczornice dla dziewczyn, które
przędły nici z włókna konopnego, a jednocześnie wróżyły. Był
to okres, w którym uciechę mieli
również i chłopcy, bo dziewczętom
robili różnego rodzaju psikusy. Np.
dziewczyny biegały do studni, brały
wodę do buzi i biegły z nią do chaty.
Woda miała służyć do zagniecenia
placka dla psa. Której, pierwszej
placek pies zjadł, ta z pewnością
miała wyjść za mąż. Chłopcy wtedy rozśmieszali dziewczęta. Inną
zabawą było pieczenie specjalnego
placka i wieszanie go pod powałą.
Dziewczyna musiała ugryźć taki
wiszący placek, wybiec przed chałupę i słuchać, z jakiego kierunku
słychać szczekanie psa? Właśnie z
tego kierunku miał być ten, który
ją poślubi. A kiedy już było bardzo
ciemno w nocy, wtedy wychodziły
dziewczęta na dwór, podchodziły
do płotu i dotykały kołków w płocie, albo wierzchołków sztachet i
powtarzały: kawaler – wdowiec i
szły wzdłuż. Ostatni wymieniony
przez dziewczynę, na kołku lub
sztachecie, był jej przeznaczony.
Była jeszcze i inna wróżba. Sypały dziewczyny siemię lniane
na pieniek do rąbania drewna, a
później nabierały językiem te ziarna i biegły do domu, aby policzyć
ile zebrały. Ilość parzysta, była
zwiastunem, że dziewczyna wyjdzie za mąż. Liczba nieparzysta
wróżyła, że jeszcze będzie panną.
To tylko kilka wróżb, które były
praktykowane, przez dziewczęta,
na św. Andrzeja. A było ich znacznie więcej. Większość mieszkańców naszej wsi wierzyło we wróżby dotyczące kobiet ciężarnych.
Kobiecie ciężarnej nie wolno było
przechodzić drogi nikomu. Wierzono, że wtedy zdarzy się jakiś
wypadek. Jeśli kobieta ciężarna,
o coś kogoś poprosiła, nie wolno
było jej odmawiać, bo wtedy mysz
wygryzie dziurę w najlepszym
okryciu, i to w najbardziej widocznym miejscu, lub zrobi dziurkę w
worku ze zbożem. Kiedy trzeba
było ochrzcić dziecko wybierano
dwoje głównych kumów. Na kumę
(chrzestnych) przeważnie wybierano takich, którzy nie mieli dzieci i
to młodych. Wtedy była nadzieja,
że w razie przedwczesnej śmierci rodziców albo śmierci kumów,
dzieci otrzymają jakąś cząstką
spadku. W razie śmierci własnych
rodziców chrzestni powinni byli
zaopiekować się chrześniakami

jak własnymi dziećmi. Imię na
chrzcie dawano dziecku takie, jakie
było w najbliższym dniu świątecznym. Najważniejszy chrzestny, do
chrztu kupował tak zwane „krzyżmo”, a chrzestna sukieneczkę.
Podczas samego chrztu, chrzestni w imieniu dziecka wyrzekali się grzechu pierworodnego.
Po ceremonii chrzcielnej wszyscy szli do chaty rodziców dziecka i tam rozpoczynała się gościna.
Kiedy dziecko dorastało, chrzestni
mieli obowiązki, wobec chrześniaków. Np. kupowali im różne podarunki na święta, a szczególnie w
dniu ich urodzin.
Zwyczaje pogrzebowe
Kiedy, wydarzał się wypadek śmierci w rodzinie, to wtedy wzywano
osobę ze wsi, która, za odpowiednią
opłatą, przygotowywała zmarłego do ceremonii pogrzebowej. W
skrajnych przypadkach, zajmowała
się tym rodzina sama. Tak przygotowanego umarłego, kładziono po
środku izby na specjalnym podwyższeniu, zwanym katafalkiem, na
którym zmarły leżał najmniej dwa
dni. W tych dwóch dniach przychodzili ludzie, aby się pomodlić i tym
samym zaznaczyć ostatnią posługę
dla zmarłego. Stolarze wykonywali: krzyż nagrobny i trumnę z desek, którą malowali na czarno. Na
wieku malowali srebrny krzyż. Na
czas pogrzebu wybierano sześciu
mężczyzn, którzy na narach nieśli
trumnę z ciałem zmarłego na cmentarz. Same uroczystości pogrzebowe – modlitwy i śpiewy rozpoczynały się już w chacie przy katafalku.
Później wszyscy wychodzili przed
chałupę, zostawali członkowie rodziny, ci, którzy mieli nieść ciało,
ci, którzy zamykali trumnę i pop,
który miał prowadzić zmarłego na
miejsce wiecznego spoczynku. Po
zabiciu ćwiekami wieka mężczyźni
brali trumnę i na progu chaty trzykrotnie lekko uderzali dnem trumny
o próg chaty. Był to znak, że zmarły żegna się z rodziną i rodzinnym
domem. Po wyniesieniu trumny
na zewnątrz i położeniu jej na marach, pochód pogrzebowy ruszał
w kierunku cmentarza. W kondukcie pogrzebowym niesiono chorągwie cerkiewne, które poprzedzał
krzyż niesiony prze członka rodziny, albo kogoś zaprzyjaźnionego.
Trumnę z ciałem na cmentarz nieśli mężczyźni, a za nimi na wozie
jechał pop i diak. Co jakiś czas pochód zatrzymywał się i pop czytał
którąś z ewangelii. W przypadku,
kiedy pogrzeb wyruszał z cerkwi,
wtedy szedł bezpośrednio na cmentarz. Na cmentarzu po modłach, pop
głosił homilię pogrzebową. Ciało z
trumną spuszczali do grobu i każdy z przybyłych na cmentarz sypał
garść ziemi na trumnę, na znak pożegnania, i odchodził na bok. Na
koniec wyznaczone osoby zasypywały grób. Kto chciał szedł do chaty
zmarłego, gdzie odbywała się stypa.
W naszej wsi były dwa stare cmentarze, na których niemal nigdy nie
chowano nieboszczyków. Były tam
groby i na nich krzyże, których nikt
nie znał i nie można było odczytać,
co tam było napisane. Kiedy we wsi
zdarzył się wypadek nagłej śmierci, np. ktoś zmarł na serce, ktoś się
utopił albo popełnił samobójstwo,
wtedy taki był chowany bez popa, i
za rowem, który był wykopany wokół cmentarza. Umarły wtedy leżał
na niepoświęconej ziemi, a nie na
cmentarzu wśród innych, poświęconych. Później dużo się zmieniło,
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kiedy stary diak poszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął młody,
energiczny diak – dyrygent W. Olijnik z wioski zwanej Turylcze. Jego
ojciec i szwagier byli diakami. On
od razu zaczął organizować chór
przy czytelni „Proświty”. Chór ten
później był najlepszy wśród chórów
z okolicznych wsi. Raz do roku w
„Wiejsiej Gromadzie” w Borszczowie organizowano pokaz osiągnięć
narodowych, i wtedy nasz chór,
pod dyrekcją W. Olejnika zdobywał wszystkie pierwsze miejsca.
Sam Olejnik, był bardzo zdolnym i energicznym dyrygentem.
Wiejskie

obyczaje

narodowe

Ubiór w nasze wsi należał do ubioru wiejskiego. Mężczyźni przeważnie nosili długie, białe koszule i
białe spodnie, wykonane z własnoręcznie tkanego płótna konopnego,
lub lnianego. Koszule noszono na
wierzchu spodni i podwiązywano
rzemykami lub pasami skórzanymi.
W niedzielę używano krajek kolorowych wykonanych z naturalnej
wełny. Porą zimową mężczyźni
nosili buty, koszule i spodnie z fabrycznych materiałów albo z sukna
swojej roboty. Na wierzch ubierali
kożuchy albo serdaki, a pod spód,
swojej roboty swetry, lub kamizelki. Te ostatnie, za moich czasów,
kupowano w sklepikach, w mieście.
Na głowę, zimową porą, nakładano
czapy z baranka, a latem słomiane
kapelusze. Te robiono z własnoręcznie plecionych warkoczyków
ze słomy. Aby kapelusz nie był
„goły”, wokół niego obmotywano kolorową włóczkę. Najczęściej
czarną na szerokość 3- 4 centymetrów. Kobiety również nosiły długie
koszule, z własnoręcznie tkanego
płótna. Na wierzch nakładały, przeważnie ciemnego koloru spódnice,
uszyte z materiału fabrycznego.
Na głowach nosiły, zawiązane do
tyłu, chusty ciemne, jasne i kolorowe. Wszystko zależało od wieku
kobiety. Zimą kobiety nosiły buty i
kożuchy, a pod spodem swetry lub
ciepłe bluzki. Na głowach miały
chustki, jak latem, a kiedy było bardzo zimno nakładały drugą i podwiązywały pod brodą. Na wierzch
nakładały grubą, ciepłą chustę.
Starsze kobiety, latem w niedzielę,
nosiły koszule z grubego płótna,
które były wyszywane na rękawach we wzory, przeważnie czarną
włóczką. Pomiędzy tymi czarnymi
wzorami były przeważnie kolorowe
wstawki, z włóczki lub nici. Letnią
porą w niedzielę kobiety najczęściej
nakładały lekkie kożuszki z krótkimi rękawami albo „lejbiki” pięknie
obszyte wzorami z kolorowych
skrawków sukna, lub kolorowymi
wstążeczkami, i często miały wyszywane wzory kolorową włóczką
i nićmi. Na głowach miały chustki
z wzorami małych kwiatów. Na
szyi nosiły korale, lub austriackie
srebrne monety z dziurką, przez
którą nawlekały je na sznurek lub
mocne nitki. Na nogi wzuwały
buty. Chłopcy – kawalerowie latem
nosili zwykle taką samą odzież jak
dorośli, ale bardziej kolorową. Za
moich czasów, w zwykły dzień,
nosili miejskie spodnie, a koszule
wpychali w spodnie. Na nogach
mieli trzewiki, a na zimę buty. Ciepłym latem, w gospodarstwie na
polu chodzili boso. Dopiero wieczorem, kiedy się przebierali, na
nogi nakładali trzewiki. To dotyczyło także dnia świątecznego. Na
głowę nakładali, kupiony w mieście
– kapelusz filcowy albo słomiany,
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koniecznie z otokiem z włóczki.
W niedzielę, chłopcy kawalerowie,
którzy nosili stylowy ubiór wiejski wyglądali bardziej kolorowo
niż w dzień powszedni. Ale, kiedy
jakiś chłopak ubierał długą koszulę z własnego płótna, na białe
spodnie, to ona musiała być pięknie wyszyta na torsie i na rękawach
i musiała mieć wyszytą ‘stójkę’.
Dół koszuli musiał być obszyty
czarną siateczką, aby się odcinała
od spodni. Nałożona koszula musiała być dokładnie złożona w fałdy na
plecach i tak przewiązana kolorową
krajką. Na nogi zakładał kawaler
trzewiki, dokładnie oczyszczone,
wypastowane i „wyglancowane”,
aby się świeciły. Już za moich młodych lat, w okresie przedwojennym – II światowej , bardzo wielu
chłopców nosili czerwone kożuszki
czapki z niebieskim, lub czerwonym denkiem, „galife” angielskiego
kroju, a także futerka szyte na zamówienie, na miarę. Odzież wtedy
bardzo się zmieniała, a szczególnie
odzież ludzi młodych, którzy się
zaczęli ubierać bardziej po miejsku, zatrzymując jedynie elementy
narodowościowe. Np. wyszywane
koszule, czapki z kolorowymi denkami, szyte w pracowniach ukraińskich inwalidów we Lwowie.
Kożuszki tam szyte, były bardzo
popularne. Odzież miejska zaczęła
sobie, coraz śmielej, torować drogę do wsi i wieś z dnia na dzień
zaczęła się ubierać po miejsku.
Dziewczęta na wsi były najbardziej kolorową grupą. I nie tylko
strojem, ale i urodą się wyróżniały.
Miały one w swoich szafach, lub
skrzyniach, stroje – koszule z bardzo delikatnych materiałów, pięknie wyszywane kolorowymi nićmi.
Miały też z grubego płótna. A te
były bogato wyszywane kolorową
włóczką. Dziewczęta latem chodziły bez nakrycia głowy, ładnie
uczesane z przedziałkiem na dwie
równe strony. Na czołach wieszały
kolorowe paciorki w formie wisiorków. A kiedy moda się zmieniła, zaczęły się czesać na bok. To
wtedy przedziałek na głowie był
nieco z boku. Zaczęły pojawiać
się grzywki z włosów. „Hergany”
były zamienione na czarne, aksamitne wstążki, które dodatkowo
były okraszane wyszytymi, kolorowymi wzorami i błyszczącymi
paciorkami. Opaski te wówczas
były bardzo popularne. Dziewczęta
nosiły wtedy, uszyte w fałdy, spódnice z materiałów fabrycznych.
A późniejszym czasie, kiedy istniały już organizacje „Łuh”, oparte
o nowe regulaminy (nowy statut),
spódnice były szyte z „szaljanu”
w kwiaty, a koszule z cienkiego płótna, które były wyszywane
ukraińskimi wzorami. Dziewczyny, przeważnie w niedzielę, nosiły
kamizelki z aksamitu, na których
były wyszywane fantazyjne wzory
i kwiaty. Do tego dochodziły fartuszki, dobrze dobrane kolorem, do
koloru spódnicy albo swojej roboty
zapaski. Na nogach, najpierw, nosiły latem trzewiki sznurowane z
wysokimi cholewkami i koniecznie z czarnej skórki. A zaraz przed
wojną, ubierały na nogi półbuciki, nazywane u nas „mesztami”.
Latem do pracy w polu, chodziły
dziewczyny boso, chyba, że praca
wymagała obucia, wtedy nakładały jakieś buty. Zimą dziewczęta
nosiły buty i ciemne spódnice. Na
górę nakładały watowaną, dłuższą
od linii bioder, tak zwaną „polkę”.
Kupowały tą część odzieży w mieście, w żydowskich kramikach lub

