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6 czerwca 1794r. Klęska pod Szczekocinami
W dniu 6 czerwca 1794 roku 
wojska polskie stoczyły bitwę 
pod Szczekocinami.Po kilku go-
dzinach krwawych walk bitwa 
zakończyła się klęską wojsk pol-
skich. Zginęli w niej generałowie: 
Józef Wodzicki i Jan Grochowski 
a śmiertelnie ranny został słynny 
chorąży grenadierów krakow-
skich Bartosz Głowacki. Bitwa 
miała wielkie znaczenie dla upad-
ku morale powstańców; oznacza-
ła też odcięcie Krakowa, który, 
jak się okazało, upadł niespodzie-
wanie szybko. Ponadto po niej 
inicjatywa operacyjna przeszła w 
ręce zaborców. 

Powstanie kozackie Chmielnic-
kiego, które rozpoczęło się w 
1648 roku, na kilka lat bardzo 
poważnie wstrząsnęło Rzeczypo-
spolitą Obojga Narodów.

28 czerwca – w 1651 roku roz-
poczęła się bitwa pod Berestecz-
kiem, jedna z największych bitew 
lądowych XVII wieku w czasie 
Powstania Chmielnickiego. Za-
kończyła się 10 lipca zwycię-
stwem wojsk polskich. 

Beresteczko jedna z największych bitew XVII wieku   

10. rocznica wydania Nr „0” KSI

W  2011 r. ówczesny rząd RP jak i ogólnopolskie media nadal udawały, że zamiatany za czasów PRL temat 
Kresów Wschodnich, pod przysłowiowy dywan rzeczywiście nie istnieje. Środowiska kresowe i patriotyczne 
w różnych częściach kraju podejmowały próby nagłośnienia i przede wszystkim przypomnienia  tego ważnego 
fragmentu naszej narodowej historii. Cd .na stronie 11.

redakcjaksi@btx.pl
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Oświadczenie MSZ w sprawie 
przymusowego lądowania 
samolotu linii Ryanair w Mińsku
Redakcja za MSZ

W Skwierzynie usta-
nowiono Sanktuarium 

Matki Bożej 
Klewańskiej

Redakcja za Serwis Rzeczypospoli-
tej Polskiej gov.pl

Coraz bliżej, aby pomnik 
„Rzeź Wołyńska” Pityńskiego
stanął w miejscu publicznym.  
Andrzej Łukawski 
Jak poinformował naszą redakcję 
Zbigniew Walczak wójt gminy 
Jarocin,  w miejscowości Domo-
stawa ma stanąć pomnik „Rzeź 
Wołyńska” autorstwa Andrzeja Pi-
tyńskiego. 
28 maja 2021 r. w Jarocinie pod 
kierownictwem wójta Zbigniewa 
Walczaka odbyło się posiedzenie 
Komitety Budowy Pomnika.
Jak informuje jeden z uczestników 
posiedzenie A. Zapałowski: 
Większość spraw prawnych już 
załatwiona. Miejsce super przy 
S-19 i działki wykupione. 

W preambule STATUTU SPO-
ŁECZNEGO KOMITETU BU-
DOWY POMNIKA  „RZEŹ WO-
ŁYŃSKA” w  DOMOSTAWIE
czytamy m.in: ,

..Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 13 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2016 r. poz. 446 ze zm.) podejmo-
wanie uchwał w sprawach doty-
czących wznoszenia pomników 
należy do wyłącznej właściwości 
rady gminy. 
Pomnik „Rzeź Woły ńska” autor-
stwa prof. Andrzeja Pityńskiego 
jest ufundowany przez Stowarzy-
szenie Weteranów Armii Polskiej 
w Ameryce, Okręg 2 w Nowym 
Jorku. Monumentalna rzeźba po-
mnika została w 2018 roku odla-
na w brązie w Gliwickich Zakła-
dach Urządzeń Technicznych. W 
intencji fundatorów pomnik ma 
być darem dla Narodu Polskiego 
od polskich weteranów ze Stanów 
Zjednoczonych i Kanady.... 

23 maja 2021 roku, w trybie na-
tychmiastowym, podsekretarz 
stanu Marcin Przydacz, wezwał 
do MSZ Chargé d’Affaires Repu-
bliki Białorusi Aleksandra Cze-
snowskiego. Celem spotkania było 
przekazanie zdecydowanego pro-
testu wobec zmuszenia do lądowa-
nia cywilnego statku powietrznego 
linii Ryanair należącego do spółki 
zarejestrowanej na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Pod pozorem zagrożenia ładun-
kiem wybuchowym i wykorzy-
stując procedury bezpieczeństwa, 
samolot pokonujący trasę z Aten 
do Wilna z obywatelami wielu 
państw europejskich na pokładzie 
został zmuszony do lądowania w 
Mińsku, gdzie następnie areszto-
wano białoruskiego opozycjonistę 

Ramana Pro-
t a s i e w i c z a . 
Działania takie 
noszą znamio-
na aktu terro-
ryzmu pań-
stwowego.
 
O g r a n i c z a -
jąc swobodę 
decyzji ka-
pitana statku 
powietrznego władze Republiki 
Białorusi spowodowały zagroże-
nie dla ruchu lotniczego oraz dla 
życia pasażerów i załogi samolotu. 
Okoliczności tego zdarzenia mu-
szą zostać niezwłocznie wyjaśnio-
ne przed właściwymi instancjami 
międzynarodowymi. Społeczność 
międzynarodowa nie może pozo-
stawić tych działań bez zdecydo-

wanej odpowiedzi.
--
Tyle Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, bo sprawa Protasiewicza nie 
jest tylko sprawą dziennikarza i 
opozycjonisty. MSZ nie potwier-
dza ani nie odrzuca przeszłości za-
trzymanego z ukraińskimi nazista-
mi z batalionu AZOW gdzie miał 
być szkolony.

26 czerwca 1579 król Stefan 
Batory  wypowiedział wojnę 
Rosji. 

To wypowiedzenie  było w zasa-
dzie formalnością bo trwała ona 
już od 1575 r. kiedy to car Iwan 
IV Groźny uderzył na część 
Inflant. . Tam, gdzie miasta nie 
poddawały się od razu Rosja-
nie mordowali ludność. Kobie-
ty gwałcono, mężczyzn ćwiar-
towano, rozrywano końmi, 
wbijano na pal.  Król Polski  
wyruszył do Świru, gdzie na-
stąpiła koncentracja wojsk pol-
sko-litewskich. Rzeczpospolita 

wystawiła armię w sile 56 000 
ludzi oraz 67 dział. Kampania 
połocka, kampania wielkołucka 
oraz oblężenie Pskowa zmusiły 
Rosjan do mediacji. Zgodnie z 
porozumieniem w Jamie Zapol-
skim Rzeczpospolita Obojga 
Narodów odzyskała Inflanty, 
Wieliż i Połock. Wojna zakoń-
czyła się zwycięstwem Rzeczy-
pospolitej. Wykorzystany obraz 
Jana Matejki pt. „Stefan Bato-
ry pod Pskowem” przedstawia 
poselstwo cara Rosji Iwana 
IV Groźnego do króla Polski z 
prośbą o pokój.

26 czerwca w Historii 
Kresów

Redakcja

22 maja w parafii św. 
Mikołaja w Skwie-
rzynie odbyła się uro-
czystość ustanowienia 
sanktuarium Matki 
Bożej Klewańskiej, 
Patronki rodzin przy-
byłych z Kresów.
W uroczystości uczest-
niczyli miedzy innymi: 
wojewoda Władysław 
Dajczak, Prezes IPN 
Jarosław Szarek oraz 
kapelan Prezydenta RP Zbigniew 
Kras. Pochodzący z XIX wieku 
skwierzyński Kościół św. Miko-
łaja stał się Sanktuarium Matki 
Bożej Klewańskiej. Obraz Matki 
Bożej Klewańskiej przybył na Zie-
mię Lubuską wraz z repatriantami. 
Klewań, skąd przybył obraz, to hi-
storyczne miasteczko na Wołyniu.
Na początku uroczystej Mszy 
Świętej oficjalnie ustanowiono  
Sanktuarium Matki Bożej Kle-
wańskiej patronki Rodzin Przyby-
łych z Kresów. Następnie odbyła 
się uroczysta Msza Święta z woj-
skową asystą. W jej trakcie odbyło 
się poświęcenie sztandaru, który 
odtąd będzie towarzyszył uroczy-
stościom i wiernym.
- Zgromadzenie nas tutaj, jest po-
łączeniem dwóch pokoleń. Jed-
nego pokolenia, tego które przy-

jechało tu bez własnej woli oraz 
pokolenia, które wzrastało już tu-
taj, czerpiąc z tego co przetrwało 
w sercach przybyłych. Czerpiąc z 
kultury, obyczajów i wiary. Mam 
nadzieję, że kolejne pokolenie 
Kresowiaków będzie mogło tu po-
znawać kulturę i historię oraz czer-
pać z przywiezionych tu niegdyś 
wartości - powiedział wojewoda 
po uroczystej Mszy Świętej.
Przybyły na uroczystość kapelan 
Prezydenta RP Zbigniew Kras 
przekazał zebranym słowa Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy oraz  
w jego imieniu obdarował nowo 
ustanowione Sanktuarium ręcz-
nie haftowanym godłem Polski. 
Wcześniej taki dar z rąk Prezyden-
ta otrzymało Sanktuarium Matki 
Bożej Cierpliwie Słuchającej w 
Rokitnie.

/ Stefan Batory pod Pskowem – obraz olejny autorstwa Jana Matejki z 1872, przedstawia-
jący poselstwo cara Rosji Iwana IV Groźnego do króla Polski Stefana Batorego proszące 

o pokój podczas oblężenia Pskowa.

https://kresy24.pl/tag/miasta/
https://kresy24.pl/tag/rosjanie/
https://kresy24.pl/tag/rosjanie/
https://kresy24.pl/tag/kobiety/
https://kresy24.pl/tag/kobiety/
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Redakcja za Głogowska Edukacja 
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Zaproszenie na konferencję: 
5-6 lipca 2021 r. w 
Zamościu. „Pamięć o 
ludobójstwie ukraińskich 
nacjonalistów a problem 
bezpieczeństwa i 
stosunków polsko-
ukraińskich”
Redakcja za mjr dr Marek Gąska
Szanowni Państwo w imieniu or-
ganizatorów:
Wyższa Szkoła Humanistyczno-
-Ekonomiczna im. Jana Zamoy-
skiego w Zamościu, 
Stowarzyszenie „ Instytut Pamię-
ci i Dziedzictwa Kresowego”, 
Muzeum Niepodległości w War-
szawie, 
Towarzystwo Wiedzy Obronnej 
Zarząd Oddziału w Zamościu, 
Związek Piłsudczyków Oddział 
Lublin, 
Stowarzyszenie Upamiętniania 
Polaków Pomordowanych na 
Wołyniu z siedzibą w Zamościu, 
Ludowe 
Towarzystwo Naukowo Kultural-
ne Oddział Zamość mam zaszczyt 
zaprosić na konferencję: 
„Pamięć o ludobójstwie ukraiń-
skich nacjonalistów a problem 
bezpieczeństwa i stosunków 
polsko-ukraińskich”  Termin 

5-6 lipca 2021 r.
Lokalizacja: Wyższa Szkoła Hu-
manistyczno-Ekonomiczna im. 
Jana Zamoyskiego 
w Zamościu, Koszary 8, Sala 
Consulatus w Ratuszu zamojskim 
22-400 Zamość 
Udział w konferencji potwierdzi-
li: dr hab. Włodzimierz Osadczy, 
dr hab. Andrzej Zapałowski , dr 
hab. Leon Popek , dr Lucyna Ku-
lińska
Patronat Honorowy -Prezydent 
Zamościa Andrzej Wnuk 
Patronat medialny: Katolickie Ra-
dio Zamość; „Kronika Tygodnia”.
W ramach konferencji, (pierwsze-
go dnia o godz. 15.00.) odbędzie 
się uroczyste złożenie wieńców 
przed Pomnikiem Józefa Piłsud-
skiego w Zamościu. 
W czasie konferencji odbędzie 
się prezentacja multimedialna 
pomnika „Wrota Miłosierdzia- 

Brama Sprawiedliwych” , którą 
zaprezentuje Komitet Budowy 
Pomnika, Fundacja Bramy Pojed-
nania im. Maksymiliana Biskup-
skiego oraz Kresowej Nagrody 
Pojednania Polsko-Ukraińskiego 
„CONCORDIA”, którą zapre-
zentuje prof. W. Osadczy , prezes 
„Instytutu Pamięci i Dziedzictwa 
Kresowego”
Odbędą się także kiermasze ksią-
żek o tematyce patriotycznej i na-
rodowej 
W imieniu organizatorów 
Prezesa Zarządu Oddziału Za-
mość 
Towarzystwa Wiedzy Obronnej 
mjr dr Marek Gąska
miel: marek_gaska@poczta.onet.
pl
Info za: https://www.facebook.
com/marek.gaska1

2 czerwca 2021 r., środa, o godz. 
20.00

Będzie  spotkanie z Katarzyną 
Węglicką, która od wielu lat prze-
mierza ziemie wschodnie dawnej 
Rzeczpospolitej w poszukiwaniu 
pamiątek przeszłości, zapomnia-
nych zabytków, pięknych krajo-
brazów, a zwłaszcza ciekawych 
ludzi kultywujących tradycje 
polskości. Urodę Kresów utrwala 
obiektywem aparatu fotograficz-
nego i piórem. W zbiorach posia-
da ponad 80 tys. zdjęć z Kresów. 
Pisze artykuły naukowe i popular-
no-naukowe dotyczące zabytków 
dawnych Kresów, opowiada o 
Kresach w audycjach radiowych. 
Wydała czternaście książek, bo-
gato ilustrowanych własnymi 
zdjęciami, opowiadającymi o 
historii, sztuce i ludziach daw-
nych Kresów. 
Kolejne są obec-
nie w druku. 
Zajmuje się też 
sztuką Warmii 
i Mazur. Od lat 
zbiera materiały 
dokumentujące 
polskie ślady w 
Rosji i Szwajca-
rii.  Najbardziej 
znane widoki 
dawnych Kre-
sów kojarzą się 
z zamkami w 
Mirze i Nieświe-
żu, dworami w 
Nowogródku , 
Tuhanowiczach 

czy Krzemieńcu. To także twier-
dze na bliższym i dalszym Podo-
lu, ruiny magnackich siedzib w 
Inflantach, zabytkowe cmentarze 
na Łyczakowie i Rossie, świąty-
nie Lwowa, Wilna, Grodna. Ale 
na tych ziemiach zachowało się 
wiele innych pałaców, dworów i 
zamków, przechowało się mnó-
stwo interesujących historii o 
ludziach w nich żyjących. Poroz-
mawiamy o tych mniej znanych 
dworach, pałacach i ich niegdy-
siejszych mieszkańcach, równie 
głęboko wpisanych w naszą hi-
storię.
Spotkanie poprowadzi Michał 
Rutkowski. Dla słuchaczy prze-
widziane upominki książko-
we. Do zobaczenia! Info za: 
h t tps : / /www.facebook.com/
g roups /804315012936303 /
user/100050875820232
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Wykonawcy z Ukrainy i Polski 
śpiewali w Tarnopolu pieśni le-
gionowe towarzyszące polskim 
żołnierzom w walce o niepod-
ległość, w tym w okresie wojny 
polsko-bolszewickiej, która to-
czyła się również na terenach Tar-
nopolszczyzny.

20 maja w Tarnopolu odbyły się 
eliminacje rejonowe І Międzyna-
rodowego Festiwalu Pieśni Le-
gionowej. Udział w nich wzięło 
14 wykonawców.

Organizatorami eliminacji w Tar-
nopolu są: prezes Fundacji Kultu-
ra z Pasją Wojciech Bardowski, 
który jednocześnie jest dyrekto-
rem Międzynarodowego Festiwa-
lu Pieśni Legionowej, przewodni-
cząca Rady Miasta w Węgrowie, 
prezes Stowarzyszenia Edukacyj-
nego Ziemi Węgrowskiej Zofia 
Paczóska, mer Tarnopola Serhij 
Nadał, prezes Polskiego Centrum 
Kultury i Edukacji im. prof. Mie-
czysława Krąpca w Tarnopolu 

Piotr Fryz oraz zastępca dyrektora 
Tarnopolskiej Filharmonii Obwo-
dowej Wasyl Irmijczuk.

Festiwal Pieśni Legionowej po 
raz pierwszy zorganizowano w 
2017 r. dzięki Wojciechowi Bar-
dowskiemu. Od 2021 r. impreza 

uzyskała status międzynarodo-
wej. Eliminacje rejonowe І Mię-
dzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Legionowej, poza Ukrainą, są or-
ganizowane w Polsce oraz na Li-
twie. Finał Festiwalu odbędzie się 
17–19 września w Przeworsku.

Dubieńska parafia 
Świętego Jana Ne-
pomucena obcho-
dziła w niedzielę 
wielką uroczystość 
– Zesłanie Ducha 
Świętego. Kościół 
został odświętnie 
przystrojony w 
oczekiwaniu na 
specjalne wyda-
rzenie. W tym dniu 
sześcioro dzieci 
po raz pierwszy 
przyjęło Komunię 
Świętą.

22 maja trzy dziewczynki i trzej 
chłopcy z parafii przystąpili po raz 
pierwszy do sakramentu spowie-
dzi, do którego przygotowywali 
się od prawie trzech lat. W tym 
czasie musieli zrozumieć wiele te-
matów z katechizmu, nauczyć się 
przykazań Bożych i modlitw.
W niedzielę 23 maja dzieci przy-
jęły Ciało i Krew Jezusa Chrystu-
sa. Do Pierwszej Komunii Świę-
tej przyszli w białych ubraniach 
uszytych specjalnie na tę okazję. 
Ten dzień był świętem nie tylko 

dla nich i ich rodziców, dziadków i 
chrzestnych, lecz także dla wszyst-
kich parafian, którzy przyszli do 
kościoła. Szczególną atmosferę 
uroczystości stworzyła Olena Bie-
lawska, organistka z parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Ostrogu.

Po mszy świętej rodzice wyra-
zili wdzięczność proboszczowi, 
ks. Grzegorzowi Oważanemu, za 
opiekę nad dziećmi, przygotowa-
nie ich do Komunii Świętej, po-
moc i dobre rady.

100 lat temu w Berezowicy Ma-
łej na Tarnopolszczyźnie urodził 
się Mieczysław Krąpiec – domi-
nikanin, wybitny filozof i teolog, 
rektor Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W 1993 r. Tarnopol-
ski Instytut Edukacji Publicznej 
nadał mu tytuł doktora honoris 
causa.
Mieczysław Albert Krąpiec uro-
dził się 25 maja 1921 r. w Be-
rezowicy Małej (obecnie rejon 
tarnopolski, przed reformą 2020 
r. – zbaraski). Po ukończeniu 
w 1939 r. I Państwowego Gim-
nazjum im. Wincentego Pola w 
Tarnopolu wstąpił do nowicjatu 
zakonu dominikanów w Krako-
wie. W czasie II wojny światowej 
studiował potajemnie i w czerwcu 
1945 r. otrzymał święcenia ka-
płańskie.
Kariera naukowa ojca Mieczy-
sława rozwijała się pomyślnie: w 
1946 r. uzyskał doktorat z filozo-
fii, w 1948 – z teologii. W latach 
1946–1954 wykładał filozofię w 
Dominikańskim Kolegium Filo-
zoficzno-Teologicznym w Kra-
kowie, a od 1951 r. rozpoczął 
również pracę na Wydziale Filo-
zofii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Działalność nauko-
wa Krąpca zaowocowała setkami 
artykułów, samych książek na-

pisał ponad 30, wiele z nich zo-
stało przetłumaczonych na język 
angielski, francuski i rosyjski. 
Prace Mieczysława Krąpca zapo-
czątkowały tzw. lubelską szkołę 
filozoficzną, która rozwinęła re-
alistyczny nurt neoscholastyki 
XIX i XX w. 
W 1970 r. o. Mieczysław Krąpiec 
został wybrany na rektora Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego. Pełnił tę funkcję łącznie 
13 lat, przez pięć kadencji, czyli 
najdłużej w historii tej instytucji. 
Prowadzenie uczelni katolickiej 

w komunistycznej Polsce było 
niezwykle trudne. Trzeba pamię-
tać, że lubelska szkoła filozoficz-
na była opozycyjna wobec ideolo-
gii państwowej, czyli marksizmu, 
a założony w 1918 r. KUL był 
wówczas jedyną niepaństwową 
uczelnią w bloku wschodnim.
Na stanowisku rektora o. Krąpiec 
wykazał się talentem manager-
skim. Dzięki swojemu autoryteto-
wi w świecie nauki oraz między-
narodowej popularności często 
udawał się za granicę z wykłada-
mi. 

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
redakcjaksi@btx.pl

Pierwsza Komunia 
w Dubnie   
MONITOR WOŁYŃSKI

Z prasy polonijnej 
W Tarnopolu odbyły się eliminacje 
rejonowe Międzynarodowego 
Festiwalu Pieśni Legionowej 
MONITOR WOŁYŃSKI

Poszukując śladów Mieczysława 
Krąpca na Tarnopolszczyźnie 
MONITOR WOŁYŃSKI

Członkowie polskiej 
organizacji z Lubomla 
uporządkowali cmentarz 
w Rymaczach 
MONITOR WOŁYŃSKI

21 maja członkowie Stowarzy-
szenia Kultury Polskiej im. Mi-
chała Ogińskiego w Lubomlu 
uporządkowali polski cmentarz 
wojskowo-cywilny w Ryma-
czach.
Na terenie dawnego cmentarza 
parafialnego w tej wsi znajduje 
się kwatera żołnierzy 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej, w której pochowano 
około 150 osób poległych w 
kwietniu 1944 r.
Teren nekropolii intensyw-
nie zarasta roślinność, dlatego 

członkowie Stowarzyszenia trzy 
lub cztery razy w roku wycinają 
krzaki, koszą trawę oraz sprzą-
tają cmentarz.

Tym razem w pracach porząd-
kowych brali udział: Andrzej 
Nowosad, Witalij Bojko, Walen-
tyna Olech, Anastazja Zińczuk, 
Andrzej Sacharczuk, Oleksandr 
Sacharczuk oraz Włodzimierz 
Pedycz. Kosy spalinowe do ko-
szenia trawy udostępnili człon-
kowie Stowarzyszenia Walenty-
na Olech i Andrzej Sacharczuk.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Tablica pamięci rzezi wołyńskiej 
„zaaresztowana” w piwnym ogródku!
Andrzej Łukawski

Do redakcji Kresowego Serwi-
su Informacyjnego dotarła in-
formacja, o „zaaresztowaniu”  
TABLICY PAMIĘCI RZEZI 
WOŁYŃSKIEJ umieszczonej 
na fasadzie Domu Polonii przy  
Krakowskim Przedmieściu 64 w 
Warszawie. 

Nowy właściciel lokalu tak rozbu-
dował swój „piwny ogródek”, że 
tablica znalazła się nad stolikami i 
nijak się do niej dostać bez naru-
szenia prawa „własności” nowe-
go restauratora a tym samym nie 
można dokonać „ogarnięcia” tego 
miejsca po zimie w ramach wio-
sennych porządków. 
Na miejscu byłem z samego rana 
gdy wszystko było jeszcze za-

mknięte i poza zdjęciami nic wię-
cej nie mogłem zrobić. 

Nieopodal tablicy wołyńskiej ale 
również w ogródku znajduje się 
kolejna tablica informująca o Woj-
skowym Gubernatorstwie Warsza-
wy znajdującego się w tym obiek-
cie. (foto na dole). 
Po lewej stronie Domu Polonii 
znajduje się jeszcze jeden piwny 
ogródek w którym „zaaresztowa-
no” jeszcze jedną tablicę poświę-
coną Ignacemu Domeyce na którą 
nawet nikt nie zwróci uwagi bo 
ciężko coś dostrzec między roz-
winiętym parasolami i smakosza-
mi piwa. Dotyczy to wszystkich 
trzech tablic -przypominam- Trak-
tu Królewskiego.  

Jaką więc pełni rolę Trakt Kró-
lewski w Warszawie – niegdyś 
wiodący ze Starego Miasta w kie-
runku południowym szlak komu-
nikacyjny a obecnie ciąg ulic w 
Warszawie, przy którym znajduje 
się szereg zabytkowych budowli 
i obiektów. Zaczyna się na placu 
Zamkowym i biegnie Krakow-
skim Przedmieściem, Nowym 
Światem, Alejami Ujazdowskimi, 
ulicami Belwederską i Sobieskie-
go do Wilanowa.

W 1994 Trakt Królewski w War-
szawie wraz z historycznym ze-
społem miasta i Wilanowem został 
uznany za pomnik historii. Ktoś 
jednak uznał za zasadne utworze-
nie z traktu pomnika historii, histo-
rii tak bardzo potrzebnej młodemu 
pokoleniu Polaków ale po latach 
inny ktoś uznał, że Takt Królew-
ski to przeżytek a obiekty przy i 
na TK można sobie „ot tak sobie” 
zasłonić.
      
Wraz z informacją o tym nieco-
dziennym ukryciu za parasola-
mi obiektów znajdujących się na 
Trakcie Królewskim, otrzymali-
śmy kilka dokumentów które wy-
korzystam w niniejszej publikacji. 

Właściciel/właściciele wystawił/
wystawili swoje stoliki na pasie 
drogowym przy posesji przy Kra-
kowskim Przedmieściu 64 po stro-
nach wejścia do Domu Polonia.
Na szczegółowym planie sytu-
acyjnym (foto na dole) jest obry-
sowany tylko ogródek z Tablicą 
Wołyńską oraz o Wojskowym 
Gubernatorstwie Warszawy nato-
miast po lewej stronie (dorysowa-
ny przez redakcję) nie znajduje się 
na planie. Być może oznacza to, że
albo to jest niepisany „bonus” dla 
właściciela zaznaczonego na pla-
nie ogródka albo to inny właściciel 
„dzikiego ogródka”. 
Po lewej stronie Domu Polonii, 
nad stolikami umieszczona jest 
tablica poświęcona Ignacemu Do-
meyce.  
Po prawej stronie wejścia do 
Domu Polonii jest nasza tablica,  
TABLICA PAMIĘCI RZEZI WO-
ŁYŃSKIEJ której też nie widać 
po rozłożeniu parasoli i smakoszy 

piwa. Jan Zamoyski pisał: 

„Takie będą Rzeczypospolite, ja-
kie ich młodzieży chowanie” 

To już nie edukacja a zamiatanie 
jej pod dywan mimo, iż od 30 lat 
tzw. demokracji w Polsce każda 
opcja polityczna w swoich progra-
mach wyborczych nawiązuje do 
historii Polski.
Lato to wzmożony ruch tury-
styczny w Warszawie i po to ktoś 
zamieścił na TK obiekty nawiązu-
jące do historii Polski,  by przybli-
żyć Polakom jak też obcokrajow-
com naszą historię. 
W zimie ogródki znikają z Traktu 
Królewskiego, to oczywiste ale 
wraz z nastaniem tej pory roku 
znikają też turyści którzy latem 
tłumnie przemierzają TK. 
Po zrobieniu fotek udałem się do 
Mazowieckiego Konserwatora Za-
bytków gdzie otrzymałem „namia-
ry” na dział kontroli Traku Kró-

lewskiego w Warszawie.   
Oczywiście powiadomiłem o tym 
co zobaczyłem a że wszystkie te-
lefony milczały wysłałem e-maila:

Witam, strasznie ciężko jest się do Pana 
dodzwonić a sprawa dotyczy tablic umiesz-
czonych na fasadzie Domu Polonii przy 
Krakowskim Przedmieściu 64 które są za-
słonięte przez ogródki piwne/restauracyjne.
Chyba nie po to umieszcza się historyczne 
tablice na Trakcie Królewskim by zasłaniać 
je kawiarnianymi parasolami i ogródkami.
Jan Zamoyski mawiał: „Takie będą Rzeczy-
pospolite, jakie ich młodzieży chowanie” 
ale w dołączonym linku do www widać, że 
przed młodzieżą dzisiaj się chowa historię.
Chcemy wyjaśnić naszym czytelnikom jak 
doszło do ukrywania historii na Trakcie 
Królewskim i kto za powstałą sytuację od-
powiada.
Ja rozumiem że pandemia spowodowała ol-
brzymie straty wśród restauratorów ale nie 
można tak bezrefleksyjnie zajmować całe 
pasy drogowe zasłaniając umieszczone na 
nich elementy infrastruktury nawiązujące 
do historii.
Czy Państwo wyrazili zgodę na zastawianie 
tablic historycznych na Trakcie Królew-
skim?

Niestety, do dnia pisania artykułu 
nie otrzymałem ani odpowiedzi 
ani telefonu.
Przykre, że za chowaniem za re-
stauracyjnymi parasolami historii 
Polski stoi Prezydent M. St. War-
szawy.
W otrzymanych materiałach znaj-
duje się wydane przez Prezydenta 
M.St. Warszawy pozwolenie na 
zajęcie pasa drogowego przy Kra-
kowskim Przedmieściu 64 ale tyko  
prawej strony całej Domu Polonia.
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Dane restauratora zamazaliśmy ze 
względu na RODO.
To skandal, by Prezydent Warsza-
wy wydawał decyzje bez zgody 

Konserwatora Zabytków bo do  
dnia mojej interwencji stosownego  
dokumentu nikt nie złożył. 
Powyżej zdjęcie zrobione po za-

kończeniu Marszu Pamięci który 
corocznie, 11 lipca kończy się przy 
TAblicy Wołyńskiej. Też jest ogró-
dek ale nie zasłania tablicy.     

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Cudowne, bezimienne Matki 
Bożena Ratter
Wszystko dla Polski i Jej wiel-
kości – pisał w 1928 r. gen. 
brygady dr Roman Górecki o 
inicjatywie zrzeszenia 21  czyn-
nych organizacji byłych woj-
skowych w Federację Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny, 
dla upamiętnienia dziesięciole-
cia odzyskania Niepodległości. 
Krew, przelana na polach walk, 
tortury dziadów i ojców naszych 
w kazamatach i na Sybirze, mar-
tyrologja wszystkich legjonów 
i formacyj polskich, tragedje 
Lwowa, Wilna, Poznańskiego, 
Pomorza, Śląska - oto cement, 
który spoić musi wszystkie 
związki nasze - wszystkie bez 
wyjątku. 
My, żołnierze, wiemy najle-
piej, że częstokroć trudniej 
jest pozycję utrzymać, ani-
żeli ją zdobyć. Dlatego naj-
większą naszą troską było i 
jest utrwalenie Niepodległości, 
w nienaruszalnych granicach 
tak krwawo zdobytych, Nie-
podległości, na którą czyhali 
i czyhają odwieczni wrogowie 
Polski, wrogowie z zewnątrz 
i wrogowie z wewnątrz. Zło-
wrogim wrogiem wewnętrznym 
było rozbicie społeczeństwa na 
liczne, zwalczające się wzajem-
nie partje i obozy. Zaciekłe par-
tyjnictwo przenikać poczęło do 
wszystkich komórek organizmu 
społecznego, zatruwając go i 
zagrażając samemu istnieniu 
Państwa. W tem jednoczeniu 
się my, żołnierze, nie jesteśmy 
osamotnieni. Podają sobie ręce 
ludzie różnej myśli politycznej, 
różnych obyczajów. Jednoczą 
się organizacje społeczne i go-
spodarcze, w pełnem zrozumie-
niu idei zgodnej współpracy i 
doprowadzenia przez tę zgodę 
potęgi naszego Państwa, do sta-
nowiska, należnego nam, jako 
mocarstwu w wielkiej rodzi-
nie narodów świata (Federacja 
Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny dla upamiętnienia 
dziesięciolecia Niepodległości, 

Warszawa 1928)
Wśród licznych wierszy, foto-
grafii i felietonów dokumentu-
jących państwową uroczystość, 
było wspomnienie obrony Lwo-
wa Kornela Makuszyńskiego:
Bo to w tym Lwowie przeklę-
tym nigdy nie znają miary.  Do 
djabła wreszcie z tem mia-
stem, które wszystkim, jak sęp 
żarłoczny, serce wyjada, jak 
i mnie wyjadło. Ni mniej -ni 
więcej, tylko dwa tysiące gro-
bów wydęło się w tej mieścinie 
psiakrewskiej, a wśród nich sto 
trzydzieści cztery niewiadomo 
nawet do kogo należy. A właści-
wie to wiadomo; stu trzydzie-
stu czterech smyków , bosych 
i tak obdartych, że nawet odar-
tych z nazwiska, porwało kara-
biny i poszło na śmierć. Znam 
cię, jeden z drugim ! Tyś sprze-
dawał gazety pod hotelem Geor-
ge‘a, tyś się uśmiechał do mnie, 
pędraku słodki, prosząc o niedo-
pałek papierosa, tyś kradł jabłka 
w cudzym ogrodzie, a ty, tak ci-
chutko śpiący z raną od kuli w 
czole, nadaremnie udajesz nie-
winiątko i że mnie nie znasz. A 
któż to mi wytłukł  kamieniem 
szybę, kiedyś się bawił w wojnę 
przy ulicy Małeckiego? O, chło-
paki wy moje, o, cudowne chło-
paki, dzieci królewskie! — nie 
macie nazwisk pewnie dlatego, 
że każde, choćby najwspanial-
sze, jest dla Was za małe.
Któż spamięta, ilu was tam było, 
i w jakim wieku? Wszak i taki 
był, co miał zaledwie ponad lat 
dziesięć, lwiątko płowe... Iluż 
was tam było mniejszych od ka-
rabinu, to tylko Bóg jeden wie, 
który was przygarnął z miłością 
niezmierną, was i tych wszyst-
kich towarzyszów waszych, 
wąsatych i na wojnie bywałych, 
szewców , ślusarzów i krawców 
, i te panienki, których nikt nie 
całował jeszcze, tylko Matka i 
śmierć.

A wy, cudowne Matki lwow-

skie, wspaniałe w bólu swoim 
i dumne ze swojej męki, szep-
nijcie dziś najsłodszym swoim 
grobom i synaczkom swoim , 
że sterana dusza moja i serce, 
zgryzotami pomięte, napełnia 
się dziś jasnością i niezmier-
ną miłością tych grobów rado-
snych i promienistych; a niejed-
no w nich chopię uśmiechnie się 
i szepnie: „nie płacz, mateczko 
moja, patrz jak nas wielbi i ko-
cha ten człowiek!.(Kornel Ma-
kuszyński, Purpurowa książka)
Dzisiaj jest święto znane i bli-
skie każdemu, Dzień Matki. 
Wspomnijmy matki wszystkich 
walczących o Rzeczpospolitą 
i wszystkie  bezimienne mat-
ki, którym hołd złożył bard 
syberyjski losu Polaków -Ma-
rian Jonkajtys. Wzruszające, 
serdeczne słowa poety oddają 
cześć setkom tysięcy wspania-
łych, bezimiennych Matek, ko-
biecych i delikatnych, w potrze-
bie twardych jak stal. To dzięki 
Matkom, ich ofiarności, odda-
niu - tak wiele dzieci przeżyło 
zesłanie: to dzięki ich samoza-
parciu, głębokiemu patrioty-
zmowi i wierze w Boga zdołały 
one w tych skrajnie trudnych 
warunkach wychować swe dzie-
ci. Gdy ich mężowie rozstrzeli-
wani byli przez sowietów i ko-
munistów a one same wypędza-
ne z dostatnich domów w ciągu 
20 minut . (Anna Kubajak)
 
Fragment wiersza Mariana Jon-
kajtysa
To o Was, Bezimienne...
Pamięci mojej Matki -Sybiracz-
ki, która nas, sześcioro dzie-
ci, na zesłaniu w Kazachstanie 
uchroniła - poświęcam.
...
Nie ma takiego trudu,
Takiej pracy na świecie,
Której byś-Polska Matko-
Nie tknęła 
Dla dobra dzieci!
 
W Sybirze,

Na zesłaniu
Umiałaś robić wszystko:
Byłaś murarzem, cieślą.
Szewcem i traktorzystą..
Zdunem, hydraulikiem,
Rozwozicielem kwasu,
Budowniczym kolei,
Wyrębywaczem lasu..
(...)
Ty, w czasie epidemii,
By życie nam ratować,
Dziesiątki kilometrów

Umiałaś przewędrować!
W śnieg,
W głuszę, bezdrożami,
Którymi nikt nie jedzie..
Do szpitala!
Choć wilki,
Choć na drodze niedźwiedzie!
I brnęłaś, Polska Matko,
Przez lód, powódź, zawieję..
Przynosiłaś lekarstwo,
Albo tylko nadzieję..



1 czerwca 2021 - strona 8   Już 10 lat KSI                                                                                                                                                                                             www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

List otwarty:
Odszkodowania (reparacje) wojenne za II wojnę światową
Witold Stański
Podczas II wojny światowej Pol-
ska została zaatakowana przez 
Niemcy 1 września zaś 17 wrze-
śnia 1939 przez ZSRS i straciła 
nie sześć milionów swoich oby-
wateli w tym około trzy miliony 
pochodzenia żydowskiego ale co 
najmniej dziewięć milionów albo 
nawet więcej gdyż tę zaniżoną 
liczbę podała komunistyczna wła-
dza powstała 22 lipca 1944 roku 
„dzięki” tzw. oswobodzicielom 
czyli armii sowieckiej z Józefem 
Stalinem na czele. Celowo jednak 
nie uwzględniono strat ludzkich 
dokonanych przez Sowietów.
Polacy walczyli od samego po-
czątku wojny na wszystkich fron-
tach a nasza Ojczyzna została pra-
wie w 80% zniszczona a do tego 
na skutek układu między Stali-
nem, Roosveltem i Churchillem 
powierzchnia powojennej Polski 
jest o prawie 80 000 km² mniejsza 
aniżeli przed 1939 rokiem, po-
mimo uzyskania byłych terenów 
niemieckich.
Niestety Polacy nie otrzymali 
żadnego odszkodowania od Nie-
miec ani ZSRS za ogromne straty 
podczas wojny a do tego stracili 
niepodległość do 1989 roku.
W przeciwieństwie do Polaków 
inne narodowości otrzymały tzw. 
reparacje wojenne szczególnie 
zaś Izrael i osoby żydowskiego 
pochodzenia mieszkające w kra-
jach kapitalistycznych.
Zmarły przed dwoma laty mece-
nas Stefan Hambura razem z prof. 
Krystyną Krzekotowską sugero-
wali aby Polacy indywidualnie 
starali się walczyć o odszkodowa-
nia za straty poniesione podczas 
II wojny światowej. Wówczas to 
byłem krytycznie nastawiony do 
tego uważając, że to obecny rząd 
polski powinien walczyć o repa-
racje za te przeogromne straty.
Widząc jednak brak takich sta-
nowczych kroków a równocze-
śnie czytając artykuł w Rheini-
sche Post, o czym tego samego 
dnia a więc 26 stycznia 2021 roku 
poinformowała TVP w Wiadomo-
ściach o godzinie 19.30, dosze-
dłem do wniosku aby podobnie 
jak ten 84-letni obywatel holen-
derski wystąpić do niemieckiego 
sądu o odszkodowania za cierpie-
nia, które przeżyłem razem z ro-
dzicami i siostrą oraz straty, które 
są podobne albo nawet gorsze od 
wielu osób żydowskiego pocho-
dzenia mieszkających w krajach 
kapitalistycznych.
Dlatego też postaram się dokład-
nie opisać nasze przeżycia i prze-
śladowanie mojego ojca za to, 
że miał odwagę walczyć o ujaw-
nienie prawdy odnośnie ludobój-
stwa dokonanego na Wołyniu i 
w Małopolsce Wschodniej i nie 
chciał być członkiem PPR czy 
PZPR. Przyciskany do muru zo-
stał członkiem SL i ZSL walcząc 
nawet w obecności ówczesnego 
prezesa ZSL Czesława Wycecha o 
upamiętnienie Polaków bestialsko 
zamordowanych przez OUN/UPA 
, w większości byli to chłopi czy 
też rolnicy małorolni. Działalność 
mojego ojca została dopiero nale-
życie oceniona po 1968 roku i w 
latach późniejszych. Stąd też od-
znaczenie Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 16 

lipca 1970 roku czy Zasłużonego 
Pracownika Rady Narodowej 22 
lipca 1972, Odznaka Grunwaldz-
ka za uczestnictwo walki zbrojnej 
z Niemcami w latach 1939-1945 
wydana 17 stycznia 1974 roku 
jak również za zasługi dla woje-
wództwa warszawskiego 22 maja 
1974 roku. Przeżycia mojego ojca 
jak również jego pozytywne dą-
żenia można dobitnie poznać w 
jego wierszach i ponad 3000 afo-
ryzmach, które wydałem niemal 
20 lat po jego śmierci w książce 
„Wiersze i aforyzmy. Moje myśli 
wybrane” w 2007 roku.
Władze komunistyczne doprowa-
dziły do rozbicia małżeństwa na-
szych rodziców na skutek rozłąki 
po przeniesieniu naszego ojca do 
pracy w Warszawie około 1947 
roku bez udzielenia chociażby 
małego mieszkania dla naszej 
czteroosobowej rodziny. W tym 
samym czasie komuniści dawali 
swoim „wybrańcom” mieszkania 
i to osobom, za które powinniśmy 
się wstydzić jak moim wujkom o 
nazwisku Linowski czy Michale-
wicz i tysiącom innym komuni-
stom.
Kiedy po 1956 roku do Polski 
przybyło wiele rodzin żydowskie-
go pochodzenia z ZSRS to w Li-
ceum Ogólnokształcącym w War-
szawie, do którego uczęszcza-
łem od stycznia 1957 roku było 
bardzo dużo dzieci żydowskiego 
pochodzenia. Jednym z moich 
przyjaciół był Włodzimierz Ba-
ran, którego rodzice pochodzenia 
żydowskiego przybyli z ZSRS i 
Włodek uczył się z nami w kla-
sie 10 i 11c i zdał maturę w 1959 
roku. Był on nawet zakochany w 
jednej z naszych koleżanek ale 
pomimo swoich dobrych ocen i 
zdolności rodzice jego nie zezwo-
lili na studia ponieważ czekali na 
dalszy wyjazd do Izraela, który 
nastąpił około 1960 roku. Ojciec 
Włodka był lekarzem i w Warsza-
wie otrzymali oni od razu miesz-
kanie przy ulicy Marszałkowskiej 
w pobliżu ulicy Świętokrzyskiej.
Napad Niemiec hitlerowskich na 
Polskę 1 września oraz ZSRS 17 
września 1939 spowodował wiel-
ką tragedię moich rodziców i ich 
córki, którzy mieszkali w Warsza-
wie. Mój ojciec po ukończeniu 
studiów na SGGW w 1936 roku 
dzięki poparciu prof. Władysława 
Grabskiego otrzymał bardzo do-
brze płatną pracę w Ministerstwie 
Skarbu kierowanym przez mini-
stra Kwiatkowskiego.
Ojciec mój był zawsze bardzo 
pomocny dla innych osób i dla-
tego też sugerował on swemu 
szwagrowi Donatowi Linowskie-
mu urodzonemu w 1922 roku by 
starał się uczyć i zdobywać odpo-
wiedni zawód. Jednak nie uzyskał 
zrozumienia i kiedy Niemcy wy-
słali 18-letniego Donata na przy-
musowe roboty i naukę ślusarki 
samochodowej pod Wiedeń a na-
stępnie do Łotwy w okolice Rygi 
to tam też nauczył się między 
innymi prowadzenia samocho-
dów ciężarowych. Jeszcze pod-
czas wojny dostał się na Łotwie 
do sowieckiej Armii Czerwonej 
by niezadowolony uciec dalej do 
polskiego wojska i robić „karie-
rę” w partii ale też awansować 

do stopnia kapitana. W tym cza-
sie działało powiedzenie, że „nie 
matura lecz chęć szczera zrobi z 
ciebie oficera”. Dopiero po 1956 
roku wyrzucono Donata Linow-
skiego z wojska bo nie uzupeł-
nił wykształcenia ale ponieważ 
w dalszym ciągu był szpiclem o 
pseudonimie „Szpilka” do końca 
życia to już jako cywil awanso-
wany został nawet do stopnia ma-
jora i podpułkownika oraz został 
pochowany z honorami w asyście 
wojskowej do grobu na Cmenta-
rzu Bródnowskim w Warszawie.
Kiedy drugiego szwagra mojego 
ojca Piotra Michalewicza wyrzu-
cono ze studiów na Politechni-
ce Warszawskiej za działalność 
komunistyczną w 1936 roku to 
ojciec mój umożliwił mu pracę 
jako kreślarz techniczny w Mini-
sterstwie, w którym jak powyżej 
napisałem pracował mój ojciec.
Piotr Michalewicz jako podpo-
rucznik walczył pod Sochacze-
wem we wrześniu 1939 roku z 
agresorem niemieckim i wypeł-
niając następnie rozkaz znalazł 
się we Lwowie i tylko przypadek 
sprawił, że po aresztowaniu przez 
sowieckie wojska nie znalazł się 
w Katyniu tylko ukrywał się w 
Porycku w domu mojego dziadka 
Jana Stańskiego razem z moimi 
rodzicami. Po kilku miesiącach 
został schwytany przez sowiecką 
Armię Czerwoną i wraz ze swo-
ją żoną Euzebią zesłany na Sybir 
i Uzbekistan. Pracując ciężko w 
tajdze dotarł Piotr Michalewicz 
z żoną 31 stycznia 1942 roku do 
armii generała Andersa i w Pale-
stynie urodził się ich syn Andrzej 
13 stycznia 1945 roku. Do PRL-
-u powrócił Piotr Michalewicz z 
Wielkiej Brytanii w czerwcu 1948 
roku i jako przedwojenny komu-
nista nie tylko otrzymał mieszka-
nie w Warszawie ale i pracę by 
w 1957 roku dzięki protekcji ge-
nerała Grzegorza Korczyńskiego 
awansować w wojsku do stopnia 
majora, pułkownika oraz  puł-
kownika i przez ponad dwa lata 
być nawet attache wojskowym w 
USA.
Na skutek bombardowania War-
szawy ojciec mój uciekł razem ze 
szwagierką Euzebią i z maleńką 
córką do Porycka na Wołyniu, 
gdzie się urodził oraz mieszkali 
jego rodzice, dwóch braci i dwie 
siostry. Do Porycka dotarła rów-
nież jego żona Aurelia gdzie i ja 
się urodziłem 22 sierpnia 1940 
roku. Przeżycia nasze podczas 
wojny opisywał mój ojciec wie-
lokrotnie, by przekazywać praw-
dę o tragedii Polaków jaka spo-
tkała nas wówczas nie tylko ze 
strony najeźdźców niemieckich 
i sowieckich ale też ukraińskich 
nacjonalistów spod znaku OUN/
UPA, którzy zamordowali moje-
mu ojcu nie tylko jego rodziców 
ale i dwóch braci, dwie siostry i 
wszystkie ich dzieci z wyjątkiem 
córki Ireny jego starszego brata 
(absolwenta wyższej uczelni we 
Lwowie).
Tylko niemal cudem pozostałem 
przy życiu razem z rodzicami i 
starszą siostrą, co opisałem w 
książce „Poryck. Miasteczko kre-
sowe. Symbol tragedii Polaków 
na Wołyniu” wydanej w 2005 

roku przez Wydawnictwo Adama 
Marszałka.
Po naszych tragicznych uciecz-
kach z Porycka do Włodzimierza 
Wołyńskiego oraz do Warsza-
wy w marcu 1944 roku otrzymał 
nasz ojciec pracę w Grójcu do-
kąd przybyliśmy z matką i sio-
strą przy końcu lipca 1944 roku 
gdzie pozostaliśmy przez wiele 
lat w katastrofalnych warunkach 
mieszkaniowych i finansowych 
zaś ojciec około 1947 roku został 
przeniesiony służbowo do pra-
cy w Warszawie bez otrzymania 
mieszkania dla całej rodziny a 
sam mieszkając między innymi 
w tzw. kołchozie czyli mieszka-
niu dla czterech rodzin gdzie do 
jego dyspozycji był maleńki po-
koik albo nawet wcześniej poło-
wa jednego pokoju przedzielona 
szafami czy zasłoną papierową a 
w drugiej części pokoju mieszka-
ło pewne małżeństwo pracujące 
w tym samym urzędzie co mój 
ojciec. Mieszkanie to znajdowało 
się na drugim piętrze przy Al. Je-
rozolimskich 55 róg ul. Pankiewi-
cza i mieszkańcy tego „kołchozu”  
nie mieli do dyspozycji ubikacji a 
dostęp do wody znajdował się w 
przedpokoju. Ubikacja dla tych 
osób tam zamieszkałych znajdo-
wała się na parterze w podwórzu 
tego domu i była nawet dostępna 
dla przechodniów po otrzymaniu 
klucza od dozorcy mieszkającego 
na parterze!
W Grójcu mieszkaliśmy z matką 
i siostrą w maleńkim mieszkan-
ku jednopokojowym z kuchnią i 
takie warunki przyczyniły się do 
całkowitej separacji naszych ro-
dziców w 1954 roku.
W tym maleńkim pokoju w War-
szawie zamieszkała również moja 
siostra w 1954 roku oraz ja w 

styczniu 1957 roku, a więc po 
całkowitym rozstaniu się moich 
rodziców.

W swoim życiu często głodowa-
łem i nie miałem odpowiednich 
ubrań albo butów i przez pewien 
okres w zimie chodziłem do szko-
ły nosząc gumowe buty zaś stopy 
owijałem gazetą by w ten spo-
sób chronić przez mrozem. Takie 
trudne warunki mieszkaniowe i 
finansowe doprowadziły mnie do 
wielu chorób, z których wymienię 
tylko najważniejsze a więc wielo-
letnie moczenie w nocy na skutek 
choroby pęcherza moczowego, 
bezsenność i depresje trwające 
do dzisiaj oraz otwartą gruźli-
cę i sanatoryjne leczenie ponad 
ośmiomiesięczne w Zakopanem, 
jak również częściowy paraliż 
twarzy, co wymagało leczenia 
szpitalnego w grudniu 1963 roku.
Pomimo bardzo trudnych warun-
ków materialnych oraz mieszka-
niowych zdałem maturę w 1959 
roku oraz ukończyłem studia na 
Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Warszawskiej w 1966 roku.
Ponieważ mój ojciec i matka byli 
przeciwnikami komunizmu po-
dobnie jak i ja, dlatego też stwa-
rzano nam tak wielkie trudności, 
które doprowadziły nie tylko do 
różnych chorób ale i rozpadu 
całkowitego małżeństwa moich 
rodziców. Dopiero w czerwcu 
1964 roku, a więc niespełna rok 
po opuszczeniu przeze mnie sana-
torium w Zakopanem wywalczył 
mój ojciec przydział maleńkiego 
kwaterunkowego trzypokojowe-
go mieszkania o powierzchni 46 
m², które moja matka wykupiła 
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przy mojej pomocy finansowej w 
1979 roku.

W 1965 roku wyróżniony zosta-
łem pienieżną nagrodą rektorską 
za dobre wyniki podczas studiów, 
którą otrzymało tylko trzech stu-
dentów rocznika, na około 200 
studentów. Jednak pomimo chęci 
zatrudnienia mnie przez kierow-
nika Katedry Wysokich Napięć 
prof. dr inż. Janusza Lecha Jaku-
bowskiego, doc. dr Janusza Le-
cha Maksiejewskiego i opiekuna 
mojej pracy magisterskiej mgr. 
inż. Jerzego Wierzbickiego nie 
otrzymałem etatu na Politechnice 
Warszawskiej. Tylko dzięki mojej 
interwencji u ówczesnego rektora 
prof. dr Dionizego Smoleńskiego 
i obrony pracy magisterskiej we 
wrześniu 1966 roku mogłem roz-
począć pracę jako asystent staży-
sta od 1 października 1966 roku.
Takie tragiczne przeżycia miało 
wiele osób w Polsce, które wywo-
łane zostały nie tylko poprzez wy-
buch II wojny światowej i okupa-
cję  ale też po 22 lipca 1944 roku 
czyli utworzeniu komunistyczne-
go rządu i braku suwerenności do 
1989 roku.
Czy w związku w powyższym 
opisem Polacy powinni do dzisiaj 
nie otrzymać reparacji wojennych 
ale i za tyle lat powojennych? 
Strata życia rodziców jest bardzo 
bolesna ale czy Sollo Muller i 
inne osoby pochodzenia żydow-
skiego uważają, że Polacy, którzy 
na różnych frontach walczyli z 
najeźdźcami hitlerowskimi i so-
wieckimi nie zasługują na odpo-
wiednie traktowanie?  Inne kraje 
europejskie, które nawet kolabo-
rowały z Niemcami otrzymały i 

otrzymują do dzisiaj pieniądze od 
RFN, a dlaczego nie Polacy?
W związku z powyższym chciał-
bym uzyskać na drodze sądowej 
wyrok, który pozwoliłby Polsce 
otrzymać nie tylko pieniądze za 
straty poniesione podczas wojny 
ale też koszty za wykształcenie 
w Polsce Polaków mieszkają-
cych i pracujących w Niemczech 
podobnie jak ja od wielu a nawet 
od kilkudziesięciu lat. Czy to nie 
skandal, że niemiecki Urząd Fi-
nansowy gorzej traktuje Polskę 
aniżeli 71 innych krajów na świe-
cie, gdzie za konieczną pomoc dla 
rodziców czy teściów można od-
liczyć od podatku znacznie więk-
szą sumę pieniężną, a dla rodzeń-
stwa nie wolno odliczyć nawet 
centa? (zob. tabela w załączniku). 
Jednocześnie płacę podatek dla 
tysięcy bezrobotnych, którzy nie 
chcą pracować i od lat mieszkają 
w Niemczech.
Chciałbym wywalczyć dla siebie 
tylko symboliczne euro ale moż-
liwość odpisywania od podatku 
kwot darowanych polskim or-
ganizacjom użytku publicznego 
jak PCK, Caritas i innych jakie 
przysługują dla podobnych orga-
nizacji w Niemczech. Polska po-
winna również otrzymać całkowi-
te odszkodowanie dla polskiego 
Narodu, które według wyliczenia 
niemieckiego autora książki Karla 
Heinza Rotha wynosi ponad 800 
miliardów euro (zob. książka Re-
parationsschuld. Hypotheken der 
deutschen Besatzungsherrrschaft 
in Griechenland und Europa z 
2017 r).
Dlatego proszę Państwa o przesy-
łanie tego maila do różnych osób 
i polityków na całym świecie by 

udało mi się znaleźć w Niem-
czech lub w Polsce adwokata, 
który podjąłby się prowadzić taki 
proces przed sądami niemieckimi 
ale i być może nawet przed sądem 
UE.
Od października 1971 do 31 
sierpnia 1998 roku pracowałem 
jako mgr inż. w Republice Fede-
ralnej Niemiec przyczyniając się 
między innymi do możliwie bez-
awaryjnego dostarczania prądu 
elektrycznego do szpitali, fabryk 
i osób prywatnych. Wykazałem 
wówczas odwagę cywilną kie-
dy wykryłem, że wielki koncern 
energetyczny nie dokonywał 
koniecznych rewizji i kontroli 
wyłączników mocy na napiecia 
10-25 kV. Podczas kilkunastu lat 
doprowadziłem do rewizji ponad 
550 takich urządzeń i prowadzi-
łem przy tym badania naukowe, 
które od 1998 opublikowałem 
w Elektrotechnische Zeitschrift, 
Elektrizitätswirtschaft po nie-
miecku oraz w Przeglądzie Elek-
trotechnicznym po polsku. Takiej 
odwagi cywilnej nie wykazał 
żaden niemiecki pracownik VW, 
Daimlera czy AUDI w tzw. aferze 
dieselowskiej!

Od niemal 50 lat pomagałem fi-
nansowo nie tylko najbliższej 
rodzinie ale też biednym osobom 
w Polsce oraz na Ukrainie jak 
również organizacjom użytecz-
ności publicznej w Polsce, co nie 
znalazło uznania niemieckiego 
Urzędu Finansowego. Jak infor-
mowałem w moich poprzednich 
listach otwartych nie udało mi się 
znaleźć adwokata, który zaskar-
żyłby to do sądu niemieckiego. W   
ubiegłym roku przekazałem nie 

tylko pewne kwoty pieniężne do 
Polskiego Czerwonego Krzyża, 
Caritasu Archdiecezji Warszaw-
skiej ale i związane z reparacjami 
wojennymi, które zapewne też nie 
uzna w najbliższym czasie nie-
miecki Urząd Finansowy. Dlatego 
też chciałbym znaleźć adwokata, 
który by za kilka tygodni lub mie-
sięcy skierował pozew do sądu.

W związku z powyższym prze-
syłam Państwu ten mail oraz za-
łączniki w języku angielskim, 
niemieckim i polskim z prośbą o 
publikację w różnych mediach.
W razie opublikowania nie chcę 
otrzymać żadnego honorarium 
ponieważ prowadzę moją dzia-
łalność ze względów idealistycz-
nych a nie finansowych.

10 TYSIĘCY POLAKÓW URATOWANYCH 
Z RZEZI WOŁYŃSKIEJ
PRZEBRAŻE - POLSKI OŚRODEK SAMOOBRONY
Aleksander Szumański
 „Ojciec miał rozpłataną głowę i 
odcięte ręce, żona była zmasakro-
wana, zaś dwaj synowie (7-9 lat) 
mieli odrąbane palce, a 6-mie-
sięczna córeczka była uduszona 
sznurkiem” - piszą Władysław i 
Ewa Siemaszkowie o masakrze 
14 Polaków zgromadzonych na 
kolacji wigilijnej 24 grudnia 1943 
roku. Pozostałych Polaków udało 
się uratować dzięki świetnej or-
ganizacji samoobrony. Ocaleni z 
Rzezi Wołyńskiej podjęli walkę i 
uratowali 10 tys. ludzi. Ochotnicy 
dostali broń m.in. od Niemców, a 
amunicję zdobyli za łapówkę w 
niemieckim magazynie.
Latem 1649 roku, podczas po-
wstania Chmielnickiego, broniło 
się w Zbarażu polskie wojsko, 
dowodzone przez księcia Jeremie-
go Wiśniowieckiego. Na odsiecz 
przyszła armia dowodzona przez 
Jana Kazimierza. Trzysta lat póź-
niej na Wołyniu Polacy, zagro-
żeni wymordowaniem w 1943 r. 
przez ukraińskich nacjonalistów 
z UPA i pomagającą im miejsco-

wą ludność, a także ci, którym 
udało ujść się z rzezi, tworzyli we 
wsiach ośrodki samoobrony, małe 
Zbaraże. Nie mogli jednak liczyć 
na odsiecz. Wiele z ośrodków sa-
moobrony upadło, ich mieszkańcy 
byli mordowani. Armia Krajowa 
była za słaba, by przeciwstawić się 
Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
oddziały partyzanckie AK zaczęły 
powstawać dopiero jako reakcja 
na lipcowe apogeum zbrodni UPA 
na Wołyniu. Polacy szukali więc 
broni i amunicji u Niemców oraz 
pomocy w obronie u sowieckiej 
partyzantki. Musieli pójść na ukła-
dy z dwoma wrogami, by uniknąć 
zagłady z rąk trzeciego - nacjona-
listów ukraińskich.
Pierwsze mordy na Polakach wy-
woływały jeszcze złudzenia, że są 
to tylko incydenty. Były to jednak 
- niestety - zapowiedzi masowej 
akcji palenia polskich wsi oraz za-
bijania wszystkich mieszkańców 
bez względu na wiek i płeć. Nada-
wało to zbrodni charakter ludobój-
stwa. Pierwszą masową zbrodnią 

dokonaną przez UPA na Wołyniu 
był mord w kolonii Parośla w 
lutym 1943 r. Wcześniej mordu 
dokonano w listopadzie 1942 r. 
przez ukraińskich policjantów w 
Obórkach, kolonii położonej 30 
km od Przebraża, gdzie zginęło 37 
Polaków, jedna Ukrainka i jedna 
Żydówka.

AMUNICJA ZA ZŁOTO

W Przebrażu - dużej, liczącej ok. 
1000 mieszkańców polskiej wsi w 
powiecie łuckim, w gminie Tro-
ścianiec - zawiązała się w ciągu 
lutego i marca 1943 r. samoobro-
na. Jej dowódcą został wkrótce po-
chodzący z tej wsi 33-letni Henryk 
Cybulski, leśniczy, podoficer re-
zerwy, żołnierz AK. Deportowany 
w 1940 r. w głąb Związku Sowiec-
kiego, wrócił w rodzinne strony po 
ośmiotygodniowej wędrówce.
- Polacy nie mają już żadnych złu-
dzeń. Wiedzą, że to, co się dzieje, 
nie jest wybrykiem jakichś tam 
band ani przejawem lokalnych 

zamieszek czy zadawnionych 
waśni (...). W większych wsiach 
i osadach zaczynają powstawać 
wiejskie posterunki, czujki, grupy 
obronno-alarmowe. Ludzie uzbra-
jają się w widły, stare szable, ba-
gnety, rzadziej - w karabiny i du-
beltówki - wspominał Cybulski w 
„Czerwonych nocach”. Ta książ-
ka, wydana w 1966 r., była w PRL 
najważniejszą i niemal jedyną 
publikacją mówiącą o zbrodniach 
UPA na Wołyniu.
Jako chłopak znający trochę nie-
miecki podchodziłem do starszych 
wartowników, od których za jabł-
ka można było dostać granaty. 
Wiadro jabłek wymieniałem z re-
guły na dwa, trzy granaty - Adam 
Kownacki - członek samoobrony.
Delegacja z Przebraża, z Ludwi-
kiem Malinowskim (cywilny 
komendant Przebraża) na czele, 
udała się do niemieckiego urzęd-
nika administracji w Kiwercach, 
prosząc go o broń. Nie mówiono 
o UPA, lecz o „bandach leśnych”, 
które przeszkadzają pracować 

na roli i wywiązywać się z kon-
tyngentów dla Niemców. Dzięki 
takiej argumentacji Polacy otrzy-
mali kilkanaście starych kara-
binów. Mogli legalnie posiadać 
broń. „Pozwolenie stało się ha-
słem do wydobycia z dziur i za-
kamarków wszystkiego, co mogło 
jeszcze strzelać”. Za dwie złote 
10-rublówki przekupiony został 
niemiecki dowódca garnizonu w 
Kiwercach. Wydał skierowanie do 
magazynu, skąd Polacy wywieźli 
trzy furmanki amunicji.
Zaczęto wydobywać broń ukrytą 
i porzuconą we wrześniu 1939 r. 
przez żołnierzy polskich, a latem 
1941 r. przez żołnierzy sowiec-
kich.
Kupowano amunicję od żołnierzy 
węgierskich w Kiwercach, strze-
gących linii kolejowej. Węgrzy in-
scenizowali nocne walki, a następ-
nego dnia sprzedawali amunicję. 
- Nikt nie był w stanie policzyć, ile 
jej zużyli. Zdarzały się niecodzien-
ne transakcje. Obok Przebraża był 
skład drewna, do którego co kilka 
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dni przyjeżdżali Niemcy po deski, 
eskortowani przez oddział żołnie-
rzy. Jako chłopak znający trochę 
niemiecki podchodziłem do star-
szych wartowników, od których za 
jabłka można było dostać granaty. 
Wiadro jabłek wymieniałem z re-
guły na dwa, trzy granaty - wspo-
minał Adam Kownacki, członek 
samoobrony w książce Marka A. 
Koprowskiego „Wołyń. Epopeja 
polskich losów 1939-1945”. Broń 
przekazywał także łucki inspekto-
rat AK. Siły samoobrony były or-
ganizowane na sposób wojskowy. 
Stworzono cztery kompanie liczą-
ce 150-200 ludzi. Zostali zaprzy-
siężeni jako członkowie Armii 
Krajowej.

PRZEBRAŻE - POLSKI 
OŚRODEK SAMOOBRONY
WYDŁUBANE OCZY, OBCIĘ-
TE PIERSI

Do Przebraża zaczęła ściągać 
ocalała z pogromu ludność 
wsi zaatakowanych w marcu 
i kwietniu przez UPA. Byli to 
m.in. mieszkańcy kolonii Dobra. 
8 kwietnia 1943 r. poszli do ka-
plicy w Dermance na spowiedź 
wielkanocną. Zostali zaata-
kowani w lesie przez UPA. W 
męczarniach zginęło 17 osób. - 
Ofiary powiązano drutem, były 
bite, kłute, miały wydłubane 
oczy, pozdzierane paznokcie, 
kobiety - obcięte piersi - piszą 
Ewa i Władysław Siemaszkowie 
w „Ludobójstwie dokonanym 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939-1945”.
Wśród zabitych mieszkańców ko-
lonii Dobra było sześciu członków 
rodziny Sawickich. Siódmy zginął, 
gdy na początku maja wyruszyła z 
Przebraża wyprawa do Czetwert-
ni po ziemniaki. Pod Ostrowem 
Polacy zostali zatrzymaniu przez 
UPA. Z 21 osób ocalały tylko trzy. 
Dwóm mężczyznom udało się 
uciec, trzeciego, rannego, ocalili 
Ukraińcy i przewieźli do polskiej 
wsi.
Na miejsce mordu pojechał od-
dział samoobrony z Przebraża, by 
zabrać i pochować zabitych. - W 
chałupie zastali kobietę o wyzy-
wającym spojrzeniu. Nie chciała 

udzielić odpowiedzi na pytanie, 
gdzie są ciała zamordowanych. 
Dopiero gdy zagrożono jej śmier-
cią, wyprowadziła ich za stodołę i 
wskazała świeżo rozkopane miej-
sce - wspominał Henryk Cybulski.
Młodzi mężczyźni, którzy nie 
mieli broni, wyciągali noże, kosy, 
wszystko, co tylko mogło ucho-
dzić za broń, i postanowili walczyć 
do ostatka - Henryk Cybulski.
Samoobrona z Przebraża wypra-
wiała się w czerwcu 1943 r. do 
okolicznych polskich wsi i ko-
lonii, ewakuując z nich ludność. 
Dwustuosobowy oddział samo-
obrony prowadził kilkadziesiąt 
furmanek, na których mieli zostać 
przewiezieniu uchodźcy. Zabrano 
ludzi m.in. z Hołodnicy, Taraża i 
Marianówki (UPA zamordowała 
tam 2 czerwca kilka osób, wiążąc 
drutem i tnąc piłami) oraz z Omel-
na, gdzie UPA 3 czerwca zamor-
dowała siedmioosobową rodzinę. 
Do Przebraża zabrano także Po-
laków z miejscowości Kołki. Po-
zostali na miejscu starzy, chorzy i 
ci, którzy kurczowo trzymali się, 
mimo niebezpieczeństwa, własne-
go domu. Gdy Ukraińcy weszli do 
Kołek, spędzili część Polaków do 
drewnianego kościołka i podpali-
li go. W płomieniach zginęło 40 
osób, w tym Ukrainiec ożeniony 
z Polką.
Przebraże, wraz z sąsiednimi ko-
loniami, stało się obozem warow-
nym z zasiekami, rowami strze-
leckimi i umocnieniami z ziemi 
oraz bali sosnowych. Chroniło 
się w nim około 10-12 tys. ludzi. 
- Tworzyliśmy już jak gdyby małe 
państewko z własnym wojskiem, 
administracją i wymiarem spra-
wiedliwości (...). Trzeba przy-
znać, że gospodarze z Przebraża 
wykazali w tych dniach właściwą 
postawę obywatelską. Tragiczne 
wydarzenia wyzwoliły w nich po-
czucie solidarności, ofiarność, a 
nawet poświęcenie. Podczas przy-
dzielania kwater, zbierania dobro-
wolnych lub nakazanych ofiar dla 
rozbitków nikt nie protestował, nie 
krzyczał, nie odmawiał. Dzielono 
się z uciekinierami, czym kto miał: 
mąką, ziemniakami, mlekiem, 
odzieżą - pisał Henryk Cybulski.
Gdy przyszedł czas żniw, ludzie 
z Przebraża wyprawiali się na 

okoliczne i odleglejsze pola pod 
ochroną żołnierzy samoobrony. 
Ukraińcy ostrzeliwali kosiarzy. 
- Z czasem potyczki z bandami 
stały się coraz częstsze i wkrótce 
wymiana ognia przerodziła się w 
nieodłączny element żniw - wspo-
minał Cybulski. 31 lipca w czte-
rogodzinnej „bitwie o zboże” w 
okolicach Chmielówki i Jaromla 
Polacy użyli dwóch działek wy-
montowanych z wraków sowiec-
kich czołgów, niszcząc ukraińską 
furmankę z amunicją. Przemia-
łu zboża dokonywano w młynie 
znajdującym się w przylegającej 
do Przebraża ukraińskiej wsi Je-
ziora, z którą Polacy żyli w zgo-
dzie. Z Przebraża wypuszczali się 
samowolnie ludzie handlujący na 
własną rękę mięsem na rabunek 
bydła do Jeziora. Zostało to dra-
stycznie ukrócone przez dowódcę 
samoobrony. Dwaj rabusie zostali 
rozstrzelani.

REZUNY, SIKIRNYKI, NA-
PRZÓD!

 W nocy z 4 na 5 lipca 1943 r. 
UPA zaczęła pochód w kierunku 
Przebraża, paląc po drodze pol-
skie wioski i zabijając pozostałych 
jeszcze w nich mieszkańców. Taki 
los spotkał m.in. Dermankę. - Po-
przedniego dnia przyjechał kon-
no młody Ukrainiec z Horodysz-
cza, by uspokoić, że nic nikomu 
nie grozi w związku z mającym 
nastąpić przemarszem wojska. 
Rzezi dokonywano różnymi na-
rzędziami, jak widły, piły, noże i 
kołki, które potem znajdowano 
porzucone przy zwłokach - piszą 
Ewa i Władysław Siemaszkowie. 
W Dermance zginęło ponad 60 
Polaków. W kolonii Józefin kil-
ka osób przybito do ściany kuź-
ni, którą następnie podpalono. 
Uratował się Polak, który udawał 
Ukraińca i umiał odmówić pa-
cierz po ukraińsku. Tamtej nocy 
UPA wymordowało w okolicach 
Przebraża około 500 Polaków.
Przebraże zostało zaatakowane 
nad ranem. Ludność wpadła w 
panikę, zaczęła ładować dobytek 
na furmanki, zamierzając ucie-
kać. Samoobrona stawiła jednak 
skuteczny opór. - Kiedy minął 
pierwszy szok, dla wszystkich sta-

ło się jasne, że nie ma żadnej in-
nej możliwości ocalenia się prócz 
walki wewnątrz obozu. Młodzi 
mężczyźni, którzy nie mieli broni, 
wyciągali noże, kosy, wszystko, co 
tylko mogło uchodzić za broń, i 
postanowili walczyć do ostatka - 
pisał Cybulski.
Udana obrona Przebraża oraz 
rzezie wokół niego przyciągnęły 
kolejną falę uchodźców. Wypra-
wiano się stąd do opuszczonych 
domów, by zabrać pozostawione 
w pośpiechu rzeczy. Przebraże 
stało się schronieniem także dla 
Żydów, którzy ukrywali się w la-
sach, wśród bagien, a na których 
natknął się oddział samoobrony. 
Były to m.in. rodziny Blisztajnów 
z Trościańca i Kaców. Nie prze-
trwaliby w swych schronieniach, 
gdyby nie pomoc Alojzego Lu-
dwikowskiego z Przebraża, który 
pomagał w budowie ziemianek i 
dostarczał żywność.
Samoobrona Przebraża posta-
nowiła kontratakować. 12 lipca 
rozbiła bazę UPA w Trościań-
cu, w której mieściła się szkoła 
podoficerska. Ta akcja sprawiła, 
że ludzie w Przebrażu uwierzyli 
we własne siły i możliwość prze-
trwania. Jednak kilka dni później 
nastroje uległy załamaniu. Upadł 
bowiem ośrodek samoobrony w 
Hucie Stepańskiej. Wprawdzie 
członkom samoobrony i eskorto-
wanym przez nich mieszkańcom 
udało się przebić przez pierścień 
okrążenia, lecz kilkaset osób, któ-
re przed ewakuacją wsi usiłowały 
uciekać na własną rękę, zostało 
zamordowanych. Los Huty Ste-
pańskiej wywołał chwilową pa-
nikę w Przebrażu. Podniosły się 
głosy, że trzeba uciekać do lasu 
lub zgłosić się na roboty do Nie-
miec.
Drugi napad na Przebraże na-
stąpił 30 sierpnia. Wokół wsi 
skoncentrowano kilka tysięcy 
upowców, w tym oddziały spod 
Lwowa, oraz „siekierników”. W 
pogotowiu czekały furmanki, któ-
rymi zamierzano wywieźć łupy. 
- Puszczano wieści, że Polacy 
zgromadzili w Przebrażu ogrom-
ne dobra. Obiecywano wszystkim, 
którzy pójdą na Przebraże, że tam 
sobie wreszcie pohulają. Poza od-
działami zajadłych nacjonalistów 
na koncentrację pod Przebrażem 
szły tez bandy pospolitych rzezi-
mieszków i rabusiów - wspomniał 
po latach Mirosław Łoziński, 
17-letni wówczas członek samo-
obrony, w książce M.A. Koprow-
skiego.
Obrońcy mogli przeciwstawić 
wrogowi około 600-800 ludzi. 
Dowódcy ukraińscy zagrzewali 
atakujących słowami: „Rezuny, 
sikirnyki, naprzód! Polacy nie 
mają naboi”.
„Przed południem, gdy tętno wal-
ki nieco osłabło, ściągnąłem do 
siebie Alberta (Wasilewskiego, za-
stępcę komendanta samoobrony - 
przyp. red.) - wspominał Henryk 
Cybulski. - Zanosi się na dłuższe 
oblężenie. Okopali się i pukają. 
Zimować będą czy jak? - Zrobimy 
drugi Zbaraż - zażartował Albert. 
Nagle twarz mu spoważniała. - 
A propos Zbaraża... Mam jeden 
pomysł. Jak myślisz, nie dałoby 

się nawiązać łączności z Proko-
piukiem?”. Obrońcy Przebraża 
wezwali na pomoc sowiecki par-
tyzancki oddział płk. Prokopiuka, 
który wraz z częścią sił polskich 
zaatakował od tyłu upowców. Mi-
rosław Łoziński wspominał, że 
niepowodzenie ukraińskiego ata-
ku było wynikiem niskiego mora-
le i słabego wyszkolenia.

POLSKI ODDZIAŁ SAMO-
OBRONY NA WOŁYNIU
MAZIREK Z GRAMOFONU

Ostatnią akcją ratowania polskiej 
ludności przez samoobronę z 
Przebraża była wyprawa do Ołyki. 
Pomimo obecności niemieckiego 
garnizonu dochodziło w niej do 
zabójstw Polaków. Władysław i 
Ewa Siemaszko w swoim dziele 
piszą o wymordowaniu 14 Pola-
ków, w tym siedmiorga dzieci, 
zgromadzonych na wieczerzy wi-
gilijnej 
24 grudnia 1943 r. w domu Borow-
skich na przedmieściu miasteczka 
oraz w innym domu pięcioosobo-
wej rodziny. „Ojciec miał rozpła-
taną głowę i odcięte ręce, żona 
była zmasakrowana zaś dwaj sy-
nowie (7-9 lat) mieli odrąbane pal-
ce, a 6-miesięczna córeczka była 
uduszona sznurkiem”. Gdy na po-
czątku stycznia 1944 r. niemieccy 
żołnierze, uchodząc przed nadcią-
gającą Armią Czerwoną, opuścili 
Ołykę, Polacy schronili się w zam-
ku Radziwiłłów, obleganym przez 
UPA, mając do odparcia ataków 
tylko kilkanaście karabinów, mało 
amunicji i żywności. Wezwali po-
moc z Przebraża. 300-osobowy 
oddział z 250 saniami, dla ewaku-
owania ludności, dotarł na czas do 
Ołyki. Henryk Cybulski wspomi-
nał, że jego żołnierze znaleźli w 
jednym z opuszczonych domów 
gramofon. „Wynieśli go na po-
dwórze i puścili pierwszą z brze-
gu płytę. Zrządzeniem losu był to 
„Mazurek Dąbrowskiego”.
Przebraże przetrwało do koń-
ca stycznia 1944 r., do nadejścia 
Armii Czerwonej. Samoobrona 
została rozbrojona, jej żołnierze 
zostali albo wcieleni do Wojska 
Polskiego, albo trafili do komuni-
stycznego oddziału Józefa Sobie-
siaka „Maksa” lub do „istriebitiel-
nych batalionów” walczących z 
UPA.
Ćwierć wieku później Mirosław 
Łoziński, który zbierał relacje z 
Przebraża i ustalił nazwiska 447 
jego obrońców, przyjechał do 
wsi. Nie pozostał po niej ślad, a 
cmentarz był zarośnięty. Dzięki 
niemu i wołyńskiemu środowisku 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK, przy wsparciu Rady Ochro-
ny Walk i Męczeństwa, cmentarz 
został ostatecznie uporządkowany 
w 2001 r. Ma status cmentarza wo-
jennego.

Źródło:

 Tomasz Stańczyk („Historia Do 
Rzeczy”, 19.12.2013)
http://www.nawolyniu.pl/arty-
kuly/przebraze.htm

http://www.nawolyniu.pl/artykuly/przebraze.htm
http://www.nawolyniu.pl/artykuly/przebraze.htm
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...dokończenie ze str. 1

Mimo zniesienia cenzury opinio-
twórcze media w naszym kraju 
nie były zainteresowane tematyką 
kresową. Żyjący jeszcze świadko-
wie historii spisywali swoje  świa-
dectwa, chowając je do szuflady 
lub wydawali własnym kosztem, 
zajmując się jednocześnie dys-
trybucją swoich książek. W róż-
nych miejscach kraju powstawały 
również towarzystwa kresowe 
związane z utraconymi „Małymi 
Ojczyznami”. Po za kilkoma lokal-
nymi gazetami nikt nie wspominał 
tragicznych rocznic: „Ludobójstwa 
dokonanego na Kresach Wschod-
nich przez Niemców, Sowietów i 
Ukraińców z OUN- UPA”. Nowe 
technologie, takie jak internet, 
stworzyły jednak nam nowe moż-
liwości. Nie czekając na łaskę ze 
strony znanych mediów postano-
wiliśmy w czerwcu 2011 r. stwo-
rzyć kresowy periodyk dostępny 
dla wszystkich którzy tylko ze-
chcą publikować materiały zwią-
zane z Kresami Wschodnimi II 
RP. Opublikowaliśmy pierwszy 
sondażowy numer 0,00 Kresowe-
go Serwisu Informacyjnego. Opi-
nie jakie otrzymaliśmy z różnych 
stron, w tym miedzy innymi od 
śp. Szczepana Siekierki, upewniły 

nas w przekonaniu, że zmierzamy 
we właściwym kierunku. Wśród 
głosów wsparcia, były też głosy, 
że „walimy głową w mur”, ale 
to nas tylko zmobilizowało. Dzię-
ki licznej grupie autorów, czę-
sto świadków minionego czasu, 
stworzyliśmy miesięcznik ukazu-
jący się 1 dnia każdego miesiąca. 
Liczyliśmy nie tylko na współpra-
cę ale i na zaszczepienie wirusa 
konkurencji wśród innych me-
diów.  11 lipca 2013 r. ukazał się 
w Polityce.pl (https://wpolityce.
pl/polityka/161685-ludobojstwo-
bez-kary-my-tu-juz-nie-placzemy-
bo-lez-nie-staje) artykuł zatytuło-
wany: „Ludobójstwo bez kary. 
„My tu już nie płaczemy, bo łez 
nie staje”. Zaczynał się od słów ( 
napisanych tłustym drukiem): „O 
ludobójstwie popełnionym na 
ludności polskiej zamieszkującej 
tereny Wołynia i Halicji wciąż się 
milczy. 

Większość Polaków nadal nie 
zdaje sobie sprawy, że w latach 
1943-1944 z rąk UWO ( powin-
no być UPA- red) i OUN zginęło 
ponad 120 tys. kobiet, dzieci i 
mężczyzn polskiej narodowości.” 
Dalej znalazło się również bardzo 
trafne spostrzeżenie: „Prawda o 
tamtych wydarzeniach czekała 

długo na rzetelne opracowania i 
równie długo na dopuszczenie ich 
do publikacji.” 

To był pierwszy sygnał, że coś 
się zmienia, powoli bo powoli ale 
jednak we właściwym kierunku. 
Dziś to już zupełnie inaczej wy-
gląda, wiedza o „Ludobójstwie na 
Polakach” coraz bardziej dociera 
do społeczeństwa.  W tym miejscu 
wypada serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy współpra-
cują lub współpracowali z nami,  
szczególnie wspominamy tych któ-
rzy odeszli na zawsze, jak kolega:  

Ryszard Zaremba, prof. Wła-
dysław Filar i Jerzy Mużyło. Po 
wszystkich pozostał jednak ślad na 
stronach KSI. W sumie przez 10 lat 
zebrało się sporo wspomnień, świa-
dectw, relacji, informacji, publika-
cji i innych dokumentów. Udało 
się nam  namówić kilka osób do 
opróżnienia szuflad, kilka innych 
do opowiedzenia swoich losów i 
udostępnienia dokumentów. Czy 
to dużo, czy mało? Trudno powie-
dzieć, jedno jest pewne, że jesz-
cze wiele pozostało do zrobienia, 
wielowiekowa historia Kresów 
Wschodnich jest jak studnia bez 
dna. Dlatego trwamy przy nieusta-
jącym zaproszeniu do współpracy 
wszystkich zainteresowanych.
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SYN KRESÓW 
- OPOWIEŚĆ TUŁACZA
Ryszard Frączek
WPROWADZENIE
Bohaterami powieści jest mój 
stryj Polak Władysław  Frą-
czek  i Ukrainiec  Mykoła Boj-
ko. Rzecz dzieje się na kresach 
w Siemiginowie nad rzeką Stryj. 
To historia dwóch przyjaciół, 
których trudne czasy międzywo-
jenne uczyniły wrogami. Legiony 
polskie w formacjach austrowę-
gierskiej, niemieckiej i rosyjskiej 
w których służyli ojciec Władka 
–Franciszek i jego bracia Teodor, 
Kazimierz i Ignacy.  Bitwy pod 
Kostiuchnówka,  Rarańczą,  Ka-
niowem, Orlęta Lwowskie, woj-
na polska – ukraińska. Piłsudz-
ki i Haller przyprowadzający z 
Francji kilkudziesięciotysięczną 
błękitną armię to tło wydarzeń. 
Późniejsze fakty okrucieństwa  
OUN – UPA,  pożogi i  mordy. 
Życie codzienne Polaków miłości 
i rozstania, radości i tragedie, 
połowy ryb, polowania i  opisy 
przyrody wprowadzają czytelni-
ka w barwy kresów. Czy Władek 
wybaczy Mykole utratę dzieci. 
Czy Franciszek wróci z Sybiru. 
Czy Teodor zginał w bitwie pod 
Dytiatyem. Co zrobi Ukrainiec 
Bogdan Czuj mąż stryjenki Wład-
ka Rozalii, któremu batiuszka w 
cerkwi da rozgrzeszenie jeżeli za-
morduje żonę Polkę.   
Obszerne fragmenty będą publi-
kowane w kolejnych numerach. 
Książka ukaże się na przełomie 
2021-2002 r. 
   Autor

ROK 1918

Znajomy gwizd wyciągnął w 
październikowy wieczór Władka 
z chałupy. Pod furtką stał Myko-
ła, deszcz spływał mu po twarzy. 
– Co się stało? – zapytał Władek. 
– Może wejdźmy do stajni – od-
rzekł tajemniczo przyjaciel. 
W stajni było ciepło i sucho. Za-
ciekawiona Zorza przyglądała 
się chłopcom. Pewnie myślała, 
że szykuje się jazda. 

– Wyszedłem z domu. Znowu 
siedzą u nas i piją „horilke” Dur-
da, Melnyk i Sawczuk. Po chwili 
doszli  jeszcze doszli Kapiak i 
Riznyk. Mama została na noc u 
cioci w Żulinie. Słyszałem, że 
chcą iść na Lwów. 
– Na Lwów?! Przecież polski 
rząd ogłosił, ze Lwów jest polski.
– No właśnie, ale we Lwowie 
powstała organizacja wojsko-
wa, która chce przejąć Lwów i 
dlatego po wioskach Ukraińcy 
się gromadzą. Riznyk mówił, ze 
przepędzimy Żydów i Lachów, 
że poleje się krew, dużo krwi. 
– O Boże, tam mieszka ciocia 
Anielka – z przerażaniem wes-
tchnął Władek. 
Mykoła mówił szybko, chaotycz-
nie. A Władek myślał o cioci. Nie 
rozumiał wiele, ale czuł, że źle 
się dzieje. 
– I jeszcze – dodał Mykoła – Ri-
znyk krzyczał do taty, że musi 
zrobić porządek z żoną Laszką 
bo to nie wypada, żeby prawdzi-
wy Ukrainiec miał za żonę Polkę. 
– I co Ty na to?  
– Ja wybiegłem i już tam nie 
wrócę.  
– Chodź, prześpisz się u mnie, a 
rano jak wytrzeźwieją, to już za-
pomną. 
Chłopcy weszli do izby, Maria 
Kij domyślała się, że znowu coś 
się dzieje u Bojki. Zdjęła z bla-
chy pieca pokrajane w plasterki 
ziemniaki. 
– To dla Was, na zdrowie! – po-
dała miskę z dymiącymi ziem-
niakami. W izbie zrobiło się 
przyjemnie. – I jeszcze macie 
zsiadłe mleko. 
Chłopcy jedli łapczywie, zgłod-
niali od zdarzeń, które ich prze-
rastały. 
– Pościelę Wam na piecu – do-
dała.
Chłopcy posłusznie, ale chyba 
bardziej to wynikało ze zmęcze-
nia, wdrapali się na zapiecek.
Władek nie mógł zasnąć, spoglą-

dał na mamę krzątającą się wo-
kół pieca. Drobniutka, raźnym 
krokiem ułożyła na ławie słomę, 
na niej postawiła dzierże, którą z 
dębowych desek wystrugał mąż 
Franciszek. Coś na wzór beczki, 
szerszej u dołu, węższej u góry. 
A potem sam założył obręcze i 
zrobił jeszcze wieko wyplecione 
ze słomy. 
– Jutro będzie chleb – cichutko 
szepnął Władek i czuł jak zjada 
grubą pajdę z masłem. 
Maria słysząc westchnienie syna 
uśmiechnęła się. W dzierży za-
wsze zostawiała trochę rozczy-
nionego ciasta. Pomagało to w 
zakwaszeniu nowego ciasta. Za-
lała ciepłą wodę wsypała trochę 
mąki, zamieszała i taki rozczyn 
przykryła pierzyną. Zaczyn miał 
24 godziny aby kisł. 
Podziwiał mamę, miała tyle na 
głowie. Zajmowała się gospodar-
stwem domowym i dobytkiem. 
Doiła krowy, karmiła prosiaki, 
kozę, kury i gęsi, robiła śmieta-
nę, masło i sery. Władek starał 
się pomagać jak obiecał ojcu. Pa-
sał krowy poił zwierzęta i zanosił  
jaja, masło i sery do sklepu Żyda 
Kalmana. Za to otrzymywali róż-
ne potrzebne do codziennego ży-
cia sprzęty i produkty. 

[...]
Rano przed świtem Maria obu-
dziła chłopaków. Gorące mleko, 
pajda chleba. Mykoła wyleciał 
jak z procy. 
– Obiecałem mamie, że wydoję 
krowę i idziemy na pastwisko! 
Władek wolno przeżuwał czer-
stwy już chleb pozostały z po-
przedniego pieczenia. Masło na 
nim trudno było znaleźć. Myślał, 
o Mykole, starym Bojce, nie ro-
zumiał dlaczego Ukraińcy stają 
się tacy nerwowi. 
Chałupa Frączków była typowa 
jak inne na wsi, wiekowa kryta 
słomianą strzechą. Wchodziło 
się dębowymi drzwiami do sieni. 
Na prawo była komora, na lewo 
wchodziło się do izby, gdzie w 
prawym kącie stały narożnie dę-
bowe ławy i stół. Od lewej były 
pałaty, na których na dużym sien-
niku wypchanym słomą, była 
równo ułożona puchowa pierzy-
na i poduszki. To było miejące 
spania Władka. Dalej stała duża 
skrzynia i miejsce na dzierżę, a 
w lewym rogu był piec, którego 
tył wchodził w spalnię, tak że 
rodzice mieli też ciepło. Piec w 
izbie to był najważniejszy „me-
bel”. Przy i na piecu skupiało 
się życie rodziny. Władek każde 
wspomnienie matki kojarzył się 
z piecem. Murowany piec, bie-

lony wapnem i mama krzątająca 
się przy nim. To zapamiętał na 
zawsze. 
Wejście do spalni było obok pie-
ca. W pomieszczeniu stało pa-
miętające jeszcze początek wie-
ku łoże i duża komoda. Na bel-
kach pod sufitem uwiązane pęki 
ziół, których zapach przenikał 
dom. 
Rozmyślanie przerwał gwizd 
Mykoły.
Chłopcy wyszli na pastwisko 
Bojków pod lasem w stronę Roz-
churcza obok Moczarów. Zabra-
li ze sobą kobiałki bo grzybów 
było w lesie w bród. Same Mo-
czary były miejscem rzadko od-
wiedzanym. Teren pokryty lasem 
łęgowym, w którym królowały 
olchy. Przed samym łęgiem były 
łąki, które o tej porze porośnięte 
były bujna trawą. Płynący po-
tok wylewał wiosną, użyźniając 
ziemię. Znali dobrze te ścieżki, 
prowadziły przez górę Horb do 
sąsiedniej wioski Taniawy. Te-
ren był nieco skalisty, doskonałe 
miejsce do zabawy. W buczy-
nach rosły prawdziwki. 
Przyjaciele wspinali się pod górę. 
– Rozdzielmy się – rzekł Wła-
dek. – Ty obejdź górę w prawo, 
ja pójdę w lewo, więcej znajdzie-
my – dodał. 
Ruszyli. Czarny raz po raz schy-
lał się wrzucając do kobiałki 
urodziwe prawdziwki. Nagle 
zadrżał. Usłyszał ukraińskie gło-
sy. W stronę skał kierowali się 
Riznyk i Melnik dźwigając coś 
ciężkiego. Władek przełamał 
lęk i ruszył za mężczyznami. 
Po chwili Ukraińcy zniknęli po-
między skałami. Zaciekawiany 
czekał na dalszy rozwój wyda-
rzeń. Wiedział, że zanim Mykoła 
obejdzie górę minie pół godziny. 
Po kilkunastu minutach Riznyk i 
Melnik pojawili się bez bagażu i 
ruszyli w stronę wsi żywo gesty-
kulując. Słyszał tylko fragmenty 
słów. Ostatni października…, 
Lwów…, furmanka…, karto-
fle…. Władek nic z tych słów 

nie rozumiał, ale coś go tknęło, 
aby iść na Ukraińcami. Ruszył w 
kierunku skąd wyszli Ukraińcy.  
Klucząc miedzy skałami szukał 
sam nie wiedział czego. Tu nic 
nie ma – rzekł do siebie zrezy-
gnowany i zmęczony szukaniem. 
Ale gdzieś to zostawili – mruczał 
pod nosem. Nagle zaciekawi-
ła chłopca kupa liści leżąca pod 
skałą. Uważaj – powiedział do 
siebie. – Tu mogą być borsucze 
nory. 
Czarny rozgarnął liście, pod któ-
rymi zamiast nory borsuczej zo-
baczył drewniany właz. Podniósł 
zdecydowanie pokrywę. Po twa-
rzy spływał pot, który kleił się do 
koszuli.
Spojrzał do jamy i osłupiał. Zo-
baczył owinięte w szmaty karabi-
ny, pistolety, noże siekiery. Nagle 
z oddali usłyszał trzask. Szybko 
założył pokrywę, zasypał liśćmi 
i zaczął wycofywać się z niebez-
piecznego terenu. Odetchnął z 
ulgą kiedy zobaczył wychodzą-
cego na pobliskie rykowisko je-
lenia. Olbrzymie poroże budziło 
podziw Władka. Nagle usłyszał 
Mykołę. Spłoszony jeleń zniknął 
tak nagle jak się pojawił. 

[...]
Władek siedział na ławie i zaja-
dał kaszę ze skwarkami. Skoja-
rzył fakty. Spotkanie Ukraińców 
u Bojki. To broń na Polaków, na 
Lwów. Był przejęty. 
– Władziu, co się stało? – zapyta-
ła zaniepokojona matka. 
– Nie, nic – odpowiedział wymi-
jająco, ale wiedział, że wymówki 
nic nie dadzą. 
Maria dobrze znała syna, czuła 
przez serce, że stało się cos nie-
dobrego. Przypuszczał, że nie 
ustąpi i będzie wiercić, aż pęk-
nie. Nie lubił tego, czuł się do-
rosły. W końcu matka jak zawsze 
dopięła swego. I opowiedział o 
Ukraińcach i znalezisku w lesie. 
– Synku musisz uważać, Riznyk 
i Melnyk to bardzo źli i niebez-/ Foto Siemiginów rzeka Stryj.

/ Foto: Siemiginów widok na Karpaty
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pieczni  ludzie. Chodzą słuchy, 
że Ukraińcy chcą zająć Lwów. 
Organizują się po wioskach, 
gromadzą broń. Polacy w Siemi-
ginowie zaczynają się bać. Wła-
dziu  – nie chodź więcej na Mo-
czary – proszę cię bardzo. 
Władek nic nie powiedział. Czuł 
przez skórę, że Ukraińcy coś 
knuli. 
 – Chodź, pomożesz w pieczeniu 
chleba. Zakwas juz dojrzał, zapal 
w piecu – poprosiła Maria. 
Władek lubił to zajecie, a szcze-
gólnie teraz pomagało mu ode-
rwać myśli od wydarzeń. Maria 
czerpakiem sypnęła do dzierży 
mąkę żytnią. Pszenicę trzyma-
no na sprzedaż, była za droga 
na wyrób chleba, jedynie trochę 
zostawiała na święta do kutii. 
Potem dolała wodę i z rękami po 
łokcie w dzierży, zaczęła ugnia-
tać ciasto. Musiała oszczędzać 
mąkę, stąd dosypywała do ciasta 
otręby i starte ziarna fasoli i gro-
chu, a potem jeszcze gotowane 
ziemniaki. 
– I na górę jabłka – cicho wy-
szeptał Władek obserwując jak 
mama jakby tańczyła przy dzie-
ży. 
Chleb rósł w oczach. Maria za-
częła formować bochny. Wła-
dek już rozpalił piec. Dokładał 
drewno. Jak piec był nagrzany, 
wyciągał żar. Potem to już była 
stała ceremonia. Chłopiec ostroż-
nie do pieca wsuwał okrągłe jak 
słońce bochny chleba. Do pieca 
wchodziło sześć bochnów. Wie-
dział, że jak dno pieca będzie za 
gorące musi polewać wodą. 
W końcu wyciągnął pierwszy 
upieczony bochen. Zakreślił no-
żem znak krzyża. Ukroił pajdę.
Maria spokojnie odezwała się 
zrezygnowana – Władziu nie 
jedz gorącego chleba, bo brzuch 
będzie cię bolał. Ale wiedziała, 
że to nic nie da. 
Władek wiedział, że za kilka dni 
wrócą do kartofli i kaszy.
– Tylko jedną, mamusiu – popro-
sił. 
Nagle do chaty wpadła przeję-
ta Anastazja Bojko. Wprawdzie 
ukrywała zdenerwowanie, ale 
Władek czuł, że coś jest na rze-
czy. Był już zmęczony, położył 
się na swoim zapiecku. 
– Mario, zrób napar z ziół bo 
gardło mam chore – powiedziała 
zachrypniętym głosem.
– To naparzę lipę i czarny bez 
odpowiedziała Frączkowa. I za-
pakuj bochny, następnym razem 

pieczesz Ty – dodała. 
Kobiety wymieniały się wzajem-
nie w pieczeniu chleba. Taki był 
zwyczaj od pokoleń. W końcu 
usiadły po drugiej stronie izby. 
Piły napar, którego dym wraz z 
zapachem ziół unosił się pod po-
wałę drażniąc nozdrza chłopca. 
Skręcona lampa naftowa oświe-
tlała twarze matek. 
Anastazja była blisko trzydzie-
stodwuletnią blondynką, starszą 
od mamy o cztery lata. Miała 
blond włosy i niebieskie oczy. I 
choć teraz wszystko było szare to 
wiedział o tym takie same włosy 
i oczy miał Mykoła. Długie gę-
ste warkocze sąsiadki położyły 
się delikatnie na stole. Anastazja 
Bojko z domu Kozłowska, nie 
należała do gadatliwych kobiet. 
Często milczała, bardziej lubiła 
słuchać. Pochodziła z polskiej 
rodziny z Żulina. Bracia byli od 
kilku lat na wojnie. Służyli jak 
większość Polaków z Galicji w 
armii austrowęgierskiej. Starszy 
Michał zginął jeszcze w czerwcu 
1915 roku w bitwie pod Rokitną, 
młodszy Bronek wrócił niedaw-
no ranny  z wojny.
– Coraz bardziej boje się o Iwana 
i Mykołę. – zaczęła zwierzać się 
Anastazja. 
Mykoła nadstawiał uszu, pada-
jący deszcz stukał o szyby za-
głuszając poszczególne słowa 
kobiety.
– Dlaczego? – z niepokojem za-
pytała Maria, ściszając głos, aby 
nie obudzić syna, nie chciała, aby 
cokolwiek słyszał z tej rozmowy. 
– Coraz częściej Iwan znika, 
przychodzi pijany. Wiem, że spo-
tyka się z Ukraińcami, tymi co 
tak nienawidzą Polaków. Czasem 
przychodzą do nas. Najgorszy 
jest Riznyk.
– Riznyk – Maria westchnęła – to 
niedobry człowiek. 
Anastazja opowiadała dalej. 
Kilka dni temu Iwan przyszedł 
kompletnie pijany. Majaczył cos 
o broni, że nie pójdzie na Lwów. 
Władek aż wzdrygnął się.
– Cichaj – powiedziała gospody-
ni patrząc na zapiecek, wskazu-
jąc wzrokiem na syna. Ludziska 
coś mówią, że wojna wisi w po-
wietrzu. 
Bojkowa zaczęła szlochać. 
– Oni mnie nienawidzą, ja to czu-
ję, a kto mnie teraz obroni – po-
wtarzała Anastazja chaotycznie, 
jakby była w amoku. Iwan mnie 
już nie kocha,  – powtarzała za-
płakana.

– Głupiaś! – nie wytrzymała Ma-
ria. – Kocha, kocha tylko wiesz, 
że jest taki uległy, daje się wcią-
gać. 
Maria nie opowiedziała co Wła-
dek widział w lesie. Wiedziała, 
że nie może o tym mówić. Jutro 
pójdzie do Józefa Szila, to przy-
jaciel męża, patriota, on będzie 
wiedział co robić. 

[...]
Następnego ranka po wydojeniu 
krów, udała się do Józefa Szila. 
Z krowami na pastwisko wyszedł 
Mykoła. Czasem paśli krowy na 
zmianę. Szczególnie pasowało to 
Władkowi, który tych robót przy 
domu miał niemało. A jeszcze 
wynieść obornik, pościelić kro-
wom, wyczesać konia. 
Władek miał porąbać drzewo. 
Dam radę dziarsko odpowiedział 
chłopiec i ochoczo zabrał się do 
pracy. Kiedy zobaczył oblegają-
ce dach stajni jaskółki wiedział 
to będzie smutny dzień. Wiedział 
też, że jutro już ich nie będzie, 
że nastał czas odlotu do ciepłych 
krajów. Lubił świergot tych pta-
ków, a i jaskółki polubiły chłop-
ca. Czuły ciepło i przyjaźń Wład-
ka. Wybudowały gniazda wokół 
stajni na zewnątrz i w środku. 
Tyle gniazd nie było przy żadnej 
chałupie. Od wiosny obserwował 
ich ciężką prace, był oczarowany 
miłością i czułością jaka sobie 
okazywały. Ale był też świad-
kiem niejednej kłótni, zalotów 
i romansów. Za to świergotanie 
budziło Władka każdego dnia. 
Jaskółki żywiły się muchami, do-
kuczliwymi gzami. Jedynie pta-
ków nie lubił Milo, kocur, który 
teraz lekceważąco obserwował 
ptaki. Nieraz próbował dostać do 
się do gniazd, ale bojowe jaskół-
ki potrafiły w kilka rzucać się na 
kota, któremu nieraz sprawiły tę-
gie lanie. Żegnajcie jaskółki – ze 
wzruszeniem powiedział Władek 
widząc zbierające się ptaki do 
odlotu do ciepłych krajów. Ja-
skółki zaświergotały, co jeszcze 
bardziej wzruszyło Władka. 
Zbliżało się południe jak wróciła 
Maria Frączek. Pochwaliła syna. 
W tym czasie nadszedł też My-
koła z krowami. Nagle zdener-
wowany do furtki podbiegł  Iwan 
Bojko. 
– Maria, nie ma tu Andzi? – Po-
szła rano na grzyby, obiadu nie 
ma – zapytał  rozsierdzony ocze-
kiwaniem Ukrainiec.
– Na grzyby? – z obawą zapytała 
Maria.
– Tak, poszła na buczynę, tam 
gdzie byliśmy wczoraj z Wład-
kiem – dodał Mykoła.
Maria, aż zaniemówiła, ale nie 
dała po sobie poznać zdenerwo-
wania, – nie, nie było – odpowie-
działa. 
Bojki odeszli. Maria podeszła do 
syna.  
– Władziu biegnij do Szila, po-
wiedz, że coś stało się niedobre-
go z Bojkową, niech przyjdzie 
jak najszybciej. 
Władek pobiegł. Maria tymcza-
sem wydoiła krowy. Po pół go-

dzinie chłopiec przybiegł zdy-
szany. 
– I co? – zapytała strwożona mat-
ka. 
– Pan Filip pojechał na pole, ale 
znalazłem go i opowiedziałem 
o wszystkim. Kazał mi czekać 
w domu. Przyjedzie z Piwcem, 
i powiedział, żebyś uprzedziła 
Furmańskiego.
Bohdan Furmański był Tatarem. 
Niski, kościste policzki i skośne 
oczy podkreślały jego pochodze-
nie. Podobno Tatarów sprowa-
dził tu król Sobieski w zamian za 
zasługi w służbie Rzeczypospo-
litej. Żona Furmańskiego pocho-
dziła z rodziny polsko-rusińskiej. 
Byli życzliwymi sąsiadami. Fur-
mańskiego Ukraińcy nie lubili, 
bo nie trzymał z nimi. 
W końcu wozem nadjechali Szil 
i Piwiec.
– Władek, pokażesz nam tę kry-
jówkę – rzekł krótko Szil podkrę-
cając długie i bujne wąsiska. 
Mężczyźni musieli objechać Mo-
kradła. Władek zobaczył spod 
kożucha wystające karabiny. Nie 
przestraszył się, był dumny, że 
mógł służyć za przewodnika. 
Szil odwrócił głowę. 
– Władek, masz się trzymać bli-
sko mnie. To nie są żarty! Cały 
czas krok, krok przy mnie – po-
wtórzył groźnie. 
Słońce już stało wysoko. Nad la-
sem krążyły kruki.
– To niedobrze! – odezwał się 
cichy do teraz Furmański. – Oj, 
niedobrze.
Zostawili konia przed ścieżką i 
zaczęli wspinać się wśród skał. 
Pierwszy Szedł Filip z Wład-
kiem, potem Furmański i Piwiec. 
Polacy nieśli w rękach karabiny. 
Tatar trzymał długi nóż myśliw-
ski. Szli ostrożnie. 
– To tu – pokazał chłopiec. 
Po odgarnięciu liści i podniesie-
niu pokrywy, zajrzeli do środka. 
– Nic tu nie ma, pusto, zabrali, 
psie czorty! – wykrzyknął zde-
nerwowany Piwiec. 
– Trudno, szukamy Bojkowej – 
zadecydował Szil, rozdzielimy 
się. Ja  idę z Władkiem w lewo, 
wy w prawo.
A-na-sta-zjo! – raz po raz rozle-
gały się okrzyki. – A-na-sta-zjo! 
Władek długimi susami zaczynał 
wspinać się na pobliską niewyso-
ką skałę. Szil szedł za nim cały 
sapiąc.
– Nie wyprzedzaj, młody, pocze-
kaj! – krzyknął mężczyzna. 
Zanim dokończył Władek stał 
już na skale.
– Jest, leży po buczkiem.
Po chwili wdrapał się Szil i sta-
nął na brzegu skały.
– Poczekaj – zawołał do chłopca
Ale Władek już zbiegał po stro-
mym uskoku. 
– Tutaj! – wołał. – Tutaj!
Szil podbiegł do chłopca. Po 
chwili dobiegli Tatar i Piwiec. 
Bojkowa nieruchoma leżała na 
brzuchu głową w paprociach. Ta-
tar obrócił ciało. Kobieta miała 
otwarte oczy, na twarzy widniało 

przerażenie jakby zobaczyła sa-
mego diabła. Furmański dotknął 
szyi. 
– Nie ma pulsu, nie żyje od kliku 
godzin. Ciało już zimne – powie-
dział wolno po czym zamknął 
Pani Anastazji oczy. Na skroni 
widniała skrzepnięta już krew.
– Musiała spaść z tej skały – po-
kazał dłonią Piwiec – i potem 
uderzyła głową na ten kamień – 
stwierdził.
– Nie – odpowiedział Tatar. – Po-
patrz, rozsypane grzyby leżą trzy 
metry dalej. Musiała się czegoś 
przestraszyć i uciekała, kobiałka 
wypadła z ręki, potknęła się o ka-
mień i upadła. Rana jest nie od 
kamienia, tylko czegoś tępego. 
Ktoś potem ułożył głowę na ka-
mieniu – dedukował Furmański.
Mężczyźni przytaknęli, wiedzie-
li, że Tatar był najlepszym tro-
picielem w okolicy. Nieraz brał 
udział w polowaniach organizo-
wanych przez dziedzica Barań-
skiego. Był niezawodny. 
– To Riznyk i Melnyk – stwier-
dził Szil. – Musiała ich nakryć na 
przenoszeniu broni – dodał. 
Mężczyźni wzięli ciało, Władek 
pozbierał grzyby i ruszyli w kie-
runku wozu. Jechali w milczeniu. 
Władek był blady. Myśli kołatały 
się w głowie. Nie wiedział czy 
krzyczeć czy płakać. 
Przy chacie Bojków stali Iwan, 
Mykoła i Maria Frączek.
– Rany Boskie, co się stało! – 
Maria podbiegła do przyjaciółki, 
która ułożona na wozie na sianie 
nie wykazywała oznak życia.
– Nie żyje – smuto odpowiedział 
Filip Szil. – Spadła ze skałek nie-
szczęśliwie na kamień – skłamał. 
Taką wersję uzgodnili, aby nie 
wystraszyć przypuszczalnych 
morderców.
– Mamusiu! – podbiegł Mykoła i 
przytulił się do matki.
– Andzia! – wykrztusił Iwan. – 
Andzia, dlaczego?
Władek objął przyjaciela. 
– Mykoła, jestem z Tobą. 
Trwali tak w ścisku, po twarzach 
chłopców spływały łzy. 
Wieczorem zajrzał do Frączków 
Filip Szil. 
– Mario, chciałem powiedzieć, że 
nie zastaliśmy Riznyka i Mylnika 
w chałupach. Ktoś widział ich w 
południe jak jechali z kartoflami 
w kierunku Stryja. Śpieszyli się. 
Pewnie wywozili broń. 

[...]
Rozalia Frączek była szóstym 
dzieckiem Wincentego i Joanny. 
Była rówieśnicą Marii, przyszła 
na świat w marcu 1885 roku. 
Bardzo wesoła, zawsze rozgada-
na szczupła szatynka o krótkich 
włosach bladej cerze i ogólnie 
koścista, z budowy bardziej 
przypominała chłopaka. Ale mia-
ła coś takiego w oczach, czym 
oczarowała każdego. Chłopaki 
oglądali się za nią. Nie było za-
bawy w okolicy, którą by odpu-
ściła. Czuła się bezpiecznie, bo 
tą miłość do tańca podzielała z 
bratem Kazikiem, który zawsze 

/ Foto: Powrót z sianokosów okolice Synowódzki
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towarzyszył siostrze. Na jeden z 
takich potańcówek w Łukawicy 
Wyżnej poznała swoją miłość, 
Ukraińca Bohdana Czuja z są-
siedniej Tarniawy. Wybraniec 
był synem bogatego, zaradnego 
chłopa. Rodziców stać było na 
wysłanie go do gimnazjum. Ro-
zalię i Bohdana dzieliło dziesięć 
kilometrów. Ojciec Wincenty nie 
za bardzo podzielał wybór córki 
Rozalii, ale że chłopak pochodził 
z polsko-ukraińskiego małżeń-
stwa, a do tego Czuje byli jak 
na owe czasy majętnymi rolni-
kami. Wincenty dał się przeko-
nać. Bohdan Czuj był dobrym 
mężem, pracował w warzelni 
soli w pobliskim Bolechowie. 
Wkrótce awansował na majstra, 
co było wyjątkiem dla Ukraiń-
ca. Młodzi po ślubie zamieszkali 
na przedmieściu Bolechowa w 
Wołoskiej Wsi. Wkrótce urodzi-
ła się córka Irena, którą rodzice 
ochrzcili w katolickiej świątyni 
Wniebowzięcia Matki Bożej. 
Bogusław był grekokatolikiem i 
chodził do pobliskiej cerkwi św. 
Mirona. Zwyczajem mieszanych 
małżeństw było, jeżeli ojcem był 
Ukrainiec chłopca chrzczono w 
cerkwi, a córkę w kościele. 
Bolechów był kilkutysięcznym 
miasteczkiem, w którym zdecy-
dowaną większość stanowili Ży-
dzi. Okolice słynęły z wydobycia 
soli. Przebiegał tędy szlak solny 
od krajów bałtyckich na Węgry. 
Sól oznaczała się wysoką jako-
ścią dlatego eksportowana była 
do państw Europy Zachodniej.

[...]
Bogdan wszedł do izby nerwo-
wy. Wprawdzie przytulił Ro-
zalię, ucałował córkę Irenę, ale 
żona wiedziała, że stało się coś 
niedobrego. Nie odzywała się, 
podała obiad i czekała. Nie na-
legała, znała męża, wiedziała, że 
sam zacznie mówić. 
– Dzisiaj zginął na warzelni mój 
przyjaciel, mieszkał w sąsiedniej 
dzielnicy Dołżki – ze smutkiem 
w głosie wzruszył się Bogdan. 

– Bazyli, mąż Oleksy! – krzyk-
nęła Rozalia, aż Irenka podniosła 
oczy z zainteresowania. – Ten, 
który mieszkał koło torów, miał 
żonę Oleksę i piątkę dzieci. Mój 
Boże co za nieszczęście. Jak to 
się stało? – Rozalia  –  pytała 
męża.
– Nie wiem. Bogdan próbował 
opowiedzieć co się wydarzyło. 
Byłem wtedy w magazynie gdzie 
solankę przechowuje się w drew-
nianych pojemnikach stąd spły-
wa rurą do naczyń do odparowa-
nia. Usuwałem awarię nieszczel-
nej rury, aby para wychodziła 
sprawnie przez wysokie kominy. 
Podczas tej operacji sól osiadała 
na dnie. Bazyli wygrzebywał sól, 
którą następnie osuszano. Robot-
nicy pracowali w wysokiej tem-
peraturze. Bazyli miał dużą ro-
dzinę do wyżywania i nieraz sie-
dział w pomieszczeniu za długo. 
Opary były niebezpieczne. Kiedy 
zgłoszono mi, że Bazyli nie wró-
cił z suszarni, pobiegłem, wycią-
gnąłem go na powierzchnię. 
– Żył jeszcze – Rozalia była 
przerażona. 
– Próbowałem przywrócić rytm 
serca. Chyba przez kwadrans 
uciskałem klatkę piersiową,  Nie-
stety nie udało się.
Małżonkowie milczeli. Ich mil-
czenie było dialogiem, w któ-
rym doskonale rozumieli się bez 
słów. I chyba trwaliby tak całą 
wieczność, gdyby nie Irenka, 
która wskoczyła na kolana ojca 
i szarpała go za długie wąsiska, 
czekając na „brodę”. W końcu 
ojciec złapał córkę, ocierając 
swą nieogoloną brodą delikatną 
brodę córeczki. Ta aż piszczała z 
radości. 
– Bogdan – Rozalia wciąż prze-
żywała tragedie. Chodź, zosta-
wimy teraz Irenkę u sąsiadki i 
przejdziemy pocieszyć Oleksę. 
Małżonkowie zabrali kilka dro-
biazgów dla dzieci i wyruszyli 
na skróty do wdowy przyjaciela. 
Minęli Salomonowa Górę, po 
czym przecięli żydowską dziel-
nicę Nowy Babilon.

– Może w sobotę pojechalibyśmy 
do twoich rodziców do Taniawy? 
– zapytała Rozalia. Ty zostałbyś 
u rodziców, a  ja przenocuję w 
Siemieginowie w domu. Może  
Maria,  ma jakieś informacje 
o braciach Franku, Teodorze i 
Ignacym. 
– Dobrze, kochana, może się coś 
da się zrobić tak zrobimy, trochę 
tez odpoczniemy od tego wszyst-
kiego – odpowiedział Bogdan.

[...]
Wczesnym rankiem w sobotę 
Bogdan pożyczył wóz z koniem 
od sąsiada. Rozalia wydoiła kro-
wę, nakarmiła gadzinę i popro-
siła sąsiadkę o przypilnowanie 
do niedzieli dobytku. Czujowie 
ruszyli polną drogą do Taniawy. 
I chociaż październik zbliżał się 
do listopada, dzień był ciepły i 
słoneczny. Droga wiodła przez 
lasy blisko osiem kilometrów 
wśród szumiących złocistymi li-
śćmi dębów, buków i brzóz. 
– Patrz Irenko, sarenki – zwróci-
ła uwagę córeczce matka. 
Zwierzęta stały zaledwie kilka 
metrów od przejeżdżających, tak 
że widać było ciekawe  oczy sa-
renek spoglądające na obcych.
– Bogdan, wcale się nie boją nas  
– zagadnęła Rozalia.
– Wyczuwają dobrych ludzi – 
odpowiedział po chwili mąż. 
– Myślę wciąż o pogrzebie – 
dodał. – Bazyli był dla mnie 
wzorem. Kiedy inni atakowali 
mnie, zarzucając, że sprzedaję 
się lachom, Bazyli tonował, stu-
dził emocje. Wiesz, tworzą się 
bojówki narodowościowe, które 
chcą „Samostijnej Ukrajiny”.
– A Ty, Bogdan, nie chcesz? 
Przecież jesteś Ukraińcem.
– Tak jestem Ukraińcem i pra-
gnę wolnego państwa, najlepiej 
takiego wspólnego z Rzeczy-
pospolitą. Ale bez przelewania 
bratobójczej krwi. Bazyli mó-
wił wrogom Polski: „Krzyczy-
cie śmierć Lachom! To nie jest 
chrześcijańskie, to jest nacjona-

lizm, który zaprowadzi Ukrainę 
do zguby”. Nie powiedziałem Ci 
wszystkiego. Bazyli chyba został 
zamordowany.
– Przecież mówiłeś, że się zatruł 
– Rozalia zawołała z przeraża-
niem w oczach.
– Tak, ale wcześniej ktoś go 
ogłuszył. Kiedy go ratowałem 
zauważyłem na głowie dużego 
guza. 
– Może uderzył się upadając – 
nie dawała za wygraną żona. 
– Może – mężczyzna zamyślił 
się. – Może. Może lepiej Ty nie 
idź do Siemieginowa. Jest tak 
niebezpiecznie, kręcą się bandy 
nacjonalistów ukraińskich – ode-
zwał się zaniepokojony. 
– To tylko sześć kilometrów 
przez las. Nie bój się. Przywitam 
się z twoimi rodzicami zjemy 
obiad i pobiegnę do Marii, tam 
przenocuję i spotkamy się jutro 
na sumie w Żulinie. 
– Nie wiem, boję się – odezwał 
się Bogdan. W mojej wsi jest 
dużo wrogich nam Ukraińców. 
Moi koledzy po ślubie odwrócili 
się ode mnie.
– Bo wziąłeś za żonę Polkę. Te-
raz żałujesz... – prowokowała 
Rozalia.
– Spotkałem najpiękniejszą ko-
bietę pod słońcem, urodziłem się 
w czepku – uśmiechnął się. 
Rozalia przytuliła się mocniej do 
męża. 
Bogdan milczał. Palił fajkę, py-
kając wolno wypuszczał kłęby 
dymu. Tylko po drgających po-
liczkach wiedziała, że denerwuje 
się. Powoli zbliżali się do Tania-
wy. Minęli leśniczówkę.
– Tu w rodzinie leśniczego uro-
dził się Władysław Klimczuk, 
architekt profesor lwowski. Mój 
ojciec chodził z Klimczukiem do 
szkoły, przyjaźnili się – przerwał 
milczanie Bogdan. I moja cer-
kiew! – dodał spoglądając na wy-
łaniającą się na wzgórku wśród 
drzew wieżę drewnianej skrom-
nej cerkwi św. Mikołaja. Była 
filią cerkwi w Łukawicy Gór-
nej. Wokół małe okienka. Obok 
drewniana dzwonnica. Bogdan 
ściągnął czapkę, przeżegnał się 
trzy razy powtórzył – Moja cer-
kiew!.
Rozalia powtórzyła za mężem 
znak krzyża. 