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
sklepie. Rzadko u nas dziewczęta
nosiły czerwone kożuchy. Za wyjątkiem lat, tuż przed wojną. Tak zwane „polki” były szyte z czarnego,
błyszczącego materiału. Nie miały
wyłogów ani kieszeni. Na głowę
zawiązywały ciepłe, grube chusty
wełniane. Pod spodem kożuszka
albo „polki” nakładały swetry. Nie
wiem, dlaczego, ale stroje naszych
panien wiejskich były bardziej jednolite dla wszystkich. Dziewczęta
z uboższych rodzin, lub bardzo
biednych, miały niemal jednakowy
strój, jak inne albo taki sam. Na wyróżnianie się dziewczyn w naszej
wsi wpływał nie jednakowy strój,
a ich uroda. I warto było popatrzeć
na te młode kobiety, kiedy ćwiczyły, a wszystkie były członkiniami
organizacji „Łuh”. Organizacji,
która powstała na bazie nowego
statutu pod przewodnictwem płk.
Daszkewicza. Dziewczęcy oddział
u nas, liczył 70 „łuhoczanek”. Prezentowały się wspaniale, a ubrane
w jednakowe stroje były, jak jedną
w jedną, i tak właśnie ćwiczyły.
Narodowe i polityczne życie wsi.
Działalność „Łuhu”
Mimo tego, że nasza wieś była jedynie małą cząstką wielkiej ojczyzny, to i tutaj wszystkie jednostki
bardziej ukształtowane i zaangażowane, poświęcały swój czas na
pracę ideologiczną, aby zaszczepić
na przyszłość młodszemu pokoleniu, ideę patriotyzmu narodowego. Za mojej młodości takim
miejscem oświecenia była czytelnia ‘Proświty”, gdzie gromadziły
się jednostki bardziej świadome.
Moje pokolenie wychowywało się
już na tradycjach naszych zmagań
o wolność. Starsi obywatele wśród
nas, byli świadkami albo uczestnikami takich zmagań, przed I wojną
światową. My, młode pokolenie
mogliśmy się wzorować na samych
uczestnikach, lub świadkach pamiętających chwalebne dni w naszej
historii. Wszystko to, umacniało
w nas miłość i patriotyzm do tego,
co było nam rodzime i ojczyźniane. W naszej wsi mieliśmy kilku
Strzelców Siczowych i bojowników UWO, którzy w tym czasie
przysporzyli nam dorobku narodowego i patriotycznego. A do tego,
dla chętnych było dość dużo wydań
„Czewonej Kaliny”, a później „Almanachów”. Dla mnie te sprawy
były świętością i fundamentalnymi
podwalinami w naszej późniejszej
działalności. Już od wczesnej młodości, kiedy byłem w szkole publicznej, bardzo mnie interesowały
wiadomości z życia strzeleckiego
oraz dzieje walk wyzwoleńczych
podczas wojny. Później, stopniowa aktywność w pracy kulturalnej
na rzecz wsi, dostęp do czasopism
i książek w czytelni „Proświty”, a
także dobór literatury w bibliotece,
wyrobiły we mnie chęć dążenia do
poznawania sedna sprawy narodowościowej. Każdy z nas przeżywał
jakieś rozterki, które wynikały ze
zmian w polityce. Przeżywaliśmy
wielki wstrząs, kiedy na polskich
szubienicach zawiśli dwaj działacze
OUN: Biłas i Danyłyszyn. To zdarzenie obudziło nie jedną „zaspaną”
duszę; i nie jedno życie skierowało
na nową drogę. Oczywiście analizowałem ten fakt jak umiałem, ale
to zdarzenie na mojej duszy pozostawiło wyraźny ślad, na cale życie.
Po tym zdarzeniu zaczęliśmy bardziej wnikliwie patrzeć na wszystko, co nas otaczało i co nas dotyczyło. Patrzyliśmy już innymi oczami.
W latach 30 tych, po śmierci J.

Piłsudskiego władze zaczęły być
bardziej represyjne. Równocześnie
dochodziły do nas wiadomości,
które świadczyły o tym, że nasze
ukraińskie „przedpole” wyraźnie
się uaktywnia w pracach politycznych. Co oczywiście miało wpływ i
na naszą wieś. Podobnie było w całej Galicji. Jednak później nastąpiły
pewne dramatyczne dla nas zmiany.
Przypominam sobie, że przyszedł
nakaz likwidacji organizacji „Łuh”
i „Siczy”, które działały na podstawie „ starych” regulaminów (statutów), ale były bardzo powszechne i
liczne w całej Galicji, a ukraińskie
narodowo- patriotyczne organizacje
zaczęły nabierać sił twórczych. Po
wprowadzeniu zakazu działalności gimnastyczno - pożarniczych
zespołów, w których rozwijała się
świadomość patriotyczna, powstała
próżnia. Pamiętam, że wśród działaczy naszej wsi wystąpił niepokój.
Koniecznym się stało, aby, jak to
mówią, użyć „ostatniej „deski ratunku i zorganizować odpowiednie kółka przy związku pod nazwą
„Ridna Szkoła”. Pod osłoną tych
kółek nasi „organizatorzy’ prowadzili cały czas robotę patriotyczno
– narodowościową. Aż wreszcie
pojawiła się wiadomość, że można
będzie organizować zespoły „Łuh”,
ale w oparciu o nowy regulamin
(statut), w którym pozwalano na
przysposobienie wojskowe i na
wychowanie fizyczne, czyli sport.
Oznaczało to, że ktoś z tych instytucji PW i WF, władz okupacyjnych, każdorazowo miałby prawo
wglądu do działalności „Łuhu”.
Oczywiście, że alternatywnie zachęcano nas do wstępowania do
organizacji „Kamieniarz”, ale nasi
działacze, propozycje te odrzucili, twierdząc, że ta organizacje jest
przesycona ideologią socjalistyczną i komunistyczną. Po wielu dyskusjach na „górze” postanowiono, że będzie organizacja „Łuh”
w oparciu o nowy statut. Nowy
„Łuh” powstał pod przewodnictwem pułkownika Daszkewycza
we Lwowie. Towarzystwo sportowe z nowym regulaminem „Łuhu”
powstało i w naszej wsi. Pod jego
„przykrywką” prowadzono w nim
prace, nie koniecznie statutowe.
Przez kilka lat działalności organizacji „Łuh” w naszej wsi,
nie pamiętam, aby ktokolwiek
z władz zwierzchnich ingerował w prace towarzystwa.
W szeregach „Łuhu” w naszej wsi
wychowało się wielu przywódców
i pracowników, którzy później
byli żołnierzami dywizji „Hałyczyna”, a także służyli w UPA.
Sam miałem szczęście być uczestnikiem „łuhowego” kursu w Borszczowie, na którym wykładali wyznaczeni, doświadczeni bojownicy
w walce o niepodległość, a także
działacze kierujący ruchem nacjonalistycznym. Wykłady dotyczyły
bardziej wiedzy niż sportu. Taki
jednomiesięczny kurs dał wszystkim uczestnikom to wszystko,
co później przydało się w życiu.
„Łuhy” zorganizowane w Galicji
wg nowych regulaminów odegrały
ogromną rolę. Przepisowo członkowie „Łuh” byli ubrani w stroje jednolite, typu wojskowego. Dowódcy
drużyn byli miejscowi. W powiecie
była administracja i dowódca powiatowy. Podlegali oni Czerwonej
Władzy, czyli zarządowi głównemu – „Wielkiemu Łuhowi”, którym
kierował płk R Daszkewycz. Polacy
prześladowali nas na każdym kroku!
Polskim władzom, na złość, organizowano na wsiach festyny, na któ-

rych członkowie „Łuhu” i „łuhowe” orkiestry odgrywały ogromną
rolę. Również powiatowe osiągnięcia „Łuhu”, a także krajowe, były
świadectwem i pokazem siły nacjonalistycznej Ukraińców. Podczas
kursu „łuhowego” w Borszczowie
nosiliśmy na mundurach odznaki
„Strzelców Siczowych”. Dla mnie
osobiście taka odznaka była wielkim wyróżnieniem i szczyciłem się
nią, kiedy była przypięta do błękitnego tła „Wistuna”. Oprócz mnie,
taką odznakę posiadał mój sąsiad
i zarazem przyjaciel M. Matłak,
współtowarzysz kursu w Borszczowie. Ten mój przyjaciel, całkowicie poświecił się pracy w „łuhu”.
Towarzystwo „Proświta”, Kooperatywa, „Łuhy”, ” Wiejski
Gospodarz”, „Ridna Szkoła” i
cerkiew - stanowiły siłę narodową
wsi. Po za tym, działalność naukowo- oświatowa, gospodarcza i ekonomiczna, instytucji powiatowych i
gromadzkich były na tak wysokim
poziomie, że byliśmy z tego bardzo
dumni. Osiągnięcia te ( w naszej
wsi) można było zawdzięczać takim ludziom jak: W. Kapusta, M.
Kapusta, M. Czerkas, P. Małynyk,
I. Kostećkyj, P. Galas, I. Galas, I.
Danyluk, I. Jóźwiak, W. Stećko,
H. Kałynczuk, I. Matłak. W. Olijnyk i wielu innych. Przy tej okazji
muszę wspomnieć o bezimiennych
studentach naszej wsi i studentach
„Ridnej Szkoły”, a także ukraińskiego gimnazjum w Czortkowie.
Przeważnie wszyscy wyżej wymienieni już nie żyją. Inni natomiast
byli wywiezieni na Syberię albo
rozstrzelani przez nazistów, a jeszcze inni, z bronią w ręku zginęli
w szeregach UPA, lub szeregach
wrogich armii, do których siłą zostali wcieleni. Ci, którzy przeszli
wszystkie stopnie piekła na ziemi,
a cudem zostali przy życiu i znaleźli się na cudzej ziemi, daleko od
rodzinnej wsi i przyjaciół, ci żyją.
Byli i tacy, którzy sprzeniewierzyli
się i poszli na współpracę do wroga, ci również zaginęli bez śladu.
Z tego wynika, że los, nie wszystkim wyznaczył ten sam kierunek
w życiu. Niewielu nas zostało, bez
różnicy, w jakim miejscu obecnie
się znajdujemy. Do tych ostatnich
i ja należę. Wypadki na „Zakarpaciu” nie mogły ujść naszej uwadze.
Wszyscy interesowaliśmy się tymi
wypadkami i wielu podążało „zielonymi ścieżkami”, aby wesprzeć
braci na „Zakarpaciu”. Relacje,
które docierały do „Proświty” i
do osób prywatnych, najczęściej
były z białymi plamami, czyli były
mocno ocenzurowane przez polską
cenzurę. Polska cenzura wprost
konfiskowała wszystkie podejrzane informacje, bo się bała, że w
Galicji może dojść do powstania
ukraińskiego. Ale mimo rozlanej
krwi i nowej porażki, naród nie
przestał wierzyć w zwycięstwo.
Świadczyło to, o naszej żywotności i gotowości do kolejnych prób
odbudowy naszych dążenie i do
urzeczywistnienia swojej woli.
Wrzesień 1939 roku. Pożegnanie
z Ukrainą.
Nastały takie czasy, jakich nikt się
nie spodziewał i nie mógł przewidzieć. Nawet w naszej wsi odczuwaliśmy, że spotkało nas coś
bardzo nieznanego. Ludzie różnie
„prorokowali’, ale tak naprawdę
nikt niczego nie wiedział i niczego
nie znał. Nawet, nie chciało się pracować. Mieszkańcy wsi nie bardzo
orientowali się w polityce świata, ale
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jakaś część - tych światlejszych jednostek - czytała prasę, słuchała radia, to też dzieliła się informacjami
z innymi. Późnym latem 1939roku
można było zauważyć, że władze
poczyniły pewne przygotowania.
Rozpoczęła się mobilizacja wojskowa wszystkich rezerwistów. Wielu
naszych chłopców – rezerwistów,
powołano do polskiego wojska.
Ludzie zaczęli mówić, że będzie
wojna pomiędzy Polska, a Niemcami. Aż pewnego dnia Niemcy
taką wojnę wypowiedziały oficjalnie. Mobilizacja nabrała rozpędu i
można było w Borszczowie spotkać
naszych chłopaków, których zgromadzono w koszarach, ale nie dano
im mundurów, ani broni. Polska
takich nie miała pod dostatkiem.
We wsi natomiast, częściowo, panowała panika, bo nikt nie wiedział,
kto będzie następnym? Ale tak wewnętrznie, to myśmy byli zadowoleni, że wreszcie skończy się panowanie Polski na naszych ziemiach.
Myśleliśmy, że Niemcy będą tacy
sami jak w I wojnie światowej. Była
akurat złota jesień i bogatsi gospodarze odczuwali brak rąk do pracy.
Z frontu zachodniego zaczęły napływać skąpe wieści, ale i tak myśmy im nie wierzyli, bo Polacy te
nowinki potrafili przeinaczyć, aby
nie dawać powodu do buntu lub
powstania. Wreszcie nadszedł dzień
17 września 1939 roku. Nadszedł
i przyniósł nigdy nie wybaczalne zdarzenie. Wiadomość ta nas
ogłuszyła. Jakby ktoś nas zdzielił
obuchem. Całą świadomą część
ukraińskiej ludności ogłuszyła.
Kiedy się obudziłem i poszedłem z
innymi, aby zobaczyć, co się dzieje? To zobaczyłem, że całe rzesze
uciekinierów szły przez naszą wieś
w kierunku Zaleszczyk i Rumunii.
Była niedziela i nikt z naszej wsi
nie szedł do cerkwi. Tu i ówdzie
widziało się, jak stają grupki ludzi
i coś ze sobą dyskutują. A kiedy
spotkałem kilku przyjaciół, to mi
powiedzieli, że Bolszewicy już od
wczoraj przeszli granicę z Polską
na Zbruczu, która nie miała żadnej
ochrony i idą na zachód. My, Ukraińcy, od naszych władz centralnych
otrzymaliśmy polecenie, aby po
wejściu Sowietów natychmiast we
wsi organizować milicję z ludzi
nam znanych i zaufanych, aby w
ten sposób uprzedzić wszelkie „szumowiny”, które z pewnością będą
się pchały do zagarnięcia władzy.
Nakazywano nam, aby również na
stanowiska służbowe powoływać
swoich ludzi, którym można zaufać, a którzy swoim działaniem
uprzedzą ludzi z naszych władz.
Gdzieś około godziny 10:00, a
może około 11:00 rano, zobaczyliśmy pierwszych Rosjan.
Polacy w tym czasie mówili, że
to właśnie Rosjanie przyszli z pomocą Polsce i wkrótce przepędzą
Niemców. Słyszałem, że w Borszczowie, Polacy oficjalnie witali dobrotliwą armię sowiecką, aby się
zaraz dowiedzieć, iż jest to armia
okupacyjna. Milicję organizowaliśmy naprędce i już na drugi dzień
powiadomiliśmy władze wojskowe o tym. Wadze wojskowe nie
zabraniały tego, a nawet powitały
z radością takie działanie. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że
wojsko miało taki nakaz, aby udawać przyjaciół, wyzwolicieli i robić
takie wrażenie, iż władza radziecka – ukraińska rzeczywiście nas
wyzwoliła spod jarzma polskiego.
Zorganizowana przez nas milicja
otrzymała broń, którą Bolszewicy
zarekwirowali polskim żołnierzom,
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lub zabrali z polskich magazynów
wojskowych. Ale, niedługo po
wyborach do Rady Najwyższej,
naszą milicję rozwiązano, a na jej
miejsce przyszli „swoi” – kwalifikowani milicjanci, którzy wiedzieli,
co mają robić i jak być skuteczni.
Zresztą w milicji zaczęli rządzić ludzie z NKWD. Ludzie ci zajmowali
różne stanowiska i funkcje. Wszystkie nasze instytucje i organizacje
zostały rozwiązane, zamknięte i nie
działały. Jakby ich nigdy nie było.
Teraz były one starym reliktem burżuazyjno- nacjonalistycznym, czyli
pańskim i wrogim dla władzy radzieckiej i dla narodu radzieckiego.
Pojawiły się nowe, bolszewickie
twory, które miały zastąpić stare,
zgniłe i burżuazyjne wymysły. Ludzie zaczęli chodzić jakby ogłuszeni i nie wiedzieli, co mają czynić,
za co się zabrać? W krótkim czasie
zaczęły się wywózki ludzi. „Czarny
Kruk” nocą nie mógł nadążyć ze
swoja pracą, czyli z wykonaniem
planu. Zazwyczaj rano ludzie dowiadywali się, że kogoś aresztowali i wywieźli w nieznanym kierunku. Ślad po takim znikał i nie
było wiadomo, co się z nim stało.
Rodziny chciały wiedzieć, dokąd
zabrano aresztowanego i gdzie aktualnie się znajduje? Ale na próżno.
Odpowiednie władze najczęściej
odpowiadały, że nie mają o tym
pojęcia i nie mają w tej sprawie nic
do powiedzenia. Po prostu nie wiedzą. Nastały takie czasy, że nikt nie
wiedział, czy doczeka jutrzejszego
dnia na wolności. Doczekałem się,
że w najbardziej demokratycznym
państwie w świecie, jestem uciekinierem”, który musi się ukrywać po
cudzych stodołach, sadach i polach
i to przed własnymi rówieśnikami,
którzy teraz byli na służbie nowej władzy, a którzy nawet chcieli
być lepsi od tej władzy. Tych z zza
Zbrucza. Wtedy nadszedł dla mnie
mój niezapomniany dzień w życiu,
kiedy musiałem pożegnać rodziców
i całą swoją rodzinę, moją wieś,
znajomych i poszedłem na swoje
kręte ścieżki życia. Na obczyznę.
PS. Teraz, kiedy jestem już starym
człowiekiem pragnąłbym przeżyć
to wszystko jeszcze raz, co przeżyłem w mojej wsi. Wspomnieć,
a przynajmniej opowiedzieć, o ludziach, którzy tam żyli i byli zdrową cząstką naszego narodu. Moja
rodzinna wieś, tak jak i inne wsie
lub miasta, naszej uciemiężonej
ziemi wydała nie mało patriotów:
synów i córek Ukrainy. Niech te
kilka moich skromnych słów będzie
wspomnieniem i podziękowaniem
za ich myśli i czyny oraz wysiłek.
Niech mi będzie wolno skłonić głowę przed ich światłymi cieniami, bo
myślę, że już niewielu z nas zostało,
którzy mogą to zrobić! Ten opis naszej wioski, jej zwyczajów i tradycji
poświęcam tym, którzy przyczynili
się, w jakikolwiek sposób, do rozwoju narodowego, ekonomicznego
i kulturalnego wsi zwanej Strzałkowce. Niechaj ich działanie i poświecenie nie znikną na zawsze.
Kanada, prowincja Ontario –
Tander Bay, 22.02 1986
P/w wspomnienia zostały opublikowane w „Wspomnienia Borszczowskie „-nr.3/1993 Muzeum
Krajoznawcze w Borszczowie
(Ukraina Zachodnia woj. Tarnopol).
Przełożył z j. ukraińskiego –
Mieczysław Walków - Szczecin
20.02.2021
Moje wyjaśnienia i uwagi do tekstu.
Wspomnienia Wasyla Skoropada