[...]
Rozalia nie posłuchała męża. Po 
obiedzie pobiegła do Siemie-
ginowa na skróty. Znała drogę 
przez las dobrze. Musiała minąć 
z lewej strony górę Horb. Droga 
przez Żyżawę była dłuższa,  bez-
pieczniejsza, ale Rozalia górę 
Horb znała jak własna kieszeń. 
Potem miała zbiec na Moczary i 
już prostą drogą do Siemiegino-
wa. Od samej Taniawy wydawało 
się Rozalii, że ktoś ją śledzi. Bie-
gła raz po raz obracając się. Nie-
pokój rosiał z każdym krokiem, 
serce biło coraz szybciej. Doda-
wała sobie otuchy. Tyle razy tu 
zbierałam grzyby i jagody, co mi 
się może stać – powtarzała. 
Znowu się odwróciła, zobaczyła 

z daleka dwie postacie. Twarzy 
nie poznała, było za daleko. Pod-
niosła z ziemi kij i przyspieszy-
ła. Kiedy przebiegała obok skał, 
z przodu wyskoczył mężczyzna. 
Krzyknął po ukraińsku „Kudy 
Lashka pospishaye”. 
Rozalia zawróciła – ale z drugiej 
strony ścieżki zamknął drogę 
ucieczki drugi Ukrainiec. Oby-
dwaj napastnicy mieli narzucone 
na ramiona płaszcze wojskowe. 
Teraz widziała ich wyraźnie. 
Groźne twarze oszpecały niezad-
bane brody, które już dawno nie 
widziały brzytwy. Właśnie, brzy-
twa! Dał jej Bogdan na drogę. 
Wzięła, myślała, że tym uspo-
koi męża. Teraz była jej jedyną 
bronią. Rozalia ścisnęła mocno 
drewniana rękojeść i biegła co sił  
w dół w stronę lasu. Mężczyźni 
rzucili się w pogoń. Uciekała, 
czuła za sobą oddech. Odwróci-
ła się i z całej siły zdzieliła na-
pastnika kijem. Ukrainiec upadł. 
Po chwili przeklinając i jęcząc z 
bólu poderwał się i ryknął prze-
raźliwie „vybyty Ukrayintsya z 
holovy”. Rozalia domyślała się, 
że to byli „koledzy” Bogdana. 
Wyciągnęła brzytwę, podniosła 
dłoń do góry. Napastnicy zawa-
hali się. Uzbrojeni w maczugi 
zaatakowali dziewczynę. Bro-
niła się. Wymachując brzytwą 
sięgnęła twarzy wyższego Ukra-
ińca, z której trysnęła krew. To 
zatrzymało bandytów. Po chwili 
z większą zajadłością rzucili się 
na kobietę. Jeden z oprawców 
uderzył maczugą w bark dziew-
czyny, drugi zdzielił Rozalię 
pięścią w twarz. Upadła, jeszcze 
broniła się. Czuła jak rozrywają 
jej bluzkę, po kolejnym uderze-
niu pięścią zemdlała. Obudziła 
się kiedy słońce stało już nisko. 
Poczuła ból i chłód. Wiedziała co 
się stało. Podniosła się i wolno 
doszła do strumienia. Zmywała 
brud, jaki pozostawili oprawcy. 
Płakała. Z wolna ruszyła do Sie-
mieginowa. Szarzało kiedy do-
szła do domu szwagierki. 
Maria na widok Rozalii zaniemó-
wiła.
– Co się stało ?– zapytała z prze-
rażaniem.
Rozalia rzuciła się Marii na szy-
ję. Szlochała. Opowiedziała co 
się wydarzyło po drodze. Maria 
słuchała, nie chciała opowiadać o 
zabójstwie Anastazji Bojko. Gła-
skała włosy szwagierki. 
– Wypłacz się, jesteśmy sami. 
Władek poszedł gdzieś z Myko-
łą. Idą ciężkie czasy.  Twoi bracia 
nie wracają z wojny. Nie możesz 
nikomu nic powiedzieć. Bogdan 
nie może się dowiedzieć! 
Maria nie wiedziała, że Wła-
dek słyszał tę rozmowę. Stał po 
oknem, nie chciał słuchać, ale nie 
potrafił wejść do izby. Przysiągł 
sobie, ze znajdzie tych Ukraiń-
ców i się zemści. 

c.d.n
dla zainteresowanych: 
kontakt@naszekresy.pl
Ryszard Frączek, tel. 602-255-
300

/ Siemiginów k.Stryja. Pastwisko z Karpatami w tle
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”Córka regimentu”
- Baśka Murmańska 
Bogusław Szarwiło
Baśka Murmańska w Nowym 
Dworze Mazowieckim ma swoją 
ulicę, a obok Muzeum Kampanii 
wrześniowej w Twierdzy Modlin 
znajduje się jej pomnik. Również 
staraniem Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki i Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej Trzech Rzek po-
nownie wydano historię jej życia, 
którą  spisał Eugeniusz Mała-
czewski w książce „Dzieje Baśki 
Murmańskiej”.  Książka ukazała 
się  w 1925 roku nakładem wy-
dawnictwa Gebethnera i Wolfa w 
siedmiu miastach: Warszawie, 
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Po-
znaniu, Wilnie, Zakopanem. Kil-
ka słów wypada w tym miejscu 
powiedzieć o autorze. Eugeniusz 
Małaczewski (1897-1922) – w 
okresie I wojny światowej ochot-
nik w armii carskiej. Od 1917 r. w 
Korpusach Polskich w Rosji. 
Trzykrotnie aresztowany przez 
bolszewików, uciekł z konwoju 
skazany na karę śmierci. Służył w 
Archangielsku w szeregach Mur-
mańczyków. Uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej. Zmarł na 
gruźlicę. Natomiast  bohaterka 
jego opowieści nie  była kobietą, 
lecz... białą niedźwiedzicą, którą 
w 1919 roku na targu w rosyjskim 
Archangielsku, zakupił jeden z 
przebywających tam polskich żoł-
nierzy. Skąd się tam wziął? Odpo-
wiadając na to pytanie jest okazja 
sprostowania legendy “czynu le-
gionowego”. . Prawda jest taka, że  
Legiony Polskie, walczące po 
stronie Cesarstwa Austro - Wę-
gierskiego i Niemiec,  nie były 
jedyną ówczesną polską formacją 
walczącą w tej epoce o niepodle-
głość naszego kraju. Zapomniano 
bowiem o polskich jednostkach 
wojskowych na Wschodzie, two-
rzonych na terenie Rosji, to zupeł-
nie zapomniany epizod naszej 
dwudziestowiecznej historii. Po-
lityczno-wojskowe inicjatywy 
galicyjskie całkowicie zdomino-
wały w społecznym odbiorze 
ogromny wysiłek Polaków z za-
boru rosyjskiego, zwłaszcza zaś 
polskiej społeczności kresowej. 
W latach 1914–1917 w szeregach 
armii rosyjskiej walczyło wielu 
Polaków. Byli to mieszkańcy tere-
nów znajdujących się pod zabo-
rem rosyjskim, czyli w Kongre-
sówce i na Ziemiach Zabranych 
(w chwili wybuchu I wojny 
światowej – 600 tys.; w lutym 
1917 r. – 700 tys., ogółem w 
owych latach – mogło być nawet 
milion ludzi). Rewolucja lutowa 
1917 r. i okres sprawowania wła-
dzy przez rząd Aleksandra Kie-
reńskiego w Rosji stworzyły 
sprzyjające warunki dla polskich 
inicjatyw wojskowych na terenie 
upadającego imperium . W sierp-
niu 1917 r. zapadła decyzja o 
sformowaniu polskich jedno-

stek narodowych, mających 
walczyć przeciw Niemcom u 
boku armii rosyjskiej. Powstały 
wówczas zawiązki trzech wiel-
kich jednostek – określanych 
jako korpusy. Pierwszy był two-
rzony na Białorusi, drugi i trze-
ci – na Ukrainie. Bolszewicki 
zamach stanu w listopadzie 1917 
r., określany jako rewolucja paź-
dziernikowa, niestety pogorszył i 
tak trudną sytuację polskich od-
działów. Mimo dążenia do zacho-
wania neutralności, konflikt z bol-
szewikami narastał nieuchronnie. 
W maju i czerwcu 1918 zostały 
rozbite trzy polskie korpusy 
wschodnie, sformowane z żołnie-
rzy-Polaków z armii carskiej. Ze-
brani w Kijowie oficerowie, 
głównie z II Korpusu w końcu 
maja 1918 uchwalili powołanie 
„Komisji Wojskowej” w opar-
ciu o dość liczną Polonię w Mo-
skwie, powierzając jednocze-
śnie naczelne dowództwo nad 
polskimi formacjami wojsko-
wymi generałowi Józefowi Hal-
lerowi.  W tym miejscu należy 
przypomnieć, że Haller jako jedy-
ny z dowódców walczył najpierw 
w II Brygadzie Legionów z Rosją 
w Karpatach, Besarabii i na Woły-
niu, później ( po wypowiedzeniu 
posłuszeństwa Austro- Węgrom) 
na czele II Brygady i Korpusu Po-
siłkowego przeciwstawił się poli-
tyce austro-węgierskiej i niemiec-
kiej, a po pokoju brzeskim stoczył 
dwie bitwy z Niemcami – w lu-
tym pod Rarańczą, a w maju pod 
Kaniowem, dowodząc II Korpu-
sem Polskim.  15 czerwca zawarł 
umowę z przedstawicielami 
państw sprzymierzonych o two-
rzeniu oddziałów polskich na 
Murmaniu i Archangielsku 
opanowanym w tym okresie 
przez oddziały Ententy. Nie-
złomna wola tworzenia oddzia-
łów zbrojnych przez ocalałych 
żołnierzy wspomnianych korpu-
sów spowodowała, że parę mie-
sięcy po ich rozbiciu powstały 
polskie formacje nad Donem, w 
rejonie Murmańska (potocznie 
zwanego wówczas Murmaniem), 
na Powołżu i Syberii. Wielu z 
przybywających do ośrodka żoł-
nierzy, szczególnie oficerów, kie-
rowanych było do Wojska Pol-
skiego we Francji, gdzie brako-
wało kadry oficerskiej. W Mur-
mańsku ze względu na zbyt małe 
siły, zrezygnowano z tworzenia 
dywizji. Dowódcą tego oddziału 
mianowany został podpułkownik 
Machcewicz. Pomimo trudności, 
zdołano  jednak sformować na 
północy Rosji kilka oddziałów. 
Korzystały one z pomocy organi-
zacyjnej i wsparcia materiałowe-
go wojsk brytyjskich, współdzia-
łały też z nimi w operacjach skie-
rowanych przeciwko bolszewi-

kom. Pierwsze z nich poczęły 
formować się już w czerwcu 
1918. W mieście Kola powstał 
wówczas oddział składający się 
z kompanii strzelców i Legii 
Oficerskiej wspomaganych ba-
terią artylerii i plutonem kara-
binów maszynowych (razem 
około 200 żołnierzy). Stanowił 
więc siłę zdolną podjąć działania 
zbrojne na skalę lokalną. Kolejną 
polską formacją był Oddział 
Dwiński. Sformował się on z żoł-
nierzy polskich ukrywających się 
w Archangielsku przed bolszewi-
kami. Liczył wówczas 40 ofice-
rów i żołnierzy. Na obszarze tym 
walczył do połowy grudnia 1918, 
zyskując sobie miano „Lwów 
Północy”. 24 września 1918 stan 
liczebny „Oddziału Polskiego w 
Koli” wynosił 30 oficerów i 79 
żołnierzy. Podlegał on w całości 
dowództwu brytyjskiemu i brał 
udział w licznych walkach prze-
ciw bolszewikom, ciesząc się do-
skonałą opinią zarówno u do-
wództwa brytyjskiego, jak też 
wśród miejscowej ludności. W 
październiku 1918 oddział został 
przeniesiony do Archangiel-
ska. Polskie oddziały na Murma-
niu brały udział w walkach na pół-
wyspie Kolskim i w rejonie Ar-
changielska  oraz wzdłuż linii ko-
lejowej i rzek (Dwina i Onega) 
biegnących wśród tajgi z południa 
ku Morzu Białemu. Oddziały 
Murmańczyków działały na 
północy Rosji do połowy wrze-
śnia 1919 (ogółem liczyły wów-
czas ponad 300 oficerów i żoł-
nierzy),  – po decyzji aliantów 
wycofania się z Rosji – zostały 
najpierw przerzucone do Ar-
changielska, a stamtąd ewaku-
owane statkami do Polski, do-
kąd przybyły w grudniu 
1919. Nie był to koniec szlaku 
bojowego Murmańczyków. Woj-
sko Polskie prowadzące wówczas 
wojnę z bolszewikami, potrzebo-
wało dodatkowych sił. Murmań-
czycy po powrocie do Polski na-
tychmiast zostali włączeni do 
walk. W styczniu 1920 Batalion 
Murmańczyków wszedł w skład 
nowo sformowanego 64 Gru-
dziądzkiego Pułku Piechoty jako 
jego 3. batalion.  Walki o Mur-
mań zostały upamiętnione na 
Grobie Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie, napisem na jednej z 
tablic, w okresie II RP i po 1990 
„MURMAŃ 1918”. Skoro już 
wiemy jakim sposobem polskie 
wojsko znalazło się na „Murma-
niu”, możemy wrócić do historii 
„Baśki”, którą  spisał żołnierz- 
Murmańczyk;  Eugeniusz Mała-
czewski. Ponieważ nie tylko losy 
niedźwiedzicy są ciekawe, ale styl 
i  język ( pisownia)  którym posłu-
giwał się autor, dlatego poniżej 
zaprezentuję fragmenty tekstu bez 

żadnych zmian. „ W przedwiośnie 
r. 1919–go Archangielsk nad Bia-
łem Morzem był okupowany przez 
Entantę , która pod kunktator-
skiem dowództwem Anglików i na 
ich wikcie zamierzała zdobyć Ro-
sję od północy, powywieszać na 
latarniach ówczesnych czerwo-
nych władców Kremlu, a przedew-
szystkim zrobić dobry interes na 
eksploatacji bogactw naturalnych 
tego kraju. Koniec wyprawy był 
mniej świetny, niż początek. En-
tanta wyszła na tym kupiecko – 
militarnym interesie, jak nasz 
przysłowiowy pan Zabłocki na 
mydle. Ale stało się to dopiero w 
sześć miesięcy później. W czasie 
zaś, kiedy zaszły wypadki, o któ-
rych mowa niżej, Archangielsk był 
mocno obsadzony załogami woj-
skowemi niemal całego świata. 
Oczywiście nie brakło i Polaków, 
bo gdzie tylko dwóch się bije, tam 
zawsze Polak trzeci chętnie łba 
nadstawi. (...)   W głębi jednego z 
zaułków, prowadzących do głów-
nej ulicy, ukazało się kilku mło-
dych wojskowych. Mieli na sobie 
zawadjacko załamane maciejówki 
z legjonowemi orzełkami, tudzież 
płaszcze koloru khakki,wdziane 
po leguńsku, z pewną artystyczną 
niedbałością, która zdradzała cią-
żenie ku elegancji w stylu wyrazi-
ście nadwiślańskim. Jeden z mło-
dzieńców, w szarży podchorążego, 
miał w prawicy kij żelazny, grubo-
ści palca, drugą zaś ręką trzymał, 
owinąwszy kilkakrotnie dokoła 
pięści, łańcuch zakończony stalo-
wą obrożą. W obroży targał się 
biały niedźwiadek, ......(...)   To-

czyła się rozmowa w tempie leni-
wem – typowe ględzenie rozpróż-
niaczonych żołnierzy, wałęsają-
cych się na słoneczku w bezpiecz-
nym garnizonie, z dala od placu 
bitwy: - On, czy ona? - Kto? – za-
pytał podchorąży. - No, ten srogi 
zwierz... - Ona. - Skąd wiesz? - 
Powiedziała mi na ucho, jak byli-
śmy sami...  

- Gadaj zdrów. Nie może być. - 
Fakt. - A co będziesz z nią robił? 
- Wziąłem na wychowanie. Spójrz-
cie, jaka przystojna! Trochę z niej 
dzikus jeszcze, wczoraj ugryzła 
mię w łydkę, ale to się da odrobić. 
(...) Kusz, ścierwo, bo wszystkie 
kości połamię! – uspakajał pod-
chorąży swą pupilkę, nie bez pew-
nej jednak serdecznej ciepłej nutki 
w głosie, pomimo groźnego sensu 
słów. - A karmisz ją ? - No, prze-
cie...... - Czemu ? - Zjadła dziś 
pud świeżych fląder, a prócz tego 
– parę butów, które grzały się przy 
piecu po wysmarowaniu tłusz-
czem. - Apetycik, powinszować ! 
Bardzo, bardzo miły zwierz. Buzię 
ma wcale, wcale inteligentną. I z 
oczu jej patrzy uczciwie. Niepo-
trzebnie nad nią się znęcasz. Ja 
bym poradził dobrocią, łagodno-
ścią. Można pogłaskać? - Ow-
szem. Spróbuj. Amator łagodnych 
metod nachylił się nad niedźwiad-
kiem i wyciągnął rękę, by go po-
głaskać po spłaszczonym łbie. 
Zwierz liznął śnieg szkarłatnym 
jęzorem i na zniżającą się rękę nie 
zwracał pozornie uwagi. Lecz za-
ledwo go dotknięto do koniuszka 
włosów, wykonał ociężałą głową 
zdumiewający, błyskawiczny 
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ruch. Amator łagodnych metod 
mimowolnie wydał okrzyk i sko-
czył wstecz jak oparzony. Jedno-
cześnie rozległo się głośne kłap-
nięcie potężnie uzębionych szczęk, 
które, zamiast cofniętej szybko 
ręki, napotkały próżnię. - A to dzi-
kie bydlę ! Ależ ona naprawdę 
kąsa ! - Nie żartuję. Podziękuj, że 
prócz pary moich butów, nie zja-
dła ci kawałka ręki. (....)Dokąd z 
nią teraz pójdziesz ? – zapytał 
podchorążego kolega. - Na pro-
menadę13, - brzmiała odpowiedź. 
- Zwarjowałeś ? ! - Nie. Tu chodzi 
o honor całej polskiej armji. - 
Jakto ? - Zaraz opowiem, – od-
rzekł podchorąży. – Czy znacie 
kapitana bersaljerów, Włocha, 
tego co chodzi, jada i sypia z mo-
noklem14 w pysku ? - To ten, z 
którym na ostatnim balu w misji 
francuskiej poróżniliśmy się o tę 
facetkę w sukni lila ? - Mój kocha-
ny, proszę cię!... Dobieraj oględ-
niejszych wyrażeń, gdy mówisz ze 
mną  o kobiecie; którą więcej, niż 
szanuję...Tak. Ten sam właśnie. 
Wyobraźcie tylko sobie, na jakie 
kawały puszcza się ten drab, byle-
by tylko zdobyć jej względy. I tak 
już dużo przewag ma nade mną: 
jest brunetem, ja blondynem – ona 
woli brunetów; używa monokla, a 
to jej imponuje; jest kapitanem, ja 
dopiero podchorążym; nazwisko 
jego brzmi: Andreas Giovanno 
della Stupida hrabia Bambini, a 
ja nazywam się: Walenty Karaś. 
Nie dość tego: wieczorami całemi 
śpiewa jej po włosku, wywracając 
białka oczów, swoje canzony i 
barcarolle. A gdy ja, chcąc do-
trzymać mu placu, raz huknąłem z 
całego gardła „Husia – Siusia” 
ona uszy zatkała oburącz i rzekła: 
- Proszę dać spokój. Pan milszy 
jest bez śpiewu. Panu w dzieciń-
stwie Mahomet musiał nastąpić 
na ucho. (...)Włoch dowiedział 
się, że ona lubi zwierzęta. Pewne-
go dnia przyszedł z oswojoną łasi-
cą, siedzącą mu na ramieniu. Lecz 
nazajutrz ja triumfowałem, bom 
przywlókł ze sobą na sznurku ży-
wego jeszcze gronostaja. Włoch 
jednak nie dał za wygraną i w 
dzień potem przelicytował mego 
gronostaja autentycznym żółtym 
lisem. Zawziąłem się tedy i ja. Do-
stałem młodego wilka, który przy 
pierwszem spotkaniu zagryzł jego 
lisa. I w turnieju tym pewniebym 
zwyciężył, gdyby z całego miasta 
nie zbiegły się wówczas wszystkie 
psy i nie rozszarpały mego wilcz-
ka ciepłych jeszcze zwłokach żół-
tego lisa. Włoch natomiast wy-
trzasnął skądś „błękitnego lisa” i 
od kilku dni paraduje z nim co 
dzień na promenadzie, wywołując 
duży efekt w tłumie,......(...)   Wpa-
dłem w rozpacz i pewniebym roz-
pił się na śmierć, gdyby nie traf 
szczęśliwy. Przedwczoraj na tutej-
szym targu spotkałem chłopa „sa-
mojeda”, który przyprowadził na 
sprzedaż tego oto niedźwiadka. 
Kupiłem bez namysłu, i teraz zo-
baczymy, kto lepszy: ja, czy 
Włoch. Nie może być, żeby polski 
legjonista skapitulował przed na-
cją, którą Bóg stworzył poto jedy-
nie, aby Austrja, stale bita przez 
cały świat, też miała kogo bić!... 
Pęknie, szelma, z zazdrości. Dziś 

pogrążę go nareszcie w oczach 
naszej donny i zdobędę jej serce. 
(...)  . Masz rację. Tu chodzi o ho-
nor całej armji! – krzyknęli chó-
rem słuchacze. Jednocześnie z 
ulicy pryncypalnej wpadł do zauł-
ka żołnierz, ordynans Karasia, i 
zawołał: - Panie podchorąży, wło-
ski kapitan już jest! - Z lisem? - A 
jakże, z lisem, – odpowiedział or-
dynans. - Dam ja mu lisa, – mruk-
nął Karaś. (...)  Przechodnie za 
zbliżeniem podchorążego wszę-
dzie się rozstępywali, czyniąc 
szpaler, jakby przed parą nowo-
żeńców, wracających od ołtarza. 
Baśka, czując, że cały ten honor 
jej przynależy, zrozumiała, iż jest 
bohaterką dnia. Wzbiła się więc w 
pychę i poczęła iść na trzech tylko 
łapach, czwartą zrzadka dotyka-
jąc ziemi, a z boku paszczy wysu-
nęła na kilka cali jęzor, co miało 
taki pozór, jakby niosła go w zę-
bach. (...)  Wśród ludzkiej ciżby, 
tłoczącej się po bokach i z tyłu, 
doszli tak aż do domu, gdzie 
mieszkała sprawczyni polsko – 
włoskich wzdychań i utęsknień. 
Włoch tkwił już na stanowisku. 
Dama dwojga rozmiłowanych 
serc główkę blond miała wysunię-
tą przez otwarty lufcik i, trzygąc 
długiemi rzęsami, słuchała, co jej 
prawił kochliwy kapitan bersalje-
rów, który przestępował z nogi na 
nogę, jak człowiek niezbyt wytrzy-
mały, albo mocno zziębnięty. Stąd 
można było wnioskować, że tokuje 
tu od paru już kwadransów. Na 
smyczy, założonej haftką na guzik 
paltota, trzymał dużego lisa, – 
bardzo piękny okaz fauny północ-
nej, – napuszonego prześlicznem 
futrem barwy szarej, wpadającej 
w odcień jakoby polerowanej sta-
li, czemu właśnie gatunek owych 
lisów zawdzięcza nazwę „błękit-
nych”. Lis siedział u stóp swego 
pana, wsparty na wyprostowa-
nych łapach przednich. Uszy czuj-
nie trzymał do góry, a w śpicza-
stej, wąsatej mordce miał wyraz 
takiej roztropności, że, zdawało 
się, zacznie naraz mówić po ludz-
ku i to całkiem do rzeczy. Puszystą 
kitę odwalił poza siebie i pieczo-
łowicie ją rozłożył na całą szero-
kość chodniczka. Na widok Baśki 
zerknął w jej stronę raz i drugi i 
poczuł niepokój, co wyraziło się 
nazewnątrz przez natychmiastowe 
cofnięcie kity z poza pleców i uło-
żenie jej przed sobą. Włoch toko-
wał w dalszym ciągu, przestępu-
jąc z nogi na nogę. Podchorąży 
był już o kilkanaście kroków. 
Włoch poza otwartym lufcikiem 
nie widział świata. Błękitny lis 
zmienił miejsce i usadowił się tak, 
by między Baśką a sobą mieć na 
wszelki wypadek foremne łydki 
swego pana. Koniec puszystej kity 
poruszał się cokolwieczek za ner-
wowo. Podchorąży znalazł się 
przed oknem i złożył grzeczny 
ukłon damie. Dama, ujrzawszy 
zwierza, holowanego na łańcu-
chu, krzyknęła! „Ach!” i wydusiła 
łokciem szybę. Dzwoniące drzazgi 
szkła spadły kapitanowi na zadar-
ty łeb; stamtąd stoczyły się na zie-
mię wraz z monoklem, o który za-
wadziły. Baśka zbliżyła się do lisa 
w zamiarze obwąchania jego kity, 
intrygującej puszystym wyglądem 

Włoch schylił się, by podnieść mo-
nokl, bez którego nic nie mógł 
przedsięwziąć, gdyż był krótkowi-
dzem. Obwąchiwany przez białe-
go potwora lis wpadł w szał prze-
rażenia i urwał się wraz ze smy-
czą i guzikiem, do którego smycza 
była przytwierdzona. Gwałtowne 
szarpnięcie, spowodowane ode-
rwaniem mocno przyszytego guzi-
ka, wytrąciło schylonego kapitana 
z równowagi, aż się musiał oprzeć 
rękami o ziemię i znalazł się przez 
chwilę w pozycji na czworakach. 
Baśka, rozzłoszczona ucieczką 
lisa, poczytała osobę, znajdującą 
się na czworakach i wypiętą ku 
niej gestem wysoce prowokacyj-
nym, za jakowegoś czworonoga, 
który jej, Baśce, chce ubliżyć. Za-
haczyła więc kłami za fałdy kapi-
tańskich hajdawerów i jęła cią-
gnąć ku sobie z całej siły. Prze-
straszony Włoch swym pięknym 
barytonem, który stracił na ten 
czas całą aksamitność brzmienia, 
wydobył z siebie bardzo wysokie 
„fa”. Baśka zawtórowała mu 
ogromnie potężnem „re”, nie wy-
puszczając jednak spodni z pasz-
czy. (...)  Dama w wyduszonem 
oknie darła się w niebołosy. Na 
miejsce wypadku zbiegło się pół 
ulicy. (...)  W trakcie zajścia, z 
handlu ryb, znajdującego się 
obok, wyskoczył nagle błękitny lis, 
wciąż szalejący z trwogi, i, pę-
dząc, obalił z nóg kilku gapiów. 
Lecz, co najdziwniejsza, pozbył 
się był już smyczy, a wpoprzek łaj-
dackiego pyska trzymał tłustą flą-
drę. Nim się tłum obejrzał, – lis 
był już daleko: czmychał środkiem 
ulicy, rozpuściwszy na wiatr 
wspaniałą kitę. I znikł na pierw-
szym zakręcie, jakby się w ziemię 
zapadł. Co się z nim stało, nikt 
tego nie wiedział ni wtenczas, ni 
potem. Włoch po dłuższej targani-
nie wyrwał się z niedźwiedziej 
paszczęki, lecz kosztem dużego 
kawałka spodni, który Baśka za-
trzymała w zębach jako tro-
feum29. Poszkodowany wrzucił 
do oka monokl, zmierzył rywala 
zabójczem spojrzeniem, rozpiął 
płaszcz, wyjął portfel, dostał bilet 
wizytowy i wręczył podchorąże-
mu. Karaś schował bilet do kie-
szeni palta i rzekł: - Znamy się, 
kapitanie, od dawna. Ale bardzo 
mi jest przyjemnie. Żegnam pana. 
I odszedł wraz z Baśką, która nie 
wypuszczała z zębów urwanej 

szmaty sukna. (...)  Dnia tego za-
żywał przechadzki również an-
gielski generał, naczelny dowód-
ca wszystkich wojsk koalicji30 na 
Murnanie, który chodził zawsze w 
towarzystwie buldoga. Generał 
podążał właśnie w stronę zbiego-
wiska, wywołanego zajściem Baś-
ki z Włochem. Buldog szedł o kil-
ka kroków przed panem.   (...)  
Słynął z tego, że na ulicy ustępo-
wał z drogi tylko cywilom, woj-
skowemu nie ustąpił nigdy. Bo 
wiedział, że jest psem general-
skim, i każdy spotkany człowiek w 
uniformie wojskowym musi przed 
nim i przed jego panem salutować 
pierwszy i usunąć się z drogi. Mi-
lord, – takie miał imię ów pies, – 
nie pospolitował się zawieraniem 
ulicznych znajomostek z innemi 
psami. (...)  Jednakowoż na widok 
nieskalanie śnieżnej Baśki poczuł, 
że musi natychmiast zawrzeć z nią 
znajomość. Krótko mówiąc, za-
chciało się Milordowi psich fi-
glów. Podskoczył więc ku zdumio-
nej bezczelnością Baśce i tak ob-
cesowo się jej przedstawił, że 
Baśka aż zawyła ze zgrozy na te 
zaloty zgrzybiałego starca. I w 
bronie swej godności panieńskiej 
zadała łapą tęgi cios naodlew. Mi-
lord wyleciał w górę, jak z procy, 
skręcił się w powietrzu, padł 
skrwawionym łbem na bruk, aż 
coś mu trzasło w apoplektycznym 
karku, i wybulgotał z siebie spro-
śną duszę, zanim nadbiegł jego 
pan. Nazajutrz podchorąży Karaś 
miał z Dowódcą Polskiego Baonu 
rozmowę poufną, o której później 
opowiadał kolegom, odwiedzają-
cym go w areszcie: - Mielimy z 
naszym majorem bardzo głośne 
gadanie w cztery oczy, a właści-
wie to tylko w trzy oczy, bo jedno 
było wybite... (...)  Baśkę zaś roz-
kazem dziennym L. 33 § 8 przy-
dzielono do Baonu W.P. na Mur-
manie z nominacją na „Córkę 
Regimentu” i z zaliczeniem na 
wikt w kompanji karabinów ma-
szynowych. Teraz dopiero żywot 
Baśki wszedł w najświetniejszy 
swój zakres. Urodzona pod ciem-
ną Gwiazdą Polarną, rozpoczęła 
karjerę pod znakiem Marsa. Na 
niedźwiednika przeznaczono jej 
kaprala, nazwiskiem Smorgoński. 
Kapral trudnił się przed wojną 
rzemiosłem szewckiem, i Baśka 
była pierwszym żywym niedźwie-
dziem, jakiego w życiu na oczy 

uświadczył. Wybór zaś na niego 
mianowicie padł stąd, iż adjutant, 
komponujący rozkazy dla Baonu, 
zwykł był, jako doktor filozofji, 
myśleć syntetycznie. W danym wy-
padku powodował się brzmieniem 
nazwiska Smorgońskiego, sądząc 
słusznie, że trudno dla niedźwied-
nika o nazwisko lepsze. Kapral 
Smorgoński musztrował dotąd 
rekrutów, pobranych do wojska z 
Polaków, których wojna rozpro-
szyła po obszarach niezmierzonej 
Rosji, albo takich, którzy miesz-
kali tam od urodzenia. (...)  . Ad-
jutant, wskazując na Baśkę, rzekł: 
- Kapral. Od jutra będziesz musz-
trował ją tylko jedną. Za dwa ty-
godnie ma umieć wszystko, co się 
przyzwoitemu niedźwiedziowi w 
wojsku polskiem „gebiruje” (z 
niemieckiego, należeć ). Możesz 
odejść. „Skończyłem”. - Rrrroz-
kaz! – odrzekł kapral z determina-
cją, biorąc do ręki łańcuch, na 
którym Baśka była uwiązana. - A 
dasz że jej rady sam jeden ? – za-
pytał jeszcze adjutant. - A toż jak, 
panie podporuczniku! – brzmiała 
odpowiedź. – Mnie tam co ! Taż ja 
całemu plutonowi najdurniej-
szych katolików rady dawał, tak 
jakby ja nie dał rady jednemu 
niedźwiedziowi ? Niedźwiedź – 
nie katolik . (...) Zresztą pokochał 
ją serdecznie i zwierzał się przed 
nią, prowadząc z nią wieczorami 
długie rozmowy. Sypiali na wspól-
nym posłaniu, zrzadka się tylko 
wadząc, niby najprzykładniejsze 
małżeństwo. On też pierwszy na-
zwał ją – Baśką. Było w niej bo-
wiem coś wielce kobiecego, a za-
razem miała w sobie wiele z miłej 
dzikuski, takiej właśnie, jaką jest 
niejedna z polskich Basiek. (...)  
Nazwa, dana niedźwiedzicy przez 
Smorgońskiego, przyjęła się 
wkrótce w użyciu wśród żołnierzy 
całego Baonu, lecz jakiś śledzien-
nik, jeden z tych wiecznie ze 
wszystkiego niezadowolonych, 
doszukujących się plam na każ-
dem słońcu, podał w wątpliwość 
płeć Baśki. Niedźwiedzica była za 
wielką figurą w Baonie, aby wąt-
pliwość owego śledziennika nie 
urosła wnet do rozmiarów zagad-
nienia, które zaprzątnęło całkowi-
cie wszystkie głowy. Baon podzie-
lił się na dwie partji, za i przeciw. 
Wrzenie umysłów stało się po-
wszechnem. Sprawę roztrząsali z 
pianą na ustach nawet oficerowie. 

/ Foto za: http://www.baskamurmanska.pl/historia-baski-murmanskiej/
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Doszło do wymyślań i bójek. Co-
raz inni znawcy oglądali Baśkę, 
lecz opinje wydawano najsprzecz-
niejsze. Prawda, jak to bywa zwy-
kle w takich razach, utonęła we 
wzburzonych falach roznamięt-
nienia, stronniczości i różnych in-
tryg. A rzecz miała się tem gorzej, 
iż nie była wolna od domieszki 
pewnej niezdrowej sensacji, wła-
ściwej delikatnym sprawom tego 
rodzaju. Aż adjutant, myślący syn-
tetycznie, poszedł po rozum do 
głowy i w rozkazie dziennym wy-
stylizował paragraf tej treści: 
„Wobec bezpodstawnych wersyj, 
obiegających Baon, jakoby przy-
dzielona do tegoż niedźwiedzica 
Baśka należeć miała do obu płci 
naraz, – poleca się lekarzowi Ba-
onu rzecz ściśle zbadać na miej-
scu, płeć niedźwiedzicy ustalić raz 
na zawsze, a o wykonaniu donieść 
raportem na piśmie, który Kance-
larja dołączy do listy ewidencyj-
nej rzeczonej niedźwiedzicy, aże-
by mieć pewną rękojmię niepo-
wtórzenia się w przyszłości po-
dobnych awantur”. (...)   Wreszcie 
lekarz, młody i przystojny Warsza-
wianin, obwieścił uroczyście 
wszem wobec: - Baśka jest panną 
! A wtedy uczynił się istny dzień 
sądny. Stronnictwo, które trzyma-
ło się opinji, zgodnej z orzecze-
niem lekarza, wyraziło swą ra-
dość  trzykrotnem, gromkiem: 
„Hurra!” podrzucono w górę 
czapki, wiwatując na całe gardło. 
Mający rewolwery otworzyli na 
znak uciechy rzęsistą palbę. Uczy-
nił się taki tumult, że angielskie 
dowództwo zaalarmowało cały 
odcinek frontu, myśląc, że to nie-
przyjaciel wdarł się na tyły. Za-
częto cisnąć się kupą do Baśki. 
Składano jej w darze co kto miał 
do zjedzenia. A kto zdążył już pod-
pić, lazł całować się do niej, ro-
niąc łzy rzewne na jej śnieżne fu-
tro. Jedna tylko Baśka zachowy-
wała spokój, chociaż ogólne 
wzruszenie i ją ściskało za gar-
dziel i łaskotało w nozdrza, zmu-
szając do kichania raz za razem. 
- Baśka ! dalibóg, porządna z cie-
bie kobita ! – wołali entuzjaści. A 
ona patrzyła im prosto w oczy, 
czując, że stanowi z nimi jedną ro-
dzinę, że przestaje być zwykłą 
niedźwiedzicą polarną, lecz już 
jest jednej rasy, jednego narodu z 
tymi żołnierzami, którzy ją kocha-
ją i są z niej dumni, .....(...)  Paro-
wiec płynął do Gdańska. Zimowe 
nadmorskie słońce jaśniało na 
wysokościach bladobłękitnego 
nieba. (...)  . Na dziobie okrętu ku-
piła się gromadka żołnierzy z od-
słoniętymi głowami. Mewy z ra-
dosnym piskiem śmigały tuż nad 
nimi, zdając się dotykać w locie 
skrzydłem do ich włosów. W gro-
madce było gwarno, jak na bol-
szewickim wiecu. (...)   Zaczem 
zaśpiewano chórem na nutę okrut-
nie dziadowską. Była to pieśń ulu-
biona przez Murmańczyków: 
„Lamenty podbiegunowe”, którą 
ułożył swego czasu dziś już nie-
boszczyk, major Bolesław Szul. 

Strażneż to dziwy, Boże apostol-
ski! 
Wybrał się legun na obronę Pol-
ski,
 Chciał bronić kraju nieszczęśli-

wy legun, 
Obronił biegun. 
Tak nami dziwnie kręci ręka 
boża,
 Chciałeś mieć Polskę z dostępem 
do morza,
 Zdobyłeś dostęp swoim krwa-
wym potem
 Tam i z powrotem. 
Zwiedziłeś bracie świata kawał 
srogi,
 W różnycheś krajach poobijał 
nogi,
 Ażeś tu przyszedł stare mrozić 
gnaty 
W kraj lodowaty.
 Ale cię straśna czekała udręka,
 Bo tam się bidny człowiek cię-
giem lęka,
 Żeby mu koło nie spadło na gło-
we 
Podbiegunowe. 
Tam miast na koniach naród na 
psach jedzie,
 Tam krowim mlekiem dojom się 
niedźwiedzie,
 Tam wieloryby rosnom co dwa 
kroki 
I jeszcze foki.
Śpiewom przysłuchiwała się Baś-
ka, siedząca opodal na zwoju lin 
okrętowych. W momentach lirycz-
niejszch łączyła swój srogi ryk ze 
śpiewem żołnierzy, co razem 
brzmiało bardzo efektownie. Ka-
pral Smorgoński siedział wtulony 
plecami w jej bok futrzany, niby w 
poręcz wygodnej kanapy. Oboje 
czuli się nad wyraz dobrze. Od-
dział Murmański wracał do kra-
ju. Miał za sobą półtora roku walk 
po błotach i borach Rosji Północ-
nej. Był to bez wyjątku żołnierz 
otrzaskany ze śmiercią, dzielny do 
wybitki, jeszcze lepszy do wypitki, 
dobry do tańca, gorszy do różań-
ca. Okryli się chwałą nieśmiertel-
ną w oczach wojsk ekspedycyj-
nych całej Europy, rozkazy an-
gielskiego dowództwa nazywały 
ich „Lwami Północy”. Miało się, 
przypięty do piersi, niejeden krzyż 
i medal francuski i angielski. Wio-
zło się też coś niecoś zegarków i 
klejnotów zdobycznych, tudzież 
nieco tego marnego grosiwa, któ-
re się zdobyło w krwawym pocie, 
uczciwie, na nieprzyjaciołach ro-
dzaju ludzkiego i Ojczyzny. Albo-
wiem Bóg pobłogosławił męstwu 
Polaków. Jechali z Murmanu do 
Polski przez Anglję, gdzie podej-
mowano ich z królewskim przepy 
- chem, jako bohaterów, „który-
mi sama starożytność pochlubić-
by się mogła”. Baśka towarzyszy-
ła Oddziałowi wszędzie, niby 
żywy sztandar. Była dumna ze 
swych Polaków, lecz i sama przy-
nosiła im chlubę niemałą. Dziwił 
się świat, patrząc na dziką bestję 
egzotyczną, obłaskawioną, jak 
domowy pies. (...)  Kapitan statku 
obwieścił, że za godzinę ukaże się 
ląd na horyzoncie, polski ląd. Na 
tę wieść wyległo tłumnie na po-
kład bractwo z dusznych kajut, 
gdzie w dymie tytuniowym i w 
oparach alkoholu rznęło się w 
karcięta od dwóch dni i nocy bez 
przerwy, zapomniawszy o wojnie i 
o bożym świecie. Smorgoński, któ-
ry jeszcze nigdy nie był w Polsce, 
lecz twierdził, że „też wraca do 
kraju”, rzece do swej kudłatej 
przyjaciółki: - widzisz, Baśka, a 

widzisz! A co, nie mówiłem! Wra-
camy do Polski. Cieszże się, dur - 
na! A wiesz ty, przynajmniej, co to 
jest Polska? Polska to taki kraj, 
gdzie niema katolików, a wszystko 
Polaki są korzenne. A po miastach 
na ulicy wszystek naród gada tyl-
ko po jewrejsku  i po polsku. Nasz 
rodzony kraj, Baśka, bardzo pięk-
ny kraj !... I w rozrzewnieniu uca-
łował ją w sam czarny nos, a ona 
mu twarz całą oblizała gorącym 
językiem. W Gdańsku wylądowa-
no bez szczególnych przygód, jeśli 
nie liczyć małego zajścia, wieczo-
rem, w portowym szyneczku, które 
zostało wywołane prowokującą 
postawę żołdaków z „Grenzschut-
zu” wobec naszych zuchów. (...)  
Nad ranem Oddział z bagażami i 
Baską odjechał na wypoczynek do 
Modlina. (...)   Po paru tygo-
dniach pobytu w Modlinie Od-
dział wraz z nieodłączną Baśką 
wybrał się do Warszawy, aby się 
sprezentować przed Naczelnikiem 
Państwa. Był to pamiętny dla sto-
licy dzień. Tłumy wyległy przed 
Dworzec Wiedeński, by powitać 
żołnierzy, poprzedzanych wojen-
ną Legendą, jakiej od czasów San 
– Dominga nie znały polskie dzie-
je. Z muzyką na czele, wybijając 
potężnie trzemastami nóg takt po 
bruku, niby cepami po klepisku, 
szedł Baon Murmański ku Placo-
wi Saskiemu. Dzień był pochmur-
ny, grudniowy, lecz żołnierzom 
twarze jaśniały, niby od słońca: 
czuli, że są sławni i waleczni, że 
imponują wszystkim naokół. Roz-
pierała ich próżność, właściwa 
żołnierzowi, maszerującemu z or-
kiestrą wobec tłumu cywilnego i 
młodych kobiet. Baśka w poczuciu 
wagi chwili kroczyła obok Smor-
gońskiego, nie rozgłądając się i 
niczemu nie dziwiąc, była już bo-
wiem bardzo dobrze wychowaną 
osobą. Obok maszerujących sze-
regów, chodnikami ulicą rwał po-
tok. Przewracał się, zawadzając o 
małe dzieci i psy, rozbijał kolana i 
łby o słupy latarni, wpadał z roz-
dziawioną gębą pod tramwaje i 
samochody, zrywał się z ziemi i 
biegł dalej na złamanie karku, by-
leby nie stracić z oczu białej 
niedźwiedzicy. W mig dowiedzia-
no się o jej imieniu i szmer; „Baś-
ka, Baśka!” elektryzującemi krę-
gami rozchodził się w tłumie. A 
ona, słysząc swe imię, tysiącogęb-
ną famą wokół powtarzane, zhar-
działa jeszcze bardziej i szła już, 
nie wiedząc dobrze, czy to ją pro-
wadzą za Oddziałem na łańcuchu, 
czy może ona raczej tych trzystu 
ludzi przed sobą popędza. Tak do-
szli na Plac Saski. (...)     Po krót-
kiej mszy polowej, oraz po długich 
przemówieniach generałów i bi-
skupów, które Baśka wysłuchała z 
pobłażaniem, nadeszła chwila de-
filady przed Naczelnikiem Pań-
stwa.  (...) Gdy Naczelnik, chcąc 
ją pogłaskać, wyciągnął rękę, bez 
namysłu podała mu łapę, wyko-
nawszy przytem coś jakby dyg ce-
remonialny, jakiegoby się nie po-
wstydziła – najwytworniejsza 
Dama Dworu. Rozeszli się, bar-
dzo z siebie nawzajem zadowole-
ni. Podczas defilady Baśka wywo-
łała w tłumie widzów prawdziwy 
entuzjazm: piękny to był widok, 

gdy szła na tylnych łapach, do-
równywając wzrostem Smorgoń-
skiemu, krok w krok z nim i resztą 
Oddziału, zaś w momencie, prze-
pisanym ustawą, zwróciła łeb do 
Naczelnika, salutując go dziar-
sko, jak szeregowy żołnierz w 
marszu. Wywaliła przytem na 
śnieżną biel futra ćwierćłokciowy 
jęzor o barwie świetnej amarantu. 
(...) . Istna burza oklasków była 
nagrodą Baśki za polityczne cre-
do, wyrażone tak śmiało, pięknie i 
z takim taktem. Od defilady na 
Placu Saskim upłynęły dwa mie-
siące. Baśka spędziła ten czas w 
Modlinie. Na nic uskarżać się nie 
mogła, chyba na krajowy wikt je-
dynie, który marniał z dnia na 
dzień. Lecz, co dziwna, źle na nią 
to nie wpłynęło, utyła nawet nie-
co. Cóż ją obchodzi taki lub owaki 
„deputat” żywnościowy, skoro 
pasła się własną sławą. (...)  Jed-
nem słowem: spoczęła na laurach 
i – to ją zgubiło. A stało się to tak. 
Codziennie prowadzono Baśkę do 
płynącej niedaleko Wisły, aby się 
mogła w zimnej wodzie narozko-
szować dowoli. Rzeka, pomimo 
zimy, nie była pokryta lodem....  
(...)  Podczas jednej z takich wy-
cieczek, w której, prócz Baśki i 
Smorgońskiego, wzięło jeszcze 
udział kilku żołnierzy, zachodziło 
właśnie słońce, sadowiąc się hen 
za rzeką na pokryte śniegiem 
pola, tam, gdzie daleki las siną ta-
śmą wił się wzdłuż widnokręgu. 
(...)   Wołanie wiecznej natury, 
jednakiej w swej potędze od bie-
guna ziemi, wzywało swe dziecię, 
zabłąkane wśród ludzi, do powro-
tu. I Baśka, podobnie jak wów-
czas, dwa lata temu, poczuła znów 
wielką tęsknotę, szaloną chęć do 
pójścia, do popłynięcia naprzód, 
gdzie oczy poniosą, w szeroki 
świat, morskiem bezdrożem. 
Urwała się z łańcucha, wpadła do 
wiślanej wody, jak burza, i rycząc 
radośnie, popłynęła skroś gęstą 
krę ku przeciwnemu brzegowi. 
Żołnierze, lękając się o jej los, 
kopnęli się na poszukiwanie łodzi. 
Tymczasem Baśka wydostała się 
była już na tamten brzeg i pobie-
gła zrazu w stronę dalekich lasów 
– ku urojonemu oceanowi. Lecz 
po chwili zmieniła kierunek i za-
częła iść ku chałupom wsi nadwi-
ślańskiej. Porywcza tęsknota opu-
ściła ją nagle, jak nagle przyszła. 
Cywilizacja wzięła górę nad po-
pędami pierwotnemi. I Baśka 
znów zapragnęła towarzystwa lu-
dzi, znów się jej zachciało być 
przez nich oglądaną, podziwianą, 
poklepywaną po kudłach. Tak to 
czasami i w zwierzęciu, pozba-
wionem duszy rozumnej, siedzi 
iście ludzka żądza „zadziwienia, 
nie zbawienia świata”. Obok 
skraju wsi, na polu, dostrzegła 
Baśka poruszające się na tle śnie-
gu czarne postaci. Poszła wprost 
ku nim. A był to ojciec Wawrzon, 
gospodarz stateczny, z synami. 
Rozrzucał przy ich pomocy gnój 
na swym zagonie. Dojrzał nieba-
wem idącą ku chałupom niedźwie-
dzicę. Przysłonił dłonią oczy i 
miarkował, co za dziw tak wprost 
na niego naprzełaj polem idzie. 
Zmiarkował wreszcie, że musi to 
być Baśka, wiedział o niej ze sły-

szenia. (...)  Baśka znajdowała się 
już na jedno strzelanie z rusznicy. 
Ojciec Wawrzon w kupę dymiące-
go ciepłem gnoju wsadził na 
sztorc widły i wsparł się na nich 
oburącz. (...)  Długo oglądał zbli-
żającą się niedźwiedzicę, aż 
wreszcie rzekł; - Ale mnie się wi-
dzi, że będzie z niej bardzo zacne 
futro dla Maryśki, wedle tej mody, 
jak się noszą francuskie oficery w 
Warszawie, sierścią na wierzch... 
- Sprawiedliwie mówicie, ojcze ! 
– odrzekli trzej synowie, parob-
czaki naschwał, z których dwaj 
starsi zdezerterowali świeżo z 
wojska. A Baśka szła wprost do 
nich, ucieszona, że znów widzi lu-
dzi, wezbrana ową wielkopańską 
łaskawością dla wszystkiego i 
wszystkich, którą od niejakiego 
czasu miała nawet dla nieznajo-
mych. (...)  Gdy podeszła na odle-
głość kilku kroków, ojciec Waw-
rzon przeżegnał się pobożnie, 
splunął w garść i zagrzmiał na 
synów: - Chłopcy do wideł ! Rrr-
raz !... Zakotłowało się na śnież-
nem polu. Wrzask czterech chło-
pów, mordujących Baśkę, wywa-
bił ludzi z pobliskich chałup. Syp-
nęli się wkrótce ku Wawrzonowi z 
pomocą, chwytając, co było na-
podorędziu. Baśka tak się zdumia-
ła niespodziewanym napadem, że 
nawet nie próbowała się bronić. I 
zginęła, skłuta widłami, bez naj-
mniejszego oporu, jak łagodna 
sarna. (...)  W trakcie tego nad-
biegł Smorgoński z towarzyszami. 
Ledwo nie utonęli, przebijając się 
łodzią przez gestą krę, lecz pomi-
mo to nie zdążyli na czas, by ura-
tować Baśkę. Zdumienie i żal 
straszny, na widok tego, co się 
stało, zdjęły żołnierzy i tak ich 
przygnębiły, że nikt z nich na razie 
nawet nie pomstował i nie sklął 
chłopów, jak na to zasłużyli. 
Smorgoński rzekł tylko: - Bodaj 
wam ręce i nogi połamało na rów-
nej drodze za to, coście z nią zro-
bili, takie  syny. Ale, wola boska, 
stało się i nie odstanie. Oddajcie 
ją nam przynajmniej, tak jak jest... 
I zapłakał łzami, grubemi jak naj-
większy groch. (...)Tego dnia przy 
raporcie wieczornym kapral 
Smorgoński meldował Dowódcy 
Baonu, pułkownikowi Skokow-
skiemu: - Panie pułkowniku, mel-
duję posłusznie, że tutejsze pol-
skie chłopy rozparcelowali dzisiaj 
naszą Baśkę na flaki... żeby Pan 
Bóg skarał ich ciężko za naszą 
krzywdę i sieroctwo! ... Taki był 
żywot i niewinna śmierć białej 
Niedźwiedzicy Murmańskiej, o 
której wdzięczna pamięć żyje w 
sercach trzystu murmańczyków i 
nie zaginie do grobowej deski, al-
bowiem był to naprawdę bardzo 
piękny i strasznie kochany 
zwierz. Zatem  smutnie zakończy-
ła się historia „Baśki Murmań-
skiej”. Trudno pogodzić się  z fak-
tami które dają wiele do myślenia. 
Ostateczną ocenę pozostawiam 
czytelnikom. 

Wszystkim zainteresowanym 
polecam cały tekst, który można 
znaleźć na: http://www.baskamur-
manska.pl/pliki/Materialy-do-po-
brania/eugeniusz-malaczewski-
-dzieje-baski-murmanskiej.pdf
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„To nie jest ukraińska cerkiew. To 
powinna być ukraińska rzymsko-
-katolicka cerkiew.
Niestety, ona jest cała w biało 
czerwonych flagach”- stwierdził 
na posiedzeniu rady miasta Cho-
dorów jego burmistrz, Ołeh Ko-
cowśkyj. 
Radni z Chodorowa, najwyraźniej 
zaagitowani przez burmistrza, sa-
dząc po wypowiedzi - ksenofoba, 
demonstracyjnie i ostentacyjnie 
odmówili pomocy finansowej na 
remont zabytkowej świątyni w 
swoim mieście. Ponieważ budynek 
jest „nie nasz”, jest biało-czerwo-
ny, polski „obcy” . Uzasadnienie 
burmistrza, Ołeha K.-  powinni-
śmy pamiętać, że to są NASZE 
środki finansowe, to NASZE pie-
niądze… rekomenduję przezna-
czać ja dla NASZEJ społeczności, 
NASZEJ chodorowskiej społecz-
ności – relację z posiedzenia Rady 
Chodorowa zdaje  Stowarzyszenie 
SUOZUN. 
 
A czyim majątkiem zarządza ukra-
iński burmistrz Chodorowa Ołeh 
Kocowśkyj w 2021 roku? Gdyby 
nie biało czerwone flagi, które 
były obiektem miłości i szacun-
ku budowniczych Chodorowa i 
okolic nie miałby czym zarządzać.
 
W XIX w. Chodorów należał do 
rodziny Lanckorońskich. W 1912 
r. syn Elżbiety Lanckorońskiej, hr 
Jan Zamoyski i inżynier Bronisław 
Albinoski założyli spółkę Towa-
rzystwo Akcyjne Chodorów z 
zamiarem zbudowania cukrowni. 
Zaciągnęli kredyt w banku lwow-
skim, zatrudnili na stanowisku dy-
rektora inż. Stanisława Kremera 
- zdolnego i doświadczonego cu-

krownika po studiach technolo-
gicznych w Wiedniu i praktykach 
w cukrowniach Czech, Moraw i 
Niemiec, a projekt samej cukrow-
ni zamówili u cenionego architekta 
czeskiego, Macieja Blacha, który 
miał już w dorobku wybudowane 
cukrownie w Rumunii, Włoszech i 
Bułgarii. Jesienią 1913 r. fabryka 
przerabiała buraki z pól wokół 
Chodorowa na krystalicznie biały 
cukier. Sprawdziły się nowoczesne 
maszyny zakupione w zakładach 
Skody w Pilźnie. Fachowość 
polskich inżynierów, obfite plo-
ny buraków i dobra organizacja 
produkcji rokowały jak najlepiej 
nowoczesnej cukrowni. 
Rok później wybuchła I wojna 
światowa. Rosjanie zrabowali 
zapas cukru z magazynów i wy-
montowali urządzenia fabryczne 
a zmuszeni do wycofania się w 
połowie 1915 r., wysadzili w po-
wietrze potężny, dominujący nad 
miastem, 65-metrowy komin cu-
krowni i podpalili główne budyn-
ki fabryczne. 
Mimo tych strat spółka natych-
miast po wycofaniu się Rosjan 
przystąpiła do odbudowy cu-
krowni, nie zdążono jednak uru-
chomić gdyż stacjonująca w Cho-
dorowie armia austriacka na 15 
miesięcy zajęła fabrykę zmieniając 
budynki w koszary. 
Na wiosnę 1918 r. spółka ponow-
nie przystąpiła do odbudowy cu-
krowni ale już w listopadzie 1918 
r. wojska ukraińskie zajęły Cho-
dorów. Po wyparciu Ukraińców 
w połowie 1919 r. uruchomiono 
zakład, lecz na krótko, rok później 
bolszewicy najechali na Polskę 
i zajęli Chodorów grabiąc, co się 
dało. Czas spokoju nastał dopiero 

w latach 1921-1939 i wówczas 
kierownictwo cukrowni pokazało 
w całej pełni swe talenty organi-
zacyjne. 
Należy podziwiać, że w tych nie-
sprzyjających okolicznościach 
udało się Polakom stworzyć i 
utrzymać  w Chodorowie jeden z 
najnowocześniejszych zakładów 
cukrowniczych w Europie zasi-
lający Rzeczypospolitą i Europę. 
Wzniesiono potężne zabudowa-
nia o niebanalnej architekturze, 
stworzono całą sieć socjalnych 
udogodnień dla załogi cukrowni, 
w tym specjalne osiedle mieszka-
niowe - od nazwiska pierwszego 
dyrektora  „Kremerówką” zwane. 
Pracownicy mieli do dyspozycji 
klub towarzyski, salę muzyczną i 

teatralną, czytelnię, orkiestrę fa-
bryczną. Dla dzieci pracowników 
i zatrudnionej młodzieży założono 
park sportowy z boiskiem, lodo-
wiskiem, strzelnicą i kortami. 
Cukrownia utrzymywała 10 km 
własnych dróg bitych. Zakładała 
szkoły w okolicznych wsiach i 
budowała tam domy ludowe. Był 
to jeden z najbardziej rozwinię-
tych, twórczych ośrodków prze-
mysłowych II Rzeczypospolitej. 
Jednym z wybitnie zasłużonych 
dyrektorów dóbr cukrowni - ży-
znych pól buraczanych, których 
areał w 1929 r. liczył ponad 7 tys. 
ha - był inż. Lucjan Rydel, syn 
poety. Adam Korwin Piotrow-
ski - wizjoner o zadziwiających 
zdolnościach organizacyjnych i 
wielkich kompetencjach  m.in. 
wybudował rurociąg długości 31 
km, którym popłynął gaz ziem-
ny z Daszawy do Chodorowa, 
dzięki czemu przestawił produk-
cję cukrowni z opału węglowego 
na gazowe, chroniąc środowisko 
naturalne miasta. Jego biografia 
jest fascynująca, a jego fachowość 
uszanowali nawet sowieci, któ-
rzy zajęli cukrownię we wrześniu 
1939 r., a później Niemcy, którzy 
po usunięciu bolszewików wyko-
rzystywali produkcję cukrowni dla 
swoich potrzeb. Podczas niemiec-
kiej i rosyjskiej  okupacji Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej, 
gdy wokół szalał terror i niszczo-
no wszystko, co polskie i żydow-
skie, Piotrowski był dyrektorem. 
Ochraniał polską młodzież przed 
wywózką na roboty przymusowe 
do Niemiec. Częstokroć zdarzało 
się, że ratował też Żydów, wyda-
jąc świadectwa „niezbędności dla 
cukrowni”. Spełniał rolę podobną 
jak Oskar Schindler w Krakowie, 
spopularyzowany w słynnym fil-
mie Stevena Spielberga
 
W 1864 roku w Dzienniku Ustaw 

ukazała się informacja o powoła-
niu specjalnego Towarzystwa Ko-
lei Lwowsko Czerniowieckiej, 
które ma za zadanie wybudowanie 
kolei ze Lwowa do Czerniowiec. 
Było to wcielenie idei partnerstwa 
publiczno prywatnego, bo kolej 
budowana była w większości za 
prywatne pieniądze z pomocą pań-
stwa. Budowę kolei rozpoczęto w 
roku 1865 a zakończono rok póź-
niej. Jeden z wybitnych polskich 
architektów i budowniczych ko-
lei, Ludwik Wierzbicki napisał : 
roboty przy budowie kolei rozpo-
częto równocześnie na całej prze-
strzeni w roku 1865  a oddano do 
ruchu całą linię (267 kilometrów 
sic!) 1 września 1866 roku. Kosz-
ty budowy wyniosły 21 milionów 
131 597 złotych (DSH, Tomasz 
Kuba Kozłowski)

Wiersz poetki Justyny Holm

Szukam Chodorowa
Na półkach,
na mapach, na zdjęciach...
A znajduję go w sobie
Na rozwidleniu tęsknot
Pod wodospadem krain szczęśli-
wych (...)
Na stacji cukru i chińskich bzów”
 
Niechętny stosunek  Ukraińców 
do Polski nadal aktualny.  Chęć 
wykorzystania finansowego rów-
nież. Niezwykle cyniczna lub wy-
nikająca z nieznajomości histo-
rii jest wypowiedź ukraińskiego 
korespondenta Radia Wnet w 
Kijowie, ubolewającego nad bra-
kiem porozumienia WIN i UPA. 
Sugerować sojusz z mordercami 
z OUN UPA tym,  których  ojcom 
barbarzyńcy spod flagi Bandery 
zdzierali skórę, żonom i matkom 
ucinali piersi, rodzeństwo  przeci-
nali piłami, palili dom i zagrabili 
spuściznę po przodkach...

Polski koszt budowy kolei 
Lwów Czerniowce 21 
milionów 131 597 złotych
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Linia kolejowa Lwów – Czerniowce. Stacja kolejowa w Czerniowcach  – Wikipedia, wolna encyklopedia
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14 kwietnia 1940 r. w miasteczku 
Zagórz pow. Sanok aresztowany 
został przez gestapo z donosu 
policji ukraińskiej proboszcz ks. 
Władysław Wójcik, który  zginął 
20 października 1940 r. w obozie 
w Oświęcimiu. Na plebani zorga-
nizowany został jeden z  punktów 
przerzutowych dla przechodzą-
cych przez „zieloną granicę” na 
Węgry (http://www. parafia-za-
gorz.pl/verbum/17verbum-pre-
view-pages.pdf). A. Brygidyn w 
książce Kryptonim „San” (Sanok 
1992) podaje, że w czerwcu 1940 
roku stan aresztowanych wynosił 
1564 osoby. Pisze on dalej: „Naj-
częściej w tym okresie denuncjo-
wali nacjonaliści ukraińscy. Tak 
„wpadł” i został aresztowany 
Piotr Dudycz i wielu innych. 4 
marca 1940 r. na skutek donosów 
– w Bukowsku – Niemcy urządzi-
li obławę rewidując każde go-
spodarstwo. Dzień wcześniej w 
godzinach wieczornych znaczna 
grupa uchodźców wyszła w kie-
runku granicy, po drodze jed-
nak natknęła się na uzbrojonych 
Ukraińców, z którymi doszło 
do formalnej bitwy. W rewanżu 
Ukraińcy spowodowali nagonkę 
na wieś, w wyniku której nastą-
piły aresztowania mieszkańców 
Bukowska. Ludność ukraińska 
zamieszkująca w strefie przygra-
nicznej często z własnej inicjaty-
wy wyłapywała przechodzących 
za granicę dokonując rabunku 
lub też zatrzymując uchodźców 
i dostarczając Niemcom, za co 
„etatowi łowcy” otrzymywali 
wynagrodzenie. Wiosną 1940 r. 
po ustąpieniu śniegów w okoli-
cach wsi ukraińskich widywano 
na polach okaleczone i zrabowa-
ne z ubioru zwłoki wielu ludzi, 
którzy na własną rękę podążali za 
granicę.” Znacznie więcej zwłok 
zakopanych zostało w miejscach 
nieznanych. Za schwytanego 
zbiega Niemcy płacili 25 – 50 zł. 
Jednakże uciekinierzy unosili ze 
sobą najczęściej dobytek całego 
życia w złocie, biżuterii, dola-
rach i innych kosztownościach, 
co zapewnić im miało byt na ob-
czyźnie. „Łupem” zbrodniarzy 
padał więc często duży majątek. 
Większość zatrzymanych osób 
trafiła poprzez więzienia do obo-

zów koncentracyjnych. Część 
została rozstrzelana po okrutnym 
śledztwie. Niewielu z nich udało 
się przeżyć wojnę.             

Przez Bieszczady prowadzi-
ła  trasa kurierska pod krypto-
nimem „Las” Zorganizował ją 
Aleksander Rybicki („Janek”). 
Punkt przerzutowy znajdował się 
w Żubraczem u „Reni” - „Doli-
wy” (Jadwiga Kociatkiewicz). 
Droga do Żubraczego miała dwa 
warianty. Jeden prowadził przez 
Kalnicę, drugi przez Łupków 
i Maniów.  Punkty kontakto-
we były m. in.: w Baligrodzie u 
Mieczysława Welutowicza (”To-
pór”),  w Kalnicy u  ppor. Jana 
Rerutko (”Drzazga” – który po-
tem skierowany został na Wołyń 
i tam zamordowany 6 listopada 
1943 roku  przez partyzantów so-
wieckich Nikołaja Prokopiuka), 
w Maniowie u leśniczego Funio 
Janiszewskiego, w  Cisnej u ro-
dzin Wierzbickich, Przybusiów, 
Woźniców, Lewandowskich i 
innych.  Przerzutami „opiekował 
się” leśniczy Józef Wierzbicki, 
przesyłki przez granicę często 
przenosił  Stefan Grzyb („Ste-
fan”). Tą trasę kurierka Maria 
Szerocka (”Mucha”) przecho-
dziła kilkakrotnie przenosząc 
meldunki, raporty, rozkazy oraz 
znaczne kwoty pieniężne. Razem 
z Eugenią Litwinow  (”Jasiek”) 
przeniosła w walizce całą radio-
stację. We wrześniu 1941 roku 
znalazła się w areszcie w Cisnej, 
skąd trafiła do więzienia w Sa-
noku. Jedną ze spektakularnych 
akcji było przerzucenie z Bełżca 
przez granicę na Węgry, a potem 
do Turcji rabina-cadyka. Wiosną 
1940 roku 19-letnia Zofia Wilk 
(”Zosia”) przeniosła do kraju w 
walizce ogromną kwotę 265 ty-
sięcy złotych. Podczas obławy, 
nocą, przewodnik pozostawił ją 
samą w lesie. Szczęśliwie trafi-
ła do dworu  Kociatkiewiczów 
w Żubraczem. Przerzutów na 
Węgry od jesieni 1939 roku 
dokonywał także  ppor. Józef 
Pawłusiewicz z Łegu i  kpt. Cze-
sław Wawrosz z Myczkowa, z 
udziałem Daniela Gałuszki, Sta-
nisława Paprockiego, Michała 
Koncewicza, Stanisława Matu-
szewskiego, księdza Siuzdaka z 
Wołkowyi i innych.  

„1 września 1940 r. odbyła się w 
Sanoku wielka uroczystość. Zje-
chała się moc popów i młodzie-
ży ukraińskiej aż spod Dynowa. 
Śpiewano pieśni zohydzające 
Polskę i Polaków. W ten sposób 
obchodzono święto wyzwolenia 
Ukraińców jarzma Lachów” – 
pisze Edward Zając w Gazecie 
Bieszczadzkiej z 14 listopada 
2003 r. Tak ukraińscy „słudzy 
Boga”  zaprzedając się szatano-
wi popełniali śmiertelny grzech 
poniżania braci chrześcijan – są-
siadów Polaków, „katechizując” 
swoje „owieczki”, aby zmieniły 
się w wilki. W Przemyślu: „7 
lipca 1941 roku na przemyskim 
rynku zorganizowano manife-
stację z udziałem ludności ukra-
ińskiej z okazji zajęcia całego 
miasta przez wojska niemieckie. 
Na trybunie obok przedstawicieli 
Komitetu Ukraińskiego i wojska 
niemieckiego znajdowali się du-
chowni grekokatoliccy wraz z bi-
skupem Jozafatem Kocyłowskim. 
Nieco wcześniej Kyr Jozafat 
wydał bankiet na cześć oficerów 
niemieckich, zaś 7 lipca 1941 
w swoim liście pasterskim pisał 
między innymi: „Sława wielkie-
mu fuhrerowi Adolfowi Hitlero-
wi, wyzwolicielowi i najlepszemu 
przyjacielowi ukraińskiego na-
rodu” (Piotr Jaroszczak:  http://
www.kki.pl/pioinf/przemysl/
prz_glow.html). 

W lipcu 1941 roku w Tworylnem 
policja ukraińska aresztowała 
Teodora Kucharza i osadziła go 
w więzieniu w Sanoku. Zginął 
w obozie koncentracyjnym w 
Auschwitz. W wyniku donosu 
policji przyjechali żandarmi nie-
mieccy i zastrzelili Michała Ku-
charza. Tego samego dnia policja 
ukraińska aresztowała w tej wsi 
Stefana Maszczuka, zabrała go 
na posterunek w Zatwarnicy i za-
mordowała. 

W sierpniu 1941 roku w Terce 
policjanci ukraińscy aresztowa-
li Kazimierza Gankiewicza. Na 
posterunku w Wołkowyi skato-
wali go i związanego zawieźli 
do więzienia w Sanoku, gdzie 
po ponownych torturach zmarł. 
Także w sierpniu w miejscowo-
ści Dydnia pow. Brzozów Ukra-
iniec Michał Nestor z Witryłowa 

złożył donos na gestapo, że 9-ciu 
mieszkańców Dydni założyło 
tajny związek antyniemiecki. 
Gestapo aresztowało te osoby, 
w tym ks. Kazimierza Lacha, 
2 nauczycieli i 1 Żyda. W obo-
zach koncentracyjnych zginęło 7 
osób, w tym ksiądz Lach w Da-
chau w 1941 r.

W 1941 roku  po przerzucie 
przez granicę grupy polskich 
oficerów na Węgry Ukraińcy z 
Terki zadenuncjowali właściciela 
majątku we wsi Myczków pow. 
Lesko kpt. Czesława Wawrosza, 
który został aresztowany przez 
Niemców w Berezce, a następ-
nie rozstrzelany w masowej eg-
zekucji na wzgórzu Gruszka pod 
Leskiem w 1941 roku. Folwark 
przejęli Niemcy, a jego zarząd-
cą  został Ukrainiec o nazwisku 
Czorij. (Antoni Matuszewski z 
Myczkowa; w:  Zbigniew Ziem-
bolewski: W morzu nienawiści, 
Krosno 2001). We wsi Rajskie 
pow. Lesko  policja ukraińska 
aresztowała 2 pracowników ko-
palni i przekazała do gestapo 
w Sanoku. Zginęli oni w Au-
schwitz. Ukraińcy donosili tak-
że na Polaków ukrywających  
Żydów. Franciszek Wronowski 
z Zawozu ukrywał rodziny Wej-
nerów i Nagielburszów.  Zade-
nuncjował go sąsiad Ukrainiec. 
Rodziny żydowskie i Polaka wy-
wieziono do Baligrodu i tam za-
mordowano. We wsi Wołkowy-
ja pow. Lesko został fałszywie 
oskarżony i aresztowany przez 
policję ukraińską ks. Jan Siuzdak 
ur. w 1898 r., proboszcz par. Woł-
kowyja, która potem oddała go w 
ręce gestapo, zginął w Oświęci-
miu 14 X 1942. 

Po wkroczeniu wojsk niemiec-
kich, od września 1939 roku 
kapłani greckokatoliccy i pra-
wosławni masowo urządzali 
„uroczystości religijne”, podczas 
których sypano kopce dokonując 
w nich „pogrzebu Polski”. Na s. 
105 Syrnyk pisze: „W sąsiadują-
cym powiecie sanockim ludność 
ukraińska urządzała manifesta-
cyjne „pogrzeby Polski”. Według 
Jana Pisulińskiego wynikało to 
z tego, że „agresja Trzeciej Rze-
szy na Polskę postrzegana była 
wśród sporej części Ukraińców 

/.../ jako zmiana okupanta i szan-
sa na uzyskanie niepodległości”. 
Szansę na niepodległość dawał 
więc okupant, tyle, że niemiecki! 
Braku logiki w tymże wywodzie 
mógł nie zauważyć zwykły chłop 
ukraiński, otumaniony ounow-
ską propagandą. Dlaczego nie 
widzieli go także ideolodzy i 
działacze OUN? Przecież czyta-
li „Men Kampf” (przetłumaczył 
im to „dzieło” sam Dmytro Don-
cow) i nie zrozumieli, jaki los 
zapowiadał Hitler dla narodu ży-
dowskiego oraz dla wszystkich 
narodów słowiańskich?  

Czym w istocie były te „pogrze-
by Polski”?  

„Pogrzeb Polski – mogiła w 
Czarnej Górnej: W Bieszcza-
dach w Czarnej Górnej znajduje 
się niepozorny kopiec z krzyżem. 
Góruje on nad miejscowością, 
wznosi się ponad dawną cer-
kwią p.w. św. Dymitra (obecnie 
kościół katolicki). Od tej strony 
niełatwo go dostrzec, jest jednak 
dobrze widoczny od północy. To 
zaniedbane miejsce nie zwraca 
na siebie większej uwagi, jest 
jednak świadectwem ciekawego 
obrządku nacjonalistów ukra-
ińskich z 1942 r., oraz przed-
miotem sporów historyków obu 
nacji. Tego typu kopce ziemne 
były usypywane na terenach ziem 
przemyskich i nadbużańskich w 
pierwszych latach II Wojny Świa-
towej przez miejscową ludność 
ukraińską. Polskie źródła poda-
ją, że powstawały one podczas 
nacjonalistycznego obrzędu zwa-
nego Pogrzebem Polski na znak, 
że Polska nie będzie już panowa-
ła nad tymi terenami. Podczas 
ceremonii zasypywano symbole 
Rzeczpospolitej takie jak orzeł-
ki z żołnierskich czapek, części 
mundurów, podobizny przedsta-
wicieli władz, itp. Czyniono to 
dla zademonstrowania antypol-
skiej nienawiści i zjednoczenia 
ludności ukraińskiej. Przy kop-
cach urządzano nacjonalistyczne 
wiece - śpiewano pieśni, recyto-
wano wiersze. W tych czasach 
Ukraińcy wiązali swoją przy-
szłość z hitlerowskimi Niemcami, 
wierząc, że ten sojusz pozwoli im 
stworzyć niepodległe państwo” ( 
http://blogspod.com/2015/06/po-
grzeb-polski-mogia-w-czarnej-
-gornej.html )  

„We wrześniu 1939 przez Solin-
kę przedostawali się na Węgry 
żołnierze z rozbitych polskich od-
działów. Gdy II Rzeczpospolita 
upadła mieszkańcy wsi urządzili 
symboliczny pogrzeb Polski. Na 
drzewach powiesili portrety pol-
skich dostojników a koło cerkwi 
zakopali biało-czerwony słup 
graniczny. Tego typu pogrzeby 
Polski były na tych terenach bar-
dzo częste, na ogół zakopywano 
godło i flagę. Inicjatorami i or-
ganizatorami byli przeważnie 
greckokatoliccy księża, których 
istotna rola w antypolskich dzia-
łaniach oraz mordach dokony-
wanych przez UPA jest wciąż 
bagatelizowana bądź skrzętnie 
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pomijana.” (http://www.twoje-
bieszczady.net/solinka.php )  

„Skądinąd wiadomo, że na tere-
nie powiatu sanockiego doszło 
do przynajmniej jednego „po-
grzebu” Polski. Miał on miejsce 
w Zagórzu. Potwierdzają ten 
fakt relacje E. Osiki i Zbigniewa 
Osękowskiego. Być może dru-
gim miejscem, gdzie dokonano 
takiego symbolicznego aktu były 
okolice Hłomczy. Świadczyć o 
tym może incydent zarejestro-
wany w materiałach bezpieki z 
1969 r., gdy w czasie koncertu 
ku czci Tarasa Szewczenki część 
mieszkańców Hłomczy zaczęła 
skandować do zebranej widowni 
„Idźcie odgrzebać Polskę!”. (Ja-
rosław Syrnyk: „Pogrzeby” Pol-
ski w 1939 r. – prawda czy mit?; 
w: https://przystanekhistoria.
pl/pa2/teksty/73400,Pogrzeby-
-Polski-w-1939-r-prawda-czy-
-mit.html  ) Przywołani przez 
Syrnyka autorzy to: E. Osika ps. 
„Grzela”, Relacja; w: A. Brygi-
dyn, M. Brygidyn-Paszkiewicz, 
Wspomnienia i relacje żołnierzy 
Sanockiego Obwodu Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 
1939–1944, Sanok 2014, s. 213–
214; oraz Zbigniew Osękow-
ski: Zagórz nad Osławą, Sanok 
2006.) O „pogrzebach” Polski na 
ziemi sanockiej wspominał rów-
nież F. Oberc, Ziemia sanocka w 
latach 1939–1944, „Zeszyty Ar-
chiwum Ziemi Sanockiej” 2007, 
nr 7, s. 15. Zamieszczona jest 
także fotografia: „Akt pogrzebu 
Polski”, dokument z akt Specjal-
nego Sądu Karnego w Rzeszowie 
w sprawie oskarżonego Dymitra 
Szajniaka z Dąbrówki Polskiej w 
powiecie sanockim. 

„Również we wrześniu tego sa-
mego roku miejscowi ukraińscy 
aktywiści postanowili przepro-
wadzić „pogrzeb Polski”. Jak 
pisze Zbigniew Osenkowski, au-
tor książki „Zagórz nad Osła-
wą”, zaproszono lokalnego 
greckokatolickiego księdza, ojca 
Hentysza, który odmówił, gdyż 
uważał, że to „akcja politycz-
na, a nie religijna”. Symbolicz-
ną „trumnę z Polską” niesiono 
przez całe miasto, ze śpiewem 
„przepadła Polska, przepadła 
na wieki, nie pomogą Francuzi, 
Anglicy”. „Pogrzeb” odbył się 
na miejscowym cmentarzu dla 
zwierząt. Skąd znam tą historię? 
Opowiadała mi o tym moja bab-
cia, wówczas 11–letnia dziew-
czynka, która później była łącz-
niczką ukraińskiego podziemia. 
Mój pradziadek Stepan był w 
tym czasie sołtysem w Zasławiu, 
przedmieściu Zagórza, gdzie na 
800 mieszkańców było tylko kilka 
polskich i żydowskich rodzin. /.../ 
W „pogrzebie Polski” w 1939 
roku brał udział także brat mojej 
prababci, Tadeusz Hirnjak, któ-
ry potem zginął walcząc w UPA, 
broniąc swojej rodziny przed wy-
siedleniem. Deportowano ich na 
Wielkanoc 1946 roku, dając 3 
godziny na spakowanie się. Nie 
mniejszą tragedią była depor-
tacja Polaków z Lwowa, którzy 

również musieli pozostawić ro-
dzinne ulice i mogiły przodków. 
Taka była cena polsko-ukraiń-
skiego konfliktu, gdy Stalin wy-
równywał granice i niszczył ży-
cie tak wielu ludzi, rozrywając 
dwa związane ze sobą jak bracia 
narody.” (Ostap Krywdyk, poli-
tolog; w: http://www.polukr.net/
blog/2016/07/25307/ )  

„Najbardziej przygnębiająco 
działały na Polaków urządzane 
przez Ukraińców tzw. pogrzeby 
Polski. Urządzono je m.in. w Sa-
noczku, Zagórzu i Komańczy. W 
Sanoczku głównym organizato-
rem „panihidy” był greckokato-
licki proboszcz ze Stróż Wielkich. 
„Przygotowano trzy wieńce:je-
den z cierni, drugi z liści dębo-
wych,trzeci z jedliny. Wykopano 
grób w ziemi. Te wieńce po prze-
mówieniu proboszcza wrzucano 
do grobu. Ten pierwszy - mówił 
proboszcz - wskazuje,jaką oni 
mieli w Polsce wolność. Ten drugi 
wskazuje, że oni, Ukraińcy, byli i 
są tak twardymi, jak liście dębo-
we... A ten trzeci znaczy, że oni 
teraz tak się odnowią, jak liście 
jedliny na wiosnę...’. (Franciszek 
Oberc: ZIEMIA SANOCKA W 
LATACH 1939-1944; ZESZYTY 
ARCHIWUM ZIEMI SANOC-
KIEJ, Nr 7; Sanok 2007). 

Z forum Beskid Niski”: Słowian-
ka: „Kiedyś natknęłam się na 
zapiski dotyczące dziwnych ce-
remonii wiernych i kapłanów ko-
ścioła grekokatolickiego z okolic 
Sanoka i Zagórza. Mam na uwa-
dze te procesje ze śpiewem, cho-
rągwiami i trumną w której były 
umieszczone symbole Polski. Był 
to tzw „Pogrzeb Polski” . Wiesz 
– dreszcze mnie przechodzą, jak 
pomyślę ile energii ludzie wkła-
dali w to, żeby zasygnalizować 
swoją nienawiść.” Lucyna: „Je-
den z krzyży postawionych na 
grobie Polski zachował się. Znaj-
duje się w Czarnej, w Górach 
Sanocko-Turczańskich vel Biesz-
czadach. Groby były/są obok cer-
kwi w Zagórzu, Monastercu, Ter-
ce, Mchawie, Polańczyku, Jan-
kowcach, Sanoczku. Część z nich 
została zniszczona po II wojnie 
św., część zatarł czas. Do takich 
grobów wkładano: godło Polski, 
flaga Polski, kajdany jako sym-
bol niewoli, polskie dokumenty. 
Bardzo często tego rodzaju po-
grzeby Polski były urządzane 
przez księży greckokatolickich, 
a honorowymi gośćmi byli hitle-
rowcy, w tym esesmani.”  (http://
beskid-niski.pl/forum/viewtopic.
php?t=4233&start=60 ). 

„Pododdziały niemieckie w tym 
czasie witane były owacyjnie 
przez środowiska ukraińskie 
Beska, Nowosielec i Dąbrów-
ki Ruskiej. Gdzie symboliczny-
mi gestami były tzw. „pogrzeby 
Polski”, dokonywane w wie-
lu miejscowościach.” (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Stepan_
Wanczycki)  We wsi Cetula pow. 
Jarosław: „Miejscowy proboszcz 
grekokatolicki, ks. Jan Bury, 
ściśle współpracował z OUN i 

UPA. Pod koniec 1939 roku i w 
lipcu 1940 roku dwukrotnie ce-
lebrował „pogrzeb Polski”. Wy-
korzystywał uczucia religijne do 
szerzenia nienawiści do Pola-
ków”. W Jabłonicy Ruskiej pow. 
Brzozów w październiku 1939 
roku OUN wspólnie z unickim 
księdzem zorganizowała usy-
panie kopca „mogiły pogrzebu 
Polski”, połączone z ceremonią 
religijną. We wsi Ulucz pow. 
Brzozów miejscowy ksiądz unic-
ki zorganizował „uroczystości 
pogrzebowe Polski”, na których 
Ukraińcy usypali „kopiec-mogi-
łę”. Był on nacjonalistą ukraiń-
skim i współpracował z OUN-
-UPA. Pod koniec 1941 roku we 
wsi Radawa pow. Jarosław miej-
scowy proboszcz greckokatolicki 
zorganizował we wsi przy kopcu 
usypanym koło cerkwi tzw. „po-
grzeb Polski”. Zaprosił na tę 
„imprezę” księdza rzymskokato-
lickiego, proboszcza Jana Kosio-
ra, który nie będąc zorientowany, 
co to jest za uroczystość, przybył 
z procesją. Nie zdarzyło się, aby 
polski kapłan katolicki celebro-
wał „pogrzeb Ukrainy”, nawet 
po wojnie, pomimo ukraińskich 
zbrodni. 

Działalność skierowaną przeciw-
ko ludności polskiej prowadzi-
li m.in.: we wsi Terka ks. Lew 
Salwicki i kleryk Hryc Drozd, 
we wsi Daszówka ks. Andrzej 
Dorosz (na jego plebani szkoli-
ły się bojówki OUN-UPA), we 
wsi Łobozew ks. Michał Suchy 
(trzech jego synów było w UPA), 
w miasteczku Ustrzyki Dolne 
ks. Dymitr Panasiewicz, we wsi 
Lutowiska ks. Iwan Mak, we 
wsi Ustianowa pow. Lesko ks. 
Iwan Ezop, itd. We wsi Mona-
sterz pow. Jarosław: „Miejscowy 
proboszcz grekokatolicki Wło-
dzimierz Smolka znany był z 
antypolskich wystąpień i szerze-
nia nienawiści do Polaków. Na 
swoich kazaniach nieraz mawiał: 
„kiedyś święty Piotr zapyta cie-
bie o dobre uczynki, ileś wyple-
wił polskiego kąkolu? I co ty na 
to, skoro tak bezczynnie czekasz, 
aż inni za ciebie to zrobią?” (Sie-
kierka..., s. 266). 

23 września 1940 roku biskup 
prawosławny Dyonizy, złożył 
przysięgę lojalności wobec gu-
bernatora Hansa Franka i przejął 
władzę metropolitalną. 

Od 1941 roku księża prawosław-
ni i greckokatoliccy z premedy-
tacją wykorzystywali fragment 
Ewangelii Świętej do celów 
zbrodniczych, szatańskich. Była 
to przypowieść Jezusa „o chwa-
ście i pszenicy”, czasami nazy-
wana przypowieścią o „kąkolu i 
pszenicy”. «A gdy zboże wyrosło 
i wypuściło kłosy, wtedy pojawił 
się i chwast. Słudzy gospodarza 
przyszli i zapytali go: “Panie, czy 
nie posiałeś dobrego nasienia na 
swej roli? Skąd więc wziął się na 
niej chwast?” Odpowiedział im: 
“Nieprzyjazny człowiek to spra-
wił”. Rzekli mu słudzy: “Chcesz 
więc, żebyśmy poszli i zebrali 

go?” A on im odrzekł: “Nie, by-
ście zbierając chwast nie wyrwali 
razem z nim i pszenicy. Pozwól-
cie obojgu róść aż do żniwa; a w 
czasie żniwa powiem żeńcom: 
Zbierzcie najpierw chwast i po-
wiążcie go w snopki na spalenie; 
pszenicę zaś zwieźcie do mego 
spichlerza“». (Mt 13, 24-30) Kler 
greckokatolicki i prawosławny 
uzurpował sobie „kompetencje” 
przysługujące Bogu Najwyższe-
mu. Jezus Chrystus nauczał, że 
Bóg, jako Gospodarz, na Sądzie 
Ostatecznym dokona oddzie-
lenia „chwastu” od „pszenicy” 
i „chwast” zostanie spalony w 
Ogniu Piekielnym. Jest oczy-
wiste, że duchowni greckokato-
liccy i prawosławni świadomie 
dokonali fałszywej interpretacji 
Ewangelii. 

Realizując plan Barbarossa woj-
ska niemieckie w ciągu praktycz-
nie jednego dnia, czyli 22 czerw-
ca 1941 roku, opanowały teren 
obecnie polskiej części Biesz-
czadów. Tylko w bunkrach nad 
Sanem w okolicy Leska niektóre 
załogi sowieckie broniły się dłu-
żej, nawet kilka dni.   

10 lutego 1942 r. we wsi Posada 
Jaćmierska pow. Sanok Ukra-
iniec gestapowiec Leo Hume-
niuk zastrzelił Polaka. Łącznie 
miał on na sumieniu tortury i 
morderstwa wielu Polaków. La-
tem 1944 roku, podczas ofen-
sywy Armii Czerwonej, został 
złapany przez partyzantów AK i 
przekazany władzom sowieckim, 
którym uciekł z aresztu i zatarł za 
sobą ślad. 22 czerwca 1942 roku 
w Lutowiskach gestapo i policja 
ukraińska rozstrzelały 650 Ży-
dów. O losie ludności żydowskiej 
w Bieszczadach pisze A. Potocki 
w książkach Bieszczadzkie losy. 
Bojkowie i Żydzi oraz Śladami 
Żydów w Podkarpackiem.  

4 września 1942 r. we wsi Maniów 
pow. Lesko zamordowany został 
Fedorowicz Andrzej „Druś” ur. 
1905 r. leśniczy (inż. leśnik) w 
lasach majątku leśnego Anto-
niego Kraińskiego w Maniowie, 
współpracownik AK. Odnalezio-
ne zwłoki z głową w potoku i ich 
ułożenie wskazywały na mord 
z zaskoczenia po próbie obrony 
ze strony ofiary, wg podejrzeń 
mieszkańców wsi mord dokona-
ny skrytobójczo przez bojówkę 
ukraińską, pochowany w Ma-
niowie. (Edward Orłowski, w: 
http://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/17558056/le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.
pdf ).  

18 września we wsi Posada Jać-
mierska pow. Sanok Ukraińcy 
zamordowali Henryka Stankie-
wicza. W październiku 1942 
roku we wsi Berehy (Brzegi)) 
Górne pow. Lesko bojówkarze 
SB -OUN zamordowali 2 Po-
laków, braci Bączek, gajowego 
oraz geologa, ich dom ograbili i 
spalili. Podawane są też ich na-
zwiska jako Rączek i Baczek. 
Także w październiku we wsi 

Rabe k. Ustrzyk Dolnych bo-
jówkarze SB-OUN zamordowali 
4-osobową rodzinę polską Pra-
dłowskich. Witold Mołodyński 
w „Gazecie Bieszczadzkiej” (nr 
5/2003) pisze: „Pierwsza tra-
giczna wiadomość dotarła do 
nas jesienią 1942 r. Bojówka 
OUN dokonała mordu na cztero-
osobowej rodzinie Pradłowskich 
z Rabego oraz na braciach Bacz-
kach w Berehach Górnych. Jeden 
z tych braci był gajowym, drugi 
– geologiem”. W 1942 roku w 
Seredniem Małym policja ukra-
ińska aresztowała i przekazała 
do gestapo najstarszego syna Ro-
mańskich. Zginął w Auschwitz. 
W nadleśnictwie Lutowiska pow. 
Lesko w wyniku zadenuncjowa-
nia przez ukraińskiego pracow-
nika został aresztowany przez 
gestapo urzędnik planowania w 
biurze nadleśnictwa kpt. lotnic-
twa Pipczyński (imię nieznane), 
który zginął w obozie KL Au-
schwitz; przybył on z Czortkowa 
i ukrywał swoją przeszłość woj-
skową.  

Szlak kurierski przez Żubracze 
przestał być używany już od 
marca 1942 roku z powodu czę-
stych aresztowań w wyniku do-
nosów ukraińskich. 

Na s. 105 Syrnyk pisze: „Lata 
okupacji przyniosły na terenie 
powiatu leskiego ogromną, choć 
przecież nie całkowitą, zamianę 
ról społecznych, warunkowaną 
polityką narodowościową władz 
niemieckich. Osoby, którym wy-
dano szarą „polską” kenkartę, 
stały się z dnia na dzień formal-
nie „zrównane” z innymi miesz-
kańcami (poza pozostawionymi 
poza nawiasem Żydami) tej zie-
mi, którzy otrzymali kenkartę z 
literą U. Owo „zrównanie” w 
prawach dla wielu osób dla na-
rodowości polskiej oznaczało 
w praktyce uszczuplenie praw 
dotąd posiadanych i utratę do-
tychczasowej pozycji społecznej. 
Deptało poczucie godności, ro-
dziło zatem nierzadko wściekłość 
i zawiść, którym towarzyszyć 
mógł też strach. Z kolei dla osób 
„obdarzonych” kenkartą z literą 
U wprowadzony przez okupanta 
system oznaczał realny awans 
społeczny. Towarzyszyła temu 
euforia, ale i – paradoksalnie – 
również obawa przed powrotem 
do sytuacji sprzed zmiany.”   

Warto zwrócić uwagę, że Autor 
nie wymienia tej kasty „zrów-
nanej” z innymi mieszkańcami 
(poza Żydami) za pomocą ken-
karty U. Dotyczyło to U-folud-
ków? Z. Konieczny stwierdza, że 
Ukraińcy uzyskali w Generalnej 
Guberni szereg uprawnień, któ-
rych nie posiadali Polacy. „Po-
łożenie ludności ukraińskiej sto-
sunku do polskiej było w Gene-
ralnej Guberni uprzywilejowane. 
W miastach dystryktu lubelskie-
go i krakowskiego zorganizowa-
no dla Ukraińców konsumy, w 
których mogli otrzymać żywność 
i inne towary po cenach urzędo-
wych. Do konsumów tych dostęp 
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Polaków był zabroniony. Podob-
nie kartki żywnościowe wydawa-
ne dla ludności ukraińskiej były 
uprzywilejowane w stosunku 
do ludności polskiej. Ukraińcy 
otrzymywali na nie racje dzienne 
930 kalorii, podczas gdy Polacy 
654 kalorie. /…/ Z analizy gmin, 
w których zamieszkiwali Ukraiń-
cy wynika, że w zasadzie wszyst-
kie one były obsadzone przez 
ich wójtów i burmistrzów. Po-
dobnie było z obsadą sołtysów.” 
(Zdzisław Konieczny: „Stosunki 
polsko-ukraińskie na ziemiach 
obecnej Polski w latach 1918 – 
1947”, Wrocław 2006, s. 44 – 
45). Za zgodą okupanta niemiec-
kiego działały ukraińskie towa-
rzystwa oświatowe, kulturalne i 
sportowe, szkolnictwo. Tylko w 
Berlinie studiowało w 1942 roku 
111 ukraińskich nacjonalistów. 
Wśród nich był Bohdan Osad-
czuk, odznaczony przez prezy-
denta Polski A. Kwaśniewskiego 
Orderem Orła Białego. Dodajmy 
do tego, że Ukraińcom zezwolo-
no na posiadanie odbiorników ra-
diowych (za co Polakom groziła 
kara śmierci). 

Można więc stwierdzić, że było 
to „zrównanie rasistowskie”, 
polegające chociażby na mniej-
szych racjach żywnościowych 
dla ludności polskiej, wydziele-
niu sklepów i restauracji do któ-
rych Polakom wstęp był zabro-
niony, wyznaczaniu większych 
kontyngentów dla polskich rol-
ników, i inne zakazy i ogranicze-
nia, które nie dotyczyły ludności 
ukraińskiej. Tej nierównej „rów-
ności” prof. Syrnyk nie zauważył 
w swojej „uetycznionej” histo-
riografii. Zauważył natomiast, 
że rasistowskiej dyskryminacji 
ludności polskiej (ale przecież i 
żydowskiej) towarzyszyła eufo-
ria ludności ukraińskiej. 

Co w rzeczywistości przekazuje 
J. Syrnyk na s. 110 pisząc: „We-
dług materiałów powojennej bez-
pieki „na krótko przed wyzwole-
niem powstały w ramach AK tzw. 
Oddziały Dywizji Bojowej, za-
daniem których było przeciwsta-
wienie się coraz aktywniej dzia-
łającym na tamtejszym terenie 
bandom UPA i akcje odwetowe 
przeciwko ludności ukraińskiej, 
które w zasadzie miały charak-
ter terrorystyczno-rabunkowy”? 
W przypisie Syrnyk podaje, że 
chodzi o oddział NSZ Antoniego 
Żubryda „o zabarwieniu NSZ”. 
Typowa dla historiografii J. Syr-
nyka precyzja i rzetelność zgod-
na z opracowaniem „powojennej 
bezpieki”, jednakże w stosunku 
do UPA korzysta z jej opraco-
wań. 

Do wiosny 1943 roku zorgani-
zowane zostały placówki Armii 
Krajowej: nr VI w Lesku, nr VII 
w Baligrodzie – Kalnicy – Ci-
snej, nr VIII w Czarnej – Ro-
pience – Wańkowej – Ustrzykach 
Dolnych. Z AK związani byli 
m.in.: leśniczy Antoni Chwien-
dacz z  Ustrzyk Górnych, Maria 
Kociałkowa z Wołkowyi, Apo-

linary Kłodnicki z Teleśnicy 
Sannej, Kazimierz Prus i Jerzy 
Zubel z Teleśnicy Oszwarowej, 
nauczyciel Herman z Polany, 
bracia Hankusowie z Berehów 
Górnych i Caryńskiego, Em-
manuel Jastrzębski z Zatwarni-
cy, trzej bracia Masłykowie ze 
Smereka (gajowi). Baligrodzka 
grupa  miała za zadanie bronić 
polskich rodzin przed napadami 
nacjonalistycznych band ukraiń-
skich. Komendantem placówki 
był Jan Marciak (”Dąb”), zastęp-
cą Franciszek Kozak (”Czarny”), 
jednakże od jesieni 1943 roku 
placówka ta zaprzestała dzia-
łalności. Popełniony został taki 
sam błąd jak na Wołyniu, gdzie 
Polacy nie chcąc dać pretekstu 
do działań Ukraińcom, nawet w 
sytuacji największego zagroże-
nia nie podejmowali prób organi-
zowania samoobrony. Także tutaj 
zakończyło się to tragicznie. 

Wiosną 1943 roku we wsi Czar-
na pow. Sanok został zamordo-
wany przez Ukraińców Smoleń, 
syn sędziego. Emil Pietrzkiewicz 
w artykule „Te zbrodnie pamię-
tam” zamieszczonym w roczni-
ku Bieszczad (nr 6/1999). pisze: 
„W roku 1943 we wsi Moczary 
mieszkały trzy rodziny polskie. 
Byli to: Mikołaj Ilczyszyn, Karol 
Pietrzkiewicz oraz drugi Karol 
Pietrzkiewicz, brat stryjeczny. W 
1943 r. pod groźbą UPA rodziny 
te opuściły swe gospodarstwa. 
Było to wczesną wiosną. Ukrad-
kiem przed UPA starzy sąsie-
dzi Ukraińcy wywieźli nas do 
Ustrzyk Dolnych.” W maju 1943 
roku w przysiółku Krościenko 
należącym do wsi Stebnik ban-
derowcy wymordowali 5-osobo-
wą rodzinę polską o nazwisku 
Letkiewicz: rodziców i 3 dzieci, 
a ciała spalono w ich domu  (Na 
Rubieży, nr 29). W lipcu 1943 r. 
we wsi Terka policja ukraińska z 
udziałem gestapo wymordowała 
5-osobową rodzinę polską oraz 
ukrywanych przez nich Żydów. 
18 października 1943 roku we 
wsi Rzepedź pow. Sanok został 
zabity leśniczy Kubik August 
Ignacy ur. 1896 r. Pochodził z 
Ptakowic k/Zbrosławic (powiat 
Tarnowskie Góry na Górnym 
Śląsku), uczestnik powstania 
śląskiego. Po klęsce powstania 
przeniósł się do Rzepedzi i pra-
cował w lasach dóbr Komańczy, 
należących do Stanisława hr. Po-
tockiego, a od 1938 r. do Fundacji 
im. Pietruskich. W 1922 r. wziął 
ślub z Marią Kowalik ur. 1903 
r. w Rzepedzi. W latach okupa-
cji zatrudniony w Nadleśnictwie 
Komańcza. Po sprzeczce z po-
licjantem ukraińskim ograbia-
jącym podróżnych przy prowa-
dzonej kontroli dokonywanej w 
pociągu relacji Zagórz - Łupków, 
został przez niego zastrzelony 
po wyjściu z żoną z wagonu na 
peron przystanku kolejowego 
w Rzepedzi. Pochowany w ro-
dzinnym grobowcu w Sanoku. 
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/z.
+III+Martyrologium+le%C5%

9Bnik%C3%B3w+Podkarpac
ia+1938-49.pdf/ ) 

J. Pawłusiewicz w książce Na 
dnie jeziora (Warszawa 1981) 
podaje kilka przypadków mor-
derstw dokonanych przez UPA 
na Polakach, co  stało się przy-
czyną zorganizowania 25 listo-
pada 1943 roku oddziału samo-
obrony, który liczył 30 – 60 osób 
i miał bazę na górze Jawor.  Paw-
łusiewicz związany był ze struk-
turami SZP-ZWZ-AK a następ-
nie z oddziałem partyzantki pol-
sko-sowieckiej M. Kunickiego.  
Wymienia on zamordowanych 
Polaków jesienią 1943 roku: na 
drodze z Mchawy do Żernicy 
Stanisław Wronowski; Jan Ja-
worski, gajowy  z Myczkowa, 
któremu przed zamordowaniem 
wydłubano oczy;  Macudziński 
– właściciel ziemski z Berezki, 
gdzie miał dwór; Grzegorz Mar-
kuc z Zawozu; Władysław To-
karski z Bóbrki; Antoni Pasław-
ski z Radziejowej; lekarz o nie-
ustalonym nazwisku z Lutowisk, 
pochodzący z Warszawy, którego 
wezwano fałszywie do chorej 
osoby i zastrzelono zaraz za mia-
steczkiem na furmance, jednak 
niektórzy zostali zamordowani 
nieco później. We wsi Lutowiska 
pow. Lesko został aresztowany 
przez gestapo Pipczyński (imię 
nieznane) urzędnik planowania 
w biurze nadleśnictwa. Kpt. lot-
nictwa, przybył z Czortkowa, 
ukrywał swoją przeszłość woj-
skową, zadenuncjowany przez 
ukraińskiego pracownika, został 
przez gestapo aresztowany pod-
czas pracy w 1943 r., zginął w 
obozie KL Auschwitz. 

Warto tutaj zacytować fragment 
książki  Karola Józefa Stryjskie-
go „Horynieccy” (część II, Łódź 
1988),  wydarzenia miały miej-
sce jesienią 1943 roku.  

„Kwaterowali wtedy nad Siny-
mi Wirami. Nie opodal, we wsi 
Łuh, jeden z chłopaków Michała 
(dowódca oddziału siczowców 
– przypis S.Ż.), Pereszliba, miał 
bliską rodzinę. /.../ Mieszkało tu 
trochę Polaków, więcej Ukraiń-
ców -Bojków. Kum Pereszliby, 
do którego przyszli nocą, był 
sołtysem. Miał żonę Polkę. Łe-
sia urodziła syna, który na cześć 
dziadka otrzymał imię Mikołaj. 
Postanowili, że na zimę pozo-
stanie z dzieckiem w Łuhu. Byli 
w drodze na kwaterę pod Poło-
mą, gdy dogonił ich syn sołtysa. 
Niewiele zrozumieli z tego, co 
opowiadał. Dopiero gdy wrócili, 
od unickiego księdza dowiedzie-
li się o wydarzeniach. -  Stała 
się rzecz straszna - opowiadał 
ksiądz. - twój oddział wzięto za 
polską bandę. Sołtys chciał się 
sprzeciwić zorganizowaniu bo-
jówki striełków, ale dziś w Łuhu 
jest już stanycie z czotowym Po-
tapem. Tej niedzieli co ty przyje-
chał do Łuhu kuszczowyj Danył. 
Gościłem go, jak i pozostałych 
członków zwena naszego kusz-
cza. /.../ Kuszczowyj Danył do-
niósł Niemcom. Ksiądz przestra-

szył się i zamilkł, ale ponaglany 
przez Michała opowiedział, że po 
donosie Danyły przyjechali do 
wsi Niemcy, wyciągnęli z chałupy 
sołtysa, jego żonę i Łesię i roz-
strzelali./.../ Wtem pistolet wy-
palił i ksiądz zwalił się ciężko na 
podłogę. Zanim wyszli, podpalili 
plebanię od środka. Tymczasem 
pozostali chłopcy z drużyny Mi-
chała z pomocą młodszego syna 
zamordowanego sołtysa odna-
leźli czotowego Potapa i sied-
miu banderowców. Bez sądu, bez 
słowa, na oczach lamentujących, 
proszących o łaskę rodzin roz-
walili wszystkich na drewnianym 
mostku, przerzuconym przez We-
tlinę. Ciała, jedno po drugim, 
spadały do wody, zabarwiając ją 
intensywną czerwienią.” Zanim 
opuścił Łuh, przyjął do oddzia-
łu ochotników - Polaków, którzy 
pragnęli walczyć u jego boku.

W Małopolsce Wschodniej do-
piero w grudniu 1943 roku ist-
niejące oddziały UNS (Ukra-
ińska Narodowa Samoobrona) 
przekształcono w Ukraińską Po-
wstańczą Armię. Dowódcą UPA-
-Zachód został Wasyl Syrdor., 
natomiast na terenie powiatu po-
wiatu sanockiego Wasyl Martyn 
Mizernyj, ps. „Ren”, komendant 
Ukraińskiej Policji w Sanoku. 

Franciszek Obara w artykule „Sy-
tuacja w powiecie Lesko w latach 
1939 – 1947” zamieszczonym w 
w/w książce  Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukraiń-
skich na Polakach w wojewódz-
twie lwowskim, na s. 441 – 442 
pisze: „W Bieszczadach koncen-
tracja zbrojnych sotni ukraiń-
skich następowała już jesienią 
1943 roku. Aktywność ich prze-
jawiała się w mordowaniu, naj-
pierw pojedynczych Polaków, a 
następnie całych polskich rodzin. 
Zamordowano, m.in. leśniczego 
Jana Jaworskiego z Myczkowa, 
Grzegorza Markuca z Zawozu, 
Władysława Tokarskiego z Bó-
brki, wymordowano rodziny Ra-
dwańskich, Cichowskich, Skow-
rońskich,  Jastrzębskich ze wsi 
Serednie Małe, Podkalickich z 
Soliny, Kucharskich z Tworyl-
czyka, Domańskich i Marszał-
ków z Zatwarnicy. Wobec takie-
go zagrożenia, Polacy podjęli 
samoobronę. W listopadzie 1943 
roku, z inicjatywy Józefa Pawłu-
siewicza, który mieszkał w Łęgu, 
powstał oddział partyzancki. 
Jego współtwórcami byli: Fran-
ciszek Gankiewicz z Terki, Karol 
Czternastek, Stanisław Matusik, 
Michał Czerenkiewicz i Ludwik 
Czerenkiewicz z Wołkowyi, Karol 
Paszowski Władysław Markuc z 
Zawozu, Józef Paprocki z Zadzia-
łu, Michał Koncewicz i Grzegorz 
Markuc z Łęgu, Stanisław Kon-
cewicz i Antoni Tomczak z Werla-
su oraz 3 braci Pawłusiewiczów. 
Dowódcą został Józef Pawłusie-
wicz./.../ W szerzeniu nienawiści 
do Polaków brali, niestety udział 
księża greckokatoliccy: ks. Lew 
Solwicki i kleryk Hryc Drozd z 
Terki, ks. Andrzej Dorosz z Da-
szówki (na jego plebani szkoli-

ły się bojówki UPA), ks. Michał 
Suchy z Łobozwi (trzech jego sy-
nów było w UPA). Swoich synów 
w UPA mieli też księża Mikołaj 
Milanicz z Moczar i Iwan Ezop 
z Ustianowej. Ks. Iwan Panasie-
wicz z Ustrzyk Dolnych nawoły-
wał do mordowania Polaków.”  

„We wsi Stefkowa, miejscowy 
proboszcz grekokatolicki, Ukra-
iniec, Jasyf Ołeniak, był głów-
nym organizatorem większości 
zbrojnych poczynań ukraińskich 
nacjonalistów we wsi i okolicy” 
(zeznanie Mieczysława Seredyń-
skiego ze Stefkowej zamiesz-
czone w ww. książce, s. 445). 
Wyjątkami wśród księży grec-
kokatolickich w Bieszczadach 
byli: ks. Stanisław Sorokowski z 
Krzywego, ks. Grzegorz Fukań-
czyk z Uherzec (obydwaj musieli 
uciekać przed swoimi rodakami z 
OUN-UPA), oraz ks. Roman Ko-
pystiański z Czarnej.  Poza siecią 
struktur politycznych Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów 
oraz wojskowych Ukraińskiej 
Powstańczej Armii, szczegól-
nie intensywnie tworzone były 
po wsiach tzw. oddziały SKW, 
czyli Samoobronne Kuszczowe 
Widdiły. Tymczasem prawda 
była taka, że zarówno na Woły-
niu, w Małopolsce Wschodniej, 
jak również w Bieszczadach, 
nikt Ukraińców nie zamierzał 
atakować. Natomiast ich „samo-
obrona” uczestniczyła w akcjach 
skierowanych przeciwko ludno-
ści polskiej, wspierając oddziały 
UPA. 

28 kwietnia 1943 roku ogłoszono 
nabór do 14 SS Schűtzen Divi-
sion „Galizien” (14 ochotnicza 
dywizja strzelecka Waffen SS 
„Galizien” - „Hałyczyna”), zgło-
siło się ponad 80 tysięcy ukraiń-
skich ochotników. 

Policja ukraińska w kwietniu w 
Krościenku uprowadziła z do-
mów i zastrzeliła 2 Polaków, w 
lipcu w Bandrowie Narodowym 
zamordowała geologa Dąbro-
wieckiego, w październiku we 
wsi Zawóz zastrzeliła polskie-
go gospodarza za rzekome nie 
dostarczenie kontyngentu zbo-
żowego. „Na drzwiach domów 
bezbronnej ludności polskiej 
zamieszkującej Bieszczady poja-
wiły się naklejane nocą kartecz-
ki z wezwaniem, aby w ciągu 24 
godzin opuścili swoje domostwa, 
bo w razie nieposłuszeństwa cze-
ka ich śmierć” – pisze Andrzej 
Potocki w książce „Wokół biesz-
czadzkich zalewów „ (Krosno 
2001).W „rewanżu” grupa party-
zancka J. Pawłusiewicza odwie-
dzała nocą aktywnych nacjona-
listów ukraińskich wymierzając 
im karę chłosty i ostrzegając 
przed  dalszym  podburzaniem  
przeciwko ludności polskiej.

Syrnyk na s. 130 pisząc o przy-
gotowaniach do realizacji planu 
„Burza” w listopadzie 1943 roku 
stwierdza: „Prowadzone były 
ponadto akcje propagandowe i 
dezinformacyjne” i w przypisie 
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podaje: „W jednym z raportów 
OUN pojawiła się informacja, 
jakoby polscy konspiratorzy mie-
li stać za pojawiającymi się w 
pierwszej połowie połowie 1944 
r. na terenie powiatu leskiego 
ulotkami sygnowanymi przez 
„ukraińskich powstańców”, w 
których wzywano ludność polską 
do opuszczenia terenu. Prowoka-
cja ta – jak pisał ukraiński autor 
raportu miała zwrócić uwagę 
władz nienieckich na ukraińskich 
działaczy i doprowadzić do ich 
aresztowania”. 

Zastanawia, w jakim celu Syr-
nyk podaje te banderowskie pro-
pagandowe idiotyzmy. „Polscy 
konspiratorzy” mieli celowo siać 
panikę wśród ludności polskiej 
zachęcając ją do opuszczania 
swoich domów i ucieczki. Niem-
com nie były potrzebne żadne 
„polskie prowokacje”, mieli do-
bre rozeznanie wywiadowcze 
i agenturalne, wynikające cho-
ciażby z bliskiej współpracy z 
administracją ukraińską (wszak 
sołtysi, wójtowie, burmistrze, 
urzędnicy i lokalni działacze  po-
chodzili z ich nominacji) oraz 
pochodzące od Ukraińskiej Po-
licji Pomocniczej. Nie ma ani 
jednego faktu na potwierdzenie 
tezy ukraińskiego autora raportu 
i poza Syrnykiem nikt nie powo-
ływał się na tą agitkę.  

Autor opiera całą swoją histo-
riografię na takiej „faktografii” 
opierając ją prawie wyłącznie 
o o publikacje ukraińskie, naj-
częściej zresztą podając źródła 
w języku ukraińskim. Czyżby 
opierał się na przekonaniu, że 
polski czytelnik zna doskonale 
ten język i jest w stanie dotrzeć 
do tych źródeł? Nawet, gdy po-
daje publikacje autorów ukraiń-
skich wydane  w języku polskim, 
to ilu czytelników wie kim był 
np. Iwan Dmytryk i czytało jego 
książkę „W lasach łemkowsz-
czyzny. Łuny w Bieszczadach 
1944 – 1947 we wspomnieniach 
żołnierza UPA z kurenia „Rena” 
(Warszawa -Kraków 2005)? 

Na s. 132 Syrnyk pisze, że pierw-
sze oddziały UPA na terenie 
Bieszczadów „pojawiły się do-
piero w marcu 1944 r. na pogra-
niczu przedwojennych powiatów 
powiatów leskiego i dobromil-
skiego (wcześniej mogły na tym 
terenie istnieć pojedyncze grupy 
UNS”.)  

„Ukraińska Narodowa Samo-
obrona (UNS, również Ukraiń-
ska Ludowa Samoobrona) – for-
macja zbrojna OUN-B  utworzo-
na przez Romana Szuchewycza 
na terenie dystryktu Galicja w 
1943r. Celem zmylenia Niemców 
nie użyto tak jak na Wołyniu na-
zwy UPA, aby opóźnić ich ewen-
tualne represje. W kwietniu 1943 
utworzono pierwsze dwa kurenie 
UNS – „Siromanci” i „Mesny-
ky”. W lipcu 1943 pod dowódz-
twem por. Ołeksandra Łućkiego 
Andrijenko przeprowadzono re-
organizację istniejących oddzia-

łów. Przeprowadzając masową 
mobilizację utworzono 5 kureni 
UNS.”  (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Ukrai%C5%84ska_Naro-
dowa_Samoobrona ) Tak więc, 
te „pojedyncze grupy UNS”, w 
rzeczywistości były to oddzia-
ły UPA. Nazwa wówczas miała 
zmylić Niemców, obecnie ma 
zmylić Polaków. 

Na posiedzeniu Rady Najwyż-
szej Ukraińskiej SRR 1 marca 
1944 r. Nikita Chruszczow mó-
wił: „Naród ukraiński będzie 
domagał się  włączenia do ukra-
ińskiego państwa sowieckiego 
rdzennie ukraińskich ziem, jakimi 
są Chełmszczyzna, Hrubieszów, 
Zamość, Tomaszów, Jarosław.” 
Tekst jego przemówienia uka-
zał się jednocześnie w gazetach  
Prawda Ukrainy  oraz  Prawda 
6 marca 1944 r. W liście skiero-
wanym do Stalina z dnia 20 lip-
ca 1944 roku, (a więc tuż przed 
powołaniem PKWN!), pisał on: 
Do sowieckiej Ukrainy należy 
przyłączyć Chełm, Hrubieszów, 
Zamość, Tomaszów, Jarosław i 
niektóre inne przylegające do 
powyższych miejscowości. Sta-
lin podobno na list nie odpowie-
dział. Po ustaleniach jałtańskich 
(4 – 11 luty 1945 r.), oraz po po-
wołaniu Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej, 16.08.1945 
roku  w Moskwie podpisana zo-
stała umowa graniczna między 
Polską a ZSRR, która właściwe 
sankcjonowała istniejący już od 
ponad roku stan rzeczy, czyli 
przebieg granicy wzdłuż zafał-
szowanej tzw. linii Curzona.

Do lata 1944 roku OUN nie wi-
działa potrzeby organizowania 
oddziałów UPA w Bieszczadach, 
gdyż rolę pacyfikatora ludności 
polskiej z powodzeniem wy-
pełniała Ukraińska Policja Po-
mocnicza. Wszyscy komendanci 
posterunków, włącznie z komen-
dantem powiatowym w Sanoku, 
byli członkami OUN i po odej-
ściu ze służby w szeregach nie-
mieckich faszystów byli organi-
zatorami i dowódcami oddziałów 
faszystów ukraińskich UPA. Do 
lata 1944 roku zadania policji 
ukraińskiej uzupełniały bojówki 
OUN i to one prowadziły akcję 
eliminowania patriotycznych elit 
polskich w terenie już od 1942 
roku, tak jak to miało miejsce 
na terenie całych Kresów i tzw. 
Chełmszczyzny. To dlatego już 
jesienią 1943 roku oddział samo-
obrony zorganizował Józef Paw-
łusiewicz.      

Jaki cel ma Autor podając na s. 
133 banderowską agitkę propa-
gandową: „M.in. 27 marca funk-
cjonariusze niemieccy, wśród 
których widziano rzekomo rów-
nież Polaków (?) dokonali ob-
ławy w miejscowości Stebnik, 
w wyniku której zginęło trzech 
członków ukraińskiego podzie-
mia („Bohun”, „Cyhun” i „Ju-
nak”)”. Źródło oczywiście ukra-
ińskie i podane w języku ukraiń-
skim. Niech więc polski czytel-
nik zweryfikuje sobie cały tekst 

tej informacji i znajdzie dowód 
na „owocną” współpracę bojową 
Polaków z „funkcjonariuszami 
niemieckimi”, w wyniku której 
zginęło trzech obecnych bohate-
rów Ukrainy, w wyniku wspólnej 
bławy polsko-niemieckiej. Tak 
głupią i naiwną propagandą mógł 
posługiwać się banderowski 
„dziejopisarz” (zgodnie zresztą z 
instrukcjami OUN), ale od histo-
ryka z tytułem profesora można 
oczekiwać nieco więcej. 

Profesor Syrnyk powinien wie-
dzieć, jak banderowscy „kroni-
karze” zapisywali wówczas ataki 
UPA na ludność polską: zawsze 
były to wyłącznie akcje odwe-
towe; innych UPA, UNS, SKW, 
czy nawet SS „Galizien” nigdy 
nie prowadziła. Dzieci i wnuki 
banderowskich zbrodniarzy „ku-
pują to” z radością i satysfakcją. I 
dobrze płacą. Wcześniej głównie 
ci z Kanady i USA, w III RP do-
łączyli do nich Ukraińcy miesz-
kający w Polsce i w zasadzie za 
pieniądze polskiego podatnika 
(w tym różnego rodzaju „granty” 
na tzw. „naukowe badania”).  

We wsi Dwernik koło Lutowisk 
pow. Lesko w majątku dworskim 
na początku 1944 roku poniósł 
śmierć  Aleksander Sędzimir, 
ur. 1884 r., gajowy (zatrudnie-
nie fikcyjne), mąż właścicielki 
majątku, współpracownik AK w 
głębi Bieszczadów (kontakt kon-
spiracyjny przez A. Marniaka ps. 
„Ala” z Leska), a przyczynić się 
do niej mogli jak spekulowano 
aktywiści OUN, od których do-
stał pogróżki, został pochowany 
w Dwerniku. We wsi Ropienka: 
„22.02.44 r. z donosu policji 
ukraińskiej zostali aresztowani 
przez gestapo i wywiezieni do 
obozu zagłady gdzie zginęli: 1-3. 
Findysz Franciszek; Geło Leon 
inżynier, porucznik rezerwy; Ja-
kiewicz Franciszek; 4. Wójcik 
Franciszek. [przeżyły 2 osoby 
Borsuk Helena i Wójcik Wik-
tor].” (Prof. dr hab. Leszek S. 
Jankiewicz: Uzupełnienie listy 
strat ludności polskiej /…/. W: 
Ludobójstwo OUN-UPA na Kre-
sach Południowo-Wschodnich. 
Seria – tom 8, Kędzierzyn-Koźle 
2016.)  17 marca 1944 roku we 
wsi Ropienka policjant ukraiński 
o nazwisku Worona zastrzelił Po-
laka Szczawińskiego. 20 marca 
we wsi Pakoszówka pow. Sanok 
w wyniku oskarżeń Ukraińców 
z Falejówki oraz gestapowca 
Ukraińca Leo Humeniuka Niem-
cy rozstrzelali 5 Polaków pod 
zarzutem przynależności do AK. 

Nocą z 29 na 30 marca 1944 roku 
we wsi Serednie Małe, wciśnię-
tej w zbocza Otrytu za Polaną, 
zamordowanych zostało 8 osób 
z 5 polskich rodzin. Niekiedy 
określana jest liczba ofiar na 
około 30 osób (Grzegorz Mo-
tyka, Tadeusz A. Olszański). Po 
przytoczeniu przeze mnie tych 
danych w Gazecie Bieszczadz-
kiej (nr 10/2004), do redakcji 
nadszedł list bezpośredniego 
świadka zbrodni, Janiny Dąbek, 

z domu Cichońskiej, który zo-
stał opublikowany (nr 13/2004). 
Pani Dąbek pisała: „Jestem jed-
ną z ofiar tamtej zbrodni. W mo-
jej obecności, na moich oczach 
zamordowano moich rodziców. 
Miałam wtedy 12 lat. W 1944 r. 
wieś Serednie Małe liczyła 44 
domy – 12 polskich, pozostałe 
ukraińskie. Podczas okupacji 
hitlerowskiej polska mniejszość 
była prześladowana, zwłaszcza 
przez miejscową ukraińską poli-
cję. Na Polaków pisano kłamliwe 
donosy, były pobicia, częste rewi-
zje i aresztowania. Kiedy policja 
z Polany w całości związała się 
z podziemiem OUN, dla Polaków 
zaczął się jeszcze gorszy okres. 
Wzmogły się pogróżki. Ukraińcy 
nie kryli planów „rozprawienia 
się z Lachamy”, gromadzili broń 
i żywność, robili listy Polaków 
przeznaczonych do likwidacji. 
Początkowo zamierzali otoczyć 
nocą polskie domy, podpalić je, 
a uciekających z pożaru ludzi 
wystrzelać. Na to nie godziły się 
starszyzna i kobiety ukraińskie. 
Bali się o własne domy, bo wieś 
była gęsto zabudowana. W dru-
gim planie postanowiono więc, 
udając gestapo, aresztować i 
wyprowadzić z domów Polaków 
mężczyzn i wymordować ich 
poza wsią. Tragedia rozegrała 
się nocą z 29 na 30 marca 1944 
r. Do Seredniego zjechali człon-
kowie OUN z okolicznych wsi. 
Domy Polaków – Michalskich, 
Jastrzębskich i moich rodziców 
Cichońskich – zostały otoczone, 
drzwi wyważone, oprawcy wtar-
gnęli do wnętrza. Udało im się 
zmusić do wyjścia tylko Józefa 
Michalskiego. Jego żonę zastrze-
lili w łóżku, bo rozpoznała wśród 
napastników znajomego z Pola-
ny. W domu Jastrzębskich chory, 
sparaliżowany Józef Jastrzęb-
ski, słysząc niepokojące odgłosy 
wokół domu, zbudził synów, aby 
uciekali. W bieliźnie Jan i Wła-
dysław nie uciekli daleko. Skosi-
ła ich seria z automatu. Rannych 
dobito kolbami. Sparaliżowa-
nego ojca zastrzelono w łóżku. 
Znajdujący się w tym czasie na 
drodze z zaprzęgiem konnym 
Emil Kwiatkowski udawał się na 
tzw. forszpan – jechał po drzewo 
na wypał węgla dla Niemców. 
Zginął od kul, bo był Polakiem. 
Do mojego domu wtargnęło 
dwóch osobników z rewolwerami 
w rękach. Wyciągnęli ojca z łóż-
ka, kazali szybko ubrać się i iść 
z nimi. Zrozpaczonej matce po-
wiedzieli, że to aresztowanie. Oj-
ciec opierał się, nie chciał wyjść 
z pomieszczenia, więc oprawcy 
kopali go i okładali rewolwerem 
po głowie. Wtedy matka rzuciła 
im się do nóg. Padły dwa strzały. 
Oboje rodzice zginęli na miejscu 
trafieni w głowy. Mnie i czworo 
młodszego rodzeństwa pozosta-
wiono żywymi. Starszy brat unik-
nął pewnej śmierci, bo go nie 
było w domu. Był u naszej cioci 
w Ustrzykach Dolnych. Wszy-
scy zabójcy widać uznali akcję 
za udaną, bo po dokonaniu tych 
morderstw urządzili na miejscu 

w Seredniem u niejakiego Kabła-
sza, Ukraińca, suto zakrapianą 
alkoholem ucztę. Torturowano 
tam uprowadzonego Józefa Mi-
chalskiego, a później go zabito. 
Ciała nie znaleziono.” 

Tej nocy w Seredniem Małym 
„ounowcy” zamordowali 8 Pola-
ków. Sz. Siekierka, H. Komański, 
K. Bulzacki podają, że w marcu 
1944 roku w Polanie banderowcy 
zamordowali 9 Polaków (w tym 
dwie kobiety), a dwa dni póź-
niej powiesili 3 Polaków - męż-
czyzn. Wykaz imienny tych ofiar 
wskazuje jednak, że dotyczy to 
Seredniego Małego. Wśród nich 
znajduje się Józef Skowroński 
„Senior”, lat 39, który został 
uprowadzony i zaginął bez śla-
du. Z kolei Z. Konieczny podaje 
(s. 184), że w marcu 1944 r. w 
Seredniem Małym banderowcy 
wymordowali 7 rodzin polskich 
(razem 26 osób). 

Syrnyk na s. 133 podaje: „Spraw-
cami tej zbrodni byli najprawdo-
podobniej dawni funkcjonariusze 
z posterunku Ukrainische Hil-
fpolizei w Lutowiskach, którzy 29 
marca na czele z Osypem Urba-
nem (chociaż nie ustaliłem, czy 
sam Urban brał udział w napa-
dzie na mieszkańców Seredniego 
Małego) zeszli do podziemia, w 
ramach zainscenizowanej napa-
ści na nich ze strony „polskich 
partyzantów”. Osoby te zasiliły 
szeregi oddziału UPA „Buława”.  

Zbrodnia ta zainicjowała krwawy 
szlak bojówek OUN-UPA-SKW  
w Bieszczadach, który zakończył 
się w 1947 roku niemalże całko-
witym wyludnieniem tych oko-
lic oraz spaleniem wszystkich 
wsi i przysiółków. Prowodyrem 
zbrodni dokonanej na  miesz-
kańcach Seredniego Małego był 
paroch z Polany, ksiądz  grecko-
katolicki Wołodymyr Wesołyj.  
W Bieszczadach działała potem  
sotnia „Wesołego”. 

W marcu we wsi Lutowiska pow. 
Lesko upowcy wrzucili granaty 
do kościoła podczas mszy zabija-
jąc 15 Polaków.  Wkrótce potem 
(w kwietniu?) wymordowanych 
zostało kilkanaście polskich ro-
dzin w przysiółku Soliny zwa-
nym Podkaliszcze. Liczba ofiar 
oceniana jest na 30 osób, mogła 
być jednak większa. Inni mord 
ten datują na „II połowę 1944 
roku” i wymieniają liczbę 14 
ofiar. Franciszek Obara pisze o 
wymordowaniu rodziny Podka-
lickich z Soliny, zapewne wiosną 
1944 r. 

Trzeba brać pod uwagę, że w 
Bieszczadach spotykało się wiele 
rodzin o tym samym nazwisku, 
stąd często osoby nosiły  to samo 
imię i nazwisko (np. Grzegorz 
Markuc był w Zawozie i w Łęgu, 
natomiast w Terce mieszkało 
dwóch Franciszków Bogackich).   

6 kwietnia 1944 roku Myrosław 
Onyszkewycz „Orest” wydał 
rozkaz: „Rozkazuję Wam nie-
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zwłoczne przeprowadzenie czyst-
ki swojego rejonu z elementu 
polskiego oraz agentów ukra-
ińsko-bolszewickich. Czystkę 
należy przeprowadzić w stani-
cach słabo zaludnionych przez 
Polaków. W tym celu stworzyć 
przy rejonie bojówkę, złożoną z 
naszych członków, której zada-
niem 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. /.../ Prowadź-
cie z nimi twardą, bezpardonową 
walkę. Nikogo nie oszczędzać, 
nawet w przypadku małżeństw 
mieszanych wyciągać z domów 
Lachów, ale Ukraińców i dzieci 
w tych domach nie likwidować. 
/../ Wydobyć broń. Śmierć Po-
lakom. Postój, 6 kwietnia 1944 
roku. Sława herojom! Orest, Ka-
rat (-)” Rozkaz ten znajduje się 
w aktach śledztwa przeciwko 
Myrosławowi Onyszkewyczowi.  

Na s. 142 J. Syrnyk pisze: „Mo-
ralnej sankcji na zabijanie, o 
czym już wspomniano, dostar-
czała wszystkim uczestnikom 
konfrontacji ideologia władzy, 
którą obficie przenoszono na 
społeczne niziny”. I, rzecz z po-
zoru dziwna, Autor tezy tej nie 
rozwija, a ona stanowi klucz do 
zrozumienia także „anarchii w 
powiecie leskim (1944 – 1947)”. 
Jaką „ideologię władzy” posia-
dali „uczestnicy konfrontacji, 
czyli Niemcy, Sowieci, Ukraiń-
cy i Polacy? Jest oczywiste, że 
problemem  takiej „postawy ba-
dawczej” byłaby dla J. Syrnyka 
sprawa „ideologi władzy” OUN, 
gdyż ideologia „integralnego 
nacjonalizmu ukraińskiego” w 
książce nie występuje. Wynika 
stąd, że według prof. Syrnyka, 
nie miała ona żadnego  znacze-
nia dla wyjaśniania teorii „aktora 
sieci” (ANT), która przecież była 
dla niego „inspiracją metodo-
logiczną”. Czy można by uznać 
za naukowe opisanie Holokaustu 
z pominięciem „Mein Kampf” 
oraz konferencji w Vannesee?  