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA
na szczęście napisane są językiem
prostym, nie bardzo zawiłym i
dlatego ja, po ogromnej przerwie
wynoszącej ponad trzy czwarte
wieku (77 lat), w czasie, którym
nie czytałem, nie rozmawiałem,
ani też nie słuchałem języka ukraińskiego, za wyjątkiem kilku dni,
kiedy byłem na krótkotrwałych
wyjazdach na dawne ziemie polskie, zdołałem jakoś przełożyć treść
wspomnień na język polski. Z tego
by wynikało, że w latach dziecięcych dość dobrze opanowałem język ukraiński, bo do 11 roku życia
mieszkałem między Ukraińcami
(wtedy Rusinami). Rozmawiałem
z moimi kolegami niemal od urodzenia i przez okres czterech lat
uczyłem się tego języka w szkole.
Podjąłem się tłumaczenia tekstu,
bo chciałem sprawdzić, czy jeszcze
cokolwiek pamiętam. Okazało się,
że za wyjątkiem niektórych słów
daję sobie radę. Aby zachować stan
emocjonalny W. Skoropada piszącego wspomnienia, starałem się niemal wierne tłumaczyć każde słowo.
Starałem się również zachować:
konstrukcję zdań, układ porządkowy zdarzeń itp. Z mojej analizy
dat wynika, że Autor pisał wspomnienia w wieku około 70 lat. Z ich
treści można wyczytać wielką ilość
ciekawych zdarzeń, które opisują
nie tylko ludzi i ich codzienne życie,
ale atmosferę polityczną w II-RP,
dążenia nacjonalizmu ukraińskiego
przy współpracy z klerem unickim
do uzyskania swojej państwowości
- wolnej Ukrainy. Przy czym korzystano z całkowitego zaniedbania
władz Polski, albo z tego, że na Kresach Polacy stanowili mniejszość i
nie byli pod parasolem Władz Centralnych, albo jedno i drugie. A do
tego z tego, że My sami nie potrafiliśmy dbać o swoją tożsamość?
Tak się składa, że Autor wspomnień
miał tego samego dyrektora szkoły
powszechnej, co ja. Tylko w innym
czasie. Autor w latach 30 tych, a ja
w 1944 i 1945, ubiegłego wieku.
W. Skoropad nazywa Go polskim
szowinistą, a ja powiem, że był to
człowiek nerwowy i nie panował
nad emocjami. W nas Polaków, na
Jego lekcjach, kiedy nie uważaliśmy rzucał kredą, globusem. Zdarzyło się raz, że rzucił dzwonkiem.
Patriotyczny stan ducha piszącego
wspomnienia mnie osobiście zdumiewa. Autor mnie, jako Polaka
obraża. Obraża, bo jestem naocznym świadkiem zbrodni, jakiej dokonywali Jego pobratymcy. Zdumiewa, bo W. Skoropad osobiście
nie uczestniczył w tych zbrodniach
UPA, - w tym czasie służył w Armii Czerwonej, ale później znalazł
się w wolnym kraju, w Kanadzie,
gdzie przy dobrej woli mógł, jako
katolik (innego obrządku), dokładnie przeanalizować, to, co jest
dobrem, a co jest złem. Co było
dobrem w wolnej Polsce, w której
mógł się uczyć, pracować i być na
ogół zadowolonym człowiekiem.
W swojej wsi Strzałkowce nie miał
gorzej od jego sąsiadów Polaków.
Nawet Polacy, którzy nie mieli pieniędzy nie mogli zdobywać wiedzy.
Nawet Polacy – biedni – byli nadal
biednymi i nikt się nimi nie przejmował. I tam w Kanadzie, mógł
Autor wspomnień analizować to,
co było potwornością czynów UPA,
które absolutnie nie pasowały do
nakazów religijnych. Przypominam, tej samej religii, tego samego
Boga, do którego się modlimy obaj.
Nie uczynił tego i nadal jego emocje oscylują wokół bardzo złego
nacjonalizmu ukraińskiego, który

dzisiaj winien błagać o przebaczenie za zbrodnie na niewinnych
dzieciach, kobietach i osobach starszych. I szukać drogi do pojednania.
I gdybym miał dyskutować z treścią tych wspomnień w tych miejscach, które aż krzyczą, to posłużę
się wypowiedziami Pana Władysława Tokarczyka, który we
wspomnieniu o Głęboczku – wsi
po północnej stronie Borszczowa
(Strzałkowce leżą po południowej)
napisał: Cytuję w skrótach. (…) …
na środku wsi całe gniazdo cegłowych domów pod blachą. Dla obcego człowieka to ładnie wygląda,
ale dla nas Głęboczan to czyrak na
nosie, jak gniazdo żmij, wykarmione na naszej piersi. Jest to ukraiński
dim ( Dom Ludowy), zaochronka taj
„ridna szkoła”. Wybudowało się to
„pid polskiem jarzmom, pid hnitom
panskeij niewoli” (…) Niezadowoleni wiecznie Rusini. Zapytacie, dlaczego? Dlatego, że oni już na świat
przyszli niezadowoleni. (…) czemu?
(…) ten szatański naród zawsze szuka zwady i zdrady. Bo każdy naród
ma pewne zdolności i upodobania
np. Włosi do malarstwa i sztuki,
Francuzi do mody i elegancji, Polacy do bałaganu, a nasi kochani
Ukraińcy do noża, ognia i rabunku (…) Za nieboszczki Austrii było
tego mniej, ale za Polski nienawiść
Rusinów, którzy przechrzcili się
na Ukraińców, nie miała granic.
Bywały zatargi o wszystko..(…) A
zwracając się do polskich władz
przedwojennych pisze, cytuję: Widzieliście, że Ukraińcy czyhają na
zgubę Polaków, że korzystają z dobroci i łagodności serca, a na każdym kroku wyrządzają krzywdę polskiej ludności(…) Coście uczynili,
jakich środków użyliście, by zabezpieczyć ludność polską przed okrucieństwem tego domowego wroga?(…) Patrzyliście przez palce, a
nawet czasem dawaliście im krzyże
zasługi. Za co? Chyba za to, że was
dobrze okłamywać umieli(…) I co
mamy wam powiedzieć(…)
I tutaj wymienia wszystkie Stany
I- RP i jednocześnie zaprasza do
oglądania krwawego obrazu wsi
Głęboczek cytuję (…)
Wy wszyscy chodźcie ze mną tam,
hen na rogatki, a ja wam pokażę
owoce waszej polityki. Stójcie i
patrzcie! Wytrzeszczajcie swe tłuszczem zarośnięte oczy i patrzcie, do
czego doprowadziła wasza głupia
gospodarka(…) To jest wasze bagatelizowanie naszych próśb i naszych
błagań panowie minionej – władzy
RP(…) Stańcie tu i patrzcie na Głęboczek(…) Coście tak strasznego
zobaczyli, że wasze twarze oblekły
się trupią bladością?(…) Piekło się
przed wami otwarło? Tak, to jest
piekło na ziemi(…) Matka ziemia
leży pod śniegiem skowana kajdanem (kajdanami – MW) mrozu, a
nad Głęboczkiem wielkie morze płomieni. Kłęby dymu rwane wiatrem
sieją się po polach, a chmury iskier
buchają pod ciemne niebo. Ryk
bydła, rżenie koni, ujadanie psów
miesza się z jękiem mordowanych
ludzi. Czy wiecie, co się dzieje? To
wschodzi ziarno posiane ręka księdza Kaznowskiego!(kościoła unickiego – MW) To są żniwa krwawe,
na które czekali Remedy, Tomkowydy, Haładybordy(…) Płonie ludzki
dobytek. Idą z dymem chaty, komory
i stodoły, ginie w ogniu praca gromadzona rękami całych pokoleń.
Ludzie obłąkani ze strachu uciekają
półnago, boso po śniegu w pola, w
lasy, gdzie ich oczy poniosą. O nic

nie dbają, wszystko dla nich stracone. Ratują tylko rzecz najcenniejszą
daną człowiekowi przez Boga- życie. A we wsi odbywa się taniec
śmierci. Nasi bracia po Chrystusie(…) wczorajsi sąsiady (sąsiedzi
– MW), kumy i swaty, teście i szwagry (szwagrowie – MW) – a dzisiejsi katy i mordercy, podpalacze i
„rizuny”. Razem ze swoimi synami
i córkami mordują, rżną i podpalają. Pławią się we krwi niewinnych
kobiet i dzieci, we krwi, z którą setki
lat byli spokrewnieni. Zapomnieli
o swoich przywilejach w Rzeczypospolitej(…) Wylazła z ich duszy
rogata bestia, tak długo przyczajona (…) teraz zbryzgana krwią
wrzeszczy „Sława Ukraini, Sława
Banderii, Na pohybel Lachom”(…)
Oto podziękowanie wam panowie wojewodowie i ministrowie za
„Narodnu Tarhowlu”, za „Centrosojuzy”, za „Czeteli Proświty”, za
„Ridni Szkoły”(…) Koniec cytatów.
W Głęboczku w tę zimową noc
zamordowano ponad 190 osób.
Dodam od siebie, że wcześniej,
jesienią 1944 roku zamordowano
mojego wujka Dominika Kwiczaka i dziesięciu innych mężczyzn,
a w 1942 r. jego młodszego brata
Mateusza Kwiczaka. I to rodziło
rozłam w jednym kraju, bo wszyscy
byliśmy obywatelami jednej Polski. We wspomnieniu Autor pisze,
że wykonanie śmierci na Biłasie i
Danyłyszynie wyryło w jego duszy
głęboką ranę. Wszyscy (Ukraińcy)
zaczęli inaczej patrzeć na to, co się
wokół nich dzieje. Po prostu innymi
oczami. Utwierdzali się w tym, że
ta Polska to przecież okupant (tak
należy odczytać intencje Autora, bo
tak nazywa Polskę). Z nim należy
jedynie walczyć. A przy tym żądać,
żądać… Zapomniał powiedzieć, że
w tym czasie terrorystyczne podziemie w postaci UWO dokonuje
wielu morderstw ludzi: jak ministra Pierackiego, Stanisława Sobińskiego – kuratora szkolnego, Iwana Babija- dyrektora gimnazjum
ukraińskiego we Lwowie, Sadira
Twerdochliba - poetę ukraińskiego,
Emila Ciechowskiego – podkomisarza policji i innych. W latach
1922- 1924 spalono 2300 stogów
zboża, budynków folwarcznych na
Podolu, w tym i pow. Borszczowskim. Np. w 1931 odnotowano 43
akcje sabotażowe, a były to pobicia,
zabójstwa, podpalenia, napady na
konwoje pocztowe, akcje grożące
bezpieczeństwu pasażerów PKP itp.
Zapomniał napisać, że Wasyl Biłas
i jego wujek Danyłyszyn – członkowie organizacji terrorystycznej
UWO ponieśli karę wydaną przez
sąd, niezależny sąd składający się
również z Ukraińców. A ponieśli
ją za rozbój i napady na konwoje
pocztowe oraz za zabójstwo Tadeusza Hołówki, pro-ukraińskiego polityka, wiceprezesa BBWR,
współpracownika Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
W tym czasie, o którym pisze wspomnienia Autor podziemie nacjonalistów ukraińskich dokonuje szereg
napadów na polskie czytelnie – bije,
niszczy i morduje. Na zakończenie
moich uwag dodam, że jestem naocznym świadkiem, z jaką „atencją” wczorajsi mordercy (a przed
tym sąsiedzi) odnosili się szczątków
ofiar. ”Był dzień 13 luty 1944. Od
strony Szlachty w Łanowcach nadjechała fura. Taka, jaką się woziło
obornik (gnój) na pola. Furą powoził znany mi wówczas Ukrainiec,
popijał wódkę z butelki. Między
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deskami tego „uroczystego wozu”
zobaczyłem zwęglone szczątki
ludzkie. Poznałem po tym, bo miały one szeroko otwarte usta, jakby
niemo wołały o pomstę do Boga,
miały spalone, zaciśnięte dłonie,
jakby wygrażały mordercom. Były
niedbale przykryte słomą. Byłem
dzieckiem (11lat), stałem za bramą
na własnym podwórku (Szulhanówka Duża) i nie mogłem być widoczny, ale ja widziałem wszystko
i wszystko słyszałem. Od strony
cmentarza nadszedł człowiek. Nie
był mi znany. Zatrzymał woźnicę
tuż przy naszej bramie i zapytał po
ukraińsku: Co wieziesz? A woźnica tylko skinął niedbale głową do
tyłu – powiedział: Nie widzisz, że
padlinę - „sterwo - się wyraził”?
Zrzuć tą padlinę obok tej jamy na
cmentarzu, my to zakopiemy - padła
odpowiedź tego, który nadszedł”.
Wtedy w Łanowcach na Szlachcie
UPA zamordowała 83 osoby ( podaję za Internetem, my wówczas
wiedzieliśmy tylko o 78 ofiarach).
Oprócz ludzi starszych zginęło
wielu moich kolegów. Józka Adamowskiego zabito siekierą, dwoje
dzieci o nazwisku Skórscy najpierw
okaleczono, obcięto im języki i
wydłubano oczy, a później obcięto
igłowy siekierą. Inne dzieci spaliły
się żywcem, albo ugotowały w piwniczkach pod płonącymi chatami.
Tego nigdy się nie zapomina…
W powiecie Borszczów ukraińscy
nacjonaliści zamordowali 2985
osób, spalili ponad 3000 domów
i wypędzili z ich własnych gospodarstw 14991 osób ( źródła Intern.)
We wsi Strzałkowce – wsi Wasyla Skoropada – autora wspomnień zamordowano 23 osoby.
Cytaty zawarte w treści pochodzą z:
Władysław Tokarczyk – Wspomnienie – Ziemia Podolska- Głęboczek w latach 20 – stych i 30 –
stych XX wieku. Ku wspomnieniu
tym co odeszli, Ku pokrzepieniu
tym co zostali.
Słowo od redakcji:
Zdecydowaliśmy się zaprezentować
p/w wspomnienia głównie dlatego,
że oddają koloryt tamtego czasu
i miejsca. Mimo, że jest to subiektywny obraz zaprezentowany przez
ukraińskiego autora, to jednak
czytelnik może wyrobić sobie własne zdanie o warunkach w jakich
wychowywali się młodzi Ukraińcy
(Rusini) w czasach II RP. Wśród bogatych opisów dnia powszedniego,
zwyczajów i tradycji, autor zamieścił obraz rodzącego się nacjonalizmu i fałszywego pojęcia Ukrainy,
która de facto jako państwo nigdy
nie istniała. Określenie Ukraina dotyczyło nazwy geograficznej. Zastanawiające jest, że nic nie wspomina
o czasach kiedy był „przymusowo”
wcielony do Armii Czerwonej i jednocześnie nie wyjaśnia jak trafił
do Kanady „ jako jeden z niewielu
szczęśliwców”? Twierdzi również,
że nic nie wiedział co się działo w
jego wsi, całą niemiecką okupację
był żołnierzem A. Cz. Jednak we
wspomnieniach napisał:
„W szeregach „Łuhu” w naszej
wsi wychowało się wielu przywódców i pracowników, którzy
później byli żołnierzami dywizji
„Hałyczyna”, a także służyli w
UPA”. Można zatem przyjąć za
pewnik , że pominięty okres z życiorysu autora nie spodobał by się
zarówno kombatantom A.Cz. jak i
tym co byli w UPA.
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PROFESOR EUGENIUSZ ROMER ( 1871 - 1954)
Aleksander Szumański
(1895), geologię u prof. Richthofera i meteorologię u prof. Betzolta w Berlinie, tam też półroczną
praktykę w Państw. Instytucie
Meteorologicznym pod kierunkiem Assmanna i Bersona. Habilituje się w roku 1899 we Lwowie
i będąc już profesorem UJK decyduje się zostać ponownie uczniem
pracując przez z górą pół roku
pod kierunkiem takiego mistrza
w tektonice i morfologii jak prof.
Lugeon w Lozannie.
W roku 1899 wstępuje w związek
małżeński z Jadwigą Rossknecht,
córką współzałożyciela i dyrektora browaru w Okocimiu. Z tego
małżeństwa urodziło się dwóch
synów - Witold (1900-1967) od
1946 roku profesor Politechniki
Wrocławskiej i Edmund (19041988), po II wojnie światowej
profesor Politechniki Śląskiej.
Państwo Romerowie osiadają na
stałe we Lwowie i cale swoje życie od tej pory wiążą z tym miastem.

Eugeniusz Romer urodził się 3
lutego 1871 roku we Lwowie.
Zarówno ojciec jak i matka pochodzili ze starych rodzin szlacheckich. Rodzina ojca, gęsto
rozsiana na Podkarpaciu aż po
Sanockie, była tam osiadła co
najmniej od końca XV w. Nigdy nie wybijała się majątkiem
ani znaczeniem politycznym,
jednak znaczne i pełne starych
książek biblioteki mieszczące
się w ich siedzibach świadczyły
o intelektualizmie rodu Romerów. Adam Romer (+1616) był
komentatorem mów Cycerona,
profesorem Uniwersytetu Ja
giellońskiego, stryjeczny dziad
Aleksander był historykiem i
założył bibliotekę w Zabełziu,
a jego bratanek Gustaw był jakiś czas docentem uniwersytetu
monachijskiego. Nota bene najstarszy polski pomnik grobowy
Krakowa, a jest to pomnik Stanisława Romera, znajdujący się
w kościele Św. Krzyża, wyklucza wszelkie wątpliwości co do
staropolskości tej rodziny.
Dziad Eugeniusza Romera
Henryk, powstaniec r. 1831
nie wytrzymał represji, stracił
dziedziczną wieś, zubożał, i po
niespokojnej tułaczce osiadł
w Wieliczce, gdzie zmarł w
1873 roku. Ojciec Eugeniusza
- Edmund, dzięki poparciu i
protekcji dostał się, jako dziesięcioletni chłopiec, do Teresianum, ekskluzywnej szkoły pod
Wiedniem, założonej przez cesarzową Marię Teresę w 1746 r.
kształcącą szlachecką młodzież
do państwowej służby administracyjnej, spełniającą tę samą
rolę co akademie wojskowe w
odniesieniu do armii. Po ukończeniu tej szkoły został odkomenderowany w roku 1867 do
służby w lwowskim namiest-

nictwie, od roku 1873 pracował
w Rzeszowie, a od 1879 był zastępcą starosty w Krośnie; dość
wcześnie przeszedł w stan spoczynku, umarł w 1895 roku.
Matka Eugeniusza Romera Irena
z domu Kortyellyessy de Asguth
pochodziła ze średniozamożnej
szlachty węgierskiej z rumuńsko-serbskiego obszaru na południowym-wschodzie Austro-Węgier,
ale w rodzie tym była domieszka krwi serbskiej, chorwackiej,
a nawet latyno-weneckiej. Gdy
studiujemy biografię Eugeniusza
Romera i jego brata Jana, po I
wojnie światowej generała Wojsk
Polskich, zadziwia nas głęboki
polski patriotyzm cechujący życie
obu braci od wczesnego dzieciństwa, tym bardziej, że ani ojciec,
który w Teresianum został zgermanizowany, ani Matka nie posługiwali się w domu, w okresie
dzieciństwa Eugeniusza i Jana,
językiem polskim. Językiem używanym w domu był francuski i
niemiecki. Być może stąd wywodzi się tolerancja narodowościowa E. Romera.
Eugeniusz Romer otrzymał świadectwo dojrzałości gimnazjum
klasycznego w Nowym Sączu w
roku 1889. Studia uniwersyteckie
w zakresie historii, geologii, geografii, meteorologii odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Halle n/S, i we Lwowie,
gdzie obronił doktorat z filozofii
(1894), a następnie zdał bardzo
trudny egzamin nauczycielski
(1895), na wyraźne życzenie ojca,
który uważał, że tylko zdanie tego
egzaminu i zdobycie uprawnień
profesora gimnazjalnego gwarantuje stałą posadę i emeryturę.
Studia dodatkowe odbył w Wiedniu: glacjologię u prof. Pencka

Podczas wczesnych lat swojej
pracy odbył prof. E. Romer szereg podroży badawczych, poświęconych przede wszystkim
problemom rzeźby lodowcowej
w Alpach, Pirenejach, Walii,
Norwegii, w Górach Skalistych
Kanady i Alaski. Zawsze jednak
zainteresowany metodyką badań
i dydaktyką odwiedził podczas
tych podróży znane ośrodki uniwersyteckie w Paryżu (Sorbona),
Lyonie, Bordeaux, Montpellier,
Strassburgu, Cambridge, Oxfordzie, Londynie, Pradze, Belgradzie, Zagrzebiu, Tokio, w USA Harvard Univ., New Haven, Princetown i nowojorskie Columbia
University.
Główną dziedziną zainteresowań prof. E. Romera opartą na
gruntownej i bardzo rozległej
wiedzy w wymienionych dziedzinach, była kartografia, którą
zajął się już w końcu ub. stulecia, zdobywając sobie imię w tej
dziedzinie szeregiem prac krytycznych z zakresu kartografii.
Przystępując do pracy nad atlasem szkolnym w roku 1904, stał
się kartografem w całym tego
słowa znaczeniu. Po latach napisze o nim prof. Jahn: „ - był
rasowym kartografem, miał
wyczu
cie szerokiej przestrzeni
geograficznej, był geografem
globu.”
Podstawy naukowe i techniczne
kartografii zdobył prof. Romer
przede wszystkim w potężnym i
sławnym wówczas austriackim
Mil. Geogr. Institut w Wiedniu
w latach 1904-1908 podczas
druku 10 hipsometrycznych
map, które złożyły się na pierwsze wydanie „Małego Atlasu
Geograficznego” (1908). Była to
wielka rewelacja w kartografii
(izohipsy w różnych kolorach),
a jednocześnie była pierwszą
hipsometryczną syntezą kuli
ziemskiej, opracowaną w jednolitej projekcji, która otwo-

rzyła profesorowi wszystkie
drogi, a jego imię stało się szeroko znane.
Dzięki zdobytej popularności,
w 1910 roku prof. Romer zostaje zaproszony do uczestnictwa
w wielkiej wyprawie badawczej
z grupą pracowników Uniwersytetu Lwowskiego w góry Sichote-Aliń we wschodniej Syberii. Stało się to okazją do dalszej
podróży
geograficzno-krajoznawczej dokoła Azji. Wyprawa objęła również Japonię,
Chiny, Indie, Himalaje i Cejlon. Obserwacje geograficzne,
morfologiczne, klimatologiczne
dokonane podczas tej wielkiej
podróży służyły za temat do
licznych artykułów, odczytów i
spotkań.
Podczas dalszej działalności
kartograficznej prof Romer
poszerzał swój światowy rozgłos licznymi publikacjami
kartograficznymi
począwszy
od wspomnianego atlasu hipsometrycznego, poprzez „Polski
atlas statystyczny i geograficz
ny” (1916), a skończywszy na
z górą 250 mapach i atlasach,
wydanych w latach 1921-1939
przez założony przez niego we
Lwowie Instytut Kartograficzny. Bibliografia prac prof. Romera obejmuje ponad 400 pozycji.
Prof. Romer to przede wszystkim uczony, ale również -pedagog. Tak pisze o początkach
swojej pracy dydaktycznej
jako młody nauczyciel: „Jako
nauczyciel postawiłem sobie za
cel nie tyle wpajać pozytywną wiedzę geograficzną moim