Wiosną 1944 roku we wsi Li-
pie UPA zamordowała 5-osobo-
wą rodzinę „za zdradę sprawy 
ukraińskiej”, czyli swoich ro-
daków (Z. Konieczny: Stosunki 
polsko-ukraińskie.... s. 248). W 
kwietniu 1944 r. we wsi Podka-
liszcze pow. Lesko banderowcy 
zamordowali około 30 Polaków 
(„kilkanaście rodzin”). We wsi 
Polana pow. Lesko powiesili 3 
Polaków. W kwietniu we wsi 
Ustianowa UPA napadła  na pol-
skie gospodarstwa rabując bydło, 
świnie, odzież, obuwie i żyw-
ność. Banderowcy pobili wielu 
Polaków, w wyniku czego zmar-
ły 2 osoby, kobieta i mężczyzna; 
we wsi Krościenko banderowcy 
zamordowali Polkę Józefę Bod-
nar; w Woli Górzańskiej UPA za-
mordowali Polaka, pracownika 
folwarku.  

Wiosną 1944 roku we wsi Jasień 
gmina Ustrzyki Dolne zastrze-
lony został przez Ukraińców 
gajowy NN. „Wobec zagroże-
nia ze strony grup UPA, jeszcze 
przed nadejściem frontu wojen-
nego wyjechał ze wsi, pozosta-
wiając w domu starego ojca. Po 
jakimś czasie wrócił odwiedzić 
ojca. Został u niego na noc. 
Wtedy do okna zapukało dwóch 
cywilów (Ukraińców), kiedy 
podszedł do okna, padł strzał 
i gajowy zginął na miejscu.”  
(https://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/33416974/
Cz.+III+Martyrologium+le-
%C5%9Bnik%C3%B3w+Pod-
karpacia+1938-49.pdf ) 

„Franciszek Gankiewicz dowie-
dział się, że na posiedzeniu szta-
bu ukraińskiego ustalono, że Ter-
ka  pójdzie na pierwszy ogień. 
Jego samego powieszą w Wielki 
Piątek. Katarzyna Nebora powie-
działa to w wielkiej tajemnicy 
swej serdecznej przyjaciółce – 
Polce, Annie Ostasz, a ta donio-
sła synowi Gankiewicza – Wład-
kowi. Franciszek Gankiewicz co 
noc uciekał do lasu. Dwa tygo-
dnie siedział na starej czereśni. 
Przyłączyli się do niego sąsiedzi: 
Franciszek Bogacki, syn Michała 
i Franciszek Bogacki, syn Józefa. 
Gankiewicz zaczął szukać ratun-
ku na własną rękę. Skontaktował 
się z Pola-kami mieszkającymi w 
Wołkowyi. A potem z poruczni-
kiem wojska polskiego, Józefem 
Pawłusiewiczem, ukrywającym 
się w masywach leśnych między 
Teleśnicą Sanną a Horodkiem. 
Utworzyli kilkunastoosobo-
wy oddział.” (Stanisław Siwak: 
Bieszczackie Ballady – Tajem-
nica Terki (1946r.);w: Siekierka, 
s. 447). Do oddziału Pawłusie-
wicza zapewne dołączył w maju, 
po przeniesieniu jego obozu z 
lasu na Jaworze w rejon lasów na 
Otrycie.   

W maju w Lutowiskach upo-
wcy zamordowali 6 Polaków, 
w tym żonę leśniczego Macie-
jewskiego. „Władysław Rasz-
kowski razem z rodziną zostali 
zamordowani w 1943 lub 1944 
roku w Lutowiskach przez od-
dział nacjonalistów ukraińskich, 
uratowała się tylko córka, która 
była wywieziona na roboty przy-
musowe do Niemiec” (Bolesław 
Baranowski: Polacy z Leska i 
okolic w I wojnie światowej”; 
w: „Bieszczad nr 20/2015). Być 
może chodzi o tę rodzinę? 

Andrzej Potocki w książce Od 
źródeł Sanu do Otrytu poda-
je relację mieszkańca Tarnawy 
Wyżnej: „Upowcy zapowiedzieli 
rzeź wszystkich Lachów. Począt-
kiem tej akcji miał być sygnał 
widoczny z daleka – płonący stos 
na Pikuju. Od maja 1944 roku 
zaczęli Polacy dostawać wyro-
ki śmierci./.../ Tak zginął m. in. 
stryj pana Ludwika Gdowskiego 
z Tarnawy Niżnej, legionista i 
uczestnik wojny polsko-sowiec-
kiej. Rozrąbano go toporem na 
progu swojego domu. Zapanował 

terror i permanentny strach, gdyż 
strzał mógł paść do każdego i w 
każdej chwili.”  

6 czerwca w Lesku: „Jadwiga 
Janina Łaszkiewicz 30 lat. Za-
mordowana przez ludobójców 
z OUN-UPA 06.06.1944 r. Ra-
zem z nią zostali spaleni matka 
Anna Filemona, siostra Maria 
Wiktoria 42 lata z synem Jerzym 
2 lat i innymi dwoma chłop-
cami.” (http://forum.lvivport.
com/threads/przyczyny-kon-
fliktu-polsko-ukrainskiego-w-
-latach-194345.73141/page-2 ). 
7 czerwca w przysiółku Połanki 
należącym do wsi Krościenko 
kilku miejscowych policjantów 
ukraińskich wspólnie z bojówką 
SKW dokonało napadu na dwie 
polskie rodziny, ograbiło je i 
zamordowało. Były to rodziny 
Krawców i Łaszkiewiczów liczą-
ce 10 osób. Wśród ofiar był tylko 
jeden dorosły mężczyzna, Karol 
Krawiec lat 43, wiejski cieśla. 
Reszta to 3 kobiety i 6 dzieci, z 
których dwaj 10-letni chłopcy 
zostali spaleni żywcem wraz z 
domem. (Z. Konieczny, s. 216). 
W nocy 13 czerwca 1944 roku, 
bojówka UPA dokonała napadu 
na 18 polskich rodzin w Jasieniu, 
ograbiła je, wiele osób ciężko 
pobiła i zamordowała 2 Polaków, 
w tym Piotra  Kwiatkowskie-
go. Wnuczka ofiary, s. Jadwiga 
Kwiatkowska podaje: „W nocy 
13.06.1944 r. przez otwarte okno 
na parterze wskoczył Ukrainiec 
z bandy UPA, której przywód-
cą był niejaki Król (imienia nie 
znam). Babcia Waleria, która 
ze mną spała w pokoju, zaczęła 
krzyczeć, aby dziadek uciekał. 
Wówczas dziadek wyskoczył 
z łóżka, był z prababcią w dru-
gim pokoju i biegł do kuchni, 
bo na kredensie była schowana 
strzelba. Niestety, nie zdążył, 
gdyż ten Ukrainiec oddał siedem 
śmiertelnych strzałów w głowę 
dziadka. Ukraińcy otoczyli nasz 
dom i przykleili kartkę na szybie 
z informacją, że w ciągu dwóch 
tygodni mamy dom opuścić. /.../ 
Okazało się, że w tę tragiczną 
noc – oprócz dziadka, który był 
sołtysem – zostało zamordowa-
nych jeszcze pięciu Polaków pa-
triotów w Jasieniu i Ustrzykach 
Dolnych./.../ Obecnie naszego 
domu i tartaku już nie ma”.  (Ga-
zeta Bieszczadzka, nr 2/2007). 

W Rajskiem „w czerwcu 1944 
roku, grupa banderowców doko-
nała napadu na Ochronkę Sióstr 
Miłosierdzia znajdującą się w 
budynku miejscowego dworu. 
Napastnicy wyprowadzili na 
rozstrzelanie wszystkie siostry 
zakonne, razem z ich kapelanem, 
wikarym z parafii Wołkowyja, 
księdzem Kazimierzem Kra-
marczykiem. W ostatniej chwili 
wstawił się za nimi i uratował ich 
od śmierci, grekokatolicki ksiądz 
proboszcz Rajskiego, ks. Bo-
ziuch. Był on zawsze życzliwy 
Polakom i jako jedyny w tej oko-
licy ukraiński kapłan, podczas 
okupacji niemieckiej rozmawiał 
z polskimi księżmi po polsku.”  

(Siekierka, s. 400). W czerwcu 
1944 roku we wsi Hoczew „na 
zgromadzoną w kościele podczas 
mszy świętej ludność polską do-
konał napadu oddział UPA, przy-
były z Podola, a kwaterujący we 
wsi Stężnica. Upowcy wrzucili 
kilka granatów do wnętrza ko-
ścioła zabijając 10 osób i raniąc 
8 osób” ( Na Rubieży nr 23). 
Rzezie powstrzymywała obec-
ność oddziału saperów niemiec-
kich oraz oddziałów słowackich, 
mających budować wzdłuż Sanu, 
Solinki i Wetlinki umocnienia 
obronne. W wyniku działań par-
tyzantów sowieckich do budowy  
nie doszło. 

W czerwcu utworzone zostały 
w Bieszczadach trzy sotnie UPA 
liczące po 70 osób: „Burłaki”, 
„Bira” i „Puchacza”.  Wiosną 
1944 roku w Terce i Wołko-
wyi bojówki UPA organizowali 
m.in.: Wołodymir Burymycz, Jó-
zef Wajda, Mikołaj Drozd, Hryc 
Drozd i Iwan Romańcio. W Lu-
towiskach antypolskie nastroje 
inspirował ks. greckokatolicki 
Iwan  Mak.  

14 lipca we wsi Stefkowa UPA 
zamordowała 3 Polaków: Józefę 
Sobór lat 29, jej męża Eugeniu-
sza lat 32 (młynarza) oraz Wła-
dysława Seredyńskiego lat 46, 
kolejarza. Los pozostałej lud-
ności polskiej w tej wsi nie jest 
znany. We wsi Brelików pow. 
Lesko w nocy z 14 na 15 lipca 
1944 r. banderowcy uprowadzili 
i zamordowali 3 Polaków. Byli 
to: Leon Górski, dzierżawca 
miejscowego majątku, Roman 
Drozdowski, rządca tego mająt-
ku, oraz przebywający tam cza-
sowo Jan Kulak. Około 15 lipca 
złożony w większości z Polaków 
oddział Kunickiego „Muchy”, 
po nieudanym ataku na kopalnię 
ropy w Czarnej, wycofał się do 
wsi Polany. Tutaj jego partyzanci 
ujrzeli na drzwiach polskich do-
mów ukraińskie ulotki nakazują-
ce Polakom opuszczenie swoich 
zagród w ciągu 3 dni, pod karą 
śmierci. Pozwalano im zabrać ze 
sobą tyle bagażu, ile uniosą w 
rękach. Kunicki za pomocą swo-
ich ulotek zagroził, że za każde-
go zabitego Polaka zabije ośmiu 
Ukraińców, po czym odszedł na 
Otryt. Tutaj okrążony stoczył 
walkę z Niemcami. Prawdopo-
dobnie jego miejsce postoju za-
denuncjowali Ukraińcy z Polany. 
Nocą, podczas burzy, przedarł się 
przez obławę na górę Stoły i po-
łączył z kwaterującymi tutaj so-
wieckimi oddziałami Prokopiuka 
i Karasiowa. Powyższą relację 
podaję za: Grzegorz Motyka  
Partyzantka w Bieszczadach  I – 
IX 1944 , almanach karpacki Płaj 
(nr 10/1995). Motyka powołuje 
się na wspomnienia Kunickiego i 
rozmowę z nim. Nieco inną wer-
sję zamieścił w książce Tak było 
w Bieszczadach.  Twierdzi tutaj, 
że ostrzegawczą wizytę złożył 
księdzu greckokatolickiemu z 
Polany oddział Pawłusiewicza. 
Jednak najbardziej wiarygodna 
wydaje mi się relacja  ówczesnej 

mieszkanki Seredniego Małego 
Janiny Dąbek przekazana mi w 
liście, o czym piszę dalej. W po-
łowie lipca do oddziału J. Pawłu-
siewicza  mającego swój obóz w 
lasach Otrytu dołączył proboszcz 
z Wołkowyi, ks. Stanisław Gło-
dasz, z kilkoma rodzinami. Prze-
bywało wówczas w nim około 
120 ludzi. Kilkakrotnie bande-
rowcy próbowali obóz zniszczyć, 
ale ataki ich zostały odparte. 

Fragment wspomnień Jadwi-
gi Sklepkiewiczowej z książki 
„Czas leśnych tytanów”: „/.../ gdy 
zbliżał się front volksdeutcherzy 
z Zatwarnicy, Lutowisk i oko-
licy wyjeżdżali już 16.07.1944 
r. (…) Po wyjeździe pracowni-
ków i ewakuacji Nadleśnictwa 
zaraz 18.07.1944 r. bandy UPA 
dokonały mordu na pozostałych 
Polakach. Zabili całą rodzinę 
Raszowskich, Kukurowskich, 
Góralewskich, Federeszczaków, 
Ziółkowską, Warchołów, Srogi i 
wszystkich, którzy zostali. Wiem 
to z relacji tych co spotkałam 
jeszcze w Ustrzykach zanim do-
tarłam do Wieliczki z leśniczym 
Jasińskim. On pozostał w Boch-
ni. Znałam Marszałków i Polań-
skich z Procisnego. Mieszkali 
tam przed wojną i też zginęli. 
Jeden syn Marszałków uratował 
się, bo był w Niemczech. Po woj-
nie jego spotkałam w Białej koło 
Chojnowa, jak również leśni-
czego Hankusa. Z Polany wiele 
ludzi jest w Białej i opowiadali 
co się tam działo, gdy nastąpi-
ło zagrożenie przed bandami. 
Utworzyli partyzantkę. Tak samo 
ci robotnicy Polacy z Zatwarnicy 
uciekli w lasy. Zabili tam Stani-
sława Śliwę, jego rodzice znaleź-
li się potem w Chojnowie… (…) 
Docierały do nas później wieści 
z frontu, a przede wszystkim 
zaczęły się napady – zamordo-
wano syna Warchoła Tadeusza i 
administratora majątku Randów, 
bo byli Polakami. W Krywce i 
Michniowcu rodzinę Sambor-
skich. Pogrzeby były na nowym 
cmentarzu pod koniec czerwca 
1944 r. (zapewne lipca  - przypis 
S.Ż,) w Lutowiskach. Już wtedy, 
kto mógł ulatniał się z Lutowisk. 
Ksiądz z Łomnej nie przyjeż-
dżał, bo został zamordowany w 
klasztorze razem ze wszystkimi 
zakonnicami, a my żyliśmy w 
strachu… (Uczcili ofiary UPA w 
Zatwarnicy; w: https://esanok.
pl/2020/uczcili-ofiary-upa-w-za-
twarnicy-foto-00e2mp.html; 14-
07-2020). 

Inni autorzy podają, że w  dniach 
21 - 22 lipca w miejscowości 
Lutowiska pow. Lesko zamordo-
wali kilka rodzin polskich, około 
30 osób. “Wobec narastającego 
zagrożenia większość polskich 
rodzin opuściła Lutowiska 18 
lipca. Rodziny, które pozostały 
(m.in.: Górali, Kukurowskich, 
Samborskich i Ziółkowskich), 
zostały wymordowane w dniach 
20-22 lipca. Liczbę ofiar ocenia 
się na 30 osób.”. (Stanisław Żu-
rek: UPA w Bieszczadach, wyd. 
II. Wrocław 2010, s. 24 - 25). 



1 czerwca 2021 - strona 24   Już 10 lat KSI                                                                                                                                                                                             www.ksi.btx.pl                                                                                                                                   PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
Syrnyk powołując się na rozmo-
wę z Ukrainką Natalią Klasz-
torną z 15 III 2017, cytuje jej 
wypowiedź: „W Lutowiskach 
zginęli niewinni Polacy. Przez 
prowokatora, który od 39r. był 
zwerbowany przez NKWD. Jego 
potem gdzieś w 46 lub 47 roku 
sami upowcy zabili, którzy ko-
niec końców go zdemaskowali. 
Tyle wiem z przekazów wielu 
ludzi.” (s. 148)  I tylko tyle infor-
macji, fakt interesujący, ale mało 
prawdopodobny. 

28 lipca we wsi Myczkowce 
pow. Lesko UPA zamordowała 
4 Polaków oraz ograbiła i spali-
ła 3 gospodarstwa. 29 lipca we 
wsi Leszczowate pow. Lesko 
„UPA napadła na dwór gdzie tor-
turowano, zamordowano i zbez-
czeszczono zwłoki miejscowego 
ziemianina i właściciela Jana 
Garschinga lat 35 i jego żony Ire-
ny lat 22”. (http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm ). 30 
lipca we wsi Bereska pow. Lesko  
banderowcy zamordowali 3 Po-
laków. Tego samego dnia we wsi 
Leszczowate pow. Lesko zamor-
dowali 20 Polaków. „Torturowa-
ni, zamordowani i zbezczeszczo-
ne zwłoki: Kuźmiński Feliks, 
Kuźmińska Katarzyna, Kuźmiń-
ska Maria, Kuźmińska Anna, 
Kuźmiński Stanisław, Zdziebko 
Maria, Zdziebko Teres, Zdzieb-
ko Kazimierz (lat 9), Zdziebko 
Zygmunt (lat 5), Zdziebko Józef 
(lat 2), Zdziebko Stanisław (lat 
2), Stefanow Antoni, Stefanow 
Józefa, Stefanow Julia, Stefanow 
Zofia, Johan Jan, Czelny Stani-
sław, Pysulak Teodor. W mordzie 
uczestniczyli mieszkańcy Lesz-
czowatego, Wańkowej, Jurecz-
kowej - jako policjanci ukraińscy 
pod dowództwem Worony /wg 
protokołu spisanego przez pro-
boszcza ks Adama Czepka, źr. 
MMJ, KsWP, s 308 NR 1998,nr 
29 s 23/”  (http://www.rodak-
net.com/rp_wycislak_28.htm). 
Wśród zamordowanych było 7 
dzieci w wieku od 2 do 16 lat, 
6 kobiet (w tym lat: 18, 20, 21 
i 22) oraz 7 mężczyzn. A. Zie-
lecki w artykule „Z walk o wy-
zwolenie i utrwalenie władzy lu-
dowej w Bieszczadach w latach 
1939 – 1948” zamieszczonym 
w Roczniku Województwa Rze-
szowskiego (nr 8/1984) stwier-
dził, że w Leszczowatem zginęło 
29 Polaków, w tym 12 dzieci. 
Z. Konieczny podaje, że 30 lip-
ca: w Leszczowatem zginęło 20 
Polaków, w Ropience 13 miesz-
kańców tej wsi (w tym Ukrainka, 
żona Polaka) oraz 7 Polaków z 
Brelikowa, w Brelikowie tak-
że 7 Polaków, a w Wańkowej 6 
Polaków  -  łącznie 54 Polaków 
i Ukrainka. Sz. Siekierka, H. 
Komański, K. Bulzacki podają, 
że  30 lipca w ww. miejscowo-
ściach zamordowanych zostało 
56 Polaków. W Ropience UPA 
zamordowała 20 mieszkańców 
wsi Leszczowate, którzy się tam 
schronili (Siekierka..., s. 390), 
oraz 8 mieszkańców Brelikowa 
(4 mężczyzn i 4 kobiety, z któ-
rych najmłodsza miała 17 lat). 

Stanisław Myśliński w książce 
Strzały pod Cisną (Warszawa 
1978) pisze: „Szeroko też znana 
była tragedia wsi Liszczowatej w 
powiecie Ustrzyki Dolne, gdzie 
tuż po odejściu hitlerowców, a 
przed przybyciem Armii Czer-
wonej, mieszkańcy tej wsi zosta-
li wymordowani przez upowców. 
Z blisko osiemdziesięciu zagród 
zdołały się uratować tylko trzy 
osoby.” Z. Konieczny cytuje 
fragment protokołu z ekshuma-
cji zwłok dokonanej 15 grudnia 
1944 r., spisanego przez miej-
scowego proboszcza ks. Adama 
Czepka. Zwłoki znajdowano 
pod stosami drzewa, w gnojo-
wiskach, gliniankach, spalonych 
domach lub na polach w rowach. 
„Prawie wszystkie kobiety mia-
ły głębokie cięcia nożem lub 
sztyletem w piersi, dzieci gło-
wy rozbite o ścianę, wszystkim 
ofiarom bestialstwa powybijano 
zęby, przekłuto oczy, połamano 
golenie i ręce oraz przestrzelono 
czaszki i piersi, a Teodor Pysulak 
miał przerąbany tułów na dwie 
części.”  Mordu dokonali poli-
cjanci ukraińscy pod dowódz-
twem Worony oraz nacjonaliści 
z Jureczkowej. Konieczny poda-
je, że 30 lipca: w Leszczowatem 
zginęło 20 Polaków, w Ropience 
13 mieszkańców tej wsi (w tym 
Ukrainka, żona Polaka) oraz 7 
Polaków z Brelikowa, w Breli-
kowie także 7 Polaków, w Wań-
kowej 6 Polaków - łącznie 54 
Polaków i Ukrainka. 

We wsi Średnia Wieś pow. Lesko 
upowcy uprowadzili do lasu koło 
Baligrodu 12 Polaków, z których 
11 zarąbali siekierami, a Roman 
Gryziecki zdołał im uciec. “Ko-
lejnego zbiorowego mordu „par-
tyzanci” UPA dokonali 10 lipca 
1944 roku. Uprowadzili oni 12 
Polaków ze Średniej Wsi: ojca i 
dwóch braci Gryzieckich, dwóch 
braci Gefertów, M. Kucharka, J. 
Podgórskiego, T. Sobika, A. Bo-
bra, M. Maternę, Gorlickiego i 
Michnowicza. Pognali ich przez 
Bereskę i Żernicę do lasu w kie-
runku Baligrodu. Tu ujrzeli oni 
zwłoki dziesięciu mężczyzn po-
wieszonych na drutach kolcza-
stych. 

 Roman Gryziecki podjął próbę 
ucieczki. Pomimo, iż raniło go 
7 pocisków, dobiegł do pasące-
go się konia  i wskoczywszy na 
niego dojechał do Hoczwi. Po-
laków ze Średniej Wsi upowcy 
zamordowali siekierami. Kilka 
miesięcy później, pod koniec 
roku, ustalono miejsce ich mogił. 
Wskazał je mieszkaniec Żernicy 
Wyżnej, który grzebał ofiary w 
dole po kopcu ziemniaków, w 
górze wsi pod lasem. Upowcy 
wynagrodzili go butami jednego 
z zamordowanych. W pobliżu 
odkryto dwie kolejne mogiły. 
W jednej z nich znajdowały się 
zwłoki trzech rodzin: mężczyzn, 
kobiet i dzieci. Dorośli zosta-
li  zastrzeleni, dzieci powieszo-
no. W drugim grobie były ciała 
dwóch młodych mężczyzn. Ręce 
mieli związane do tyłu drutem 

kolczastym. Torturowano ich i 
pogrzebano żywcem. W Żernicy 
Wyżnej mieszkały cztery polskie 
rodziny. Zostały wymordowane 
przez UPA. Ekshumowane ciała 
pochowano w zbiorowej mogile 
na cmentarzu  w Średniej Wsi.”  
(Żurek, s. 24). Artur Brożyniak 
jako datę mordu podaje 30 lipca 
1944 roku - i zapewne ma rację, 
gdyż Polacy zostali uprowadze-
ni po mszy w kościele; 10 lipca 
wypadał we wtorek, 30 lipca w 
niedzielę. W pobliżu odkryto 
dwie kolejne mogiły. W jednej 
z nich znajdowały się zwłoki 
trzech rodzin: mężczyzn, kobiet i 
dzieci. Dorośli zostali  zastrzele-
ni, dzieci powieszono. W drugim 
grobie były ciała dwóch młodych 
mężczyzn. Ręce mieli związa-
ne do tyłu drutem kolczastym. 
Torturowano ich i pogrzebano 
żywcem. W Żernicy Wyżnej 
mieszkały cztery polskie rodzi-
ny. Zostały wymordowane przez 
UPA. Ekshumowane ciała po-
chowano w zbiorowej mogile na 
cmentarzu  w Średniej Wsi. Opis 
powyższych zbrodni znajduje się 
w książce Andrzeja Potockiego 
Bieszczadzkie losy  (Rzeszów – 
Krosno 2000).

We wsi Żernica pow. Lesko upo-
wcy zamordowali 53 Polaków: 
23 uprowadzonych z Leska uto-
pili w gnojowicy; 4 rodziny z 
Żernicy Wyżnej (16 osób); 3 ro-
dziny z Żernicy (12 osób) oraz 
2 młodych Polaków.  J. Keller 
w relacji złożonej Grzegorzo-
wi Motyce twierdzi, że upowcy 
przygnali z Leska 23 Polaków i 
zakopali ich żywcem w gnojów-
ce w Żernicy, natomiast podczas 
rzezi małego przysiółka pod Ho-
czwią krzyżowali małe dzieci na 
ścianach. Motyka stwierdza, że 
relacje te „budzą wątpliwości”. 
W lipcu we wsi Brzegi Dolne 
UPA zamordowała 3 Polaków

Morderstwa dokonane na Po-
lakach w Hoczwi i okolicznym 
przysiółku  były zapewne od-
wetem UPA za udzieloną pomoc 
partyzantom AK z oddziału KN-
23 podczas przekraczania Sanu 
oraz za ich zaopatrzenie. Wów-
czas też pod Tarnawą Górną 
partyzanci dokonali zasadzki na 
policję ukraińską. 

W lipcu do Żernicy Wyżnej przy-
był z Małopolski Wschodniej 
prowidnyk OUN „Łuhowyj” ze 
100-osobowym oddziałem Służ-
by Bezpieky OUN. Zorganizo-
wał on istniejące już sotnie w 
kureń, pod dowództwem Wasyla 
Mizernego „Rena”. W jego skład 
weszły 100-osobowe sotnie: 
„Ewhena”, „Burłaki” i „Bulby”. 
W okolicach Ustrzyk Dolnych 
powstała sotnia „Karmeluka”. 
Na początku lipca 1944 roku w 
Bieszczadach oddziały OUN-
-UPA liczyły prawdopodobnie 
około 500 dobrze uzbrojonych 
ludzi. Pod koniec lipca było już 
11 zorganizowanych sotni, w 
tym trzy działały w rejonie Lu-
towiska – Ustrzyki Dolne (”Baj-
dy”, „Hromenki” i „Neczuja”), 

liczyły one około 2 tysięcy osób. 
Ponadto po wsiach zorganizowa-
ne zostały oddziały  SKW (tzw. 
samoobrona) złożone z chłopów 
ukraińskich,  liczące około 3 ty-
sięcy osób. 

Artur Bata w książce Bieszczady 
w ogniu (Rzeszów 1989) pisze: 
„Banderowcy zatrzymali dwóch 
Polaków, gospodarzy z Cisnej, 
podejrzanych o niechętny stosu-
nek do Ukraińców, wyprowadzili 
ich do lasu i nikt już tych ludzi 
nie zobaczył żywych. Działo się 
to na oczach stacjonujących we 
wsi hitlerowców – prośba inter-
wencji u nich nie przyniosła re-
zultatu. Po pewnym czasie zna-
leziono w lesie zmasakrowane 
zwłoki obu pomordowanych.” 

Jednakże inni autorzy twierdzą, 
że obecność wojsk niemieckich 
zapobiegła wówczas rzezi Pola-
ków.   

Zygmunt Rygiel w artykule Ak-
cja <<Wisła>> w Bieszczadach, 
jej pokłosie i wpływ na gospo-
darkę leśną (Gazeta Bieszczadz-
ka, nr 16/2000) podał, powołu-
jąc się na informację uzyskaną 
od  W. Konstantynowicza,  że 
w lipcu 1944 roku w Jasynowie 
k. Tarnawy Niżnej zamordowa-
ny został leśniczy Franciszek 
Król wraz z ukrywającymi się 
u niego rodzinami leśników i 
kolejarzy z Turki.  Z kolei au-
tor „EdM” podaje, że  wówczas 
zamordowanych zostało bestial-
sko w derbach k. Mucznego 18 
osób, natomiast leśniczego Kró-
la zastrzelono podczas próby 
ucieczki.  (Gazeta Bieszczadzka, 
nr 23/2006). W lipcu 1944 roku 
koło wsi Myczkowce upowcy 
„schwytali Zbigniewa Kandefera 
, członka oddziału OP-23, które-
go następnie zabili”. (IPN Rze-
szów 298/52. k. 7)   

Łącznie w lipcu 1944 roku z rak 
OUN-UPA poniosło śmierć po-
nad 200 Polaków.  

Pierwszymi osobami narodowo-
ści ukraińskiej, które poniosły 
śmierć z rąk polskich na terenie 
Bieszczadów byli dwaj konfiden-
ci. Donieśli oni policji niemiec-
kiej o miejscu pobytu oddziału 
partyzanckiego AK KN-23 (OP 
23 „Południe”), za co zostali roz-
strzelani 12 lipca 1944 roku w 
okolicach Leska. Z „Meldunku 
Inspektoratu do Podokręgu Rze-
szów”, którego kserokopia znaj-
duje się w książce A. Brygidyna  
Kryptonim „San”, można dowie-
dzieć się, że 14 lipca, podczas 
pobytu oddziału KN-23 w lesie 
Czulnia, konfidenci: Włodzi-
mian, Chryckowian, Kompanej-
ko - donieśli o oddziale do policji 
w Lesku - za co zlikwidowano 6 
osób. Pod Tarnawą Górną 20 lip-
ca oddział dokonał zasadzki na 
policję ukraińską, straty nie były 
wielkie - zapewne zginęło około 
5 policjantów. W starciu nocą z 
21 na 22 lipca pod Choceniem 
oddział KN-23 rozbił kolumnę 
taborową  SS Galizien, „likwidu-

jąc kilku esesmanów” (A. Brygi-
dyn). Poza Ukraińcami ofiarami 
mogli być także Niemcy. 25 lipca 
na wzgórzu Gruszka koło Leska 
„doszło do walki z ukraińskim 
taborem, który rozbito”. Praw-
dopodobnie zginęło kilku ukra-
ińskich SS-manów z tej dywizji. 
Łączne straty wynoszą około 29 
Ukraińców, w tym 8-miu konfi-
dentów, których można zaliczyć 
do ofiar spośród ludności cy-
wilnej. Wszyscy oni zginęli w 
wyniku działań oddziału Armii 
Krajowej, wykonującego rozkaz  
planu „Burza”. Wśród ofiar nie 
było ani jednej osoby niewinnej, 
czy przypadkowej. Nie było ani 
jednego aktu odwetu na ludności 
ukraińskiej, chociaż znana już 
była rzeż ludności polskiej na 
Wołyniu oraz mordy dokonane 
w Seredniem Małym, Leszczo-
watem, Podkaliszczu i Lutowi-
skach.   

Podczas zjazdu tzw. Ukraińskiej 
Głównej Rady Wyzwoleńczej 
(UHWR) w lipcu 1944 r. kierow-
nictwo ruchu banderowskiego 
uznało, iż „jest możliwe zarówno 
dokończenie czystki jak i wy-
granie całej sprawy propagan-
dowo. Dlatego z jednej strony 
bezwzględnie dalej realizowa-
no politykę faktów dokonanych 
(czyli ludobójstwo na ludności 
polskiej – przyp. S.Ż), a z drugiej 
zawczasu przygotowywano stra-
tegie propagandowe, mające nie 
tylko usprawiedliwić ukraińskie 
poczynania, ale wręcz odpowie-
dzialność za nie przerzucić na 
stronę polską. /.../ Negując moż-
liwość popełnienia przez Ukraiń-
ców jakichkolwiek zbrodni wo-
jennych, jednocześnie skrzętnie 
notowano wszelkie ukraińskie 
tragedie z zamiarem ich propa-
gandowego wykorzystania. Sta-
rano się zbrodniami na Polakach 
obciążyć Niemców i Sowietów” 
(Grzegorz Motyka: Ukraińska 
partyzantka 1942 – 1960, War-
szawa 2006, s. 380). 

27 lipca 1944 roku w Moskwie 
przedstawiciele PKWN, w tym 
m.in. Osóbka-Morawski i Ży-
mierski (Łyżwiński)  „Rola”, 
zaakceptowali granicę na „linii 
Curzona” podpisując odpowied-
nie dokumenty, ale tego faktu 
także nie podano do publicznej 
wiadomości. Wtedy też do or-
ganizowania polskiej admini-
stracji cywilnej oddelegowano z 
Armii Czerwonej ppłk Edwarda 
Ochaba. W Bieszczadach gra-
nica ta „powracała” do prze-
biegu  sprzed 22 czerwca 1941 
roku i była zgodna z układem 
Ribbentrop – Mołotow, który 
został „poprawiony” aneksem 
z 28 października 1939 roku. 
Wówczas granica ta ustanawiała 
rozbiór Polski. Od Sianek biegła 
ona rzeką San, przez górę Jawor, 
Łobozew, Ustianową, Dźwiniacz 
Dolny i Jureczkową.  W praktyce 
strażnice zaczęto instalować w 
1945 roku. 

c.d.n.
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W pętli Polsko-Ukraińskiej 
„enigmy”. cz.1   

Andrzej Łukawski 
Enigma- (z gr. αινιγμα zagad-
ka) była niemiecką przenośną 
elektromechaniczną maszyną 
szyfrującą, opartą na mecha-
nizmie obracających się wirni-
ków którą skonstruował Artur 
Scherbius.
Scherbius odkupił prawa paten-
towe do innej wirnikowej ma-
szyny szyfrującej, opracowanej 
przez holenderskiego inżyniera 
Hugona Kocha.
Enigma była używana komer-
cyjnie od lat 20. XX wieku, a 
później została zaadaptowana 
przez instytucje państwowe wie-
lu krajów. 
Podczas II wojny światowej ma-
szyna ta była wykorzystywana 
głównie przez siły zbrojne oraz 
inne służby państwowe i wywia-
dowcze Niemiec, ale też innych 
państw. 
Po raz pierwszy szyfrogramy za-
kodowane przy pomocy Enigmy 
udało się rozszyfrować polskim 
kryptologom w grudniu 1932 
roku w Pałacu Saskim w War-
szawie, mieszczącym siedzibę 
Biura Szyfrów Oddziału II Szta-
bu Głównego Wojska Polskiego. 
Prace Polaków, głównie Mariana 
Rejewskiego, Jerzego Różyckiego 
i Henryka Zygalskiego pozwoliły 
na dalsze prace nad dekodowa-
niem szyfrów stale unowocześnia-
nych maszyn Enigma najpierw w 
Polsce, a po wybuchu II wojny 
światowej we Francji i Wielkiej 
Brytanii.
To właśnie w Bletchley Park, po-
siadłości w Anglii złamano enig-
mę co miało olbrzymi wpływ na 
losy II WŚ.
Ponad 10 lat zajęło rozszyfrowa-
nie przez polskich, francuskich i 
angielskich deszyfratorów depesz 
wysyłanych po niemieckich dywi-
zjach ale na szczęście zakończyło 
się to sukcesem.

Te 10 lat pracy wybitnych mate-
matyków którzy w końcu złama-
li enigmę chcę porównać z pracą 
historyków którzy w żaden spo-
sób nie mogą odkodować zaszy-
frowanej jak po przejściu przez 
enigmę pętli w ukraińsko-polskich 
stosunkach. Nie dość że nie da się 
tej pętli rozsupłać to tzw. stosunki 
i relacje polsko-ukraińskie coraz 
bardziej zaciskają węzły na tej 
pętli. 
Zasadnicza niewiadoma -bo nie 
badana- jest ocena relacji i opi-
nii samych Polaków i Ukraińców 
ale bez „jedynie słusznej prawdy 
historycznej” głoszonej przez po-
lityków i przywódców obu tych 
państw, którzy te relacje widzą tak 
jak zostali „zadaniowani” przez 
państwa trzecie z ich fałszywą 
narracją opartą nie na historycz-
nych faktach ale na potencjalnych 
zyskach politycznych i przy okazji 
gospodarczych. 
Będąca sztucznym tworem Gorba-
czowa Ukraina nie ma swojej hi-
storii, swoich władców bo i mieć 
nie może. Przez 100 lat niepod-
ległości w Polsce relacje polsko-
-ukraiśkie są nadal zakodowane. 

Najpierw była Ruś.
Rusią zwano pierwsze państwo 
Słowian wschodnich. Słowa 
„Ruś”, „Rusini” oraz przymiotnik 
„ruski” pochodzą najprawdopo-
dobniej od ugrofińskiego wyrazu 
Ruotsi, które znaczy „wojownik”, 
„mieszkaniec pobrzeża”. 
Inne źródła podają, że przywódca 
oddziału Waregów Ruryk, który 
osiadł na zaproszenie zbuntowa-
nej ludności przyszłego księstwa 
Nowogrodzkiego i został ich 
władcą około 862 roku i to on wła-
śnie  uważany jest za założyciela 
państwa ruskiego.
Według tradycji kronikarskiej Ru-
ryk uważany był za protoplastę 

rodu Rurykowiczów tj.  dynastii 
panującej w różnych państwach 
ruskich nieprzerwanie do śmierci 
cara Fiodora I.
Fiodor I (ur. 1557, zm. 7 lub 17 
stycznia 1598) był carem Rosji w 
latach 1584–1598, syn Iwana IV 
(1533–1584) i Anastazji Roma-
nowny Zacharyny. Był ostatnim 
przedstawicielem dynastii Rury-
kowiczów (z linii moskiewskiej) 
na tronie carskim.
Jak zatem widać, mamy tu jasno  
i opartą na faktach historycznych 
tezę, że do śmierci ostatniego 
przedstawiciela  dynastii Ruruko-
wiczów -założycieli Rusi- nie wy-
stępuje nazwa „Ukraina”. 
Tą tezę potwierdza też Sebastian 
Münster (ur. 20 stycznia 1488 w 
Ingelheim am Rhein, zm. 26 maja 
1552 w Bazylei) – niemiecki i 
szwajcarski hebraista, humanista, 
kosmograf, geograf i wydawca. 
Na jego mapie  Polski i Węgier z 
1554  roku  termin „Ukraina” nie 
występuje. (herby dynastii Rury-
kowiczów po prawej) 
Na mapie (na górze po prawej 
stronie)  obejmującej tereny na 
północ od Krymu widać herb Ta-
tarów Krymskich (tamga).  
O rzetelności jego map świadczą 
kontaktu z ówczesnymi historyka-
mi i kartografami:  
W czasie pracy na uniwersyte-
cie w Heildelbergu, w 1524 roku, 
Münster spotkał alzackiego huma-
nistę Rhenanusa. On to właśnie 
zainteresował go Ptolomeuszem i 
poddał myśl wydania jego dzieł, 
a zwłaszcza Kosmografii prze-
znaczonej dla mas, czyli w języku 
niemieckim. Münster kierowany 
tą myślą wystosował apel do ów-
czesnych podróżników, uczonych o 
dostarczanie mu map, opisów itp. 
świadectw z odbywanych podró-
ży. Podał też praktyczne sposoby 
dokonywania niezbędnych pomia-
rów i obserwacji. Na apel odpo-
wiedziało ok. 120 osób, history-
ków, wydawców, drzeworytników 
i sztycharzy (miedziorytników). W 
efekcie Kosmografia jest efektem 
współpracy wielu ludzi, którzy 
często z narażeniem życia zare-
agowali na apel i zechcieli udzie-
lić pomocy. Wbrew pozorom, w 
tym czasie wykonywanie rysunków 
i wypytywanie o szczegóły nie na-
leżały do zajęć bezpiecznych. Teo-
log Sigismondo Arquer zbierający 
dane na Sardynii z tego powodu 
trafił w ręce inkwizycji. Pierwszą 
Geografię Ptolemeusza Münster 
wydał w 1535 r. Wewnątrz znajdo-
wało się 48 map (w tym 22 mapy w 
nowej wersji) wyrytowanych przez 
grawera Hans Holbeina. Kolejne 
wydania Geografii ukazywały się 
w roku 1540, 1542, 1545, 1552 
możliwe że także w 1541 oraz 
1551. Ostatnie wydania miały po 
54 mapy. Od 1540 r. wśród map 
znajdowała się mapa zatytułowa-
na Polska i Węgry. Geografia to 
pierwsze słowo z dość długiego 
i zmiennego tytułu, który np. w 
1540 r. brzmiał: Geographia uni-

versalis, vetus et nova, complec-
tens Claudii Ptolemaei Alexandri-
ni enarrationis libros VIII. 
Dość ciekawą ryciną jest Legen-
da o Smoku Wawelskim (na dole)  
której wzór zaczerpnął z Kroniki 
Świata Schedla.
Obala to totalnie krążące w sieci 
mity o Krakowie który rzekomo 

ma być takim prastarym ukraiń-
skim grodem. Na mapach Mün-
stera pochodzących z okresu „pra-
starości ukrainy” nie ma terminu 
„Ukraina” zaś widać typowo pol-
skie elementy jak legenda Smoku 
Wawelskim którą w Polsce zna 
każde dziecko. 
 c.d.n.

/  Fioro I - ostatni przedstawiciel dynastii Rurykowiczów
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W maju bieżącego roku, nakła-
dem wydawnictwa Libra ukazała 
się  książka „Śladem UPA. Kro-
nika sotni Ukraińskiej Powstań-
czej Armii ,,Wowky” (24 sierpnia 
1944–11 lipca 1945)”. Przygląda-
jąc się okładce książki dostrzeże-
my, że autorem jest Iwan Sywak 
i to już jest pierwszym sygnałem 
ostrzegawczym, ponieważ  jak 
informuje nas wydawca jest to:

Pierwsze pełne, krytyczne wyda-
nie kroniki oddziału „Wowky”, 
działającego jako sotnia i kureń 
od wiosny 1944 po rok 1947 na 
Chełmszczyźnie i Podlasiu Połu-
dniowym, w tłumaczeniu i redak-
cji naukowej dra Mariusza Sawy. 
Sformułowania: „ krytyczne wy-
danie.... i  w redakcji naukowej” 
to raczej chwyt marketingowy a 
nie zapowiedź rzetelnej prezenta-
cji. Owszem na wsparcie przywo-
łane są opinie kilku znanych nam 
„ekspertów” jak :
  Prof. dr hab. Igor Hałagida:
,,Zawsze byłem (i jestem) zwolen-
nikiem poglądu, iż badaniu prze-
szłości towarzyszyć musi grun-
towna znajomość źródeł epoki, 
którą próbujemy opisać. Powyż-
sza uwaga dotyczy także konflik-
tu polsko-ukraińskiego z okresu 
wojny i pierwszych lat powojen-
nych. Bez dobrej znajomości ar-
chiwaliów podziemia polskiego i 
ukraińskiego (a także dokumen-
tacji niemieckiej czy sowieckiej), 
każda próba przedstawienia ów-
czesnych realiów – i tak przecież 
z zasady ułomna – będzie tę nie-
doskonałość pogłębiała. Krytycz-
ne wydanie kroniki sotni „Wilki” 
w języku polskim pozwoli sięgnąć 
do niej osobom, które z różnych 
względów nie zdołały skorzystać 
z oryginału. Być może edycja ta 
umożliwi też skonfrontowanie ich 
własnych wyobrażeń ze spojrze-
niem drugiej strony”.  Jedno z 
czym się zgodzić można to zwrot 
„Być może....”  użyty w ostatni 
zdaniu, cała reszta to nic innego 
jak próba ominięcia faktu „ludo-
bójstwa na Polakach” ze strony 
OUN-UPA.
Prof. dr hab. Grzegorz Motyka 
:
,,Kronika sotni UPA „Wilki”, 
opublikowana w czasach PRL w 
okrojonej i zafałszowanej wersji, 
przez długie lata kształtowała 
wyobraźnię społeczną, podtrzy-
mując stereotyp >>Ukraińca- re-
zuna<<. Choćby z tego powodu 
warto sięgnąć po pierwsze, zgod-
ne z oryginałem, polskie wydanie. 
Lektura kroniki pozwala lepiej 
zrozumieć polsko-ukraińskie re-
lacje w czasie wojny i towarzy-
szące im brutalność i okrucień-
stwo. Dzięki rzetelnej pracy re-
daktora naukowego, skrupulatnie 
wykazującego PRL- owskie prze-
inaczenia, możemy też poznać 
mechanizmy manipulacji infor-
macją, co w czasach istnego zale-
wu fałszywych doniesień może się 
okazać przydatną lekcją”.

Dzięki tej opinii  wreszcie wiemy 
wobec czego p/w opracowanie 
naukowe jest „krytyczne”, ano 
wobec publikacji  PRL- owskiej  
„.... podtrzymując stereotyp 
>>Ukraińca- rezuna<<.” Nie 
warto tego nawet komentować, 
przysłowiowe „szydło wylazło z 
Worka”.
 Prof. dr hab. Rafał Wnuk:
 ,,Odkrywanie przeszłości wy-
maga minimum empatii wobec 
opisywanych ludzi i wspólnot. 
Empatia pozwala nam na zrozu-
mienie emocji, sposobu myślenia 
i przesłanek jakimi kierowali się 
uczestnicy minionych wydarzeń. 
Empatia nie oznacza utożsamie-
nia, nie może też być uzasadnie-
niem łatwych rozgrzeszeń lub 
oskarżeń. Tak rozumianej empa-
tii wymaga lektura publikowa-
nej kroniki sotni UPA „Wowky” 
(„Wilki”)” .
Ta opinia jest natomiast bardzo 
ostrożna: „ Empatia nie ozna-
cza utożsamienia, nie może też 
być uzasadnieniem łatwych roz-
grzeszeń lub oskarżeń.”  Autor 
zapewne zna stare polskie po-
wiedzenie, że „każdy kij ma dwa 
końce” i nie wiadomo którym 
możena oberwać.

Wreszcie wydawca prezentuje 
fragment ,,Słowa wstępnego” 
dra Mariusza Sawy;
 ,,Pracy ze źródłami towarzyszyło 
pytanie, co w wymiarze material-
nym i ideologicznym umożliwiało 
ukraińskim partyzantom reali-
zację założonych celów. Po ich 
lekturze pojawiła się pokusa, by 
spróbować zrozumieć upowca, 
poznać jego sposób myślenia, 
spojrzeć mu w oczy – bez hero-
izacji, ale też bez demonizacji, 
wyolbrzymiania tego, co w jego 
postępowaniu było moralnie złe 
i zasługuje na potępienie. Nie 
może być tu mowy o usprawie-
dliwianiu takich czynów. Dlatego 
też wydało się zasadnym pokaza-
nie nie tylko nacjonalizmu ukra-
ińskiego, który był oczywiście 
ważnym elementem światopoglą-
du partyzanta UPA, ale również 
postawienie pytania o jego reli-
gijność i moralność. Książka ta 
jest próbą zrozumienia roli UPA 
i nacjonalizmu ukraińskiego w 
pamięci historycznej Polaków 
i Ukraińców. Potrzeba ta wy-
płynęła między innymi, a może 
przede wszystkim, z aktualności 
tej tematyki w czasie wciąż to-
czącej się wojny Ukrainy z Rosją, 
niszczenia polskich i ukraińskich 
miejsc pamięci narodowej w obu 
krajach oraz budowania relacji 
politycznych na wspólnej bole-
snej historii. Jednym z pragnień 
historyka zajmującego się tym te-
matem jest wzniesienie się ponad 
narodowe i wewnątrznarodowe 
podziały, wynikające z różnego 
rozłożenia akcentów w spojrzeniu 
na stosunki polsko-ukraińskie lat 
40. XX w. Nie mam złudzeń, że 
uda się znaleźć złoty środek po-

między dwiema narracjami, tą 
potępiającą UPA jako formację 
mordującą cywilów, jak i tą sta-
wiającą ją za wzór ukraińskiego 
patriotyzmu i walki z Sowietami. 
Jedyne co można zrobić, to spró-
bować pokazać bez emocji w mia-
rę pełny obraz” . Ocenę tej wy-
powiedzi jednak nie można prze-
kazać bez uzasadnionych emocji. 
Autor wykształcony w Polsce 
zapewne miał dostęp do tysięcy 
relacji  świadków dowodzących 
odpowiedzialności banderow-
skiej UPA za „Ludobójstwo na 
Polakach”. Ponad 130 tys. bez-
bronnych osób, w tym dzieci 
kobiety i starcy, nie tylko zosta-
ło zamordowanych ale na 362 
sposoby torturowanych. Użycie 
określenia „ukraiński partyzant” 
w odniesieniu do upowca jest 
brakiem szacunku wobec tych 
ofiar. Dalej autor pisze „... poja-
wiła się pokusa, by spróbować 

zrozumieć upowca....”. Jak zro-
zumieć  można bandytę? Takim 
w pamięci, cudem uratowanych, 
pozostał zapamiętany upowiec. 
w dalszym wywodzie czytamy „ 
Książka ta jest próbą zrozumienia 
roli UPA....”. Ten  problem war-
to pozostawić nie historykom, o 
zwykłym czytelniku nie wspo-
minając, a raczej psychiatrom. Z 
jednym  można się zgodzić „ Nie 
mam złudzeń, że uda się znaleźć 
złoty środek pomiędzy dwiema 
narracjami, tą potępiającą UPA 
jako formację mordującą cy-
wilów, jak i tą stawiającą ją za 
wzór ukraińskiego patriotyzmu 
i walki z Sowietami. „ Najwięk-
szym osiągnięciem UPA było 
wymordowanie bezbronnych 
cywilów, z Sowietami niestety 
nie mieli takich sukcesów. Wra-
cając do zawartego w tytule py-
tania „Czytać, czy nie czytać?” 
naszym zdaniem czytać mogą, 

chociaż nie muszą, wszyscy ci 
którzy znają doskonale historię 
banderowskiej UPA. Natomiast 
nie polecamy tej lektury tym co 
stosunkowo mało wiedzą w tym 
temacie. Przypadkowy czytelnik 
bez wiedzy zasadniczej może 
ulec  „naukowej” narracji autora. 
Kropką nad przysłowiowym „i” 
niech będzie  wypowiedź Wik-
tora Poliszczuka, którą zawarł w 
swojej książce „Gorzka prawda”: 
„dokumentów archiwalnych nie 
można podważyć, ani tym bar-
dziej im zaprzeczyć, można je co 
najwyżej świadomie przemilczać 
lub pomniejszać ich wymowę, 
można zakłamywać prawdę, ale 
takie postępowanie nie przynosi 
chwały fałszerzom historii, a na-
leżą do nich nie tylko nacjonaliści 
ukraińscy, ale też, niestety, polscy 
autorzy - dziennikarze, politycy, a 
nawet historycy.”

„Śladem UPA„. Czytać, nie czytać?    
Redakcja
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PAROŚL I 
gm. Antonówka

gromada Kruszewo, 
powiat Sarny,  
woj. wołyńskie
parafia we Włodzimiercu

Parośl była wśród leśną kolonią, 
została podstępnie wymordowa-
na przez banderowców 9 lutego 
1943 r. Oprawcy weszli do kolo-
nii udając Sowieckich Partyzan-
tów, ludność nie mogła odmówić 
uzbrojonym gościny. Kiedy się 
najedli i napili, przystąpili do 
realizacji zbrodniczego planu. 
Przestraszonej ludności, oba-
wiającej się odwetu ze strony 
Niemców zaproponowali, że 
powiążą wszystkich, co będzie 
świadczyło, że zostali zmusze-
ni do przyjęcia partyzantów. 
Mordy dokonane były z wielkim 
okrucieństwem, a niektóre zwło-
ki po śmierci zostały ohydnie 
zbezczeszczone. Prawie wszyscy 
zostali zamordowani siekierami.

MROCZNE WSPOMNIENIA 
ANTONA

Dla Antona Dorofijewicza Ko-
walczuk, Ukraińca z Żółkiń mord 
w Parośli były Jego mrocznym 
wspomnieniem z dzieciństwa. 
Jak tylko trawa na wiosnę 1943 r. 
urosła pędził krowy pod kolonię. 
Chodził sam po pustych i obrabo-
wanych chatach, inni omijali to 
miejsce kaźni. Upiorne wnętrza, 
w których jedynie zastygłej krwi 
wszędzie było dużo, a wszystko 

inne zrabowane, przerażały. Po 
spaleniu 30 lipca sąsiedniego Wy-
dymera, nie było już w pobliżu 
Polaków. Jesienią Niemcy spalili 
wszystkie domy w Parośli, aby 
nie służyły Sowieckim Partyzan-
tom za kwaterę. Pozostały zglisz-
cza i krzyż postawiony na mogile, 
który przez lata upadał na oczach 
Antona. Mogiła też ginęła w za-
roślach. Mniejszą jej cześć ogro-
dził metalowym płotem, zrobił też 
krzyż z betonu i napisał, co za-
pamiętał, był rok 1974. Uratował 
polskie Miejsce Pamięci Narodo-
wej od niechybnego zapomnienia. 
Dużo lat później Polacy umieścili 
na mogile tablicę z nazwiskami 
173 zmordowanych.

NIE WSZYSCY PODPISALI

W dzień potwornego mordu, sze-
ściu gospodarzy z okolicy Wydy-
mera, wyznaczonych zostało do 
wywozu saniami drewna z lasu. 
Antoni Żarczyński s. Józefa poje-
chał sam dużo wcześniej, posiadał 
lewar kolejowy do załadunku. Po-
zostali wyjechali przed wschodem 
słońca, był wtedy bardzo silny 
mróz, dochodzący jak mówili do 
30 stopni. Antoni pojechał koło 
dworca kolejki wąskotorowej 
omijając Parośl. Nabrał drewno i 

jeszcze przed świtem przyjechał 
do gajówki leśnej wypisać kwity.
 Wszedł do środka, pozdrowił 
stróża po ukraińsku, a ten przyło-
żył palec do ust, żeby nic nie mó-
wił. Pod piecem spało około 9-10 
uzbrojonych, koło nich leżały sie-
kiery. Szybko więc wyszedł, a za 
nim stróż który powiedział, żeby 
jechał niezwłocznie do Żełudzka 
(Wielkiego) i natychmiast wra-
cał, to jeszcze narąbie drewna dla 
żony. Dlaczego tak mówił, tego 
Antoni nie rozumiał. 
W drodze z drewnem zobaczył 

idącego znajomego Ukraińca, któ-
rego znał z prac w lesie, był lekko 
ubrany. Zabrał go z sobą, dał ki-
limy żeby się okrył i pytał gdzie 
idzie. Ten opowiedział, co wyda-
rzyło się w Żełudzku Wielkim po-
przedniego dnia. Banderowcy zro-
bili zebranie w Domu Ludowym, 
kazali podpisywać, że pójdą rąbać 
Parośl. On nie podpisał i poszedł 
do domu, przyszli za nim poło-
żyli go na śniegu i tak leżał. Jak 
zrobiło się zamieszanie to uciekł 
do lasu, a teraz wracał. Szedł do 
brata, naradzić się co robić, on 
też nie podpisał, a banderowcom 
powiedział „ojciec nie wycho-
wał nas na bandytów”. Ostrzegał 
przed powrotem przez Parośl, bo 
jak stwierdził „będą mordować”. 
Na koniec Antoni zapytał jeszcze 
„czyś ty czasem rozumu nie stra-
cił”.
Przed południem Antoni był już w 
tartaku i szybko wracał. W drodze 
powrotnej spotkał jadących na-
przeciw gospodarzy. Opowiedział 
im, co słyszał i widział, zachęcał 
do zwalenia drewna i wspólnego 
powrotu do domu przez Parośl. 
Oni jednak nie mieli ochoty na 
powtórny załadunek i zdecydo-

wali się pojechać. Antoni ruszył 
samotnie pod samą Parośl, której 
nie można było ominąć z powo-
du młodego, bardzo gęstego lasu 
rosnącego od zachodu. Podszedł 
i obserwował kolonię, wtedy zo-
baczył uzbrojonego, idącego za 
potrzebą i ściągającego spodnie. 
Ruszył końmi dla zmylenia jego 
czujności powoli, a pomiędzy do-
mami popędził galopem i przeje-
chał szczęśliwie.

ŚMIERĆ W OCZACH

W Wydymerze opowiedział, co 
widział, ludzie z niepokojem cze-
kali na pozostałych. Wtedy przy-
jechał wystraszony śmiertelnie je-
den z furmanów, Ukrainiec Woło-
dia, adoptowany u Kajetana Żar-
czyńskiego w Kopaczówce, który 
opisał co spotkało furmanów. Kie-
dy dojeżdżali do domów w Paro-
śli, a jechali z nim: Józef Burzyń-
ski s. Jana 20 l., Marcin Kopij zw. 
Rumun z Objazdki, Antoni Żar-
czyński s. Kamila i Hilary Kopij 
s. Feliksa 20 l., zobaczyli zabitego 
człowieka na śniegu. Banderowcy 
w tym momencie zatrzymali ich 
i zaraz położyli na śniegu, mię-
dzyczasie zobaczył jeszcze kilka 
zamordowanych osób. Przystąpi-
li do przepytywania, kim są, a w 
końcu pod groźbą kazali Wołodi 
jechać, ale nie do Wydymera, a 
prosto do Kopaczówki. Czterech 
pozostałych zabrali do chaty, jak 
się szybko okazało na śmierć. Wo-
łodia nie usłuchał banderowców, 
a natychmiast ostrzegł ludzi w 
Wydymerze. Trwożne opowieści 
potraktowali poważnie i nie zwle-
kając uciekli do lasu.
Jak zapadał już zmrok, od strony 
Parośli przejechała duża kolumna 
sań. Przejezdni obładowanymi sa-
niami i idącymi za nimi krowami 
jechali przez wieś, kierowali się 
na Netrebę i Cepcewicze Wiel-
kie. Gospodarze rozpoznali konie 
sąsiadów, ale właściciele nimi nie 
jechali. Na wszystkich padł nie-
wyobrażalny strach, niczego do-
brego nie mogli się spodziewać. 
Nadchodzący dzień odsłonił po-
tworną zbrodnię.

NAPAD

Każdy mord, ma jednak świadków 
w Parośli przeżyło kilkanaście 
osób. Zabijano ich, ale bez chęci 
zabicia, nie wszyscy banderowcy 
byli z przekonania mordercami. 
Nasi dalecy krewni z wymordo-
wanej rodziny Klemensa Horosz-
kiewicza, ukrywali żydowską ro-

/ Ślady po domach w Parośli.

/ Stare drzewa w Parośli

/ Tu była kolonia Parośla 
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dzinę Dawida Balzera, w schowku 
pod podłogą pokoju. Ukrywający 
sie Żydzi przekazali dokładny 
opis banderowskiego mordu. 
Opowiedzieli, co słyszeli miesz-
kańcom Grabiny. Z tejże Grabi-
ny do Parośli przybyli pierwsi 
Niemcy na zwiad. Około osmiu 
żołnierzy biorąc za przewodniczki 
córki Józefa Jankiewicza, Helenę i 
Marię, pojechało zobaczyć, co się 
tam stało. Weszli wszyscy do kil-
ku domów i natychmiast wrócili, z 
obawy o życie.
Wieści rozeszły się lotem błyska-
wic, gońcy na koniach przekazali 
w ciągu kilku godzin wiadomości 
po całej okolicy. Rodziny i cie-
kawscy wyruszyli do Parośli, je-
chały całe tłumy ludzi. Na miejscu 
Niemcy robili zdjęcia i próbowali 

ustalić szczegóły. Już przed połu-
dniem wykopano z ich polecenia 
nie głęboki, ale długi dół przed 
domem Stanisława Kołodyńskie-
go i zaczęto zwozić tam trupy. 
Jego długość określana jest do 
30 metrów. Zwłoki kładziono na 
sosnowych gałęziach, owinięte w 
kapy i prześcieradła, które przesią-
kały krwią. Rodziny zabierały też 
zwłoki na cmentarz w Antonówce. 
Wiele jednak wymordowanych 
rodzin, nie miało nikogo bliskie-
go poza kolonią. Tych zakopywali 
licznie przybyli z okolicy Polacy. 
Popołudniu sprowadzono księ-
dza Dominika Wawrzynowicza 
z Włodzimierca, który pokropił 
ułożone w dole zwłoki. Miały 
być pochowane tymczasowo, a 
w najbliższym czasie planowano 

przenieść je do Antonówki. W ob-
liczu kolejnych morów zaniecha-
no tego, ograniczając się jedynie 
do pospiesznego ogrodzenia, dołu 
płotkiem.

ŚWIADKOWIE

 Dane mi było rozmawiać z cztere-
ma naocznymi świadkami, opisali 
dokładnie przebieg wyciągania 
zwłok z domów i pochówku. Naj-
bardziej uderzał odór krwi, mimo 
mrozu i otwartych w domach 
drzwi. Przerażającym widokiem 
były smugi krwi na śniegu, pozo-
stawiane przez ciągnięte zwłoki w 
drodze do dołu. Kazimierz Dzię-
bowski wywoził na sankach dzie-
cięcych z bratem Władysławem, 
zamarznięte zwłoki całej rodziny 
Sadowskiego Stanisława, kładli 

je kolejno do dołu i jechali po na-
stępne. Mieli porozbijane głowy 
jakby od obucha siekiery. Wiele 
ciał było potwornie zmasakrowa-
nych jak Józefa Burzyńskiego s. 
Jana 19 l. jego głowa była porąba-
ną w trzaski.
 Regina Kaszuba c. Karola z Sie-
dliska, u krawca Nowakowskiego 
w Rafałówce uczyła się szyć. Kil-
ka dni przed mordem wykańcza-
ła futro, które zabrał Józef Kopij 
gospodarz z Parośli. Kiedy zna-
jomy Ukrainiec Harasym z Ziw-
ki Nowej przyszedł do ich domu, 
natychmiast je poznała. Ojciec za-
kazał jej o tym mówić, stwierdził 
„przyjdzie i nas zamorduje”. 
 Po wkroczeniu Sowietów w 
styczniu 1944 r. ukrywający się 
w szałasie leśnym, mieszkaniec 
spalonego Wydymera, Antoni 

Żarczyński s.Wojciecha został za-
brany za przewodnika. Sowieci, 
oglądali spalone wsie, kiedy do-
jechali do Parośli, gruba warstwa 
śniegu przykrywała zgliszcza. Stał 
jedynie krzyż, który był bardzo 
opalony, ktoś musiał próbować go 
wcześniej spalić. 

 Prowadzony przez leśnika na 
miejsce, widziałem ślady po do-
mach, takie wzgórki, a zapadnięte 
dołki, to były kiedyś studnie. Ro-
sną tam jeszcze drzewa owocowe 
jak monstrualne pomniki, świad-
kowie zbrodni. Jest tam cicho, 
zupełnie cicho, to ofiary wołają o 
pamięć.

c.d.n.
Janusz Horoszkiewicz
kontakt@naszekresy.pl
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/ Krzyż wykonany przez Antona Kowalczuka

/ Anton Dorofijewicz Kowalczuk który upamiętnił Parośla 

/Mogiła w Parośli

/Tablica na mogile w Parośli.
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Andżelika Borys (biał. 
Анжаліка Борыс, Anżalika 
Borys; ur. 14 października 1973 
r. w Grodnie) – białoruska na-
uczycielka, działaczka mniej-
szości polskiej na Białorusi, w 
latach 2005–2010 i od 2016 r. 
przewodnicząca Związku Pola-
ków na Białorusi.
Urodziła się w polskiej rodzinie 
Czesława i Henryki Borys, za-
mieszkującej na obszarze Biało-
ruskiej SRR, późniejszej Biało-
rusi. Ukończyła szkołę średnią 
w Podlipkach, następnie uczyła 
się w Zamościu oraz studiowała 
na Wydziale Pedagogiki i Psy-
chologii Uniwersytetu w Bia-
łymstoku. Po studiach wróciła 
na Białoruś, by wykładać język 
polski w polskiej szkole w Grod-
nie i w Odelsku.
W 1995 r. została członkiem 
Związku Polaków na Białorusi, 
a po trzech latach przewodni-
czącą jego wydziału edukacji. 
Na szóstym zjeździe ZPB w 
marcu 2005 r. wybrano ją, ku 

zaskoczeniu władz Białorusi, 
na przewodniczącą Związku. 
Zastąpiła na tym stanowisku 
współpracującego z władzami 
państwowymi Tadeusza Krucz-
kowskiego. 12 maja 2005 r. 
białoruskie Ministerstwo Spra-
wiedliwości unieważniło zjazd, 
a frakcja prorządowa przepro-
wadziła nowy zjazd, na którym 
na prezesa wybrano Józefa 
Łucznika. Od tego momentu 
ZPB podzielił się na dwie zwal-
czające się grupy z osobnymi 
kierownictwami. 15 marca 2009 
r. została ponownie wybrana na 
przewodniczącą ZPB na kolej-
ną czteroletnią kadencję przez 
frakcję antyrządową. 14 czerw-
ca 2010 r. ogłosiła rezygnację z 
pełnionej funkcji przewodni-
czącej ZPB, motywując to przy-
czynami osobistymi.10 grudnia 
2016 r, została ponownie wybra-
na na przewodniczącą ZB].
Za swoją działalność niejedno-
krotnie była ścigana przez bia-
łoruski wymiar sprawiedliwo-

ści. Od marca 2005 r. była kil-
kadziesiąt razy przesłuchiwana 
przez KGB, prokuraturę oraz 
milicję. Kilkakrotnie była ska-
zana na wysokie kary grzywny 
oraz aresztu. Między innymi 
9 czerwca 2008 r. ukarano ją 
grzywną wysokości  1 mln 400 
tys. (ponad 400 €) za zorganizo-
wanie 2 maja 2008 r. w Grod-
nie koncertu polskiego zespołu 
Lombard, na początku lutego 
2010 r. na karę w wysokości 4,2 
miliona rubli (ok. 1000 euro) za 
„nielegalną działalność chary-
tatywną”, a kilka dni później na 
milion rubli „za udział w niele-
galnym wiecu” przed Domem 
Polskim w Grodnie 10 lutego. 
12 marca 2015 r. Andżelika Bo-
rys otrzymała powiadomienie o 
postanowieniu inspektora Depar-
tamentu Dochodzeń Finansowych 
Komitetu Kontroli Państwowej 
(KKP) dotyczące zastosowania 
wobec niej czynności inwigilacyj-
nych w postaci nieustannej obser-
wacji ze strony tego urzędu.
Andrzej Pisalnik ze Związku Po-
laków na Białorusi o warunkach, 
w jakich więzieni są aresztowani 
przez białoruskie władze działa-
cze Związku. 
Andżelika Borys, działaczka 
mniejszości polskiej na Białoru-
si, aresztowana przez białoruskie 
władze.
Prezes Związku Polaków na Bia-
łorusi Andżelika Borys, podob-
nie jak reszta uwięzionych przez 
reżim Aleksandra Łukaszenki 
członków Zarządu Głównego 
Związku Polaków na Białorusi – 
Irena Biernacka, Maria Tiszkow-
ska oraz Andrzej Poczobut, zo-
stała przeniesiona z aresztu śled-
czego „Waładarka” w Mińsku do 
więzienia nr 8, w leżącym 50 ki-
lometrów na wschód od białoru-

skiej stolicy, w mieście Żodzino.
Portal Znadniemna.pl informuje, 
że Andżelika Borys prosiła, aby 
rozpowszechnić informację o 
tym, że w więzieniu w Żodzinie 
przebywa  już od trzech dni. Wa-
runki, w jakich jest przetrzymy-
wana polska działaczka, przypo-
minają tortury, gdyż osadzono ją 
w przepełnionej celi, w której nie 
ma ona nawet miejsca do spania. 
Oprócz Andżeliki Borys w celi 
więziennej w Żodzinie jest wię-
zionych 15 osób.
Nieludzkie warunki przetrzy-
mywania w więzieniu, Andżeli-
ka Borys postrzega jako presję, 
wywieraną na nią w związku ze 
śledztwem, prowadzonym prze-
ciwko działaczom polskiej mniej-
szości na Białorusi na podstawie 
artykułu 130 Kodeksu Karnego 
Republiki Białorusi, mówiącym o 
„podżeganiu do nienawiści na tle 
narodowościowym” oraz o „re-
habilitacji nazizmu”, za co grozi 
kara pozbawienia wolności od 5 
do 12 lat.

Pomimo nieludzkich warunków 
przetrzymywania w więzieniu, 
Andżelika Borys prosi o roz-
powszechnienie informacji, że 
pod żadną presją nie ma zamiaru 
przyznawać się do absurdalnych 
zarzutów.
Z Andrzejem Pisalnikiem, sekre-
tarzem generalnym Związku Po-
laków na Białorusi, redaktorem 
naczelnym portalu znadniemna.
pl, rozmawia Przemysław Pawe-
łek.

Przewodnicząca Związku Pola-
ków na Białorusi Andżelika Bo-
rys została zatrzymana w Grodnie 
przez funkcjonariuszy milicji. 
Premier Mateusz Morawiecki 
zapowiedział, że polski rząd bę-
dzie interweniował w jej sprawie. 
Białoruskie media, powołując się 
na resort spraw wewnętrznych, 
podały, że przyczyną zatrzymania 
Borys było złamanie przepisów 
o imprezach masowych. Wie-
czorem we wtorek dziennikarz 
Andrzej Poczobut przekazał, że 
Borys została tymczasowo aresz-
towana, informacja ta nie została 
jak dotąd oficjalnie potwierdzona.
Andżelika Borys, szefowa nie-
uznawanego przez władze w 
Mińsku Związku Polaków na 
Białorusi (ZPB), została zatrzy-

mana we wtorek po południu 
w Grodnie. Przed godziną 17 
informowała na swoim Facebo-
oku, że „jedzie na komisariat 
rejonu leninowskiego”.

UWAGI OS0OBISTE DLA 
„KRESOWEGO SERWISU 
INFORMACYJNEGO”

W latach 2005 - 2012 odbywa-
ło się Światowe Form Mediów 
Polonijnych z siedzibą w Tar-
nowie.
Na owym forum przebywało co-
rocznie średnio 159 dziennika-
rzy z całego świata reprezentu-
jących polonijne radia, telewi-
zje, portale internetowe, teatry 
polonijne
oraz inne dziedziny sztuk pięk-
nych i dziennikarskich.
Po tarnowskiej konferencji pra-
sowej ruszaliśmy różnymi środ-
kami lokomocji „w Polskę”, 
gdzie prowadziliśmy działal-
ność publicystyczną i kultural-
ną. Odwiedzaliśmy światowe 
konsulaty i ambasady, jak rów-
nież polski Sejm i Senat.
Niezapomnianym uczestnikiem 
naszych corocznych spotkań 
była Pani Angelika Borys repre-
zentującą Związek Polaków na 
Białorusi,
Poza jej działalnością na Forum 
pozostawałem z nią w bardzo 
przyjemnych więzach koleżeń-
skich. Pani Angelika z zawodu 
jest nauczycielką i wiele się od 
niej nauczyłem. Jest wielką pol-
ską patriotką i szczególnie przy-
swoiła sobie potężną wiedzę hi-
storyczną Polski i Jej Drogi do 
odzyskania niepodległości po 
123 latach rozbiorowych. Dzia-
łalność Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego jest 
jej tak dobrze znana, iż jej wie-
dza  w tym istotnym dla losów 
Polski temacie posłużyła mi m 
in. do wydania książki „Józef 
Piłsudski droga do niepodległo-
ści”.
Pani Angelika była zwykle 
honorowym gościem Forum. 
Zwykle tworzyliśmy na Forum 
dziennikarskie trio - Zbyszek 
Ringer z Krakowa - Angelika i 
ja.
                                                
Aleksander Szumański „Kreso-
wy Serwis Informacyjny” 

ANGELIKA BORYS 
TORTUROWANA 
W BIAŁORUSKIM 
WIĘZIENIU
Aleksander Szumański

/ Szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys zatrzymana przez milicję.Fot. FB/@andzelika.borys, Getty Images/Sean Gallup
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Ludzie, którzy z całą świadomo-
ścią i cynizmem kłamią, nie sta-
nowią dla mnie przedmiotu zain-
teresowania, uważam ich bowiem 
za zwyrodniałych. Ludzie ci, o 
niskim poziomie wszelkiej kul-
tury, nie są tak bardzo szkodliwi, 
jakby można przypuszczać, gdyż 
otoczenie świadomego kłamcę 
łatwo rozpoznaje. Nie pomoże tu 
największa sztuka okłamywania.
Najgorzej jest z tymi, którzy…nie 
budzą w otoczeniu żadnych za-
strzeżeń i z tej racji kiedy później 
ich stanowisko jest nieobiektyw-
ne, przyjmowane jest przez społe-
czeństwo, wśród którego żyją, za  
wiarygodne i uczciwe-  pisał Pre-
zydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki w autobiografii w la-
tach 1940-1943.

Świadomego kłamcę w II RP roz-
poznawała polska elita rożnych 
stanów, ponieważ była wychowa-
na w oparciu o rzetelną, naukową 
wiedzę z różnych dziedzin a nie 
ideologię  przyniesioną na so-
wieckich bagnetach i wdrażaną 
przez wrogie mniejszości narodo-
we w czasie II wojny światowej i 
po jej zakończeniu.
Po wymordowaniu przez Niem-
ców, bolszewików i Ukraińców, 
większości polskiej elity czyli 
naszych przodków o wysokim 
poziomie wszelkiej kultury, któ-
rzy nie ulegli największej sztu-
ce okłamywania , iż likwidacja 
państwa i narodu polskiego i 
dumy z bycia Polakiem przyno-
si szczęście,  jednym z kolejnych 
etapów walki z polskim narodem 
i chrześcijaństwem był nakaz z 
1951 roku niezwłocznego wyco-
fania  ze szkół, uniwersytetów, 
bibliotek itp.  wszelkich dzieł 
kształcących poprzednie pokole-
nia.
Zakazane zostały książki prezen-
tujące zgodną z faktami  postawę 
mniejszości żydowskiej i ukraiń-

skiej, masonerii, marksistów itp. 
dążących od wieków do przejęcia 
majątku państwa i duszy narodu 
polskiego oraz jego marginaliza-
cji. To one zajęły decyzyjne pozy-
cje we władzach Polski Ludowej. 
Często wraz z zajęciem majątku 
Polaków przejmowały ich tożsa-
mość (nazwisko i stosowne do-
kumnety) i systematycznie pod 
fałszywym nazwiskiem działały 
na szkodę państwa i narodu pol-
skiego.
Zakaz z 1951r. objął autobio-
grafię Prezydenta Rzeczypospo-
litej Ignacego Mościckiego. Jego 
trzej  synowie uczestniczyli w 
Obronie Lwowa w 1918 roku, 
tak jak i żona stojąca na czele Li-
gii Kobiet w Małopolsce. Lwów, 
który prawie sam uporał się z in-
wazją ruską , zasłynął jako boha-
terskie miasto i zdobył do swego 
herbu Krzyż Virtuti Militari. Zda-
łem sobie też sprawę, jak wielkie 
znaczenie mają dla narodu potęż-
ne uczucia kobiet. Nie wyobrażam 
sobie bez nich masowego boha-
terstwa narodu w obronie swoje-
go kraju – wspominał  Prezydent 
Ignacy Mościcki. Największą wy-
lęgarnią demagogii ruskiej były 
rodzinne domy duchowieństwa 
greckokatolickiego.
Wszystkie książki naukowe, po-
wieści, wojskowe dokumentacje, 
poezje, rozprawy, które dotyczyły 
Obrony Lwowa w 1918r. i wojny 
1918-1919 wypowiedzianej przez 
Rusinów/Ukraińców państwu 
polskiemu, książki świadczące o 
świadomości  narodu polskiego 
koniecznej obrony suwerenności 
Polski i cywilizacji łacińskiej, 
książki Kamińskiego, Powella itp. 
służące wychowaniu młodzieży, 
bajki, poezje dla dzieci zwłaszcza 
katolickiej treści – palone i zaka-
zane. Książki polskiego polityka 
Tadeusza Hołówki zamordowa-
nego w 1931 roku przez nacjo-
nalistów ukraińskich również. 
Książki Makuszyńskiego, Kos-
sak, Dunin Kozickiej, Badeniego, 
Dzieduszyckiego itp. mówiące 
m.in. o barbarzyństwie ukraiń-
skich nacjonalistów i komunistów 
oraz kierowniczej roli żydów w 
rewolucji bolszewickiej również 

zostały wycofane.
Rok 2021 i potomkowie niena-
wistnych Polsce działają w taki 
sam sposób jeśli chodzi o świa-
dome, cyniczne kłamstwa ludzi 
o niskim poziomie wszelkiej kul-
tury . Ale czy my ich rozpozna-
jemy?  
A najgorzej jest z tymi, którzy…
nie budzą w otoczeniu żadnych 
zastrzeżeń.  
Zastrzeżenia budzą działania 
funkcjonariuszy obcych agend 
podstępnie przejmujący tworzone 
kiedyś z miłości do narodu i pań-
stwa polskiego stowarzyszenia, 
których tylko nazwa obecnie nie 
budzi zastrzeżeń.
Anna Barańska w biuletynie To-
warzystwa Miłośników Lwowa i 
KPW w Warszawie o nazwie nie 
budzącej  żadnych zastrzeżeń 
jako ofiarę oprawców Niemców 
wymienia prorektora UJK nie po-
dając Jego dorobku naukowego 
a podając Jego decyzję admini-
stracyjną o podziale auli między 
studentami. Czy ta decyzja Profe-
sora usprawiedliwia bestialstwo 
Niemców? Wśród zamordowa-
nych przez Niemców na podsta-
wie listy ukraińskich studentów,  
polskich  profesorów UJK we 
Lwowie byli m.in:
prof. Antoni Cieszyński, lat 59, 
kierownik Zakładu Stomatologii 
UJK, Obrońca Lwowa w 1918 
roku. 

W 1905 roku uzyskał dyplom 
lekarza dentysty i już pracując, 
dalej studiował medycynę (do 
1911 roku). W latach 1906–1908 
pracował jako starszy asystent w 
Instytucie Dentystycznym w Mo-
nachium na Oddziale Chirurgicz-
nym u prof. Jacoba Bertena, na 
Oddziale Dentystyki Zachowaw-
czej u prof. Ottona Walkhoffa i 
na Oddziale Protetyki Stomato-
logicznej u prof. Meyera. Jeszcze 
w Monachium Antoni Cieszyń-
ski badał działanie najnowszych 

środków znieczulających. W 
wielu wypadkach ich skuteczność 
wypróbowywał na samym sobie. 
Jako jeden z pierwszych opraco-
wał metodę znieczulenia przewo-
dowego do otworu żuchwowego.
Również radiologia stomatolo-
giczna stanowiła ważny rozdział 
w niezwykle bogatym dorobku 
naukowym Cieszyńskiego. Był 
twórcą pierwszego na świecie 
stomatologicznego atlasu rent-
genowskiego, który jednak ni-
gdy nie został opublikowany, a 
którego rękopis znajduje się w 
Instytucie Stomatologicznym w 
Monachium. W 1907 roku Antoni 
Cieszyński ogłosił regułę izome-
trii, która stanowiła przełom w 
tworzącej się radiologii stomato-
logicznej. Reguła ta — określana 
po polsku jako „prawo Cieszyń-
skiego-Diecka”, po niemiec-
ku „Halbwinkelprojektion oder 
Cieszyński-Dieck-Technik”, po 
angielsku „Bisektion technik”, 
francusku: „Les principes d’iso-
metrie” — pozwala na wykony-
wanie na filmie zdjęć RTG zębów 
o rzeczywistej długości  (autorką 
jest Barbara Bruziewicz-Mikła-
szewska przedstawicielka pol-
skiej inteligencji) 
W składzie osobowym UJK 
1937/1938:  przewodniczący 
Sekcji Polskiej Międzynarodowe-
go Związku Stomatol., przewod-
niczący Komitetu Narodowego 
Międzynarodowego Związku 
dentyst., delegat na Polskę do 
Federation Dentaire Intern., czł. 
Komisji nauczania tejże organi-
zacji, przewodniczący Pol. Sekcji 
Międzyn. Tow. dla badań chorób 
okolicy przyzębnej AR. PA., prze-
wodniczący Związku Stomatolo-
gów Izby Lekarskiej Lwowskiej 
i Koła Endokrinologicznego, 
hon. przewodniczący Związku 
Słowiańskich Stomatologów, czł. 
hon. i fellow of American Society 
of Stomatologists, czł. hon. i fel-
low of Polish Medical and Dental 
Association of America, czł. hon. 
Spolku Ćeskych Zubnich Lekaru i 
Tow. Ortodontycznego w Pradze, 
czł. hon. Zahnarztliche Gesell-
schaft we Wiedniu i AR. PA. Ita-
liana, czł. hon. Związku Polskich 
Stomatologów w Krakowie, czł. 
hon. Związku Lekarzy Dentystów 
w Państwie Polskim, odznaczony 
międzynarodową nagrodą za za-
sługi naukowe „złotym medalem 
Millera”, „Medalem Niepodle-
głości” i „Krzyżem zasługi Wę-
gierskiego Czerwonego Krzyża”, 
dziekan w r. 1927/28
prof. dr Witold NOWICKI, lat 
63, Kierownik Katedry Anatomii 

Patologicznej UJK. Obrońca 
Lwowa w 1918 r. 

W składzie osobowym UJK 
1937/1938:  Witold Nowicki, dr 
w. n. lek., prof. anatomii patolo-
gicznej, prosektor Państw. Szpi-
tala powsz. we Lwowie, członek 
Polskiej Akademii Umiejętności, 
czł. Tow. Naukowego we Lwo-
wie, czł. hon. Tow. lek. często-
chowskiego, lubelskiego, lwow-
skiego i wileńskiego, prezes Izby 
Lekarskiej we Lwowie, dziekan w 
r. 1923/24. Założyciel Tygodnika 
Lekarskiego we Lwowie, które-
go numer VII z 1912 roku liczy 
645 stron naukowej wiedzy me-
dycznej i farmakologicznej kil-
kudziesięciu polskich profesorów, 
autoryzowanej przez profesora, 
który również umieszczał swoje 
prace badawcze.
prof. honor. Roman RENCKI, 
lat 74, Kierownik Kliniki Chorób 
Wewnętrznych UJK; 

W składzie osobowym UJK 
1937/1938:  dr w. n. lek., prof. 
szczegółowej patologii i terapii 
chorób wewnętrznych, kierownik 
Kliniki chorób wewnętrznych, 
czł. koresp. Polskiej Akademii 
Umiejętności, czł. hon. Tow. Le-
karzy Polskich i Tow. lek. lwow-
skiego, lubelskiego i częstochow-
skiego, dziekan w r. 1924/25 i 
1925/26.

My nie ustawajmy w pracach naszych
Bozena Ratter

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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Sowieci nas rozbrajają 
(27 WDP AK - W „sojuszniczej” pułapce. 
Przerwany marsz na Warszawę.)
Władysław Filar
Rok 1944 przyniósł nadzieję na ry-
chłe zakończenie niemieckiej oku-
pacji. Wojska III Rzeszy niemiec-
kiej ponosiły klęski na wszystkich 
frontach, z trudem starając się 
powstrzymać uderzenia wojsk 
alianckich. Na froncie wschod-
nim Armia Czerwona w szybkim 
tempie zbliżała się do granic II 
Rzeczypospolitej i już 4 stycznia 
czołowe jej jednostki przekroczyły 
byłą granicę polsko-sowiecką. Po 
krótkiej przerwie, jaka nastąpiła po 
operacji rówieńsko-łuckiej, woj-
ska sowieckie rozpoczęły aktywne 
działania na kierunku kowelskim 
i brzeskim. Do 18 marca wojska 
47 i 70 armii zablokowały Kowel, 
a siły 61 armii rozwinęły natarcie 
na północ od Kowla wychodząc 
na południowy brzeg Prypeci. 
Wołyń i Polesie stały się bezpo-
średnim zapleczem frontu wojsk 
niemieckich. Na Wołyniu uaktyw-
niły swoją działalność struktury 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Okręg Wołyński AK rozpoczął 
realizację planu „Burza”. Wyda-
ny przez komendanta Okręgu 15 
stycznia 1944 r. rozkaz nakazywał 
Inspektorom rejonowym mobili-
zację oddziałów konspiracyjnych 
AK i skierowanie ich do rejonów 
koncentracji w zachodniej części 
Wołynia: na południe od Kowla i 
na północ od Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Z połączenia zmobi-
lizowanych oddziałów konspira-
cyjnych, oddziałów partyzanckich 
działających już w terenie i części 
żołnierzy samoobrony utworzono 
27. Wołyńską Dywizję Piechoty 
AK, liczącą ponad 6,5 tys. żołnie-
rzy. Dywizja (posiadająca w swo-
im składzie 9 batalionów piechoty, 
2 szwadrony kawalerii, kompanię 
łączności, kompanię saperów, 
kompanię przepraw, kwatermi-
strzostwo, służbę zdrowia, 2 szpi-
tale, służbę duszpasterstwa, żan-
darmerię wojskową) do czerwca 
1944 r. prowadziła nieprzerwanie 
walki z niemieckimi jednostkami 
frontowymi oraz oddziałami UPA 
na Wołyniu i Polesiu. W kwiet-
niu, współdziałając z jednostkami 
Armii Czerwonej, wzięła udział 
w operacji kowelskiej. W cięż-
kich walkach z przeważającymi 
siłami regularnych wojsk niemiec-
kich dwukrotnie okrążona przez 
Niemców przebiła się z okrążenia 
i na początku czerwca na rozkaz 
Dowódcy Armii Krajowej prze-
kroczyła Bug, osiągając rejon na 
południu lasów parczewskich. 
Okrążona w połowie lipca (po raz 
trzeci) podczas wielkiej akcji pa-
cyfikacyjnej p. k. „Wirbelsturm” 
(„Cyklon”) przeciw oddziałom 
partyzanckim w lasach parczew-
skich przebiła się poza zacieśniają-
cy się pierścień okrążenia, i wzięła 

udział w „Burzy” na Lubelszczyź-
nie. W dniach 20-21 lipca 1944 r. 
oddziały dywizji opanowały ob-
szar o powierzchni około 180 km2 
z miejscowościami: Lubartów, 
Firlej, Kamionka, Michów i Kock, 
blokując ze wschodu, północy i 
południa główne kierunki ruchu 
cofających się wojsk niemieckich. 
W tym czasie wojska sowieckie 1. 
Frontu Białoruskiego sforsowały 
Bug i rozwinęły operacje w kie-
runku zachodnim. Armia niemiec-
ka była w odwrocie.

23 lipca w godzinach popołudnio-
wych do obszaru wyzwolonego 
przez 27. WDP AK weszły oddzia-
ły 29. Gwardyjskiego Korpusu 
Piechoty armii sowieckiej, wcho-
dzącego w skład 8 Gwardyjskiej 
Armii, działającej w składzie 1. 
Frontu Białoruskiego.[1] Czołowe 
oddziały nie zatrzymały się na dłu-
żej, lecz pospiesznie kierowały się 
na zachód w kierunku Wisły. Po 
ich przejściu do Lubartowa przy-
był sztab korpusu sowieckiego z 
dowódcą gen. lejt. Fokanowem. 
24 lipca w sztabie dywizji plano-
wano zadania dla oddziałów na 
najbliższe dni. Początkowo zamie-
rzano skierować się na Lublin. Ale 
kierunek ten odpadł, gdyż w tym 
czasie jednostki sowieckie toczy-
ły już walki o miasto. Rozważano 
zatem uderzenia na cofające się 
z Lublina w kierunku Warszawy 
jednostki niemieckie, na odcinku 
szosy między Grabowem i Kuro-
wem. Ponieważ dywizja znalazła 
się w strefie frontowej, postano-
wiono uzgodnić je z dowództwem 
wojsk sowieckich. W tym celu 
szef sztabu dywizji mjr Tadeusz 
Sztumberk-Rychter „Żegota” udał 
się do sztabu 29 Korpusu. Spotka-
nie odbyło się 25 lipca o godz. 11 
w Lubartowie, na którym uzgod-
niono wspólne działania 27. WDP 
AK z sowieckim 29 Gwardyjskim 
Korpusem Piechoty w ogólnym 
kierunku na Warszawę. Jednocze-
śnie gen. Fokanow wyraził życze-
nie osobistego poznania dowódcy 
i oficerów dywizji oraz dokonania 
przeglądu wojska. Ustalono więc, 
że oddziały dywizji przedefilują 
przed dowództwem sowieckiego 
korpusu w Lubartowie.

25 lipca w godzinach popołudnio-
wych, na zaproszenie gen. Fo-
kanowa, do Skrobowa udało się 
całe dowództwo dywizji. W tym 
czasie bataliony pod dowództwem 
kpt. Jana Józefczaka „Hrubego” 
maszerowały w zwartej kolumnie 
w kierunku Lubartowa. Na wyso-
kości Skrobowa kolumna została 
zatrzymana. Okazało się, że od-
działy dywizji weszły w przygoto-
wany przez wojska sowieckie tzw. 

„worek”, otoczony przez piechotę, 
czołgi i artylerię. Wtedy gen. Fo-
kanow przedstawił dowództwu 
27. WDP AK oświadczenie z żą-
daniem złożenia broni.[2] Po roz-
brojeniu oddziały dywizji miały 
przejść do rejonu Łuszczowa pod 
Lublinem, w celu dokonanie re-
organizacji. Żądania dowództwa 
sowieckiego były zaskoczeniem. 
Dowódca dywizji płk Jan Koto-
wicz „Twardy” sprzeciwił się temu 
żądaniu. Powołał się na niedawne 
wspólne walki na Wołyniu i Po-
lesiu, na współdziałanie z armią 
sowiecką w bitwie kowelskiej. Nie 
odniosło to żadnego skutku – de-
cyzja była nieodwołalna. Pod lufa-
mi czołgów i karabinów maszyno-
wych wszelki opór był bezcelowy. 
Wezwanym dowódcom batalio-
nów szef sztabu dywizji mjr Tade-
usz Sztumberk-Rychter „Żegota” 
przedstawił żądanie dowództwa 
sowieckiego i polecił oddziałom 
złożenie broni z zachowaniem 
porządku i dyscypliny. Po latach 
mjr „Żegota” napisał w swoich 
wspomnieniach: „(…) Nikt z nas, 
dowódców, nie mógł i nie chciał 
wziąć odpowiedzialności za ewen-
tualne rozpętanie konfliktu. Histo-
ria nas za to osądzi”.[3]

Przy drodze w Skrobowie na nie-
wielkim placu oddziały 27. WDP 
AK złożyły broń. Polowa radio-
stacja dywizji otwartym tekstem 
nadała do Londynu ostatnią depe-
szę następującej treści: „Sowieci 
nas rozbrajają 27 d.p.”[4] Po złoże-
niu broni oddziały zatrzymały się 
na noc w pobliskim lesie. Głęboko 
przeżywaliśmy gorycz rozbroje-
nia. Nie mogliśmy zrozumieć, jak 

to się stało i dlaczego. Nasuwa-
ły się natrętne pytania: jak to jest 
możliwe, aby we własnym kraju, 
na polskiej ziemi, obca armia, a 
przy tym uważana za sojusznika 
w walce z hitlerowską III Rzeszą, 
mogła rozbroić polskie oddziały 
walczące przeciw okupantowi. Na 
nic zdały się argumenty, że na Wo-
łyniu uczestniczyliśmy przecież w 
licznych wspólnych bojach prze-
ciwko Niemcom i UPA, w tym w 
operacji kowelskiej Armii Czer-
wonej. Odebrano nam broń, którą 
zdobywaliśmy w walce z wro-
giem, uniemożliwiając dalszą wal-
kę o wyzwolenie Ojczyzny, kiedy 
zwycięstwo było już tak blisko.

W przydrożnym lesie, tam gdzie 
nas zatrzymano, przetrwaliśmy do 
rana, rozmyślając o tym co się sta-
ło, i o dalszym naszym losie. Roz-
ważaliśmy różne warianty dzia-
łania, ale czekaliśmy na decyzje 
naszych dowódców. Z nastaniem 
świtu okazało się, że nie ma już 
stanowisk kaemów, czołgów ani 
sowieckich oddziałów, które nas 
poprzedniego dnia otaczały. Ufor-
mowana kolumna naszych oddzia-
łów wolno ruszyła w kierunku 
Łuszczowa. Na skraju lasów ko-
złowieckich dowództwo dywizji 
zatrzymało kolumnę i zdecydowa-
ło zwolnić żołnierzy z przysięgi, 
dając im wolną rękę decydowania 
o sobie. Przed frontem oddziałów 
odczytano rozkazy pożegnalne, w 
których dowódcy podziękowali 
za wykazany patriotyzm i wspól-
ną walkę. Wyrażono jednocześnie 
wiarę w spotkanie w szeregach 
Wojska Polskiego i kontynuowa-
nie walki. Oto treść jednego z 
nielicznych dokumentów zacho-

wanych w aktach archiwalnych 
27. WDP AK – „Rozkaz dzienny 
nr 17 dowódcy 1. Kompanii I/43 
pp ppor. Ryszarda Markiewicza 
„Mohorta”, z dnia 26 lipca 1944 
roku: „Dnia 25 VII 44 o godz. 
24.00 zostaliśmy w podstępny 
sposób otoczeni i rozbrojeni. To, 
co ukochaliśmy ponad wszystko, 
to co opłaciliśmy krwią naszych 
braci – broń naszą musieliśmy 
bez walki z uciekającym wrogiem 
rzucić na ziemię. Żołnierze, idzie-
my do swych domów. Wiem, że 
większość z Was nie ma własnych 
domów, ani rodziny. Pamiętajcie 
o tym, że każda rodzina i strzecha 
polska będzie dla Was rodziną i 
własnym domem. Wiem, że czeka 
Was poniewierka, głód i bezdom-
ność. Nie rozpaczajcie! Ta moc, 
którą zdobyliście w ciągu naszych 
walk starczy Wam na przetrwanie. 
Wierzę głęboko, że spotkamy się 
w szeregach Wojska Polskiego. 
Wierzę, że jeszcze pójdziemy do 
walki! Żołnierze, pamiętajcie o 
tym. Pamiętajcie o swych dowód-
cach, którzy Was wiedli do walki, 
którzy z Wami wspólnie cierpieli 
w czasie klęsk i radowali się po 
zwycięstwach. Czołem chłopcy! 
Do zobaczenia. D-ca kompanii 
Mohort ppor.”[5]

Po odczytaniu rozkazów dowódcy 
pododdziałów wydali rozkaz ro-
zejścia się. Nadszedł czas rozsta-
nia. Tworzyły się grupki kolegów, 
udających się w jednym kierun-
ku, i powoli nas ubywało. Część 
kolegów kierowała się na Wołyń 
do swoich stron, i też namawiano 
mnie, aby iść z nimi. Ale nie mia-
łem tam poco wracać, wiedziałem 
bowiem, że rodzice wyjechali z 

/ 27 WDP AK przed rozbrojeniem na Lubelszczyźnie
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Wołynia i są w Warszawie. Nie-
zdecydowany dokąd się udać, do-
łączyłem do jednej z grup i wkrót-
ce doszliśmy do wsi Annobór. Po 
posiłku jakim poczęstowali nas 
mieszkańcy, rozeszliśmy się. Nie 
mając żadnego konkretnego planu, 
ruszyłem samotnie w dalszą drogę 
i w pobliskiej wsi Majdan Kozło-
wiecki zatrzymałem się u jednego 
gospodarza. Był to czas żniw, po-
trzebne były ręce do pracy. Gospo-
darz zaproponował mi pracę przy 
żniwach w zamian za utrzymanie. 
Wyraziłem zgodę i jeszcze w tym 
samym dniu udaliśmy się na pole. 
Kosiłem żyto kosą. Następnego 
dnia z kosą na ramieniu szliśmy z 
gospodarzem znów na pole. Wtem 
na jadącej drogą furmance zoba-
czyłem dwóch moich kolegów. Za-
pytałem: „dokąd jedziecie?” Od-
powiedzieli: „do Lublina – chodź, 
jedź z nami”. Decyzja moja była 
błyskawiczna. Położyłem kosę na 
ziemię obok zaskoczonego gospo-
darza, pięknie mu podziękowałem 
i, tak jak stałem, dołączyłem do 
kolegów. W ten sposób rozpoczął 
się nowy rozdział w moim życiu. 

A Wołyń, moja umiłowana mała 
Ojczyzna, pozostała daleko – za 
Bugiem.

W tym miejscu pragnę wyjaśnić, 
skąd wiedziałem, że rodziców już 
nie ma na Wołyniu. Stało się to 
w dość niezwykłych okoliczno-
ściach. 12 lipca 1943 r. opuścili-
śmy dom rodzinny w Iwaniczach, 
pozostawiając wszystko na łasce 
losu, i ratując się przed rzeziami 
nacjonalistów ukraińskich schro-
niliśmy się we Włodzimierzu Wo-
łyńskim. Na polecenie władz kon-
spiracyjnych 14 grudnia 1944 r. 
rozstałem się z rodzicami i wkrót-
ce znalazłem się w szeregach 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK. Rodzice wraz z moją siostrą, 
uchodząc przed zbliżającym się 
frontem wschodnim, na wiosnę 
1944 r. wyjechali z Włodzimie-
rza do brata ojca Ludwika Filara, 
który mieszkał w Warszawie na 
ul. Krzyżanowskiego 48. Od czasu 
mojego wyjazdu z Włodzimierza 
moje kontakty z rodziną urwa-
ły się. Rodzice wiedzieli o mnie 
tylko to, że jestem w partyzantce, 

ja zaś nie wiedziałem o ich wy-
jeździe do Warszawy. W czerwcu 
1944 r. oddziały naszej dywizji, 
po wyczerpujących walkach na 
Wołyniu, przeszły na Lubelszczy-
znę i ześrodkowały się w rejonie 
na południu lasów Parczewskich, 
gdzie zatrzymały się na dłuższy 
postój. Moja kompania stacjono-
wała we wsi Maśluchy, w której 
zaprzyjaźniłem się z jednym z 
gospodarzy (nazwiska nie pamię-
tam). Często rozmawialiśmy o 
różnych sprawach, także o Woły-
niu i mojej rodzinie. Pewnego dnia 
wspomniałem o stryjku Ludwiku 
w Warszawie, którego chciałbym 
powiadomić, że żyję. Jego adres 
warszawski pamiętałem. Ale w 
rejonie stacjonowania naszych od-
działów nie funkcjonowała pocz-
ta. Gospodarz podchwycił moją 
myśl i zaproponował mi w tym 
swoją pomoc. Otóż, w niedalekiej 
wsi mieszkała jego siostra, i tam 
poczta dochodziła. Ustaliliśmy, że 
miałem tylko napisać list do stryj-
ka, on go zawiezie do siostry, któ-
ra pod swoim adresem zwrotnym 
wyśle list na adres warszawski. 

Tak też uczyniłem. W krótkich 
słowach powiadomiłem, że jestem 
cały i zdrowy, prosiłem również o 
ewentualne powiadomienie o tym 
moich rodziców, gdyż nie wiem 
co się z nimi dzieje. Można sobie 
wyobrazić moje zaskoczenie, a 
jednocześnie wielką radość, kiedy 
po upływie niecałych dwóch tygo-
dni siostra gospodarza przywiozła 
do Maśluch list z Warszawy (na jej 
adres), a w nim odpowiedź … pi-
saną ręką mego ojca. W ten sposób 
rodzice dowiedzieli się, że żyję, a 
ja wiedziałem, że rodzice z siostrą 
opuścili Wołyń i są w Warszawie. 
Do dziś jestem wdzięczny gospo-
darzowi z Maśluch i jego siostrze 
za zorganizowanie i umożliwienie 
tak ważnego wówczas kontaktu 
z rodziną, co miało niewątpliwie 
wpływ na dalsze losy naszej ro-
dziny. 

[1] CAMO FR, zesp. 233, inw. 
2374, vol. 22, s. 112-118.

[2] Rozkaz rozbrojenia 27. WDP 
AK wydała Rada Wojenna 8 gwar-

dyjskiej armii. 

[3] T. Sztumberk-Rychter, Artyle-
rzysta piechurem, Warszawa 1966, 
s. 297.

[4] Depesza dowódcy 27 WDP AK 
płk. Jana Kotowicza „Twardego” 
do Centrali nadana 25 lipca 1944 
r. o godz.    23.45: „Nr 00 Expres, 
Depesza z dn. 25.VII. Sowieci nas 
rozbrajają-27d.p.” (AAN 203/I-
10).

   Także: Depesza alarmowa szefa 
VI Oddziału płk. Mariana Utnika 
do dowódcy AK z dnia 26 lipca 
1944 r.: „Przyjęliśmy dnia 25 VII 
godz. 23.45 telegram z Wandy 33 
tekstem otwartym: „Sowieci nas  
rozbrajają 27 d.p.” (Armia Krajo-
wa w dokumentach 1939-1945, t. 
III, Londyn 1976, dokument 682, 
s. 575).  

[5] Archiwum 27.WDP AK, doku-
ment nr 105, s. 331.

Powiat oszmiański za czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów był największym z powiatów 
w województwie wileńskim. To 
właśnie na jego terenie – w Kre-
wie – zawarto układ, który dał po-
czątek 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 przed-
wojenną historyczną „Oszmiańsz-
czyzną”. Niekiedy będą to wątki 
nieznane, innym razem odświe-
żone, ale wzbogacone o nowe 
materiały z archiwów lub zbiorów 
prywatnych. Znaczna ich część 
nigdy nie była publikowana. Ko-
lejne artykuły pojawiać się będą w 
dwumiesięcznych odstępach.
Historia rodziny Władysława i 
Amelii Oświecimskich wplata 
się w niezwykle burzliwy okres 
dziejów. Rewolucja październi-
kowa, odzyskanie przez Polskę 
niepodległości i wojna polsko-
-bolszewicka to wydarzenia, 
w których rodzina ta czynnie 
uczestniczy i które osobiście ją 
dotykają. Okres II RP to czas 
edukacji i pracy twórczej córek 
oraz ich rodzin. To w Ukropisz-
kach Antoni Gołubiew rozpo-
czyna pracę nad dziełem swo-
jego życia Bolesław Chrobry, a 
sprawy społeczne budzą żywe 
zainteresowanie całej rodziny. 
Nadchodzi jednak kolejny ka-
taklizm i zadaje ciężkie rany 
zarówno Polsce, jak i Oświecim-
skim. Zięć Leonard ginie w Ka-
tyniu, córka Helena z rodziną 

zostaje wywieziona do Kazach-
stanu, pomimo tego „Marytka” 
bierze udział w tajnym naucza-
niu, cały dwór zaś w działaniach 
konspiracyjnych. Oto historia 
Oświecimskich z Ukropiszek w 
gminie Polany.

Materiały do opisania losów tej 
zasłużonej rodziny otrzymałem 
przede wszystkim od córki Jan-
ki Oświecimskiej i Antoniego 
Gołubiewa – Pani Marii Łotysz. 
Wielokrotnie spotykaliśmy się 
w ich warszawskim mieszkaniu. 
Rozmawialiśmy o Oszmianie i 
naszych rodzinach. Otrzymałem 
wspaniałe zdjęcia, które najpierw 
zamieściłem w swojej książce 
Kiejdowie. Losy rodzinne na Zie-
mi Oszmiańskiej, a następnie roz-
począłem przygotowania do opra-
cowania losów wybranych rodzin 
powiatu oszmiańskiego. Rozma-
wiając o Oświecimskich, Gołu-
biewach, Bukowskich, Pani Ma-
ria przeglądała rodzinne albumy, 
przedstawiała i barwnie opisywała 
losy przodków. Sekundował w 
tym i śpieszył z pomocą, niemniej 
zorientowany w koligacjach fami-
lijnych, Andrzej Łotysz. Oprócz 
wiedzy Państwa Łotyszów nie-
zwykle ważne były wspomnie-
nia Marii Oświecimskiej, zwanej 
„Marytką”, oraz Janiny Gołubie-
wowej. 

Dokumentem porządkującym po-
wiązania Oświecimskich jest ich 
wywód rodzinny, sporządzony 
przez braci Mirosława i Zygmun-
ta Nowosielskich na podstawie 
wiadomości pozyskanych m.in. z 
archiwów wileńskich. Zawiera nie 
tylko dane urodzin i śmierci, ale 
nawet posiadane majątki i miejsca 
pochówku.

Władysław Oświecimski, syn Jó-
zefa i Zuzanny Juchniewiczów, 
urodził się w 1863 roku. Ma-
ria Łotyszowa wspominała, iż 
Oświecimscy po powstaniu stycz-
niowym dzierżawili majątki na 
terenie powiatu oszmiańskiego. 
Władysław ożenił się z Amelią 
Bukowską urodzoną w 1880 roku. 
Na początku XX wieku mieszkali 
w Oszmianie, gdzie Władysław 
Oświecimski postawił dwa domy. 
Miał firmę budowlaną.

Z ich małżeństwa na świat przy-
szło dziewięcioro dzieci. Niestety, 
piątka zmarła w dzieciństwie: Ja-
dwiga, Anna, Stanisław, Jan oraz 
kolejny Jan. Przeżyły cztery córki: 
Helena (1904), Irena (1905), Jan-
ka (1906) i Maria – wspomniana 
„Marytka” urodzona 21 listopada 
1922 roku.

Za chlebem pod Charkowem i 
ucieczka Morzem Czarnym 

Przed I wojną światową Włady-
sław Oświecimski otrzymał pro-
pozycję pracy na Ukrainie. Przyjął 
ją i prowadził budowę dla firmy 
Ernesta Solwaya, która zajmo-
wała się produkcją sody. Praca 
była dobrze płatna. Za zarobione 
pieniądze kupił ziemię oraz dom 
z zabudowaniami we wsi Trzecia 
Rota. Ściągnął do siebie małżonkę 
z córkami, a do pracy także kilka 
osób ze swojej rodziny. 

Dziewczęta uczyły się w domu, 
natomiast do Charkowa wyjeżdża-
ły zdawać egzaminy. Tam ojciec 
znalazł im nauczycielkę. Niestety 
ich szczęśliwe życie zniszczyła re-
wolucja bolszewicka. Władysław 
Oświecimski został zatrzyma-
ny i według relacji Marii Łotysz 

dziadkowi groziła śmierć. Nie do 
końca wiadomo, w jakich okolicz-
nościach został uwolniony. Praw-
dopodobnie zabiegi żony Amelii 
lub wstawiennictwo robotników, 
którymi zarządzał na budowie, 

okazały się skuteczne. 

Po uwolnieniu Władysława ro-
dzina podjęła decyzję o natych-
miastowym wyjeździe. Zgroma-
dzony majątek w złocie ojciec 

OŚWIECIMSCY 
Z UKROPISZEK 
Tomasz Kiejdo 

/ Janka, Irka i Hela Óswiecimskie. Zdjęcie wykonane przed I wojną światową na Ukra-
inie. fot. zbiory Haliny i Witolda Bobrowskich
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pozaszywał w paskach swoich 
córek. Wyjechali do Odessy, by 
stamtąd Morzem Czarnym przez 
Konstancę w Rumunii, a następ-
nie Stanisławów i Warszawę do-
trzeć do Oszmiany. Obawiali się, 
że pozostawiając cenny kruszec 
przy sobie, mogą sprowadzić na 
rodzinę nieszczęście, dlatego w 
Odessie całe złoto wymienili na 
ruble carskie. Pieniądze w nie-
długim czasie utraciły wartość. 
Bolszewicy przejęli władzę w 
Rosji. Oświecimscy wrócili więc 
w rodzinne strony. Uratowali ży-
cie, lecz pracę kilku lat zniszczy-
ła rewolucja.

Majątek Ukropiszki za futro z 
tchórzy

Władysław Oświecimski zawsze 
chciał mieć ziemię. Początkowo 
wydzierżawił grunty w Ukro-
piszkach, następnie pojawiła się 
możliwość ich kupna. Dotych-
czasowi właściciele dokonali 
jego parcelacji. Władysław razem 
z Ważyńskimi rozpoczęli rozmo-
wy o transakcji. Miał prawo pier-
wokupu. Córki bardzo nalegały, 
aby nabył ziemię z dworem, ten 
jednak – mając w pamięci hi-
storię na Ukrainie – obawiał się 
powtórki wydarzeń. Ostatecznie 
nabył same grunty. Pozostałe 
części kupili Bukowscy: Otton 
(część z dworem) i Władysław. 
Transakcja doszła do skutku oko-
ło 1925 roku. Maria Łotyszowa 
i Antoni Gołubiew (w Kazimie-
rzówce – przypis T.K.) wspomi-
nali, że Władysław Oświecimski 
nabył włości za weksle, pożycz-
kę i „za porządne jeszcze futro z 
tchórzy”. Ze wspomnianymi, sła-
bo żyrowanymi, wekslami mieli 
później niemało kłopotów.

Nabyte dobra pozbawione były 
budynków mieszkalnych i go-
spodarczych. Należało więc 
wszystko postawić. Wzniesiono 

najpierw nowy dom, a następnie 
drewnianą stodołę z murowany-
mi słupami. Obora i stajnia były 
w kolejnym, podłużnym, nowym 
budynku. Postawiono także dre-
wutnię oraz wykopano studnię. 
Przed domem znajdował się 
ogród.

Życie toczyło się zwykłym try-
bem. Trzy starsze córki kontynu-
owały edukację i w latach dwu-
dziestych ukończyły gimnazjum 
oszmiańskie. Najmłodsza Maria 
uczęszczała do szkoły powszech-
nej w Oszmianie. Janka w 1926 
roku rozpoczęła studia na Uni-
wersytecie Stefana Batorego w 
Wilnie. Wybrała Wydział Sztuk 
Pięknych. W roku 1928 najstar-
sza córka Helena wzięła ślub z 
komisarzem ziemskim starostwa 
powiatowego w Oszmianie Bro-
nisławem Kononowiczem. Z ko-

lei w roku 1933 Janka wyszła za 
mąż za pisarza Antoniego Gołu-
biewa.

Dwa lata po ślubie Janki i Anto-
niego zmarł Władysław Oświe-
cimski. Rodzina pochowała go 
na cmentarzu w Oszmianie. Go-
spodarką musiały zająć się pa-
nie. Maria Oświecimska w roku 
śmierci ojca zdała egzamin i zo-
stała przyjęta do pierwszej klasy 
Gimnazjum im. Jana Śniadeckie-
go w Oszmianie. Po dwóch latach 
rodzina przeniosła ją do trzeciej 
klasy żeńskiego Gimnazjum im. 
ks. Adama Jerzego Czartoryskie-
go w Wilnie. Zamieszkała wów-
czas u Gołubiewów. W czerwcu 
1939 roku została przyjęta do 
Liceum im. ks. Adama Jerzego 
Czartoryskiego.

Irka tymczasem pracowała jako 

nauczycielka w wiejskich szko-
łach. Nauczała m.in. w pobli-
skim Ukropiszkom Tołminowie, 
gdzie udało jej się zainicjować i 
ukończyć budowę szkoły. Cały 
teren wraz z ogrodem szkolnym 
obejmował około dwa hektary. 
Według Marii Oświecimskiej 
„Marytki” niewielką dotację na 
inwestycję przeznaczyła gmina 
Polany. Poświęcenie placów-
ki oraz jej otwarcie nastąpiło w 
1938 roku. W tym samym roku 
wzięła ślub z lekarzem Leonar-
dem Steckim, po którym wyje-
chali do Dąbrowicy w powiecie 
sarneńskim, gdzie Stecki kiero-
wał szpitalem rejonowym. 

Ppor. rezerwy Leonard Stecki 
– lekarz, ofiara zbrodni katyń-
skiej

Leonard Stecki urodził się 30 
kwietnia 1907 roku w Łunińcu 
(w II RP województwo poleskie). 
Był synem Jana i Marii z Trub-
ków. Do piątej klasy Gimnazjum 
im. Tadeusza Rejtana w Barano-
wiczach został przyjęty na pod-
stawie egzaminu w roku 1923. 
W okresie nauki gimnazjalnej 
mieszkał w miasteczku Moło-
czadź, skąd dojeżdżał koleją do 
Baranowicz. Egzamin dojrzało-
ści złożył 28 maja 1927 roku. W 
latach 1927-1933 studiował na 
Wydziale Lekarskim Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie. 
20 września 1933 roku rozpoczął 
kurs w Szkole Podchorążych Re-
zerwy Sanitarnych w Warszawie. 
Ukończył go 15 marca 1934 roku 
z wynikiem bardzo dobrym. Uzy-
skał lokatę 58/95. 

16 września 1934 roku został 
przeniesiony do rezerwy. Dyplom 
lekarski uzyskał 30 października 
1934 roku. Stopień podporuczni-
ka rezerwy otrzymał 1 stycznia 
1935 roku i przydzielony został 
do kadry zapasowej dziewiątego 
szpitala okręgowego. 

Od 13 listopada do 8 grudnia 
1936 roku odbywał czterotygo-
dniowe ćwiczenia wojsk rezerwy 
jako lekarz w Szóstym Batalionie 
Saperów w Brześciu nad Bu-
giem. Przez dowódcę tej jednost-
ki – podpułkownika Emila Stru-
mińskiego – opiniowany został 
jako „obowiązkowy i zdyscy-
plinowany lekarz”. Z kolei od 1 
do 27 lipca 1938 roku ćwiczenia 
odbył w Trzecim Dywizjonie Ar-
tylerii Konnej, który stacjonował 
w Podbrodziu. Tu również opi-
niowany był pozytywnie przez 
dowódcę dywizjonu majora Hen-
ryka Bełdyckiego jako opanowa-
ny, zrównoważony i pracowity. 
Według niego Stecki nadawał się 
na lekarza oddziałowego zarów-
no w okresie pokoju, jak i wojny. 

Przypuszczalnie od 1937 lub 
pierwszej połowy 1938 roku roz-
począł pracę w Dąbrowicy. Steccy 
mieszkali w niej do sierpnia 1939 
roku, wówczas Leonard – jako 
oficer rezerwy – został wezwany 
na ćwiczenia. Brał udział w woj-
nie obronnej 1939 roku. Wzięty 
do niewoli przez Sowietów zna-
lazł się w Kozielsku. Żona Irena 
po wybuchu wojny (w zaawanso-
wanej już ciąży) przedostała się 
do Wilna, a następnie wynajętą 
furmanką do Oszmiany, gdzie za-
mieszkała u Kononowiczów. 30 
grudnia 1939 roku urodziła córkę 
Jadwigę, której Leonard nigdy 
nie zobaczył. Irena, według Ma-
rii Łotyszowej, otrzymała jakieś 
listy od męża z Kozielska. Le-
onard Stecki w kwietniu 1940 
roku został zamordowany przez 
Sowietów strzałem w tył głowy. 
Lista wywozowa – L.W. 052/2 
27 IV 1940. Pochowany jest na 
cmentarzu w Katyniu.

Wojenne dzieje kobiet 
Po wybuchu wojny Maria Oświe-
cimska „Marytka” nie wyjechała 
do Wilna. Powróciła do nauki w 
Gimnazjum im. Jana Śniadec-
kiego w Oszmianie. Mieszkała 

/ Maria Oświecimska „Marytka”, Oszmiana połowa lat 20., fot. zbiory Haliny i Witolda 
Bobrowskich

/ Zdjęcie ślubne Janiny i Antoniego Gołubiewów. Siedzą od lewej: rodzice Janiny Władysław Oświecimski i Amelia z Bukowskich 
Oświecimska, następnie nowożeńcy Janina i Antoni Gołubiewowie, po prawej stronie rodzice Antoniego Antonina z Wiszniewskich 
Gołubiew i Mikołaj Gołubiew. Z przodu przed Janką jej siostra Maria. Stoją od lewej: Wojciech Dąbrowski (świadek na ślubie), Jadwiga 
Wiszniewska (ciotka Antoniego), Irena z Oświecimskich Stecka (druga siostra Janki), Jan Rutski (drugi świadek), Helena z Oświecim-

skich Kononowicz (trzecia siostra Janki) oraz ks. Henryk Hlebowicz. Oszmiana, 3 lipca 1933 r., 
fot. zbiory Marii Łotysz

//  Zdjęcie ślubne Ireny z Oświecimskich i Leonarda  Steckiego. Oszmiana 1938 r., fot. 
zbiory Marii Łotysz
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jednocześnie z matką Amelią 
w Ukropiszkach. Dojechała do 
nich także Janka Gołubiewo-
wa. Wkroczenie Sowietów do 
Oszmiany nastąpiło 18 września 
1939 roku. Już pierwszej nocy 
dotarli do gospodarstwa Oświe-
cimskich, gdzie zniszczyli m.in. 
pasiekę. 

Nauka w szkole stawała się coraz 
trudniejsza. Maria – nagabywana 
przez politruka – zdecydowała, 
że takiej edukacji nie może kon-
tynuować i uzyskała zwolnienie 
lekarskie jako osoba chora na 
gruźlicę.

Sowieci organizowali swoje „po-
rządki”, tworzyli sielsowiety. 
Majątek Ukropiszki podlegał ich 
pieczy. Amelii Oświecimskiej 
wydzielono pokój w jej własnym 
domu i nieco niezbędnych sprzę-
tów gospodarczych. W czasie 
gdy pracownicy sielsowietu Toł-
minowo młócili zboże, Amelia 
chodziła do stodoły, aby w kie-
szeniach fartucha podebrać nieco 
własnego ziarna. Janka tymcza-
sem wyjechała do Oszmiany. 

Gdy rozpoczęły się wywózki, 
a Helenę Kononowicz z synem 
Mirosławem wysiedlono do Ka-
zachstanu, pozostałe ukropiskie 
kobiety postanowiły uciekać z 
Oszmiańszczyzny okupowanej 
przez Sowietów. Pozostała tyl-
ko Irena Stecka z maleńką córką 
Jadwigą. Amelia i Maria Oświe-
cimskie oraz Janka Gołubiewo-
wa z dwójką dzieci przekroczy-
ły granicę sowiecko-litewską i 
dotarły do Wilna. Początkowo 
zatrzymały się u teściów Jan-
ki. Po wyrobieniu dokumentów 
wyjechały na wieś do Kun, kilka 
kilometrów od Turgiel. Tam do 
rodziny przyjechał Antoni Gołu-
biew.

W czerwcu 1940 roku Litwa zo-
stała wcielona do ZSRR. Jesienią 
1940 roku rodzina przeniosła się 
do Kolonii Wileńskiej, w której 
doczekali wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej. 

W roku 1941 Maria Oświecim-
ska brała udział w rekolekcjach 
wielkopostnych prowadzonych 
przez wyniesionego na ołtarze w 
1999 roku bł. ks. Henryka Hle-
bowicza. Później uczestniczyła 
jeszcze wielokrotnie w wykła-
dach i naukach wygłaszanych 
przez tego znakomitego kapłana. 
Po wybuchu wojny niemiecko-
-sowieckiej razem z matką po-
wróciły do swojego zdewastowa-
nego majątku w Ukropiszkach, 
który w październiku 1941 roku 
odwiedził wspomniany kapłan. 
Dzięki jego wstawiennictwu i na-
pisanym listom, m.in. do Janiny 
Bohdanowiczówny, Maria po-
nownie podjęła naukę w Wilnie. 
Tym razem w ramach tajnego 
nauczania w tzw. ośrodku Janiny 
Bohdanowiczówny. Ksiądz Hle-
bowicz tymczasem 9 listopada 
1941 roku, w lesie pod Boryso-
wem, został rozstrzelany przez 
białoruską policję, współpracują-
cą z Niemcami.

Maria Oświecimska w lipcu 1942 
roku złożyła egzaminy końcowe i 
uzyskała świadectwo dojrzałości. 
Jednym z jej egzaminatorów był 
Lech Beynar, szerzej znany pod 
pseudonimem Pawła Jasienicy, u 
którego zdała historię. Po matu-
rze powróciła do rodzinnej miej-
scowości.

Gniazdo rodzinne Oświecim-
skich, poszerzone ponownie o ro-
dzinę Gołubiewów, włączyło się 
również w działalność niepod-
ległościową. Oszmiańszczyzna 
i jej mieszkańcy walczyli z nie-

mieckim okupantem, podobnie 
folwark Ukropiszki, który gościł 
agentów wywiadu polskiej kon-
spiracji. Często nocowali oni na 
jego terenie, ale – jak wspomina-
ła Maria Łotyszowa – głównie w 
zabudowaniach gospodarskich. 
Był to dobry punkt przelotowy na 
trasie Wilno – Oszmiana – Mo-
łodeczno. We dworze przecho-
wywano broń i amunicję. Kiedy 
oddziały partyzanckie wyszły w 
pole, z majątku pobierały także 
żywność. 

Wiktor Snastin w Inspektoracie 
F podaje, że w maju 1943 roku 
Maria Oświecimska została za-
przysiężona jako łączniczka AK 
i przybrała pseudonim „Bez”. 
Podlegała Helenie Łokuciew-
skiej. Pokonywała duże odległo-
ści. Docierała do Chorążyszek, 
Bołtupia, Debieś i Graużyszek. 
Bywała w Rojstach i Taborysz-
kach. Po ponownym wkroczeniu 
Sowietów i akcji „Ostra Brama” 
w lipcu 1944 roku bywała rów-
nież w Wilnie, przywożąc ran-
nym żołnierzom AK żywność 
oraz dokumenty, które umożli-
wiały im poruszanie się po tere-
nie oraz wyjazd do PRL-u.

W Krakowie

Kiedy stało się jasne, że obecność 
Sowietów na Oszmiańszczyźnie 
nie jest chwilowa, a pozostanie 
może grozić poważnymi konse-
kwencjami, rodzina zdecydowała 
o opuszczeniu rodzinnego domu. 
Gołubiewowie wyjechali jednym 
z pierwszych transportów, odcho-
dzących z Gudogaj. Panie Oświe-
cimskie musiały jednak pozostać 
w Ukropiszkach kilka miesięcy 
dłużej. Sowieci wymagali przed 
wyjazdem wykonania zasiewów. 
Amelia i Maria Oświecimskie 
oraz Irena Stecka z córką opuści-
ły rodzinne strony późną jesienią 
1945 roku. Po kilku tygodniach 
dojechały do Łodzi, gdzie prze-
bywali Gołubiewowie, a w 1946 
roku powrócili z zesłania w Ka-
zachstanie także Kononowicze.

W 1946 roku Oświecimskie: 
matka i córka, oraz Irena Stecka 
z Jadwigą zamieszkały razem w 
Krakowie. W Krakowie też osie-
dlili się Gołubiewowie. Amelia 
zmarła w 1952 roku, Irka zaś w 
1975 roku. 