uczniom, ile przez ożywioną
zbiorową dyskusję budzić w
nich pojęcia z zakresu świata zewnętrznego. Chciałem, by zdawali sobie sprawę z drogi, która
od powstawania pojęć wiedzie,
ze sposobów, które pojęciom
nadają większą precyzję, przy
ciągłym apelowaniu do zdrowego, chłopskiego rozsądku. Co
to była za rozkosz, gdy młode,
przesądem zdobytej już wiedzy
nie zepsute umysły wprowadzałem elementarnym czytaniem
mapy w dyskusję problemów
z życia gór, rzek, morza, krajobrazu, człowieka, państwa!
Postawiwszy sobie jako cel
naczelny nauczania geografii
w szkole średniej umiejętność
czytania mapy, uważałem, że
sprawdzianem osiągnięcia celu
będzie nie tyle wiedza, ile uzyskanie instrumentu, który powinien przez całe życie służyć
do rozszerzania i pogłębiania
tej wiedzy”.
Prof. Romer zawsze stronił od
polityki, gdyż jak pisał:
„straciłem wiarę, że w polityce
rzeczowe rozstrzygają względy”.
Jeszcze dobitniej wyraził swój
pogląd na politykę w odpowiedzi prof Stanisławowi Grabskiemu, głównej postaci ze strony polskiej na pertraktacjach
w Rydze w 1920 roku, gdy ten
zwierzył się jemu ze swego zamiaru powrotu do nauki: „Panie kolego, nie wierzę, że wróci Pan do nauki, gdyż polityka
psuje dobre obyczaje i z prawdą się zawsze kłóci, z polityki
do czystej nauki nie ma powrotu, bo nauka to poszukiwanie
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prawdy!”.
Mimo tego poglądu wiedza i
pozycja Profesora Romera angażowały go wielokrotnie do
uczestniczenia w gremiach,
które decydowały o ważkich
dla Polski sprawach. Podczas
I wojny światowej, gdy w roku
1916 było oczywistym, że zbliża się czas odrodzenia państwa
polskiego prof. E. Romer przebywając w Wiedniu przystępuje
do opracowania wielkiego atlasu geograficzno-statystycznego,
przedstawiającego obraz całej
Polski pod każdym względem:
fizjograficznym,
narodowościowym, gospodarczym i kulturalnym. Chodziło bowiem o
podstawowe zagadnienie zupełnie pomijane dotychczas przez
świat, a tym bardziej zaborców:
dokąd sięgają Polacy, gdzie są
w większości, na jakim obszarze są rozsiani, a na jakim wyraźnie zostali zepchnięci, gdzie
są dużą, dominującą siłą kulturalną, gospodarczą, organizacyjną. Jakie stąd mogą wynikać
granice Polski, jakie jest jej położenie geograficzne, więzy komunikacyjne, hydrograficzne,
gdzie znajdują się żywotne dla
przyszłego państwa polskiego
zasoby mineralne? Na tle atlasu
zarysował się obszar przyszłej
Polski!
Atlas miał ogromne znaczenie dla przyszłych pertraktacji
pokojowych, wszak państwo
polskie nie istniało od przeszło
stu lat, a informacje o Polsce i
Polakach dochodziły jedynie ze
źródeł państw zaborczych. Źródła te konsekwentnie umniejszały wszelkie wartości narodu
polskiego, a zwłaszcza etniczny
zasięg i znaczenie Polaków w
zaborach.
Ta, nadzwyczaj ważna działalność prof. Romera spowoowała,
że uczestniczył on jako członek
delegacji polskiej przy ustalaniu zachodniej granicy Polski
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w traktacie wersalskim - upoważniony przez szefa delegacji
Romana Dmowskiego referował sprawę polską premierowi
Francji Clemenesceau, który
miał bronić polskiego punktu
widzenia przy pertraktacjach
traktatu wersalskiego, odegrał istotną rolę w uzgadnianiu
szczegółów
topograficznych
przy ustalaniu granicy wschodniej na konferencji w Rydze, po
zakończeniu wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku.
Profesor Romer miał w całym
tego słowa znaczeniu poglądy
demokratyczne. Polski patriotyzm Romera nigdy nie był
zasklepiony w ramach jakiejkolwiek elitarnej klasy. Przeciwnie, buntował się przeciw
„wysoko urodzonym”. Ze swoim pochodzeniem szlacheckim
kojarzył obowiązki, a nie przywileje, szacunek dla innych wynikał z ich osobistej wartości, a
nigdy z pochodzenia, Od tych
„wysoko urodzonych” wymagał
znacznie więcej.
Jego poglądy nie zgadzały się
z poglądami marszałka Piłsudskiego. Nieraz mówił z dezaprobatą o jego tendencjach autokratycznych, o niedostępności
dla argumentów swobodnej
dyskusji, o upartym trwaniu
przy własnej koncepcji. Był
wielkim przeciwnikiem wyprawy na Kijów, mając duże
wątpliwości, czy po tylu latach
niewoli takie imperialne pociągnięcia są dia Polski pożyteczne. Uważał, że trzeba przede
wszystkim zająć się odbudową
gospodarki i przemysłu.
Charakteryzując sylwetkę Profesora oddajmy głos jednemu
z jego wychowanków, profesorowi Janowi Ernstowi, który
studiował u niego w końcu lat
20-tych: „Dyrektorem Instytutu Geografii był prof. E. Romer,
wielki uczony i świetny, kochany przez studentów pedagog.

Należał jeszcze do tej generacji
geografów, którzy obejmowali
umysłem cały zakres nauki i w
każdej dziedzinie geografii pozostawili cenny swój wkład. Romera jako pedagoga cechował
przede wszystkim entuzjazm
dla poruszanych i wykładanych
problemów, którymi potrafił
„zarazić” słuchaczy. Dotyczyło
to wykładów, do których czasem nawet się nie przygotowywał, ale i częstych spotkań z
pracownikami Instytutu. Codziennie o 11-ej rano była tak
zwana „herbatka”, na którą
oprócz pracowników przychodzili także uczniowie. Romer
poruszał wówczas temat, który
przyszedł mu właśnie w tym
momencie na myśl i przykuwał
uwagę wszystkich pełnymi sugestywności słowami. Serdeczność, zapał i humor Romera
stwarzały w jego naukowym
otoczeniu, w Instytucie szczególną atmosferę wzajemnej bliskości i przyjaźni. Tworzyła się
niema! rodzina geograficzna,
pełna wdzięczności i kultu dla
swego Profesora, które przetrwały przez wiele lat.”
Pozwolę sobie również przytoczyć fragmenty wspomnień
prof. A. Jahna („Z Kleparowa
w świat szeroki”) dotyczące
E. Romera: „Ponad wszystkimi jaśniała gwiazda Eugeniu
sza Romera. To właśnie on był
tym, który na drzwiach uni
wersyteckiego Instytutu Geograficznego umieścił napis:
„Profesor geografii”, co miało
swój szczególny wyraz, ozna
czało osobę i instytucję.”, i w
innym miejscu; „Ten wybitny
człowiek, o niepohamowanej
energii działania i ambicji, jak
gdyby nie mieścił się swoim
formatem w rozpiętości życia
uniwersyteckiego”, (dotyczyło to wcześniejszego przejścia
Romera na emeryturę), i dalej:
„...miał jakiś szczególny, wręcz
magiczny, wpływ na ludzi. Ten
krępy, średniego wzrostu człowiek, z wydatnym nosem i bystro patrzącymi oczami, był
czymś stale zaaferowany, niespokojny, niecierpliwy, kapryśny.” ...”Mówił wiele, trafiał
w sedno rzeczy, lecz wszystko
jakby przesiewał przez sito własnych odczuć i wyobrażeń...”
„Romer ponad nauką stawiał
sprawy społeczne, sprawy narodu i państwa. Był patriotą wielkiego formatu.” ...”Całą swoją
wiedzę geograficzną oddawał
społeczeństwu.”
I jeszcze inny obraz profesora
Romera zaczerpnięty z książki
jego syna Edmunda pt. „Geograf trzech epok”:
„Jego uroda, temperament i
intelekt tworzą zachwycającą
i wyjątkowo pociągającą postać. Chyba nie ma studentki,
która by się w nim nie podkochiwała, a niewiele jest kobiet,
które by mu nie ugiegły. A co
najdziwniejsze, profesor żadnej studentki i chyba żadnej
kobiety, poza żoną nie tknął.
Wiem o tym na pewno, tego
nie da się ukryć, za wiele młodych, pragnących oczu patrzy i

obserwuje. Jego żona, budząca
taki szacunek swym umiarem
i godnością, jest równocześnie
przedmiotem zazdrości wielu
spośród nas. Czasem dziwimy
się, że taka spokojna, pozornie
szara osoba może żyć z taką burzą. Tak widocznie miało być i
zapewne tak jest dobrze.”
W roku 1929 Eugeniusz Romer,
w sile wieku, mając dopiero 58
lat przechodzi, jako profesor
Uniwersytetu Lwowskiego, na
przedwczesną emeryturę, koncentrując się na pracy w Książnicy Atlas, spółce akcyjnej,
założonej z jego inicjatywy we
Lwowie w roku 1916, której był
poważnym akcjonariuszem i
wieloletnim przewodniczącym.
W książnicy Atlas drukowano
mapy i atlasy głównie według
koncepcji Romera. Po wojnie
Książnica Atlas wznowiła swoją działalność we Wrocławiu,
przekształcona w latach późniejszych przez władze w istniejące do dzisiaj Państwowe
Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych im. E. Romera. Do wybuchu II wojny
światowej prof. Romer utrzy
muje kontakty z uczelnią wykładając, uczestnicząc w komi
sjach przewodów doktorskich,
habilitacyjnych i in. W sumie,
patronował w latach 1911-1946
dwunastu habilitacjom.
Wybuch drugiej wojny światowej przerywa wszelką działalność zawodową Profesora.
Po zajęciu Lwowa w 1941 roku
przez Niemców sytuacja staje
się dla prof. Romera bardzo
niebezpieczna, ze względu na
groźbę prześladowania ze strony władz hitlerowskich za jego
stanowisko przy ustalaniu zachodnich granic Polski w 1918
roku. Kierowany niepokojem
ukrył się w klasztorze Ojców
Zmartwychwstańców przy ulicy Piekarskiej we Lwowie. Nie
ulega żadnej wątpliwości, że
w ten sposób uniknął losu bestialsko przez hitlerowców pomordowanych kilkudziesięciu
lwowskich profesorów.
Miejsce ukrycia się prof. Romera było raczej przypadkowe,
bowiem jego stosunek do wiary
był obojętnym a do niektórych
zasad i postępowania Kościoła
nawet krytyczny. Gdy jednak
znalazł się w klasztorze, mimo
ukończonych 70 lat, zaczął z
tak charakterystyczną dla siebie pasją i dynamiką studiować
teologię. Tak pisze o sobie z tego
okresu; „Nie tylko moja sfera
afekcyjna, cała umysłowość,
doznała radykalnego przewrotu. Rzuciłem całą olbrzymią,
zaawansowaną pracę moją i bez
cienia żalu zabrałem się do pracy duchowej, zdobyłem z wiarą i nadzieją pokój, o którym
nigdy nie śniłem, i dziś Jestem
daleko zaawansowany w zupełnie innej, w każdym calu w
atmosferze tajników religijnych
pogrążonej pracy.”
Podczas trzyletniego pobytu w
klasztorze przeczytał ok. 60 tomów dzieł teologicznych, i znając doskonale język francuski,
niemiecki i angielski, opanował
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biegle łacinę i przeczytał w tym
języku ponad 2000 stron.
Zapragnął nawet przyjąć święcenia kapłańskie, jednak na
przeszkodzie stanęło przeznaczenie. Mianowicie na propo
zycję rządu polskiego w Londynie prof. Romer zgodził się
na przerzut drogą lotniczą do
Anglii, by tam służyć Jako ekspert. (Jan Ernst pisze, że celem
przerzutu miało być kandydowanie E. Romera na stanowisko
Prezydenta RP na emigracji).
Organizacja podziemna przenosi go konspiracyjnie do Warszawy, gdzie oczekuje na przerzut do Anglii. Tok wypadków
przeinaczył i zniweczył wszelkie
plany i zamierzenia. Lekarze
powołani do zbadania stanu
zdrowia Profesora przed lotem
nie wyrazili zgody na tę podróż,
licząc się z tym, że może on nie
znieść trudnego lotu w warunkach wojennych. Pozostaje więc
w Warszawie pod nazwiskiem
Edmund Piotrowski, przeżywa
Powstanie Warszawskie i gehennę obozu pruszkowskiego,
skąd wydostaje się przy pomocy swojej bratanicy Anny Romer-Pannenkowej, która dzięki
bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego pracowała w
sanitarnej służbie obozu.
Po wojnie osiada w Krakowie, gdzie obejmuje katedrę
geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierownictwo krakowskiego Instytutu
Geograficznego. Opiekuje się
habilitantami i wznawia działalność publikacyjną z zakresu
klimatologii, geomorfologii i
paleogeografii, czego wynikiem
jest około 30 prac napisanych
po wojnie. Swoją ogromną wiedzę stara się wykorzystać analizując i wyciągając wnioski
na temat ewolucji krajobrazu
pod wpływem działania wód i
jego sieci rzecznej w oparciu o
znajomość związków przyczynowych występujących w tych
procesach.
Intensywnie współpracuje w
dziedzinie kartografii z otwartą ponownie Książnicą Atlas we
Wrocławiu. Wynikiem tego są
nowe wydania Małego Atlasu
Geograficznego. Pod redakcją
E. Romera ukazał się cały szereg mniejszych atlasów szkolnych i innych pomocy do nauki
geografii oraz - już pośmiertnie
- Atlas Geograficzny Świata,
wydany w pięknej szacie graficznej.
Pierwsze poważne symptomy
ubytku sił fizycznych poja
wiają się w roku 1949. Pracuje
w domu do ostatnich swoich
dni, mimo pogarszającego się
stanu zdrowia. Umiera dnia 28
stycznia 1954 roku przeżywszy
83 lata. Zostaje pochowany w
Krakowie na Salwatorze.
Profesor Eugeniusz Romer,
światowej sławy uczony, wielki humanista i patriota należał
niewątpliwie do grona najwybitniejszych Polaków ostatniego stulecia.
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Kresowe rzeki – żywioł i melancholia cz.3
Anna Małgorzata Budzińska

Wyobraźmy sobie, że stoimy nad brzegiem rzeki. Fale
pluszczą niezmiennie, woda się przetacza, tafla wody zmienia kolory- raz błyszczy w słonku, raz wydaje się ponurą
głębią, a innym razem rozbłyska na falach światłem, zmieszanym z kolorami chmur.

/ Rzeka litewska–obraz Elżbiety Żak

Rzeka płynie jak czas, czy czas płynie jak rzeka?
Hmmm, zastanówmy nad tym razem z Czesławem Wydrzyckim, który nie na darmo przybrał sobie pseudonim
Niemen- śpiewał o tej rzece, wspominał:
Czas jak rzeka
Czesław Niemen
Gdzie modra rzeka niesie wody swe
Tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz
Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil
Że dziś bez rzeki smutno mi
Tam każdy dzień to skarb
Dziś mój jedyny skarb
Choć czas jak rzeka jak rzeka płynie
Unosząc w przeszłość tamte dni
Choć czas jak rzeka jak rzeka płynie
Unosząc w przeszłość tamte dni
Do dni dzieciństwa wraca moja myśl
W marzeniach moich żyje rzeka ta
Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej
Więc niech wspomnienie dalej trwa
Tam każdy dzień to skarb
Dziś mój jedyny skarb
Choć czas jak rzeka jak rzeka płynie
Unosząc w przeszłość tamte dni
Choć czas jak rzeka jak rzeka płynie
Unosząc w przeszłość tamte dni
Rzeka od wieków symbolizująca upływ czasu umożliwia
też wyobraźniowe podróże w czasie. Kajetan Jaksa Marcinkowski w poemacie „Rzeki polskie”, opublikowanym w
1826 pisał:
Tak Polak gdy pogląda na swe pyszne rzeki
Na skrzydłach wyobraźni przelatuie wieki.
Księgę dzieiów oyczystych sercu przypomina
I zapala swą duszę ogniem Apollina
NIEMEN

Gdzie się odsłonił błękit pogodnego Nieba,
I przewisł na obłokach płaszcz szkarłatny
Widziem, iako dwa Bóstwa połączywszy dłonie
Wpośród blasku na wspólnym zasiadają tronie,
Jedney korona , drugiey mitra zdobi czoło,
Sława z trąbą podwójną rzuca dźwięk w około,
Kłosy ze złota zdobią purpurowe szaty,
Z boku związane laurem stoią dwa bułaty,
W podnozu leżą w sztabach twardych kruszców skarby
W środku buja chorągiew malinowey farby,
Na niey błyszczą dwa herby spięte w pęku broni,
Lecący srebrny Orzeł, i Rycerz w pogoni:
Cóż to znaczy zjawisko ? ten splot? te promienie ??
Jest to Polski i Litwy świetne połączenie.
A teraz inny opis- tym razem prozą Zygmunta Glogerafragment „Dolinami rzek”:
Była godzina czwarta rano i Grodno marzyło jeszcze snem
głębokim, gdy pierwsza z jego murów, a prawdopodobnie
i pierwsza w ogóle po Niemnie wyprawa archeologiczno-etnograficzna opuszczała miasto. Już czajka nasza o fale
Niemna pluska, bystry nurt miejscami lejkowato wirujący
na powierzchni wody, unosi ją w dół rzeki, ku zachodowi,
a wiosło sternika już nie gruntuje ziemi.
Cóż za wspaniały widok poza nami! W łożysku głębokiej doliny ocknął się już ze snu szmaragdowy Niemen,
ale dymi jeszcze opadami mgły porannej. Nad nim zawisł
piękny most
żelazny kolei Petersbursko-warszawskiej, wsparty na kilku
szarych, granitowych filarach, tak wyniosłych, że najwyższe maszty wicin, przepływając, nie potrzebują schylać
swoich wierzchołków w jego czeluściach. W złotej powodzi rannego słońca kąpały się strome wybrzeża Niemna i
urwiska góry zamkowej z granitowemi szczątkami murów witoldowych. Z daladolatywały wśród ciszy porannej
odbite po wodzie wołania orylów i z niw zamiejskich śpiew
skowronków.
O tej rozmaitości pisze Syrokomla rytmem »Flisa« Klonowiczowego:
»Ówdzie się Niemen jak modry wąż kręci
Zieloną smugą pól i sianożęci,
Ówdzie się bystro wrzezał w bór ponury
Lub w żebro góry.
Ówdzie osłonion wierzbą lub olszniakiem,
Swym staroświeckim przesuwa się szlakiem;
Ówdzie gwałtownie nowej drogi pyta,
Rwie swe koryta.
Albo spotkawszy kamień po swej drodze,
Bije weń piersią i pieni się srodze,
Lub się na piasku, gdy złość przeminęła
Miękko rozściela.
Na brzegach jego to krzyż z Bożą Męką,
Albo napotkasz kapliczkę maleńką,
Lub cichą wioskę, lub dworek poziomy
Z dachem ze słomy.
Czasem na górze dziwnego nazwiska
Sterczą starego rudery zamczyska,
Lub stary kurhan, gdzie śpią jak na straży
Rycerze starzy.