Maria tymczasem podjęła studia 
na Wydziale Rolniczym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. W 1950 
roku otrzymała tytuł inżyniera i 
magistra nauk agrotechnicznych 
ze specjalizacją ogrodniczą w 
zakresie uprawy roślin leczni-
czych. Przez 30 lat pracowała 
na Wydziale Farmaceutycznym 
Akademii Medycznej w Krako-
wie, najpierw w Pracowni Upra-
wy Roślin Leczniczych, a po jego 
likwidacji od 1953 roku w Kate-
drze Farmakognozji. W 1959 
roku otrzymała stopień doktora 
nauk rolniczo-leśnych na Wy-
dziale Rolnym Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Krakowie. 
W 1966 roku Rada Wydziału Far-
maceutycznego Akademii Me-
dycznej w Krakowie nadała jej 
stopień docenta nauk farmaceu-
tycznych w zakresie farmakogno-
zji. Opublikowała kilkadziesiąt 
prac naukowych, obejmujących 
badania nad wybranymi gatunka-

mi roślin leczniczych, oraz kilka-
dziesiąt prac eksperymentalnych. 
Prowadziła wykłady i zajęcia 
praktyczne z zakresu farmako-
gnozji dla studentów farmacji 
oraz Wydziału Ogrodniczego 
Akademii Rolniczej. Sprawowa-
ła opiekę nad kilkudziesięcioma 
pracami magisterskimi. Za swoją 
działalność dydaktyczną została 
odznaczona Złotym Krzyżem Za-
sługi oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 
Niezwykle istotne były dla niej 
sprawy Ojczyzny, w tym spo-
łeczne. Angażowała się w two-
rzenie Klubu Inteligencji Kato-
lickiej w Krakowie. Brała udział 
w wyprawach turystycznych ze 
studentami, przyjaciółmi oraz 
współpracownikami, a częstym 
ich uczestnikiem bywał Karol 
Wojtyła. Znajomość z później-
szym Ojcem Świętym podtrzy-
mywano podczas wizyt papie-
skich w Polsce oraz wyjazdów z 
grupą przyjaciół do Rzymu. Nie 
założyła własnej rodziny, ale ak-
tywnie uczestniczyła w pomocy 
rodzinom sióstr. Niezwykle istot-
na była dla „Marytki” pamięć o 
czasach dzieciństwa, Wileńsz-
czyźnie, edukacji i ruchu opo-
ru. Jej wspomnienia ukazały się 
m.in. w książkach Inspektorat 
F Wiktora Snastina, Wilno jako 
ognisko oświaty w latach próby 
(1939–1945) Elżbiety Feliksiak 
i Marty Skorko-Barańskiej oraz 
czasopiśmie Ziemia Oszmiańska. 

Odeszła 6 listopada 1999 roku. 
Amelia i Maria Oświecimskie, 
Irena Stecka oraz jej córka Ja-
dwiga (zmarła w 2000 roku) spo-
czywają na krakowskim Cmenta-
rzu Salwatorskim.
Autor tekstu wyraża wdzięcz-
ność za pomoc przy powstawaniu 

artykułu rodzinie Władysława i 
Amelii Oświecimskich: Marii i 
Andrzejowi Łotyszom, Janowi 
Kononowiczowi oraz Hannie 
Wawrzon, Halinie i Witoldowi 
Bobrowskim oraz Mirosławowi i 
Zygmuntowi Nowosielskim. 
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nych i Odznaczeniowych  
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/ Odpis dyplomu lekarskiego Leonarda Steckiego, zbiory Centralne Archiwum Wojskowe
/ Przed budynkiem szkoły powszechnej w Oszmianie absolwentka tej placówki Maria 
Oświecimska (w środku). Z prawej strony jej matka Amelia z Bukowskich Oświecimska. 

Oszmiana połowa lat 30., fot. zbiory Haliny i Witolda Bobrowskich
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Kowpakowcy nazwani tak od 
nazwiska, Sidor Artiemiewicz 
Kowpak, dowódca oddziałów 
partyzanckich pochodzenia ukra-
ińskiego, generał major Armii 
Czerwonej.W lutym 1944roku na 
bazie jego oddziałów sformowano 

1 Ukraińską Dywizję Partyzanc-
ką, której nadano jego imię. Ta 
dowodzona przez Piotra Werszy-
horę jednostka przeprowadzała 
bojowe rajdy po terenach ówcze-
snej południowo wschodniej Pol-
ski. Oddziały Kowpaka walczyły 

zarówno przeciwko Niemcom, 
jak i UPA. Gen.Kowpak był bar-
dzo doświadczonym dowódcą, je-
żeli chodzi o walki partyzanckie, 
działał na tyłach armii niemiec-
kiej, a po wyzwoleniu brał udział 
w umacnianiu władzy sowieckiej. 
Nadszedł rok 1945,pomimo obec-
ności Sowietów, upowcy od cza-
su do czasu przychodzili do wsi, 
żądając żywności, od ojca przede 
wszystkim wódki. Pewnego razu 
zabrali dobrze wypasionego bu-
kata, oddając tylko skórę zwierzę-
cia. Pamiętam było to dokładnie 2 
lutego 1945 roku na święto Matki 
Boskiej Gromnicznej, wyważyli 
drzwi do naszego domu nikogo 
nie zastając. Znaleźli nas u cio-
ci Michalakowej, byliśmy sami, 
brat wcześniej został zabrany 
do wojska. Zaczęli nam grozić, 
rabując wszystko co tylko było 
w domu, zabierali kapy, obrusy, 
zdzierali koce z pozasłanianych 
na noc okien. Znaleźli na stole 
list pisany przez Ludwika Micha-
laka z frontu z okolic Warszawy. 
Odgrażali się, my go i tam znaj-
dziemy, wpadnie w nasze ręce. 
A ty kto? zapytali mnie. Leżałem 
obok na łóżku, miałem już wtedy 
14 lat, byłem wyrośnięty, więc 
wzięli mnie za dorosłego. Dla-
czego ty walczysz w lesie zamiast 
iść z nami, ile ty masz lat? 1931 
rocznik - odparłem. Pójdziesz z 
nami do hołowyj rady sprawdzi-
my faktycznie ile masz lat. Wie-
działem doskonale, że jak wyjdę 
z nimi ,będzie już po mnie. Oni 
już tak niejednego wyprowadzili i 
zaraz potem na dworze rozstrze-
lali. Mama zaczęła lamentować, 
modlić się, pod Twoją obronę 
uciekamy się Święta Boża Rodzi-
cielko, płacz. Idziemy - krzyknął 
i tym momencie cud, otworzył 
się ogień z karabinu maszynowe-
go. Ukraińcy wyskoczyli przed 
dom, popłoch, zbiórka oddziału, 
nadjeżdżał rosyjski patrol z po-
wiatu. Patrzymy, a ich wszędzie 
pełno, wychodzą od Brzezickich 
i Holickich. Banderowiec wraca 
do naszego domu, byłem pewien, 
że już po mnie. Wszedł na próg i 
wykrzyknął, w ciągu 24 godzin 
niech tu wasza stopa nie zostanie, 
bo jak zostaniecie, wystrzelamy 
jak psów. Zrozumiane? Krzyknął 
po polsku. Następnego dnia rano 
załadowaliśmy co się tylko dało 
na wóz, zaprzęgli kaukaskiego 
konika i razem z innymi uciekli-
śmy do miasteczka, do Probużnej. 
Ojca akurat nie było w domu, 
pracował na zmianie w gorzelni. 
Przyjeżdżamy do miasta, a tam 
furmanka koło furmanki, dziesiąt-
ki wozów z uciekinierami tak jak 
my z Kociubiniec, z Tłusteńkie-
go. Jednej nocy Ukraińcy zmusili 
do ucieczki setki ludzi. Nadszedł 
tato, pojechaliśmy do gorzelni. 
Naczelnikiem gorzelni był ruski, 
od razu kazał zajechać końmi do 
folwarku i tam je nakarmić. W 
gorzelni w Probużnej razem z ro-
dziną kuzyna Michała Michalaka 
byliśmy aż do końca maja. Aby 

darmo nie siedzieć, zostaliśmy 
wartownikami gorzelni. Każdą 
noc pilnowaliśmy terenu wokół 
firmy. Teren był dobrze zabezpie-
czony przed banderowcami wyso-
kim płotem i drutem kolczastym. 
Gorzelnia w tamtych czasach 
to przecież obiekt strategiczny. 
Przy końcu maja 1945 roku były 
w Probużnej zapisy na wyjazd na 
Ziemie Zachodnie. Nie do Polski 
jak mówią niektórzy, bo przecież 
w Polsce jeszcze byliśmy. Prawie 
wszyscy pisali się na wyjazd do 
województwa poznańskiego, a 
przywieźli nas do Mąkoszyc k. 
Brzegu. Zasada przy wyjeździe 
była taka, że jeżeli ktoś zabierał 
konia, nie mógł już zabrać krowy 
i na odwrót. Na początku czerw-
ca wyładowaliśmy się na stacji i 
stawili w Powiatowym Urzędzie 
Repatriacyjnym w Brzegu. Nasz 
transport miał osiąść w Czepielo-
wicach, Śmiechowicach lub Lu-
biczu. Razem z nami tym samym 
transportem przyjechali z Czer-
wonogrodu obecni mieszkańcy 
Śmiechowic. Pierwsze co zro-
biliśmy po przyjeździe, to posa-
dziliśmy ziemniaki, pora jeszcze 
była taka, że zdążyły do jesieni 
wyrosnąć. Niemiecki gospodarz 
wyorał nam ziemię i pokazał jak 
sadzi się ziemniaki za pługiem. 
U nas na wschodzie takiej meto-
dy nie stosowano, sadzono bo-
wiem tylko w rzędach. Zajęliśmy 
obecny dom, ale razem z nami 
zamieszkały jeszcze inne rodziny 
- Swereda, Michalakowie, Holic-
cy i Jurkowscy. Tato był jedynym 
starszym mężczyzną w licznej 
rodzinie, gdyż pozostali byli na 
wojnie. Jak zaczynali wracać z 
frontu, to zajmowali inne gospo-
darstwa i przechodzili na swoje. 
Pierwszy powrócił Swereda, po-
tem na swoje odeszli Jurkowscy, 
za nimi Holiccy. Zostaliśmy z 
Michalakami, niebawem wrócił 
Władek, Ludwik, Michał i Cze-
sław. Władek Michalak - rocznik 
1921 ukończył studia medyczne, 
ożenił się w woj. białostockim i 
tam nadal mieszka. Ludwik ra-
zem ojcem gospodarzyli na otrzy-
manej od państwa ziemi, Michał 

zmarł nagle. Najmłodszy Czesław 
uczył się w Seminarium Duchow-
nym, lecz tragicznie zmarł. Wojna 
zabrała mi dzieciństwo, do szko-
ły musiałem chodzić już tutaj w 
Czepielowicach, razem ze mną 
chodziło też wielu mieszkańców 
wsi. Kierownikiem szkoły Pod-
stawowej w Czepielowicach był 
wtedy pan Horbowy. Po ukoń-
czeniu siódmej klasy od razu zo-
stałem „na ochotnika” zabrany 
do SP (Służba Polsce). Razem 
z 3 tysiącami dziewcząt i chłop-
ców przez dwa miesiące w 1950 
roku odbudowywaliśmy port 
morski w Szczecinie. Niebawem 
w 1951roku dostałem powołanie 
do odbycia służby wojskowej. 
Ukończyłem szkołę podoficerską 
wojsk łączności w Szczecinku 
i zostałem pomocnikiem d - cy 
plutonu. W Brzegu na ulicy Ka-
miennej ukończyłem Zasadniczą 
Szkołę Zawodową na kierunku 
stolarskim. W 1956 roku ożeni-
łem się z kresowianką Heleną 
Ziemiańską, urodzoną w Kociu-
bińczykach Małych. Tuż przed 
moim weselem zmarł mój brat 
Tadeusz mając zaledwie 33 lata. 
To ten który mnie uczył w czasie 
wojny, będąc uczniem gimnazjum 
kupieckiego w Czortkowie. Tade-
usz przeszedł szlak bojowy z 1. 
Armią WP. Służył w 4 Pomorskiej 
Dywizji Piechoty im. Jana Kiliń-
skiego. Dywizja została sformo-
wana w rejonie Sum w 1944 roku 
przechodząc chrzest bojowy pod-
czas walk o Pragę, prawobrzeżną 
dzielnicę Warszawy. Przełamy-
wała Wał Pomorski, w okresie 
walk o Kołobrzeg jako pierwsza 
wyszła na plaże Bałtyku, w maju 
1945 roku nad Łabę. Najstarszą z 
naszego rodzeństwa była siostra 
Katarzyna urodzona w 1920 roku, 
zmarła jako dziecko na Kresach. 
Po ślubie pracowałem ze 3-4 lata 
w Gminnym Ośrodku Maszyno-
wym w Kościerzycach, potem w 
Państwowym Ośrodku Maszyno-
wym w Brzegu, któremu zakład 
w Kościerzycach podlegał. Ma-
jąc papiery stolarza - czeladnika 
ukończyłem w Biechowie kurs i 
zostałem nauczycielem zawodu 

Moje Kresy.  Czesław Włodarski  cz.3
Eugeniusz Szewczuk

/ Szczecinek 1952 r .Czesław Włodarski w Szkole Podoficerskiej Wojsk Łączności.

/ Czepielowice lipiec 1955r. z rodziną Michalaków
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/ Czepielowice 1960r. Włodarscy z rodzicami i córką Anną
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Miejscowość (wieś) Kołki po-
wstała w XVI wieku. Pierwsza 
wzmianka o miejscowości po-
chodzi z 1545 r. Leżała w grani-
cach województwa wołyńskiego 
Królestwa Polskiego.    Była 
własnością kolejno kilku wiel-
kich rodów arystokratycznych: 
Ostrogskich, Sanguszków, Lesz-
czyńskich, Radziwiłłów. W XVII 
wieku stał tam duży zamek spa-
lony w czasie powstania kozac-
kiego w 1649 roku. W XIX wie-
ku Kołki przeszły z rąk Radzi-
wiłłów do Kożuchowskich. 

Drewniany kościół pod wezwa-
niem Wniebowzięcia NMP zbudo-
wany został w 1664  roku przez 
Samuela Kazimierza Leszczyń-
skiego, oboźnego koronnego. Na 
skutek działań w czasie pierwszej 
wojny światowej, w 1916 roku ko-
ściół spłonął od ognia pocisków.  
Po odzyskaniu niepodległości 
przez II Rzeczypospolitą, miej-
scowość stała się siedzibą gminy 
Kołki należącej do powiatu łuc-
kiego  w województwie wołyń-
skim. W 1921 roku wybudowana 
została z bali sosnowych tymcza-
sowa, niewielka świątynia. Nieco 
później ówczesny proboszcz ks. 
Edward Zajaczkowski  ze środ-
ków uzyskanych ze sprzedaży 
gruntów parafialnych i z pomocą 
ofiarnych parafian, wystawił w la-
tach 1929-1930 nowy kościół 
drewniany, który dnia 16 lipca 
1930 roku konsekrował sufragan 
łucki biskup Stefan Walczykie-
wicz . W roku poprzedzającym 
wybuch drugiej wojny światowej 
parafia liczyła 3216 wiernych za-
mieszkałych w 45 miejscowo-

ściach. Ostatnim proboszczem w 
historii parafii kołkowskiej  był ks. 
Konrad Moszkowski , dziekan. 
Kołki leżały przy starym gościńcu 
z Pińska do Łucka. Przecina je 
rzeka Styr, na której istniała przed 
wojną duża przystań przesiadko-
wa dla pasażerów łodzi płynących 
z Pińska do Łucka. Ta przystań 
statków pasażerskich na Styrze 
sprzyjała rozwojowi miasteczka i 
organizowaniu tam w miesiącach 
letnich oraz jesiennych dużych 
jarmarków. Kołki słynęły wów-
czas z wyrobu koszy i mebli wikli-
nowych oraz sit do oczyszczania 
ziaren zbóż. Mieszkańcami Kołek 
byli Rusini (Ukraińcy), Polacy, 
Żydzi i znaczna liczba Rosjan, 
którzy nie wrócili do Rosji opano-
wanej przez bolszewików  two-
rząc  zamkniętą społeczność. Na-
tomiast między Polakami a Rusi-
nami trudno było znaleźć wyraźną 
granicę. Było  tu kilka rodzin 
ukraińskich  o polsko-brzmiących 
nazwiskach: Budecki, Miniewicz, 
Doboszyński, Śmiałowski i in., co 
może świadczyć o ich polskich 
korzeniach  jak również kilka ro-
dzin polskich o nazwiskach 
brzmiących z rusińska: Własiuk, 
Piwko (vel Pywko), Horbacz, 
Hulkiewicz, Iwanowski i in., co 
także może wskazywać na ich ru-
sińskich przodków. Bolesław 
Szpryngiel ( ur. 7 maja 1893 roku 
we wsi Komarów w gminie Kołki 
) wspomina: „Podobnie było w ro-
dzinie Apolinarego Saczkowskie-
go, byłego wójta gminy Kołki w 
latach dwudziestych XX wieku. Z 
pochodzenia Ukrainiec - Pulinar 
Saczko, po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości po I wojnie 
światowej, zmienił swoje imię i 
nazwisko na Apolinary Saczkow-
ski. Jako obywatel polski odbywał 
obowiązkową służbę wojskową w 
Wojsku Polskim. Tu skończył szko-
łę podoficerską i przez pewien 
czas pozostawał w wojsku jako 
nadterminowy. Zwolniony z woj-
ska wrócił do Kołek skąd pocho-
dził i tu nawet przez jedną kaden-
cję pełnił funkcję wójta w Urzę-
dzie Gminy Kołki. Ożenił się z 
Polką i miał z nią syna Aleksandra 
również w moim wieku. Saszka 
(tak go nazywaliśmy) także był 
moim kolegą szkolnym w latach 
1938/39. Cała rodzina  Saczkow-
skich uchodziła za Polaków wy-
znania rzymsko-katolickiego, co 
demonstrowała coniedzielnym 
uczestniczeniem w mszy w miej-
scowym kościele, a także w róż-
nych gminnych uroczystościach 
patriotycznych.” Sytuacja nieco 
się zmieniła  po wkroczeniu Armii 
Czerwonej i zagarnięciu Kresów 
przez ZSRR. Kołki uzyskały w 
1940 r. status osiedla typu miej-
skiego. Część mieszkańców od-
cięła się od polskości. Bolesław 
Szpryngiel : „ Apolinary Sacz-
kowski znowu stał się Pulinarem 
Saczko i jako ukraiński komunista 
pracował w Urzędzie Rejonowym 
w Kołkach.” Ten stan rzeczy jed-
nak nie trwał długo,  aż do wybu-
chu wojny niemiecko-sowieckiej 
w dniu 22 czerwca 1941 roku. 

Mieszkańcy mieli nadzieję na 
zmianę sytuacji, ale zmieniły się 
tylko formy ucisku. Nadmierne i 
całkowicie już bezpłatne dostawy 
produktów rolnych, całkowita li-
kwidacja przetwórstwa rolnego, 
głównie młynów, kaszarni, olejar-
ni, nie mówiąc nawet o uboju 
zwierząt hodowlanych, obowiąz-
kowe dostawy mleka w ustalo-
nych ilościach od każdej krowy, 
bezwzględny zakaz jakichkolwiek 
form handlu, brak zaopatrzenia w 
nawet podstawowe artykuły prze-
mysłowe takie jak nafta, sól, za-
pałki, mydło. Do tego hitlerowski 
okupant wprowadził przymusowe 
wywózki młodzieży polskiej na 
roboty do Niemiec. Oczywiście to  
tylko niektóre z form wyzysku i 
terroru mieszkańców Wołynia, a 
przede wszystkim ludności pol-
skiej narodowości. Nikt jednak nie 
spodziewał się tego co spotkało 
społeczność żydowską. W 1937 
roku w Kołkach mieszkało 860 
Żydów. Od początku okupacji nie-
mieckiej w 1941 roku zostali oni 
poddani różnym represjom – na-
kazano im nosić opaski Gwiazdą 
Dawida, zdać posiadane złoto i 
kosztowności, zmuszano do nie-
odpłatnego wykonywania cięż-
kich prac. Byli systematycznie 
bici i okradani przez policjantów 
ukraińskich z miejscowego poste-
runku. Getto w Kołkach utworzo-
no w październiku 1941 roku. 
Umieszczono w nim 2,5 tysiąca 
Żydów – miejscowych, z okolicz-
nych wsi oraz uciekinierów z cen-
tralnej Polski. Ciasnota i fatalne 
warunki sanitarne panujące w get-
cie doprowadziły do epidemii i 
wysokiej śmiertelności. Do likwi-
dacji getta przystąpiono w kwiet-
niu 1942 roku. SD z Łucka przy 
pomocy niemieckiej żandarmerii i 
ukraińskiej policji rozstrzelało 
niemal wszystkich Żydów 6 km 
na wschód od Kołek, w miejscu 
zwanym Biały Brzeg (Białe Brze-
gi) nad rzeką Styr. Niewielkiej 
grupie osób udało się zbiec i unik-
nąć egzekucji. Po likwidacji getta 
szczególną aktywność w wyłapy-
waniu i zabijaniu zbiegów wyka-
zywał komendant posterunku po-
licji w Kołkach o nazwisku Sacz-
ko (Saczkowski), który publicznie 
chwalił się swoimi zbrodniami. 
Bolesław Szpryngiel: „.. po wy-
buchu wojny niemiecko-radziec-
kiej w czerwcu 1941 roku - Puli-
nar Saczko zgłosił się do władz 
hitlerowskich już jako nacjonali-
sta ukraiński wyznania prawo-
sławnego, deklarując im swoją 
chęć współpracy z okupantem. 
Propozycja ta została przez hitle-
rowców przyjęta i z ich woli  Puli-
nar Saczko został komendantem 
rejonowym pomocniczej policji 
ukraińskiej (Schutzmannschaft), 
gorliwie wykonującej zbrodnicze 
rozkazy władz hitlerowskich. Rów-
nolegle tajnie pełnił ważne funkcje 
w Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów i jej zbrojnej formacji 
Ukraińśkij Powstańskij Armii 
(UPA).”  Już w listopadzie 1942 
roku policja ta, pod dowództwem  
komendanta posterunku w Koł-/ Kołki, kościół 
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w szkole Mechanizacji Rolnic-
twa na ul. Słowiańskiej w Brzegu. 
Teorii uczono na ul. Słowiańskiej, 
w POM Brzeg praktycznej nauki 
zawodu stolarza. Dyrektorem 
szkoły był wówczas Tadeusz Bie-
lecki. W POM Brzeg pracowałem 
do momentu przejścia na eme-
ryturę w 1991roku. Wychowali-
śmy z żoną dwoje dzieci - Annę 
i Krzysztofa. Doczekaliśmy się 
2 wnuków i prawnuczka. Nadal 
mieszkamy w Czepielowicach 

gm. Lubsza na Opolszczyźnie.

Koniec

Wspomnień wysłuchał: Euge-
niusz Szewczuk                                                                 

Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kre-
sach, nabyć   moją książkę pt. 
„Moje Kresy” ze słowem wstęp-
nym prof. St. Niciei, proszone są 
o kontakt ze mną tel. 607 565 427 
lub e-mail pilotgienek@wp.pl         

/ POM Brzeg 1972r.podczas cwiczeń zakładowego  oddziału samobrony

„Republika  kołkowska”, 
chluba ukraińskich 

nacjonalistów
Bogusław Szarwiło

mailto:pilotgienek@wp.pl
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kach Pulinara Saczko i przy 
wsparciu wojskowych władz hi-
tlerowskich, przeprowadziła pa-
cyfikację polskiej kolonii Obórki, 
mordując niemal wszystkich 
mieszkańców i paląc ich zagrody.                            
Edward Kamiński:  „ Do czasu 
likwidacji getta żydowskiego w 
Kołkach latem 1942 r.  ukraiń-
scy shutzmani (policjanci w służ-
bie niemieckiej) zajęci byli pilno-
waniem domostw żydowskich 
ogrodzonych drutem kolczastym, 
dobijaniem umierających z głodu 
i chorób, wyłapywaniem w lasach 
uciekinierów. Po pierwszej maso-
wej egzekucji, w której zginęło 
około 700 Żydów przybyło poli-
cjantom więcej czasu do rozpra-
wienia się z Polakami. Opuszczo-
ne po Żydach domy zajęli młodzi 
przybysze nie wiadomo skąd, ni-
komu nieznani. Nie udzielali się 
publicznie, unikali rozmów z 
mieszkańcami. Ludzie stronili od 
nich. Mówiono, że im źle z oczu 
patrzy, że mają podniebienia 
czarne jak u złych psów. Była to 
kadra, zalążek centrum dowodze-
nia banderowców, UPA na Woły-
niu. Przygotowywali ostateczny 
plan rozprawienia się z „zajman-
ciami” ukraińskiej ziemi.”  Już w 
lutym 1943 roku dochodziły wie-
ści o napadach ukraińskich band 
zwanych wówczas bulbowcami 
na polskie kolonie w sąsiednich 
powiatach: sarneńskim i kosto-
polskim, zaś w marcu już i w gmi-
nie Kołki noce zaczęły się czer-
wienić łunami palonych polskich 
domostw. W dniu 23 marca zde-
zerterowała z bronią w ręku z 
posterunku w Kołkach ukraiń-
ska policja, która zasiliła two-
rzący się kureń UPA Stepana 
Kowala ps. Rubaszenko.  Ukra-
ińscy ochotnicy uznali, że czas 
zmienić pana. Niemcy tylko nie-
licznych zdążyli rozbroić i roz-
strzelać za niewierność. Kilka ty-
sięcy ukraińskich shutzmanów w 
pełnym uzbrojeniu, z ekwipun-
kiem i amunicją zbiegło do le-
śnych band Ukraińskiej Armii Po-
wstańczej UPA. Wzmocnienie 
watah banderowców natychmiast 
odbiło się nasileniem morderstw 
ludności polskiej na całym Woły-
niu. W ten bowiem sposób przy-
gotowywano się do bezlitosnego 
mordowania Lachów od niemow-
laków do starców.  W miasteczku 
Kołki funkcjonowała iluzoryczna 
„ochrona” w postaci resztek nie-
mieckiego garnizonu i nowotwo-
rzonej policji z młodzieży pol-
skiej. Była to taka, zresztą nieuda-
na, próba zorganizowania takiej 
polskiej „hilfspolizei” do strzeże-
nia niektórych obiektów w mia-
steczku. Kilkunastu młodych 
mężczyzn wstąpiło do tej policji, 
bo wydawało im się, że wyposa-
żeni w karabiny będą mogli sku-
teczniej bronić swoje rodziny w 
razie napadu banderowców. W 
dzień banderowcy jeszcze nie ata-
kowali, obawiając się odwetowej 
akcji pacyfikacyjnej ze strony 
Niemców, którzy pozorowali 
utrzymywanie bezpieczeństwa 
życia polskiej ludności. Jednakże 
bandy poczynały sobie coraz zu-
chwalej. Do zorganizowanych 
zbrojnych grup banderowców  
dołączali miejscowi Ukraińcy, do 
niedawna bliscy i nawet życzliwi 
sąsiedzi Polaków. Głównie w ce-
lach rabunkowych. Plądrowali 
opuszczone gospodarstwa, zagar-
niając wszystko, co przedstawiało 
jakąś wartość. Już się nawet nie 
kryli pod osłoną nocy. Uciekinie-

rzy do  miasteczka zaczęli maso-
wo przybywać  ze wsi i kolonii z 
rejonu Kołek, m.in. z Rudni,  An-
tonówki, Majdanu Komarowskie-
go, Hołodnicy, Taraża, Żeleźnicy, 
Marianówki, Koszyszcz. Także 
ci, którzy mieszkali na wsiach 
ukraińskich. Uciekali najczęściej 
w nocy, w czasie napadu bandy, 
przerażeni, często okaleczeni, nie 
zabierając z sobą nawet najpo-
trzebniejszych do przeżycia rze-
czy czy żywności. Teraz stłoczeni 
do granic możliwości w poży-
dowskich zdewastowanych już 
izbach, w warunkach wprost nie-
wyobrażalnej, skrajnej nędzy, 
trwali z dnia na dzień, niepewni 
czy to jutro jeszcze przeżyją. Co 
noc niebo wokół miasteczka czer-
wieniło się od łun pożarów: to 
płonęły ich zagrody uprzednio 
splądrowane i ograbione przez 
ukraińskich sąsiadów. Najgorsza 
jednak była ta beznadziejność. 
Niemiecka załoga miasteczka, 
zredukowana do kilku żołnierzy 
Wehrmachtu, którzy reprezento-
wali miejscowy Landwirtschaft i 
paru żandarmów wojskowych, 
nie zapewniała nawet minimum 
bezpieczeństwa ani dla siebie, ani 
tym bardziej dla stłoczonych pol-
skich zbiegów. Zresztą wszystko 
wskazywało na to, że Niemcy już 
wkrótce na stałe opuszczą ten nie-
bezpieczny rejon, praktycznie od-
dając go we władanie banderow-
com.  Dla oblężonych w Kołkach 
Polaków zaświtała jednak nadzie-
ja na przetrwanie, gdy bardziej 
operatywna młodzież nawiązała 
kontakt z oddaloną około 20 km 
polską kolonią Przebraże w gmi-
nie Trościaniec, gdzie miejscowi 
zorganizowali już zbrojną samo-
obronę i skutecznie się bronili. 
Faktem jest, że Przebraże było 
jednym z największych ośrodków 
polskiej samoobrony na Wołyniu. 
Tam  już w lecie i jesienią 1943 
roku ze szczególnym natężeniem 
toczyły się mordercze wojna po-
między Polakami i Ukraińcami. 
Wspólnie postanowiono bez-
zwłocznie ewakuować wszystką 
zgromadzoną w Kołkach ludność 
polską do Przebraża pod osłoną 
uzbrojonych członków samo-
obrony, wspieranych przez posia-
dających broń palną uciekinierów 
z Kołek. Władze niemieckie wy-
dały bowiem Polakom kilkana-
ście sztuk sowieckich zdobycz-
nych karabinów w celu - jak uza-
sadniono - obrony przed bandyta-
mi. Bolesław Springer  wspomi-
na: „  Wczesnym rankiem dnia 3 
czerwca 1943 r. do Kołek dotarł 
na kilkudziesięciu furmankach 
uzbrojony oddział Przebrażan 
pod dowództwem komendanta sa-
moobrony Henryka Cybulskiego. 
Bez zwłoki formowano kolumnę 
ewakuacyjną. Na podstawionych 
furmankach usadawiano przede 
wszystkim małe dzieci, chorych i 
zniedołężniałych staruszków oraz 
ich nędzne resztki osobistych rze-
czy. Starsze dzieci i wszyscy doro-
śli musieli odbyć tę podróż pieszo. 
W nieco lepszej sytuacji byli ci, 
którzy zdołali uciec przed rezuna-
mi własnymi zaprzęgami. Ci mo-
gli zabrać, oprócz podstawowych 
rzeczy osobistych, także trochę 
żywności, głównie zboża, jak rów-
nież ocalone zwierzęta domowe: 
krowy czy parę prosiąt. Uformo-
wana w największym pośpiechu 
kolumna wozów rozciągnęła się 
na około trzech kilometrach i oko-
ło godziny 10-tej ruszyła w drogę 
do Przebraża. Czas naglił. Na 

miejsce musieli zdążyć przed 
nocą. (...)Był już wieczór, gdy ko-
lumna uciekinierów z Kołek do-
tarła do Przebraża .” 
Nieco inna datę ( raczej błędną) 
podaje Edward Kamiński; „ O 
świcie, 5 czerwca wyruszył z Ko-
łek konwój uciekinierów ochra-
niany przez 200 ochotników z 
Przebraża. Kawalkada wozów 
załadowanych cząstką dobytku i 
żywnością po drodze rozrosła się. 
Uchodźców zaatakowała bojówka 
UPA we wsi Omelno. Po stoczo-
nej walce do konwoju dołączyli 
uciekinierzy z kilku sąsiednich ko-
lonii. Ukraińcy nie chcieli ich wy-
puścić z Omelna szykując krwawą 
jatkę. Wielu nie miało już nic do 
stracenia prócz życia. Zaskoczeni 
napadem w środku nocy uciekali 
w samej bieliźnie. Sznur wozów z 
dobytkiem, zwierzętami domowy-
mi i uwiązanym bydłem ciągnął 
się kilka kilometrów. Ochotnicy z 
Przebraża uzbrojeni w karabiny 
i pistolety demonstrowali znacz-
ną siłę do odstraszania z piekła 
rodem banderowców. (...) Nie 
wszyscy w Kołkach zdążyli zabrać 
się z konwojem, albo nie mogli. 
Nieubłaganie zbliżała się osta-
teczna rzeź Polaków w miastecz-
ku. Napięcie wzrastało z każdą 
dniem. Ukraińcy nie   czekając 
na wyjazd Niemców ogłaszali 
publicznie: Pryhotowlajsia na 
smert. Widro na krow, taj meszok 
na kosty. (Przygotowujcie się na 
śmierć. Wiadro na krew i worek 
na kości). Odroczeniem wyroku 
mogła być tylko ucieczka wraz 
z konwojem garnizonu. Komen-
dant, zakuty aryjczyk, uważający 
wszystkich oprócz Niemców za 
podludzi, zgodził się nader chęt-
nie. Można mniemać, że nie pod 
wpływem nagłego przypływu sym-
patii do Polaków. Widok cywilów 
na odkrytych samochodach trans-
portowych mógł go uchronić od 
ataku partyzantów. (...)”  
Dzień 13 czerwca 1943 r., ter-
min ostatecznego opuszczenia 
Kołek przez siły niemieckie, 
utrzymywany był w tajemnicy. 
Niemcy zorganizowali dwa trans-
porty ewakuacyjne - 5 i 13 czerw-
ca, wraz z drugim transportem 
wycofała się załoga niemiecka.  
Edward Kamiński : „ Jeszcze 
nie zdążyła zniknąć na horyzoncie 
kolumna niemieckich samocho-
dów, gdy ukraińskie prowodyry 
zwołały wiec koło kościoła. Mia-
sto obwołano “republiką kołkow-
ską”. Czas skończyć z Lachami 
– wołano - tak samo jak z Żyda-
mi. Ani jedna noga zajmańciw 
(okupantów) ukraińskiej ziemi tu 
nie pozostanie. A pozostała zale-
dwie garstka: w szpitalu miejskim 
ciężko chorzy, niedołężni starusz-
kowie, kilka osób z rodzin ukra-
ińsko-polskich i ci, którzy zdecy-
dowali się „umierać na swoim”.
Na początek rozhisteryzowany 
tłum wrzucił do studni kilka osób, 
w tym niemowlaka i zasypał nie-
gaszonym wapnem. Inne grupy 
zgromadziły około 40 Polaków 
w drewnianym kościele. Upowcy 
wysadzili dynamitem pobliski 
pomnik zasłużonego proboszcza 
parafii, księdza Zajączkowskiego 
i podpalili kościół. Spalono też 
większość domów ofiar. Zginęli 
między innymi: szanowany po-
wszechnie felczer, Ukrainiec Bu-
czek, jego żona Helena z Urbań-
skich – siostra mojej mamy i 
dobry znajomy dziadka, leśniczy 
Moroz. (...) Ukraińscy nacjona-
liści mordowali też i swoich. Ci, 

którzy sympatyzowali z Polakami 
i Żydami, udzielali im pomocy, bo 
tacy też się zdarzali, sami wkrótce 
żegnali się z życiem. Wstrząsają-
ca była masakra rodziny ukraiń-
skiej za sprzeciw mordowania ich 
sąsiadów w niedaleko położonej 
od Kołek kolonii polskiej Glin-
ne. W czerwcu zginęli powiąza-
ni drutem kolczastym Ukrainiec 
Kwacz z żoną i córką Paraską, 
której obcięto piersi. Młodszemu 
synowi Wasylowi zdzierano skórę 
z pleców. Zdołał jednak wyrwać 
się oprawcom i zbiegł do Kołek. 
Razem z rodziną Kwaczów za-
mordowani zostali Polacy: Jó-
zef Grodzki i jego żona Sabina. 
Wcześniej, w marcu Ukraińcy z 
Omelna ostrzegli mieszkańców 
polskiej kolonii Czetyń w gminie 
Kołki o planowanym napadzie 
banderowców. Część mieszkań-
ców uciekła do lasu. Pozostałych 
kilka osób zabito uderzeniem or-
czykiem w głowę i rozpruciem 
brzucha nożem. Na cmentarzu 
miejskim coraz częściej grzebano 
zmasakrowane zwłoki pomordo-
wanych w osiedlach otaczają-
cych Kołki. Zdawało się, że już 
nic z okrucieństw nie może bar-
dziej pogrążyć w przerażeniu. A 
jednak. „Nowy sezon zabójstw” 
zapoczątkował w mieście Ukra-
iniec Saczko-Saczkowski. W biały 
dzień powiesił swoją żonę Polkę 
w publicznym miejscu, na drze-
wie naprzeciwko budynku gminy. 
Saczkowski był wówczas komen-
dantem policji ukraińskiej, na 
służbie garnizonu niemieckiego. 
Wisielec zmaltretowanej kobiety 
był szczególnym sygnałem dla 
polskich mieszkańców i mał-
żeństw mieszanej narodowości 
- porzućcie wszelkie nadzieje. 
Za przykładem Saczkowskiego 
podążył inny, osławiony w Koł-
kach oprawca Żydów, Ukrainiec 
Jaromelc zabijając swoją żonę, 
również Polkę.” 
Jak podają źródła w samym mia-
steczku zginęło łącznie 68 Po-
laków, 6 Rosjan i 1 Ukrainiec. 
Miasteczko opanowali nacjonali-
ści ukraińscy, tworząc tam jedną 
ze swoich głównych baz wojsko-
wych. Zajął je oddział UPA pod 
dowództwem Mykoły Kowtuniu-
ka „Oleha”, należący do kurenia 
Stepana Kowala „Rubaszenki”. W 
Kołkach umieszczono sztab gru-
py UPA „Turiw”, którą początko-
wo dowodził Mykoła Kowtuniuk, 
a następnie Jurij Stelmaszczuk 
Rudyj. Znajdowała się tutaj rów-
nież szkoła podoficerska UPA, 
prowadzono kursy minerski, ar-
tyleryjski i sanitarny. Kołki stały 
się ważnym centrum ukraińskiego 
ruchu powstańczego. Kołki stały 
się również głównym miejscem 
wypadowym dla oddziałów UPA 
atakujących oddaloną o kilka-
naście kilometrów miejscowość 
Przebraże . Walki trwały od lip-
ca 1943 r. do wejścia Rosjan w 
styczniu 1944 r. Przy znacznych 
stratach wśród ludności cywilnej 
Przebraże i okoliczne wsie udało 
się obronić. A republika koł-
kowska została rozbita przez 
frontowe jednostki niemieckie, 
z użyciem lotnictwa i artylerii, 
do 4 listopada 1943.
P.S.

W Gazecie Lubuskiej z dnia 5 
sierpnia 2019 ukazała się infor-
macja: „ Mniej więcej trzy tygo-
dnie temu na stronie internetowej 
ukraińskiego Instytutu Pamięci 

Narodowej pojawiła się informa-
cja o śmierci w Zielonej Górze 
Stefana S., w przeszłości Stepana 
D. W Polsce dodano komentarz, 
że 99--latek był prominentnym 
członkiem OUN-UPA i tajnym 
współpracownikiem komunistycz-
nego aparatu bezpieczeństwa. 
(...)  Biografia zmarłego, prezen-
towanego jako ukraińskiego na-
rodowego bohatera, ukazała się 
w 2015 roku w piśmie „Ukraina 
Mołoda.”  Kim zatem był Stepan 
D?

  Stepan Vasilievich D. urodził się 
19 stycznia 1920 r. w wiosce Ha-
razdża w okolicy Łucka na Woły-
niu.

W 1938 r. został członkiem 
OUN ps. „Fedka”, ukrywał się 
przed polskimi władzami i aktyw-
nie angażował się w działalność 
podziemną.

W  1943r.  czynnie tworzył tzw. 
Republikę Kołkowską.

9 września 1944 r.  aresztowa-
ny przez sowietów, jako Stefan 
S obywatel Polski, usłyszał wy-
rok śmierci, zastąpiony 20 latami 
ciężkiej pracy w gułagu. 

W październiku 1955 r., jako 
obywatel Polski,  deportowany 
do Polski, gdzie zadecydowano o 
jego uwolnieniu. Trafił do  Gorzo-
wa, później Zielonej Góry.

Po uzyskaniu prze Ukrainę nie-
podległości, Stepan Wasiljewicz 
był częstym gościem w swoim 
kraju. Spotkania z młodzieżą, 
udział w różnych konferencjach, 
dziesiątki poświęconych mu pu-
blikacji w prasie. Przekonywał 
m.in., że UPA to była regularna, 
ukraińska armia powstała w 
warunkach wojny.

Źródła:
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Szpryngiel http://www.nawoly-
niu.pl/wspomnienia/pobratymcy.
htm

2) )  Moje Kresy. Kołki – bastion 
banderowców, Stanisław S. Ni-
cieja, www.nto.pl, 25 marca 2016
3) Edward Kamiński -  Porzućcie 
wszelkie nadzieje 
 http://www.strony.ca/Strony36/
articles/a3604.html
4) )  Ks. Waldemar W. Żurek SDB 
– LUBLIN
 PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PAN-
NY W KOŁKACH W DIECEZJI 
ŁUCKIEJ W ŚWIETLE INWEN-
TARZA Z 11 VI 1937 ROKU
5) Bolesław Szpryngiel -   Odyseja 
Grzegorza  Szpryngela    http://na-
wolyniu.pl/wspomnienia/odyseja.
pdf                                                               6) 
https://pl.linkfang.org/wiki/Ko-
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wo%C5%82y%C5%84ski)

7) Grzegorz Motyka, Ukraińska 
partyzantka 1942-1960, Warsza-
wa 2006, Wyd. Instytut Studiów 
Politycznych PAN, Oficyna Wy-
dawnicza „Rytm”
8 )  https://gazetalubuska.pl/takie-
to-byly-czasy-katow-i-ofiary-
wrzucono-do-jednego-worka/ar/
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   1 czerwca:   

We wsi Basznia Dolna – Kaplisz-
cze pow. Lubaczów 1 czerwca 
1946 r. UPA zabiła 12 żołnierzy 
WP o nieustalonych nazwiskach, 
którzy wpadli w zasadzkę. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.).

We wsi Hermanowice pow. 
Przemyśl upowcy obrabowali 
gospodarstwa polskie i zamordo-
wali 7 Polaków.  

We wsi Iskań pow. Przemyśl 
upowcy obrabowali gospodarstwa 
polskie i zamordowali 1 Polkę.  

   2 czerwca:  

We wsi Hermanowice pow. 
Przemyśl bojówka UPA, w licz-
bie ok. 7 banderowców, zastrzeli-
ła Polaka Andrzeja Ścielonego, l. 
47. (Andrzej Zapałowski: Granica 
w ogniu. Warszawa 2016, s.170). 

   4 czerwca: 

W mieście powiatowym Luba-
czów zamordowali Juliana Sza-
jowskiego i trzy inne nieznane 
osoby. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

   5 czerwca:  

W mieście Jarosław ma grób To-
masz Berlak ur. 1924, który zgi-
nął z rąk UPA 5 VI 1946 r. 

We wsi Kobylnica Wołoska pow. 
Jaworów upowcy zamordowali 
Stefana Paszowskiego, sołtysa. 

   6 czerwca:   

W mieście powiatowym Luba-
czów zamordowali braci Miko-
łaja Gudza i Józefa Gudza. (IPN 
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Ropa pow. Gorlice upo-
wcy obrabowali gospodarstwa 
polskie oraz uprowadzili i za-
mordowali nadleśniczego Jana 
Urbanka.

   8 czerwca:  

We wsi Huwniki pow. Dobromil 
upowcy spalili wieś i zamordowa-
li 10 Polaków, którzy nie opuścili 
swoich gospodarstw. 

   9 czerwca:   

We wsi Horyniec pow. Luba-
czów zamordowali żołnierza WP 
Henryka Bronikowskiego lat 21. 
(IPN Opole, 21 grudnia 2018, 

sygn. akt S 37.2013.Zi; Postano-
wienie o umorzeniu śledztwa.). 

We wsi Janówka pow. Włoda-
wa upowcy uprowadzili Mikołaja 
Chotyńca i zamordowali w pobli-
skim lesie. 

   12 czerwca: 

W kolonii Darowicka pow. 
Przemyśl: „Dnia 12.06.46 r. w m. 
KOLONIA DAROWICKA zabrani 
do niewoli przez bandy UPA st. 
strz. Kondraciuk Jan i strz. Szro-
ma Jan ze Strażnicy 160 podczas 
patrolowania granicy. O nich jako 
zaginionych do dnia dzisiejsze-
go nie ma żadnych wiadomości.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 304). 

   14 czerwca: 

We wsi Kopysno pow. Prze-
myśl: „W połowie czerwca 1946 
r. według zeznań Ochoty - „Osta-
pa” - dowódcy 3 czoty „Burłaka”, 
podczas sianokosów w Kopysnie, 
pododdział (24 podchorążych) z 
Oficerskiej Szkoły Saperów 9 DP 
pomimo ubezpieczenia ze strony 
karabinów maszynowych został 
pojmany przez 1 i 3 czotę - sotni 
„Burłaka”. Żołnierzy rozbrojono, 
zdjęto z nich mundury, a po wrę-
czeniu ulotek propagandowych 
wszystkich zwolniono. Według 
wersji ujętej w źródłach UPA mia-
ło to miejsce 14 czerwca 1946 r., 
kiedy czota złapała i rozbroiła 
23 żołnierzy Wojska Polskiego 
(w tym – 1 podporucznik, 5 pod-
oficerów i 17 szeregowych), któ-
rzy przybyli do wsi Koniusza ze 
wsi Kopysno, gdzie przyjechali 
z grupą kosić trawę. Dowód-
ca sotni dał rozkaz czotom 510 
i 511 rozbrojenia całej grupy 23 
podchorążych. W tym celu dwie 
czoty, wykorzystując dogodne po-
łożenie, okrążyły całą grupę na 
polanie pomiędzy wsiami Kopy-
sno i Koniusza, niespodziewanie 
uderzając na nią tak, że wszyscy 
żołnierze bez jednego wystrzału 
poddali się. Wszystkich żołnierzy 
rozbrojono i „rozmundurowano”, 
a po odpowiednio przeprowadzo-
nej z nimi rozmowie, w porozu-
mieniu ze Służbą Bezpieczeństwa, 
wypuszczono. Wątpliwości budzi 
liczba pojmanych żołnierzy (23 
czy 24?) oraz miejsce akcji (z 
mapy wg źródeł UPA wynika, że 
pojmania dokonano w Kopysnie a 
nie w Koniuszy lub pomiędzy tymi 
wsiami.” (http://kopysno.pl/histo-
ria.html ). 

   15 czerwca:  

We wsi Darowice pow. Przemyśl 
„została zamordowana przez 
banderowców, strzałem w tył gło-

wy Polka H. Wańczowska. Wg in-
nych źródeł kobieta została upro-
wadzona 14 czerwca i zastrzelona 
w dniu następnym na terenie jej 
ogrodu. Helena Wańczowska, c. 
Jana i Pauliny, ur. 28 XII 1924 
r. w Kniażycach. Zamieszkała 
w Darowicach. Uprowadzona 
przez banderowców 14 VI 1946 
r. Zastrzelona przed domem w 
Darowicach 15 VI 1946 r. (rana 
głowy). Zlikwidowana przez SB 
OUN jako domniemana informa-
torka agentka UBP. Za zabójstwo 
odpowiedzialny referent SB Nad-
rejonu „Chołodny Jar”, Wasyl 
Capiak, ps. „Potap”. Później za-
mordowano również jej rodziców: 
Jana (zastrzelony 9 XII 1946 r. w 
Przemyślu) i Paulinę (torturowa-
na, następnie powieszona 8 VIII 
1946 r. przed domem)”. (Andrzej 
Zapałowski: Granica w ogniu. 
Warszawa 2016, s.172). 

We wsi Hureczko pow. Prze-
myśl zamordowali Anastazję 
Wojtko.  

We wsi Kniażyce pow. Przemyśl 
nieznani sprawcy zastrzelili Po-
lkę. (Andrzej Zapałowski: Gra-
nica w ogniu. Warszawa 2016, 
s.172). 

We wsi Nienowice pow. Jaro-
sław w walce z UPA został ciężko 
ranny i zmarł po kilku dniach Jan 
Jędrejko, ur. w 1924 r., milicjant 
ze wsi Ostrów.   

   16 czerwca:   

We wsi Łodzinka Górna pow. 
Dobromil obrabowali gospodar-
stwa polskie, spalili 8 budynków i 
zamordowali 2 Polaków: nauczy-
ciela i jego matkę; oraz 2 Polaków 
poranili. 

We wsi Mchawa pow. Lesko za-
mordowali Katarzynę Kochan, lat 
42.

   17 czerwca:   

We wsi Holeszów pow. Włoda-
wa upowcy zamordowali Piotra 
Głowiaka, przesiedleńca z ZSRR. 

   18 czerwca: 

We wsi Cewków pow. Lubaczów 
„podczas napadu bandy UPA zo-
stali zamordowani: Bander Kazi-
mierz, ur. 1909 r.; Kudła Zofia, c. 
Wojciecha, ur. 24.02.1915 r.; Ta-
bor Julia, c. Wojciecha, ur. 1919 
r.; Tabor Stefania, c. Wojciecha, 
ur. 3.03.1922 r.” (Siekierka..., s. 
473, lwowskie).  

We wsi Laszki pow. Jarosław 
zamordowany został przez UPA 
szer. Mieczysław Ziółkowski, ur. 
w 1926 r., żołnierz WP.  

   W nocy z 18 na 19 czerwca:  

We wsi Bełżec pow. Tomaszów 
Lubelski: „18/19.06.1946 r. Ban-
da UPA w sile 50 ludzi uprowadzi-
ła 3 Polaków i zabiła ich.” (Prof. 
dr hab. Leszek S. Jankiewicz: 
Uzupełnienie..., jw.;  Seria – tom 
8). 

   19 czerwca:  

We wsi Maćkowice pow. Prze-
myśl obrabowali gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 6 Po-
laków. 

We wsi Olszany pow. Przemyśl 
w nocy obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 12 Polaków. 

We wsi Ujkowce pow. Przemyśl 
obrabowali gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 9 Polaków. 

   W nocy z 19 na 20 czerwca:  

We wsi Batycze pow. Przemyśl 
upowcy spalili wieś i zamordowa-
li 1 Polaka. 

We wsi Maćkowice pow. Prze-
myśl uprowadzili, zamordowali i 
spalili zwłoki w stodole na terenie 
wsi Orzechowce 2 Polaków. 

We wsi Orzechowce pow. Prze-
myśl obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 15 Polaków, w 
tym kobiety. 

   20 czerwca:   

Koło miasteczka Bircza pow. 
Przemyśl został zamordowany 
przez UPA Andrzej Sroka, ur. 
1912 r., milicjant. 

W miasteczku Lesko woj. rze-
szowskie Ukraińcy zamordowali 
3 Polaków. 

   22 czerwca:  

We wsi Dzików Stary pow. Lu-
baczów UPA ostrzelała samochód 
wojskowy zabijając 2 żołnierzy 
WP. 

We wsi Maćkowice pow. Prze-
myśl upowcy zamordowali Jana 
Benedykta. 

We wsi Polska Marynka pow. 
Przemyśl uprowadzili i zamor-
dowali Polaka o nazwisku Groch, 
rolnika. 

We wsi Zalesie pow. Przemyśl 
obrabowali gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 4 Polaków.   

    23 czerwca:   

W mieście powiatowym Luba-
czów upowcy zamordowali Annę 
Nieckarz i powiesili Ukrainkę 
Annę Niebieścieniak za sprzyja-
nie Polakom. Oraz: 23 czerwca 
1946 r. poranili Władysława Nie-
chciarza i zamordowali jego żonę 
Annę Niechciarz oraz Annę Nie-
bieśniak. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.).

We wsi Radawa pow. Jarosław 
w zasadzce UPA na drodze do wsi 
Cetula zostało zabitych 3 żołnie-
rzy z 1 bat. 30 pp 9 DP. 

   24 czerwca:  

We wsi Cetula pow. Jarosław w 
rejonie wsi został zamordowany 
przez UPA szer. Mieczysław Żu-
kowski, ur. w 1922 r., żołnierz 
WP. 

We wsi Kupna pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali Józefa Len-
kiewicza, ur. w 1921 r., plut. 28 
pp. 

W mieście powiatowym Luba-
czów zamordowali Semko Karcz-
marza. (IPN Opole, 21 grudnia 
2018, sygn. akt S 37.2013.Zi; Po-
stanowienie o umorzeniu śledz-
twa.). 

   26 czerwca:   

We wsi Dobcza pow. Jarosław 
w walce z sotnią „Kałymowi-
cza” poległo 2 żołnierzy z 35 pp 
7 DP: kpr. Czesław Fabisiak, ur. 
24.12.1924 r., oraz por. Józef Fiał-
kowski, ur. 21.01.1921 r. 

We wsi Dzików Stary pow. Lu-
baczów zamordowali Franciszka 
Nieckarza. (IPN Opole, 21 grud-
nia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.).  

We wsi Kniażyce pow. Prze-
myśl: „26 czerwca 1946 r. w la-
sach pod Przemyślem w pobliżu 
Kniażyc doszło do jednej z więk-
szych potyczek wojska z UPA. We-
dług polskich danych następnego 
dnia na pobojowisku odnalezio-
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no ciała 26 żołnierzy i oficerów. 
Kolejni trzej żołnierze 28. Pułku 
Piechoty Wojska Polskiego zostali 
zamordowani przez UPA w rejo-
nie Kniażyc 29 sierpnia, a dwaj 
następni 21 września. Ofiarami 
była też ludność cywilna. UPA za-
mordowała 17 cywilnych miesz-
kańców wsi Kniażyce i okolic, w 
tym 14 Polaków i trzech Ukra-
ińców, którzy na siłę wcieleni do 
UPA zdezerterowali za co zostali 
publicznie rozstrzelani. Przez lata 
tę tragiczną historię upamiętniała 
tylko kapliczka wzniesiona przez 
ojca jednej z ofiar - ppor. Broni-
sława Rachwała. Teraz zamon-
towano na niej tablice z nazwi-
skami ofiar. O potrzebie pamięci 
ale też mówienia prawdy, nawet 
najtragiczniejszej mówił też ks. 
Isakowicz-Zaleski. Podczas Mszy 
Świętej przypomniał słowa Św. 
Jana Pawła II. W uroczystościach 
wzięły udział rodziny zamordowa-
nych i kompania reprezentacyjna 
Wojska Polskiego. Upamiętnie-
nie powstało z inicjatywy Danuty 
Okoń z Przemyśla, kuzynki ppor. 
Bronisława Rachwała. Tablice 
sfinansowała Rada Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa.” (Be-
ata Wolańska: Pomnik w Knia-
życach. Potrzeba pamięci, ale też 
mówienia prawdy; w: https://rze-
szow.tvp.pl/25956990/pomnik-
w-kniazycach-potrzeba-pamieci-
ale-tez-mowienia-prawdy ; 2016-
06-28).  Patrz niżej: 27 czerwca...

We wsi Surmanówka pow. Ja-
rosław w zasadzce UPA zginęło 3 
żołnierzy WP. 

   W nocy z 26 na 27 czerwca: 

We wsi Ulucz pow. Brzozów 
dwie sotnie UPA przeprowadziły 
akcję na komisję wyborczą w Ulu-
czu ochranianą przez 40 żołnierzy 
Wojska Polskiego, podczas akcji 
zginęło czterech polskich żołnie-
rzy. (S. Kryciński, P. Antoniak, 
Przemyśl i Pogórze Przemyskie, 
Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 
Pruszków 2007, s. 350–351)

   27 czerwca:  

We wsi Dobra Szlachecka pow. 
Sanok upowcy zamordowali 4 
Polaków. 

Koło wsi Kniażyce pow. Prze-
myśl w lasach Brylińce – Koniu-
sza w zasadzce UPA zginęło po-
nad 30 żołnierzy WP, a ci co do-
stali się do niewoli zostali bądź 
spaleni żywcem, bądź zamordo-
wani w inny okrutny sposób. 
Ofiarami była też ludność cywil-
na. UPA zamordowała 17 cywil-
nych mieszkańców wsi Kniażyce 
i okolic, w tym 14 Polaków i 
trzech Ukraińców, którzy na siłę 
wcieleni do UPA zdezerterowali 
za co zostali publicznie rozstrze-
lani. „27 czerwca między Bryliń-
cami a Kormanicami w zasadzkę 
zorganizowaną przez kureń „Baj-
dy” (m.in. sotnia „Łastiwki”), li-
czący kilkuset banderowców, 
wpadł pododdział WP, składający 
się z 80 żołnierzy ze szkoły podofi-
cerskiej 28pp. W trakcie dwugo-
dzinnej walki zginęło 3 oficerów: 
dowódca por. Zenon Kratki, adiu-
tant szkoły ppor. Franciszek Ku-
nicki, dowódca plutonu ppor. Bro-
nisław Rachwał oraz 22 podofice-

rów i szeregowców, m.in. sierż. 
Jan Bury, s. Antoniego i kpr. Mi-
chał Łobacz, szer. Tadeusz Chole-
wicki (błędnie podawane w nie-
których dokumentach: Cholewiń-
ski), s. Franciszka, ur. 1924 r., 
elew Henryk Cieślik, s. Antonie-
go, ur. 1924 r. (1923 r.?), elew 
Bogdan Dąbrowski (l. 24), szer. 
Jan Barłóg, s. Antoniego, ur. 1924 
r. (1923r.?)388, szer. Cezary Wa-
ziała, s. Stanisława, ur. 1924 r. w 
Wyszynach. W dokumentach po-
dawana jest także liczba 24 zabi-
tych i 7 rannych. 2 wziętych do 
niewoli żołnierzy upowcy puścili 
wolno. Tak wysoka liczba zabi-
tych wynikała z wymordowania 
przez ukraińskich bojowników 16 
rannych żołnierzy. Przy życiu po-
zostało tylko 7 rannych. Po stro-
nie ukraińskiej zginęło co naj-
mniej 8 banderowców. Wg innych 
opracowań śmierć poniosło 3 ofi-
cerów i 24 żołnierzy lub 3 ofice-
rów i 26 żołnierzy. Podawane są 
też liczby 34 zabitych żołnierzy, w 
tym 2 poruczników i 2 podporucz-
ników oraz informacje, że to Po-
lacy zaatakowali szkołę podofi-
cerską UPA. /.../ Najbardziej 
prawdopodobna wersja jest ta, 
którą zamieścił tygodnik miasta i 
powiatu przemyskiego „Nowe 
Horyzonty” z 7 lipca 1946 r., w 
którym ukazał się nekrolog, poda-
jący poległych w „obszarze” Fre-
dropola. We wspomnianym nekro-
logu podkreślono, że … „Bestial-
scy bandyci znęcali się w okrutny 
sposób nad zamordowanymi i 
rannymi, masakrując tępymi na-
rzędziami poszczególne części 
ciała. Masowy pogrzeb bohater-
skich żołnierzy odbył się 28 VI 
1946 r. który zmienił się w wielką 
manifestację społeczeństwa, do-
magającego się ostatecznej likwi-
dacji band ukraińskich nacjonali-
stów.” Wśród zamordowanych, 
wg gazety, znaleźli się: por. Z. 
Kratki, ppor. F. Kunicki, ppor. 
Bronisław Rachwał, sierż. Jan 
Bury, kpr. M. Łobacz, st. strzelcy: 
st. strz. Sylwester Śroń, s. Anto-
niego, ur. 1924 r. w Poznaniu, st. 
szer. Edmund Rydzyński (Rydziń-
ski), s. Bartosza, ur. 1927 r. w To-
runiu, st. szer. Florian Kluczniak 
(Kłuczniak), s. Mikołaja, ur. 1921 
r. w Łebkach, szer. Kazimierz Ści-
bor (Ściebor), s. Józefa, ur. 1923 
r. w Dębowie i st. szer. Bernard 
Sęk (Sak), s. Stanisława, ur. 1922 
r. w Jabłonie oraz strzelcy: szer. T. 
Cholewicki s. Franciszka, ur. 
1924 r. w Antrowanej Guslinie, 
szer. Zygmunt Wojciechowski, s. 
Stanisława, ur. 1924 r. we Wron-
kach, szer. Ludwik Marecki, s. An-
toniego, ur. 1923 r. w Ludwiczo-
wie, szer. Bolesław Kopyłowicz, s. 
Franciszka, ur. 1925 r. w Samono-
wicach, szer. Bogdan Dąbrowski, 
s. Piotra, ur. 1922 r. w Warszawie, 
szer. Kazimierz Naskręski, s. An-
toniego, ur. 1923 r. w Wieluniu, 
szer. Antoni Janiszewski, s. Fran-
ciszka, ur. 1924 r. w Zatorach, 
szer. Henryk Cieślik, s. Antoniego, 
ur. 1923 r. w Koczinie, szer. Bogu-
sław Jędrusik, s. Romana, ur. 
1923 r. w Sosnowcu, szer. Franci-
szek Kwestarz, s. Jakóba, ur. 1921 
r. w Kamienicach, szer. Józef Ła-
secki, s. Józefa, ur. 1923 r. w Ko-
bylcu, szer. Edmund Wojciechow-
ski, s. Stanisława, ur. 1924 r. w 
Grzybnie, szer. Kazimierz Kędzio-

ra, s. Stefana, ur. 1923 r. w Godzi-
szewie, J. Barłóg, Tadeusz Rokic-
ki i szer. Franciszek Łoboda, s. 
Jana, ur. 1922 r. w Margoniu. 
Ogółem w ataku UPA zginęło lub 
zostało zamordowanych 26 żoł-
nierzy 28pp WP.” (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s.172 - 174).  Inni: „In-
formacje o obecności dużej grupy 
banderowców dotarły do Przemy-
śla. Do rozpoznania wysłano 
kompanię Podoficerskiej Szkoły 
elewów z 28. pp z 9. DP przypusz-
czalnie w sile od 80 do 100 żołnie-
rzy. Akcją dowodził por. Zenon 
Kratki, dowódca szkoły podofi-
cerskiej. Pieszej grupie żołnierzy 
towarzyszył konny wóz taborowy, 
na którym wieziono zapas amuni-
cji i radiostację. Kompania szkol-
na przeszła San 26 czerwca 1946 
r. w rejonie Olszan. Następnie 
przeszła przez Brylińce i weszła 
do lasu. Dalej pomaszerowała 
przez Koniuszę i lasami przez He-
lichę zamierzała powrócić do 
Przemyśla. Kolumna była rozcią-
gnięta wzdłuż leśnej drogi, w jej 
środku znajdowało się dowództwo 
i wóz amunicyjny. W rejonie Knia-
życ czoło zostało ostrzelane prze 
ubezpieczenie z sotni U 7. Bande-
rowcy zajęli pozycje w okopach z 
I wojny światowej. Por. Zenon 
Kratki nakazał rozwinąć się do 
ataku na lewo od drogi. W tym 
czasie nie miał on pewnych infor-
macji o przeciwniku. Ponadto za-
lesienie terenu utrudniało prze-
prowadzenie ataku. Nie zostały 
wydzielone odwody. Nie przygo-
towano się do prowadzenia obro-
ny okrężnej. Ponadto dowództwo 
kompani znajdowało się bezpo-
średnio na linii atakujących żoł-
nierzy co utrudniało kierowanie 
walką. Na prawym skrzydle nie 
zdołano posunąć się do przodu z 
uwagi na obronę banderowców 
na przygotowanych pozycjach. 
Pewne sukcesy osiągnięto w cen-
trum doprowadzając do wyparcia 
UPA z pierwszej linii okopów. 
Przy centrum znajdowało się do-
wództwo kompani. Na lewym 
skrzydle nie powiodła się próba 
obejścia przeciwnika, natrafiono 
na szkolną sotnię UPA, tu również 
banderowcy zajęli pozycje obron-
ne. Sotnia szkolna powstrzymała 
atak żołnierzy WP. Banderowcy 
przeszli do kontrataku i zmusili do 
wycofania się lewe skrzydło. Na-
stępnie od tyłu zaatakowali cen-
trum. Dwie drużyny zostały oto-
czone, przy nich przebywał do-
wódca i adiutant szkoły. Jedna 
wycofała się na lewe skrzydło. 
Następnie z walki wycofało się 
lewe skrzydło WP. Pozostały tylko 
dwie drużyny w centrum, prawdo-
podobnie nie zdołano przygoto-
wać obrony okrężnej. Banderow-
cy podeszli od tyłu. Przy pomocy 
ręcznych granatów niszczyli pol-
skie stanowiska w czym osobiści 
brał udział Zrub, dowódca szkol-
nej sotni UPA. W tym samym cza-
sie przystąpiono do krótkiego po-
ścigu za żołnierzami i zdobyto 
wóz konny z amunicją oraz radio-
stację. Walka w lesie w pobliżu 
Kniażyc była jedną z większych 
porażek WP w starciach z UPA. 
Według polskich danych następ-
nego dnia na pobojowisku odna-
leziono ciała 26 żołnierzy i ofice-
rów w tym por. Zenona Kratki - 

dowódcy szkoły podoficerskiej, 
ppor. Franciszka Kunickiego - ad-
iutanta szkoły podoficerskiej i 
ppor. Bronisława Rachwała - do-
wódcy jednego z plutonów. Mel-
dunek Zruba szacuje straty pol-
skie na 38 zabitych, 18 rannych i 
6 wziętych do niewoli, których 
podobno zwolniono. Przy tym po-
dano, że zdobyto w sumie 42 jed-
nostki broni długiej i tylko dwie 
krótkiej. Zdobyta broń należała 
do poległych, wziętych do niewoli 
zapewne też część rannych w cza-
sie odwrotu porzuciła uzbrojenie. 
Należy domniemywać, że niektó-
rych ciał żołnierzy WP nie zdoła-
no odnaleźć. Po stronie UPA zgi-
nęło 3 kursantów szkoły im. Kony-
ka.”  (Artur Brożyniak, OBEP 
IPN Rzeszów; w:  https://do-
cplayer.pl/25771718-Artur-bro-
zyniak-rzeszow-12-kwietnia-
-2016-r.html ).  „27 czerwca mię-
dzy Brylińcami a Kormanicami w 
zasadzkę zorganizowaną przez 
kureń „Bajdy” (m.in. sotnia „Ła-
stiwki”), liczący kilkuset bande-
rowców, wpadł pododdział WP, 
składający się z 80 żołnierzy ze 
szkoły podoficerskiej 28pp. W 
trakcie dwugodzinnej walki zginę-
ło 3 oficerów: dowódca por. Ze-
non Kratki, adiutant szkoły ppor. 
Franciszek Kunicki, dowódca 
plutonu ppor. Bronisław Rachwał 
oraz 22 podoficerów i szeregow-
ców, m.in. sierż. Jan Bury, s. An-
toniego i kpr. Michał Łobacz, szer. 
Tadeusz Cholewicki (błędnie po-
dawane w niektórych dokumen-
tach: Cholewiński), s. Franciszka, 
ur. 1924 r., elew Henryk Cieślik, s. 
Antoniego, ur. 1924 r. (1923 r.?), 
elew Bogdan Dąbrowski (l. 24), 
szer. Jan Barłóg, s. Antoniego, ur. 
1924 r. (1923r.?)388, szer. Cezary 
Waziała, s. Stanisława, ur. 1924 r. 
w Wyszynach. W dokumentach 
podawana jest także liczba 24 za-
bitych i 7 rannych. 2 wziętych do 
niewoli żołnierzy upowcy puścili 
wolno. Tak wysoka liczba zabi-
tych wynikała z wymordowania 
przez ukraińskich bojowników 16 
rannych żołnierzy. Przy życiu po-
zostało tylko 7 rannych. Po stro-
nie ukraińskiej zginęło co naj-
mniej 8 banderowców. Wg innych 
opracowań śmierć poniosło 3 ofi-
cerów i 24 żołnierzy lub 3 ofice-
rów i 26 żołnierzy. Podawane są 
też liczby 34 zabitych żołnierzy, w 
tym 2 poruczników i 2 podporucz-
ników oraz informacje, że to Po-
lacy zaatakowali szkołę podofi-
cerską UPA. /.../ Najbardziej 
prawdopodobna wersja jest ta, 
którą zamieścił tygodnik miasta i 
powiatu przemyskiego „Nowe 
Horyzonty” z 7 lipca 1946 r., w 
którym ukazał się nekrolog, poda-
jący poległych w „obszarze” Fre-
dropola. We wspomnianym nekro-
logu podkreślono, że … „Bestial-
scy bandyci znęcali się w okrutny 
sposób nad zamordowanymi i 
rannymi, masakrując tępymi na-
rzędziami poszczególne części 
ciała. Masowy pogrzeb bohater-
skich żołnierzy odbył się 28 VI 
1946 r. który zmienił się w wielką 
manifestację społeczeństwa, do-
magającego się ostatecznej likwi-
dacji band ukraińskich nacjonali-
stów.” Wśród zamordowanych, 
wg gazety, znaleźli się: por. Z. 
Kratki, ppor. F. Kunicki, ppor. 
Bronisław Rachwał, sierż. Jan 

Bury, kpr. M. Łobacz, st. strzelcy: 
st. strz. Sylwester Śroń, s. Anto-
niego, ur. 1924 r. w Poznaniu, st. 
szer. Edmund Rydzyński (Rydziń-
ski), s. Bartosza, ur. 1927 r. w To-
runiu, st. szer. Florian Kluczniak 
(Kłuczniak), s. Mikołaja, ur. 1921 
r. w Łebkach, szer. Kazimierz Ści-
bor (Ściebor), s. Józefa, ur. 1923 
r. w Dębowie i st. szer. Bernard 
Sęk (Sak), s. Stanisława, ur. 1922 
r. w Jabłonie oraz strzelcy: szer. T. 
Cholewicki s. Franciszka, ur. 
1924 r. w Antrowanej Guslinie, 
szer. Zygmunt Wojciechowski, s. 
Stanisława, ur. 1924 r. we Wron-
kach, szer. Ludwik Marecki, s. An-
toniego, ur. 1923 r. w Ludwiczo-
wie, szer. Bolesław Kopyłowicz, s. 
Franciszka, ur. 1925 r. w Samono-
wicach, szer. Bogdan Dąbrowski, 
s. Piotra, ur. 1922 r. w Warszawie, 
szer. Kazimierz Naskręski, s. An-
toniego, ur. 1923 r. w Wieluniu, 
szer. Antoni Janiszewski, s. Fran-
ciszka, ur. 1924 r. w Zatorach, 
szer. Henryk Cieślik, s. Antoniego, 
ur. 1923 r. w Koczinie, szer. Bogu-
sław Jędrusik, s. Romana, ur. 
1923 r. w Sosnowcu, szer. Franci-
szek Kwestarz, s. Jakóba, ur. 1921 
r. w Kamienicach, szer. Józef Ła-
secki, s. Józefa, ur. 1923 r. w Ko-
bylcu, szer. Edmund Wojciechow-
ski, s. Stanisława, ur. 1924 r. w 
Grzybnie, szer. Kazimierz Kędzio-
ra, s. Stefana, ur. 1923 r. w Godzi-
szewie, J. Barłóg, Tadeusz Rokic-
ki i szer. Franciszek Łoboda, s. 
Jana, ur. 1922 r. w Margoniu. 
Ogółem w ataku UPA zginęło lub 
zostało zamordowanych 26 żoł-
nierzy 28pp WP.” (Andrzej Zapa-
łowski: Granica w ogniu. Warsza-
wa 2016, s.172 - 174). 

We wsi Łabowa koło Krynicy: 
„Najbardziej spektakularną ak-
cją, dokonaną przez „Smyrnego” 
było spalenie wsi Łabowa koło 
Krynicy, wspólnie z oddziałem 
Modesta Rypeckiego „Horysła-
wa”, przybyłym ze wschodu. Pod 
datą 27.06.46 r. „Smyrnyj” za-
notował w dzienniku: „Przepro-
wadzamy wspólną akcję z bojów-
kami Hor. (Modesta Rypeckiego 
„Horysława” – przyp. B. H.) na 
wieś Łabowa. Rozbrajamy poste-
runek milicji i palimy budynek. 
Likwidujemy także budynek gmin-
ny, pocztę i palimy wszystkie cha-
ty pozostałe po wysiedlonej lud-
ności ukraińskiej. Część zajęli już 
Polacy.”. Następnego dnia zano-
towano w dzienniku: „Prowadzi-
my dwie wielkie bitwy z polskim 
wojskiem i UB (…) Pierwszy bój o 
godzinie pierwszej po południu, a 
drugi o szóstej wieczorem. Po na-
szej stronie nie ma żadnych strat 
ani rannych. Natomiast po stronie 
wroga ponad 10 zabitych i kilku-
nastu rannych”. (Bohdan Halczak 
(Zielona Góra), Michal Šmigel 
(Bańska Bystrzyca): Działalność 
oddziału UPA Mychajło Fedaka 
„Smyrnego” na Łemkowszczyź-
nie, w latach 1945-48 21 września 
2011 

W mieście Przemyśl na cmenta-
rzu znajduję się groby 3 żołnierzy 
WP poległych 27 czerwca 1946 
roku w walce z UPA na terenie 
powiatu Przemyśl; są to: Łobocz 
Michał ur. 1923, Janiszewski An-
toni ur. 1924, Marecki Ludwik ur. 
1923 r.  (http://w.kki.com.pl/pio-
inf/przemysl/zabytki/narodowej/
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ofiary1.html ). 

   W nocy z 27 na 28 czerwca:   

We wsi Łabowa  pow. Nowy 
Sącz upowcy zamordowali 2 Po-
laków. 

   28 czerwca:   

 W mieście Przemyśl na cmenta-
rzu znajduję się groby 7 żołnierzy 
WP poległych 28 czerwca 1946 
roku w walce z UPA na terenie 
powiatu Przemyśl; są to: Kędzio-
ra Kazimierz ur. 1923, Kluczniak 
Florian ur. 1922, Kwestorz Fran-
ciszek ur. 1921, Naskręski Ka-
zimierz ur. 1923, Rydziński Ed-
mund ur. 1924, Ścibor Kazimierz 
ur. 1923, Wojciechowski Edmund 
ur. 1923. (http://w.kki.com.pl/pio-
inf/przemysl/zabytki/narodowej/
ofiary1.html).  

We wsi Silca pow. Przemyśl 
upowcy zamordowali na drodze 
6 Polaków, w tym 3 milicjantów. 
„28 czerwca 1946 r. w Sólcy o 
godz. 17.30 3 milicjantów, wio-
zących prowiant UNRRA zostało 
zabitych przez upowców. Zginął 
także jeden cywil. Konwój nic nie 
wiedział, że w tym miejscu rano 
doszło do potyczki, kiedy ok. 40 
banderowców ostrzelało 8-osobo-
wy patrol WOP. Walka trwała od 
9.00–9.30, a żołnierze wycofali 
się do strażnicy. Wspomnianymi 
milicjantami był patrol załogi po-
sterunku MO z Rybotycz, powra-
cający z prowiantem. Wpadł w za-
sadzkę zorganizowaną przez pod-
oddział UPA, liczący ok. 15 osób. 
Był to prawdopodobnie rój z sotni 
„Udarnyk 4” „Burłaka” z czoty 
510. Podawana jest też liczba 300 
osób, co nie jest zgodne z prawdą. 
Po krótkiej walce poległ funkcjo-
nariusz szer. Tadeusz Hładio i kpr. 
Ludwik Machunik a rannego Mi-
chała Rudawskiego uprowadzono 
do lasu, gdzie został zamordo-
wany. Zginął także cywil Jan Ru-
dawski z Huwnik oraz zraniony 
furman Michał Hamryszczak. Po-
dawane są informacje o poległym 
żołnierzu WOP, które nie znajdu-
ją potwierdzenia w źródłach.” 
(Andrzej Zapałowski: Granica w 
ogniu. Warszawa 2016, s. 235). 

   29 czerwca:  

W mieście Jarosław ma grób Lis 
Bronisław ur. 1922, który zginął z 
rąk UPA  29 VI 1946 (http://w.kki.
com.pl/pioinf/przemysl/zabytki/
narodowej/ofiary1.html ). 

   30 czerwca:   

W miasteczku Bircza pow. Prze-
myśl upowcy uprowadzili Polaka, 
który zaginął; na cmentarzu ma 
grób Jarocki Antoni ur. 1901, któ-
ry zginął z rąk UPA  30 VI 1946. 

   W okresie maj - czerwiec:   

We wsi Sąsiadowice pow. Sam-
bor upowcy zamordowali 6 Pola-
ków oraz 3 Łemków przesiedlo-
nych z Polski. 

   W czerwcu:  

W miasteczku Cieszanów pow. 
Lubaczów zamordowany został 
przez UPA Marian Lisowski.  

We wsi Dylągowa pow. Brzo-
zów upowcy zamordowali mał-
żeństwo Anastazję i Stanisława 
Radoń, które osierociło 8 mało-
letnich dzieci. 

We wsi Hrebenne pow. Toma-
szów Lubelski został uprowadzo-
ny Marian Walczak i ślad po nim 
zaginął (IPN BI 065/9/1).  

We wsi Mołodycz pow. Jaro-
sław został zamordowany przez 
UPA żołnierz z 26pp 9DP  Józef 
Bukiejko, ur. w 1922 r. 

We wsi Polchowa pow. Przemyśl  
w czerwcu 1946 r. banderowcy 
przywiązali do drzewa 5-osobową 
rodziną Tereszczaków, rodziców i 
trójkę dzieci, a potem torturowa-
li, w tym przypalając ogniem. Na 
koniec makabrycznie okaleczone 
ciała związali drutem kolczastym 
i wrzucili do Sanu. Szczątki te na 
własne oczy widzieli w wodzie 
koło Nienadowej 11-letni wów-
czas Tomasz Blecharczyk, 15-let-
ni Teodor Grzegorzek i 14-letni 
Edward Szymański. (http://su-
ozun.org/dowody-zbrodni-oun-i-
-upa/n_upa-nie-byla-armia-to-b-
yla-banda-mordujaca-bezbronne-
i-niewinne-ofiary-w-tym-takze-
ukraincow/ ).   

Na terenie powiatu przemy-
skiego: „W czerwcu 1946 r. bo-
jówka SB-OUN przeprowadzała 
likwidację osób stwarzających wg 
niej zagrożenie dla ukraińskiego 
podziemia. Na terenie powiatu 
(czasami brak miejsca likwidacji 
osób) zamordowała następujące 
osoby: Ukrainkę Stefanię Kro-
wiak (jako informatorkę WP), 
Polkę Annę Bodnar (jako infor-
matorkę WP), Polkę Katarzynę 

Pelikan (jako informatorkę WP i 
MO), Polkę Eugenię Góral (jako 
informatorkę WP), Polkę H. Wań-
czowską (jako informatorkę WP), 
Polaka Józefa Decyniaka (jako 
zwiadowcę MO), st. szer. WOP 
Jana Kondraciuka, szer. WOP J. 
Szramę, Polaka Jana Brożynę (ur. 
1927 r. w Tarnawce, zamieszka-
łego na przysiółku Załaski koło 
Tarnawiec), Polaka Stanisława 
Dudycza (ur. 1926 r. w Piątkowej, 
zamieszkałego w Nienadowej), 
Polaka Władysława Dudycza (ur. 
1924 r. w Piątkowej, zamieszkałe-
go w Nienadowej), Polaka Jana 

Kurasza (ur. 1918 r. w Tarnawce) 
oraz Polaka Karola Brożynę (ur. 
1913 r. na przysiółku Załazek koło 
Piątkowej)”. (Andrzej Zapałow-
ski: Granica w ogniu. Warszawa 
2016, s.177). 

We wsi Nowa Wieś koło Birczy 
pow. Przemyśl spalili wieś i za-
mordowali 4 Polaków oraz 4 po-
ranili.  

We wsi Stare Sioło pow. Luba-
czów zamordowali 3-osobową ro-
dzinę polską Balawanderów,  któ-
ra przyszła obejrzeć swoje opusz-

czone wcześniej gospodarstwo. 

 W I połowie 1946 roku:   

We wsi Cygany pow. Borszczów 
„ukraińscy powstańcy” powiesili 
77-letniego Michała Skawińskie-
go na jabłoni w jego sadzie za to, 
że nie wyjechał do Polski. 

W połowie 1946 roku:   

We wsi Tarnawka pow. Prze-
myśl upowcy obrabowali wieś 
oraz zamordowali 6 Polaków.

 Stanisław Żurek
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Panią docent dr Dorę Kacnelson, 
Żydówkę z Drohobycza na ziemi 
lwowskiej, poznałam podczas 
tegorocznej uroczystości wręcze-
nia jej orderu „Polonia Mater 
Nostra Est” za pomoc Polakom 
na dawnych polskich Kresach 
Wschodnich i za próby tworze-
nia mostów pomiędzy Polakami 
a Żydami. W wypowiedzi pani 
Dory uderzyło mnie ogromne 
umiłowanie Kresów, a zarazem 
wielkie zatroskanie i gorycz z po-
wodu coraz mniejszego zaintere-
sowania Kresowiakami ze strony 
polskich oficjeli. Pani Dora za-
rzuciła im również brak reakcji 
na szkalowanie żołnierzy Ar-
mii Krajowej i w ogóle polskich 
mieszkańców tamtych terenów, 
przy jednoczesnym uniżonym 
stosunku do władz ukraińskich i 
litewskich.

WIERNA WIESZCZOM I PO-
WSTAŃCOM

Naszą laureatkę bezsprzecznie 
można uznać za typową Kreso-
wiankę. Pogodna, ciepła, gościn-
na, mówiąca z tym cudownym 
zaśpiewem; kiedy trzeba, uparcie 
dążąca do celu, głęboko wrażliwa 
na ludzką krzywdę i niesprawie-
dliwość. Urodzona w 1921 r. w 
Białymstoku jako córka Base-
wy i Barla Kacnelsonów, którzy 
uciekli z Rosji przed Sowietami 
do wolnej już Polski, uczęszcza-
ła do białostockiej szkoły po-
wszechnej, w której kultywowa-
no pamięć wieszczów i bohaterów 
powstań narodowych.
- Organizowałyśmy - wspomina 
pani Dora - wspólnie z koleżanka-
mi wieczorki, śpiewałyśmy piosen-
ki żołnierskie z czasów powstań i 
inne patriotyczne, recytowałyśmy 

wiersze Adama Mickiewicza i Ju-
liusza Słowackiego. Mojej miłości 
do wielkiej polskiej poezji roman-
tycznej i do bohaterów powstań 
narodowych pozostałam zawsze 
wierna. Od 1946 r. piszę o Adamie 
Mickiewiczu, zwłaszcza o jego 
koncepcji folkloru słowiańskiego, 
odszukuję w archiwach Lwowa, 
Wilna, Syberii, pamiętniki, listy i 
notatki patriotów, świadczące o du-
żym wpływie wieszcza Adama na 
ich umysły.
Po 1939 r., kiedy Białystok był 
okupowany przez wojska sowiec-
kie, Dora Kacnelson znalazła się 
wraz z rodzicami w Leningradzie. 
Rozpoczęła studia na Uniwersy-
tecie Leningradzkim, na wydziale 
filologii rosyjskiej. Po studiach 
doktoranckich z polskiej literatury 
i po obronie doktoratu (1946-49) 
„Adam Mickiewicz a twórczość 
ludowa”, została skierowana przez 
Ministerstwo Szkolnictwa Wyż-
szego na Białoruś, gdzie prowa-
dziła wykłady w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Połocku. W tym 
czasie często dojeżdżała do Wilna 
i w tamtejszych archiwach praco-
wała nad polonikami literackimi i 
historycznymi, które wykorzysty-
wała w późniejszych publikacjach.
- Podczas moich pierwszych wizyt 
w Wilnie - wspomina pani Dora - 
poznałam dzielnych i ofiarnych 
polskich naukowców, którzy nie 
opuścili ojczystej ziemi, lecz świa-
domie wybrali drogę służenia oj-
czystej kulturze i nauce na tej stra-
conej placówce. Jednym z nich był 
historyk sztuki, dr filozofii Jerzy 
Orda, wybitny znawca zabytków 
starego Wilna.
Razem z moskiewskimi historyka-
mi zajmującymi się dziejami Pol-
ski: Włodzimierzem Djakowem, 
Ilją Millerem i Olgą Morozową 

- Dora Kacnelson usiłowała wysta-
rać się o emeryturę dla wileńskiego 
naukowca. Jednak dr Jerzy Orda 
kategorycznie odmówił złożenia 
podania o uznanie nadanego mu 
przed wojną doktoratu. Powie-
dział, że o nic bolszewików prosić 
nie będzie. Pracował jako zwykły 
woźny w Archiwum Centralnym 
Litewskiej SSR. Ubrany w czarny 
fartuch nosił po schodach ciężkie 
teczki. Potajemnie pomagał pol-
skim naukowcom w znalezieniu 
archiwaliów, ponieważ dyrekcja 
ukrywała katalogi. Za swoją mi-
zerną pensję wychowywał żydow-
skiego chłopca, Wilhelma Józefa 
Zienowicza (Finka), uratowanego 
z getta przez polskie zakonnice.

ANTYSOWIECKA, NIEPRA-
WOMYŚLNA 

Owocem badań dr Dory Kacnel-
son była rozprawa wydana w la-
tach 90. w paryskiej „Kulturze”, 
zatytułowana: „Polscy naukow-
cy Wilna i Lwowa pod okupacją 
sowiecką”. Wydawca, Jerzy Gie-
droyć, ostrożnie jednak wykreślił 
określenie „okupacja sowiecka”, 
umieszczając w to miejsce daty 
roczne.
W 1955 r. Dora Kacnelson wyszła 
za mąż za uniwersyteckiego ko-
legę, Rosjanina Aleksieja Jego-
rowa, który wrócił z sowieckich 
łagrów na Kołymie, gdzie spędził 
10 lat za to, że jako żołnierz armii 
sowieckiej dostał się do niewoli 
niemieckiej. W 1961 r. otrzymała 
pracę w mieście. Czyta na Sybe-
rii, gdzie przebywała 5 lat. Nie 
bacząc na mrozy - dochodzące 
do minus 50 stopni - wytrwała 
pani naukowiec systematycznie 
udawała się do Okręgowego Ar-
chiwum Męczeństwa i przeglą-
dała katalogi, znajdując w nich 
wiele dokumentów dotyczących 
polskich powstańców. Każdy ze-
słaniec przyjeżdżał z kartą, na 
której znajdowały się: wyrok, 
dane osobowe, data przyjęcia do 
obozu itp. Było tam mnóstwo na-
zwisk księży, którzy zginęli na Sy-
berii, jak np. ks. Jan Sierociński, 
zasieczony szpicrutami w Omsku 
w 1837 r. Temat katorżników zo-
stał obszernie potraktowany w 
publikacjach pani docent. Nowy 
rektor Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Czycie, wykładowca 
marksizmu-leninizmu Nikołaj 
Babin zarzucił jednak Dorze 
Kacnelson „antysowietyzm” 
- za poparcie protestu studen-
tów, niesłusznie wyrzuconych z 
uczelni. Wtedy przeniosła się do 
Drohobycza, gdzie znowu została 
wyrzucona (1983 r.) z tamtejszej 
WSP, tym razem za to, że wbrew 
zakazowi sekretarza partii poje-
chała do Kijowa na IX Światowy 
Zjazd Slawistów.

Z POMOCĄ POTRZEBUJĄ-
CYM 

Od 10 lat pani Dora Kacnelson 
jest na emeryturze i nadal nie 
ma ani chwili wolnego czasu. 
Kontynuuje badania naukowe w 
oparciu o doskonałe archiwalia 
we Lwowie. Na podstawie tych 
i syberyjskich dokumentów wy-
dała kilka rozpraw o kapłanach 
- męczennikach za wiarę i wol-
ność, zwłaszcza o księżach - sy-
birakach - Piotrze Ściegiennym, 

Wincentym Kroczewskim, Ty-
burcym Pawłowskim.
Również we Lwowie - opowiada - 
miałam szczęście poznać wspania-
łych i pełnych ofiarności polskich 
naukowców, którzy świadomie 
wybrali pełną trudności i upoko-
rzeń służbę Ojczyźnie i polskiej 
kulturze na Kresach Wschodnich. 
Byli to m.in. prof. Mieczysław 
Gembarowicz, światowej sławy 
teoretyk i historyk sztuk pięknych 
oraz dr filozofii Ludwik Grajew-
ski, wybitny znawca zabytków i 
pamiątek Lwowa. Zaprzyjaźniłam 
się z nimi, doświadczając wielkiej 
życzliwości. Oprowadzali mnie 
po Lwowie, zapraszali do swoich 
skromnych mieszkań, pomagali w 
kwerendach archiwalnych. Mia-
łam też zaszczyt poznać dzielnych 
obrońców kultury polskiej, biblio-
tekarzy Ossolineum: Jana Rogalę, 
Kazimierza Giebułkowskiego, Wa-
cława Olazewicza i innych.
Pracę naukową i publicystyczną 
dr Dora Kacnelson łączyła (i nadal 
łączy, pomimo podeszłego wieku) 
z pomocą Żydom na Kresach oraz 
z działalnością oświatową i chary-
tatywną w Towarzystwie Kultury 
Polskiej Ziemi Drohobyckiej. Wy-
kładała literaturę polską w polskiej 
szkółce sobotniej. Odwiedzała 
polskie wsie, niosąc pomoc ubo-
gim Polakom. Usiłowała załatwić 
kombatantom Wojska Polskiego z 
1939 r. emerytury z Polski. Organi-
zowała nauczanie języka polskiego 
dla dzieci, co więcej - polska Ży-
dówka z Drohobycza wypraszała 
od Niemców pomoc finansową na 
żywność dla głodujących polskich 
dzieci na Kresach, o których rząd 
polski nie raczył pamiętać!
Popierała także działalność księży 
katolickich na ziemi lwowskiej, 
pisząc artykuły w prasie polskiej 
i zagranicznej o ogromie ich szla-
chetnej pracy. W artykule dla „Nie-
dzieli” dr Dora Kacnelson napisała 
m.in.:
 „Bardzo wielu Polaków po-
zostało na ziemi lwowskiej, tej 
strasznej placówce, rezygnując 
z repatriacji. Zostali przy swoich 
kościołach, grobach, na ziemi ro-
dzinnej, obficie zroszonej krwią 
Orląt Lwowskich i bohaterów 
Armii Krajowej. Odwiedzając 
wioski ziemi drohobyckiej, poło-
żone ok. 100-150 km od Lwowa, 
pytałam Polaków, dlaczego nie 
odjechali do kraju razem z in-
nymi, sąsiadami lub krewnymi. 
Nie żyjący już Józef Wałków ze 
wsi Sołońsk koło Drohobycza, 
człowiek samotny i prawie niewi-
domy, powiedział: ‚Jak wszyscy 
wyjedziemy, zamkną nam ostat-
nie nasze kościoły’. Tu należy do-
dać, że Kościół katolicki na Kre-
sach jest obecnie główną i niemal 
jedyną ostoją polskości. Tylko 
on dociera do zapadłych wiosek, 
zapomnianych przez Wspólnotę 
Polską oraz fundacje i stowarzy-
szenia w kraju.
Ale teraz zagrożone jest już na-
wet jedno z podstawowych ludz-
kich praw - prawo do modlitwy 
w języku ojczystym. 65-letnia Po-
lka Maria Gabryś z małej wioski 
Zady jest córką Grzegorza Ga-
brysia, spalonego żywcem przez 
UPA w 1943 r. Ich dom także spa-
lono, a ona tułała się po obcych 
ludziach, ciężko pracując. Kiedy 
skończyła 16 lat, przyniesiono jej 
z wiejskiej rady sowieckiej goto-

wy dowód osobisty z góry wyzna-
czoną narodowością... ‚Ukrain-
ka’! Tak wyglądała w rzeczywi-
stości demografia i statystyka na 
Kresach. Na marginesie - konty-
nuuje dr Dora Kacnelson - pra-
gnę dodać, że w wielu pracach 
polskich historyków i socjologów 
zaniża się liczbę Polaków na Kre-
sach, a przecież tylko na ziemi 
żytomierskiej mieszka 300 tys. 
polskich rodzin. Maria Gabryś 
na moje pytanie, dlaczego po-
została, kiedy jej brat wyjechał 
do kraju, odpowiedziała: ‚Jak 
wszyscy wyjedziemy, cały świat 
powie, że nas tu nigdy nie było’”.

DWA NARODY - DWOJE RO-
DZICÓW

Zawiązana już w najwcześniej-
szych latach życia przyjaźń z 
Polakami, z którymi na swoich 
Kresach była przecież „po są-
siedzku”, poznanie martyrologii 
Polaków, spowodowały, że dr 
Dorę Kacnelson zawsze mierziły 
bezpodstawne ataki, zwłaszcza 
na Kresowiaków, których trak-
tuje jak rodaków. Kiedy pytam, 
dlaczego lubi Polaków, uśmiecha 
się łagodnie i odpowiada: - Jeśli 
pytają dziecko, kogo kocha wię-
cej: mamę czy tatę, zwykle mówi, 
że oboje tak samo. Ze mną jest 
podobnie. Wyrosłam i wychowa-
łam się wśród dwóch narodów, 
żydowskiego i polskiego, które 
dały mi swoją tradycję, mental-
ność, kulturę; były dla mniej jak 
matka i ojciec, i oboje kocham 
równie mocno.

O OSZCZERSTWACH JANA 
TOMASZA GROSSA W SPRA-
WIE JEDWABNEGO 

Z dzieciństwa pani Dora pamięta 
wyjazdy z matką i siostrą, mają-
cą słabe płuca, na wieś nieopo-
dal Jedwabnego. Podkreśla ser-
deczność tamtych mieszkańców, 
powolnych nieco, spokojnych, 
łagodnych, którzy bardzo lubili 
swoje letniczki, chociaż wiedzieli, 
że są one Żydówkami, bo nie cho-
dziły do kościoła.
Ci ludzie nie spalili Żydów w 
Jedwabnem (za co prezydenci 
Aleksander Kwaśniewski i Bro-
nisław  Komorowski bezzasadnie 
przepraszali), nie tylko dlatego, 
że nie mieli takiej siły militarnej, 
ale dlatego, że nigdy nie wyka-
zywali tendencji do okrutnych 
zachowań - twierdzi pani doktor 
z absolutnym przekonaniem. - 
Niektórzy zresztą nawet narażali 
życie, pomagając Żydom ukryć 
się przed Niemcami. Uważam, 
że książka Jana Tomasza Grossa 
jest obłudna i nieuczciwa. A już 
szczególnie nie podoba mi się, że 
on jeździł do Polaków.
Sprawa oszczerczego atakowa-
nia Polski w związku z mordem 
w Jedwabnem bardzo poruszyła 
panią dr Dorę Kacnelson. - Pew-
nego razu spotkałam się w War-
szawie z kilkoma mądrymi rabi-
nami z USA. Pytali, czy ja jako 
Żydówka nie przesadzam z potę-
pieniem postępowania Jana To-
masza Grossa - opowiada. - Po-
wiedziałam wówczas, że wznie-
canie nienawiści do Polaków jest 
sprzeczne z interesami szczegól-
nie Ameryki. Polska wstąpiła 
do NATO i jej synowie gotowi 

DORA KACNELSON  PATRIOTKA 
Z DROHOBYCZA
Aleksander Szumański
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są oddać nawet to, co najdroż-
sze, swoje życie, przelać krew za 
Amerykę - zresztą już to czynili 
w Afganistanie. Ale Polacy są na-
rodem honorowym i jeśli Amery-
kanie chcą, żeby przelewali krew 
w imię amerykańskich interesów, 
to muszą szanować Polaków, a 
nie ciągle ich oszczerczo oskar-
żać, że „mordowali Żydów” w 
czasie II Wojny Światowej, uży-
wać sformułowań „polskie obozy 
koncentracyjne”, nazywać Pola-
ków „narodem morderców” itp. 
- mówi pani dr Dora Kacnelson.
Tymczasem agresywna kampa-
nia antypolskich środowisk na 
Zachodzie nie ustaje. Wynika 
ona z ich nienawiści do nieza-
leżnego polskiego ducha, który 
wiódł Polaków na powstańcze 
barykady i spowodował, że to 
właśnie Polacy, jako pierwsi, 
obalili komunizm. Dziś te środo-
wiska usiłują zdeptać „hardość” 
Polaków, ich poczucie honoru i 
godności narodowej, na szczę-
ście jak dotąd bezskutecznie - tak 
pani dr Dora Kacnelson  broni 
dobrego imienia Polski.
Pani doktor zawstydziłaby swo-
im patriotyzmem niejednego 
polskiego urzędnika MSZ. - Po-
lacy nie uchylają się od obowiąz-
ku, jaki nakłada na nich uczest-
nictwo w NATO. Polacy byli z 
Amerykanami w Afganistanie, 
a przecież co może obchodzić 
Polskę daleki Afganistan? Po tej 
argumentacji - relacjonuje dalej 
pani Dora Kacnelson - mądrzy 
rabini z USA zgodzili się ze mną, 
że wzniecenie antypolonizmu jest 
głupotą i może mieć złe konse-
kwencje dla Stanów Zjednoczo-
nych i Europy Zachodniej.
Gdy stwierdzam, że antypolo-
nizm upowszechnia się, niestety, 
także u nas w kraju, pani docent 
oświadcza, że zna wielu Żydów, 
przyjaciół Polaków i zwolenni-
ków żydowsko-polskiego dialo-
gu. Wymienia niedawno zmar-
łego Artura Leinwalda, autora 
licznych prac o Lwowie, m.in. 
o Polskich Orlętach; Szymona 
Aszkenazego, słynnego polskie-
go historyka, pochowanego na 
Głównym Cmentarzu Żydow-
skim w Warszawie; mówi, iż w 
Żydowskim Instytucie Histo-
rycznym na Tłomackiem jest 
„dużo przyjaciół Polaków”.
No, cóż - powiedziałam do pani 
Dory - tylko że ja byłam w ŻIH 
na spotkaniu z Janem Toma-
szem  Grossem. Salę wypełniali 
po brzegi niemal wyłącznie Ży-
dzi (ponadto grupa Niemców) i 
tylko jedna Żydówka skrytyko-
wała Grossa, reszta urządziła mu 
owację. Z kolei Żyd Adam Mich-
nik napisał przecież, że Polacy 
mordowali Żydów w czasie Po-
wstania Warszawskiego. - Adam 
Michnik - ripostuje pani docent - 
to dla mnie żaden Żyd!. Inspiru-
ją go jedynie elity polityczne, ko-
munistyczne i antypolonizm, one 
mu na to pozwalają, na walkę z 
Polska, Polakami i polonizmem. 
To właśnie tytułujący siebie 
profesorem Władysław Barto-
szewski, jako minister spraw 
zagranicznych mianował na sta-
nowisko ambasadora w Wilnie 
Eufemię Tejchman, która kon-
sekwentnie oczerniała akowców, 
i zamiast - jako ambasador - bro-
nić interesów kresowych Pola-
ków, popierała wszelkie oszczer-
stwa litewskich szowinistów na 
temat Polaków. Poprzedni am-
basador Jan Widacki razem z 
Tejchmanową „broniąc”, znisz-
czyli polski uniwersytet, który 
wilniacy z takim poświęceniem i 
wysiłkiem tworzyli - wylicza dr 
Dora Kacnelson. - Chciałabym w 
tym momencie „pogratulować” 

tym osobom postępku równego 
postępkowi carskiego senatora 
Nowosilcowa, który zamknął 
uniwersytet, w którym studio-
wał Adam Mickiewicz - mówi z 
żalem. - Do wspomnianej grupy 
należy dołączyć jeszcze ówcze-
sną premier Hannę Suchocką i 
ministra spraw zagranicznych 
Krzysztofa Skubiszewskiego, 
którzy także nie wykazali chęci 
ratowania zagrożonego Uniwer-
sytetu Polskiego, lecz wręcz prze-
ciwnie - we wszystkim ustępowali 
decydentom. Uniwersytet upadł, 
prezydent nie pomógł.
Na polskim uniwersytecie wy-
kładali bezpłatnie koledzy pani 
Dory: prof. Eugeniusz Czaple-
jewicz, polonista z Warszawy, 
Zbigniew Łebno, prof. prawa 
międzynarodowego z Katowic 
(wysokiej klasy naukowiec, po-
chodzący ze starego kresowego 
rodu, podobnie jak jego żona 
Marta, z domu Świszczowska, 
której pradziadek, powstaniec z 
1863 r., jest pochowany na Ły-
czakowie), który na własny koszt 
dojeżdżał do Wilna. Na skutek 
interwencji Polonii z zachodu 
polski uniwersytet wprawdzie 
nie został zamknięty, budynek i 
sale nie zostały jeszcze odebrane 
Polakom, ale   korzystając z przy-
zwolenia polskich „dyplomatów” 
- po cichu zabrano uniwersyte-
towi status wyższej uczelni, ze 
wszystkimi tego konsekwencja-
mi. Obecnie jest on już wyłącz-
nie Studium Przygotowawczym 
dla młodych Kresowiaków przed 
wstąpieniem na Uniwersytet Li-
tewski lub uczelnie w kraju (jeśli 
się to uda).
 Polski prezydent Aleksander 
Kwaśniewski nie stanął w obro-
nie polskiego uniwersytetu w 
Wilnie - mówi z oburzeniem pani 
Dora. - Była to kompromitacja 
nawet za granicą. Niemieccy 
dziennikarze, z którymi spotka-
łam się w Berlinie, dziwili się,  
dyskryminuje sie polską uczel-
nię, wskazuje przeprowadzenie 
w polskich szkołach egzaminów 
maturalnych w języku litewskim, 
utrudnia Polakom utrzymanie 
swojej tożsamości, a prezydent 
Aleksander Kwaśniewski intere-
suje się wyłącznie  sprawą wejścia 
Litwy do NATO i UE, zupełnie 
zaś nie obchodzi go dramatyczny 
los Polaków kresowych. Nawia-
sem mówiąc, uważam, że dla UE 
to będą nowe, ogromne centra 
korupcji, biurokracji i walki o 
stołki. Toteż wmawianie młodzie-
ży, że wejście do UE stworzy jej 
ogromną szansę, jest nieuczciwe. 
Kraje, które są w UE, mają już 
przecież swoje hektary slumsów, 
jak np. Portugalia - przekonuje 
dr Dora Kacnelson.
Wymownym przykładem in-
ercji władz polskich - które nie 
mają opracowanej żadnej poli-
tyki wobec Polaków na dawnych 
polskich Kresach Wschodnich 
- była sprawa (1999 r.) areszto-
wania przez Litwinów czterech 
Polaków i bezprawnego skaza-
nia ich na ciężkie roboty za to, 
że prosili o przyznanie rejonowi 
Solecznik na Wileńszczyźnie au-
tonomii. Uzasadnienie prośby 
było logiczne. Na tym terenie, 
zamieszkałym w 90 proc. przez 
Polaków, obowiązuje wyłącznie 
język litewski - wszędzie: w szpi-
talach, urzędach, informacjach 
kolejowych i autobusowych, w 
biurach itd., co bardzo utrudnia 
życie ludziom, zwłaszcza starym 
rolnikom, którzy nie zdołali się 
nauczyć litewskiego. Autonomia 
pozwoliłaby przynajmniej na 
dwujęzyczność, co ułatwiłoby 
załatwić sprawy, ponadto przy-
czyniłoby się do rozwoju oświaty 

i kultury ojczystej na Wileńsz-
czyźnie.
Prośba czterech Polaków obu-
rzyła jednak Litwinów (chociaż 
ich mniejszość w Polsce ma dofi-
nansowanie i przywileje z reguły 
lepsze niż polska społeczność) 
i szybko rozprawili się z nimi, 
wysyłając ich do obozu pracy 
przymusowej. Ta niesprawie-
dliwość nie spotkała się z żadną 
reakcją ze strony rządu w War-
szawie, mimo iż było to ewident-
ne naruszenie praw człowieka. 
Minister spraw zagranicznych 
Bronisław Geremek nie przejął 
się niesłusznym ukaraniem Pola-
ków. Polskie MSZ nie stanęło w 
obronie rodaków, jak czynią wła-
dze wszystkich cywilizowanych 
państw świata. Jedynie prezes 
Wspólnoty Polskiej Andrzej Stel-
machowski pojechał do Wilna i 
w tamtejszym sądzie oświadczył: 
„Wy, Litwini, robicie u siebie sta-
linowskie łagry dla zastraszenia 
Polaków”.
Skuteczną akcję w obronie uwię-
zionych podjęła dr Dora Kac-
nelson. Przygotowała list prote-
stacyjny i zebrała 40 podpisów 
dziennikarzy ze Światowego 
Forum Mediów Polonijnych,k-
tórzy obradowali wówczas w 
Tarnowie. Dokument trafił do 
sejmu litewskiego. Zrobił się 
skandal. Polacy zostali uwolnie-
ni, ale... żeby było śmieszniej (jak 
powiedział pani docent jeden z 
polskich dziennikarzy w Wilnie), 
prezydent Litwy „dobił targu”, 
stawiając polskim skazańcom 
warunek: „Uwolnię was, lecz pod 
warunkiem, że napiszecie, iż cał-
kowicie popieracie wejście Litwy 
do NATO”. Podpisali, w końcu 
woleli to niż wyrąbywanie drzew 
w lesie.

MOGLIŚMY ODZYSKĆ KRE-
SY?

Podczas niedawnego wystąpie-
nia w Galerii Porczyńskich, pani 
Dora Kacnelson oświadczyła, że 
na początku pieriestrojki odzy-
skanie Kresów Wschodnich było 
po prostu w zasięgu ręki. Kiedy 
bowiem Związek Sowiecki za-
czął się rozpadać, w rosyjskich 
stacjach radiowych i TV wystą-
pił wojewoda petersburski, prof. 
prawa międzynarodowego Ana-
tol Sobczak (pani docent była 
wówczas u siostry w Petersbur-
gu i słuchała tego wystąpienia) i 
stwierdził, iż zgodnie z prawem 
międzynarodowym, jeśli fede-
racja kilku zjednoczonych kra-
jów rozpada się, terytoria, które 
dołączono później, mają prawo 
wrócić do ich poprzedniego sta-
tusu. Gorbaczow - według słów 
dr Dory Kacnelson - chciał Pol-
sce oddać: Lwów, Wilno, Stani-
sławów, Grodno, Tarnopol, ale 
już wówczas - utrzymuje pani 
Dora - polscy politycy na sposób 
lokajski podlizywali się Ukraiń-
com i Litwinom. - Nie wiadomo, 
co stałoby się wówczas z naszymi 
Ziemiami Odzyskanymi - wyra-
ziłam swoją wątpliwość. Pani do-
cent uporczywie stwierdza jed-
nak, że odzyskanie Kresów było-
by wielką szansą, a jej niewyko-
rzystanie oznaczało stratę także 
dla społeczności ukraińskiej. 
Ukraińcy bowiem w większości 
też chcieli przyłączenia do Polski, 
bo gdyby Ukraina Zachodnia zo-
stała przyłączona, mieliby w niej 
oparcie, a już przynajmniej nie 
głodowaliby. Tymczasem w wy-
niku antypatriotycznej polityki 
przepraszania i ukłonów, konty-
nuowanej przez kolejne rządy w 
Polsce, Kresy Wschodnie są za-
niedbane, poniżane i w brutalny 
sposób dyskryminowane.

- Społeczność ukraińska lubi Pol-
skę - uważa dr Dora Kacnelson. 
- Mnóstwo ludzi uczy się polskie-
go, czyta polskie gazety. Ślepemu 
Polakowi Józefowi Wałków w 
Sołońsku koło Drohobycza ukra-
ińscy sąsiedzi przynosili chleb i 
mleko. Nie ma nienawiści wśród 
tzw. przeciętnych ludzi, jest 
wśród nacjonalistycznych elit.

PRZEPROSIMY ZA „WISŁĘ” 
I UZNAMY  „KOMBATAN-
TÓW” OUN - UPA?

Obojętność polskich władz wo-
bec tego, co wyprawiali z Polaka-
mi upowcy w czasach okupacji 
niemieckiej, sprawia, że zaczy-
nają oni znowu podnosić głowy. 
Na Ukrainie stawiane są pomniki 
ukraińskiego terrorysty Stepana 
Bandery; nie ma też miasta, w 
którym by nie było ulicy poświę-
conej banderowcom lub tablic 
pamiątkowych traktujących ich 
jak bohaterów. Ostatnio ukraiń-
scy bandyci z OUN i UPA żądają 
dla siebie emerytur i przywilejów 
kombatanckich - tu i ówdzie, lo-
kalnie już je mają - żądają także 
ich pełnej rehabilitacji. A prze-
cież ci zbrodniarze wymordowali 
dziesiątki tysięcy Polaków, w tym 
część Żydów na Wołyniu i w Ga-
licji, oraz 40 tys. swoich rodaków. 
Polski rząd natomiast przepra-
sza ich za to, że Polacy ośmiela-
li się bronić przed straszliwymi 
rzeziami oraz za akcję „Wisła”, 
która miała powstrzymać te 
rzezie... Doktor Kacnelson prze-
strzega przed groźbą odradzania 
się banderowców.

BANDEROWCY I ICH PO-
PLECZNICY

Ukraiński szowinizm przybiera 
na sile, ponieważ ma poparcie 
antypolskich środowisk w USA 
oraz polskiego rządu i sympa-
tyków banderowców w kraju. 
Czy to nie skandal na przykład, 
że na konferencję polsko-ukra-
ińską w Krasiczynie 19. IV. br. 
(2002 r.) zaproszeni zostali poza 
Ukraińcami niemal wyłącznie 
ci polscy profesorowie, politycy, 
dziennikarze, którzy wybielają 
zbrodnie ukraińskie i oskarża-
ją AK? Czy to nie skandal, że 
nie zaproszono na nią np. Ewy i 
Wacława Siemaszków, autorów 
doskonale udokumentowanej 
książki „Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939-1945” i, że drzwi konfe-
rencji zamknięto także przed 
prof. Szawłowskim? Czy nie jest 
skandalem, że w tej sytuacji pre-
zydent Aleksander Kwaśniewski 
przysłał depeszę z serdecznymi 
pozdrowieniami dla uczestników 
konferencji i znowu przeprosił za 
akcję „Wisła”?!
- Odwiedziłam kiedyś rodziny 
ukraińskie zesłane w czasie akcji 
„Wisła” na Ukrainę Zachodnią 
we wsi Słońsk, m.in. małżeństwo 
Annę i Stefana Harenzów. Żyją 
sobie doskonale. Mają piękny 
dom, ogród, dwie krowy, pole. 
Rozmawiali ze mną po polsku. 
I nikt im nie wykłuwał oczu, nie 
piłował ich żywcem, nie palił. 
Dlaczego więc Aleksander Kwa-
śniewski ciągle przeprasza?! 
- Irytuje się pani Dora. - A kto 
przeprosi za bestialsko pomor-
dowanych Polaków? Za dzieci, 
którym banderowcy przybijali 
języczki do stołów, za wykłute 
oczy i palenie żywcem? Napisa-
łam o tym pracę pt. „Jeszcze stoi 
na wpół spalona stodoła” - do-
tyczyła ona wsi Zady, 15 km od 
Drohobycza, gdzie fragment tej 
poczerniałej stodoły rzeczywi-

ście jeszcze stoi. W niej właśnie 
w 1943 r. ukraińscy bandyci żyw-
cem spalili Polaków. Banderow-
cy chodzili wówczas od podwór-
ka do podwórka, Polaków mor-
dowali, a jeśli spotkali Ukraińca, 
mówili: „Chodź z nami rżnąć”. 
Jeden z zaczepionych, Fiekieta, 
odmówił: „Nie pójdę ‚riezaty’, 
bo żona w szpitalu, a ja muszę 
się zająć małymi dziećmi”. Za-
strzelili go na miejscu. Kiedy 
padał, przydusił małą córeczkę, 
którą trzymał na ręku. Przeżyła, 
ale dzisiaj nadal ciężko choruje 
na kręgosłup. W tej samej wsi 
mieszka Polka Maria Gabryś, 
której ojca Grzegorza spalili 
upowcy. Nosi ona jedzenie tej 
chorej Ukraince, której ojca za-
strzelili ukraińscy bandyci.

ADWOKACI  KATÓW 

Pani dr Dora Kacnelson z przy-
krością konstatuje, że banderow-
cy mają w Polsce wielu adwoka-
tów. I tak np. prof. Władysław 
Serczyk, wykładowca najpierw 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
potem na Uniwersytecie w Bia-
łymstoku, a obecnie w Rzeszow-
skiej Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej, uporczywie ich wybiela. W 
1997 r. prof. Władysław Serczyk 
przemawiał na polsko-ukraiń-
skiej konferencji w Krakowie i 
zarzucił AK, że czyniła „to samo, 
co banderowcy”. Kiedy nikt nie 
zareagował, prof. Dora Kacnel-
son wstała i powiedziała: „Czy 
nie zakrawa na ironię fakt, że 
oto ja, Żydówka, przyjechałam 
do Krakowa aż z Drohobycza, 
żeby bronić polskiej AK przed 
oszczerstwami polskich panów 
profesorów?”. Inny wykładowca 
z UJ, który uczy naszą młodzież, 
Grzegorz Mazur, obronił rozpra-
wę habilitacyjną o AK na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i w tej 
pracy przyrównywał AK do ban-
derowców ukraińskich. „Sza-
cowne gremium” profesorów UJ 
zaakceptowało tę pracę. - Dzięki 
Bogu - zauważyła pani Dora - że 
nie mam wnuków, bo nie chciała-
bym, żeby tacy profesorowie ich 
uczyli.

PATRIOTYZM TEMAT DRAŻ-
LIWY

Kiedy dr Dora Kacnelson usi-
łowała wydrukować reportaż z 
ziemi lwowskiej „Jeszcze stoi na 
wpół spalona stodoła” o bestial-
stwach ukraińskich, nagrodzony 
za „śmiałość tematu” na kon-
kursie zorganizowanym przez 
Światowe Forum Dziennikarzy 
Polonijnych , żadne z pism, do 
których się zwróciła, nie chciało 
opublikować artykułu, uzasad-
niając, iż jest to „drażliwy te-
mat” (sic!).
Pani dr Dora Kacnelson nie zała-
muje się jednak i nadal odważnie 
walczy o prawdę. Kiedy na kon-
ferencji polsko-ukraińskiej prof. 
Mazur powtórzył oszczerstwa 
pod adresem AK, a ona pozwoli-
ła sobie je zdemaskować, Mazur 
zwrócił się do organizatorki kon-
ferencji Teresy Stanek (zresztą 
gorącej patriotki, córki boha-
terskiego płk. Jana Stanka) i po-
wiedział ze złością: „Po co pani 
wpuściła na salę tę zwariowaną 
staruszkę?”.

Opracowanie Aleksander Szu-
mański „Radio Pomost” Arizo-
na, 28.12. 2002 2002

Źródło: 

Konfederacja Polski Niepodle-
głej - Ryszard Bocian
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Muzyka w Barwy Kresów 
wpisana - Ogiński 

Opracował Andrzej Łukawski

Nie tylko oko widzi w całej oka-
załości Barwy Kresów ale i mu-
zyka pozwala widzieć „oczami 
wyobraźni” to co usłyszy ucho. 
Wystarczy odrobina skupienia się 
na słuchanej barwie, dynamice i  
tempie muzyki zwanym metrum 
by wyobrazić malowane nutkami 
obrazy.
Bez wątpienia najbardziej zna-
nym na świecie polskim kompo-
zytorem jest Fryderyk Chopin, 
autor miniatur, sonat i koncertów 
fortepianowych, których znacze-
nie wykracza poza ramy roman-
tycznej stylistyki. 

Charakterystycznym elementami 
dla utworów Chopina jest pogłę-
biona ekspresja oraz czerpanie z 
wzorców stylistycznych polskiej 
muzyki ludowej. 
Ogólnoświatowy posłuch miały 
także polonezy Michała Ogiń-
skiego.
Michał Ogiński  to polski kom-
pozytor oraz teoretyk muzyki, 
pamiętnikarz, pisarz polityczny, 

podskarbi wielki litewski (1793–
1795), miecznik wielki litewski 
od 1789 roku, senator rosyjski, 
członek konfederacji targowic-
kiej, członek konfederacji gro-
dzieńskiej 1793 roku, uczestnik 
insurekcji kościuszkowskiej 
(na Litwie w 1794), konspirator 
niepodległościowy (po 1795), 
działacz emigracyjny, mason, ka-
waler maltański, poseł nadzwy-
czajny i minister pełnomocny 
Rzeczypospolitej w Republice 
Zjednoczonych Prowincji w la-
tach 1790–1791, przedstawiciel 
dyplomatyczny Rzeczypospolitej 
w Królestwie Wielkiej Brytanii w 
1790 roku (misja specjalna).
Urodził się w Guzowie niedaleko 
Sochaczewa, jako syn Andrze-
ja, miecznika litewskiego (póź-
niejszego wojewody trockiego, 
i Pauli z Szembeków (1° voto 
Celestynowej Łubieńskiej, 2° 
voto Janowej Potockiej);. Rodzo-
ny brat Józefy Zofii z Ogińskich 
(primo voto za Ignacym Ogiń-
skim secundo voto za Janem Ni-
kodemem Łopacińskim) i przy-
rodni brat Feliksa Łubieńskiego i 
Prota Potockiego.

Brał udział w powstaniu 1794 na 
Litwie. Później był agentem pol-
skim w Konstantynopolu i w Pa-
ryżu. W roku 1802, po rozwodzie 
z Izabelą Lasocką (poślubioną w 
roku 1789), ożenił się z włoską 
śpiewaczką Marią de Neri. W 
roku 1810 wycofał się z działal-
ności emigracyjnej i został sena-
torem rosyjskim. Odziedziczył po 
swoim stryju Franciszku Ksawe-

rym Ogińskim (1742–1814) pięk-
ną posiadłość Zalesie – położone 
w połowie drogi między Wilnem 
a Mińskiem. W roku 1822 prze-
niósł się na stałe do Włoch i w 
1823 zamieszkał we Florencji.
Komponował polonezy fortepia-
nowe, romanse, pieśni, kadryle, 
menueta, walce oraz jedną operę 
pod tytułem „Zélis et Valcour ou 
Bonaparte au Caire” („Zelis i Val-
cour, czyli Napoleon w Egipcie”) 
w jednym akcie. Jednakże opera 
ta nigdy nie doczekała się wy-
stawienia. Jest autorem Listów 
o muzyce oraz pamiętników „O 
Polsce i Polakach: od roku 1788 
aż do końca roku 1815” wyda-
nych po francusku jako „Mémo-
ires de Michel Oginski sur la Po-
logne et les Polonais, deputs 1788 
jusqu’a la fin de 1815.”w Paryżu 
w 1827 roku. Dziś najbardziej 
znany jako autor poloneza a-moll 
Pożegnanie Ojczyzny.
Polonez ukazał się drukiem w 
roku 1794. Jego rękopis nie za-
chował się. Należy do gatunku 
polonezów melancholijnych (a 
więc nie jest tańcem użytkowym, 
lecz stylizowanym), powstałego 
na przełomie XVIII-XIX ww. w 
okresie sentymentalizmu, kiedy 
w całej Europie styl klasyczny 
zaczął ustępować miejsca roman-
tyzmowi. Jako utwór muzyczny, 
polonez „Pożegnanie Ojczyzny” 
wywarł duży wpływ na innych 
kompozytorów. U zarania nie-
podległości Białorusi pojawił się 
także projekt stworzenia hymnu 
Białorusi opartego właśnie na 
melodii poloneza „Pożegnanie 
Ojczyzny” Ogińskiego.
Jego (tak się przypisuje) polonez  
jest jednym z najbardziej znanych 
w Polsce polonezów. Niegdyś był 
nieodłącznym tańcem wykony-
wanym przez maturzystów na 
rozpoczęcie komersu a dzisiaj 
otwiera maturalne bale.

Dotychczas uważano, że melodia 
hymnu narodowego Polski do 
słów Wybickiego była wzięta z 
pieśni ludowej z Podlasia, a au-
torstwo melodii Ogińskiego wy-
nika z nieporozumienia, bowiem 
Ogiński w 1797 r. posłał gene-
rałowi Dąbrowskiemu podobnie 
nazwany utwór Marsz dla Legio-
nów. Jednakże ostatnio prowa-
dzone badania historyczne przez 
jednego z potomków księcia 
Ogińskiego (Andrzeja Załuskie-
go) próbują wykazać, że to Ogiń-
ski był autorem melodii hymnu.

Charakterystyka człowieka sen-
tymentalnego -a do sentymentali-
zmu należy zaliczyć okres twór-
czości Ogińskiego to czułość, 
patrzenie na świat przez pryzmat 
miłości,     analiza własnych prze-
żyć, umiłowanie i więź z przyro-

dą....a to w prostej linii prowadzi 
do umiłowania ojczyzny.
Warto pamiętać o szczególnym 
momencie, w którym kompozy-
tor sięgnął po te, niejako symbo-
liczne w swej patriotycznej wy-
mowie Polonezy. Sam Palester 
pisze o okolicznościach powsta-
nia dzieła tak:
    Nieco innego typu zamówienie 
dostałem od Edmunda Rudnic-
kiego, który pełnił funkcję „pod-
ziemnego” dyrektora Polskiego 
Radia. […] pod koniec okupacji 
kochany Edziomundzio wpadł 
na pomysł, aby odrestaurować 
nieco dorobek Michała Kleofasa 
Ogińskiego. Zapalony pokaźnym 
honorarium zabrałem się żwawo 
do pracy i napisałem na małą 
orkiestrę utwór pod tytułem „Po-
lonezy Ogińskiego”. Była to w 
gruncie rzeczy niełatwa, żmudna 
praca i strawiłem nad nią więcej 
czasu, niż nad różnymi skom-
plikowanymi kompozycjami. Po 
prostu musiałem wyłowić z do-
robku Ogińskiego to, co jeszcze 
zachowało jakąś wartość, powią-
zać ze sobą, połączyć niekiedy 
nawet w pół frazy, i zachowując 
klasyczną atmosferę harmo-
niczną, ożywić instrumentacją, 
figuracjami oraz odrzuceniem 
rozmaitych głosów wewnętrz-
nych. W dodatku chodziło mi o 
to, aby całość nie była jeszcze 
jednym potpourri melodii polo-
nezowych, ale pewnym poema-
tem muzycznym, „opowieścią o 
przeszłości”, utrzymaną w stylu 
poloneza przed-chopinowskiego 

o kolorycie celowo spłowiałym. 
Pierwsze wykonanie odbyło się 
na inauguracyjnym koncercie 
Filharmonii Krakowskiej 14 
kwietnia 1945 roku pod dyrekcją 
Zygmunta Latoszewskiego i pu-
bliczność doskonale zorientowa-
ła się, że w tym przypadku chodzi 
o smętny ukłon w stronę tego, co 
nie wróci. Wydane przez PWM 
„Polonezy Ogińskiego” stały w 
pierwszych latach powojennych 
pod względem ilości wykonań na 
pierwszym miejscu w katalogu 
tego wydawnictwa, ale po moim 
wyjeździe za granicę zabroniono 
z dnia na dzień ich wykonywa-
nia.

Słuchając jego polonezów a 
zwłaszcza polonez „Pożegnanie 
Ojczyzny” zawierającego potęż-
ny ładunek emocjonalny  każdy 
słuchający może oczami wy-
obraźni widzieć obrazy za któ-
rymi słuchacz tęskni. Dla wie-
lu żyjących jeszcze Kresowian 
„Pożegnanie Ojczyzny” będzie 
to wspomnienie  po utraconych 
małych swoich ojczyznach któ-
re mniej/bardziej nostalgicznie 
przekłada się na uczucia ich po-
tomków. 

Z całą pewnością, każdy słucha-
jący tego poloneza znajdzie więc  
tęsknotę za czymś utraconym i 
tylko potrzeba jest odrobienia 
niczym niezakłóconego zamknię-
cia się w sobie w czasie słuchania 
tego poloneza. 
 

/ François-Xavier Fabre, Portret Michała Kleofasa Ogińskiego
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