Wiele jest takich opisów jak ten, opisujących uroki Niemna. Nie zapomniał tez o swojej rzece Adam Mickiewicz:
Niemen
Adam Mickiewicz
Niemnie, domowa rzeko moja! gdzie są wody,
Które niegdyś czerpałem w niemowlęce dłonie,
Na których potem w dzikie pływałem ustronie,
Sercu niespokojnemu szukając ochłody?
.....................................
Niemnie, domowa rzeko, gdzież są tamte zdroje,
A z nimi tyle szczęścia, nadziei tak wiele?
Kędy jest miłe latek dziecięcych wesele?

/ Niemen z dawnych lat

Pisząc o rzece Niemen nie sposób pominąć powieści Elizy
Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
Rzeka Niemen w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
nabiera charakteru miejsca uświęconego. Ciągłe przypominanie o Niemenie, podkreślanie piękna opisywanej ziemi
w jej bogactwie i różnorodności barw, przepełnionej zapachami i dzwonieniem ptaków, śpiewem pracujących ludzi,
składa się na obraz przestrzeni swojskiej, ukochanej przez
bohaterów. Zaś Niemen, staje się motywem scalającym fabułę dzieła i łączącym wszystkie wątki.
Już na samym początku powieści czytamy opis Niemna i
okolic:
„Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie
wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami; z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający
z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru oderznięty od
błękitnego nieba, ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzieniegdzie tylko wyrastały
dzikie, pękate grusze, stare, krzywe wierzby i samotne, słupiaste topole.”

/ Kadr z filmu „Nad Niemnem”

W dalszej części, w kolejnych tomach Niemen, jego okolice i przyroda opisywane są wielokrotnie. Co więcej- z opisów wynika, że jest to kraina szczęśliwości, gdzie ludzie
żyją w zgodzie z przyrodą, a ta nigdy nie zagraża tym,
którzy żyją z nią w zgodzie.

/ Niemen-Grodno

Wyobraźmy więc sobie, że stoimy nad brzegiem Niemna.
Ta rzeka szczególnie wbiła się w serca naszych przodków,
jest opisywana w wielu wierszach, powieściach, wspomnieniach.
Marcinkowski pisze dalej:
Przeydźmy nad Niemen widzieć błonia bratniey Litwy.
Oto brzeg. Jakiż połysk?., wzrok podnieśmy w górę.
Patrzmy gdzie promień słońca czarną rozdarł chmurę,

Ale cóż powiemy na kolejną tezę Orzeszkowej, według
której ci, którzy nie żyją w kontakcie z naturą stają się
ludźmi słabymi, zgorzkniałymi i znużonymi życiem!?

/ Niemen-most

Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że takżda przesada jest
zła i również takie kategoryzowanie ludzi jest niewłaściwe.
A rzeka i cała przyroda gdy jest w gniewie, w gwałtownych
zrywach pogodowych może być groźna dla każdego, niezależnie od jego zachowań i poglądów.
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WILIA

stości. Najważniejsze związane są z miejscem urodzenia:

Teraz trochę więcej romantyzmu- Wilia i Niemen- rzeki,
które łaczą się uściskiem.

„Rzeka Niemen, niedaleko swego ujścia do Morza Bałtyckiego, przyjmuje kilka małych dopływów z północy, ze
środka półwyspu. Nad jednym z nich, Niewiażą, przypadło
mi rozpocząć wszystkie przygody .”

„Dialog” rzek trwa nieprzerwanie już od kilkuset lat, choć
do głosu dopuszczone zostały dopiero w XIX stuleciu, za
sprawą autora Konrada Wallenroda. Wtedy to utworzyły na
literackiej mapie Litwy prawdziwie „małżeńską jedność”.
O rękę czarownej Wilii zabiegają nawet „kwiaty”. Jej wody
usilnie szukają właściwego „oblubieńca”. Na spotkanie z
nim przybierze rzeka najpiękniejsze szaty.
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Daleką drogę musieli przebyć nasi przodkowie, żeby osiedlić się nad nowymi rzekami, w nowych miejscach, w innych warunkach. Wielki trud i mnóstwo przeciwności losu
musieli przezwyciężyć zanim ułożyli sobie życie tu na zachodzie kraju.

Rzeka, która każdej wiosny cieszyła rówieśników Miłosza
to Wilia. Pływały po niej nie tylko — jak wspomina poeta
— „bardzo ładne łódki […] malowane w pasy”, należące
do „rzemieślników miasta Wilna”, spławiano też nią drewno, powiązane w tratwy, zwane płytami.
Trzecią rzeką Wilna, często przywoływaną przez Miłosza,
jest Wilenka, malowniczo uchodząca do Wilii na terenie
miasta. W jego okolicach płyną jeszcze inne rzeki:
„[…] czarne miody niesie Żejmiana”,
Mereczanka śpi z jagodami koło Żegaryna”.
(Żejmiana wpada do Wilii, Mereczanka — do Niemna)

/ Wilia o zachodzie słońca- Wilno

/ Ślęza we Wrocławiu-Muchobór

Adam Mickiewicz uczcił ten niezwykły moment „połączenia rzek” Pieśnią o Wilii w Konradzie Wallenrodzie:
„Wilija, naszych strumieni rodzica,
Dno ma złociste i niebieskie lica.
Piękna Litwinka, co jej czerpa wody,
Czystsze ma serce, śliczniejsze jagody.
Wilija w miłej kowieńskiej dolinie
Śród tulipanów i narcysów płynie”.
/ Żejmiana-akwarela Elżbiety Żak

Czesław Miłosz pisze jeszcze:
„Pod rozmaitymi imionami was tylko sławiłem, rzeki!
Wy jesteście mleko i miód, i miłość, i śmierć, i taniec.
Od źródła w tajemnych grotach bijącego spośród omszałych kamieni,
Gdzie bogini ze swoich dzbanów nalewa wodę żywą,
Od jasnych zdrojów na murawach, pod którymi szemrzą
poniki,
Zaczyna się wasz bieg i mój bieg, i zachwyt, i przemijanie.”
/ Wilia dziś

Tak jak zakochani, których jednoczy święty węzeł małżeński, tak i rzeki łączą swe wody. Wilia może już założyć
„ślubną suknię”. Przemierzyła na mapie długą drogę i odnalazła wreszcie swego „oblubieńca”:
„Niemen w gwałtowne pochwyci ramiona,
Niesie na skały i dzikie przestworza,
Tuli kochankę do zimnego łona
I giną razem w głębokościach morza”
Co prawda ci kochankowie łączą się już poza granicami
naszych Kresów, ale piękny i romantyczny opis, prawda?

Rzekom przypisuje się pamięć ponadludzką i przedludzką,
bo przecież są starsze od tego co ludzie wytworzyli..
Rzeki płyną sobie wartko, lub leniwie, nawet nie spoglądają na swe brzegi, płyną w odwiecznym kierunku- ku większym rzekom, ku morzu.
Za to my spoglądając w ich nurty możemy wiele wyczytać
i dobrze się zadumać „nad marnościami świata tego”- jak
mawiano kiedyś.
Właśnie tak się zadumałam stojąc nad brzegiem naszej
Odry… Przecież to też kresowa rzeka, tylko z zachodniej
strony, a Kresy II RP i ich rzeki są na wschodzie.
Teraz, dla mnie są to rodzinne strony. Rzeka Odra i Ślęza to moje ukochane rzeki, a Wrocław to najcudowniejsze
miasto. Jednak nie zapominam o Kresach, skąd pochodzą
moi rodzice i dziadkowie. Staram się przybliżyć te ziemie,
tamte czasy sobie i innym.
Nie zapominajmy o Kresach. Myślmy o nich bez złości i
żalu, bez oskarżania kogokolwiek. Myślmy z nostalgią i z
sympatią – ja tak właśnie robię.
Przy opracowaniu tematu korzystałam ze stron:
https://2l.pl/artykul-31945.html
https://2l.pl/artykul-31930.html

/ Mapa

http://nplp.pl/artykul/wilia/

Na naszej mapie widać trzecią część rzek kresowych. Dominuje Niemen i Wilia, ale jest też przecież i Mereczanka, i Narocz, i kilka jeszcze innych urokliwych rzek województwa Nowogródzkiego i Wileńskiego na Kresach II RP.
W twórczości Czesława Miłosza rzeki zajmują poczesne
miejsce. Jak wszystko u Miłosza, trafiły tam z rzeczywi-

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/3171/1/
Szawerna-Dyrszka_Rzeki_wilenskich_Wloczegow.pdf

/ Odra we Wrocławiu

https://tyflomapy.pl/K1__Kresy_Wschodnie_-_czesc_polnocna.html
Zdjęcia z archiwum własnego i z internetu
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LWOWSKIE „ZAŚWIECIE”
MARYLA WOLSKA
Opracował Aleksander Szumański

/ Lwów ul. Kalecza Góra

Przedmieście Halickie we Lwowie w I połowie wieku XVII
zamykały dwa wzgórza; Góra
Szembergowa i Góra Kalecza.
Były to tereny już poza murami
miasta, które patrycjat lwowski
upatrzył sobie jako miejsce niedzielnego czy świątecznego wypoczynku i sielskich zabaw.
Teren między wzgórzami zapełnił się z czasem podmiejskimi
dworkami, tu obrały sobie za
idealne miejsce do skupionej
kontemplacji i służby Bożej siostry karmelitanki i tu po wypędzeniu sióstr przez Józefa II w
poklasztornych budynkach, już
z początkiem XIX w. założył Józef Maksymilian Ossoliński (rycina obok) swój słynny później
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Po zboczach wzgórz pięły się w
górę wąskie i kręte uliczki, Kalecza i Cytadelna, zwana też niekiedy Forteczną, a u ich zbiegu,
w rozległym ogrodzie stał dom
o dość osobliwej konstrukcji,
szeroko rozsiadły i ozdobiony z
jednej strony wznosząca się ponad dachem kwadratową wieżą. Dom ten w r. 1889 kupił dla
swojej młodziutkiej żony Marii

z Młodnickich i dla jej rodziny
znany powszechnie biznesman
tamtych czasów, jeden z twórców galicyjskiego przemysłu
naftowego Wacław Wolski. Duszą i panią domu od pierwszego
dnia objęcia tej posiadłości stała się właśnie owa Maria, a właściwie Maryla (bo takiej formy
imienia będzie później używać
przez całe życie) z Młodnickich
Wolska. Ponieważ była z natury istotą poetyczną i marzycielską, przeto od pierwszego
momentu odczuła swoisty urok
tego domu, skrytego w gąszczu
rozległego ogrodu, na ustronnej
ulicy, więc go nazwała „Zaświeciem”. „Zaświecie” - a zatem
miejsce niejako poza zgiełkiem
świata, niedalekiego miasta spokój, zacisze.
Genealogia rodzinna Maryli Wolskiej, jednej z wybitnych później
poetek tzw. Młodej Polski, była
dość powikłana i bardzo znamienna dla narodowościowego
charakteru i składu mieszkańców
Lwowa. Jej dziadek ze strony
matki Karol Monne był potomkiem emigrantów francuskich,
którzy przed rewolucją używali
nazwiska Monne de la Tour. Ka-

rol Monne ożenił się z Kordelią
baronówną Wentz zu Niederlannstein ze starej nadreńskiej rodziny
szlacheckiej sięgającej swą genealogią głębokiego średniowiecza.
Jeden z protoplastów tego rodu
Konrad von Alzey uznawany był
obok słynnego Waltera von der
Vogelweide za domniemanego
autora starogermańskiej sagi o
Nibelungach.
Na przełomie w. XIX i XX obie
rodziny były już od dwu pokoleń całkowicie spolonizowane.
Owocem mariażu Karola Monne
i Kordelii Wentz była córka Wanda, która po rozejściu się Kordelii
z mężem wychowywała się pod
opieką dwu kobiet, matki i ciotki,
Teresy Wentz, osoby nieprzeciętnie wykształconej, która prowa-

dziła we Lwowie Zakład Naukowo-Wychowawczy dla Panien.
Atmosfera domu, mieszczącego
się przy Placu św. Ducha, i szkoły
była polska, wysoce patriotyczna,
uczyli tam znani profesorowie, w
domu bywały stale wybitne osobistości lwowskiego świata inteligencji i okolicznego ziemiaństwa.
Wanda Monne wychowywała się
więc w klimacie wysokiej kultury intelektualnej i ideowej. Była
dziewczyną uderzająco piękną i
wielostronnie uzdolnioną, literacko i artystycznie.
W 1865 r. Wanda Monne poznała
na balu mieszczańskim w słynnej Strzelnicy przy ul. Kurkowej
Artura Grottgera, którego obrazy
już pierwej podziwiała i marzyła
o poznaniu ich twórcy. Była to
miłość od pierwszego spojrzenia,
która nigdy jednak spełnić się nie
miała. Grottger, który już wówczas chory był na gruźlicę, z czego nie zdawał sobie sprawy, zmarł
w dwa lata później w Paryżu.
Wanda Monne wyszła potem za
mąż zgodnie z życzeniem Zmarłego za Karola Młodnickiego,
również artystę malarza, który był
najserdeczniejszym przyjacielem
Grottgera, ale pozostała wierna na
zawsze swojej pierwszej miłości.
W rodzinie Młodnickich panował
swoisty kult Zmarłego, a ich dom
zamienił się z czasem jakby w
muzeum pamiątek po Grottgerze,
jego obrazów, szkiców, korespondencji, przedmiotów codziennego użytku. W tym klimacie rosła
i rozwijała się córka państwa
Młodnickich Maryla. Wychowanie odebrała jak to było raczej
powszechnie wówczas przyjęte
domowe, ale ze względu na pro-
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fesję ciotki, przełożonej renomowanego zakładu, bardzo staranne
i wszechstronne. Dopełnieniem
tego wykształcenia była ogólna
atmosfera i kultura domu, jego
tradycje, częsta w nim obecność
przyjaciół ze świata lwowskiej
elity intelektualnej. Z natury miała temperament namiętny, żywą
wyobraźnię, niezwykłą inteligencję, chłonęła łatwo wszystko to,
co najlepsze w jej najbliższym
otoczeniu, ale też buntowała się
niekiedy, szukając własnej, swojej drogi i nieskrępowanej przez
nikogo wolności. Tak jak w tym
wierszu, wyrażającym tak znamiennie jej dziewczęce pragnienia:
Dusza moja na zawsze zostanie
dziewczyną,
Co w las poszła o świcie, z
dzbankiem, na jagody,
Krasą śmiała i ufna, że choć
lata miną,
Ona przetrwa w urodzie lic
swych wiecznie młodej...
Dusza moja na zawsze zostanie
dziewczyną.
Dusza moja w zielonym na
warkoczach wianku,
Ścieżką idzie samotna, wolna,
jak ptak w lesie,
W pas się słońcu jednemu kłania o poranku.
Niby wicher swobodna nad życiem się niesie,
Dusza moja w zielonym na
warkoczach wianku...
Dusza moja nikomu wziąć się
nie da w ręce;
Własna swoja, niczyja, nieznana nikomu,
W zaświat boży swe serce poniesie dziewczęce,
Niby malin, wieczorem, pełny
dzban, do domu
Dusza moja nikomu wziąć się
nie da w ręce.
Wbrew tym dziewczęcym marzeniom o wiecznej, absolutnej
wolności, w życiu Maryli Wolskiej miał się na swój sposób
powtórzyć jakby wzór i archetyp uczucia, które tak głęboko
i trwale zaciążyło w życiu jej
matki - nieoczekiwana miłość,
która zagarnia i zniewala na
zawsze. W r. 1887 nieznany
jeszcze wówczas szerzej Ignacy
Jan Paderewski koncertował
we Lwowie. Na koncercie tym,
który odbył się przy pustawej
na ogól sal), była obecna Wanda Młodnicka z czternastoletnią
córką. Paderewski miał wtedy
lat 27, był cudownym młodzieńcem, smukłym, wysokim, z burzą lwiej, rudopłowej grzywy
nad czołem i miał w dodatku
na użytek czaru, jaki rozsiewał
samą już aparycją, swoją wspaniałą muzykę. Podbił z miejsca i
okazało się na długo wyobraźnię
i serce 14-letniej dziewczyny.
Maryla Młodnicka wyszła potem za mąż za Wacława Wolskiego, który był najidealniejszym mężem, urodziła mu
pięcioro dzieci, ale czar tamtej, pierwszej, romantycznej i
dziewczęcej miłości wciąż trwał.
Widywała potem Paderewskiego przy różnych okazjach,
zwierzała się w listach do Elizy
Orzeszkowej ze spotkania z nim
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w Warszawie w czasie odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu:
„... wyrwałam się z Matką moją
- zobaczyć pomnik. Warszawę i Paderewskiego. I przeceniłam
swoje siły (...) zrobiłam źle [.-.]
Sądziłam że po latach tylu - zdołam bez wstrząśnięcia głębszego
zobaczyć tego człowieka, że potrafię patrzeć już na niego jako na
fatamorganę przeszłości - na widmo snów moich dziewczęcych,
które przeszły, a dzień trzeźwy,
biały dzień dla mego życia nastał. Ale czar trwa [...] Kiedy stanął przede mną - zdawało mi się,
że moja młodość przychodzi do
mnie i mówi: „Jestem” [...] miałam wrażenie, którego do śmierci
zapomnieć nie zdołam [...] że mi
ten człowiek duszę zabiera (...) na
własność”.
Maryla Wolska była bardzo dyskretna w wyrażaniu swoich uczuć
intymnych. Niemniej są u niej
takie wiersze, w których adresat
owych wyznań poetyckich, aczkolwiek nie wymieniony z imienia, wydaje się być zupełnie wyraźny, jak w wierszu pt. Ex voto.
Votum to jest znak, który zawieszamy przed czymś Najświętszym, to jest symbol wierności,
którą ślubujemy na zawsze.
Wiem, że nie będziesz dla
mnie niczym więcej,
Jak mgłą i snem,
A jednak - w ciszę tę księżycem złota
Wyciągam ręce z bezbrzeżną
tęsknotą
Za widmem twem...
Wiem, że nie będziesz dla
mnie niczym więcej,
Jak mgłą i snem,
A jednak - w ciszę tę księżycem złotą
Własne me serce zawieszam
ex voto
Przed widmem twem...
Maryla Wolska ujawniła się jako
poetka już od pierwszych dni objęcia w posiadanie „Zaświecia”.
Stworzyła w tym domu swoisty
salon literacki, który rychło stał
się miejscem spotkań intelektualnej i artystycznej elity Lwowa.
Jeden z bywalców tego domu,
wybitny krytyk literacki Ostap
Ortwin pisał o tym niezwykłym
miejscu pod lwowską cytadelą i o
uroczej pani tego domu w nekrologu po jej śmierci w 1930 r.
„Ćwierć wieku temu Maryla Wolska należała do najściślejszego
grona młodej (...) polskiej poezji
na gruncie Lwowa. Gościnny jej
dworek na Zaświeciu pod Cytadelą [...] stał zawsze na oścież otworem „dla obrazoburczej garstki
młodych poetów. „Mieli oni tu
oparcie towarzyskie po pracy i
studiach, znajdując chwile rekreacji i umysłowej sjesty w długich,
swobodnych i beztroskich pogawędkach, okraszonych iskrzącym
się żartem i dowcipem. „Pani na
Zaświeciu” była niezrównanym
ich kolegą-rówieśnikiem, towarzyszem i przyjaciółką, a wraz
z matką swą, Wandą Młodnicka
zawsze niezawodną opiekunką,
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pełną ludzkiej życzliwości i dobroci”.
Na „Zaświeciu” bywali obok Ortwina Edward Porębowicz, profesor romanistyki Uniwersytetu
Lwowskiego i jednocześnie znakomity poeta, genialny tłumacz
największych arcydzieł literatury
zachodniej, zwłaszcza Boskiej
Komedii Dantego, liryki prowansalskiej, poematów Byrona; Jan
Kasprowicz, stojący wówczas
u szczytów swojej poezji jako
twórca Hymnów; Stanisław Antoni Mouller, adwokat z zawodu
i zarazem powieściopisarz; ale
rdzeń towarzystwa stanowili młodzi poeci, którzy przybrali nazwę
„Płanetników”, przede wszystkim
młodziutki jeszcze wówczas i dopiero debiutujący Leopold Staff,
jego przyjaciel, również poeta
Józef Ruffer, ze względu na swą
niezwykłą dobroć nazywany w
tym gronie półżartobliwym imieniem Santo Giuseppe, no i oczywiście Maryla Wolska.
Właśnie w tym czasie zaczęły
się pojawiać coraz częściej jej
poetyckie tomiki: Theme varie.
Symfonia jesienna, Święto słońca, Z ogni kupalnych. Była to poezja bardzo prywatna, egotyczna,
zamknięta w sobie, w wyrazie
wyjątkowo subtelna i dyskretna
i o wysokiej kulturze literackiej.
Jej przewodnim wątkiem była
świadomość niewspółmierności
między marzeniem a spełnieniem.
Czekamy na szczęście, które nigdy się nie zjawia w takim kształcie i wyrazie, jakich się pragnie.
Towarzyszy nam jednocześnie
nieustępliwy smutek, który wywiązuje się z poczucia, że wszystko, co najbardziej bezcenne,
skazane jest na przemijanie, a
zarazem w perspektywie odchodzącej wciąż nieodwołalnie fali
czasu nabiera szczególnego uroku
i piękności, stając się przedmiotem tęsknoty. Źródłem pociechy i
ocalenia staje się pamięć, która z
nikłych śladów odbudowuje urokliwe obrazy chwil minionych lub
zatopienie się w nieśmiertelnym
pięknie wiecznie odradzającej się
natury.
Jest taki cykl poetycki Maryli
Wolskiej Na dnie zwierciadeł,
zawierający jak gdyby jej program literacki, jej szczególną
wrażliwość i pamięć światów,
których już nie ma:
Kocham czar wspomnień,
smutny wdzięk dawności,
Woń starych dworów, pustki i
lawendy,
Roztwory wielkich, szklanych
drzwi - bez gości,
Myśl, że tak wiele przeszło życia tędy,
Życia co płynąc, jak dym się
ulatnia I żem nie pierwsza tu i nie
ostatnia...
I zdaje mi się, ze w powietrza
strudze,
Co przez pokoi płynie pustkę
wonną,
Dech się czyjś ostał, jakieś
szczęście cudze,
Żal czyjś tęsknotą gnany tu pozgonną,

Cos, co jak zapach uwiędłego
kwiatu,
Miejsc się kochanych nie puszcza i trwa tu.
Dom na „Zaświeciu” był główną
kwaterą „Płanetników”. Ale latem całe towarzystwo wyjeżdżało
też do Storożki i Perepelnik. W r.
1882, gdy okazało się, że 9-letnia
wówczas Maryla Młodnicka zagrożona jest chorobą płuc, zaczęto jeździć dla zdrowia w miesiącach wakacyjnych do miejscowości Skole. Później ze skromnych
oszczędności zakupiono niewielki grunt, na którym postawiono
drewniany dom z werandą, nazywając go Storożką, od pobliskiej,
dawnej strażnicy celnej. Dom stał
na wzgórzu, z którego rozlegał się
wspaniały widok na całą dolinę,
rzekę i wieniec gór. Miejsce to
stało się przestrzenią wielokrotnych kontaktów poetki z pięknem
natury i często powracającym
motywem wielu jej wierszy.
Z czasem do Storożki dołączyły Perepelniki. Majątek ten, w
którym gospodarzył później
jeden z synów poetki, odziedziczony został przez Wolskich po
ich krewnych Pokutyńskich-Padlewskich. Był tam obszerny
dom, typowy polski dwór ziemiański o tym szczególnym klimacie i uroku, na które składała się żywa wciąż pamięć wielu
pokoleń, które w tych ścianach
przemijały. Storożką i Perepelniki wielokrotnie wracały
w wierszach Maryli Wolskiej
zwłaszcza w latach późniejszych, oglądane z perspektywy
kończącego się już zwolna życia. Jest taki wiersz Opór pod
Storożką. Opór to rzeka przepływająca przez dolinę, ponad
którą stał dom. Wspomnienie
jakiegoś dalekiego, letniego
dnia i samej siebie wówczas,
malej dziewczynki, o bosych,
mokrych stopach, skwar południa i ta rwąca woda, wszystkie
rzeki górskie są rwące. Wszystko to widziane z odległego czasu
przez dojrzałą kobietę, w którą
zamieniło się tamto dziecko. I to
nagłe uczucie tęsknoty za tamtą
chwilą, tak piękną, że chciałoby
się, aby trwała wiecznie.
Woda rwąca, zielona,
Zimny, śliski, migotliwy pęd.
Wyciągnięte na wietrze ramiona.
Ślady mokrych na kamieniach
pięt...
Wertep, glina, dziewanny.
Kij, kapelusz na oczach, jak
grzyb Na dnie wody zachłannej, przeszklannej,
Cienie drobnych ślizgają się
ryb.
Skwar, południe, pogoda,
Wspak we wodzie dwojący się
las,
Taka rwąca, szumiąca ta woda.
Taki rwący, szumiący ten czas.
Słońce, niebo, murawa.
Bryzgi piany i głazy na dnie...
Czas cię spłukał, godzino łaskawa,
Czemuż razem nie spłukał i
mnie?

I drugi wiersz ze wspomnianego
cyklu Nad dnie zwierciadeł. Stary dwór w Perepelnikach, oglądany w zwierciadle wspomnień,
które odbija całe życie jakby na
wspak, w odwrotnym, biegu.
Jak wnętrz znajomych przewrotne wykroje,
W zwierciadle mętnych odbite
kwadratach,
Tak mi się jawi - opacznie - po
latach,
Dziwne, przedziwne, własne
życie moje...
Pamięci złota rama je obrzeża,
W taflach zawianych dwojąc
półprzytomnie
Świat, gdzie słuch zginął po
tobie i po mnie Z ogrodu płynie woń pokosów
świeża...
Czerwcowy, późny, słodki
zmierzch, jak ongi...
Te same ciepłe, pachnące przeciągi,
Pokoje tylko mroczniejsze i
pustsze...
Na dnie zwierciadeł, w mierzchnącym zarysie,
Ugasa wszystko...
Życia majak śni się,
Prawda, odbita na wspak, w
krzywym lustrze...
Życie Maryli Wolskiej nie było
łatwe. Jak każde życie ludzkie
składało się z chwil radosnych i
ze zdarzeń tragicznych. Jej małżeństwo było szczęśliwe. Wacław
Wolski otoczył żonę i rodzinę
dobrobytem człowieka wielkich
interesów i choć w latach późniejszych w związku z katastrofą
finansową i samobójstwem najbliższego przyjaciela i jednego z
najwybitniejszych ludzi ówczesnej Galicji Stanisława Szczepanowskiego starał się bronić
jego dobrego imienia oddając
pokaźną część swego własnego
majątku na spłacenie zobowiązań Zmarłego, rodzina Wolskich
zachowała jednak względny dobrobyt. W domu rosło i rozwijało
się wspaniale pięcioro pięknych i
utalentowanych dzieci, trzech synów Ludwik, Kazimierz i Juliusz
oraz dwie córki, Beata i Aniela.
To szczęście rodzinne zburzyła
dopiero wojna. Była dla poetki
przeżyciem strasznym. Żyjąca
dotychczas w atmosferze bezpieczeństwa przerażona była ogromem zła choć dzielnie usiłowała
stawiać czoło surowym wymaganiom czasu jako siostra miłosierdzia w szpitalach wojennych, w
bezpośredniej pomocy środowiskom i osobom szczególnie dotkniętym katastrofą.
Dramatyczność sytuacji pogłębiał lęk o dwu starszych synów,
którzy walczyli na froncie. I z
tej też strony miały przyjść na
nią ciosy najokrutniejsze. Jej
najstarszy syn Ludwik, wyjątkowo utalentowany, ujawniający odziedziczone po matce
uzdolnienia literackie, został
w r. 1919 po straszliwych torturach zamordowany w Perepelnikach przez nacjonalistów
ukraińskich.
Za tym ciosem najcięższym poszły następne, śmierć męża w r.
1922, w roku następnym matki,
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w 1926 najmłodszego syna Juliusza.
„Skończyło się „Zaświecie” - pisała do jednej z przyjaciółek jest już tylko cmentarz”. Reszta
rodziny naturalną koleją rzeczy
odchodziła w świat jedyny pozostały przy życiu syn Kazimierz
gospodarował w Perepelnikach,
córki powychodziły za mąż. Beata za ziemianina Józefa Obertyńskiego, który ciężko borykał
się z trudnościami w czasach
powojennych niełatwych dla
ówczesnego ziemiaństwa.
Najmłodsza Aniela, zwana Lelą
w kręgu rodzinnym, wyszła za
Michała Pawlikowskiego, poetę z tak zasłużonej dla kultury
polskiej rodziny Pawlikowskich
z przedprzemyskiej Medyki.
Dziewczęta były jedyną pociechą matki, obie wybitnie uzdolnione.
Beata Obertyńska jako poetka
i prozatorka, w czasie II Wojny
Światowej wywieziona przez
okupantów sowieckich do Kazachstanu, autorka wspomnień z
tego wygnania
„Z domu niewoli”. Lela Pawlikowska okazała się utalentowaną malarką. Ostatnie lata Maryli
Wolskiej zaznaczyły się w jej
twórczości coraz głębszym jak
gdyby zanurzaniem się w przeszłość, jedyną epokę, w której
krótko czuła się szczęśliwą. Miała
przeczucie zbliżającej się śmierci i pragnęła jej jak wyzwolenia.
Uciekała myślami do najpiękniejszych swoich dni, ku szczytom
skolskim, ku górom, lasom i tamtej rzece spod Storożki. Wyrażała w swoich ostatnich utworach,
nadzieję że tamten, drugi świat,
który jest naszym przeznaczeniem, będzie podobny do tego, do
którego tyle razy radośnie biegła
jako mała dziewczynka, jako dorastająca dziewczyna i jako dojrzała kobieta.
Nie wiem jaki tam będzie świat
wtóry,
Jakie grzesznych radości ominą;
Moje niebo musi pachnąć
świerczyną,
W moim niebie będą lasy i góry
- I rzeka tam szumieć powinna,
Ta jedna jedyna, ona,
Jak żadna inna Zielona...
Maryla Wolska zmarła 25
czerwca 1930 roku w domu na
„Zaświeciu”. Pochowana została na cmentarzu Łyczakowskim , gdzie do dziś znajduje
się wspólny grobowiec rodziny
Młodnickich i Wolskich w formie obelisku z czarnego kamienia. Ulica Kalecza nosi obecnie
nazwę Czajkowskiego . Dom
jeszcze istnieje, w r. 1978 mieścił się tam ośrodek zdrowia dla
pracowników Urzędu Bezpieczeństwa.
„Zaświecie”, jego dawni mieszkańcy i goście powinni jednak
pozostać na zawsze w pamięci
najdalszych nawet polskich pokoleń jako jedna z piękniejszych
kart historii i kultury Lwowa.
Artur Hutnikiewicz
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PODOLE – CZASY MINIONE
Władysław Kubów

/ Legendarna twierdza w Kamieńcu Podolskim

PODOLE – to piękna kraina, zwana przez wielu “Ziemią mlekiem i
miodem płynąca”. Klimat Podola
jest umiarkowany. Temperatury
dodatnie dochodzą do 35 C, ujemne do –30 C . Jest to wielka równina z głębokimi jarami – korytami
rzek, głównie Bohu i Dniestru,
wpadającymi do Morza Czarnego
oraz dopływów Dniestru – Złotej
Lipy, Strypy, Koropca, Seretu,
Zbrucza i Smotrycza. Gleby są tu
bardzo żyzne, głównie czarnoziemy, ale na około 1/3 powierzchni
zmieszane z piaskiem, marglem i
kamieniem wapiennym. Uprawy
rolne – to głównie pszenica, buraki cukrowe, kukurydza, winorośl,
chmiel i tytoń. Podole jest terenem słabo zalesionym. Występują
tu dęby, osika, wiąz, jawor, klon,
grab, brzoza, olcha, a miejscami
także buk, świerk i jodła. Kopaliny Podola to kamień wapienny,
granit, gips, glina, piryt, kamień
litograficzny i saletra. Głównym
zajęciem mieszkańców Podola w
czasach minionych było rolnictwo
i hodowla bydła (słynne podolskie woły i krowy). Handlowano
zbożem i bydłem, a przemysł reprezentowały jedynie cukrownie,
młyny, gorzelnie, garbarnie oraz
fabryki sukna i wyrobów tytoniowych. Na północy graniczyło Podole z Wołyniem, na wschodzie z
woj. bracławskim, na południu z
Multanami (Wołoszczyzn), a na
zachodzie z woj. ruskim. Ponoć
w IX wieku zamieszkiwało Podole plemię Drewlan. Później korzystając z ustawicznych swarów
i niezgody książąt ruskich, ziemie
te zagarnęli Tatarzy i panowali tu
a do roku 1331, kiedy to książę
litewski Giedymin zajął ziemię
podolską i oddał ją w zarządzanie
czterem synom brata swego Koriata (księcia nowogródzkiego) –
Jerzemu, Fedorowi, Aleksandrowi

i Konstantemu. W 1340 roku król
Kazimierz Wielki przyłączył Ruś
Czerwoną do Korony Królestwa
Polskiego a w tym czasiePodola.
Herbem Podola było złote słońce
na białym polu. W latach późniejszych, za czasów Władysława
Jagiełły i jego następców, ziemie
podolskie były dość często przedmiotem sporów między Polską a
Litw. Dopiero w 1434 roku zajął
całe Podole król Władysław III i
uspokoił wrzenie, zrównawszy
z prawach i swobodach miejscowej szlachty ze szlachtą polską.
Utworzono województwo podolskie, którego pierwszym wojewodą został Piotr Odrowąż. Ziemia
podolska nękana była ustawicznie
najazdami ze wschodu – Tatarów,
Turków i Wołochów, którzy rabowali, palili i niszczyli jąprzemieniając w pustynię. Nawiedzały te
Podole rozmaite klęski: trzęsienia
ziemi, bardzo mroźne zimy, szarańcza i zarazy. Za bardzo słabych
rządów króla Michała Korybuta
Winiowieckiego (syna sławnego
“Jaremy”) Podole opanowali Turcy. Do Polski powróciło dopiero
w 1669 roku za spraw pokoju karłowickiego.
PODZIAŁ PODOLA.
Po I rozbiorze Polski w roku
1772 nastąpił podział Podola
na część wschodnią (do rzeki
Zbrucz), która przypadła Rosji i na część zachodnią – zajętą
przez Austro-Węgry. Rosjanie ze
swojej części utworzyli Gubernię
Podolską, ze stolicą w Kamieńcu
Podolskim. W 1897 roku skład
narodowościowy guberni przedstawiał się następująco: ogółem
liczyła 2.984,6 tys. ludności, z
czego 2.240,3 tys. (75,1%) stanowili Rusini, 261,1 tys. (8,8%)
Polacy, 368,7 tys. (12,3%) Żydzi.
Rosjan było jedynie 2,6% i 1,2%

innych narodowości. Do Guberni
Podolskiej należało 12 powiatów:
Płoskirów – gdzie w stosunku
do ogółu ludności Polaków było
23,2%, Kamieniec – 13,5%, Latyczów – 12,7%, Uszyca – 12,1%,
Lity – 9,3%, Mohylów – 8,7%,
Winnica – 10,4%, Jampol – 9,6%,
Bracław – 5,5%, Olhopol – 3,4%,
Hajsyn – 2,1%, Bałta – 2,0%.
Zachodnią część Podola (pokrywającą się z późniejszym woj.
tarnopolskim) Austriacy przyłączyli do Galicji Wschodniej.
Skład narodowościowy przedstawiał się tu inaczej, Polaków
było o wiele więcej. W 1900 roku
zachodnie Podole zamieszkiwało 1.416,3 tys. ludności, z czego
Rusinów było 831,0 tys. (58,7%),
Polaków – 358,2 tys. (23,3%),
a Żydów - 182,0 tys. (ok. 15%).
Ta część Podola składała się z 14
powiatów: Borszczów – 17,9%
Polaków, Brody – 20,1%, Brzeżany – 27,0%, Buczacz – 27,6%,
Czortków – 25,1%, Podhajce –
27,5%, Przemyślany – 25,0%,
Skałat – 33,6%, Tarnopol –
29,5%, Trembowla – 37,7%,
Zaleszczyki – 13,8%, Zbaraż
– 30,6%, Złoczów – 21,7% i Kamionka Strumiłowa – 23,1%. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, zorganizowano jeszcze trzy dalsze powiaty:
Kopyczyńce – 35,2% Polaków,
Radziechów – 25,9% i Zborów
– 32,2%. Ciekawym zjawiskiem
było przyjmowanie przez wyższe
warstwy Rusinów religii katolickiej (w miejsce prawosławnej) i
“stawanie się” Polakami oraz parcie na zachodnie ziemie polskie,
podczas gdy polscy chłopi szli na
wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, gdzie bardzo często asymilowali się z ludnością tubylczą,
przyjmowali prawosławie i stawali się Rusinami. Miały tu miejsce

dwie wielkie fale osiedlania się
chłopów na spustoszonych przez
tatarskich najeźdźców ziemiach.
W pierwszej – za Kazimierza
Wielkiego – osiedlała się tu ludność ze Śląska i z Niemiec. Druga
fala nastąpiła po Unii Lubelskiej
– kiedy duże zapotrzebowanie na
zboże eksportowane do Europy,
spowodowało rozwój gospodarki
folwarcznej. Pańszczyźniani chłopi uciekali na ziemie wschodnie
aby uwolnić się od pańszczyzny.
W tym czasie przybyło na Podole
dużo chłopów z Polski centralnej,
z Mazowsza. Sejm Rzeczypospolitej, aby zachęcić do osiedlania się na tamtych pustkowiach,
wprowadził tak zwane wolnizny –
a osiedlający się chłopi zwalniani
byli a na 20 lat z pańszczyzny. Jak
pokazujądane statystyczne, im
dalej na wschód, tym mniej było
Polaków. Nie tylko na Podolu, ale
na całym u kraju Rzeczypospolitej, czyli “Ukrainie”. Bowiem w
drugiej połowie XVI wieku (po
Unii Lubelskiej) nazwy Ukraina używano tylko w znaczeniu
geograficznym, a nie narodowościowym. Ukraina była określeniem terenów Rzeczypospolitej
najdalej wysuniętych na wschód,
a więc u skraju państwa. Nazwa
“Ukraina” i “Ukraińcy” przyjęły się dopiero pod koniec XIX
wieku, głównie w czasie I wojny
światowej, chociaż jeszcze długo
po tej wojnie używano zamiennie
nazw Rusini – Ukraińcy. Austriacy – wzorem Polski przedrozbiorowej – również przyjęli termin
“Rusini”. Na zachodnim Podolu
żyli katolicy, obrządku rzymskiego, co wiązało się z polskością.
Od czasu unii brzeskiej ludność
rusińska przyjęła obrządek greckokatolicki, co było niemal równoznaczne z narodowością; byli
Rusinami (później Ukraińcami).
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PODOLE ZACHODNIE.
Dzieliło się na “zimne” i “ciepłe”. Podole zimne – to jego
część północna ze stolicą Tarnopolem, najzimniejszym punktem
w całej przedwojennej Polsce.
Tu uprawiano tradycyjnie zboża, ziemniaki, a na łąkach wypasano bydło. “Ciepłe” Podole
stanowiło południową część
województwa tarnopolskiego,
z gospodarczą stolicą Czortkowem i najcieplejszym miejscem
II RP – uzdrowiskiem nad Dniestrem – Zaleszczykami. Dzięki
ciepłym prądom powietrza napływającym od Morza Czarnego jarem Dniestru, uprawiano
na ciepłym Podolu oprócz zbóż
winogrona, morele, kukurydzę,
tytoń i inne ciepłolubne rośliny.
Znajdują się tu głębokie jary o
zalesionych stokach, strome i
skaliste urwiska, nad którymi
wznoszą się ruiny dawnych zamków obronnych. Najpiękniejsze
są jary Dniestru, Zbrucza, Seretu i Strypy. Oprócz bujnej i
ciekawej roślinności występują
tu także malownicze skały i groty gipsowe. TARNOPOL i jego
okolice wsławione są licznymi i
wielkimi bojami ze wschodnimi
najeźdźcami – Tatarami, Turkami i Kozakami. Było tu a 56
zamków obronnych, dawnych
kresowych strażnic. Tereny te
były przedmurzem chrześcijaństwa i zachodniej kultury, strzegły przed zalewem “półksiężyca”. Do najbardziej znanych
twierdz obronnych należą zamki
w: Zbarażu, Trembowli, Buczaczu, Jazłowcu, Złotym Potoku,
Świrzu, Olesku (gdzie urodził
się Jan III Sobieski), Podhorcach
i Białym Kamieniu oraz należący do rodziny Sobieskich zamek
w Złoczowie. Nieopodal Jazłowca znajdował się w pięknej kotlinie bardzo stary zamek w Czerwonogrodzie, który w nowszych
czasach przerobiony został na
pałac mieszkalny. Wspomnieć
też należy o ruinach potężnych
niegdyś zamków w Kudryńcach,
Wysuczce, Skale Podolskiej i
Sidorowie. Punktami obronnymi były równie dawne kościoły
i monastery. Np. w XV wieku
kościół w Wynianach, Pomorzanach, Podkamieniu oraz monastery w Uniowie i Dunajowie.
Na południowym Podolu leżą
Okopy w. Trójcy, gdzie obozował w wyprawie na Turków Jan
III Sobieski i z tego okresu pozostały tu ruiny wałów obronnych
ze strzelnicami. W pobliżu przebiegał te Wał Trajana, zbudowany niegdyś przez rzymskich
legionistów. Dziś jest to tylko
niewielkie wywyższenie terenu,
pokryte krzewami i zarośnięte trawą. Przez północnączęść
Podola przebiega piękne pasmo
wzgórz – Miodobory (Tołtry).
Fragment książki: „Terroryzm
na Podolu” -Władysław Kubów
https://www.wbc.poznan.pl/
Content/8341/PDF/Biuletyn%20
Spec%20nr3%20Terroryzm%20
na%20Podolu.pdf
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